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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

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
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Turvajalkine
AL Hit 6 XL + S3 HRO
•  alumiininen varvassuoja
•  teräksinen naulaanastumissuoja
•  koot: 39-50

SK52459A-39/50

139,-

Talvityövaatteet
•  100% polyesteri, 220 g/m²
•  veden- ja tuulenpitävä, hengittävä
•  väri: fl.keltainen/musta
•  EN 343 vedenpitävyysluokka 3,  

hengittävyysluokka 1

Housut
•  EN ISO 20471 luokka 1
•  koot: 2XS-5XL, D96-D116

AMETISTI

PAT555K-2XS/5XL-D96/D116 8415

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

ADAMIITTI

PAT522K-2XS/5XL 9265

Polttoainekäyttöinen  
infrapunasäteily- 
lämmitin 230 V
DHOE-90
•  liekkivahti
•  polttoaine diesel
•  pinta-ala 36 - 53 m²
•  lämmitysteho 10,4 kW

HIP90

1290,-
LED 6 välähdysvalo 12/24 V
•  tieliikennekäyttöön hyväksytty  

(ECE R65 + ECE R10)
•  6 x 3 W LED polttimoa
•  11 välkkytoimintoa
•  voidaan kytkeä sarjaan

ST04949 3230

teho mitat

P470 110 W 469 x 220 x 70 mm ST04024

P620 125 W 622 x 220 x 70 mm ST04025

P930 152 W 929 x 220 x 70 mm ST04026

P1240 179 W 1236 x 220 x 70 mm ST04027

P1390 184 W 1389 x 220 x 70 mm ST04028

P1700 193 W 1696 x 220 x 70 mm ST04029

LED-paneelimajakat  
10-30 V DC
Averti
•  erittäin hyvä häiriönsuoja
•  13 välkkytoimintoa

259,-
Alkaen

Uudet, erittäin ohuet!

Keskusvoitelu- 
järjestelmän  
täyttöpumppu 18 kg
•  keskittävä säädettävä  

kansi, astioille Ø 265-285 mm  
(18-20 kg)

•  PVC-letku 2 m
•  rasvoille NLGI luokka 2 asti

MA3381868 299,-

4 osaa

Työkalupakki- 
sarja  
kärryllä
•  lukittavissa
•  kärryssä teräsrakenne,  

ylöstaitettava taso,  
kapasiteetti 100 kg

TX320366 169,-

Pitävällä  

TractionPro  

-kumikitka- 

pohjalla!

Konemiehen paketti!
•  sis. M18 CAG-FUEL 125 mm kulmahiomakone,  

M18 ONEFHIWF34 – M18 FUEL ¾ iskevä  
mutterin väännin kitkarenkaalla, M18 GG-rasva- 
puristin, LDM 30 -laseretäisyysmittari, 2 x 5,0 Ah  
REDLITHIUM-ION akut, laturi ja laukku

MWKONE 799,-

Ammattilaiselle!
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Ensivaikutelma. Se kuulemma ratkaisee. 
Tämä voi olla ensivaikutelmasi minusta 
INFRA Uusimaan uutena toiminnanjoh-
tajana. Millaisen mielikuvan tämä teksti 
ja naama tuossa viereisessä kuvassa herät-
tävät? 

Infra-ala kärsii kroonisesta osaajapu-
lasta. Tässä ei ole mitään uutta. Ongelmaa 
on ratkottu ja ratkotaan eri suunnilla. Edel-
leen toki löytyy nuoria tyttöjä ja poikia, 
joita koneet kiinnostavat, mutta heitä on 
liian vähän. 

Entä mielikuva alasta? Ensivaikutelma 
infrarakentamisesta on vahvasti positiivi-
nen; lapset ovat innoissaan isoista koneis- 
ta! Tälläkin viikolla ympäri Suomen möyri-
tään lukemattomilla hiekkalaatikoilla kai-
vureiden, kuorma-autojen ja lapioiden voi-
malla. Ei siellä infrasta puhuta, vaan maa-
rakentamista – kädet savessa, kirjaimel- 
lisesti. 

Mutta mihin tämä into katoaa, kun ikää 
tulee lisää? Olisiko yhtenä syynä suuren 
yleisön mielikuva infrarakentamisesta? 
Rikki revityt kadut, jatkuvat remontit, tie-
työt kesken kiireisen mökkimatkan? 
Mutaisia monttuja, miehiä lapioineen ja 
kitkerää pakokaasua päästelevä Åkerman? 

Näitä mielikuvia vastaan ei tarvitse toi-
vottavasti enää kauaa taistella. Ala on 
kehittynyt suuresti viime vuosina ja vuo-
sikymmeninä. Koneohjaus ei ole ollut sci-
fiä enää vuosikausiin, vaan yhä useam-
malle arkipäivää. Moni yrittäjä pitää kun-
nia-asianaan pitää kaluston viimeisen 
päälle ajanmukaisena, onhan se kilpailue-
tukin. Harvinaisuus ei ole myöskään kuski, 
joka riisuu kengät ennen ohjaamoon hyp-
päämistä ja haluaa pitää koneensa siistinä. 

Tämä ei ole tavalliselle tallaajalle kui-
tenkaan mielikuva alastamme, valitetta-
vasti. 

Ongelmia ratkotaan yhdessä
Tässä lehdessä on haastattelussa Helsin-
gin kaupungilta Jyrki Paavilainen, jolla on 
komea titteli, katutöiden haittojen vähen-
tämisen projektinjohtaja. Hän jos kuka on 
osaltaan vastuussa siitä, millaisen mieli-
kuvan infrarakentajat antavat itsestään. 

Kukaties Jyrkin työn ansiosta saamme 
jatkossa seurata Helsingissä siistimpiä ja 
vähemmän päivittäistä kulkemista hait-
taavia työmaita, ja sitä kautta nuoria innos-
tettua alalle. Yhteistyö on joka tapauksessa 
aloitettu, ja kimpassa tätäkin asiaa ratko-
taan.

Infra-alan mielikuvaan voimme vaikut-
taa, ja aion osaltani tehdä töitä se eteen, 
että mahdollisimman monella potentiaa-
lisella uusimaalaisella tulevaisuuden inf-
rarakentajalla olisi oikeat tiedot siitä, mitä 
tämä ala on ja mitä se tarjoaa.

Entäpä se mielikuvasi uudesta toimin-

nanjohtajasta? Ota rohkeasti yhteyttä, soita, 
laita meiliä, kutsu kylään työmaalle, Teboi-
lille tai konttorille. Minun mielikuvani INF-
RAn jäsenistöstä on positiivinen!•
Panu Tuominen

Todellisuus ja mielikuvat kohtaavat – kumpi voittaa?

PANU TUOMINEN

Rakennustuotteiden ympäristötietojen läpi-
näkyvyysvaatimukset kasvavat. INFRA ry on 
sen vuoksi mukana kehittämässä työkaluja 
asfalttia ja kiviaineksia tuottaville jäsenyri-
tyksilleen avuksi ympäristötiedon tuotta-
miseen.

Teksti: Kaisa Salminen  

CE-merkintä on ollut pakollista vuodesta 
2013 lähtien rakennustuotteille, joilla on 
eurooppalainen harmonisoitu standar-
di. Tulevaisuudessa osa CE-merkintää on 
ympäristötuoteseloste eli EPD (Environ-
mental Product Declaration), joka välittää 
tietoa tuotteen hiilijalanjäljestä ja laajem-
minkin sen ympäristövaikutuksista koko 
sen elinkaaren aikana. 

Yleinen haaste on INFRAn johtaja Juha 
Laurilan mukaan saada ympäristötiedoista 
keskenään vertailukelpoisia, ja EPD-työka-
lun toivotaan tuovan asfaltin sekä kiviainek-
sen osalta ratkaisun tähän ongelmaan. 
EPD-työkalun avulla voisi tuottaa ympäris-
töselosteen joko yksittäiselle tuotteelle tai 
tuoteryhmälle. 

– Ajatuksena on, että syöttämällä vaadi-
tut lähtötiedot asfaltinvalmistaja saa työka-
lusta ulos ympäristötiedon – eli mikä on 
ympäristöjalanjälki omalle tuotteelle kysei-
sessä kohteessa. Tilaaja pystyy näiden tie-
tojen avulla huomioimaan ympäristövaiku-
tukset kilpailutuksessaan, Laurila kertoo.

INFRA ry haluaa olla mukana kehittä-
mässä EPD-työkaluja rakennustuotteita val-
mistaville jäsenyrityksilleen avuksi ympä-
ristötietojen hallintaan. Pisimmälle tässä 
työssä on ehditty PANK ry:n (päällystealan 
neuvottelukunta) ympäristövaliokunnan 
kanssa.

– Tavoitteena on kehittää menetelmä, jolla 
voi tuottaa läpinäkyvästi ja vertailukelpoi-
sesti hankekohtaista tietoa asfalttituotteista.

Mikäli ympäristöselosteesta halutaan 
virallinen, pitää lisäksi käydä läpi verifiointi- 
eli varmennusprosessi, joka on RTS Raken-
nustietosäätiön vastuulla.

Hankekohtainen tieto tarkentuu
Keskeinen ajatus EPD-työkalun avulla teh-
tävissä ympäristöselosteissa on Laurilan 
mukaan hankekohtaisuus. 

– Jos teet yksittäiselle tuotteelle EPD-se-
losteen, esimerkiksi hankekohtainen kulje-
tusmatka ja asfalttiasemalla käytetty ener-
giamuoto on vakioitava. Mikäli tieto tuote-
taan työkalulla, voidaan syöttää tarkasti 
lähtötiedot kuten rakennustuotteen kulje-
tusmatka käyttökohteeseen, millaisella 
kalustolla se kuljetetaan ja miten asfaltti tuo-
tetaan, eli reseptitiedot ja asfalttiaseman 
energiamuoto. EPD-selosteesta tulee sen 
ansiosta yksityiskohtaisempi ja tarkempi 

hanketasolla, Juha Laurila toteaa.
EPD-selosteita on tehty jo useille eri tuot-

teille, kuten luonnonkivituotteille. Oppia 
asfaltin osalta on haettu suomalaisilta 
EPD-osaajilta ja Norjasta, missä on jo tehty 
hankekohtainen EPD-työkalu asfalttituot-
teille. Suomessa on edetty marraskuussa 
2020 työkalun kilpailutusvaiheeseen.

Jatkossa on tarkoitus kehittää vastaava 
EPD-työkalu kiviaineksille. 

Työkaluja 
kehitteillä 
ympäristö-
tuotetiedon 
hallintaan

– Tulevaisuudessa meillä on päästötieto-
kantoja erilaisille rakennustuotteille, ja pys-
tymme laskemaan yhä tarkemmin koko inf-
rahankkeen päästöt. Pitkän aikavälin tavoit-
teena on kehittää koko infrarakenteen 
päästölaskentaa siten, että tarjouskilpai-
luissa mahdollistetaan erilaiset innovaatiot, 
joilla päästöjä voidaan pienentää. EPD-työ-
kalun rooli on tässä kokonaisuudessa tuot-
taa lähtötietoja.•

Kuva: 123RF

Hyvää Joulua ja 
Uutta Vuotta 2021!

Toivoo INFRA Uusimaa ry
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Jyrki Paavilainen: ”Tärkeintä on laittaa ensin kaupungin oma pesä kuntoon.”

Helsingin kaupungin katutöiden laaduntarkkailuraportti paljasti useita epäkohtia  
työmaajärjestelyissä, mutta avasi hanat parempaan vuorovaikutukseen. Jopa epäkohtia  
kaupungin omissa ohjeistuksissa on uskallettu nostaa esiin.

Teksti: Kaisa Salminen 
Kuvat: Helsingin kaupungin aineistopankki

Helsingin kaupungin katutöiden haittojen 
vähentämisen projektinjohtaja Jyrki Paavi-
lainen on pormestari Jan Vapaavuoren 
kanssa samaa mieltä siitä, että infra-alalla 
tarvitaan systeeminen kulttuurimuutos, joka 
koskee kaikkia osapuolia koko rakentami-
sen ketjussa. 

Jos puhutaan esimerkiksi työmaajärjeste-
lyistä, niin kentällä on Paavilaisen kokemuk-
sen mukaan väärää asennetta. Kaikkea teke-
mistä pitäisi tietyllä tapaa priorisoida. Toi-
saalta esimerkiksi työmaajärjestelyjen 
laadusta on pystytty viime aikoina käymään 
aikaisempaa rakentavampaa keskustelua sekä 
INFRA ry:n että työmaajärjestelmiä käytän-
nössä toteuttavien toimijoiden kanssa sen 
jälkeen, kun katutöiden laaduntarkkailuun 
perustuva raportti kesällä 2020 julkaistiin. 

– Hanat raportin ansiosta avautuivat, ja 
osapuolten välinen vuorovaikutus on tullut 
avoimemmaksi. On uskallettu esimerkiksi 
nostaa esiin, että kaupungin omissakin 

alueita, mitkä eivät välttämättä kiinnostaneet 
ketään. Reilusti yli puolet 1 100 laaduntark-
kailuraporttiin kirjatuista havainnoista koski 
joko kiinteistöjen uudisrakentamista tai kor-
jaus- ja kunnostustöitä, esimerkiksi julkisi-
vujen kunnostuksia ja kattoremontteja. Näissä 
kohteissa näkyi omistajuuden puute. 

– Kiinteistö- tai asunto-osakeyhtiö on aika 
kaukana työmaan toteutuksesta, ja sitä 
kautta kiinnostus työmaajärjestelyihinkin 
on usein olematonta, hän toteaa.

Toinen keskeinen havainto oli, että 54 pro-
sentissa tarkkailun piirissä olleista työmaista 
puuttui työmaataulu. Se johti edelleen sii-
hen, että laaduntarkkailun näkökulmasta oli 
vaikea päästä kiinni edes siihen, mitä työ-
maalla ollaan tekemässä ja millä tavalla. 

Oma pesä ensin kuntoon
Paavilaisen mukaan tärkeintä olisi laittaa 
ensin kaupungin oma pesä kuntoon. Esi-
merkiksi kaupungin rakenteellisen kunnos-
sapidon työt joskus venyvät oletettua pidem-
miksi, mutta ne ovat siitä huolimatta aina 
ilmoitusvelvollisuuden piirissä. Sama kos-

kee uudelleenpäällystysohjelmaa. 
– Oletetaan, että esimerkiksi joku kiven 

madallus voidaan tehdä tuosta vaan, mutta 
eivät ne työmaat kuitenkaan etene siihen 
malliin kuin on oletettu, hän pohtii.

Kaupungin omilla työmailla ei noudateta 
Paavilaisen mukaan tällä hetkellä aikaisem-
min päätettyä periaatetta, jonka mukaan 
kaikkien kaupungin työmaiden pitäisi olla 
alueen käyttömaksun piirissä. Se on johta-
nut siihen, että joitakin töitä vain syntyy, 
vaikka kaikki kaupungin työmaat kuuluvat 
periaatteessa ilmoitusvelvollisuuden pii-
riin, kiireellisiä hätätöitä lukuun ottamatta.

Helsingissä on nyt valmisteilla alueiden 
käyttömaksu-uudistus, missä on ehdotettu 
isona muutoksena käyttömaksuja myös kau-
pungin omiin töihin. 

– Tarkoitus ei ole kerätä rahaa kaupungin 
taskusta toiseen, vaan saada kaikki kaupun-
gin omat työt ilmoitusvelvollisuuden piiriin. 
Meille on tärkeää tietää, kuka tekee töitä ja 
missä, koska niihin liittyy vastuullisuus- ja tur- 
vallisuuskysymyksiä, Paavilainen korostaa.

– Toinen iso muutos on se, että aluevarauk-
sen koko alkaa uudistuksen myötä vaikuttaa 
aikaisempaa enemmän käyttömaksuihin. 

Koordinointia pitäisi kehittää
Kaupungilla odotetaan myös valtakunnal-
lisen kunnossapitolain muutosta. Hyvänä 
merkkinä Paavilaisen pitää sitä, että lakiesi-
tys on vihdoin liikahtamassa eteenpäin. 
Ympäristöministeriö on käynnistänyt eril-
lisselvityksen lain muutostarpeesta, joka 
koskee muitakin kaupunkeja. 

– Jos muutos saadaan aikaiseksi, siihen 
liittyy kaksi erittäin isoa asiaa. Ensinnäkin 
uskoisin, että voimme antaa sen ansiosta 
parempia yleisohjeita kadulla tapahtuvista 
töistä luvanhakijalle. Toiseksi sanktiointi 
helpottuu, hän toteaa.

Helsingin kaupunki myöntää 3 000 kai-

ohjeissa olisi kehitettävää, hän sanoo.
– Ehkä kaupungilla on tuudittauduttu lii-

kaa siihen ajatukseen, että ohjeet ovat hyviä 
tai lupaehdot ovat selkeitä. Mutta kun kym-
menen tekniikan alan opiskelijaakin tun-
nisti, että osa meidän tuottamastamme 
aineistosta on kryptistä, niin kaikki muut-
kin osapuolet pystyivät sen jälkeen kerto-
maan omia mielipiteitään avoimesti. Siltä 
osin laaduntarkkailu ylitti odotukset.

Useita harmaita alueita löydettiin
Helsingin kaupunki käynnisti vuonna 2018 
laajan pormestarivetoisen kokonaishank-
keen, jonka tavoitteena oli vähentää katu-
töiden haittoja. Ensimmäisessä vaiheessa 
lähdettiin kehittämään tapoja, joilla vaati-
vat katu- ja kunnallistekniset hankkeet voi-
taisiin toteuttaa ketterämmin. Seuraavassa 
vaiheessa huomio siirtyi laatuun, ja kym-
menen teknisen alan opiskelijaa jalkautui 
Helsingin kaduille tarkkailemaan laatua 
kadunkäyttäjän silmin.

Koko kadulla tehtävien töiden ketjussa löy-
tyi Paavilaisen mukaan useita harmaita 

Helsingin katutöiden 
laaduntarkkailu paransi 
vuorovaikutusta

Kuva: H
elsingin kaupungin aineistopankki / Sini Vuorikivi

 – Meille on tärkeää tietää paremmin, kuka tekee töitä ja missä, niihin liittyvien vastuullisuus- ja turvallisuuskysymysten takia, Jyrki Paavilainen toteaa.
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“Huomio nopeuden porrastukseen!”

vulupaa vuodessa, mutta niihin ei ole päästy 
kunnolla vaikuttamaan. Perusurakoinnissa 
on omat sanktiokäytäntönsä, mutta viran-
omaisen mahdollisuudet sanktioida sopi-
mussuhteessa vaikkapa pitkään venyneen 
tietoliikennekaapelityön keskeneräisyydestä 
ovat kehnot. Viidensadan euron suuruiset 
muistutusmaksut eivät tunnu missään. 

Paavilainen ei silti halua rummuttaa sank-
tioinnin perään, koska kaupunki ei halua 
kerätä rahaa tai antaa isoja sanktioita, vaan 
enemmänkin kyse on pelotteesta. Jos asiat 
eivät muuten suju, pitää olla jokin keino vai-
kuttaa.

Räikeitäkin laiminlyöntejä on ollut. Työt 
on saatettu jättää kokonaan tekemättä, meri-
kaapeleita on kaivettu luvatta – mikä on rikos- 
ilmoituksen paikka – tai kaapeleita on jätetty 
jopa pinta-asennuksina. Tällaiset prosessit 
kestävät kuukausia, eikä niitä saada kun-
toon. 

Toisaalta esimerkiksi Helen on tehnyt 
hyvää työtä kaukolämpötöiden aikataulu-
tuksessa, ja tähän suuntaan pitäisi kehitystä 
Paavilaisen mielestä viedä laajemminkin. 

– Kaikkien töiden koordinointia pitäisi 
parantaa etenkin kiivaimpaan rakennusai-
kaan kesällä, kun keskusta on täynnä monen-
laista työmaata. Kunnossapitolaissa on kui-
tenkin tässä kohtaa aukko, koska ketään ei 
voi kieltää tulemasta työmaalle. Laissa olisi 
hyvä olla sellainen mahdollistava sisältö, että 
voisimme ajoittaa työmaita paremmin. 

Nopean toiminnan  
joukkoja harkitaan
Paavilainen olisi valmis tarkastelemaan sitä-
kin, voitaisiinko RALA-palautetta tai vastaa-
via työkaluja, sekä erilaisia pätevyyksiä hyö-
dyntää työmailla paremmin. Nykyinen lain-
säädäntö ei anna kaupungille mahdolli- 
suuksia hyödyntää pätevyyksiä katutöissä 
siinä määrin kuin haluttaisiin. 

Myös isommilta työmaajärjestelyjä teke-
viltä yrityksiltä kuten Ramirentilta on tul-
lut palautetta, että kaupungin pitäisi aset-
taa kovempia pätevyysvaatimuksia suun-
nittelijoille ja että ohjeiden tulisi olla ny- 
kyistä parempia sekä yksiselitteisempiä. 
Kunnossapitolain toivotaan tuovan tähän-
kin asiaan muutosta.

Lupakäsittelijöiden riittävyyskin huoles-
tuttaa. Toisaalta, jos lupaehdot olisivat ny- 
kyistä selkeämmät, yksityiskohtaisemmat 
ja yksinkertaisemmat, se nopeuttaisi myös 
lupakäsittelyä. 

Pohdinnassa on ollut myös tarkastajare-
surssien lisääminen, jopa nopean toimin-
nan joukot, jotta tiettyjä kriittisiä asioita voi-
taisiin korjata nopeasti. 

Väyläviraston ohjeita on kehitetty pitkällä 
aikajaksolla, ja ne vaikuttavat selkeiltä 
sekä helppokäyttöisiltä. Perusohje kaikille 
maanteillä tehtäville töille on ”Liikenne-
viraston ohjeita 2/2015: Liikenne tietyö-
maalla – Yleiset käytännöt ja turvallisuus-
vaatimukset.” Sieltä löytyy muun muassa 
mallikuvia nopeuden porrastamiseen.

Nopeudenmäärittely pitää tehdä eri-
tyisen huolellisesti, jotta ohittava liikenne 
ei vaaranna työntekijöitä ja jotta tienkäyt-
täjän turvallisuus ei vaarannu. 

– Jos esimerkiksi moottoritiellä on työ-
maa, ja nopeusrajoituksena on 120 kilo-
metriä tunnissa, nopeuden porrastus aloi-
tetaan kilometrin päässä työmaasta. Mi- 
käli kyseessä on tavallinen 1 + 1 -kaistai-
nen maantie, porrastus aloitetaan viiden-
sadan metrin päässä, liikenteenohjauk-
sen asiantuntija Jukka Hopeavuori Väy-
lävirastosta ohjeistaa.

Jos noudattaa Liikenneviraston perus-
ohjeen mallikuvia, nopeuden porrastusta 
on Hopeavuoren mielestä vaikea tehdä 
väärin, ja tienkäyttäjän aika riittää var-
masti hidastamiseen. Usein tietyömaalla 
on ainakin toinen kaistoista suljettuna, 
ja silloin on käytettävä lisäksi riittävän 
korkeita sulkupuomeja, joissa on puna-
keltaista raidoitusta ja useita vilkkuja. Lii-
kenteenohjauskin voi olla tarpeen.

– Näillä toimenpiteillä yritetään saada 
tienkäyttäjä havaitsemaan kohde riittä-
vän kaukaa. Kaikissa järjestelyissä pyri-
tään siihen, että ne ovat ennakoitavia ja 
samalla tavalla toteutettuja koko maassa 
ja erilaisilla teillä. 

Hopeavuoren mukaan liikenteenoh-
jausjärjestelyt ovat Suomessa keskimää-
rin hyvällä tasolla, mutta pieniä puutteita 
esiintyy vähän joka puolella. Jos valvoja 
eli tilaajan edustaja näkee, että liikenteen-
ohjausjärjestelyt on toteutettu eri tavalla 
kuin on suunniteltu, siitä huomautetaan 
ensin, ja toisella kerralla tulee sanktioita 
urakkakohteen sopimuksen mukaisesti.

– Toivoisin, että poliisikin voisi puut-
tua asiaan siinä tapauksessa, jos järjeste-
lyt ovat yleisten liikennesääntöjen vas-
taiset. Esimerkiksi nopeusrajoitukset 
pitää merkitä selvästi. Tai jos työmaalta 
puuttuu silta, järjestelyjen pitää olla sel-
laisia, että rekka-autokin pysähtyy ennen 
monttua.

Nopeusrajoituksia ei  
usein noudateta
ELY-keskukset vastaavat Väyläviraston 
ohjauksessa tienpidosta ja pienikokoi-
sista tiehankkeista, mutta Väylävirasto 
laatii ohjeistuksia sekä ELY-keskuksia, 
suunnittelijoita että urakoitsijoita varten.

– ELY-keskus määrittää urakan tilaa-
jana työmaan nopeusrajoitukset ja arvioi 
liikenteen tarpeet, sekä laatii urakkakoh-

taiset vaatimukset liikennejärjestelyille. 
Urakoitsija vastaa liikennejärjestelyjen 
suunnittelusta, toteutuksesta, niiden 
säännöllisestä tarkastuksesta työaikana, 
päivystämisestä työajan ulkopuolella, 
sekä tarvittavista korjauksista järjestelyi-
hin, Uudenmaan ELY-keskuksen siltain-
sinööri Juha Noeskoski kertoo.

Lisäksi ELY-keskuksella on urakan val-
voja, joka tarkastaa liikennejärjestelyjä 
työmaakäyntien yhteydessä. Jokaisessa 
urakassa on turvallisuuskoordinaattori, 
joka omalta osaltaan huolehtii, että kaikki 
suunnitelmat on tehty ja otettu käyttöön, 
sekä toimii yhdyshenkilönä kaikkien osa-
puolten välillä turvallisuuteen liittyen. 
Myös tienkäyttäjien pitäisi ainakin moraa-
lisesti ilmoittaa, jos he havaitsevat puut-
teita järjestelyissä – esimerkiksi ilkival-
taisesti kaadettuja liikennemerkkejä.

Noeskosken mukaan eniten ongelmia 
siltatyömailla aiheuttavat korkeat ajoneu-
vot, joiden kuljettajat eivät välttämättä 
tiedä autojensa korkeutta tai välitä siitä. 
Harmaita hiuksia työmailla aiheuttaa 
sekin, että ihmiset eivät noudata nope-
usrajoituksia kirjaimellisesti. 

– On hyvä, että poliisi valvoo nopeuk-
sia, mutta tärkeintä olisi tehostaa työ-
maan ja urakan valvontaa sekä opastaa, 
miten asiat laitetaan kuntoon. Siteerai-
sin Lahtista ja konekivääriä; ei kaivata 
syyllisiä vaan parempia asenteita ja tur-
vallisuutta yhteistyössä osapuolten kes-
ken. Oleellista on myös työmaakohtainen 
perehdytys, koska järjestelyt ovat erilai-
sia; esimerkiksi sääsuoja saattaa usein 
siltatyömailla estää näkyvyyttä, ja se pitää 
ottaa huomioon.•

Tietyömailla sattuu vuosittain sekä tienkäyttäjille että työnte-
kijöille valitettavan paljon kuolemaan johtavia ja muita onnet-
tomuuksia. Paras tapa vähentää riskejä on noudattaa Väylävi-
raston ohjeita suunnittelussa, toteutuksessa ja valvonnassa.

Tietyömaille kaivataan parempia 
asenteita ja opastusta

– Aikaa palaa nyt siihen, että some-kana-
vasta tulee ensin tieto ongelmasta katupäi-
vystykseen, jonka jälkeen siitä ilmoitetaan 
urakoitsijalle – sen sijaan että puututtaisiin 
juurisyihin. Tämän kaltainen toiminta saat-
taa näyttää asukkaasta ja kadulla liikkujasta 
välillä järjettömältä. Työmaa-aidasta saattaa 
puuttua päiväkausia heijastimet vaarallisessa 
paikassa, työmaan rajaus voi olla puutteel-
linen, tai jopa rojua voi olla ajoradalla.

Helsingin kaupunki on kehittänyt lisäksi 
pienemmille työmaille omavalvontakon-
septia luvanvaraisille kadulla tehtäville töille. 
Isommissa töissä toimenpiteet ovat liitty-
neet urakka-asiakirjojen kehittämiseen ja 
siihen, miten työmaajärjestelyjä valvotaan 
jatkossa. Nykyisin jo suunnitteluvaiheessa 
määritellään työmaan liikennejärjestelyjen 
ja rajausten perusperiaatteet, sekä mitä eri-
tyisesti pitäisi ottaa huomioon. 

– Yksi vaihtoehto on pohtia, voisiko joku 
työvaihe nopeutua katkaisemalla liikenne. 
Se helpottaisi työmaajärjestelyjäkin.

Selkeät ohjeet parantaisivat 
kustannustehokkuuttakin
VJ Maa-aineksen toimitusjohtaja Ville Sai-
nio luonnehtii Helsingin keskustatyömai-
den liikennetyömaajärjestelyitä usein niin 
haastaviksi, että urakoitsijan on ollut pakko 
ottaa ulkopuolinen suunnittelija pohtimaan 
järjestelyitä kadunkäyttäjän kannalta. Myös 
suunnitelmien sisältö on vaihdellut paljon.

– Jokainen suunnittelija piirtää liiken-
teenohjaussuunnitelmat eri tavalla, riip-
puen siitä, mikä on hänen erikoisalansa. Jos 
otat esimerkiksi suunnittelijan, jolla on oma 
tarvikevuokraamo, suunnitelma sisältää pal-
jon tarvikkeita, hän havainnollistaa.

Sainio uskoo, että ulkopuolista suunnit-
telijaa ei edes tarvittaisi, jos tilaajan ohjeis-
tuksissa olisi selkeämmin kerrottu, mitä 
halutaan. Hyvänä asiana hän pitää sitä, että 
Helsingin kaupunki on lisännyt viestintää 
katuhankkeissaan. Tulevaisuudessa myös 
urakoitsijalta vaaditaan aktiivisempaa vies-
tintää, koska tienkäyttäjille halutaan tiedot-
taa hyvissä ajoin, minkälaisia työmaajärjes-
telyjä on tulossa. 

– Ongelmaksi on toisaalta koettu, että ih- 
miset eivät reagoi ennakkokyltteihin, vaikka 
ne olisi laitettu hyvissä ajoin paikalleen.

Selkeyttä katutöiden työmaajärjestelyjen 
urakoitsijavaatimuksiin toivoo muutama 
muukin urakoitsija tämän lehden haastat-
teluissa. – Olisi hyvä, jos kaikki tarvittavat 
ohjeet sekä lomakkeet löytyisivät yhdestä 
osoitteesta, toteavat esimerkiksi Karttusen 
yrittäjäveljekset InfraOnesta, joka on INFRA 
Uudenmaan uusi jäsenyritys.•

Teksti: Kaisa Salminen

Hämeentie, katurakentamista toukokuussa 2020.

Kuva: H
elsingin kaupungin aineistopankki / Elli Pukkinen

Fakta
Väyläviraston ohjeita:

•  Liikenne tietyömaalla – Yleiset 
käytännöt ja turvallisuusvaati-
mukset Liikenneviraston ohjeita 
2/2015
-  Noudatetaan kaikissa maanteillä  
 tehtävissä töissä

•  Liikenne tietyömaalla – Lyhytai-
kaiset ja luvanvaraiset työt Lii-
kenneviraston ohjeita 4/2018
-  Koskee mm. kaukolämpö-, maa 
 kaasu-, vesi- ja viemärijohtojen  
 sekä sähkö- ja telekaapeleiden  
 rakenkentamisen aikaisia tie- ja  
 työjärjestelyjä, mihin rakennut- 
 tajan on haettava tienpitoviran- 
 omaisen lupa

• Liikenne tietyömaalla – Tien- 
rakennustyömaat Liikenneviras-
ton ohjeita 28/2017
-  Sisältää ohjeet tienrakennustyö- 
 maiden turvalliseen toteuttami- 
 seen

Lisätietoa: www.vayla.fi
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Aija Aunio: ”Valtionavustusten toivotaan vauhdittavan muun muassa kevytliikennehankkeita.”

Teksti Kaisa Salminen 

Inkoossa elettiin vielä jokin aika sitten hil-
jaiseloa, mutta viimeisen parin vuoden ajan 
on satsattu monenlaisiin hankkeisiin. Inf-
rarakentaminen on ollut isossa roolissa. 
Inkooseen on rakennettu esimerkiksi uusia 
teollisuusalueita ja laajennettu vesijohto-
verkostoa. Iso työpaikka-alue, Inkoonportti, 
on valmistunut juuri Kantatie 51:n varteen. 

Kunnan teknisen päällikön, Peter Berg-
manin mukaan Inkoo nähdään tulevaisuu-
den kuntana, ja investoinnit ovat jatkossa-
kin sen mukaisia. Tulossa on melko paljon 
suuria infrahankkeita kuten väylärakenta-
mista, meriväylärakentamista ja asuinalueita. 

Inkoon kunnanvaltuusto käsitteli marras-
kuussa vuoden 2021 talousarvion investointi- 
ohjelman, ja se hyväksyttiin esityksen mukai-
sesti. Kunnan talous on hyvässä kunnossa. 

Suurin tulevista infrahankkeista on In- 

koonranta-alue, joka on edennyt rakennus-
lupavaiheeseen. Kyseessä on noin 13 000 ker-
rosneliön alue, joka on kaavoitettu pääasiassa 
asuinrakentamiseen. Kunta rakentaa alueelle 
infran ja myy alueet. Kokonaisbudjetti on 3,8 
miljoonaa euroa, vesihuolto mukaan lukien, 
ja se jakautuu kahdelle vuodelle. 

– Hankkeen toivotaan käynnistyvän ensi 
vuonna, Bergman kertoo.

Inkoonranta on tarkoitus vihkiä käyttöön 
vuonna 2022, ja sitä kehitetään yhteistyössä 
rallin entisen tuplamaailmanmestarin, Mar-
kus Grönholmin Inkoon Keskustakehitys 
Oy:n ja Inkoon kunnan kanssa.

Inkoossa on paljon  
erilaisia hankkeita 
Yhdyskuntatekninen johtaja Aija Aunio 
Inkoosta on tyytyväinen siihen, että kunta 
on päättänyt ensimmäisen kerran panostaa 
aktiivisesti myös kevytliikennehankkeisiin. 

Niitä varten on varattu 250 000 euron mää-
räraha talousarviossa. Samoin liityntäpysä-
köintialue Tähteläntien risteyksessä on uusi 
avaus.

– Olemme hakeneet ja haemme myös val-
tionavustuksia, ja niiden toivotaan vauhdit-
tavan kevytliikennehankkeita sekä lähivir-
kistysalueiden parannushankkeita, hän ker-
too.

Ensi vuonna yritetään saada käynnisty-
mään lisäksi Kalasataman tie- ja Museotie 
-hankkeet. Viimeksi mainittu hanke liittyy 
keskustan uuden kouluhankkeen katujär-
jestelyihin. Inkoossa on päätetty myös läh-
teä toteuttamaan jo pidempään vireillä 
ollutta isoa vesi- ja viemärihuoltohanketta 
Itä-Inkoossa.

Väyläviraston kanssa ollaan käynnistä-
mässä yhteistyössä isoa ruoppaushanketta, 
missä syvennetään Inkoon keskustaan joh-
tavia väyliä. Hankkeelle on saatu marras-
kuussa AVIn vesilain mukainen lupa. Jodd- 
bölen syväsatama-alueella on lisäksi kun-
nan ja yrittäjien yhteistyössä isoja ase- 
makaavan muutoshankkeita. 

Saaristossa riittää ruoppaustöitä
Inkoon Barösundin saaristossa asemapaik-
kaansa pitävä maa- ja vesirakennusalan yrit-
täjä, Jan-Erik Holmberg, oli keväällä huolis-
saan työtilanteesta koronapandemian takia, 
mutta tilausmäärät lähtivät kasvuun.

– Saariston kesäasukkaat ovat tarvinneet 
pienimuotoisia ruoppauksia, mökin edus-
toja ja esimerkiksi laiturirakenteita. Töitä 
on ollut tavallista enemmän, koska ihmiset 
ovat vetäytyneet mökeilleen koko kaudeksi, 
hän kertoo.

Inkoo, Karkkila ja Orimattila ovat pienestä koostaan huolimatta 
tärkeitä infra-alan työllistäjiä. Inkoo satsaa kokoonsa nähden var-
sin rohkeasti erilaisiin infrahankkeisiin. Karkkilassa ja Orimattilas-
sa panostetaan muun muassa infran kunnossapitoon, mutta ensi 
vuonna saattaa olla säästöpaineitakin.

Infraa rakennetaan 
aktiivisesti pienissäkin 
kunnissa

Holmbergin yritys, J-E Holmberg Oy Ab, 
on infra-alan yritys, joka toimii pääasiassa 
yksityisasiakkaiden parissa maa- ja vesi-
rakentamisen alueella.

– Olemme löytäneet mielestäni sopivan 
markkinaraon yksityisasiakkaille tehtävistä 
mökkiruoppauksista ja muista töistä. Isot 
satama- ja kaupunkihankkeet on jätetty suo-
siolla muille. 

Jonkin verran on muitakin kuin yksityi-
sasiakkaita, ja isompia hankkeita. Esimer-
kiksi tänä vuonna siivottiin öljyvahingon 
jälkiä merenrannasta, ja tehtiin lisäksi Eltel 
Networksille maa- ja merikaapelointia laa-
jalla alueella saaristossa. Merikaapelointi 
on erikoisosaamista vaativaa työtä, jota teh-
dään kelluvalta proomulta käsin. 

Päästöjen vähentämiseen Holmberg suh-
tautuu myönteisesti, kunhan taloudelliset 
ja muut realiteetit otetaan huomioon. Hän 
olisi valmis käyttämään esimerkiksi biopolt-
toaineita ja sähkökäyttöisiä työkoneita, jos 
mahdolliset lisäkustannukset saataisiin luet-
tua urakan hintoihin, ja tuotetta olisi saata-
vissa.  

– Mutta jos suuret määrät työkoneita Kehä 
kolmosen sisäpuolella alkaisivat käyttää 
samaan aikaan biopolttoainetta, epäilen voi-
siko sitä tuottaa vaadittuja määriä kovin 
nopealla aikataululla.

INFRA Uudenmaan jäsenyyttä Holmberg 
pitää tärkeänä, koska yhdistyksen kautta saa 
oikeaa ja ajankohtaista tietoa palkka-asioista 
sekä TES-sopimuksista. J-E Holmberg Oy Ab 
on perustettu vuonna 2005, ja henkilöstön 
määrä on INFRAn jäsensivujen perusteella 
kuusi.

Kuva: U
KI Arkkitehdit

Inkoonranta-alueen rakentamisen toivotaan käynnistyvän ensi vuonna. Arkkitehtikilpailun palkinto on jaettu kahden ehdotuksen kesken: ”Oihonna” kehittää Inkoon saaristoidentiteettiä merivesikyl-
pylällä, näköalatornilla ja kelluvalla lomakylällä. ”View” -ehdotuksen painopiste on asumisessa, mutta se sisältää myös majakan, tenniskentän ja puiston. 
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Lisätietoa 
Inkoon tulevista infrahankkeista löytyy 
kattavasti tietoa kunnan talousarviosta. 
Jokaisesta hankkeesta on jopa oma han-
kekorttinsa:
https://www.inkoo.fi/files/8407/Bud-
get_2021_och_ekonomiplan_2021-2023_-_
Talousarvio_2021_ja_taloussuunni-
telma_2021-2023_KF_091120_KV.pdf

Karkkilassa rakennetaan maltilla
Yhdyskuntatekniikan päällikkö Esko Vuo-
lukka Karkkilan kunnasta veikkaa, että inf-
rarakentamisen investointeja saatetaan 
myös karsia vuonna 2021. Karkkilassa on 
esitetty yhtä suuri infran saneerauspaketti, 
noin miljoona euroa, kuin aikaisempinakin 
vuosina, mutta säästökohteita mahdollisesti 
selvitetään loppuvuodesta.

– Esitetyt infrainvestointien leikkaukset 
ovat vielä avoimia kysymyksiä päätöksen-
tekoprosessissa, hän kertoo marraskuussa.

Tänä vuonna isoin infrahanke oli Pitkä-
läntien kunnallistekniikan toinen vaihe, joka 
jäi asfaltoinnin osalta kesken, koska se jätet-
tiin talvirakentamisesta johtuen painumaan 
vuoden yli. Lisäksi on ollut muita, kooltaan 
pienempiä hankkeita, kuten kevyenliiken-
teen reittejä, päällystesaneerauksia, katuva-
lojen saneerauskohteita sekä yleisalueiden 
ja puistoalueiden kunnostustöitä.

– Koronan vaikutus infrarakentamiseen 
ei ole ollut Orimattilassa merkityksellinen, 
hän kertoo.

Infraurakoiden kilpailuttamisessa on 
Vuolukan mukaan pääsääntöisesti onnis-
tuttu hyvin viimeisen reilun kymmenen 
vuoden sisällä, eli sinä aikana, kun hän on 
ollut kunnan palveluksessa. Isoimmat inf-
rahankkeet ja päällystystyöt kilpailutetaan 
yleensä Cloudian ja Hilman julkisten han-
kintapalveluiden kautta. Lisäksi on esimer-
kiksi infran suunnittelua tarjoavia konsult-
titoimistoja ja paikallisia kaivukoneurakoit-
sijoita puitesopimuksen piirissä.

Valtion investointituet ovat toisinaan 
Vuolukan mielestä tärkeässä roolissa, ja 
edesauttavat hankkeiden toteuttamista. 

– Saimme esimerkiksi vuonna 2019 lähi-
liikunta-alueen saneerauskohteeseen 
yhteensä 110 000 euroa valtion tukea, hän 
toteaa tyytyväisenä.

Omajohtoinen tekeminen vähenee
Karkkilassa on sama trendi kuin monissa 
muissakin eteläisen Suomen pienissä kun-
nissa, eli omajohtoinen infrarakentaminen 
on jäämässä pois. Esimerkiksi kunnallistek-
niikan puolella omajohtoisten hankkeiden 
osuus on ollut perinteisesti Karkkilassa jopa 
50 prosenttia, mutta resurssien puutteen 
takia se on ollut vähenemään päin. 

– Meillä on vielä jonkin verran kuljetus-
kalustoa, pyöräkuormaaja ja traktori, mutta 
kaivutoimintaa ei tehdä lainkaan itse. Pää-
paino omassa toiminnassa on keskittyä tule-
vaisuudessakin käyttötalouteen ja kunnos-
sapitotehtäviin. Omaa henkilöstöä on lisäksi 
hoitamassa rakennuttamista ja työmaaval-
vontaa, Esko Vuolukka kertoo.

Koko rakentamistoiminta on ollut jo 
pidemmän aikaa suhteellisen tiukkojenkin 
laatuvaatimusten alla, mikä on Vuolukan 
mielestä hyvä asia. Jos tilaajalla ei ole työ-
maan laatuseurantaan omia resursseja, niitä 
pitäisi hänen mielestään tilata ulkopuolelta. 
Valvontaa voisi osittain myös digitalisoida 
esimerkiksi koneohjatun kaivuun myötä, 
jotta poikkeamat saataisiin heti kiinni ja 
jotta työmaat etenisivät juohevammin.

– Tulevaisuus on koronankin takia hie-
man auki, mutta teemme omalta osaltamme 
tietysti parhaamme sen eteen. Kilpailu voi 
koventuakin, ja se haastaa samalla urakoit-
sijoiden tarjouslaskentaa. Siihen liittyvään 
osaamiseen kannattaa ehkä panostaa, koska 

yhteiskunta jakaa rahaa entistä nuukem-
min. Kilpailu on usein raadollista, ja erot 
kärjessä voivat olla pieniä.

– Samaan aikaan meillä on jollakin tasolla 
osaajapula muhimassa, ja tämäkin ala yrit-
tää pysyä mukana koko yhteiskunnan 
digiloikassa. Koko infra-ala on tietyllä tapaa 
murrosvaiheessa, koska entistä enemmän 
vaaditaan kestävää kehitystä ja sen mukaista 
ratkaisua.

Orimattilassakin on säästöpaineita
Orimattilassa parannetaan parhaillaan MT 
164 -maantietä Kankaanmäentien kohdalla. 
Rakennuttamispäällikkö Ari-Pekka Raja-
ranta kertoo, että työmaa on toista kilomet-
riä pitkä, ja siihen liittyy risteysjärjestelyjä. 
Vajaan 1,5 miljoonan euron budjetillaan se 
on suurin käynnissä olevista infrakohteista. 

Parhaillaan on työn alla myös keskustan 
lähellä sijaitseva katusaneeraustyömaa, ja 
Pennalan teollisuusalueella on esirakennus-
hanke. Kaupungin keskustaa on kehitetty jo 
parin vuoden ajan Käkeläntien ja Kärrytien 
hankkeissa, minkä lisäksi on ollut työn alla 
Varsapuiston saneeraus 2019 -hanke.

– Vuoden 2021 infrabudjettia ei ole vielä 
tiedossa, mutta todennäköisesti Karkkilassa 
on säästöpaineita, hän toteaa. 

Rajaranta kertoo, että infrahankkeita ei 
ole tänä vuonna jouduttu Orimattilassa lyk-
käämään koronan takia, mutta jonkin ver-
ran on tehty lykkäyksiä, koska varattu mää-
räraha on ylittynyt.

Urakkatarjouksia kaivataan lisää
Ari-Pekka Rajaranta kertoo, että kaupunki 
teettää esimerkiksi routavaurioiden korjauk-

sia, leikkikenttien saneerauksia ja muita pie-
niä töitä myös pienemmillä, paikallisilla kai-
vukoneyrittäjillä.

– Isommissa hankkeissa referenssivaati-
mukset tulevat yleensä esteeksi pienem-
mille yrityksille, mutta ne voivat perustaa 
esimerkiksi työyhteenliittymiä päästäkseen 
niihin kiinni, hän toteaa.

Ensi vuoden talousarvioon on esitetty Ori-
mattilassa Erkonsillan saneerausta keskus-
tassa ja Niementien saneeraushanketta, joka 
jaetaan ehdotuksen mukaan vuosille 2021–
2022. Lisäksi Hennaan on esitetty kadunra-
kentamista tulevan päiväkodin yhteyteen. 
Määrärahat hankkeille myöntää valtuusto 
joulukuussa.

– Kaikki infraurakat kilpailutetaan, ja 
olemme saaneet tarjouksia urakoitsijoilta, 
mutta niukanlaisesti. Pyrimme sen vuoksi 
saamaan hankkeita kilpailutukseen jo alku-
vuodesta. Toivottavasti urakoitsijoilla olisi 
silloin paremmin kapasiteettia tarjota.

Infrayrittäjiin Rajaranta kertoo olevansa 
pääosin tyytyväinen, joskus jopa erittäin tyy-
tyväinen.•

Karkkilassa Pitkäläntien kunnallistekniikan toinen vaihe jätettiin talvirakentamisesta johtuen pai-
numaan vuoden yli, ja hanke jäi asfaltoinnin osalta kesken.

Inkoonportin työpaikka-alue valmistui syyskuussa 2020.

Kuva: Karkkila

Kuva: Inkoo

Kuva: Arkkitehtitoim
isto H

arom
a &

 Partners

Inkoonranta-alueen arkkitehtikilpailun ”View” -ehdotuksen ilmakuva. 
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Tekst ja kuvat: Kaisa Salminen 

Helsinki, Vantaa, Espoo, Turku ja Senaat-
ti-Kiinteistöt ovat mukana ympäristöminis-
teriön päästöttömien työmaiden green deal 
-sopimuksessa, joka julkistettiin syyskuussa 
2020. Sopimus tähtää siihen, että mukana 
olevien osapuolten työmaat olisivat vuoden 
2025 loppuun mennessä fossiilivapaita, eli 
kalustossa käytettäisiin fossiilittomia polt-
toaineita. Lisäksi vähintään puolet työmailla 
käytettävistä työkoneista ja työmaiden kul-
jetuksista toimisi vuoteen 2030 mennessä 
sähköllä, biokaasulla tai vedyllä. 

INFRA ry on esittänyt huolensa nopeasta 
aikataulusta, mutta green dealin yhteisiä 
tavoitteita ja tiekarttaa pidetään hyvinä.

– Green dealin mukaisesti tavoitteita on 
tarkoitus kiristää vaiheittain. Emme halua 
kuitenkaan vaatia urakoitsijoilta mahdotto-
mia, vaan tehdä yhteistyötä urakoitsijoiden 
kanssa. Pilottihankkeista otetaan oppia, ja 
olemme valmiita muuttamaan toimintata-
pojamme tarvittaessa, kertoo projektikoor-
dinaattori Hanna-Mari Juvonen Helsingin 
kaupungin ympäristöpalveluiden ympäris-
tötiimistä. Hän vastaa päästöttömään työ-
maahan keskittyvästä Climate-KIC -rahoit-

teisesta E-Zemcons -hankkeesta.
Tehtävää on paljon, ja yksi haasteista on 

Juvosen mukaan lähtötietojen kerääminen.
– Green deal on vapaaehtoinen sopimus, 

missä luvataan tehdä enemmän kuin laki 
velvoittaa. Tavoitteiden asettamisen kan-
nalta haasteena on, että työkoneiden pääs-
töistä ei löydy tarkkaa tilastotietoa, ja sitä 
on tarkoitus nyt ryhtyä kokoamaan.

Fossiilivapaus tavoitteena
Helsingin kaupunki on pääkoordinaattorina 
EAKR 6Aika -rahoitteisessa Hiilineutraalit 
ja resurssiviisaat yritysalueet (HNRY) -hank-
keessa, jonka yhtenä osa-alueena on pääs-
töttömät työmaat. HNRY-hanketta Helsin-
gin kaupungin ympäristöpalveluissa koor-
dinoiva Susanna Suomalainen muistuttaa, 
että green dealin lisäksi työmaiden päästöt 
kytkeytyvät kaupunkien laajempiin strate-
gisiin tavoitteisiin. Esimerkiksi hiilineut-
raalisuuden osalta Helsingissä tavoitteena 
on hiilineutraali Helsinki vuonna 2035, 
mutta monissa kaupungeissa tavoitteet ovat 
kovempia.

Vähäpäästöisten työmaiden pilottihank-
keita on käynnistetty Helsingissä jo ennen 
green deal -sopimusta. Ensimmäinen niistä 

oli Ilmalan raitiotieyhteys, ja toinen Som-
pasaaren osa 4. Sen jälkeen kaikki kilpailu-
tukseen lähteneet infraurakat ovat olleet 
vähäpäästöisiä. 

Lisäksi on menossa yksi heinäkuussa 
alkanut päästöttömän työmaan pilotti Kulo-
saaressa. Hanna-Mari Juvonen kertoo, että 
terminologia on herättänyt aika paljon kes-
kustelua. 

– Päästöttömän työmaan käsite on ehkä 
lähtöisin Oslosta, mutta voisi puhua mie-
luummin vähäpäästöisestä ja fossiiliva-
paasta työmaasta, koska työmaat eivät ole 
koskaan täysin päästöttömiä. Kulosaaren 
pilotti on joka tapauksessa hyvin vähäpääs-
töinen, hän toteaa.

Kulosaaren puistotie on paitsi Helsingin 
kaupungin ensimmäinen päästöttömän työ-
maan pilotti myös ensimmäinen pyöräily-
katu. Autot ja pyörät liikkuvat pyöräilyka-
dulla tulevaisuudessa samalla päällystetyllä 
ajoradalla, mutta autot sovittavat nopeu-
tensa pyöräilijöiden mukaan. 

Pituutta työmaalla on kaksi kilometriä, ja 
se keskittyy työmaan aikaisten päästöjen 
vähentämiseen.

– Olemme hankkineet kolme sähkökäyt-
töistä pienpyöräkuormaajaa ja vuokranneet 
yhden pienen sähkökaivukoneen. Muissa 
työkoneissa ja kuorma-autoissa käytetään 
uusiutuvaa dieseliä aina, kun se on mahdol-
lista. Työkoneet ovat päästöttömiä tai mark-
kinoiden vähäpäästöisimpiä, arvioi pääura-
koitsija VM Suomalaista edustava Harri Kal-
lio. 

Kuorma-autojen on lisäksi täytettävä Euro 
VI -päästöluokan vaatimukset, ja isommat 
kaivukoneet ovat Stage IV- tai Stage V -luok-
kaa. 

Kriteereitä kehitetään
Helsingin kaupungin asiantuntijat ovat vie-
railleet Oslossa hakemassa oppia päästöttö-
mien työmaiden toteutuksesta. Paljolti sieltä 
saatujen hyvien kokemusten pohjalta teh-
tiin joulukuussa 2019 markkinakartoituk-
set koskien vähäpäästöisiä infratyömaita. 
Niiden perusteella laadittiin fossiilivapai-

Isoissa kaupungeissa pilotoidaan parhaillaan päästöttömiä tai 
vähäpäästöisiä työmaita. Esimerkiksi Helsingin Kulosaaren puis-
totie -pilotissa käytetään sähköisiä pientyökoneita ja uusiutuvaa 
dieseliä, sekä seurataan päästöjä ja energiankulutusta. Tulevai-
suudessa kaikki infrahankkeet on tarkoitus kilpailuttaa Helsingis-
sä kokonaisuudessaan päästöperusteisesti, mutta kriteerejä kiris-
tetään vaiheittain.

Päästöttömien 
työmaiden piloteista 
haetaan oppia

Pieni sähkökäyttöinen Kramer-pyöräkuormaaja liikkuu äänettömästi, ja on kätevä apukone ahtaalla työmaalla Helsingin Kulosaaressa. Tämä kone on 
matkalla siirtelemään betoniputkia.

den infratyömaiden kriteerit.
– Työmaakoneiden on oltava sähkökäyt-

töisiä tai polttoaineen ei-fossiilista alkupe-
rää. Kaikissa uusissa kaupungin infraura-
koissa edellytetään, että yrityksellä on käy-
tössään ympäristösertifikaatti viimeistään 
urakan aikana, kertoo Helsingin kaupungin 
infrarakentamisen yksikön vetäjä Liisa Tas-
kila. 

Poikkeuksista neuvotellaan tarvittaessa 
ja toimintatapoja kehitetään yhdessä ura-
koitsijoiden kanssa.

– Tarkoitus ei ole hankaloittaa markki-
noita siten, että esimerkiksi pienet urakoit-
sijat jäisivät kilpailutuksen ulkopuolelle. 
Muun muassa asfalttikaluston osalta olem- 
me miettineet, mitkä koneet kuuluvat vaa-
timusten piiriin ja mitkä eivät, Liisa Taskila 
kertoo.

– Hyvä asia on se, että uudet kriteerit eivät 
vaikuttaneet millään tavalla urakoitsijoiden 
tarjoushalukkuuteen. 

Yhteistyössä eteenpäin
Liisa Taskila katsoo, että jätepohjaisten 
uusiutuvien dieseleiden käyttöön liittyy 
haasteita, esimerkiksi niiden riittävyys ei 
ole taattu maailman mittakaavassa. Myös 
sähkökäyttöisten työkoneiden saatavuu-
dessa on vielä ongelmia. 

– Isommilla sähkökäyttöisillä työkoneilla 
on pitkät hankinta-ajat, ja niiden hinta on 
kolminkertainen diesel-koneisiin nähden. 
Haluamme edistää sähkökäyttöisiä työko-
neita, mutta emme odota, että urakoitsijat 
hankkivat isoja sähkökäyttöisiä koneita 
varastoon tässä vaiheessa. Ajaisimme vain 
itsemme siinä loukkuun, hän pohtii.

– Kaikki urakoitsijat ovat toisaalta sitä 
mieltä, että olemme hyvällä asialla, ja 
haluamme ottaa yhteistyössä pieniä aske-
leita kerrallaan.

Kiinnostava esimerkki Susanna Suoma-
laisen mielestä tulee Oslosta, missä on tehty 
vanhoista diesel-käyttöisistä työkoneista 
sähkökäyttöisiä.

– Tämä voisi olla yksi välivaiheen vaihto-
ehto, hän pohtii.

Työmaalle on hankittu tavallista isompi sähköliit-
tymä pientyökoneiden latausta varten.

Liisa Taskila: ”Työmaakoneiden on oltava sähkökäyttöisiä tai polttoaineen ei-fossiilista alkuperää.”

Asfalttikallion työnjohtaja Eero Heiskaselle pääs-
tötön työmaa on tuonut mukanaan uusia rutiineja.
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Staralla onkin menossa projekti, missä 
seitsemän vuotta vanha diesel-käyttöinen 
kuorma-auto muutetaan sähkökäyttöiseksi. 
VM Suomalaisen Harri Kallio toisaalta toi-
voo, että konevalmistajat toisivat markki-
noille sähkökäyttöisiä koneita – eikä niin 
että esimerkiksi kaupungit alkavat niitä itse 
rakentelemaan.

Vähemmän melua ja lähipäästöjä
Kulosaaren pilotti käynnistyi heinäkuun 
lopussa 2020, ja valmistuu tavoitteidensa 
mukaan helmikuun lopussa 2021. Töitä teh-
dään kahdessa vuorossa, ja sähkökäyttöisiä 
pienpyöräkuormaajia on käytössä useam-
pia, koska yhdellä kuormaajalla voidaan ajaa 
kerrallaan 3–4 tuntia, jonka jälkeen sitä on 
ladattava 4–6 tuntia. 

– Hankimme sähkökäyttöiset pienpyörä-
kuormaajat itsellemme, koska uskomme, 
että niille on tarvetta myös tulevaisuudessa. 
Käytämme niitä lähinnä pienimuotoiseen 
viimeistelytyöhön, kuten vihertöihin ja tava-
ran siirtelyyn. Ne ovat olleet käteviä, koska 
läpikulkuliikennettä on paljon, tilaa on 
vähän ja niistä aiheutuu vähemmän melua 
sekä lähipäästöjä, Harri Kallio kertoo.

– Hankimme työmaalle myös tavallista 
isomman sähköliittymän, mutta sähkökäyt-
töiset pienkoneet eivät vaatineet muita eri-
tyistoimia.

Yhtiö on lisäksi keskittänyt uusiutuvan 
dieselin jakelun työmaalla voidakseen näyt-
tää tilaajalle, että kaikki urakoitsijat käyttä-
vät sitä. Tankkia ei tarvitse tyhjentää, jos on 
tulossa esimerkiksi toiselta työmaalta. Riit-
tää jos täyttää sen määrän uusiutuvaa die-
seliä, mikä on kulunut työmaalla. 

– Tilaajan asettamien vaatimusten kanssa 
ei kannata pelleillä, esimerkiksi sanktio vää-
rän polttoaineen käytöstä on 30 000 euroa, 
Kallio muistuttaa. 

Uusiutuva diesel ei ole Kallion mukaan 
aiheuttanut ongelmia, mutta jotkut työko-
nevalmistajat ovat vaatineet varmuuden 
vuoksi normaalia tiuhempaa huoltoväliä. 
Isoin ero perinteiseen polttoöljyyn nähden 
lienee se, että polttoöljyn verotuskohtelu on 

kevyempää. Myös uusiutuvan dieselin 
perushinta on selvästi korkeampi kuin polt-
toöljyllä. 

– Esimerkiksi työmaalla käytetty My Die-
sel on melkein tuplasti kalliimpaa kuin polt-
toöljy, mutta jos kaikki tarjoajat omaksuvat, 
että uusiutuvaa dieseliä käytetään, se sopii 
meille hyvin.

Uusia raportointivaatimuksia
Työmaalla on sekä VM Suomalaisen omia 
että aliurakoitsijoiden koneita ja työnteki-
jöitä. Marraskuussa isoimmat kaivutyöt ovat 
takana, ja tekeillä on pohjarakenteita sekä 
kivi- ja asfaltointitöitä. Esimerkiksi leveim-
mällä katuosuudella valmistaudutaan asfal-
tointiin ja kiviraitoja on tarkoitus tehdä kah-
den kaistan sekä parkkitaskun väleihin. Kivi-
raidat korvaavat perinteiset kaistaviivat.

Yksi aliurakoitsijoista on INFRA Uuden-
maan jäsenyritys Asfalttikallio, jonka työn-
johtaja Eero Heiskaselle päästötön työmaa 
on tuonut mukanaan uusia rutiineja. Esi-
merkiksi työkoneiden päästöistä on pidet-
tävä työmaalla tarkkaa kirjaa. Käyttötunnit 
ja kulutustiedot on raportoitava sekä omista 
että aliurakoitsijoiden koneista VM Suoma-
laiselle.

– Olemme lisäksi joutuneet ilmoittamaan 
kaikki työkoneet, mihin voi laittaa My Die-
seliä. Osassa asfalttikoneita sitä voi käyttää 
ja osassa ei, mutta kulutustiedot on joka 
tapauksessa raportoitava. Joka aamu tank-
kaamme lisäksi työmaalla My Dieseliä.

Työmaajärjestelytkin vaativat erityishuo-
miota, koska poikkikadulla tehdään poliisi-
sarja Roban kuvauksia, ja työmaan läpi kul-
kee muutenkin paljon liikennettä.

– Autoilijat yleensä pysähtyvät työkoneen 
nähdessään, mutta pyöräilijät lähtevät puik-
kelehtimaan mistä vaan raosta ne mahtu-
vat, Kallio harmittelee.

Päästölaskentaa testataan
Helsingin kaupungissa on tavoitteena, että 
vähäpäästöisten työmaiden kriteerit laaje-
nevat jollain aikavälillä myös talo- ja kun-
nossapitopuolelle. 

”Vedyssä on potentiaalia.”

Käynnissä on yksi päästöttömän maara-
kennustyömaan pilotti, Lukutorin hanke, 
joka painottuu sähköisiin työkoneisiin ja 
päästöjen laskentaan työmaan aitojen 
sisäpuolella sekä logistiikan kuljetuksissa 
niiltä osin, kun se on mahdollista.

Espoon osatoteutusta HNRY-hank-
keessa vetävä kiertotalousasiantuntija 
Iina Kallio kertoo, että Lukutorin työmaa 
on edennyt suunnitelmien mukaan, 
vaikka haasteita on tullut vastaan erityi-
sesti päästölaskennassa ja hankintapro-
sessin uudelleen luonnissa. 

– Olemme joutuneet miettimään, mitä 
valintakriteereitä julkisissa hankinnoissa 
voidaan hankintalain puitteissa käyttää. 
Esimerkiksi kotimaisuus ei voi olla kri-
teeri, mutta hiilineutraalisuus voi olla, 
hän vertaa.

Lukutorin hankkeessa pystyttiin valit-
semaan kivitoimittaja hiilijalanjäljen las-
kennan perusteella, koska kivituottajat 
toimittivat urakkatarjoukseen mukaan 
VTT:n Lipasto-tietokantaan perustuvan 
laskelman.

Sitäkin jouduttiin miettimään, millai-
nen fossiilittomien polttoaineiden jake-
luinfra on olemassa, ja ennen kaikkea mi- 
tä kaikkia ja millaisia päästövähennyksiä 
tuottavia toimintatapoja urakoisijoilta 
voidaan vaatia. Urakoitsijat olivat Kallion 
mukaan valmiimpia vähentämään pääs-
töjä kuin odotettiin, ja kokivat mahdolli-
suuden edelläkävijyyteen kilpailueduksi. 

– Tehtävää on paljon, ja päästövaati-
muksia kiristetään pikkuhiljaa urakoit-
sijoita kuunnellen. Green deal on sitou-
mus, jota tarkastellaan kaupunkien han-
kintayksiköiden toimesta vuosittain. 
Mikäli markkinoiden tilanne, esimerkiksi 
vähäpäästöisten työmaakoneiden saata-
vuus on muuttunut, voidaan tavoitteita 
muokata, hän toteaa.

Espoon kaupunki on vuokrannut Luku-
torille sähkökäyttöisen 4,2 tonnin pyörä-
kuormaajan urakoitsijan käyttöön. Ura-

koisija on saanut näin käyttökokemusta 
sähkökäyttöisestä kuormaajasta, missä 
on kaivuukauhan lisäksi voinut käyttää 
nostopiikkejä ja harjaa. 

– Vihreää sähköä käyttäessään se on 
lähes päästötön, ja myös koneen hiljai-
suus on ollut hieno lisäominaisuus sekä 
työntekijöille että alueen asukkaille.

Toisaalta Iina Kallio katsoo, että säh-
kökäyttöisyys ei ole ainoa tie onneen.

– Polttoainepuolella vedyssä on poten-
tiaalia. Työmaa- ja logistiikkakalustoa 
voidaan myös konvertoida vähäpäästöi-
sille polttoaineille, esimerkiksi biokaa-
sulle. Hybridi-ratkaisuista löytyy hyviä 
mahdollisuuksia edistää kehitystä.

Standardoitu 
päästölaskentajärjestelmä 
puuttuu
Espoon kaupungille vajaa vuosi sitten 
nimitetty massakoordinaattori Antti 
Kuosmanen uskoo, että tavoitteena on kil-
pailuttaa tulevaisuudessa kaikki raken-
nusurakat päästöperusteita painottaen. 
Infra-alalle pitää saada kuitenkin ensin 
standardisoitu päästölaskentajärjestelmä. 
Sitä kehitetään parhaillaan väyläviras-
tossa.

Tilaajan roolina on massakoordinaat-
torin näkökulmasta saada turhat kulje-
tukset minimiin, ja maa- sekä kiviainek-
set uudelleen käyttöön ja sijoitukseen. 
Päästöttömät työmaat liittyvät etenkin 
ympäristöhaittojen minimointiin melun 
ja tärinähaittojen osalta. Käytännön ongel-
mana hän on kokenut, että markkinoilla 
ei ole vielä sähköistä kuorma-autokapa-
siteettia kuskata kiviaineksia, ja sen 
vuoksi toistaiseksi on turvauduttava bio-
polttoaineisiin.

Antti Kuosmasen mielestä tilaajien 
pitää luoda kysyntää sähkökäyttöisille 
työkoneille, koska mitä enemmän sitä 
luodaan, sitä nopeammin konekanta 
uudistuu. Urakoitsijakin uskaltaa inves-
toida, kun tiedetään, että tilaajalla on 
käyttöä sähkökäyttöisille työkoneille.•

Espoossa on asetettu vielä kovemmat strategiset tavoitteet kuin 
Helsingissä, sillä hiilineutraalisuuteen tähdätään jo vuonna 2030. 

Espoon Lukutorilla 
valittiin kivitoimittajakin 
päästöperusteisesti

Teksti: Kaisa Salminen 

– Infrapuoli on ottanut rohkeasti etuno-
jaa päästöjen vähentämisessä. Hämeentien 
hankkeen seuraavan osan suunnitteluvai-
heessa pilotoidaan myös päästölaskentaa. 
Yritämme selvittää, mitä lisäarvoa päästö-
laskenta tuo missäkin vaiheessa hankkeita. 
Haasteena on, että infrapuolella ei ole vielä 
yhtenäistä kansallista ohjeistusta päästölas-
kentaa varten, Hanna-Mari Juvonen toteaa.

Green deal -sopimuksessa keskitytään 
kaluston päästöihin, mutta lisäksi kaupun-
git voivat valita vapaaehtoisia toimenpiteitä, 
joita ne haluavat sopimuksellaan edistää. 
Helsingin kaupunki kehittää massakoordi-
naatiota.

– Sopimus kattaa työmaa-aitojen sisäis-
ten kuljetusten päästöt, ja vuodesta 2030 
lähtien myös työmaalle tulevien sekä lähte-

vien kuljetusten päästöt. Massakoordinaa-
tiota entisestään kehittämällä ja laajenta-
malla pyritään vähentämään näitä kuljetuk-
sia ja siten päästöjä, Liisa Taskila toteaa.•

Lisätietoa
https://www.kulosaarenpuistotie.fi/

https://6aika.fi/project/hnry-hiilineut-
raalit-ja-resurssiviisaat-yritysalueet/

https://www.espoo.fi/download/nona-
me/%7B1157B-
B8C-DC2E-4C98-A84B-6F72EF6538E-
D%7D/126224

Asfalttikallion jyrämies Joonas Härkönen, lapiomies ja huoltoauton kuljettaja Jarno Leinonen sekä 
asfalttiporukan työnjohtaja Eero Heiskanen valmistautuvat levittämään punaista asfalttia, joka tulee 
Helsingin ensimmäiselle pyöräilykadulle. 
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Meiltä löydät kaikki palvelut ympäristön huomioimisesta itse 
räjäytystyöhön.  Saat käyttöösi ammattitaitoisten louhintakonsulttien 
laajan palvelukokonaisuuden sekä osaamisemme räjähteiden 
kuljetuksiin ja varastointiin sekä tarvittaessa jopa panostustyöhön. 
Räjähdevalikoimamme kattaa kaikkien louhintakohteiden tarpeet. 
Myös koulutustarjontamme on erittäin kattava. 

RATKAISUKESKEINEN 
KUMPPANI 
RINNALLESI
PROJEKTISI JOKAISEEN VAIHEESEEN

INFRA Uudenmaan hallituksen uusi jäsen Aapo Lahtinen haluaa vai-
kuttaa siihen, että pk-yritysten ääni saadaan kuuluviin erityisesti 
isompien hankkeiden kilpailutuksiin liittyvissä asioissa. Lisäksi hän 
toivoisi selkeyttä urakoitsijavaatimuksiin. 

Teksti Kaisa Salminen  
Kuva: Panu Tuominen

Aapo Lahtinen edustaa tuusulalaista 
Louhintahiekkaa, joka on INFRA 
Uudenmaan toiseksi suurin jäsenyritys 
noin 60 miljoonan euron liikevaihdollaan. 
Tämän kokoluokan yrityksiä ei Lahtisen 
mukaan edusta infra-alalla oikein kukaan, 
mikä oli asia, joka sai hänet – verkostoitu-
mismahdollisuuksien ohella – lähtemään 
mukaan yhdistyksen toimintaan. Hän kuu-
luu myös INFRAn Urakointivaliokuntaan.

– Pyrin tuomaan ideoita ja ajatuksia esiin, 
sekä vaikuttamaan varsinkin tilaajan suun-
taan esimerkiksi siihen, millaisilla periaat-
teilla ja minkälaisia urakoita kilpailutetaan. 
Isoissa hankkeissa pitäisi antaa pienemmil-
lekin yrityksille mahdollisuus tarjota, eikä 
sulkea niitä suoraan pois kilpailusta, hän 
korostaa.

Urakkakilpailuista on puuttunut 
Lahtisen kokemuksen mukaan tasai-
nen linja ja selkeät kriteerit. Se on 
johtanut siihen, että välillä on tur-

hankin kovia pätevyys- ja referenssi-
vaatimuksia. 

Hän toivoisi myös selkeyttä urakoitsija-
vaatimuksiin esimerkiksi työmaajärjeste-
lyissä, jotka koetaan urakoitsijoiden parissa 
haastaviksi. 

–  Me urakoitsijat kaipaisimme yhtenäistä 
linjaa siihen, mitä meiltä vaaditaan, ja jos 
jotain vaaditaan, sitä pitäisi myös valvoa, 
hän toteaa.

Töiden monipuolisuus ja 
digitalisaatio kiehtovat
Aapo Lahtinen on lähtöisin Rovaniemeltä, 
ja valmistui siellä rakennusinsinööriksi inf-
rarakentamisen linjalta. 

Myös Lahtisen isä on rakennusalalla, ja 

Aapo Lahtinen haluaa 
pk-yrityksen äänen 
kuuluviin

Aapo Lahtinen: ”Urakoitsijat kaipaavat yhtenäistä linjaa siihen, mitä heiltä vaaditaan.”

infra-alalle hän kertoo päätyneensä kum-
misetänsä maarakennusalan yrityksen 
kautta. 

Ennen kuin hän siirtyi Louhintahiekan 
palvelukseen vuonna 2018, työpaikka oli 
NCC:llä aluepäällikkönä. 

Nykyisessä työssä kiehtoo monipuoli-
suus. 

– Työhöni kuuluu esimerkiksi urakkalas-
kentaa, projektien suunnittelunohjausta ja 
-johtamista, hallinnollisia töitä, kehitys-
hankkeita ja yrityksen strategista suunnit-
telua. Infra-ala kehittyy lujaa vauhtia, ja tässä 
kehityksessä pitää olla mukana, jotta pysyy 
kilpailukykyisenä, hän korostaa.

Lahtinen näkee digitalisaatiossa paljon 
mahdollisuuksia, ja Louhintahiekassa kehi-
tetään parhaillaan muun muassa tietojär-
jestelmien yhteensopivuutta. Yrityksessä 
on investoitu myös uuteen kalustoon, jotta 
se täyttäisi käynnissä olevien ja tulevien ura-
koiden päästöluokkavaatimukset. RALAn 
ympäristösertifikaatti hankittiin ensimmäis-
ten joukossa. 

Louhintahiekalla on menossa esimerkiksi 
projektinjohtourakka CRH-hankkeessa, eli 
Helsingin kaupungin Caloniuksenkatu–
Runebergikatu–Helsinginkatu-pilottihank-
keessa, missä pyritään tehostamaan ensi 
vaiheessa kadunkäyttäjille suuntautuvaa 
viestintää.

Vapaa-ajallaan Aapo Lahtinen kertoo har-
rastavansa pallopelejä, lumilautailua ja 
veneilyä. Kalastus ja Pohjois-Suomeen suun-
tautuvat kalareissut ovat myös tärkeitä hen-
kireikiä.•

– Pyrin vaikuttamaan varsinkin tilaajan suuntaan 
 siihen, millaisilla periaatteilla ja minkälaisia 
urakoita kilpailutetaan, Aapo Lahtinen kertoo.

Uusi 
hallituksen

jäsen
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Miikka ja Kaarle Karttunen: ”Pyrimme tuomaan työmaan näkökulmaa suunnittelijoille.”

Ranualta kotoisin olevat veljekset perustivat muutama vuosi sitten 
pohjarakentamiseen erikoistuneen yrityksen Klaukkalaan. Pieni ris-
kinotto alkuvaiheessa kannatti, koska siitä selvittiin kunnialla. Yhtiö 
palvelee tänä päivänä kaiken kokoisia rakennusliikkeitä tarjoten niil-
le maarakennustöitä laidasta laitaan. 

Teksti ja kuva: Kaisa Salminen

Vanhempi veljeksistä, Miikka Kart-
tunen, kertoo päätyneensä puoliva-
hingossa infra-alalle. 

– Kaverini houkutteli minut Nor-
jaan töihin, ja työmaalla oli ajettava lapio-
miehen hommien ohessa kaivukoneita sekä 
muita työkoneita. Työskentelimme ensin 
kolmen suomalaisen porukassa kolmisen 
kuukautta, ja kun norjan kieli alkoi luistaa, 
meidät sulautettiin muiden joukkoon. 
Ensimmäinen työrupeama Norjassa kesti 
vuoden, ja toinen puoli vuotta, hän muiste-
lee.

Miikka valmistui Suomessa myöhemmin 
rakennusinsinööriksi yhdyskuntatekniikan 
linjalta, minkä jälkeen koko työura on men-
nyt maarakennuksen parissa. Myös kuusi 
vuotta nuorempi Kaarle-veli seurasi perässä 
infra-alalle, ja he perustivat yhdessä vuonna 
2017 pohjarakentamiseen keskittyneen Inf-
raOne-yrityksen.

Miikka vastaa yhtiön toimitusjohtajana 
tarjouslaskennasta, ja Kaarle keskittyy tuo-
tantojohtajana työmaiden vetämiseen. Lisäksi 
yhtiöön on palkattu muuta työnjohtoa. Kil-

pailuetua haetaan suunnittelunohjauk-
sesta.

– Pyrimme tuomaan työmaan nä- 
kökulmaa suunnittelijoille. Esimer-

kiksi kun kerrostalo- tai rivitalohan-
ketta suunnitellaan, optimoimme maa-

rakentamisen kannalta edullisimman kor-
koaseman rakennuksille ja putkilinjastoille. 
Kiinnitämme myös paljon huomiota työn-
johdon läsnäoloon työmailla, koska meille 
on tärkeää, ettei yksikään työmaa myöhäs-
tyisi meidän vuoksemme.

Löysät pois heti alussa
InfraOnen ensimmäinen työmaa oli viiden 
kerrostalon ja parkkihallin maarakennusu-
rakka, joka starttasi samana päivänä, kun 
saatiin y-tunnus. 

– Louhintaa oli paljon, eikä alkuvaiheessa 
päästy laskuttamaan, koska pankkitili puut-
tui. Siinä kohtaa piti ottaa vähän riskiä, 
Miikka toteaa naurahtaen.

Sittemmin on toteutettu useita kerrosta-
lojen, rivitalojen, koulujen ja toimitilojen 
pohjatyöprojekteja. Esimerkiksi YIT Raken-
nukselle tehdään parhaillaan Helsingin Ara-
bianrannan ARTE-korttelin maarakennusu-

InfraOne hakee kilpailuetua suunnittelunohjauksesta
rakkaa, ja InfraOne vastaa työmaalla maara-
kennustöistä paalutustöitä lukuun ottamatta. 

ARTE-korttelin työmaa on YIT:n turvalli-
suuspilotti, ja siellä käy viikon välein ulko-
puolinen konsultti tekemässä havaintoja. 
Niiden perusteella on pyritty kehittämään 
erityisesti työmaan kulkureittejä, koska 
YIT:llä on huomattu, että 30 prosenttia pois-
saoloon johtavista tapaturmista sattuu kul-
kureiteillä.

– Toistaiseksi kaikki on mennyt hyvin, ja 
työmaalla on ollut nolla tapaturmaa, YIT:n 
työnjohtaja Toni Salo kertoo.

Luonto lähellä sydäntä
Karttusen veljekset kertovat, että InfraOnen 
työmailla tehdään mahdollisuuksien 
mukaan kierrätystä, ja hyvitetään toimiston 
lämmityksestä sekä yrityksen ajoneuvoista 
syntyvät päästöt. Päästöhyvitys on metsäs-
tystä harrastaville ja luonnossa liikkuville 
veljeksille henkilökohtainen kannanotto, 
koska he halusivat tehdä jotakin ympäris-
tön hyväksi.

Projekteihinsa he kelpuuttavat vain sel-
laisia aliurakoitsijoita, jotka pystyvät tarjo-
amaan 3D-koneohjauksella varustettua 
kalustoa. Se on heidän mielestään perustel-
tua siitä huolimatta, että tuntihinta on perin-
teistä kaivamistapaa korkeampi, koska työn-
teko nopeutuu ja tehostuu, sekä materiaa-
lia säästyy. 

Viime aikoina on nostettu tikun nokkaan 
Helsingin katutöiden työmaajärjestelyjen 

ongelmat, ja Karttusen veljekset arvioivat 
niiden johtuvan paitsi asenteista myös siitä, 
että ohjeistuksia on paljon ja niitä on vaikea 
löytää. 

– On paljon urakoitsijasta kiinni, miten 
paljon liikennejärjestelyt kiinnostavat. Toi-
saalta jos urakoitsija tulee esimerkiksi maa-
kunnasta pääkaupunkiseudulle tekemään 
katuliitosta, on työn takana selvittää, mitä 
kaikkia ilmoituksia, suunnitelmia, lupia ja 
toimenpiteitä kaapelinäytöstä alkaen tarvi-
taan. Olisi hyvä, jos kaikki tarvittavat ohjeet 
sekä lomakkeet löytyisivät yhdestä osoit-
teesta.

Ihanteellista Karttusen veljesten mielestä 
olisi sekin, jos timpurit tulisivat työmaalle 
vasta sen jälkeen, kun perustukset ja sokke-
lit on valettu ja täytöt tehty. Harvoin se kui-
tenkaan onnistuu, koska aikataulut ovat 
usein kireitä.

– Jos alkuvaiheessa varaisi pari viikkoa 
lisää maarakennustöille, ne voitaisiin tehdä 
alta pois, ja lopputyömaa todennäköisesti 
nopeutuisi vastaavasti. Nyt aikaa menee 
väistelyyn, koska työmaalla on paljon poruk-
kaa, ja monia työvaiheita joudutaan teke-
mään yhtä aikaa, he pohtivat.

InfraOne on myös INFRA Uudenmaan 
uusi jäsen, ja jäsenyydessä heitä kiinnostaa 
eniten verkostoituminen. Haluaisitteko 
lähettää infrayrittäjille jotain terveisiä?

– Hyvää joulua ja turvallisesti työmailla! 
Aika harva työ on niin arvokas, että sen vuok- 
si kannattaisi heittää henkensä.•

– Olemme olleet InfraOnen projektinjohtoon ja aliurakoitsijoihin tyytyväisiä, YIT:n työnjohtaja Toni Salo (kuvassa vas.) ARTE-korttelin työmaalta Helsingin Arabiarannasta kertoo. Kuvassa lisäksi Miikka ja Kaar-
le Karttunen. 

Uusi 
jäsen-
yritys
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Vallitsevasta pandemiasta johtuen INFRA 
Uusimaa ry:n sääntömääräinen kevätko-
kous peruttiin keväällä, ja se järjestettiin 
yhtä aikaa syyskokouksen kanssa 30.9. 
2020 Sokos Hotel Flamingossa. Vaikka ajat 
ovat poikkeukselliset, osallistui kokouk-
seen paikan päällä Flamingossa reilut kol-
mekymmentä jäsentä. Etäyhteyden väli-
tyksellä osallistui neljä ihmistä. 

Teksti ja kuva: Panu Tuominen  

Ennen virallisen kokouksen alkua kuul-
tiin INFRA ry:n eli keskusliiton puheen-
vuoro, jonka piti INFRAn elinkeinopo-
litiikasta vastaava johtaja Juha Laurila. 
Hän nosti esiin kolme ajankohtaista tee-
maa: 
1.  Suhdanteet ja tulevaisuus – miltä 

lähitulevaisuus näyttää infra-alalla
2.  Päästötön työmaa – pilottihankkeita 

menossa pääkaupunkiseudulla
3.  Maa-ainesjätteet ja siihen liittyvät 

lainsäädäntömuutokset

INFRA Uudenmaan puheenjohtaja Juha 
Halonen nosti omassa puheenvuoros-
saan esiin vallitsevan koronatilanteen, 
ja vertasi sitä 1900-luvun alkupuolella 
vallalla olleeseen Espanjan tautiin. Sii-
tä selvittiin, ja niin selvitään tästäkin.

Koulutukseen liittyvät asiat ovat lähellä 
Panun sydäntä, oli sitten kyse maaraken-
tamisen perusopinnoista ammattioppi-
laitoksessa tai geotekniikasta Aalto-yli-

opistossa.
– Kiteytettynä voi sanoa, että 

kaikkea sitä pyrin tekemään, mikä 
edistää jäsenyritysten entistä 
parempia toimintaedellytyksiä 

lyhyellä ja pitkällä aikavälillä.

Varatuomari Mikaela Aaltonen siirtyi 
INFRA Uudenmaan toiminnanjohta-
jan tehtävistä osaksi INFRAn lakitiimiä 
1.9.2020. Kimmo Laukkanen jäi samal-
la eläkkeelle.

– Paljon olen jo toiminnanjohtajana 
ollessani vastaillut juridisiin ja työehto-
sopimuksiin liittyviin kysymyksiin. Suu-
rin ero on, että nyt kysymykset tulevat 
koko Suomesta. Siinä mielessä olen tutus-
tunut ’uusiin’ jäseniin, Mikaela kertoo 
kokemuksiaan parilta viime kuukaudelta.

Uudessa toimessaan Mikaela on ehti-
nyt jo selvitellä työehtosopimukseen ja 
työaikalakiin liittyviä kysymyksiä sekä 
jonkin verran vahingonkorvausoikeudel-
lisia ja sopimusriitoja.

Millaisissa asioissa Mikaelaan kannat-
taa olla yhteydessä?
– Perus-tes-neuvonnan lisäksi keskityn 
erityisesti yritysten sopimus-, kulutta-
ja- ja konekauppa-asioihin, luettelee 
Mikaela.

– Olkaa rohkeasti yhteydessä niin tul-
laan tutuiksi! Minä ja kaikki toimihenki-
löt INFRA ry:ssä olemme jäsenyrittäjiä 
varten.

Sekä Panun että Mikaelan työpisteet 
ovat Eteläranta 10:ssä Helsingissä. Panun 
tavoittaa numerosta 044 595 6617 ja 
Mikaelan numerosta 040 513 0459. Säh-
köpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@
infra.fi.•

INFRA Uusimaa ry hallitus 2021–2022: Emil Mäntylä (vas. reunassa), Juha Halonen, Tuomo Piekka, Jyri Hussa, 
Aapo Lahtinen, Pia Metsola, Ville Sainio, Antti Ruusunlehti (kuvasta puuttuvat Oskari Wuorio ja Jari Teini).

Ensimmäistä kertaa INFRA Uudenmaan 
historiassa oli syyskokoukseen mahdollista 
osallistua myös etäyhteyden kautta. Myös 
äänestäminen mahdollistettiin etäyhteyden 
kautta. Nykyisestä hallituksesta yhdeksän 
kymmenestä jäsenestä oli läsnä kokouspai-
kalla ja yksi jäsen etäyhteyden kautta.

INFRA Uudenmaan hallitus vuosille 2021–
2022 muodostettiin seuraavasti:
•  Nykyisestä hallituksesta jatkavat: Emil 

Mäntylä (varapuheenjohtaja), Jyri Hussa, 
 Oskari Wuorio, Jari Teini ja Ville Sainio

•  Erovuorossa olleista valittiin jatkoon: 
Juha Halonen (puheenjohtaja), Tuomo 
Piekka, Pia Metsola ja Antti Ruusunlehti

•  Uutena jäsenenä valittiin: Aapo Lahtinen 
•  Varajäsenet: Tommi Knaapinen ja Sami 

Tervo 

Keskusliiton edustajiston uusi kokoonpa-
no on seuraava:
•  Jari Teini, Jyri Hussa, Pia Metsola, Jukka 

Muhonen (uusi), Antti Ruusunlehti, Tom- 
mi Knaapinen (uusi), Sami Tervo ja Emil 
Mäntylä

Keskusliiton hallituksessa jatkaa Juha Halo- 
nen,erovuorossa ollut Martti Smalén sai 
kannatusta jatkoon, ja uutena valittiin Vil-
le Sainio.•

INFRA Uusimaa sai uuden hallituksen

INFRA Uusimaa ry:n toiminnanjohtajana 
aloitti 1.9.2020 YTM Panu Tuominen, 39. 
Panun edeltäjä, varatuomari Mikaela Aalto-
nen siirtyi samalla INFRAn lakitiimiin.

Teksti: Anu Ginström

Panu Tuominen vastaa jatkossa 
INFRA Uudenmaan jäsenten edun-
valvonnasta ja jäsenpalveluista sekä 
jäsenviestinnästä ja -markkinoinnista. 

Uusmaalaiset jäsenet ovat saaneet palve-
lukseensa henkilön, jolla on perehtynei-
syyttä eritoten alan koulutuksiin ja vetovoi-
man kasvattamiseen.

Viimeksi Panu Tuominen toimi koulutus-
koordinaattorina ja tuotepäällikkönä Raken-
nusteollisuuden Koulutuskeskus RATEKOssa 
ja tätä ennen kolme vuotta Maarakennus-
alan neuvottelukunta MANK ry:ssä muun 
muassa Nuoria Infratöihin -projektissa.

– Sieltä se lukkarinrakkaus infra-alaa 
kohti alkoi, Panu tunnustaa. Panulla on 
myös ammatillisen opettajan pedagoginen 
pätevyys sekä näyttötutkintomestarin pape-
rit. Ala kiehtoo monelta kantilta.

– Infrarakentamisessa kiinnostaa sen 
merkittävyys koko yhteiskunnan toimivuu-
den kannalta, oli kyse sitten pyörätien pät-
kästä tai moottoritien liittymästä. Kahden 
alle kouluikäisen isänä myös isot ja pienem-
mät koneet kiinnostavat ja faija-pisteitä saa, 
jos niistä jotain ymmärtääkin.

Mihin asioihin uusi toiminnanjohtaja ai- 
koo ensimmäisenä tehtävässään tarrata?
– Odotan hyvää yhteistyötä ja mielenkiin-
toisia työtehtäviä ennen kaikkea jäsenyri-
tysten, mutta myös muiden sidosryhmi-
en kanssa. Pyrin kirkastamaan jäsenistölle 
INFRAn ja INFRA Uudenmaan jäsenyyden 
hyötyjä ja vaikuttamismahdollisuuksia. 
Uskon yhteiseen tekemiseen ja siihen, että 
esimerkiksi näkyvyyttä lisäämällä voidaan 
saada myös uusia osaajia helpommin alalle.

Toiminnanjohtaja vaihtui 
Uudellamaalla

Uusi 
toiminnan-

johtaja


