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IKH Espoo/Konala/Vantaa • INFRA Uusimaa • Koko: 255 x 370 mm
Ilmestyy: KE 19.6.2019 • Aineisto:TO 29.5.2019  osoitteeseen: aku.raty@akkudesign.fi

1332,-

VantaaKonala
*Puhelun hinta lankapuhelimesta 8,35 snt/puhelu + 16,69 snt/min, matkapuhelimesta 8,35 snt/puhelu + 16,69 snt/min.

Espoo
Kärkikuja 6, 01740 VANTAA
Puh. 0201 323 548*, info.vantaa@ikh.fi

Avoinna: 
ma-pe 7-18, 
la 9-15

KOTIMAINEN

P
E
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Yritysmyynti 0201 323 589*

Ristipellontie 23, 00390 HELSINKI
Puh. 0201 323 798*, info.konala@ikh.fi

Avoinna: 
ma-pe 7-19, 
la 9-16

Finnoonlaaksontie 1-5, 02270 ESPOO
Puh. 0201 323 778*, info.espoo@ikh.fi

Avoinna: 
ma-pe 7-19, 
la 9-16

www.ikh.fi

MW441675

249,-12 V
GG-401B 
•  max. 562 bar
•  914 mm x 14.4 mm  

korkeapaineletku jousisuojalla  
ja rasvaliittimellä

•  sis. 1 x Li-Ion 4,0 Ah akku, laukku

Softshell 
takki
ICU
•  100 % polyesteriä, 

320 g/m²
•  EN ISO 20471 lk 3
•  väri: fl.keltainen/

musta
•  koot: S-3XL

129,-
HH74272-369-S/3XL

Stretch  
housut
ICU
•  neljään suuntaan 

joustava kangas
•  93 % polyamidi, 

7 % elastaani, 
315 g/m²

•  lahkeet pidennet-
tävissä 5 cm  
taitteesta

•  EN ISO 20471 
luokka 1

•  väri: fl.keltainen/ 
t.harmaa

•  koot: C46-C60, 
D96-D108

149,-
HH77471-369-C44/C60-D96/D108

18 V
GG-201C
•  max. 620 bar 
•  355 mm pitkä,  

1219 mm  
letku

•  sis. 1 x Li-Ion  
2,0 Ah akku,  
laukku

MW440490 299,-
509,-

369,-

Urakoitsijoille!

Rasvapuristimet
•  7 patruunaa/lataus

Paineilma- 
kompressori  
4,0 kW / 400 V
•  imutuotto 685 l
•  1200 rpm
•  max. 10 bar
•  2-sylinterinen,  

öljyvoideltu  
lohko

•  lähtöliitännät:  
yksi säiliöstä  
ja kaksi  
paineen- 
alennus- 
venttiilistä

XT200685799,-
Säiliö  
200 l

Powerpack 
FPP6D2-502B
•  iskuporakone FPD2 FUEL™
•  125 mm kulmahiomakone CAG125X FUEL™
•  puukkosaha CSX FUEL™ SAWZALL®
•  55 mm pyörösaha CCS55 FUEL™
•  1/2” iskevä mutterinväännin  

kitkarenkaalla FIWF12 FUEL™
•  LED tilanvalaisin TLED
•  2 x 5,0 Li-ion akku, laturi,  

työmaalaukku

MW464815

999,-

Pakettihintaan!

Automig 400 V
273MPS-4TF
•  400 V / 10 A
•  lanka Ø 0,6-0,8 mm

+
MIG hitsauslanka  
15 kg
•  0,8 mm

+

Automaattinen  
hitsausmaski

+

Ryval
Paineen- 
säätömittari
MISON18-1

+

Pistotulppa  
voimavirta

MIGA0011290,-

Migatronic  

hitsauskoneella  

2 VUODEN TAKUU!

Täydellinen  

hitsauspaketti!

Turvajalkine
Racer Free Roller S1P
•  alumiininen varvassuoja
•  teräksinen naulaanastumissuoja
•  öljyn- ja useiden kemikaalien kesto
•  DUAL-pohjallinen
•  koot 39-47

SK52363-39/47159,-

Rasvaprässi
•  max. paine 800 bar
•  400 g rasvapanok-

sille tai irtorasvalle
•  kumiletkulla ja 

4-leukasuuttimella

2990
MA3051303

Valitse  
paras! 

VOITELEE 

VARMASTI!

420 ml

3490
WKR11

12 kpl
(6,92 e/l)

(8,80 e/l)
3,70 /kpl

18 kg

99,-
WKR1811

(5,50 e/kg)

Alusta-
rasva 
CLS-2 EP, 
420 ml

45,- 
WKR31

12 kpl

(8,93 e/l)

(10,71 e/l)
4,50 /kpl 

Erikois-
rasva 
EP-2,  
420 ml

49,-
WKR41

12 kpl

(9,72 e/l)

(11,67 e/l)
4,90 /kpl 

Yleisrasva 
EP-2 39,-

1599,-
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Kannen pääkuva 
Kaisa Salminen

Lueskelin tässä taannoin Nina Lindströ-
min kirjoittamia ajatuksia INFRA Uusimaa 
-lehden sivuilta. Pääkirjoituksissa huokuu 
kirjoittajan luottavainen suhtautuminen 
yrittäjyyteen ja maailman oikeudenmu-
kaisuuteen. 

Olennaista kuitenkin on se, että kirjoi-
tukset ovat osuneet oikeaan aikaan eli oi- 
kea-aikaisesti.

Kirjoittaja on usein nostanut esille miel- 
tä painavia asioita – kuten nuorten työl-
listämisen vaikeuden, oppisopimuskou-
lutuksen toimimattomuuden tai byrokra-
tian aiheuttaman kohtuuttoman työmää-
rän. 

Toisinaan Nina on muistanut nostaa 
esille järjestömme aikaan saamia saavu-
tuksia. Niiden ansiosta meidän kaikkien 
on hieman jouhevampaa, tai ainakin hie-
man hauskempaa tehdä työtä… 

Sen vuoksi haluankin kiittää edellistä 
puheenjohtajaamme vielä kerran. On ollut 
ilo saada nauttia persoonastasi, osaami-
sestasi ja innokkuudestasi luoda parempi 
huomen.   

Miten tärkeää on oikea-aikaisuus?
Tulitko katsoneeksi jääkiekkoa kevään 
aikana? No jos se jäi väliin niin ei haittaa, 
sinulla on ollut varmasti parempaakin 
tekemistä. Joku on voinut todeta lähte-
vänsä aamulla aikaisin töihin, toinen on 
saattanut juuttua keskustelemaan läheis-
ten seurassa niin, ettei huomannut ajan 
kuluvan. 

Mutta joko sait selville kultajoukkueen 
salaisen aseen? Se on lausahdus, josta on 
tehty laulukin…

Pidin tuossa taannoin pienen esityksen 
aiheesta, joka kosketteli aikaa. Puhun ajan 
käsitteestä varmaankin mielelläni siksi, 
että olen aiemmin ollut välinpitämätön sen 
suhteen. Sitä ei voi hallita, mutta sitä voi 
hyödyntää kuin lainetta lainelaudan alla. 

Aikaa voi mitata, ja vaikka et niin tekisi, 
se kuluu. Aika kulkee hitaasti, kun odot-
taa jotakin kivaa, mutta kiihdyttää heti, 
kun sitä yrittää jarrutella. Jokainen päätös 
tässä ajassa määrittelee sen, mitä tapah-
tuu tulevaisuudessa.

Olemme INFRAssa aloittaneet toimin-

tatavoitteiden uudistamistyön. INFRA ry:n 
hallitus käynnisti puheenjohtajan ja toi-
mitusjohtajan johdolla viime vuonna 
hankkeen, jolla uudistetaan järjestön toi-
mintatapoja ja parannetaan asemaamme 
kehittyvässä maailmassa. Uusia haasteita 
tuovat sekä kattojärjestömme Rakennus-
teollisuus RT ry että Elinkeinoelämän kes-
kusliitto EK ja Suomen hallitus, joiden 
uudistukset ja päivitetyt tavoitteet edel-
lyttävät kehittymistä myös INFRA ry:n 
osalta. 

Meistä jäsenistä on viime vuosina tul-
lut kansainvälisiä ja hyvin käyttäytyviä. 
Tekninen osaamistasomme on parantu-
nut, löydämme roolimme erilaisissa urak-
kamuodoissa ja ymmärrämme hyödyntää 
erilaisuudesta syntyvän kilpailuedun. Me 
uusimaalaiset olemme oikein roolimal-
leja muille!

Mutta mikä mättää? Miksi alan maine 
ei parane? Missä ovat ne massoittain alalle 
pyrkivät nuoret? Miksi me vieläkin muis-
telemme menneitä, vaikka meidän pitäisi 
jo pohtia seuraavia sukupolvia?

Onneksi Te jäsenet olette olemassa. Tei- 
tä on nyt enemmän kuin viimeksi. Ol- 
kaamme siis iloisesti avoimia ja annetaan 
myös kaverin kokeilla. Nyt on sen aika. 

Hyvää kesää kaikille!
Juha

Kiitos 

JUHA HALONEN

Markkinavuoropuhelun tarkoituksena on 
tiedottaa tulevasta kilpailutuksesta ja tehdä 
tunnusteluja urakoitsijoiden suuntaan 
hyvissä ajoin. Raide-Jokerin allianssihank-
keen kehitysvaiheessa järjestetty markki-
navuoropuhelu kiinnosti myös INFRA Uuden-
maan jäsenyrittäjiä. Tilaisuuden järjestivät 
VR Track ja YIT Suomi tammikuussa 2019.

Teksti ja kuva: Kaisa Salminen  

Markkinavuoropuhelussa tilaaja saa käsi-
tyksen tarjoushalukkuudesta ja kilpailutuk-
sessa huomioitavista asioista. Urakoitsijat 
saavat vastaavasti ennakkoon tietoa, jonka 
avulla he voivat valmistautua tarjoamaan. 

Esimerkiksi INFRA Uudenmaan uutta 
jäsenyrittäjää, Sterkmanin Urpo Hopposta 
kiinnosti nähdä, miten Raide-Jokerin orga-
nisaatio järjestäytyy. Samalla uudet kasvot 
tulisivat tutuiksi. Paikalla näkisi myös, mitä 
muita urakoitsijoita on kisassa.

– Meitä kiinnostavat etenkin louhinta-
työt, hän kertoi.

Hopposen vetämä Sterkman on erikois-
tunut haastavissa olosuhteissa tehtäviin peh-
meisiin louhintamenetelmiin, kuten sa- 

haukseen ja kiilaukseen. Niitä käytetään yhä 
enemmän perinteisen louhinnan apuna, 
etenkin kaupunkiympäristöissä louhit-
taessa. Esimerkiksi sahaus on tullut haasta-
maan irtiporausta.

Raide-Jokeri on jaettu viiteen tuotanto-
lohkoon, ja sen läntisessä päässä sijaitse-
valla ykköslohkolla tehtiin tammikuussa jo 
valmistelevia töitä, kuten johtosiirtoja. 

INFRA Uudenmaan toinen jäsenyrittäjä, 
Maapörssin Jari Nordström keskusteli 
ykköslohkon lohkopäällikkö Jussi Kainulai-
sen kanssa maamassojen kierrätyksestä.

Maapörssi tarjoaa ilmoitusalustan, jonka 
välityksellä asiakkaat voivat sopia keske-
nään, miten he maamassoja kierrättävät. 
Raide-Jokerin kaltaisessa isossa hankkeessa 
tällainen palvelu tarjoaa paljon mahdolli-

Markkinoita 
tunnustelemassa

Markkinavuoropuhelu kiinnosti INFRA Uudenmaan jäsenyrittäjiä.

suuksia tehostaa toimintaa ja vähentää kus-
tannuksia sekä päästöjä.

Isommat yritykset, kuten Destia, halusi-
vat saada tietoa siitä, mitä kokonaisuuksia 
on tulossa kilpailutettavaksi ja selvittää, voi-
siko niihin ehkä vaikuttaa. Destia oli kiin-
nostunut tunneleiden ja siltojen kaltaisista 
isoista, selkeistä kokonaisuuksista.

Kaupunkimalli havainnollistaa 
Raide-Jokeri on suunniteltu Espoon Keila-
niemen ja Helsingin Itäkeskuksen välille. 
Kyseessä on iso hanke, jonka puitteissa 
rakennetaan uusi, 25 kilometriä pitkä rata. 
Helsingin ja Espoon kaupunkien yhteis-
hankkeena toteutettavassa Raide-Jokerissa 
ei perusteta lainkaan tilaaja- ja toteuttajaor-
ganisaationa toimivaa osakeyhtiötä.

Raide-Jokerin varrelle tulee myös paljon 
uutta rakentamista, ja kevään mittaan on 
järjestetty markkinavuoropuhelujen lisäksi 
lukuisia asukastilaisuuksia. Esimerkiksi 
Kivimiehen kaavahankkeen tulevaa kehit-
tämistä selvitettiin toukokuussa osana Ota-
niemeä ja Keilaniemeä Espoossa. Alueelle 
kaavaillaan uusia asuntoja 3 000 asukkaalle, 
sekä palveluja ja työpaikkoja metroasemien 
ja pikaraitiopysäkkien läheisyyteen. Tietoa 
Finlandin tekemä kaupunkimalli pyrkii 
havainnollistamaan alueen tulevaa kehi-
tystä aikaperspektiivi huomioiden. 
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INFRAn toiminnanjohtaja Mikaela Aaltonen ja toimittaja Kaisa 
Salminen kävivät tapaamassa kansanedustajia. Tuusulasta 
kotoisin oleva teologi Ruut Sjöblom uskoo neuvottelevan yhteis-
työn ja eettisesti kestävien ratkaisujen voimaan. Hän nousee 
eduskuntaan infra-alan järjestelmäkehittäjän tehtävistä. 

Teksti ja kuva: Kaisa Salminen 

Haastatteluhetkellä on ehtinyt kulua viikko 
siitä, kun Ruut Sjöblom valittiin eduskun-
taan Uudenmaan piiristä noin 4 500 äänen 
turvin. Kansanedustajan pesti on alkanut 
kiireisissä merkeissä. Opittavaa on paljon, 
sillä uusia kansanedustajia perehdytetään 
esimerkiksi valiokuntien toimintaan ja sii-
hen, ja miten varataan puheenvuoroja. 

– Ensimmäinen tehtävä lienee avustajan 
hankkiminen, hän toteaa naurahtaen.

Toisaalta kuusi vuotta politiikassa – Tuu-
sulan kunnanvaltuuston puheenjohtajana 
ja Tuusulan Kokoomuksen puheenjohtajana 
– antaa hyvän pohjan, mistä ponnistaa. Hän 
on ollut myös Uudenmaan maakuntaval-
tuuston jäsen. 

Ruut Sjöblomin isä Juhani Sjöblom on 
yksi kiviainestoimittaja Seepsulan perusta-
javeljeksistä. Lisäksi hän toimi kansanedus-
tajana vuoteen 2007 asti, yhteensä kymme-
nen vuotta. 

– Olen seurannut isäni työn kautta lap-
sesta asti politiikkaa. Hän on aina korosta-
nut, että yhteiskunnallinen vaikuttaminen 
on tärkeää, ja kannustanut mukaan politiik-
kaan. Nyt hän kehotti tutustumaan rauhassa 
kansanedustajan tehtävään, sekä tekemään 
siitä oma juttuni.

Infra on ilmastoasia
Tuore kansanedustaja Sjöblom on työsken-
nellyt perheyhtiö Seepsulan palveluksessa 
15-vuotiaasta lähtien – aluksi epäsäännölli-
semmin, ja viimeiset vuodet päätoimisem-
min. Tehtävät ovat liittyneet taloushallin-
non järjestelmien sekä rahaliikenteen kehit-
tämiseen. 

– Hyvin suunnitellulla, toteutetulla ja yllä-
pidetyllä tieliikenneverkolla on iso vaiku-
tus Suomen taloudelle ja elinkeinoelämälle. 
Sama koskee muitakin infran osa-alueita. 
Koen infra-alan vaikuttamisen erittäin tär-
keäksi, hän korostaa.

Ruut Sjöblom on tehnyt esimerkiksi val-
tuustoaloitteen ”Vantaanratikan” jatkeen 
rakentamisesta Vantaan Aviapoliksesta Ete-
lä-Tuusulaan, sekä mahdollisesti Keravalle.

– Pääkaupunkiseudun ongelmana on 
ruuhkat, ja niitä voidaan helpottaa vain toi-
mivalla joukkoliikenteellä. Puollan erityisesti 
uusia ratahankkeita, mutta Uudellamaalla 
myös Kehä nelosen hanke on todella tärkeä.

Infran kehittäminen on myös ilmasto-
asia. 

kään tietulleja järkevänä vaihtoehtona – 
ainakaan ennen kuin joukkoliikenteestä saa-
daan aito vaihtoehto yksityisautoilulle.  
Esimerkiksi Tuusulasta käy 70 prosenttia 
väestöstä töissä Suur-Helsingin alueella, 
mutta toimivaa joukkoliikennettä ei ole kuin 
osalle tarjolla.  

Voimaa yhteistyöstä
Myös johtamisjärjestelmien kehittäminen 
kiinnostaa tuoretta kansanedustajaa. Ruut 
Sjöblom oli Tuusulan kunnanvaltuustoa joh-
taessaan kehittämässä pormestarimallia 
entisen kunnanjohtajamallin tilalle. Se 
herätti alkuun vastustusta, mutta kokemuk-
set olivat lopulta positiivisia. 

Hän nostaa pormestarimallin valttikor-
tiksi neuvottelevan yhteistyön.

– Kunnallispolitiikka imaisi minut mu- 
kaansa, koska huomasin, että sitä kautta voi 
aidosti vaikuttaa asioihin. Pormestarimal-

lin ansiosta myös keskusteluyhteys yli puo-
luerajojen parani. Se johtui paljolti siitä, että 
yhteiset tavoitteet oli lyöty lukkoon alusta 
asti, ja työskentely selkeytyi.

Ruut Sjöblom on tehnyt teologian tutkin-
toonsa liittyen Helsingin yliopistolla tutki-
mustyötä myös sosiaalietiikan saralla, kon-
kurssin tehneiden yrittäjien selviytymisestä. 
Hän on huolissaan erityisesti tiukasta kon-
kurssilainsäädännöstä ja siitä, miten se 
ravistelee suhdanneherkkiä rakennusalan 
yrityksiä.

– Toivoisin uudistusta siihen, että kon-
kurssien seuraukset eivät olisi rakennusalan 
yrittäjille niin kohtuuttomia.  Suomessa on 
yksi maailman ankarimmista konkurssi-
lainsäädännöistä, hän harmittelee.

– Inhimilliset voimavarat ja kaikki se 
osaaminen pitäisi saada mahdollisimman 
pian konkurssin jälkeen käyttöön. Se olisi 
sekä ihmisten hyvinvoinnin kannalta että 

– Hyvin suunnitellut ja hyväkuntoiset tiet 
mahdollistavat esteettömän ajamisen. Kaikki 
ylimääräiset kiertolenkit lisäävät raskaan 
liikenteen päästöjä. Esimerkiksi sillan pai-
norajoitukset voivat olla esteenä.

Hankeyhtiöt kiinnostavat
Perinteisesti infrahankkeiden budjettirahoi-
tus on vaihdellut Suomessa hallituskaudesta 
toiseen. Nyt tulevaisuutta joudutaan miet-
timään pitkäjänteisemmin, koska liikenne- 
ja viestintäministeriön asettama parlamen-
taarinen työryhmä on ehdottanut 12-vuotis- 
ta liikennesuunnitelmaa. Myös kansanedus-
taja Sjöblomin mielestä on tärkeää suunni-
tella infrahankkeiden rahoitusta pitkäjän-
teisesti yli hallituskauden. 

Taloustutkimuksen tammikuussa 2019 
julkaiseman raportin mukaan Suomi on lii-
kenteen kehittämisestä selvästi Ruotsia jäl-
jessä (ks. faktalaatikko). Suomi käyttää esi-
merkiksi autoilusta perittävistä veroista ja 
maksuista vain 19 prosenttia väyliin, kun 
Ruotsissa vastaava luku on 53 prosenttia. 
Pitäisikö tämä raha korvamerkitä jotenkin 
infra-alan käyttöön?

– Pitää muistaa, että korvamerkitty raha 
on jostain muusta pois. Mutta kyllä tuo suh-
deluku Ruotsin ja Suomen välillä kuulostaa 
huonolta, jos se pitää paikkansa. Olen yllät-
tynyt siitä, että Ruotsissa infraan investoi-
daan niin paljon enemmän kuin Suomessa. 

Yhtenä mahdollisuutena on esitetty  
hankeyhtiöitä, jotka olisivat paljolti kunnan 
tai valtion enemmistöomistuksessa. Uusia 
tiehankkeita voisi saada hankeyhtiön avulla 
liikkeelle nopeammin kuin valtion budjetti-
perusteisella rahoituksella. Myös EU-rahaa ja 
kuntarahoitusta voisi saada helpommin, eikä 
yksityinen rahoituskaan olisi poissuljettu. 

Raideliikenteen kehittämiseksi on jo 
perustettu valtion omistama Pohjolan Rau-
tatiet -yhtiö, jonka alaisuuteen perustetaan 
ensimmäistä kertaa Suomessa hankeyhti-
öitä toteuttamaan investointihankkeita. 
Rakennusteollisuus RT uskoo tämän lisää-
vän luottamusta koko Suomen talouden 
kehitykseen.

– Erilaisia rahoitusmalleja on paljon ja 
niitä pitää tutkia lisää. Hankeyhtiöt vaikut-
tavat ihan hyvältä vaihtoehdolta, Sjöblom-
kin toteaa. 

– En ole lähtökohtaisesti tienkäyttäjien 
lisäverotuksen kannalla, enkä pidä myös-

Ruut Sjöblom: ”En ole lähtökohtaisesti tienkäyttäjien lisäverotuksen kannalla.”

Kansanedustaja Ruut Sjöblom: 

”TALOUDEN 
PYÖRÄT 
PYÖRIMÄÄN 
INFRAN AVULLA”

– Hyvin suunnitellulla, toteutetulla ja ylläpidetyllä tieliikenneverkolla on iso vaikutus Suomen talou-
delle ja elinkeinoelämälle, Ruut Sjöblom toteaa.



Antti Kaikkonen: ”Perustienpitoon on löydyttävä rahaa.”

Fakta
Ruut Sjöblom
Asuinpaikka: Tuusula
Ikä: 42 v.
Koulutus: 
•  Teologi (Helsingin yliopisto, 2010)
•  Akateeminen yrittäjätutkinto 
 (Helsingin Kauppakorkeakoulu, 2009)
Tärkeimmät työpaikat:
•  Seepsula (järjestelmätoimittaja 
 viimeiset 4–5 vuotta, sitä ennen 
 muita tehtäviä)
•  Väitöskirjatutkija, Helsingin Yliopisto
Luottamustehtävät:
•  Tuusulan kunnanvaltuuston puheen-
 johtaja (2017–2019), kunnanvaltuutettu 
 (2013–), maakuntavaltuutettu (2013–
 2017), Tuusulan Kokoomuksen
 puheenjohtaja (2016–2017)

myös kansantaloudellisesta näkökulmasta 
tärkeää. Konkurssin tehneiden ihmisten sel-
viytymiseen vaikuttivat merkittävästi muun 
muassa sosiaaliset suhteet ja läheisten 
ihmisten tuki. 

Myös teknologia kiinnostaa Sjöblomia, 
koska se vaikuttaa vääjäämättä liikenne-
suunnitteluun. 

– Olen varma, että teknologia muuttaa 
liikkumista merkittävästi; esimerkiksi junat 
saattavat kulkea tulevaisuudessa magneet-
tipedillä.  

Suomella on kirittävää
•  Taloustutkimuksen mukaan Suomi 
 käyttää 19 prosenttia autoilusta 
 perittävistä veroista ja maksuista 
 väyliin, Ruotsissa vastaava luku on 
 53 prosenttia.  
•  Edellisen hallituksen korjausvelka-
 ohjelma nosti Suomen perusväylän-
 pidon rahoituksen talouden kokoon
 suhteutettuna Ruotsin tasolle, mutta  
 vain hetkellisesti.
•  Sekä Suomessa että Ruotsissa on 
 käytössä joustavia rahoitusmalleja,  
 jotka jaksottavat menot tuleville vuo- 
 sille. Ruotsi hyödyntää niitä kuitenkin
 kolme kertaa enemmän kuin Suomi. 
•  Ruotsin tieliikenteen hiilidioksidipääs-
 töt ovat väestöön suhteutettuna noin 
 10 prosenttia pienemmät kuin Suomen.

Lähde: Liikenneinfran rahoitus. Suomi vs Ruotsi 
vertailu 2018–2029. Taloustutkimus Oy 15.1.2019. 
Pasi Holm ja Juho Tyynilä.

Fakta
INFRAn vaaliteemat:
1. Haastava visio 
•  Viedään 12-vuotinen liikennejärjestel-
 mäsuunnitelma kunnianhimoisesti 
 maaliin, toimenpideohjelmaksi.
•  Sidotaan syrjäinen Suomi hyvin 
 liikenneyhteyksin tiiviiksi osaksi 
 globaalia markkinaa. 
•  Vahvistetaan kokonaisajattelua. 
 Sujuva liikenne on kaikkien liikenne-
 muotojen sekä fiksun maankäytön  
 ja asumisen summa. 
2. Rahoituksen uudistus 
3. Infra on ilmastoasia!

Askolan Vahijärvellä oli paikalla runsaasti 
kansanedustajia, kun Hakevuori järjesti ennen 
vaaleja Energiapäivän sidosryhmilleen. INFRA 
Uudenmaan toiminnanjohtaja Mikaela Aaltonen 
oli viemässä INFRAn vaalitavoitteita kansanedus-
tajaksi pyrkiville. Valittujen kansanedustajien 
näkemykset osoittautuivat pitkälti INFRAn 
vaaliteemojen mukaisiksi.

Infra kuntoon 
tienpitoa myöten!

Teksti ja kuvat: Kaisa Salminen

Antti Kaikkonen valittiin Matti Vanhasen ohella ainoana keskustalaisena Uudelta-
maalta seuraavalle kaudelle eduskuntaan. Liikennepuoli oli Kaikkosen keskeinen 
vaaliteema. ”Haluan laittaa infran parempaan kuntoon. Perustienpitoon on löydyt-
tävä sorateitä myöten rahaa. Kannatan myös raidehankkeita. Nyt pitäisi vaan saada 
seuraava hallitus pystyyn, ja toivottavasti siellä löytyisi myös tuki hankeyhtiöille.”

Konkaripoliitikko Matti Vanhanen (kuvassa vas.) arveli toiminnanjohtaja Aaltoselle 
ja Hakevuorta luotsaavalle Reijo Wuoriolle (kuvassa oik.), että seuraavalle hallituk-
selle tulee olemaan todella iso työ pitää peruskorjaustaso samalla tasolla kuin se on 
ollut viimeiset neljä vuotta. ”Luulen että meidän pitää pitkällä aikavälillä tavoitella 
jotain sellaista kuin Anne Berner tavoitteli liikenneverkkojen yhtiöittämisellä. Esi-
merkiksi puhelinverkkojen puolella tehdään koko ajan miljardi-investointeja. Miten 
tämän kaltaista rahoitusmallia saataisiin tie- ja rautatiehankkeisiin? Hankeyhtiöiden 
perustaminen on vakava haaste alkavalle kaudelle. Silloin varsinainen budjettiraha 
saataisiin kohdistettua tehokkaammin pienempiin hankkeisiin ja peruskorjauksiin.” 

Yksi Kokoomuksen Hämeen piirin kolmesta eduskuntapai- 
kasta meni Timo Heinoselle, jonka isoin vaaliteema oli infran 
korjausvelan taittaminen. ”Tällä kaudella saatiin vain pysäy- 
tettyä korjausvelan kasvu. Jatkossa tarvitaan 300–400 mil- 
joonaa euroa vuositasolla, jotta korjausvelka saadaan vähe- 
nemään. Korjausvelka pitää saada kurottua umpeen bud-
jettirahoituksella, mutta isoja raidehankkeita varten tarvi-
taan uusia rahoitusinstrumenttejä, kuten hankeyhtiöitä.” 

Keskustalainen Outi Lankia ei tullut hyvästä äänisaa- 
liista huolimatta valituksi eduskuntaan. Vaaliteemois- 
saan korostuivat Itärata, teiden korjausvelka ja vähäpääs- 
töinen liikenne. ”Kannatan vähäpäästöistä liikennettä, 
mutta autoilun tai liikkumisen kokonaisverotusta ei pi- 
täisi nostaa. Autoilusta kerättyjen verojen pitäisi oh- 
jautua paremmin infran hyväksi.”

Myös Juha Sipilä ehti pistäytyä Askolassa. 

Real Machineryn Vesa Hietala ja Terrawisen Oskari Wuo-
rio olivat tyytyväisiä siihen, että kansanedustajia ja muita 
sidosryhmien edustajia oli runsaslukuisesti paikalla.

Eduskunnasta pudonnut 
porvoolainen Mikaela Nylan-
der korosti, että pitkäjäntei-
syys liikennesuunnittelussa 
on tärkeää, ja sitä ollaan 
nyt luomassa uusiin rahoi-
tusinstrumentteihin sekä 
suunnitelmiin. Korjausvelka 
on suurin huolenaihe ja se 
pitäisi kuroa umpeen. Aina-
kin prosentti bruttokansan-
tuotteesta tulisi sijoittaa 
infraan.

Inkoolainen teiden suurkuluttaja, 
ammattikuski Emil Lindholm on 
kilpaillut muun muassa rallin SM- 
sarjassa. ”Olen samaa mieltä INF-
RAn kanssa siitä, että tiet pitää 
saada kuntoon. Ymmärtääkseni 
meillä tapahtuu Ruotsiin verrattu- 
na paljon enemmän liikennekuole-
mia. Pitäisikö myös liikennesuun-
nittelua pohtia tarkemmin? Tien 
käytön pitäisi olla mielestäni perus- 
oikeus, eikä sitä saisi verottaa.”

Hallitusohjelma vastaa 
INFRAn huutoon
•  Perusväylänpitoon tulee 300 
 miljoonan euron pysyvä tasokorotus 
 vuonna 2020. 
•  Jo kesäkuun 2019 lisäbudjetin turvin
 lähtee valmisteluun merkittäviä liiken-
 nehankkeita, kuten raidehankkeita.
•  Pääväylien palvelutaso naulataan 
 kiinni 12-vuotisessa liikennejärjes-
 telmäsuunnitelmassa.
•  Isojen hankkeiden rahoittamiseksi 
 hallitus valmistelee hankeyhtiömallin 
 tietyin reunaehdoin.
•  Lisäksi on tulossa muita uudistuksia
 esim. polttoaineverotukseen.

Lähde ja lisätietoa: INFRA ry tiedote 3.6.2019.
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Kalle Saarinen: ”Kaikki litrasta ylöspäin toimitetaan perille.”

Teksti ja kuvat: Tommi Ahlberg

Maailma kaivukoneen ympärillä on muut-
tumassa kovaa vauhtia. Siitä kertoo INFRA 
Uudenmaan uusimman yhteistyökumppa-
nin, Tankkauspartion, toiminta-ajatuskin.

Logistiikkapäällikkö Kalle Saarinen ker-
too Tankkauspartion synnystä. Polttoaine-
kauppa alkoi yhdestä pick-upista vuonna 
2008, ensimmäisen vuoden polttoaineen 
menekki oli 32 000 litraa. Kymmenen vuo-
den aikana kehityssuunta ylöspäin on ollut 
sen verran vauhdikas, että tämän vuoden 
menekki on jo noin 5 miljoonaa litraa. Toi-
minta alue on samalla kasvanut kattamaan 
Uudenmaan, Pirkanmaan, Varsinais-Suo-
men sekä Kanta-Hämeen alueet.

Tankkauspartio toimittaa polttoainetta työ-
maiden koneisiin, laitteisiin, lämmittimiin 
ja säiliöihin, minimimäärää tilauksille ei ole.

– Kaikki litrasta ylöspäin toimitetaan pe- 
rille, Saarinen vakuuttaa. 

Työmaiden lämmitys on tällä hetkellä 
suurin yksittäinen toimituskohde, mutta 
tarvittaessa vaikka veneen tankkaus onnis-
tuu. Yksinkertaiselta kuulostava tankkaus-
toiminta kätkee kuitenkin sisälleen suurem-
man ajatuksen, jota Kalle Saarinen haluaa 
nyt viedä muiden yrittäjien tietoisuuteen. 
Se on palvelumalli, josta koituu lisäarvoa 
infrayrittäjän omaan toimintaan. Vanhoista 
toimintatavoista olisi aika siirtyä eteenpäin. 
Saarinen kertoo tästä esimerkin.

Yrittäjällä on kolme kaivukonetta, niitä 
ajamassa kaksi muutakin kuskia.  Yrittäjä 
käy ostamassa pick-upin sitä varten, että 
sillä voidaan kuljettaa lain sallimaa 450 lit-

ran kokoista polttoainesäiliötä koneiden 
tankkausta varten. Auton matkassa kulkee 
myös aina pari litraa hydrauliöljyä ja muu-
tamana AdBlue-kanisteri. Tuotteita tarvi-
taan noin kolme kertaa viikossa autosta, 
jonka suurin kilometrimäärä tulee kuiten-
kin siitä, että sillä ajellaan työntekijöiden 
omia kodin ja työpaikan välisiä matkoja. 

– Aika kallista sitoa tällaiseen autoon 
rahaa muutamaa viikkotankkausta varten. 
Ja onko siinäkään mitään järkeä, että työ-
maalla konekuskit menevät kanisterin 
kanssa koneen perässä? Se on suoraan pois 
heidän muusta työajastaan ja pahimmillaan 
aiheuttaa täysin turhia ylityökustannuksia, 
Saarinen korostaa. 

Tankkaamisen kauppa-auto
Tankkauspartion mallissa koneet täytetään 
niin, ettei töitä tarvitse pysäyttää.

– Meillä on huoltoasemapistoolit ja sata 
metriä letkua autossa. Pääsemme tankkaa-
maan joustavasti ja turvallisesti työmaan 
koko kaluston sinnekin, minne letkut eivät 
normaalisti riitä. Samalla käynnillä täyte-
tään rasvari, lisätään tarvittavat nesteet ja 
tuodaan AdBluekin mukana. Työt työmaalla 
eivät katkea missään kohdin, konekuskin ei 
tarvitse lähetä hakemaan huoltoasemalta 
mitään, Saarinen kuvaa etuja.

Samalla kertaa voidaan tankata työmaan 
kaikki koneet; kurottajat, kuukulkijat, maa-
rakennuskoneet, pyöräkuormaajat. Jos työ-
maalla on säiliö generaattoreita ja lämmi-
tyskoneita varten, tankataan sekin. Kun 

öljy-yhtiön auto käy työmaalla, ei 
siinä ole pistooleita laitteiden tank-
kaamiseen. Silloin täytetään vain 
työmaan säiliöt, jonka jälkeen hen-

kilöstö saa taas juoksennella kanis-
tereiden kanssa. 
– Me olemme kuin kauppa-auto, kaikille 

tankit täyteen jokaisen koneen tarpeiden 
mukaan, Saarinen väläyttää.

Vaikka palvelusta aiheutuva käyttömaksu 
näyttelee polttoainekustannuksissa tiettyä 
osaa, tulee yrittäjälle Saarisen mukaan useim-
missa tapauksissa enemmän säästöä siitä, 
että työt eivät keskeydy. Siinä on koko asian 
ydin yksinkertaistettuna, joka yrittäjän kan-
nattaa itse tapauskohtaisesti aina laskea.

–  Esimerkiksi Sompasaaressa betonilaitu- 
reita laskettiin mereen 1300-tonnisella isolla 
ristikkopuomikoneella. Kun tankkasimme 
nostimen tuhannen litran tankkia, oli työt 
koko ajan käynnissä. Työssä oli yhteensä 
yhdeksän työntekijää, joten siitä voi laskea, 
mitä työn keskeytys tankkauksen ajaksi olisi 
yritykselle maksanut. 

Ympäristön asialla
Monet isot rakennusliikkeet ovat tällä het-
kellä Tankkauspartion asiakkaina, lisäksi 
on konevuokraamoita ja suuria infra-alan 
toimijoita. Nyt Kalle Saarinen haluaa viedä 

uudenlaista tankkauskulttuuria myös pien-
ten yrittäjien pariin. 

Hän uskoo, että kiristyvät ympäristömää-
räykset ovat yksi tekijä, joka on saanut jo 
monet yrittäjät luopumaan vanhoista toi-
mintamalleista ja siirtymään pois omien 
säiliöiden käytöstä. 

– Vanhempia farmarimallin säiliöitä ei 
saa enää käytännössä käyttää missään, kun 
kaupungeilla ja rakennusliikkeillä on omia 
tiukkoja käytäntöjään, hän sanoo. 

Tankkauspartiolta saa myös vuokralle 
määräysten mukaisia IBC-luokiteltuja polt-
toainesäiliöitä. Säiliöt on varustettu etäluet-
tavalla pinnanmittausjärjestelmällä sekä tar-
vittaessa polttoainepumpulla ja automaat-
tipistoolilla.

Myös työmailla oleviin säiliöihin kohdis-
tuvat polttoainevarkaudet voivat tulla kal-
liiksi. Varastetut polttoainelitrat eivät aina 
ole se suurin kustannus. Jos varkauden 
yhteydessä polttoainetta pääsee valumaan 
maahan, voi saastuneen maan vaihto tulla 
todella kalliiksi.  

Kaikkea ei tarvitse eikä etenkään kannata tehdä aina itse. 
Omien totuttujen toimintatapojen pöllyttäminen välillä oikein 
kunnolla voi tuottaa tulosta, sillä niiden takaa voi paljastua 
yritykselle hyödyllisiä uusia toimintamalleja. 

Uusi yhteistyökumppani esittäytyy:

Tankki täyteen 
tehokkaasti

Kalle Saarisen isä perusti aikoinaan firman, josta nykyinen toiminta on jalostunut. Talvella sesonkiaikaan työntekijöitä on 12, palvelu pyörii kuudella 
tankkiautolla ja kuudella pienemmällä jakeluautolla. Tankkauspartiolla on jokaisessa toimipisteessä omat 50 000 – 200 000 litran polttoainevarastot. 
Tarvittaessa tankkauspartio saa noutaa polttoainetta myös suoraan Nesteen Porvoon Sköldvikin tai Turun Pansion sataman toimipisteistä.

Jesse Teppo ja Jarmo Kettunen sekä Kalle Saarinen olivat ennen kilpailijoita. Tepon ja Kettusen 
edustama Löbö Oy ja Tankkauspartio löivät hynttyyt yhteen viime vuoden lopussa, ja nyt on fuusio 
käynnissä. Tankkauspartiolta saa myös vuokralle määräysten mukaisia IBC-luokiteltuja polttoaine-
säiliöitä, Kettunen ja Saarinen kertovat.

Fakta
Tankkauspartio
• Perustettu 1997.
• Fuusio käynnissä Löbö Oy:n kanssa.
• Toimittaa polttoainetta työmaiden   
 koneisiin, laitteisiin, lämmittimiin ja 
 säiliöihin.
• Toimintaideologiana on palvella suuria  
 ja pieniä yrittäjiä kaikissa polttoaineisiin 
 liittyvissä asioissa, jotta nämä voivat 
 keskittyä omaan ydintoimintaansa.
• Ei kilpaile litrahinnalla, vaan lisäarvolla, 
  joka syntyy asiakkaalle sen saamasta 
 palvelusta. 
• Polttoainetta toimitetaan tänä vuonna 
 noin 5 miljoonaa litraa, ensi vuodeksi 
 ennustetaan kasvua.
• Toiminta-alueena Uusimaa, Pirkanmaa, 
 Varsinais-Suomi ja Kanta-Häme.
• Asiakkaina kaikki suuret rakennusliik-
 keet, suurimmat infra-alan yritykset ja 
 konevuokraamot. Toivoo saavansa 
 myös pienempiä infra-alan yrityksiä 
 oivaltamaan, että kaikkea ei ole 
 kannattavaa tehdä aina itse.
• INFRA Uudenmaan, Hämeen ja Länsi-
 Suomen piiriyhdistysten yhteistyö-  
 kumppani 2019 alkaen. 
• Tankkauspartiolla on myös erikois-
 etuja INFRA Uudenmaan jäsenille.

Uusi 
yhteistyö-
kumppani



Tarkkuutta satelliittipaikannukseen

Tuukka Räsänen: ”Korjausviestipalvelu on heti käytettävissä ja jatkuvasti toiminnassa.”

Leica Geosystems Oy on tehnyt INFRA Uusimaan kanssa sopimuksen, joka antaa 
yhdistyksen jäsenyrityksille mahdollisuuden hankkia Leica Geosystemsin tuottaman 
 korjausviestipalvelun tarjoushintaan. Sen avulla voi parantaa kaivutöiden satelliitti- 
paikannuksen tarkkuutta ilman, että työmaalle tarvitsee perustaa omaa tukiasemaa.

Teksti: Kaisa Salminen

Leica Geosystemsin tarjoaman korja-
usviestipalvelun ydin on HxGN Smar-
tNetin -tukiasemaverkko. Se käsittää 
toistasataa tukiasemaa eri puolilla 
Suomea. Ne vastaanottavat satelliitti-
signaaleja ja välittävät korjausviestejä 
 kaivukoneiden koneohjausjärjestelmille 
sekä muille satelliittimittausjärjestelmille. 

Reaaliaikainen kinemaattinen mittaus 
(Real Time Kinematic, RTK) on GPS-satelliit-
tipaikannukseen perustuva mittausmene-
telmä, jonka avulla voidaan tehdä tarkkuus-
mittauksia. Siinä käytetään hyväksi pai- 
kannussatelliitin kantoaallon vaihetta ja 
mittaustukiasemaa.

Leica Geosystemsin laskentakeskus luo 
käyttäjälle sijainnin korjauksen ja korjaa 
reaaliajassa satelliittimittausten virheitä, 
joten työmaalle ei tarvitse perustaa omaa 
tukiasemaa.

– Hexacon Smartnet -korjausviestipalve-
lumme avulla voi kaivaa tarkasti tietomallin 
ja suunnitelmien mukaisesti. Kauhan sijain-
nin mittaustarkkuus on muutaman sentti-
metrin luokkaa, Market Segment Manager 
Tuukka Räsänen Leica Geosystemsiltä lupaa.

Mittaukset voi tehdä Räsäsen mukaan luo-

Liikkuva vaikuttaja

tettavasti jopa kohtuullisen syvällä 
metsässä tai melko katveellisissa 
paikoissa, kun käytössä on HxGN 
SmartNet Full -lisenssi (GPS, GLO-

NASS, BeiDou ja Galileo -satelliit-
tijärjestelmät).

– Korjausviestipalvelu on heti käytet-
tävissä ja jatkuvasti toiminnassa, sijainnista 
riippumatta. Edellytyksenä on vain, että mit-
taukset tehdään satelliittien avulla ja kaivu-
koneessa on internet-yhteys.

Sveitsissä perustettu Leica Geosystems 
on tuottanut maailmalle jo noin 200 vuo-
den ajan mittausteknologiaa. Päätuotteita 
ovat satelliittimittauslaitteet, laserkeilaimet 
ja koneohjausjärjestelmät. Suomen myyn-
tiyhtiössä on 40 työntekijää ja kenttähuolto 
liikkuu koko Suomen alueella. 

Lisätietoa 
Tarjouksen saa soittamalla keskukseen: 
09 4154 0280 (valitse numerovalinnasta 
myynti), tai sähköpostilla: 
myynti.suomi@leica-geosystems.com

INFRA Uudenmaan seniorijaoston uu- 
si koordinaattori Erkki Mäntylä näkee 
seniorit käyttämättömänä voimavarana. 
Heidän tietotaitonsa kannattaisi valjas-
taa aktiivisemmin hyödyksi. Seniorit 
voisivat ylipäätään vaikuttaa infra-alalla 
aktiivisemmin.

– Luulen että tässä tarvitaan jonkin-
lainen asennemuutos, koska senioreiksi 
siirrytään yhä nuorempina. Osa heistä 
jatkaa pienimuotoisesti yrityselämässä-
kin, ja aktiivisten senioreiden osaamista 
on turha jättää hyödyntämättä. Näke-
mykseni on, että alalle kannattaisi muo-
dostaa mentori–yrityskummi-toimin-
taa, hän korostaa.

Toinen tärkeä asia Mäntylälle on lii-
kunta, koska pienyrittäjät ovat usein fyy-
sisesti ja vähän henkisestikin tiukoilla 
tehdessään kesällä pitkää päivää. Monta 
kertaa liikunnan merkitys ymmärretään 
vasta kantapään kautta, kun tulee pai-
noa ja terveyshuolia.

– Liikuntaa ja hyvinvointia pitäisi li- 
sätä kaiken ikäisten infralaisten parissa. 
Järjestämme esimerkiksi joka tiistai 
maarakentaja-kävelyä, joka lähtee kello 
18 Pitkäkosken majalta Helsingissä. 
Kaikki ovat tervetulleita mukaan, voi 
tulla sauvoilla tai ilman.

Mäntylä seuraa tehtävässään Klaus 
Laavaista, joka on vetänyt seniorijaos-

toa ansiokkaasti kymmenisen vuotta. 
Seniorijaostossa on noin 40 jäsentä, ja 
se järjestää vuosittain 3–5 tapahtumaa – 
muun muassa kesäretken, grilli-illan ja 
joululounaan. Jos tunnet kiinnostusta 
toimintaan, ota reippaasti yhteyttä Erkki 
Mäntylään. Uusia kaivataan aina!  (puh. 
0400 407 060, erkki.mantyla@man-
tylaee.fi)

Teksti: Kaisa Salminen
Kuva: Minna Angeria

Uusi 
yhteistyö-
kumppani
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Mikä Petoke-hanke?
Yhteistyön on todettu lisäävän innova-
tiivisuutta ja tuottavuutta. Petoke-hank-
keessa on etsitty sen vuoksi uusia tapoja 
hyödyntää allianssimallin parhaita puo-
lia muissakin toteutusmuodoissa – koko-
naisurakassa (KU), suunnittele ja toteuta 
-urakassa (ST) ja alueurakassa (AU). 
Kyseessä on Liikenneviraston, INFRA 
ry:n, VTT:n ja 19 kaupungin tutkimus- ja 
kehitysprojekti infraurakoiden perinteis-
ten toteutusmuotojen kehittämiseksi.  
Myös urakkaketjun toimivuus ja kaiken-
kokoisten urakoitsijoiden mahdollisuu-
det pärjätä vaativissa hankkeissa on nos-
tettu tikunnokkaan. Tuloksia testataan 
piloteissa ja kokemukset ovat olleet 
hyviä. Hanke jatkuu vielä vuoden 2019. 

Lähde: mm. rakennusteollisuus.fi

Teksti ja kuva: Kaisa Salminen

Savisesta maaperästä johtuvat radan painu-
minen on onnistuttu pysäyttämään. Raase-
porista käsin toimiva Ralf Ajalin Oy on sta-
biloinut lukuisia vastaavia ratapenkereitä 
Rantaradalla, erityisesti akselilla Paimio–Piik-
kiö–Turku. Tällä kertaa ollaan pääkaupunki-
seudulla, Kirkkonummen Luoman asemalla.

Meneillään on reilun miljoonan euron 
hanke, joka toteutetaan kriittisessä paikassa 
lähellä sähkölinjoja. Lisäksi on radanylitystä 
ja vilkkaasti liikennöity kaksoisraide, joka 
ei saa häiriintyä. Työkoneissa on rajoittimet, 
ja työmaan molemmissa päissä on ratatur-
vamiehet valvomassa liikennettä.  

– Isoin haaste näissä stabilointihank-
keissa on kuitenkin radan geometria, eli se 
miten radan painuminen vältetään stabiloin-
nin yhteydessä ja sen jälkeen, Ralf Ajalinin 
työmaapäällikkö Timo Siltanen arvioi. 

– Tarjouskyselyssä oli juuri sen vuoksi 
vaatimuksena muun muassa vaativien poh-
jarakennustöiden RALA-sertifikaatti. Refe-
renssivaatimuksena oli vähintään puolen 

miljoonan euron vastaava stabilointihanke 
radan läheisyydessä. Tulimme julkisessa 
kilpailutuksessa toiseksi, mutta meidät valit-
tiin, koska ykköseksi tullut ei ollut tehnyt 
vastaavia töitä, toimitusjohtaja Tommi Knaa-
pinen täydentää.

Kulttuurimuutoksen äärellä
Tommi Knaapinen kertoo seitsemän vuotta 
sitten tapahtuneesta rajusta kulttuurimuu-
toksesta. Ralf Ajalin siirtyi silloin aliurakoit-
sijan roolista pääurakoitsijaksi. Liikevaihto 
moninkertaistui ja vaadittavien laatudoku-
menttien määrä lisääntyi sitäkin enemmän. 
Referenssejä oli hankittava alkuaikoina teke-
mällä pieniä vaativia hankkeita lähes nolla-
katteella. 

Infra-alalla on oltu huolissaan siitä, että 
kovilla laatuvaatimuksilla vaikeutetaan 
uusien urakoitsijoiden alalle tuloa. Knaapi-
sen mielestä ne ovat kuitenkin välttämättö-
miä, koska perusinfraprojektit ovat yhteis-
kunnan toiminnalle melko kriittisiä. 

– Toki alalle halutaan ja sinne myös pää-
see uusiakin urakoitsijoita. Esimerkiksi 
meillä ei ollut kuusi vuotta sitten yhtään 
pätevyyttä, eikä sertifikaattia. Järjestelmäl-
lisen kehitystyön tuloksena olemme nyt yksi 
harvoista yrityksistä, jolla on RALA-sertifi-
kaatit muun muassa kaikkiin seuraaviin pää-
urakoihin: rautatiet, suuret ja erittäin vaati-
vat siltaurakat (R1), vaativat pohjarakennus-
työt ja maanalaiset kalliotilat.

Varhainen nimeäminen haasteena
Aiemmin teknisen kaupan puolella työs-
kennellyt Knaapinen pitää RALAn sertifi-
kaatteihin liittyviä auditointeja vaativam-
pina kuin esimerkiksi ISO-sertifikaattien 
auditointeja.

– Infra-alan hyvin tunteva RALAn pääar-
vioija käy vuosittain läpi tehtyjen urakoiden 
laatudokumentteja. Lisäksi hän tekee työ-
maakäyntejä ja haastattelee yrityksen eri 
ihmisiä arvioidessaan, onko yritys sertifi-
kaatin arvoinen. Tilaaja voi luottaa parem-

Infra-alalla on oltu huolissaan siitä, että hankekoot ovat kasvaneet ja urakoitsijoiden valinta-
kriteerit kiristyneet. Estävätkö kovat vaatimukset uusien urakoitsijoiden markkinoille tuloa?

Vaatimukset kiristyvät,  
riittääkö tekijöitä?

– Laatusertifikaatit vaativat paljon työtä, mutta RALAsta saa sparrausapua, Ralf Ajalinin toimitusjohtaja Tommi Knaapinen kannustaa. Kuvan työmaalla on tuettu ratapenkerettä lamellistabiloinnilla, eli 
käytännössä kalkkisementtiseosta on sekoitettu stabilointikoneen avulla alaspäin.

Tommi Knaapinen: ”Aliurakoitsijan varhainen nimeäminen on haaste.”

min siihen, että esimerkiksi radan toiminta 
on asianmukaisesti toteen näytetty ja hen-
kilöstöllä on pätevyys kyseiseen tehtävään, 
hän arvioi.

Ralf Ajalin tekee töitä esimerkiksi Väylä-



Tuovi Päiviö: ”ELY-keskuksen tavoitteena on kilpailukykyinen ja osaava urakoitsijakunta.”

melko tasan esirakentamisen, uusien katu-
jen rakentamisen ja vanhojen katujen perus-
korjausten kesken, mutta painotukset vaih-
televat vuosittain. Nyt työn alla ovat lähes 
kaikki vanhat satama-alueet ja merenran-
nat, joten esirakentamista tehdään paljon. 
Lisäksi tehdään paljon peruskorjauksia ja 
kaavallisia käyttötarkoituksen muutoksia – 
eli paikkoja ratikoille, kevyelle liikenteelle 
ja esimerkiksi uusille väylille, hän kertoo.

Helsinki kasvaa
Infrarakentaminen on kasvanut Helsingissä 
viimeiset kymmenen vuotta, ja sama suun-
taus Nurmen mukaan jatkuu tulevaisuudes-
sakin.

– Helsingin kaupungin hankkeet ovat 
yleensä melko pieniä, keskimäärin 3–5 mil-
joonan euron kokoluokkaa. Isot hankkeet 
ovat harvinaisia, tosin Kruunusiltojen hank-
keessa puhutaan sadoista miljoonista 
euroista. Myös Hämeentiellä on meneillään 
valtakunnallisestikin iso, vajaa 20 miljoo-
nan peruskorjauskohde, Nurmi toteaa.

Urakoiden pilkkomista on toivottu rat-
kaisuksi siihen, että pienet urakoitsijat pää-
sisivät helpommin sisään hankkeisiin. Hel-
singin kaupungin resurssit eivät Erkki Nur-
men mukaan kuitenkaan riitä siihen. 
Toisaalta ei koeta tarvettakaan, koska Stara 
pilkkoo urakoita kaupungin puolesta, ja aina 
välillä palkataan myös pääurakoitsija pilk-
komaan urakoita projektinjohtourakoissa. 

Myöskään laatupisteytysten käyttö ei ole 
ollut tarpeen, koska Helsingin kaupungilla 
on ollut jo pitkään käytäntönä asettaa ura-
koitsijoille tietyt vaatimukset, ja pyytää sen 
jälkeen hintatarjous tietyn vaatimustason 
täyttäviltä urakoitsijoilta.

– Lähdemme siitä, että pääurakoitsijalle 
riittää yleensä vaatimustasona RALAn pää-
urakointipätevyys. Lisäksi edellytämme, että 
vuosiliikevaihto on kaksinkertainen urakan 
ennakoituun arvoon nähden. Useammalle 
vuodelle jakaantuvissa kohteissa liikevaih-
dolle asetetut vaatimukset jyvitetään mo- 
nelle vuodelle.

Pätevyyksien määrä kasvanut
Erkki Nurmi on kuulunut RALAn arviointi-
toimikuntaan viimeiset parikymmentä 
vuotta. Sinä aikana on tullut valtava määrä 
uusia työlajikohtaisia ja pääurakointitasoi-
sia pätevyyksiä.

– Katsomme vaatimukset aina kohdekoh-
taisesti. Esimerkiksi esirakentamiskohteissa 
voidaan vaatia sekä katurakentamisen että 
vaativan pohjarakentamisen RALA-päte-
vyyttä. Vaikeassa paikassa keskellä kaupun-
kia työmaan vastaavilta mestareilta voidaan 
vaatia myös henkilökohtaisia referenssejä 
vastaavista kohteista, hän kertoo.

Nurmi kertoo huomanneensa, että ura-
koitsijoiden parissa RALA-pätevyydet ja -ser-
tifikaatit menevät usein sekaisin. 

– Rala-pätevyyksille on erillinen nimik-

keistö ja niiden saamisen ehtona on kullekin 
eri pätevyyslajille kolme hyväksyttävää refe-
renssiä. Rala-sertikaatti myönnetään firmassa 
tehdyn auditoinnin perusteella. Sertifikaa-
tissa olevat nimikkeet vaihtelevat monipuo-
lisesti sen mukaan, mitä firma itse hakee, 
auditoija esittää ja lautakunta päättää.

Kokonaistaloudellista vertailua
Infra-alan yritykset ovat olleet aktiivisia 
RALAn suuntaan, ja alan sertifiointijärjes-
telmät ovat varsin kattavia. Jos yritykseltä ei 
löydy referenssejä, RALA neuvoo usein hake-
maan laatusertifikaatin. Varsinkin siltatöissä 
se on tärkeää, koska niissä on vaikea saada 
referenssejä.

– RALA-pätevyys vaatii aina tiettyjä yri-
tysreferenssejä, mutta koska alalla on pie-
niäkin yrityksiä, ei niitä ole viritetty ylitse-
pääsemättömiksi. Emme ole käyttäneet vaa-
timuksina muita kuin pätevyyksiä lukuun 
ottamatta siltatöitä, joissa olemme vaatineet 
myös sertifikointia, Nurmi kertoo.

Viime aikoina urakoiden valintaperus-
teissa on otettu mukaan myös kokonaista-
loudellisia vertailuperusteita, koska kau-
pungin ylimmän johdon vaatimuksesta 
hankkeiden aikatauluja on nopeutettava. 

– Ainoa ongelma tilaajan kannalta on, että 
hankintamenettelyjen kehittäminen kas-
vattaa työmäärää, mutta osaavista resurs-
seista on pulaa. Jopa rakennuttajakonsult-
teja alkaa olla liian vähän. 

ELY-keskuksissa on otettu käyttöön 
uusia hankintamenettelyjä. Maanteiden 
päällystysurakoita hankitaan pääsään-
töisesti uuden, dynaamisen hankintajär-
jestelmän avulla. Tienhoidon ja ylläpi-
don alueurakoiden kilpailutusta varten 
on kehitetty uutta hankintamallia, jota 
kutsutaan maanteiden hoitourakaksi.

Teksti ja kuva: Kaisa Salminen

Dynaaminen hankintajärjestelmä (DHS) 
muistuttaa perinteistä puitejärjestelyä sillä 
erotuksella, että markkinat eivät sulkeudu, 
kuten puitejärjestelyssä. Tarjoajat voivat 
lähettää osallistumishakemuksensa mil-
loin vain menettelyn aikana. 

– Päällystyspuolella on käytetty myös 
koostevalintamenettelyä. Se luo uusille-
kin urakoitsijoille mahdollisuuden päästä 
urakoihin, koska kaikkia töitä ei ole pakko 
tarjota, Uudenmaan ELY-keskuksen lii-
kenne ja infrastruktuuri -vastuualueen 
johtaja Tuovi Päiviö arvioi.

Hän korostaa, että ELY-keskuksen tavoit-
teena on kilpailukykyinen ja osaava ura-
koitsijakunta. On selvää, että esimerkiksi 
kaikkein vilkkaimmille väylille ei voi 
mennä harjoittelemaan, mutta jos koh-
teen arvo on alle 10 000 euroa, päätoteut-
tajan RALA-pätevyys yleensä riittää.

– Lähes kaikki urakointi tehdään LVR- 
mallilla (laatuvastuurakentaminen), joten 
käytännössä myös yritystason sertifioitu 
laatujärjestelmä on vaatimuksena. Työn 
vaatimusten mukaan asetetaan tarvit-
taessa lisävaateita pätevyyksille, kunnos-

sapitoyksikön päällikkö Tuomas Vasama 
Kaakkois-Suomen ELY-keskuksesta täy-
dentää.

Laatu korostuu
Myös tienhoidon ja ylläpidon alueurakoi-
den kilpailutusta varten kokeillaan uutta 
hankintamallia, jota kutsutaan maantei-
den hoitourakaksi. Siihen kuuluu esimer-
kiksi urakoitsijoiden henkilötestauksia, 
toiminnallisia laatulupauksia ja markki-
navuoropuheluita. Siinä on muitakin 
allianssimallin piirteitä; aliurakoitsija 
tekee esimerkiksi tavoitehintaisen tarjouk-
sen, ja hankkeen kustannuksia seurataan 
avoimen kirjanpidon periaatteella.

– Kyseessä on käytännössä kunnossa-
pidon allianssisovellus, joskaan ei puhdas 
allianssi, investointiyksikön päällikkö 
Timo Karhumäki Kaakkois-Suomen ELY- 
keskuksesta kertoo. 

Varsinais-Suomen ELY-keskus vie läpi 
kilpailutuksen koko maan hoitourakoiden 
osalta. Seuraava kilpailukierros alkaa syk-
syllä 2019.

– Hoitourakat on jaettu kolmeen ryh-
mään – erittäin vaativat, vaativat ja perus- 
urakat. Jokaisessa ryhmässä on omat, yri-
tyskohtaiset RALA-pätevyysvaatimukset 
sekä liikevaihto- ja referenssivaatimukset, 
Päiviö kertoo.

ELYjen hankinnat keskitettiin muutama 
vuosi sitten neljään ELY-keskukseen, ja lii-
kenneasioita hoitaa nykyisin yhdeksän 
ELY-keskusta. Uudenmaan ELY vastaa 
perustienpidon ja tiehankkeiden rahoi-
tuksesta paitsi Uudellamaalla myös 

– ELY-keskuksen tavoitteena on kilpailukykyinen ja osaava urakoitsijakunta, Päivi Tuovio ja Timo 
Karhumäki korostavat.

Hankintamalleja 
kehitetään

Hämeessä. Kaakkois-Suomen ELY vastaa 
näiden hankkeiden hankinnasta Uudella-
maalla ja Hämeessä oman alueensa lisäksi.

ELY-keskukset käyttävät valtaosan – 
noin 90 prosenttia – perustienpidon rahoi-
tuksesta teiden kunnossapitoon. Tiestön 
hoitourakoiden vuosibudjetti on noin 40 
miljoonaa euroa. Päällysteissä ja tiemer-
kinnöissä vastaava luku on 25–30 miljoo-
naa ja siltakorjauksissa 12 miljoonaa.

Siltakorjauksia riittää
Vaikka tienpidon rahoituksesta on ylei-
sesti puutetta, Timo Karhumäen mukaan 
siltakorjausten budjetti on pysynyt melko 
vakiollisena vuodesta toiseen. 

– Pyrimme kilpailuttamaan muutaman 
miljoonan euron sillankorjausurakoita 
paketteina niin, että työt jakautuvat kahden 
vuoden ajalle. Pääsääntöisesti valitsemme 
urakoitsijan tietyn pätevyystason ylittävien 
joukosta hintakilpailun perusteella. Tar- 
jouksia on saatu mukavasti, hän kertoo.

Vaatimukset ovat kohdekohtaisia; esi-

merkiksi korjaustöissä ja uusien siltojen 
rakentamisessa on eri RALA-pätevyysluo-
kitukset.

– Sillan korjauksessa tärkeintä on laa-
dukas lopputulos, mutta muitakin vaati-
muksia on; työmaa ei saa esimerkiksi hai-
tata liikennettä. Usein liikennejärjestelyt 
mietitään melko pitkälle tilaajan toimesta, 
koska näin tarjouksista saadaan vertailu-
kelpoisia. Se luo myös pienemmille yri-
tyksille mahdollisuuksia osallistua tar-
jouskilpailuun, Päiviö täydentää. 

virastolle ja ELY-keskuksille. Haastavana on 
koettu erityisesti se, jos aliurakoitsija pitää 
nimetä hankkeisiin jo tarjousvaiheessa. Se 
vähentää uusien toimijoiden markkinoille 
pääsyä, jos joku uusi toimija haluaa myö-
hemmin tarjota urakan voittaneelle pääu-
rakoitsijalle palveluitaan. 

Stara työllistää pieniä urakoitsijoita
Infra-alalla on oltu huolissaan siitäkin, että 
kaupungit eivät työllistä riittävästi pieniä 
yrittäjiä. Helsingin kaupunkiympäristön toi-
mialan yksikönpäällikkö Erkki Nurmi ei kui-
tenkaan allekirjoita väitettä. 

– Liikelaitoksemme Stara käyttää 55 mil-
joonan euron infrabudjetistaan noin kolme 
neljäsosaa ulkopuolisilta ostettaviin palve-
luihin. Myös suorissa urakoissa on pyritty 
virittämään vaatimukset siten, että pienet-
kin urakoitsijat pääsevät suhteellisen hel-
posti sisään. Ja kyllähän urakoitsijat ovat 
muutaman viime vuosien aikana olleet 
innokkaita työyhteenliittymien tekemiseen 
aika monessa kohteessa, hän arvioi.

Helsingin kaupunkiympäristön toimiala 
vastaa Helsingin kaupungin rakennuttami-
sesta sekä talo- että infrapuolella. Investoin-
tibudjetti on 550 miljoonaa euroa vuodessa, 
mistä infran osuus on noin 180 miljoonaa. 
Yksityisellä sektorilla kilpailutetaan infrau-
rakoita noin 120–130 miljoonalla eurolla, ja 
loput työt tehdään yhdessä Staran kanssa.

– Infrabudjettimme jakautuu yleensä 

Lisätietoa 
vayla.fi (sivustolta löytyy nykyisin myös 
tietoa ELY-keskuksen tiehankkeista, ks. 
valikoista ”Käynnissä olevat tiehank-
keet” / ”Muut tiehankkeet”)

rala.fi: yrityshaulla pääsee katsomaan 
esimerkiksi raporttia, joka antaa yksi-
tyiskohtaiset referenssitiedot liikevaih-
toineen



www.teboil.fi

Teboil Super HPD ECV -sarja 
Nyt entistäkin suorituskykyisempi

Lue lisää  
tuotteistamme

Toimintavarmuutta raskaaseen ajoon
Teboil Super HPD ECV -sarjan öljyt ovat huippulaatuisia, erittäin suorituskykyisiä moottoriöljyjä, joka auttavat pidentämään 
raskaasti kuormitettujen ja vaativimmissa olosuhteissa toimivien raskaiden ajoneuvojen moottoreiden käyttöikää. Ne sopivat 
käytettäväksi useissa nykyaikaisilla pakokaasujen jälkikäsittelylaitteilla varustetuissa moottoreissa sekä iäkkäämmissä,  
perinteisemmän moottoritekniikan ajoneuvoissa. Öljyt sopivat erinomaisesti sekä maantieliikenteeseen että työkonekäyttöön. 
Valitse sinäkin luotettavinta voitelua jokaiselle ajokilometrille. 

Lue lisää osoitteesta teboil-voiteluaineet.fi/hd 
tai soita Juha Närhi 020 470 0735, Yrjö Castrén 020 470 0542

Sarjan öljyt ylittävät nyt myös 

Volvo VDS-4.5 ja API CK-4 
-luokitukset

Meiltä löydät kaikki palvelut ympäristön huomioimisesta 
itse räjäytystyöhön. Saat käyttöösi ammattitaitoisten 
louhintakonsulttien laajan palvelukokonaisuuden sekä 
osaamisemme räjähteiden kuljetuksiin ja varastointiin sekä 
tarvittaessa panostustyöhön. Räjähdevalikoimamme kattaa 
kaikkien louhintakohteiden tarpeet. Järjestämme alan 
koulutuksia ympäri vuoden. Lisätietoja kotisivuiltamme:

RATKAISUKESKEINEN 
KUMPPANISI
LOUHINTAKOHTEISIIN
PROJEKTISI JOKA VAIHEESSA

CMYK

FORCIT.FI 
FINNROCK.FI
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Matti Häkkilä: ”Mielestäni nämä työt sopivat hyvin myös naisille. ”

Höyryävät asfalttikoneet ovat varma kevään merkki. Asfalttikulmallakin piti huhtikuussa kiirettä, 
koska asiakkaat haluavat usein pihat ja jalkakäytävät kesäksi kuntoon. Työntekijöiltä vaaditaan 
nopeutta, tarkkuutta ja hyvää yhteispeliä. 

Teksti ja kuvat: Kaisa Salminen

Ilma on sakeana savusta, kun lapio-
mies, kolamies, levittäjäkuljettaja ja 
jyränainen levittävät asfalttia. Masan 
Punaisella sävytettyjen koneiden 
kyljissä roihuaa lieskakuvioita, kuten 
työntekijöiden kypärissäkin. Taiteelli-
sesti kuvioidut työkoneet on maalattu Asfalt-
tikulman omalla korjaamolla, Espoon Juvan-
malmilla. 

Työn alla on paritalon pihan ja jalkakäy-
tävän liitosalue Espoon Westendissä. Työn-
johtajana on jyränainen, jonka kypärää koris-
taa myös irokeesin muotoinen harjakoriste. 
Asfalttityömaalla nainen on vielä harvinai-
nen näky, etenkin työnjohtajana.

– Olen halunnut aina vähän säväyttää alan 
normeja. Mielestäni nämä työt sopivat hyvin 

myös naisille. Asfaltointi on tark-
kuutta vaativaa hommaa, ja tilaa-
jamme ovat vaativia, yrityksen toi-
mitusjohtaja ja omistaja Matti Häk-

kilä toteaa. 

Mitoitus vaatii tarkkuutta
Esivalmistelut on jo tehty edellisenä päi-
vänä. Piha-alue asfaltoitiin silloin kokonaan 
ja vanhat kivet poistettiin jalkakäytävän reu-
nasta. Ajotieltä leikattiin jonkin verran as- 
falttia pois, jotta yliajokivet saatiin parem-
min asennettua.

– Massamäärän mitoitus on tärkeää. Jos 
sitä ei ole riittävästi, asfaltoitavaan aluee-
seen jää ruma työsauma, Häkkilä korostaa.

Viimeistelytöillä on kiire, sillä iltapäivällä 

Pihojen asfaltointia ”liukuhihnalta”

on tulossa asuntonäyttö mustasta lautahir-
restä rakennetun paritalon huoneistolle. 
Homman on sujuttava vauhdikkaasti siitä-
kin syystä, että jos massan lämpötila laskee 
alle 120 celsius-asteen, sitä on vaikea saada 
levitettyä.

– Käytämme lähinnä omia työntekijöitä ja 
työkoneita, koska työmailla on aina kova kiire. 
Jos käyttäisimme alihankkijoita, emme pys-
tyisi vaikuttamaan yhtä paljon aikatauluihin, 
emmekä pitämään asiakkaita tyytyväisinä. 

– Kiireisimmät ajankohdat ovat kevät ja 
syksy. Suurin haaste on saada kaikki tarvit-
tava kalusto oikeaan aikaan paikan päälle. 
Myös rakennusliikkeiden työt voivat olla 
myöhässä, tai asfalttiasemalla voi olla kat-
kos remontin takia.

Kierrätys maksulliseksi
Pihoja asfaltoidaan kuin liukuhihnalta, eikä 
Westendissäkään aikailla. Työ on valmis alle 
tunnissa, ja sitten jatketaan Keravalle teke-
mään kerrostalon pihaa. Asfalttikulma tekee 
esimerkiksi joka kevät noin 300 omakotita-
lon pihaa, minkä lisäksi on paljon rivitalo-
jen sekä kerrostalojen pihoja. 

Asfalttimassaa kuluu yleensä noin sata 
kilogrammaa neliömetriä kohti.

– Nykyään lähes kaikki uusi asfaltti on 
kierrätysasfalttia. Korjauskohteista viedään 
vanhan asfaltin palat asemalle, missä ne 
murskataan uusiokäyttöä varten. Samalla 
ostamme uutta asfalttia, Häkkilä kertoo. 

– Ongelmana on se, että pääkaupunkiseu-
dulla jäteasfalttia kertyy paljon enemmän kuin 
sitä voidaan kierrättää. Sen vuoksi kierrätys 
tuli viime vuonna maksulliseksi niille, jotka 
eivät osta uutta asfalttia, tai ostavat sitä vähem-
män kuin kierrättävät. Vanhaa asfalttia kuo-
ritaan usein 15 senttimetriä, mutta tilalle lai-
tetaan vain 5 senttimetriä uutta asfalttia. 

Vauhti verissä
Häkkilä kertoo aloittaneensa yritystoimin-
nan noin 25 vuotta sitten, vain 16-vuotiaana. 
Viimeiset kymmenen vuotta hän on ollut 
Asfalttikulman toimitusjohtajana.

– Asfalttialalle ei ole suoranaista koulu-
tusta, mutta olen käynyt peruskoulun ja elä-
mänkoulun. Isäni oli maarakennusalan 
pienyrittäjä, ja olin töissä koulupäivien jäl-
keen hänen yrityksessään. Nykyisin keski-
tyn Asfalttikulman myyntityöhön lähinnä 
Hanko–Hyvinkää-akselilla.

INFRA Uudenmaan jäseneksi Asfaltti-
kulma liittyi huhtikuussa 2019, koska aktii-
vinen myyntimies sattui soittamaan sopi-
valla hetkellä. Sillä oli oma vaikutuksensa, 
että INFRAn jäsenyys tuotti noin 12 000 
euroa vuodessa alennusta Teboilin dieselöl-
jyn hinnasta. 

Vapaa-aikana Häkkilä kertoo harrasta-
vansa ralliautoilua.  

– Vauhti on kai verissä, ja myös kilpailu-
vietti on kova. Siksi tämä kovatahtinen asfal-
tointikin tuntui luontevalta alavalinnalta. 

Uusi 
jäsen-
yritys

Lapiomies, kolamies jaa levittäjäkuljettaja työnjohtajanaan jyränainen asfaltoivat joka kevät satoja pihoja.

Tilaaja kiittää toimitusjohtaja Mika Häkkilää urakasta. Asfal-
tointi estää hiekan kulkeutumista sisätiloihin ja matalat 
yliajokivet helpottavat pihalle ajoa.



12 | INFRA Uusimaa

INFRA Uusimaa ry:n yhteistyökumppanit

Marko Turunen, Puh. 040 023 0373, marko.turunen@secto.fi
Mika Heino, Puh. 0400 275 151, mika.heino@secto.fi

www.secto.fi

* Puhelun hinta lankapuhelimesta 8,35 snt/puhelu + 7,02 snt/min., matkapuhelimesta 8,35 snt/puhelu + 17,17 snt/min.www.ikh.fi

Vantaa
Kärkikuja 6, 01740 Vantaa 
Puh. 0201 323 530* 
info.vantaa@ikh.fi

Konala
Ristipellontie 23, 00390 Helsinki 
Vaihde 0201 323 780* 
info.konala@ikh.fi

Portti 1-5, 02270 Espoo 
Puh. 0201 323 750* 
info.espoo@ikh.fi

Espoo

IKH Espoo, Vantaa, Konala yhteislogo  
INFRA Uusimaa -lehteen 

Koko: 185 x 36 mm

Petteri Pöyry, p. 0400-725 854, 
petteri.poyry@st1.fi, (Pääkaupunkiseutu,

Keski- ja Länsi-Uusimaa) 
Harri Forsman, p. 050-374 9650, 

harri.forsman@st1.fi, (Itä-Uusimaa)

Varaosaparatiisi, Koskelontie 18 C 02920 Espoo, puh:  +358 440 343 307
www.varaosaparatiisi.fi  email: info@varaosaparatiisi.fi

Peter Lindström, puh. 050 3253 156 
peter.lindstrom@ramudden.fi
www.ramudden.fi

Aluemyyntipäällikkö Juha Närhi,
Puh. 0400 433761

juha.narhi@teboil.fi, Oy Teboil Ab

Lämpöpuisto Oy, Puh: 0800-19292, www.lampopuisto.fi

Mikko Suominen: ”Infrakentamisen isoin päästölähde on kuljetukset.” 

Teksti ja kuva: Kaisa Salminen

Helsingin kaupunki on säästänyt kehittä-
misohjelmansa toimenpiteiden ansiosta 
vuosina 2014–2017 noin 32 miljoonaa euroa, 
4,5 miljoonaa litraa polttoainetta, ja hiili-
dioksidipäästöjäkin yli 11 000 tonnia. Tähän 
on päästy kaupungin massakoordinaattori 
Mikko Suomisen mukaan kaupungin raken-
nushankkeiden välisellä massojen koordi-
noinnilla, maa-ainesten välivarastoinnilla 
ja jalostuksella sekä hyötykäyttökohteiden 
suunnittelulla ja toteutuksella.

Ongelmia tuottavat lähinnä löysät savet, 
joita ei pystytä hyötykäyttämään ilman sta-
bilointia sementillä ja muilla teollisuuden 
sivutuotteilla. Se on kallista, ja päästötkin 
ovat suuret. Joiltakin osin tilanne on kuiten-
kin helpottunut.

– Vielä 2010-luvun alkupuolella saville ja 
muille löysille maille ei löytynyt vastaanot-
tajia, mutta Kehä kolmosen ulkopuolella on 
nykyisin useita vastaanottajia. Nämä ovat 
pääasiassa rakennusyhtiöitä ja jäteyhtiöitä, 
joiden kanssa olemme tehneet puitesopi-
muksia, Suominen kertoo.

Massakoordinaattorilla on riittänyt työ-
sarkaa, sillä Helsingissä on tehty 2010- 
luvulla kantakaupungin edustalle jo lähes 
20 hehtaarin edestä meritäyttöjä. Niitä teh-
dään Suomisen mukaan vielä jonkin aikaa 
runsaasti, mutta sitten hiljenee.

Esimerkiksi Helsingin Kruunuvuoren-
rannan edustalla on käynnistynyt reilu vuo-

den mittainen urakka. Pieni Koirasaari laa-
jentuu sen myötä itään 10-hehtaariseksi saa-
reksi. Urakka käsittää melko tavanomaista 
esirakentamista ruoppauksineen ja täyttöi-
neen, mutta kiveä menee paljon.

– Koirasaaren meritäyttöjä varten tarvi-
taan noin miljoona kuutiota kiveä. Teemme 
saarista eräänlaisia mantereen jatkeita. Nii-
den väliin rakennetaan kanavia, Suominen 
kertoo.

Hernesaaressa on avattu uusi risteilijälai-
turi, ja ensi vuonna siellä käynnistynee vielä 
massiivisempi esirakennushanke. Se linkit-
tyy Vuosaaren väylän syventämiseen. Suo-
minen kertoo, että Vuosaaren väylästä lou-
hitaan yli miljoona kuutiota kiveä, ja ne pyri-
tään hyödyntämään Hernesaaren esira- 
kentamisessa seuraavien 2–3 vuoden aikana. 

Myös Lauttasaaren länsipuolella sijaitse-
vaa Koivusaaren metroaseman ympäristöä 
on tarkoitus laajentaa meritäytöillä. 

– Koivusaaren esirakentaminen käynnis-

tyy aikaisintaan vuonna 2022, ja siihen tar-
vitaan yli miljoona kuutiota kiveä, Suomi-
nen arvioi.

Kuljetukset isoin päästölähde
Silloinen Helsingin kaupungin rakennusvi-
rasto teki vuonna 2014 selvityksen infrara-
kentamisen ympäristövaikutuksista. Siitä 
kävi yksiselitteisesti ilmi, että isoin päästö-
lähde on kuljetukset. Mikko Suominen nimi-
tettiin samana vuonna massakoordinaatto-
riksi.

– Virka perustettiin, koska Helsingissä oli 
käynnissä massiivisia rakennushankkeita. 
Massojen koordinointi, kiertotalous ja muut 
siihen linkittyvät esirakentamisasiat vaati-
vat yhä enemmän henkilötyötä. Helsingillä 
ei ole ollut myöskään omaa maankaatopaik-
kaa, johon voisi helposti nojautua. Toimin 
aktiivisesti niin maankäytön, infra-tilahank-
keiden suunnittelijoiden kuin rakennutta-
jien ja urakoitsijoidenkin kanssa.

Helsingin kaupungin massakoordinaattorin työ 
on kiertotalouden keskiössä. Esirakentaminen 
on vilkasta ja maamassojen kuljetukset halu-
taan minimiin. Yhteistyö on tiivistä infraura-
koitsijoidenkin suuntaan. 

Kiertotalouden 
keskiössä

Kaupunki ottaa vastaan kitkamaita ja lou-
heita myös yksityisiltä urakoitsijoilta, koska 
tällä hetkellä on parin miljoonan kuution 
massavaje. Mikko Suominen on yhteyshen-
kilönä urakoitsijoiden suuntaan. Savet kul-
jetetaan kuitenkin aina kaupungin ulkopuo-
lelle. 

– Yksityiset urakoitsijat joutuvat tukeu-
tumaan tässä asiassa ulkopuolisiin vastaan-
ottajiin, kuten Helsingin kaupunkikin, hän 
kertoo. 

Helsingin kaivumaiden, kiviaineksen ja 
purkumateriaalin hyötykäytön periaatteet 
ja toimenpideohjelma on menossa lähikuu-
kausina 2019 poliittiseen päätöksentekoon. 
Suomisen mukaan massakoordinaation 
haasteet ovat paljolti samoja kuin ennen-
kin, mutta painopisteet ovat muuttuneet.

– Tällä hetkellä yksi kehityskohteista on 
infrarakentamisen päästölaskenta, jossa 
olemme aktiivisesti mukana. Tarvitsemme 
sitä muun muassa päätöksenteon tueksi. 

Massakoordinaattori ja hänen menopelinsä.

myynti@etpoy.fi

Massa- 
koordi-

naattori

050 460 4999 / tankkaus@tankkauspartio.fi


