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Meiltä ostettuihin vaatteisiin, myös painatus- ja brodeerauspalvelut!
Kysy yrityksellesi edustavia työvaatteita omalla logollasi!

IKH Espoo/Konala/Vantaa • Infra vk 49 • Koko: 254 x 365 mm
Ilmestyy: vk 49 • Aineisto: KE 15.11.2017 osoitteeseen: aku.raty@akkudesign.fi

Talveen!

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
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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

Talvityövaatteet
•  veden- ja tuulenpitävä, hengittävä
•  EN 343 vedenpitävyysluokka 3,  

hengittävyysluokka 1
•  väri: fl.punainen/musta  

ja fl.oranssi/musta

Talvitakki 
York
•  87 % polyesteri,  

13 % puuvilla - 315 g/m²
•  vedenpitävä ja hengittävä 
•  EN20471, luokka 3
•  koot S-3XL

LED Välähdysvalot 12 V / 24 V
•  10 välkkytoimintoa
•  voidaan kytkeä sarjaan
•  käyttöikä n. 30 000 h

ST04940 35,-

•  4 erittäin kirkasta 3 W 
LED polttimoa

•  ECE R65
•  IP65

ST04944 34,-
•  3 kpl LED-polttimoja
•  E-hyväksytty
•  IP56

Paneelimajakat 12 V / 24 V
•  10 välkkytoimintoa
•  kiinteä asennus
•  ECE R65 
•  IP67

Air1 AdBlue
Lisäaine 20 l
•  Air1 AdBlue® (AUS32) on 

32,5 % urean vesiliuos.
•  puhdasta urean ja veden 

seosta, jonka avulla pie-
nennetään kemiallisesti 
raskaiden dieselajoneuvo-
jen typpioksidipäästöjä.

•  käytetään lisäaineena  
pakokaasujen typenoksi-
dien puhdistukseen SCR-
katalysaattorilla varuste-
tuissa moottoreissa

ST04023 598,-
•  196 x 140 W LED polttimoa

ST04020 325,-
•  100 SMD LED polttimoa

Hydrauliöljy 205 l
Hydraulic Basic 32
•  ISO VG 32, DIN 51524 OSA 3 HVLP, 

ISO-L-HV, VICKERS I-286-S,  
M-2950-S

Syntech Ultra-Pro
LE 10W-40
Täyssynteettinen  
dieselmoottoriöljy 208 l
•  ACEA: E9, E7, E6, E4
•  API: API CJ-4, CI-4+, CI-4, CH-4,  

CG-4, CF-4
•  JASO: DH-2, DH-1
•  CATEPILLAR: ECF-3, ECF-2, ECF-1
•  MB: 228.31, 228.51
•  VOLVO: VDS-4, VDS-3
•  SCANIA: LA (LOW ASH)
•  CUMMINS: 20081
•  MAN: M3575, M3477, M3271-1
•  RENAULT: RLD-3, RLD-2
•  DAF: EXTENDED DRAIN
•  DEUTZ: DQC IV-10 LA

247,-

HH71367-369-S/3XL

199,-

ST04019 249,-
•  68 x 52 W LED  

polttimoa

Kysy myös isompia astiakokoja!

ADB20 2590
(1,30 e/l)

Tynnyrit  

rahtivapaasti  

Suomessa!
voitelee  
varmasti!

WKOH32-200 399,-(1,95 e/l)

Tarjoukset voimassa ainoastaan Infran jäsenille allaolevissa myymälöissä 31.12.2017 saakka tai niin kauan kuin tavaraa riittää.

WKOMS1040-200790,-(3,80 e/l)

T5 Raskaan kaluston akkuvalikoima!

225 Ah T5 HDE
•  kylmäkäynnistysvirta  

EN 1150, -18 ºC
•  P 518, L 276, K 242 mm
•  pohjakiinnitys

3

BT5080 325,-
180 Ah T5 HDE
•  kylmäkäynnistysvirta  

EN 1000, -18 °C
•  P 513, L 223, K 223 mm

3

BT5077 259,-
ST04945 2990

•  3 erittäin kirkasta 3 W 
LED polttimoa

•  ECE R65
•  IP65

Takki
•  EN ISO 20471 luokka 2
•  koot: 2XS-5XL

PAT522O/P-2XS/5XL

99,-
109,-
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99,-

Housut
•  EN ISO 20471 luokka 1
•  koot: 2XS-5XL, D96-D108

PAT555O/P-2XS/5XL-D96/D108

89,-

Jäänastat
•  soveltuvat lähes kaikkiin uusiin 

tai käytettyihin renkaisiin 

•  helppo asennus 

•  karkaistu
•  Ø 10 mm, pituus 19 mm,  

ulkonema 4,5 mm 

•  asennussyvyys 14,5 mm

•  kärki karbidia, Ø 3 mm

•  ei tieliikennekäyttöön

•  120 kpl /pkt

BG1910 179,-  /pkt
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Pääkirjoitus

INFRA Uusimaan syyskokous vietettiin 
merellisissä tunnelmissa syyskuun lopussa 
Helsingissä. Kokousristeilyyn osallistui 38 
jäsenyritystä ja kun mukaan lasketaan myös 
mukaan kutsutut puolisot, Ms Doris II:een 
nousi Kauppatorin rannassa peräti 50 
kokousosallistujaa!

Teksti: Sari Pietikäinen  
Kuva: Wikimedia Commons

Ennen virallista kokousta käytiin läpi INF-
RAn ympäristöpäällikkö Juha Laurilan joh-
dolla tilanne maarakennuksessa hyödyn-
nettävien asetusten valmistelun tilanteesta. 
MARA-asetus astunee voimaan vuoden 2018 
alkupuolella mennessä ja ns. MASA-asetus 
loppuvuodesta 2018. Juha kertoi risteilyyn 
osallistuville myös meneillä olevasta yhden 
luukun lakihankkeesta, jonka tavoitteena 
on sujuvoittaa lupa-asiointia. Tavoitteena 
on, että hallituksen esitys yhdennetyistä 
ympäristömenettelyistä annettaisiin edus-
kunnalle keväällä 2018.
Näistä aiheista löytyy lisää tietoa tämän leh-
den muista jutuista, ja Juhan haastattelukin 
löytyy lehden sivulta  7.

Kokous valitsi yhdistyksen varapuheen-
johtajaksi kausiksi 2018 - 2019 Juha Halo-
sen. Hallituksen jäseniksi kaudelle 2018 - 
2019 valittiin Jyri Hussa, Jari Teini, Oskari 
Wuorio ja Ville Sainio. Hallituksessa jatka-

vat Tuomo Piekka, Antti Ruusunlehti, Pia 
Metsola ja Sami Tervo. Hallituksen puheen-
johtaja 2018 on Nina Lindström.

INFRA ry:n hallituksessa jatkavat puheen-
johtajana Nina Lindström ja hallituksen jäse-

ninä Juha Halonen sekä Reijo Wuorio.
Kokous vahvisti toimintasuunnitelman, 

liittymis- ja jäsenmaksun suuruuden sekä 
talousarvion vuodelle 2018. 

Syyskokous kiinnosti jäseniä

INFRA Uusimaa

Julkaisija
INFRA Uusimaa

Kustantaja
Suomen Rakennusmedia

Päätoimittaja
Nina Lindström

Lehtitoimikunta
Nina Lindström
Mikaela Aaltonen
Tommi Ahlberg
Sari Pietikäinen
Juha Halonen
Kaisa Salminen
Antti Ruusunlehti
Oskari Wuorio

Ulkoasu
Akku Design / Aku Räty

Ilmoitukset
Sari Pietikäinen, 0500 418 304  
sari.pietikainen@infra.fi

Painopaikka
N-Paino, Lahti, ISSN 2342-1827

INFRA Uusimaa -piiriyhdistyksen toimisto
OLEMME MUUTTANEET, uusi osoite on 
Eteläranta 10, 00130 Helsinki
www.infra.fi

Toiminnanjohtaja
Mikaela Aaltonen, 040 5130 459
mikaela.aaltonen@infra.fi

Toimistosihteeri
Sari Pietikäinen, 0500 418 304
sari.pietikainen@infra.fi

Kannen pääkuva: 
Tommi Ahlberg

Näen päivittäin omassa työssäni tilanteita, 
joissa isot ja pienet toimijat kohtaavat. 
Tilanteita voi löytyä suhteista tilaajaan, 
alihankkijaan, työntekijään tai vaikkapa 
materiaalin toimittajaan. 

Keskisuuren yhtiön edustajana olen aiti-
opaikalla näissä kohtaamisissa. Milloin 
olen iso, milloin pieni. Keskustelua aliu-
rakoinnin toimintatavoista tarvitaan jat-
kuvasti, jotta epäkohdat saadaan poistet-
tua ja vuorovaikutus eri toimijoiden välillä 
lisääntyy. Todelliset asiantuntijat löytyvät 
kentältä koneiden puikoista, montun poh-
jalta tai työmaatoimistosta. Ylimmän joh-
don tehtävä on palvella heitä, jotta hom-
mat tulee tehtyä tehokkaasti.  

Itse näen, että ihminen on perusluon-
teeltaan ahne, ja siksi olemme luoneet 
yhteisiä sääntöjä kohtuullisuuden ylläpi-
tämiseksi. Ahneus on kuitenkin kovin kek-
seliäs ja löytää säännöistä porsaanreikiä, 
joita käyttää oman etunsa ajamiseen. Yksi-
silmäinen oman edun tavoittelu on kui-
tenkin kaikkea muuta kuin hyvää yhteis-
toimintaa ja kumppanuutta.  

Mistä on hyvä  
kumppanuus tehty? 
Pohdimme asiaa äsken käynnistyneellä 
Destian kanssa järjestettävällä kiertueella, 
josta iso kiitos kaikille aktiivisille osallis-
tuneille. Vastausta kysymykseen haettiin 
avoimella keskustelulla, jonka pohjana oli 
vuosien saatossa INFRA ry:n tekemä työ 
asian äärellä. Puhuimme konkreettisesti 
siitä, kuinka sovituista asioista kiinni pitä-
minen on tärkeää hedelmälliselle yhteis-
työlle. 

Kohtuuden perään on syytä huudella, 
kun pieni koneyrittäjä kertoo päivänsä kul-
kua. Yrittäjä on itse usein koneen puikoissa 
tai ajaa autoa, hoitaa paperitöitä yötä myö-
ten ja vielä joutuu hakemaan pankkilai-
naa rahoittaakseen isojen yritysten pitkät 
maksuajat.    

Isolla yritykselläkin voi olla kunin-
kaansa, joka määrittelee ehtonsa heille. 
Keskustelua käytiin vilkkaana siitä, onko 
kohtuullista siirtää kaikkia lopputilaajan 
ehtoja alaspäin ja missä menee raja? Yhden 
koneen yrittäjän maksuvalmius on erilai-

nen kuin miljoonien liikevaihtoa tekevän 
yhtiö. Järkikin sen sanoo.   

  
Kannustetaan toinen  
toisemme voittoon
Todellista kumppanuutta löytyy kentältä 
hiljaisesti paljon, ilman minkäänlaisia 
sopimuksia.  

Viisas infralainen luo verkoston, josta 
saa apua tarvittaessa. Tämä todellinen 
kumppani muistaa, kun kaveri auttoi sil-
loin kun itse apua tarvitsin. Näiden infra-
laisten keskuudessa toimii luottamus ja 
toistensa kunnioitus. Sitä kutsutaan 
ammattiylpeydeksi. 

Voimme laatia sopimuksia, mutta niillä 
ei ole mitään merkitystä, jos toiminnasta 
puuttuu päämäärät ja tavoitteet, joita mita-
taan. Aika vaikeaa on projektin toteutus 
ilman puhe- tai kirjoitustaitoakin, pelkkä 
ajatteleminen ei riitä kahden väliseen vuo-
ropuheluun ja asioiden selvittämiseen. 
Sopimuksia kuitenkin tarvitaan, ettei 
ahneus nostaa päätään. Ahneuden vasta-
pariksi on jo keskiajalla määritelty viisaus. 

Minusta viisas sopimus sisältää enem-
män kannustimia kuin sanktioita. Raipalla 
kovistelu ei ole pitkäjänteistä toimintaa ja 
ollaksemme houkutteleva ala myös uusille 
kyvyille, tarvitsemme viisasta pitkän ajan 
ajattelua toimintaamme. Keskustelu jat-
kuu, osallistu sinäkin keskusteluun. 

Isot vastaan pienet 

NINA LINDSTRÖM

Ms Doris II vei syyskuun lopussa 50 henkilöä INFRA Uusimaan syyskokousristeilylle. Kokous laineilla 
sai osallistujilta paljon kiitosta, joten ehkä jatkossakin kokouksissa risteillään.

Joulun valoa 
ja lämpöä talven 

pimeyteen
INFRA Uusimaa

Kuva: Venni Ahlberg
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Eija Ehrukainen: ”Kaavoitusohjeet eivät nykyisellään pidä sisällään ajatusta siitä, että joku              tontti voitaisiin varata maa-ainesten välivarastointia varten.”

 Ylijäämämassat ja purkubetoni 

KIERTOON
Löysien ylijäämämaiden, lähinnä savien hyötykäyttö on kangerrellut vuosikausia pää-
kaupunkiseudulla. Korkealaatuinen betonimurskekaan ei aina kelpaa rakentamiseen. 
Nämä ja monta muuta ongelmaa nostetaan pöydälle, kun infra-alan yrityksiä ja viran-
omaisia edustavat asiantuntijat kokoontuvat pohtimaan kiertotalouden ratkaisuja. 

Teksti ja kuvat: Kaisa Salminen 

EU-komission tavoitteena on hyödyntää 
materiaalina vähintään 70 prosenttia kai-
kesta rakennus- ja purkujätteestä vuonna 
2020. Sama tavoite on kirjattu valtakunnal-
lisiin jätetavoitteisiin, joita kymmenen kun-
taa – joukossaan uusimaalaiset Vantaa ja 
Porvoo – hiljattain sitoutuivat noudatta-
maan. 

Odotukset kohdistuvat paljolti infra- 
alaan, koska iso osa rakennusalan jätteistä 
on maa-aineksia. Nyt puhtaita maa-ainek-
sia kipataan maankaatopaikoille, jotka siir-
tyvät koko ajan etäämmälle pääkaupunki-
seudulta. Syntyy rekkarallia ympäri Uutta-
maata, isoja kuljetuskustannuksia, päästöjä, 
melua, ruuhkia sekä väyläverkoston kulu-
maa.

Uudenmaan ELY-keskukseen kokoontu-
nut asiantuntijakaarti ehdottaa ensisijai-
sena ratkaisuna tähän ongelmaan lisää väli-
varastointipaikkoja. 

– Välivarastointi pienessäkin mittakaa-
vassa toisi paljon lisää kierrätysmahdolli-
suuksia. Sen myötä voitaisiin huomata, että 
olisi vielä taloudellisempaa löytää myös vai-
keasti kierrätettäville maa-aineksille suo-
raan seuraava kohde. Nyt löysät savet pää-
sääntöisesti viedään suoraan maankaato-
paikalle eikä edes pohdita niiden hyödyn- 
tämistä, Kreaten liiketoimintajohtajana syys-
kuussa aloittanut Tuomo Joutsenoja sanoo.

– Se miten välivarastoinnista onnistu-
taan, on avain kierrätyksen onnistumiseen, 
hän arvioi.

Kaava torppaa välivarastointia
Sitowisen Kiertotalous ja hankeratkaisut 
-toimialan johtaja Eija Ehrukaisen mukaan 
kaavoitusohjeet eivät nykyisellään pidä sisäl-
lään ajatusta siitä, että joku tontti voitaisiin 
varata maa-ainesten välivarastointia varten. 

– Vain harvoin aikataulut sopivat niin hy- 
vin yhteen, että suorakierrätys työmaalta 
toiselle – tai etenkään saman työmaan sisäl- 
lä – voisi onnistua, hän sanoo. – Kaavoittaja 
tarkastelee pitkän ajan visioita ja välivaras-
tointi voidaan katsoa kaavan vastaiseksi.

– Kyllä se on tällä hetkellä kaava, joka torp-
paa välivarastointia. Kun aluetta rakenne-
taan, pitäisi miettiä, mistä löytyisi häiriö-
tön paikka harjoittaa välivarastointia. Sen 
tilalle voisi rakentua vaikka puisto sen jäl-
keen, kun alue on tiettyyn pisteeseen asti 
rakentunut, Ehrukainen sanoo.

Uudenmaan ELY-keskuksen ylitarkastaja 
Vesa Suominen pitää tärkeänä myös hank-
keiden vaiheistusta. Aluerakennushank-
keissa pitäisi siis miettiä joku nurkka, missä 
voidaan mahdollisimman pitkään harras-
taa kierrätystä tai hyötykäyttöä.

Joutsenojan mukaan voisi olla järkeväm-

pää tehdä aluehankkeita vielä nykyistä isom-
missa paloissa. 

– Tulisi pohtia myös hyvissä ajoin, missä 
tarvitaan viheralueita ja melusuojauksia. 
Toimintatapoja pitäisi muuttaa koko ket-
jussa, aina kaavoituksesta suunnitteluun ja 
aluerakentamiseen, hän korostaa.

Monia toimenpiteitä tarvitaan
Maailmanpelastuksella ei pärjää kilpailussa 
vaikka se motivaationa kierrätykseen riit-
täisikin. Halua kuitenkin löytyy; suurin osa 
infra-alan toimijoistakin kierrättää Joutse-
nojan mukaan aina, kun se on taloudelli-
sesti järkevää.

– Esimerkiksi moreenia jalostetaan mul-
lan valmistuksen raaka-aineeksi ja se mitä 
jää yli käytetään täyttöihin. Kiertotalouden 
hankkeet pitäisi kuitenkin huomioida 
paremmin varaamalla kaavoituksessa paik-
koja kierrätykselle, Joutsenoja sanoo.

– Nykyistä korkeammilla maankäyttö-
maksuilla olisi taloudellisesti järkevämpää 
jalostaa massoja – mieluummin kuin läjit-
tää niitä kaatopaikalle. Näin saataisiin hyö-
tykäyttöön nekin massat, joita ei voi sellai-
senaan hyötykäyttää, hän jatkaa.

Tämä ehdotus herättää myös INFRA ry:n 
mielenkiinnon. Yhdistyksen puheenjohtaja 
Nina Lindström muistuttaa, että pelkkä 
maankäyttömaksujen korotus ei poista sitä 
ongelmaa, että paitsi välivarastointipaikkoja 
myös maankaatopaikkoja on osoitettu liian 
vähän yksityisille urakoitsijoille, etenkin 
pääkaupunkiseudulla. Kuntien tulisi ottaa 
kaavoituksessa  ja aluesuunnittelussa tämä 
paremmin huomioon.

– Lisäksi tarvitaan yksinkertaisempaa 
lupaprosessia. Voi myös kysyä, onko kierrä-
tyksen esteenä monimutkainen lainsää-
däntö, joka pelottaa urakoitsijoita, koska 
nämä eivät osaa tulkita asioita niin, että 
uskoisivat tekevänsä kierrätyksen oikein, 
Lindström kysyy.

Espoon Kulmakorven maankaatopaikalla 
otettiin Ympäristöhallinnon VAHTI-tieto-
järjestelmän mukaan vuonna 2016 vastaan 
lähes 1,5 miljoonaa tonnia ylijäämämaita. 
Vantaan Pitkäsuon maankaatopaikalla vas-
taava luku oli pitkälti yli 600 000 tonnia. 
Helsingin kaupunki taas oppi pakon edessä 
kierrättämään, tosin lähinnä omia maitaan. 
Syy löytyy naapurikunta Vantaasta, joka 
muutama vuosi aiemmin lopetti naapuri-
kuntiensa ylijäämämaiden vastaanottami-
sen.

Helsingissä on meneillään paljon suuria 
työmaita ja aluehankkeita, mutta kaavoite-
tut välivarastointipaikat puuttuvat lähes 
kokonaan.

– Yksityiset rakentajat jäivät heitteille ja 
se aiheutti paineen etsiä läjityspaikkoja kau-
kaa, Joutsenoja pohtii.

Tilaajan rooli jakaa mielipiteitä
Kysymys, voisiko tilaaja edistää kiertotalou-
den ratkaisuja, jakaa mielipiteitä. Kun Eija 
Ehrukaisen mielestä tilaajatahon pitäisi 
ottaa nykyistä ratkaisevampi rooli, Timo 
Joutsenojan mukaan innovatiivisuutta ei 
tulisi jättää kaupunkien ja kuntien varaan.

– Julkisissa hankinnoissa pitäisi antaa 
yrityksille enemmän tilaa esittää vaihtoeh-
toisia kestäviä ratkaisuja. Jos kehitys ja rat-
kaisujen haku on vain julkisten tahojen ja 
muiden tilaajien vastuulla, kehittäminen 
loppuu kyllä siihen, Joutsenoja esittää.

Ehrukainen puolestaan katsoo, että kun-
tien ja kaupunkien pitäisi pystyä osoitta-
maan enemmän välivarastointipaikkoja, 
koska se toisi rakentajat samalle viivalle. 
Myös Vesa Suominen haluaisi nähdä julki-
set toimijat edelläkävijöinä, onhan heillä lain 
puolesta edellytys edistää jätehierarkiaa. 

– Näin on pikku hiljaa tapahtunutkin, esi-
merkiksi ELY-keskuksen tiepuolen omissa 
urakoissa. Jos julkiset toimijat ottavat laa-
jalti maa-ainekset ja purkujätteet hyötykäyt-
töön, hyvät käytännöt leviävät muuallekin, 
Suominen arvioi.

– Pystymme välittämään lainsäätäjälle viestiä, 
jos näemme paljon epäkohtia kentällä. Lainsää-
täjillä on nyt selkeä tahtotila muuttaa käytän-
töjä siihen suuntaan, että prosesseja helpote-
taan ja sujuvoitetaan, johtaja Satu Pääkkönen 
Uudenmaan ELY-keskuksesta sanoo.

– Lainsäädäntöön ja tulkintoihin kaivattaisiin 
pysyvyyttä ja ennalta arvattavuutta, koska jos 
käytännöt muuttuvat parin vuoden välein, ei 
yritysten kannata kehittää ja investoida,  liike-
toimintajohtaja Tuomo Joutsenoja Kreatesta 
korostaa.

– Kaikkien osapuolten pitäisi vähän muuttaa 
asennoitumistaan, jotta maa-ainesten ja beto-
nijätteiden hyötykäyttö lisääntyisi, kiertotalous 
ja hankeratkaisut -toimialan johtaja Eija Ehru-
kainen Sitowisesta painottaa.
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Eija Ehrukainen: ”Kaavoitusohjeet eivät nykyisellään pidä sisällään ajatusta siitä, että joku              tontti voitaisiin varata maa-ainesten välivarastointia varten.”

Digitalisaatiosta apua?
Ajatusmallit vaatisivat laajemminkin muu-
tosta. Puistorakenteista tulee Ehrukaisen 
mukaan nykyvaatimuksilla niin kalliita, että 
ne jäävät rakentamatta. 

– Syntyy jonninjoutavaa kaupunkiympä-
ristöä, missä kukaan ei viihdy.  Jo hanke-
suunnitteluvaiheessa pitäisi miettiä, minne 
massoja sijoitetaan läheisyysperiaatteella. 
Onhan se hullua, ettei esimerkiksi meluval-
leja saada aikaiseksi. Puhtaat savimaat, jotka 
pysyisivät kekoina, viedään kaatopaikalle. 
Jos ei  muuta niin tehtäisiin edes pulkka-
mäki. 

Digitalisaation toivotaan lisäävän luotta-
musta tilaajien ja viranomaisen suuntaan. 
Infra-alalla käytetään 3D-malleja ja visiona 
on, että kaikki tieto rakenteista tallennettai-
siin sähköisenä, jolloin ei tarvita dokumen-
toijaa vaan tieto kulkee materiaalin mukana. 

– Kun rakentamisen mallista tehdään yllä-
pidon malli, tilaajalla ja viranomaisella olisi 
tiedot siitä, mitä materiaalia on käytetty mis-
säkin. Tähän ollaan menossa, mutta kehi-
tystä tulisi kiihdyttää. Haasteena on, miten 
tieto saadaan siirtymään viranomaisille, 

– Myös rakentamisen prosesseihin pitäisi lisätä 
ennakoivuutta ja suunnitelmallisuutta, koska 
lainsäädäntö on hidastempoista, ylitarkastaja 
Vesa Suominen Uudenmaan ELY-keskuksesta 
muistuttaa.

Ennakointia tarvitaan 
Valmisteilla olevan MASA-asetuksen tarkoi-
tus on helpottaa maa-ainesten hyötykäyt-
töä ja varastointimahdollisuuksia. Moni 
muukin asia vaikuttaa toki siihen, miten 
kiertotalouden hankkeissa onnistutaan – 
esimerkiksi kaavoitus ja maankäyttö, mate-
riaali ja kustannukset.

– En ole varma pitääkö aina laatia uusia 
lakeja, mutta ennalta-arvattavuus ja pitkä-
jänteisyys lainsäädännössä, lakien tulkin-
nassa ja soveltamisessa loisi pohjan tehdä 
investointeja ja viedä kehityshankkeita 
eteenpäin. Toki myös yritysten pitäisi toi-
mia valvovan viranomaisen näkökulmasta 
ennakoivasti eikä miten sattuu, Joutsenoja 
sanoo.

Vesa Suominen peräänkuuluttaa samalla 
tavalla rakentamiseen lisää ennakointia ja 
suunnitelmallisuutta, koska lainsäädäntö 
on melko hidastempoista.

– Tärkeää olisi, että tilaaja käynnistäisi 
lupahakemukset eikä käskisi rakentajaa 
hakemaan lupia, koska se sulkee käytän-
nössä kaiken ympäristölupaa vaativan hyö-
tykäytön pois, Ehrukainen täydentää.

tutkia, mitä kaikkea maaperään voidaan lait-
taa, ettei pilata maaperää ja toisaalta liika 
pelko saataisiin pois, Ehrukainen sanoo.

– Nythän lainsäädäntöä tulkitaan huo-
noimman toimijan mukaan ja koko ketju 
kärsii. Oikea ratkaisu löytyisi jostain väli-
maastosta – eli ei säädettäisi ja tulkittaisi 
lakeja liian tiukasti, muttei sallittaisi myös-
kään villiä ja vapaata toimintaa.  

Ehrukainen sanoo.
–  Euroopassa betonimurskeet tehdään 

standardin mukaisiksi tuotteiksi ja käyte-
tään End of Waste -kriteereitä eikä betoni-
murskia kutsuta jätteiksi, kuten meillä. 
Sääntöjä toki tarvitaan, mutta pitäisi voida 

Espoon Kulmakorven ja Vantaan Pitkä-
suon maankaatopaikkojen vastaanotta-
mat ylijäämämaat vuosittain 
 
 Kulmakorpi Pitkäsuo
2010 1 041 501 t  1 261 630 t
2011 1 509 058 t 994 755 t
2012 1 317 285 t 932 949 t
2013 1 874 198 t  999 423 t
2014 1 619 959 t  929 209 t
2015 1 306 750 t  804 421 t
2016  1 434 226 t   658 260 t

Lähde: Ympäristöhallinnon VAHTI-tietojärjestelmä

Rakentamisessa käytetään paljon kiviainesta – 
soraa, hiekkaa, kalliomurskeita ja sepeleitä – 
joka on ehtyvä luonnonvara.
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Tuomo Joutsenoja: ”Betonimurskeella korvataan noin prosentti kiviaineksen määrästä.”

Ratkaisukeskeiset kumppanisi räjäytystöihin
CMYK

Vuodesta 1893

FINNROCK.FI FORCIT.FI

Valtioneuvosto hyväksyi 7. joulukuuta 2017 
asetuksen, jonka tarkoitus on helpottaa 
jätteiden hyötykäyttöä kohteissa, joissa 
jäte voi korvata luonnon kivi- ja maa-ai-
nesta. Tämä niin kutsuttu MARA-asetus 
astuu suunnitelmien mukaan voimaan 
vuoden 2018 alussa. 

Teksti: Kaisa Salminen

Nykyinen MARA-asetus on jo mahdollis-
tanut sen, että betonimurske menee melko 
hyvin hyötykäyttöön. Siinä on tarkasti 
määritelty, minkälaisiin rakenteisiin ja 
minkälaisissa kohteissa betonimursketta 
ja erilaisia tuhkia saa käyttää ilmoitusme-
nettelyllä. Näissä tilanteissa vältytään 
hakemasta ympäristölupaa, jonka haku-
prosessia on pidetty niin työläänä, että se 
blokkaa usein koko hankkeen.

MARA-ilmoituksissa vuosittain hyö-
dynnettäväksi suunniteltu betonimurs-
keen määrä on esimerkiksi Uudenmaan 
ELY-keskuksen tilastojen mukaan yli tup-
laantunut viidessä vuodessa heidän alueel-
laan. Nyt lähestytään jo miljoonan tonnin 
rajaa.

– Ongelmia on ollut vain vähän ja nekin 
koskevat yksittäisiä tapauksia; esimerkiksi 
betonimurske ei ole täyttänyt asetuksen 
vaatimuksia, Vesa Suominen Uudenmaan 
ELY-keskuksesta kertoo.

Kääntyykö uudistus  
itseään vastaan?
Nykyinen MARA-asetus on toiminut Krea-
ten Tuomo Joutsenojankin mukaan hyvin 
betonimurskeelle, mutta tulevassa MA- 
RA-asetuksessa on parannukseksi tarkoi-
tettuja asioita, jotka kääntyvät hänen mie-
lestään helposti itseään vastaan. 

Jatkossa MARA-menettelyn piiriin tulee 
muitakin materiaaleja, kuten tiilimurske, 
asfalttirouhe- ja murska, kalkit, rengas-
rouhe, valimohiekat sekä jätteenpolton 
käsitellyt kuonat. Ne kaikki käyttäytyvät 
eri tavoin. Joillakin herkillä alueilla, kuten 
1- ja 2-luokan pohjavesialueilla ja lasten 
leikkipuistoissa, jätteiden käyttö maara-
kentamisessa vaatii aina ympäristöluvan.

INFRA Uusimaa -lehden haastattelua 
tehtäessä Joutsenoja totesi, että uudessa 
MARAssa hyväksytään varasto- ja teolli-
suusrakennusten alapuolinen käyttö, 
mutta osa viranomaisista oli linjannut, 
että sitä ei hyväksytä jos samassa raken-
nuksessa on toimisto- tai liiketilaa. Täl-
löin lähes kaikki tarkoitetut rakennukset 
jäisivät MARAn ulkopuolelle, koska niissä 
on yleensä toimisto- tai liiketilaa. 

– Onneksi esimerkiksi tällainen kohta 
saatiin muutettua valtioneuvoston ase-
tuksessa. Toivottavasti muut tarkoitetut 
parannukset eivät kaadu vastaavanlaisiin 
asioihin. Valitettavan usein MARAsta on 

tullut myös ympäristöluvassa minimivaa-
timus, hän harmittelee. 

– Isoin este betonimurskeen hyötykäy-
tölle on ollut kuitenkin se, että MARAn 
mukaisissakin käyttökohteissa voidaan 
kieltää sen käyttö. Ongelma ei johdu siis 
asetuksesta eikä viranomaisesta vaan ra- 
kennuttajasta tai tilaajasta, etupäässä jul-
kisista tahoista. Tosin on hyviäkin esi-
merkkejä; jos vaikka tarjousvaiheessa on 
kielletty betonimurskeen käyttö, neuvot-
teluissa on pystytty perustelemaan ja 
muuttamaan ehtoja. 

Joutsenoja arvioi, että betonimurskeella 
korvataan noin prosentti kiviaineksen 
määrästä rakentamisessa.

– Tärkeintä on miettiä sitä, miten iso 
osa betonijätteestä hyödynnetään. Sama 
koskee tietysti ylijäämämaita. Kun niitä 
käytetään mahdollisimman korkeaan käyt-
tötarkoitukseen tehdään tilaa heikompien 
materiaalien hyötykäytölle. Esimerkiksi 
betonimursketta pitäisi käyttää mieluiten 
kantavassa kerroksessa.

Tulkinnoissa isoja eroja
Ongelmaksi on infra-alalla koettu sekin, 
että ympäristö- ja jätelakien tulkinnat vaih-
televat maanlaajuisesti. Käytäntöjä ollaan 
Uudenmaan ELY-keskuksen mukaan 
 yhtenäistämässä, mutta se vie aikaa, koska 
ilmoituksia ja lupia käsitellään 13 ELY-kes-

kuksessa ja neljässä aluehallintovirastossa. 
Jokaisessa niistä voi olla omia tulkintojaan 
ja toimintatapojaan. Lisäksi on satoja kun-
tia, jotka tekevät itsenäisesti ratkaisuja ja 
maakuntauudistuskin suunnitteilla. 

Uudenmaan ELY-keskus paitsi käsitte-
lee ilmoituksia myös valvoo aluehallinto-
viraston myöntämiä ympäristö- ja vesilu-
pia sekä tekee neuvontaa.

– Meiltä kysytään usein, minkälaisia lu- 
pia vaaditaan. Ne ovat alalla harvoin sel-
keitä – lähtien siitä milloin maa-aines on 
jätettä ja milloin ei, Vesa Suominen kertoo.

– Myös lainsäädännön soveltaminen 
herättää kysymyksiä – eli milloin ollaan 
lain rajamailla ja milloin varmalla puo-
lella. Monesti kyse on tulkinta- ja sovelta-
miskysymyksistä, jotka eivät ole meille-
kään itsestään selviä, koska lainsäädäntö 
ei pysy perässä toimintaympäristön muu-
toksessa, johtaja Satu Pääkkönen Uuden-
maan ELY-keskuksesta täydentää.

Ympäristörikoksia nousee aiempaa 
enemmän esiin, koska yhteistyötä polii-
sin kanssa on lisätty. Itse rikosten määrän 
Pääkkönen ei usko kasvaneen. 

– Lähtökohtana on varovaisuusperiaate; 
kun aiheutuu ympäristöhäiriöitä niin lähi- 
asukkaat ovat haitankärsijöitä ja ovat aktii-
visesti yhteyksissä niin toiminnanharjoit-
tajaan kuin viranomaiseenkin. Tämä on 
otettava huomioon myös suunnittelussa. 

MARA-asetus uudistuu
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Juha Laurila: ”Betonin kierrätyksessä on paljon potentiaalia.”

 Tutuksi Juha Laurila
Ympäristötekniikan diplomi-insinööri Juha 
Laurila tuli INFRAan töihin runsas vuosi 
sitten Sweco PM:ltä, jossa työhön kuului 
rakennuttamiskonsultointia ja projekti-in-
sinöörin töitä. Sitä ennen Juha ehti toimia 
Ruduksella ympäristöpäällikkönä. Sinne 
tie vei oman diplomityön kautta, joka 
käsitteli maanoton pohjavesivaikutuksia.
Soranoton ja louhinnan vaikutuksista poh-
javesiin ja vesistöihin on vielä suhteelli-
sen vähän tutkitustietoa, vaikka asia herät-
tää voimakkaita ääripään tunteita keskus-
teluissa. Diplomityön jatkeena syntyi vielä 
SYKEssä Kiviaineshuollon parhaat käytän-
nöt -ympäristöopas.  Juha kertoo olleensa 
aina kiinnostunut ympäristötekniikasta. 
Vapaa-aikanaan 33-vuotias perheenisä 
harrastaa seuratason lentopallovalmen-
nusta ja Etelä-Suomen aluevalmentajana 
etsii myös huippuja juniorilentopallomaa-
joukkueen pelaajiksi.

Teksti ja kuva: Tommi Ahlgren

− Jos lähdetään liikkeelle kiviaineksista, niin 
kaikki siihen liittyvä kuuluu myös työteh-
täviini, vastaa Juha Laurila ytimekkäästi 
kysymykseen, mitä INFRAn ympäristöpääl-
likön työtehtävät kätkevät sisäänsä. Laurila 
on hoitanut tehtävää nyt runsaan vuoden 
ajan, ja oppinut katsomaan asioita yrittäjän 
näkökulmasta. 

Sitten lista jatkuu. Tarkempi tehtävien 
kuvaus pistää sisällään myös purku- ja kier-
rätysasiat sekä infrarakentamisen vastuul-
lisen toimintatavan edistämisen. Melkoi-
nen määrä yhden henkilön hoidettavaksi.

− On vaan mielenkiintoista, että pääsee 
tekemään ja näkemään erilaisia asioita, ja 
liittyyhän ne monella tapaa toisiinsa, hän 
toteaa työhaasteisiinsa silminnähden tyy-
tyväisenä. 

Kiertotalous on trendisana
Juhan rooteliin kuuluu siis myös tällä het-
kellä paljon julkisuudessakin esillä oleva 
kiertotalous, josta odotetaan uusia suuria 
mahdollisuuksia rakennusalalle.

− Kiertotalous on trendisana tällä hetkellä, 
sillä rakennusalalla jo olemassa olevien, ker-
taalleen tuotettujen materiaalivirtojen 
uudelleen hyödyntämisessä on iso potenti-
aali. Kiertotalous varastaa helposti huomion, 
mutta ei saa unohtaa sen rinnalla kulkevaa 
materiaalitehokuutta, eli tuotetaan mahdol-
lisimman paljon mahdollisimman vähästä, 
Juha muistuttaa.

Mitä materiaalitehokkuus sitten käytän-
nössä voisi tarkoittaa?

− Esimerkiksi luonnon kiviaineksen osal- 
ta se tarkoittaa, että olemassa olevat otto-
alueet hyödynnetään mahdollisimman pit-

källe, rakennustyömaalla se tarkoittaa, että 
siellä syntyvä louhe kierrätetään mahdolli-
simman tehokkaasti optimaaliseen käyt-
töön. Mutta myös siitä on kyse, että raken-
nustyömaalla purettava rakenteet hyödyn-
netään uutena materiaalina, esimerkiksi 
betonimurskeena. Tai että syntyvät ylijää-
mämaat hyödynnetään mahdollisimman 
lähellä syntypaikkaa, mies luettelee.

 Ja vaikka ollaan rakennusalalla, niin läh-
tökohta tulisi Juhan mukaan olla, että aina 
pyritään muokkaamaan maata niin vähän 
kuin mahdollista toiminnan siitä kuiten-
kaan kärsimättä.

Rakentamisessa ensisijaisena tavoitteena 
on minimoida jätevirrat, mutta esimerkiksi 
purkamisessa syntyy merkittäviä jätemää-
riä, ja niitä pyritään hyödyntämään mahdol-
lisimman tehokkaasti. Pärjäävätkö nämä 
uudestaan hyödynnettävät materiaalit luon-
non materiaaleille?

− Esimerkiksi purettava betoninen ra- 
kenne voidaan jalostaa CE-merkityksi beto-
nimurskeeksi. Asiaan liittyy tällä hetkellä 
kuitenkin iso mutta. Vaikka pitkälle jalosta-
minen on jo teknisesti mahdollista, pide-
tään betonimursketta tällä hetkellä edelleen 
jätteenä, Juha kertoo. Tähän toivotaan muu-
tosta muun muassa end of waste -statuksen 
kautta, jonka selvitystyössä betonimurske 
on yhtenä materiaalina mukana.

− Ajattelussa pitää ensin tapahtua selkeä 
muutos. Korkealle jalostetun betonimurs-
keen hyödyntämistä pitää edistää ja yhdessä 
alan muiden toimijoiden kanssa varmistaa, 
että sekalaisen purkujätteen hyödyntämi-
nen Mara-asetuksen kautta vähentyy, Juha 
kertoo.

Hän uskoo, että muutos vauhdittuisi, jos 
esimerkiksi tilaajaosaamista näiden mate-

riaalien osalta kasvatetaan.
− Jos ei osaa tilata oikein, saa sen mukaista 

purkujätettä, jos taas osaa, saa CE-merkit-
tyä betonimursketta, hän kiteyttää. Lauri-
lan mukaan kierrätysmateriaaleja kohtaan 
tunnetaan perusteettoman paljon epäluu-
loja vähän joka taholla. Tilaajapuoli kieltää 
usein sen käytön, viranomaispuolella jäte-
termi taas aiheuttaa päänvaivaa.

Miksei se sitten jo oikeasti kierrä? 
Epäluuloinen ilmapiiri kierrätysmateriaa-
leja kohtaan on johtanut Laurilan mukaan 
”pilotointikierteeseen”. 

− Nyt pilotoidaan yhä uudestaan ja uudes-
taan samoja materiaaleja erilaisissa koh-
teissa, kun ei oikein muutakaan uskalleta. 
Rakentamisen kiertotaloudessa ja uusioma-
teriaalin hyötykäytössä pitäisi päästä jo 
eteenpäin seuraavaan vaiheeseen, toimin-
tatapojen muuttamiseen.

Vaikka on asetettu paljon hyviä tavoitteita 
ja teollisuudella olisi jo hyviä käytännön 
hankkeita käynnistettäviksi, ollaan käytän-
nössä tavoitteista kaukana ja tilanne on kah-
tiajakoinen. Hankkeita ei saada käytännössä 
eteenpäin, esteitä on vielä liikaa.

Betonin kierrätyksessä on paljon poten-
tiaalia, betonikerrostalon purkujätteestä yli 
90 prosenttia on purkubetonia.  Siksi betoni 
nousee usein esiin, kun puhutaan rakenta-
misesta ja kiertotaloudesta. Juha Laurilan 
näkemys on, että paras tapa kierrättää pur-
kubetoni on ohjata se kierrätykseen betoni-
murskeena korvaamaan neitseellisen kivi-
aineksen tarvetta. ”Se on ehdoton bisnek-
sen edellytys. Jotkut puhuvat sen puolesta, 
että elementit pitäisi kierrättää kokonaisina, 
mutta se on erittäin haasteellista eikä toimi 
käytännössä”, hän sanoo.

Ilmassa leijuu muutakin kuin pölyä
Kun on tekemisissä ympäristö- ja kierrätys-
asioiden kanssa, on ajankohtaisten asioi-
den työlistakin pitkä. Esimerkiksi ympäris-
töministeriö on ryhtynyt valmistelemaan 
lakia, jonka tavoitteena on sujuvoittaa 
lupa-asiointia. Uudistus koskee ympäristö-
lupia, vesilain mukaisia lupia, luonnonsuo-
jelulain mukaisia poikkeuspäätöksiä, ympä-
ristövaikutusten arviointia ja rakennuslu-
pia. Ajatuksena on, että eri menettelyjen 
yhteensovittaminen ja yhdistäminen teke-

Ympäristöasioiden tunteminen on yrittäjälle koko ajan yhä 
tärkeämpää. Moni keskeinen asia on muuttumassa, ja kierto-
taloudessa pitäisi siirtyä jo seuraavalle askelmalle.  

Ympäristöpäällikön 
iso kaari

vät lupa-asioinnista asiakkaalle mahdolli-
simman sujuvaa. Hallituksen esitys yhden-
netyistä ympäristömenettelyistä on tarkoi-
tus antaa eduskunnalle keväällä 2018.

Jätteiden hyödyntämistä maarakentami-
sessa käsittelevä Mara-asetus on nyt valmis 
ja tulossa voimaan ensi vuoden alkupuo-
lella. Siihen liittyvä Masa-asetus on vasta 
valmistelun alkutaipaleella.

− Masassa tärkeintä on maa-aineksen jä- 
testatuksen selkeyttäminen, milloin maa-ai-
nes muuttuu jätteeksi. Masassa listatut maa- 
ainekset pitää myös saada mahdollisimman 
tehokkaasti kierrätykseen, Laurila miettii.

Ja ympäristöpäällikön haasteiden isoon 
kaareen kuuluvat lähitulevaisuudessa myös 
end of waste -jätestatuksen päättymisen 
kriteerit, purkujätteiden tilastoinnin paran-
taminen, jäsenten ympäristöasioiden tie-
toisuuden ja viestintäosaamisen lisäämi-
nen. 

Matkalla kohti 
kierrätysyhteiskuntaa
Betoni on erinomainen kiertotalouden 
tuote. Purkubetonista tehtävällä betoni-
murskeella on hyvät lujitusominaisuudet. 
Tien, kadun tai kentän pohjaraken-
teissa sitä tarvitaan vain puolet siitä mää-
rästä, mitä luonnonkiviainesta tarvittai-
siin. Murskeella voi korvata sora- ja kal-
liomurskeita jakavissa ja kantavissa 
kerroksissa, täyttötöissä ja putkijohtokai-
vantojen täytteenä. Se käy myös uuden 
betonin raaka-aineeksi. Suomessa purku-
betonista kierrätetään 70–80 prosenttia. 
Vuodessa 700 000–1 000 000 tonnia 
betonia pääsee uusiokäyttöön.

Myös asfaltti on oiva kierrätystuote. 
Yleistyneissä remix-käsittelyissä vanhan 
päällysteen osuus on jopa 80–90 prosent-
tia. Vanha asfalttipäällyste kuumennetaan 
erillisillä lämmitinyksiköillä ja jyrsitään 
irti. Jyrsittyyn asfalttiin lisätään uutta mas-
saa ja sideainetta ja asfaltti levitetään 
takaisin tien pintaan.

Tavoitteena on, että kaikesta raken-
nusjätteistä kierrätetään 70 prosenttia 
vuoteen 2020 mennessä. Kierrätys sääs-
tää luonnonvaroja sekä vähentää kaato-
paikka- ja muita kuljetuksia.

Juha Laurila toivoo, että kiviaineksen kierrätykseen saadaan selkeät viranomaisohjeet ja tilaajaosaaminen paremmalle tasolle. Muuten kierrätysma-
teriaaleja ei nähdä vieläkään hyödynnettyinä käytännön sovelluksissa.



8 | INFRA Uusimaa

Teksti ja kuvat: Kaisa Salminen

Sipoolaisen ampumaradan perällä puhdis-
tetaan maa-aluetta haulien jäänteistä. Vie-
reiset maavuoret ovat hautautuneet marras-
kuisen lumipeitteen alle. Niille johtava tien-
pätkä on liukas, märkä ja hiljainen.

Maapörssin perustaja Jari Nordström ker-
too, että alun perin ylijäämämaita oli tarkoi-
tus ottaa ampumaradalla vastaan koko vuo-
den, mutta jatkuvien vesisateiden vuoksi se 
on jouduttu keskeyttämään. Kasat vaativat 
kuivatusta, koska savipitoisia maa-aineksia 
on tuotu liian nopeasti eivätkä maakerrok-
set kestäisi autojen painoa. Myös pilaantu-
neet maat kaivetaan ensin tulevien raken-
teiden alta pois.

Ylijäämämaita olisi pääkaupunkiseudulla 
tarjolla enemmän kuin tarpeeksi, koska 
lähinnä Espoolla ja Vantaalla on vastaanotto-
paikkoja – eivätkä ne huoli muiden kuntien 
maita. Nordström kuvaa painetta valtavaksi.

– Ympäristölupia on myönnetty uusia 
loppusijoituspaikkoja varten, mutta ne ovat 
vasta rakenteilla. Kaikki vanhat ympäristö-
luvat ovat täyttyneet. Maa-aineksia kuska-
taan Helsingistä Hyvinkään ja Mäntsälän 
väliin sekä Loviisan taakse. Meiltäkin kysy-
tään koko ajan, milloin tämä vastaanotto-
paikka avataan, vaikka se on ilmoitettu tois-
taiseksi suljetuksi.

Työläs ympäristölupaprosessi
Kyseisen ampumaradan Sipoossa omistaa 
Suomen Metsästysyhdistys eli SMY. Kaikki 
rakennustyöt on tilattu yhteenliittymältä, 
johon kuuluvat maa-ainesten hankinnasta 
vastaava Maapörssi, rakennussuunnittelusta 
ja pilaantuneiden maa-ainesten eli pima-mai-
den valvonnasta vastaava Sitowise, sekä maa-
rakentamisesta ja kuljetuksesta vastaava Kul-
jetus- ja Maarakennus P. Salonen Oy. 

– Kansankielessä puhutaan usein maan-
kaatopaikoista, mutta tämä on kierrätystä par-
haimmillaan. Rakennamme erilaisten ampu-
malajien pitkäaikaista harrastuspaikkaa ja 
teemme kaikki ympäristöluvan vaatimat 
rakennustyöt, esimerkiksi 150 metriä äänisei-
nää, ylijäämämaan ja purkubetonin vastaan-
otosta saatavalla rahalla, Nordström sanoo.

Aina kun maa-aineksia kipataan johon-
kin muualle kuin luvanvaraiselle maankaa-
topaikalle, on varmistettava, että lupa-asiat 
ovat kunnossa. SMY:n varapuheenjohtaja 
Pasi Siikaluoma kertoo, että ympäristölu-
van haku kesti monta vuotta ja edellytti 
muun muassa melumallinnuksia, eri vuo-
denaikoina tapahtuvia ammuntoja ja ääni-
tasojen mittauksia. 

– Olihan se työläs prosessi, mutta ampu-
maradan vanha ympäristölupa oli menossa 
umpeen ja rata olisi todennäköisesti pitänyt 
sulkea, jos emme olisi saaneet uutta ympä-

ristölupaa. Meillä ei ollut yhdistyksenä 
myöskään rahaa ympäristöluvan vaatimia 
melusuojia ja muita rakenteita varten. Pys-
tymme nyt rahoittamaan nämä rakenteet 
maa-ainesten vastaanottomaksuilla, Siika-
luoma toteaa nyt tyytyväisenä.

Isoja hyötykäyttökohteita 
tarvitaan
Maapörssi tunnetaan nettipalvelua tarjo-
avana yrityksenä, joka auttaa maa-aineksia 
tarvitsevia ja niitä tarjoavia tahoja löytämään 
toisensa. Tällainen suorakierrätys on Nord-
strömin mukaan rajallista, koska sopivia 
rakennuskohteita ei ole tarpeeksi tar-
jolla. Sen vuoksi yhtiö on ottanut strategiak-
seen etsiä hyötykäyttökohteita, joissa voi-
daan hyödyntää isompia määriä kaikkein 
huonolaatuisimpia maa-aineksia.

Urakoitsijat voivat ostaa Maapörssin net-
tipalveluista lipukkeen, jota vastaan ne voi-
vat tuoda ylijäämämassojaan hyötykäyttö-
paikalle.

– Esimerkiksi SMY:n ampumaradan val-
lirakenteissa voimme hyödyntää savi- ja pin-
tamaita – ja vastaavaa toimintaa on tehty 
aikaisemminkin muilla urheilupaikoilla. 
Nyt eletään nousukautta ja rakentaminen 
on niin kiivasta, että suorakierrätyksen rin-
nalle tarvitaan isompia kohteita hyötykäyt-
töä varten, Nordström korostaa.

Maapörssin toiminta jatkuu hänen 
mukaansa ennallaan yritysjärjestelyistä huo-
limatta. 

– Sitowise on ostanut meidät ja toimimme 
jatkossa omana yksikkönä, osana Sitowisen 
kiertotalousyksikköä. Toimipisteemme löy-
tyy nykyisin Sitowisen pääkonttorista, 
Espoon Tapiolasta.

Betonikappaleillekin on käyttöä
Sipoon ampumaradalle on kuskattu ylijää-
mämaiden lisäksi purkubetonia, sekä jalos-
tettuna betonimurskeena että työmaalta 
irrotettuina betonikappaleina. Ely-keskuk-
selta on saatu lupa hyödyntää 0–300 milli-
metrisiä purkubetonikappaleita meluvallin 
stabiliteetin varmistukseen.

– Alun perin oli ajatus tukea meluvalleja 
kivellä ja louheella, mutta ajatus hylättiin, 

koska betonijäte ajaa saman asian ja tukee 
alkuperäistä ajatusta vallin rakentamisesta 
kierrätystuotteilla. Ei ole järkeä haudata 
ampumaradan valleihin hyvää suomalaista 
graniittikalliota, jos voidaan käyttää kierrä-
tysmateriaaliakin, Nordström pohtii.

Purkubetonia ei hänen mielestään ympä-
ristön kannalta pitäisi kuljettaa murskatta-
vaksi, jos jossain on tarvetta kokonaisille 
betonikappaleille. 

– Me tarvitsemme betonikappaleita, koska 
voimme sijoittaa niiden reunoille valliraken-
teissa huonompilaatuisia savimaita, jotka 
muuten leviäisivät, Nordström sanoo. – Täl-
laisessa hankkeessa kannattaa miettiä myös 
kustannuksia ja tehdä rakenteet halvimmalla 
mahdollisella tavalla, Siikaluoma täydentää.

Tärkeänä asiana hän pitää myös pilaan-
tuneiden maiden minimointia.

– Tarkoitus on rakentaa vallin päälle – 
todennäköisesti savesta – tiiviskalvo, joka 
pysäyttäisi haulit ja estäisi niitä tunkeutu-
masta puhtaisiin maa-aineksiin. Kalvora-
kenteen voi tarvittaessa myöhemmin puh-
distaa, jolloin vältytään häiritsemästä valli-
rakenteita.

Vasta alkumetreillä mennään
Sipoon ampumaradalle on tuotu jo 130 000 
tonnia ylijäämämaita. Ympäristölupa sallii 
yhteensä 450 000 – 500 000 tonnin vastaan-
oton, joten projekti on vasta alkumetreillä. 
Nordström arvioi projektin valmistuvan vuo-
den 2019 loppuun mennessä.

Suorakierrätys on edustanut aikaisemmin 
noin 50 prosenttia Maapörssin liikevaih-
dosta, mutta meneillään olevan Sipoon ison 
hyötykäyttöprojektin myötä suorakierrätyk-
sen osuus on putoamassa 30 prosenttiin. 

Tarkkaa tietoa Maapörssin nettipalvelun 
kautta suoraan kiertävien maa-ainesten 
määrästä ei ole, mutta onnistumisia arvioi-
daan tapahtuvan suhteellisen paljon. Ilmoi-
tuksia on tehty ja maa-aineksia kysytty 
yhteensä noin 4,5–5 miljoonan kuution 
edestä vuosittain.

– Varsinkin hyvälaatuiset materiaalit pää-
kaupunkiseudulla aina löytävät paikan; esi-
merkiksi moreenista ja muista vanhoista 
rakennekerroksista on jatkuva pula. 

Jari Nordström: ”Tämä on kierrätystä parhaimmillaan.”

Sipoossa on avattu suuri ylijäämämaiden hyötykäyttökohde, 
jossa otetaan vastaan saven kaltaisia huonolaatuisia puhtaita
maita. Vastaanottoa on jouduttu jo rajoittamaan valtavan 
tarjonnan, jatkuvan vesisateen ja maaperän puhdistusten 
vuoksi. Kyseessä on Maapörssin, Sitowisen ja Kuljetus- ja 
Maarakennus P. Salosen yhteisprojekti.

Savimaita 
ampumaradan 
meluvalleihin

Pilaantuneita pintamaita on kaivettu pois ja näytteet on viety laboratorioon tarkempia tutkimuksia varten.

Ympäristöluvan haku oli pitkä prosessi, mutta ääniseinien raken-
nustyöt voidaan rahoittaa maa-ainesten vastaanotolla. Kuvassa 
Maapörssin perustaja Jari Nordström, SMY:n varapuheenjohtaja 
Pasi Siikaluoma ja Sitowisen pima-valvoja Jyri Aho. 

Maarakennusurakan kustannukset syntyvät pima-valvonnasta, kol-
mesta kaivinkoneesta, dumpperista ja traktorista. Projekti työllis-
tää lisäksi jatkuvasti kymmenkunta ihmistä. Kuvassa rakennetaan 
porttia. Ampumaradalle tehdään myös puurakenteisia meluseiniä 
sekä hulevesien ohjaus- ja tarkkailujärjestelmä.
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Nina Lindström ja Minna Heinonen: ”On aika syventää vuoropuhelua.”

Rakennusala polarisoituu isoihin ja pieniin. Eletään jonkin sortin 
pääurakoitsijoiden ja aliurakoitsijoiden vastakkainasettelun aikaa, 
jossa isot sanelevat ja pienet vikisevät. Tähänkö on tultu? On aika 
muuttaa suuntaa, lisätä yhteistyötä ja syventää vuoropuhelua.

Teksti: Sari Okko  
Kuvat: 123RF, Destia Oy ja Jukka Järvi

Infra ry:n puheenjohtaja, RTA-Yhtiöt Oy:n 
toimitusjohtaja Nina Lindström ja Destian 
Etelä-Suomen tulosyksikön johtaja Minna 
Heinonen ovat iso asian äärellä. 

− Vaikka asia nousee nyt näkyvästi esiin, 
kyseessä on tietyllä tavalla ikuisuuskysy-
mys. Olen ollut alalla 25 vuotta ja aihe on 
ollut aina esillä. Siihen on myös pyritty vai-
kuttamaan monin tavoin, mutta nyt on jäl-
leen aika nostaa kissa pöydälle, Lindström 
sanoo hymyillen.

Isojen armoilla?
INFRA ja Destia tuovat yhteiseen keskuste-
luun asian, joka raastaa rakennusalaa kiih-
tyvään tahtiin. Alalla näyttää vallitsevan 
tilanne, jossa suuret yritykset eivät enää itse 
juuri urakoi, vaan vain tilaavat ja pk-yritys-
ten näkökulmasta sanelevat urakkaehdot. 

Tämä herättää INFRAn jäsenistössä huol- 
ta. Lindström on törmännyt tilanteisiin, 
joissa pienet aliurakoitsijat kokevat olevansa 
isojen pääurakoitsijoiden armoilla. Isot kyy-
kyttävät pienempiään ja ottavat hyödyn irti 
urakkasopimusten sanelusta esimerkiksi 
maksuaikoja pitkittämällä.

− Tilanne ei ole pidemmän päälle kenen-
kään etu, joten jotain on tehtävä. Sen sijaan, 
että keskitymme negatiivisiin asioihin ja 
niiden ylläpitämiseen, on ryhdyttävä avaa-
maan asioita yhdessä, lisättävä säännöllistä 
vuoropuhelua sekä keksittävä ratkaisuja, 
Destian Heinonen sanoo.

Käräjöinnistä ennakointiin
INFRA ja Destia järjestävät talven aikana kier-
tueen, jonka tarkoituksena on juurikin läh-
teä purkamaan tilannetta, lisäämään kes-
kustelua, jakamaan hyviä toimintamalleja 
sekä löytämään uusia. Päällimmäisenä ta- 
voitteena on varmistaa kaikkien osapuolten 
menestyminen urakointiketjussa.

− Ajatus kiertueesta heräsi INFRA Uusi-
maan pk-yrittäjien ja Destian johdon väli-
sessä tapaamisessa keväällä 2017. Keskuste-
limme alan alihankintakäytännöistä ja tote-
simme yhdessä, että vastaavaa vuoropuhelua 
tulisi ehdottomasti jatkaa, Lindström toteaa.

Taustalla oli myös ajankohtainen tuleh-
tunut tilanne, jossa pääurakoitsija ei mak-
sanut pienen aliurakoitsijan maksueriä 
todettujen puutteiden takia. Aliurakoitsijan 
tilanne muuttui kriittiseksi, eikä asiassa 
päästy eteenpäin, vaan lähdettiin hakemaan 
apua oikeusteitse. 

− Vastaavia tilanteita pitäisi pystyä enna-
koimaan, jotta niiltä vältyttäisiin, Heinonen 
pohtii.

− Riitatilanteissa on muitakin vaihtoeh-
toja kuin käräjäoikeus, jossa voittavat lä- 
hinnä lakimiehet. Hyviä kokemuksia on esi-
merkiksi sovittelusta, Lindström huomaut-
taa.

Kuin rahaa pankkiin
Lindströmin mukaan pk-yritykset kokevat 
nykyiset kokonaisurakkaan liittyvät sopi-
mukset usein liian raskaiksi ja toivovat kevy-
empiä vaihtoehtoja. 

Moni asia selkenisi Heinosen mielestä 

sillä, että projektin alkuun otettaisiin lisää 
aikaa. Puhuttaisiin sopimuksesta ja sen 
ehdoista, käytäisiin teksti rivi riviltä läpi ja 
varmistettaisiin, että kaikki ymmärtävät ura-
kan sisällön. Tähän käytetty aika on kuin 
laittaisi rahaa pankkiin.

− Kun sopimukset ja aikataulut on tehty 
yhdessä ja ymmärretty, homma toimii, eikä 
sopimuksia tarvitse myöhemmin tulkita. 
Hyvällä sopimuksella ennaltaehkäistään 
ongelmia. Pidetään siis sopimusehdot jär-
kevinä ja puhutaan. Varmistetaan yhteinen 
ymmärrys tavoitteista ja seurataan niiden 
toteutumista säännöllisesti työmaakokouk-
sissa.

Lindström on samaa mieltä: − Aliurakoit-
sijoiden pitää olla aktiivisia työmaakokouk-
sissa. Jos asia on vaikea, se kannattaa kirjoit-
taa ylös perustellusti ja vaatia asian kirjaa-
mista pöytäkirjaan. Ja kun ongelmia tulee, 
tilaajan tulisi toimia heti ja ratkaista asia 
nopeasti. 

Paljon puhuttavaa
Aika moni ongelma kilpistyy tänä päivänä 
työmailla aikaan ja rahaan. Aliurakoitsijoi-
den mielestä ei ole riittävästi aikaa tehdä 
eikä mikään saa maksaa mitään. Kentällä 
myös toivottaisiin, että ratkaisevia asioita 
ei olisi vain hinta, vaan myös osaaminen ja 
toteutuskyky.

Lindström ja Heinonen korostavat aliu-
rakoitsijoiden johtamista. Tänä päivänä 
”vanhoilla ajatuksilla johtaminen” eli ”teh-
dään niin kuin on aina tehty”-mentaliteetti 
ei välttämättä toimi. Tarvitaan uusia tuulia 
ja raikkaita ajatuksia. 

Sitäkin voisi pohtia, toimiiko tulospalk-
kaus alalla toivotulla tavalla, vai pitäisikö 
tilalle keksiä jotain muuta. Miten päästäi-
siin siitä tavasta, että lisä- ja muutostöiden 
hyväksyminen ja maksaminen jätetään 
taloudelliseen loppuselvitykseen? Pitäisikö 

sanktioiden sijaan panostaa enemmän 
bonuksiin? Miten varmistetaan työn laaduk-
kuus ja pikavoittojen sijaan alan kehittämi-
nen pitkällä aikavälillä? Toimivatko kump-
panuusmallit?

Pohditaan yhdessä
Lindström ja Heinonen muistuttavat, ettei 
yhtään työmaata johdeta sopimuspapereilla 
ja teorioilla, vaan yhteistyöllä ja tekemisellä. 
Kumppanuus on parhaimmillaan sitä, että 
tehdään aidosti yhdessä töitä yhteisten 
tavoitteiden eteen ja puhalletaan samaan 
hiileen.

Jotta ikuisesti tapetilla olleesta vastak-
kainasettelun teemasta päästäisiin eteen-
päin, tarvitaan jatkuvaa vuoropuhelua. Tänä 
talvena järjestettävällä INFRAn ja Destian 
kiertueella asioiden avaamiseen on tuhan-
nen taalan paikka. Lindström ja Heinonen 
toivovat, että mahdollisimman moni lähtisi 
mukaan.

− Pohditaan yhdessä, millainen on hyvä 
kumppanuussuhde. Mistä löytyvät arkipuur-
tamisen kipupisteet? Millaisia odotuksia eri 
osapuolilla on? Kiertueella voi antaa avoi-
mesti palautetta ja tuoda pöytään juuri niitä 
asioita, jotka puhututtavat, Lindström ja Hei-
nonen sanovat.

Nyt ei haeta syyllisiä vaan etsitään ratkai-
suja. Lindström ja Heinonen peräänkuulut-
tavat myönteisten kokemusten ja toimivien 
ratkaisumallien jakamista – olipa kyse sopi-
muksista, resursseista, osaamisesta, johta-
misesta, kumppanuuksista tai vaikka työ-
turvallisuudesta. 

− Positiivisuus tarttuu, joten muistetaan 
puhua ongelmien sijaan myös hyvistä 
asioista. Samalla pidetään huolta alan hou-
kuttelevuudesta ja osaamisen jatkuvuudesta, 
Lindström ja Heinonen pohtivat. 

Juttu on julkaistu aiemmin INFRA 4/2017 -lehdessä.

Nyt nostetaan kissa pöydälle

Minna Heinonen. Nina Lindström.

Kiertue tuo isot  
ja pienet yhteen
29.11.2017 pidettiin kiertueen  
avaustilaisuus Vantaalla. 
11.1.2018 Tampere 
17.1.2018 Lappeenranta 
23.1.2018 Kuopio 
23.1.2018 Turku 
24.1.2018 Seinäjoki 
2.2.2018 Oulu

Kaikki mukaan keskustelemaan ja kehit-
tämään alan tulevaisuutta. Katso tarkempi 
kiertueohjelma: infra.fi.

Aika puhua. INFRA ry:n ja Destian kiertue 
kutsuu kaikenkokoiset infra-alan yritykset 
keskustelemaan alan kehittämisestä ja 
tulevaisuudesta yhteistyössä.
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Masa Heiska: ”Joka kuukausi projekteissamme tehdään noin 1 500 tarkastusraporttia.”

Faktaa

• Vuonna 2013 uudistuneen sähkö-
markkinalain mukaan sähkökatkok-
set saavat kestää lumikuorman tai 
myrskyn takia enintään kuusi tun-
tia kaupunkialueella ja 36 tuntia 
haja-asutusalueella

• Jakeluverkon haltijan on saatava 
sähkömarkkinalain kriteerien pii-
riin kaikki verkonkäyttäjät vuoden 
2028 loppuun mennessä, pois 
lukien loma-asunnot

• Caruna aikoo vastata näihin vaati-
muksiin investoimalla verkonparan-
nusprojekteihin yli 200 miljoonaa 
euroa vuodessa

• Vuonna 2016 Caruna nosti maakaa-
pelointiastettaan 36:sta 40:een pro-
senttiin, vuonna 2017 tämä luku on 
tarkoitus nostaa 48 prosenttiin

Teksti: Kaisa Salminen
Kuvat: Kaisa Salminen ja Caruna

Sähköverkkoyhtiö Caruna investoi verkon-
parannusprojekteihin yli 200 miljoonaa 
euroa vuosittain. Kyseessä on vuosikymme-
nen projekti, jonka kuluessa yhtiö saneeraa 
yli 80 000 kilometrin pituista verkkoaan. 

Kaapeliasennusten kokonaisvastuu kuu-
luu sähköurakoitsijalle. Esimerkiksi Caru-
nalle verkkoratkaisuja toimittavan TLT Con-
nection Oy:n toimitusjohtaja Toni Närvä 
kokee, että laadunvalvonta työmailla on 
tehostunut. 

– Nykyisin tarkastetaan jokainen reitti-
metri, jakokaappi, pylväsnousu ja muuntamo 
ja virheitä nostetaan enemmän esiin. Toki 
itsekin valvomme laatua, mutta tilaajan toi-
mesta tehty valvonta täydentää sitä. Edelleen 
jokaisen työntekijän on oltava hereillä, koska 
inhimillisiä virheitä voi sattua, vaikka ne 
ovatkin harvinaisia, hän toteaa.

Jos altistuu 20 kilovoltin keskijännitteelle, 
se tietää Närvän mukaan hyvin todennäköi-
sesti hengenlähtöä. Vaara vaanii myös van-
hoissa ilmajohdoissa ja kaapeleissa. Ne täy-
tyy ottaa huomioon uutta verkkoa rakennet-
taessa. 

Tavoitteena nolla tapaturmaa
Ympäristörakenne KNH tekee kaapelikaivu-
töitä pääasiassa Carunalle infraverkkoja toi-
mittavan Eltelin kautta. Uudet kaapelit ovat 

enimmäkseen tienliuskaan asennettavia 20 
kilovoltin keskijännitekaapeleita.

Maakaapelointiprojektit saattavat edetä 
muutaman kilometrin viikossa. Samaan 
aikaan niin olosuhteet kuin maanomistajat 
vaihtuvat jatkuvasti. 

– Asiakkaasta voi tuntua, ettei töitä valvo- 
ta riittävästi, jos hän ei kohtaa Carunan pro-
jektivalvojaa maastossa. Valvoja on kuiten-
kin mukana myös suunnittelu- sekä työ-
maakokouksissa. Kaikki työt hyväksytetään 
lopuksi Carunalla. Lisäksi koko kaapelireitti 
tarkastetaan projektin valmistuttua. Tavoit-
teenamme on nolla tapaturmaa, Carunan 
verkkopäällikkö Masa Heiska kertoo.

Maarakentajan kannalta tilanne voi olla 
haastava.

– Mitä enemmän maakaapelitöitä tila-
taan, sitä halvemmalla niitä pitää tarjota ja 
sitä laadukkaammin ne pitää tehdä. Samaan 
aikaan säästetään materiaaleissa. Lisähaas-
teita tulee siitä, että kaivulupien hinnat nou-
sevat jatkuvasti ja joissakin kunnissa kaivu-
lupien saanti kestää jopa kuukauden. Tark-
kana pitää olla senkin takia, että armei- 
jakaapeleita ei näy missään johtokartoissa, 
yhtiö omistaja Ari Aaltonen kuvaa tilannetta.

Virheitä seurataan tarkemmin
Caruna ulkoisti maakaapelointitöiden val-
vontansa pari vuotta sitten Rejlers Finlan-
dille. Masa Heiskan arvion mukaan heidän 
työmaillaan liikkuu jatkuvasti noin 30 Rejler-

sin valvojaa eri puolilla Suomea. Yhdellä val-
vojalla on tyypillisesti useampia työmaita 
valvottavanaan. 

Rakentamisen aikana valvoja tekee Heis-
kan mukaan pistokoemaisesti sekä työtur-
vallisuus- ja asennustapatarkastuksia että 
ympäristöhavaintoja. Hän osallistuu myös 
työmaakokouksiin ja käy läpi MVRS-mit-
tausten tuloksia. MVRS on työturvallisuu-
den arviointimenetelmä, joka on samankal-
tainen kuin maa- ja vesirakennusalan 
MVR-mittari, mutta sähköalalle (S = sähkö).

Projektin valmistuttua valvoja tarkastaa 
kaikki urakoitsijoiden tekemät työt; muun-
tajat, jakokaapit, pylväsnousut ja maatäytöt 
sekä kaapelireitit. 

– Raportointi on massiivista; joka kuu-
kausi projekteissamme tehdään noin 1 500 
tarkastusraporttia ja jokaisessa niistä on 5–15 
tarkastettavaa asiaa. Lisäksi myöhemmin 
tehtävässä kaapelireitin tarkastuksessa 
vähintään kaksi henkilöä kävelee koko rei-
tin läpi selvittäen kaapelitutkalla, onko kaa-
peli asennettu oikeaan syvyyteen ja mikä on 
kaapelin tarkka sijainti, Heiska kertoo.

Maakaapelointeja vedetään jo haja-asutusalueillekin. Laadunval-
vonta on tehostunut ja esimerkiksi Caruna tekee sitä reaaliajassa 
mobiililaitteilla. Maarakentajat ovat kokeneet markkinatilanteen 
kuitenkin haastavaksi. 

Maakaapelitöiden 
laadunvalvonta 
tehostuu

Tiedonkulku tehostuu?
Maakaapelointiurakoita tilataan tyypillisesti 
useampivuotisina puitesopimuksina.  Vaik- 
ka yksi valintakriteeri on hinta, laatukin on 
Heiskan mukaan mukana vertailussa. 

– Laatutasosta pyritään huolehtimaan 
kattavalla laadunvalvonnalla. Uuden laa-
dunvalvontajärjestelmämme avulla valvoja 
voi tehdä kaikki tarpeelliset tarkastukset 
mobiililaitteella. Voimme myös tutkia koo-
tusti trendejä niin laatu-, työturvallisuus- 
kuin ympäristöasioissakin, hän kertoo.

–  Jokaisesta virheestä ja puutteesta – ku- 
ten kaikesta muustakin työhön liittyvästä – 
otetaan maastossa valokuva, joka tallentuu 
kommentteineen järjestelmäämme. Erilai-
sia tilanteita voi helposti tarkastella takau-
tuvasti.

Urakoitsijalle lähetetään linkki virheistä 
ja puutteista, sekä mihin mennessä ne on 
korjattava. 

– Kannustamme urakoitsijoita käyttä-
mään raportointijärjestelmää hyödyksi, jotta 
kaikki osapuolet pääsevät samaan tietoon 
heti käsiksi ja tiedonsiirto tehostuu. 

Urban Millissä Espoossa esiteltiin Carunan uusia puistomuistajia, joilla on tarkoitus korvata vuosittain 
tuhansia vanhoja pylväsmuuntamoita. Samassa yhteydessä maakaapeleilla korvataan ilmajohtoja. 
Kuvassa vasemmalta oikealle carunalaiset Teemu Ruoppa, Aleksi Toivonen ja Jukka Maunu sekä Sat-
matic Oy:n myyntijohtaja Aimo Laihomäki. Satmatic kuuluu nykyään Harju Elekter -korserniin, joka 
on yksi uusien puistomuuntajien toimittajista.

Maarakentajan kannalta tilanne voi olla 
haastava, koska mitä enemmän maa-
kaapelitöitä tilataan, sitä halvemmalla 
ja laadukkaammin ne pitäisi tehdä.
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Ilmoitus

Suomen Rakennuskone Oy on keskittänyt pääkaupunkiseudun 
myynti-, vuokraus- ja huoltotoiminnot Espooseen, Kehä III:n 
varteen. Uusi täyden palvelun toimipiste sijaitsee osoitteessa 
Minttupelto 7.

Suomen Rakennuskone Oy on täyden pal-
velun konetalo, jonka palveluvalikoimaan 
sisältyvät maarakennuskoneiden ja niiden 
varaosien myynnin lisäksi konevuokraus 
sekä täysivaltaiset konehuoltopalvelut. 

Komatsu-maarakennuskoneiden ja Komat- 
su KVX-kauhojen ja -kulutusosien maahan-
tuonnin ohella valikoimaan kuuluu HAMM- 
valssijyrät ja Dieci -kurottajat sekä Atlas Copcon 
hydrauliset lisälaitteet ja maantiivistäjät.

Tampereen Pirkkalassa sijaitsevan keskus-
varaston ja palvelukeskuksen lisäksi Su0men 
Rakennuskone Oy:llä on omat toimipaikat 
Oulussa ja Espoossa. Kaivosteollisuuden pal-
velut on keskitetty Oulun toimipisteeseen.

– Uuden kesäkuussa avatun Espoon toi-
mipisteemme avuin vahvistamme asemaam- 
me ja paranannamme palveluamme pää-
kaupunkiseudulla. Omien toimipisteidem- 

me lisäksi meillä on yhteensä 15 ammatti-
taitoista ja palvelualtista sopimushuoltoa 
eri puolilla Suomea, sanoo Suomen Raken-
nuskone Oy:n maajohtaja Kari Kokkonen.

– Huolto- ja varaosapalveluverkoston 
tukena on kymmenkunta omaa ja täydelli-
sesti varusteltua huoltoautoa, jotka tarjo-
avat nopeaa ja ammattitaitoista huoltopal-
velua asiakkaillemme heidän valitsemis-
saan työkohteissa. Kokonaisuutena palve- 
luverkostomme peittää koko Suomen, myyn-
tijohtaja Jari Salomäki tarkentaa.

Suomen Rakennuskone Oy:n vakaan kas-
vupohjan perustana ovat erinomainen pal-
velu ja korkealaatuiset tuotemerkit.

– Dieci -kurottajat ja HAMM:in valssijy-
rät ovat uusimpia edustuksiamme. Kasva-
neen kysynnän ansiosta olemme voineet 
kasvattaa henkilökuntaamme kuluneen vuo-

den aikana yli kymmenellä henkilöllä. Meillä 
on aina ovet avoinna osaaville asennuspuo-
len kavereille, Salomäki lisää.

Asiakaslähtöistä palvelua
Suomen Rakennuskone Oy:n Espoon toimi-
piste palvelee asiakkaita laajalla palveluko-
konaisuudella. Toimipisteessä on valmiu-
det myös vaativiin ja aikaa vieviin huolto- 
ja korjaustoimenpiteisiin. Yleisimmät 
huolto-osat löytyvät suoraan hyllystä alueen 
koneisiin ja tilattavat osat saadaan toimitet-
tua asiakkaille seuraavaksi päiväksi. 

– Halli on nykyaikainen ja jo alun perin 
rakennettu kaivukoneiden huoltoja ajatel-
len. Meille on ensiarvoisen tärkeää, että 
voimme tarjota joustavaa huoltopalvelua 
suoraan työmailla, asiakkaiden asettamien 
aikataulujen mukaan, työnjohtaja Taisto 
Niittumäki kertoo.

– Pääosa huoltoautokeikoista on määrä-
aikaishuoltoja. Asiakkaamme pitävät hyvää 
huolta koneistaan, sillä korjaustöiden 
kysyntä ei ole kasvanut, vaikka koneiden 
määrä on vahvassa kasvussa pääkaupunki-
seudulla, sanoo asentaja Jesse Kokljuschkin.

Vahvat merkit, joustavaa palvelua
Espoon toimipisteen konemyynnistä vas-
taavan aluemyyntipäällikkö Mikko Ihamäen 
mukaan Suomen Rakennuskone Oy on 
hyvissä asemissa kasvavilla markkinoilla.

– Edustamamme Komatsu -koneet ovat 
tunnetaan korkeasta laadustaan. Kun Komat-
sun tekniseen edistyksellisyyteen lisätään 
vielä huippuunsa viedyt jälkimarkkinapal-
velumme, jotka ovat helposti saatavilla, niin 
ei liene yllätys, että asiakaspalaute on ollut 
todella hyvää, Ihamäki toteaa.

Kone- ja varaosamyyntiä sekä huoltoa täy-
dentää kattava vuokrakonemallisto, joka 
rakentuu raskaiden 20 - 29 tonnisten ja siitä 
suurempien koneiden varaan. 

– Vuokrakoneiden kysyntä on vakaassa 
kasvussa. Keskitymme ammattiurakoitsi-
joiden joustavaan palveluun. Vuokrattavat 
koneet ovat uusimmalla tekniikalla ja rää-
tälöitävissä asiakas- ja työmaakohtaisesti. 
Vuokrakoneen etuna on kulujen ennakoita-
vuus ja koneen toimintavarmuus. Asiakkail-
lemme se näkyy työmaiden nopeina läpi-
menoina, kertoo tuotepäällikkö Visa Mönk-
könen SR-O Rent -palveluista.

Suomen Rakennuskone Oy  
uusissa tiloissa pääkaupunkiseudulla

”Haemme jatkuvasti uutta kasvua. Sitä ovat tukemassa uudet 
merkkiedustuksemme ja panostus toimitiloihin sekä henkilös-
tön koulutukseen ja uuden väen palkkaaminen.”, sanoo myyn-
tijohtaja Jari Salomäki. ”Espoon toimipiste on hyvä päänavaus 
kasvutavoitteellemme. Pitkän ajanjakson tavoitteena on lisä-
tä tuotemerkkivalikoimaa vielä nykyisestään, lisää Suomen 
Rakennuskone Oy:n maajohtaja Kari Kokkonen.

Espoon toimipiste palvelee kasvavaa asiakaskuntaa

Espoon toimipisteen työnjohdossa toimii Taisto Niittumäki. Konetta tarkastamassa asen-
taja Jesse Kokljuschkin.

Tuotepäällikkö Visa Mönkkönen ja aluemyynti-
päällikkö Mikko Ihamäki kertovat kaupankäyn-
nissä puhaltavista muutoksen tuulista ”Perintei-
nen kaupankäynti on muuttanut vuosien saatossa 
jonkin verran muotoaan. Osamaksurahoitusten 
rinnalla suosiota ovat saavuttaneet leasingrahoi-
tukset ja keikkakohtaiset vuokraukset.” 

Varaosahyllystä on heti saatavilla yleisimmät huolto-osat alueen koneisiin, sanoo varaosamyyjä Jani Koivisto.
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Aluemyyntipäällikkö Juha Närhi,
Puh. 0400 433761

juha.narhi@teboil.fi, Oy Teboil Ab

Palvelunumero 03 040 506, www.a-vakuutus.fi 
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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)

Tarja Toivonen, tarja.toivonen@woikoski.fi
Tuuli Ursin, tuuli.ursin@ramudden.fi, 
puh. +358 40 5100 467 www.ramudden.fi

Simo Saukkonen, simo.saukkonen@etpoy.fi,
0400 599 006
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Lämpöpuisto Oy, Puh: 0800-19292, www.lampopuisto.fi

Veli-Matti Uotinen: ”Työturvallisuus on paalutuksessa aivan keskeinen tekijä.” 

Paalutusohje on uudistunut
RIL 254-2016 Paalutusohje 2016 -julkai-
sua käytetään yhdessä ympäristöministe-
riön uuden kantavien rakenteiden raken-
tamismääräyskokoelman ja eurokoodijär-
jestelmän kanssa. Viime vuonna tehdyn 
päivityksen keskeiset muutokset ja lisäyk-
set koskevat suunnittelun osalta paalu-
tusalustaa ja teräsbetonipaalujen mitoi-
tusta. Lisätietoja www.ril.fi
Liikenneviraston porapaalutusohje 
löytyy netistä:
https://julkaisut.liikennevirasto.fi/sillat/
julkaisut/porapaalutusohje01.pdf

Teksti ja kuvat: Tommi Ahlberg

Vt 1:n parannushankkeessa Espoon Kirkko-
järven kohdalla pahoin painunutta tietä on 
korjattu viime huhtikuusta alkaen, ja val-
mista pitäisi olla ensi vuoden lopussa. Yhtä 
pääkaupunkiseudun keskeisimmistä liiken-
neväylistä korotetaan 635 metrin matkalta 
noin metrillä. 

Paalukone notkuu
Kirkkojärven kohdalla tien alla on hiekka-
järvi, josta pulppuaa vettä. Pehmeän maa-
pohjan takia painunut tie on vuosikausia 
tulvinut rankkasateilla ja keväällä, mikä on 
tuonut mukanaan liikennehäiriöitä ja vaa-
ratilanteita. Kyseenalaista mediakuului-
suutta se sai viime loka - marraskuussa, kun 
vesi tulvi tielle oikein kunnolla ja ajokais-

toja jouduttiin sulkemaan.
Kirkkojärven työmaa on hyvä esimerkki 

maamme vaativista rakennusolosuhteista 
ja paalutustyön haasteista. Runsaan 600 
metrin matkalle jauntataan niin paljon beto-
nia, että tie saadaan varmuudella pysymään 
ylhäällä. Yhteensä lyödään noin 80 000 met-
riä lyöntipaaluja, jotta paalulaatta pysyy pai-
koillaan. 

Siirtymä- ja huokospainemittaukset teh-
dään etänä, ja työmaalla iso näyttötaulu infor-
moi kaikkia maan siirtymistä.  Yksi työmaan 
erityispiirteitä on, että sitä tehdään koko ajan 
erittäin vilkkaan liikenteen keskellä. 

– Työturvallisuus onkin paalutuksessa ai- 
van keskeinen tekijä, sanoo Liikenneviraston 
Veli-Matti Uotinen. Hän kuuluu Suomen Geo-
teknillisen Yhdistyksen paalutustoimikun-
taan, joka hoitaa paalutusalan yleistä ohjeis-

tusta ja kehittämistä. Tänä vuonna yhdistyk-
sen teemana on ollut juuri työturvallisuus. 

– Viime vuosina tapahtuneet paalutusko-
neiden kaatumiset ovat tosi huolestuttavia, 
ja valitettavasti ne ovat johtaneet myös tapa-
turmaiseen kuolemaan, hän sanoo.

Usein suunnitelmat  
puuttuvat kokonaan
Paalutuskoneiden kaatumisen yleisin syy 
on, että maan kantavuutta ei ole varmistettu. 
Usein suunnitelmat puuttuvat kokonaan. 
Suunnitelmat ja riskien arviointi työmaalla 
ovat keskeisiä tekijöitä tapaturmien 
ehkäisyyn. Riskejä tulee arvioida kaikissa 
työvaiheissa, niin rakennuttajan kuin pää-
toteuttajankin toimesta. Itse arviointityö 
tehdään yhdessä työn parhaiden asiantun-
tijoiden, eli työntekijöiden kanssa.

Turvallisella työmaalla koneiden pitää 
täyttää standardit. CE-hyväksynnän lisäksi 
tarvitaan kansallinen hyväksyntä. 

Kirkkojärven projekti toteutetaan kah-
dessa vaiheessa. Ensin tehdään pohjoinen 
ajorata, siten eteläinen. Samalla paranne-
taan läheisen pientaloalueen melusuojausta, 
korjataan kaksi siltaa ja rakennetaan pai-
kalle uusi ylikulkuväylä. Pääurakoitsijana 
toimii Kreate. Urakka valmistuu vuoden 2018 
marraskuussa. Joulukuusta maaliskuuhun 
työmaalla on talvitauko, ja ajoväylät palau-
tetaan siksi aikaa omille paikoilleen.

Tänä vuonna paalutustyömailla haluttiin kiinnittää erityistä 
huomiota työturvallisuuteen. Paalutuskoneen kaatuminen 
on paalujen katkeamisen lisäksi paalutustyön suurimpia  
työturvallisuusuhkia. 

Turvallisuus nostettiin 
paalun nokkaan

Suomessa betonipaalua isketään kaik-
kiaan tuhannesta kahteen tuhanteen kilo-
metriä vuodessa. 

Vt 1:n Kirkkojärven kohdan korjaaminen poistaa tulvien aiheuttamat liikennöitävyys- ja turvallisuuson-
gelmat. Myös liikenteen meluhaitat vähenevät ja kevyen liikenteen verkosto paranee. Vuonna 2018 
valmistuvien korjaustöiden kokonaiskustannukset ovat noin 12 miljoonaa euroa.

Autoilijat eivät noudata rajoituksia, mikä on to- 
della vaarallista työmaalle. Tien pintaa korote-
taan metrillä, lisäksi kaksi siltaa korjataan ja 
rakennetaan uusi Naapurinmäensillan ylikulku-
käytävä, Kreaten Heska Korhonen kertoo

Seuraavan sadan vuoden aikana Kirkkojärven 
tien kunnostus on vain uudelleen päällystämis-
tä, sillä paalurakenteet mitoitetaan kestämään 
vähintään sata vuotta.

Vuoden paalutustyömaa 2017

Espoon Leppävaarassa sijaitseva Vermon-
tien paalulaatta on valittu Vuoden 2017 
Paalutustyömaaksi. Sen urakoi Lemmin-
käinen Infra Oy ja paalutustyön suorittaa 
E.M. Pekkinen Oy. Kohde liittyy Leppävaa-
ran alueen kehittämishankkeeseen. 
Aiheesta löytyy lisää www.rakennusteol-
lisuus.fi/ajankohtaista


