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Espoo
Kärkikuja 6, 01740 VANTAA
Puh. 0201 323 530*, info.vantaa@ikh.fi
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la 9-15
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Yritysmyynti 0201 323 589*

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

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

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

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

www.ikh.fi

IKH Espoo, Konala ja Vantaa yhteislogolla • INFRA Uusimaa, x.x.2016
Koko: 255 x 370 mm • Aineisto: TI 10.5.2016
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•  joustava vyötärö
•  polvipehmiketaskut
•  EN471 luokka 1/2

PAT539-XS/3XL 59,-

Työvaatteet 
Graniitti + Basaltti
•  80 % polyesteri, 20 % puuvilla (punainen)
•  60 % polyesteri, 40 % puuvilla (harmaa)
•  vettä ja likaa hylkivä materiaali
•  värit: fl. punainen/harmaa
•  koot XS-3XL
•  paljon taskuja

UrakointiExtrat!
Tarjoukset Infra Uusimaan jäsenille!
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TI Takki 
•  selässä liikkuvuutta  

parantava leikkaus
•  takana pidennetty helma
•  EN471 luokka 2/2

PAT538-XS/3XL 68,-
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•  EN ISO 20471:2013 luokka 1
•  polvipehmiketaskut
•  joustava vyötärö
•  lahkeita mahdollista  

pidentää 6 cm
•  koot: XS/5XL-D96/D108
PAT539K/O-XS/5XL-D96/D108

59,-

Työvaatteet
Graniitti + Basaltti 
•  65 % polyesteri,  

35 % puuvilla, 290 g/m²
•  värit: fl.keltainen/harmaa, 

fl.oranssi/harmaa
•  paljon taskuja
•  henkilökorttitasku
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•  EN ISO 20471:2013 luokka 2
•  selässä liikkuvuutta  

parantava leikkaus
•  takana pidennetty helma
•  koot XS-5XL

PAT538K/O-XS/5XL68,-

Viima voitelee varmasti!

Hydrauliöljyt
•  voiteluyksiköille ja hydraulisille  

ohjausjärjestelmille
•  soveltuu erityisesti liikkuvan kaluston, 

traktoreiden, maansiirtokoneiden-  
ja alusten hydraulijärjestelmiin

•  suunniteltu käytettäväksi vaihtuvissa 
käyttöolosuhteissa ja lämpötiloissa

WKOH32-20 49,-
20 l

(2,45 e/l)

WKOH32-200 399,-
205 l

(1,95 e/l)

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

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

Hydraulic Basic 46
•  ISO VG 46, DIN 51524  

OSA 3 HVLP, ISO-L-HV,  
VICKERS I-286-S, M-2950-S

WKOH32-20 49,-
20 l

(2,45 e/l)

WKOH46-200 399,-
205 l

(1,95 e/l)

Matador S3
•  varvassuoja
•  teräksinen naulaanastumissuoja
•  öljyn ja useiden kemikaalien  

kesto (pohja)
•  antistaattinen 
• vettä hylkivä
•  pohjamateriaali PU/PU
•  koot 36-47

WKR112990

Yleisrasva EP-2, 420 ml
•  litiumpohjainen korkea- 

painelisäaineistettu (EP)  
voitelurasva

12 kpl
  (5,93 e/l)

NKV08202L 99,-

Luokiteltu nostoketju
8 mm, 2800 / 2000 kg
•  2-haarainen
•  varmuus- ja lyhennyskoukulla
•  pituus 2 m
•  SFS/EN-818

MW441675 229,-

Rasvapuristin M12 GG-401B 
•  max. 562 bar
•  400 ml patruunoille
•  REDLINK™ ylikuormitussuojaelektroniikka
•  sis. 1 x 4,0 Ah REDLITHIUM-ION akku ja laukku

LED Paneeli- 
majakka 12 V / 24 V
•  6,5 A (12 V) / 3,3 A (24 V)
•  100 SMD LED polttimoa
•  kiinteä asennus
•  10 välkkytoimintoa
•  IP67
•  ECE R65 
•  johdon pituus 2,5 m

ST04020

29250

Turvajalkineet

SK52643A-36/47 79,-

Matador High XL+S3
•  pohjamateriaali PU
•  komposiitti varvassuoja
•  teräksinen naulaanastumissuoja
•  öljyn ja useiden kemikaalien kesto (pohja)
•  koronjousto 
•  antistaattinen 
• vettä hylkivä
•  XL-lesti
•  koot 36-47

SK52645A-36/47 89,-
XT200925

999,-
Paineilma- 
kompressori  
5,5 kW / 400 V
•  säiliö 200 l, imutuotto 925 l
•  1450 rpm
•  max. paine 10 bar
•  kiilahihnaveto
•  2-sylinterinen, öljyvoideltu lohko
•  lähtöliitännät: yksi säiliöstä ja  

kaksi paineenalennusventtiilistä

säiliö 200 L

1490,-
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Pääkirjoitus

Maa-aineksia kuljetellaan Uudellamaalla 
ristiin rastiin ja hyötykäyttöisiäkin maita me- 
nee ulkokuntien kaatopaikoille. Rahaa pa- 
laa miljoonia ja kuljetukset aiheuttavat pääs- 
töpiikkejä. Massakoordinoinnin urauurtajan, 
Helsingin kaupungin näkökulmasta ongel-
mat ovat hallinnollisia.

Teksti: Kaisa Salminen  Kuva: RT

– Koska ylijäämäkuvioita ei varsinaisesti 
hallinnoida ylikunnallisesti, jokainen kun-
ta hoitaa niitä itsekseen. Niin kauan kuin 
maankaatopaikkatoiminta on verotonta, 
ylijäämämaita kuskataan maankaatopai-
koille maa-ainesjätteenä,  massakoordi-
naattori Mikko Suominen Helsingin kau-
pungilta sanoo.

Helsingissä omien massojen kierrätys-
tä on opittu pakon edessä koordinoimaan 
tehokkaasti, mutta yksityiset urakoitsijat 
ovat olleet heitteillä.

– Kyllähän Hesassa on melko onneton 
tilanne. Kaupungilla ei ole osoittaa yksityi-
sille urakoitsijoille paikkaa, mihin viedä 
ylijäämämassojaan, Suominen totesi Ympä-
ristöpäivillä syksyllä 2015.

Talven jälkeen tilanne vaikuttaisi hie-
man kohentuneen. Hyötykäyttökelpoisia 
maamassoja otetaan Suomisen mukaan 
vastaan kaikilta urakoitsijoilta, jos niille 
on tarvetta. 

– Tarkkaa vastaanottokapasiteettia ei 
ole tiedossa, mutta otamme hyötykäyttö-

kelpoisia maa-aineksia – esimerkiksi hiek-
kaa, soraa tai moreenia – useissa kohteissa 
vastaan. Myös viherpuolella on isoja mai-
semointikohteita pintamaiden kierrätyk-
seen. Esimerkiksi Myllypuron kaatopaikal-
la maisemoidaan parhaillaan 11 hehtaarin 
aluetta.

Jätetilastojen palkintopallilla

Helsingin kaupungilla on Kivikossa ase-
makaavalla vahvistettu kierrätysalue ja eri 
puolilla kaupunkia isoja rakennuskohtei-
ta, jotka nielevät pääasiassa käyttökelpoi-

sia massoja. Kaikkea kaupungin alueella 
muodostuvaa savea ja silttiä ei pystytä 
kierrättämään. Sen takia maa-ainesten 
vastaanottajat on kilpailutettu erikseen – 
ne vastaanottavat toki muiltakin toimijoilta.

– Viime vuonna veimme noin 50 000 
tuhatta tonnia savea ja silttiä Porvooseen, 
Mäntsälään ja Sipooseen. Noin 460 000 
tonnia hyötykäyttöön kelpaavia pintamaita 
pystyttiin toisaalta kierrättämään kaupun-
gin sisällä, Suominen kertoo.

Muillakin kaupungeilla, kuten Espoolla 
ja Vantaalla, olisi Suomisen mukaan toki 
innostusta kierrätykseen, mutta maankaa-
topaikolle läjittäminen on helppoa.

– Jos kuviot jatkuvat nykyisellään, olem-
me jatkossakin EU:n jätetilastojen palkin-
topalleilla, koska maankaatopaikoille vie-
dään hyötykäytettävää kamaa. 

Kierrätystä varaa tehostaa

Infra-alalle on toivottu ilmaista palvelua, 
jossa pienetkin yritykset voisivat käteväs-
ti tiedottaa netin kautta ylijäämämaista 
ja löytää muilta jääviä ylijäämämassoja. 
Tämän uskottaisiin lisäävän kierrätystä. 
Kaupallista tarjontaakaan ei ole paljon; 
lähinnä Maapörssi on välittänyt netin kaut-
ta yhteystietoja ylijäämämaita tarvitsevien 
ja niitä toimittavien kesken, kuntarajoista 
riippumatta.

Maapörssin mukaan viime vuonna 
ilmoitettiin työmailta ylijääviä maa-ainek-
sia vajaa 2 miljoonaa kuutiota. Epäsuhtaa 

kuvaa, että kaikenlaisten maa-ainesten 
tarpeeksi ilmoitettiin vajaa 3 miljoonaa 
kuutiota. 

– Onnistuneita kohtaamisia syntyisi 
enemmän, jos ilmoiteltaisiin aktiivisem-
min. Palvelussahan käydään lukemassa 
ilmoituksia noin 30 tuhatta kertaa kuu-
kausittain. Savesta on ennakkoasenne 
ettei kannata ilmoittaa, mutta kyllä sitäkin 
menee aika paljon meluvalleihin ja vastaa-
viin ympäristörakenteisiin. Apua ei ole tul-
lut niinkään kunnilta ja kaupungeilta kuin 
yksityiseltä sektorilta, Jari Nordström Maa-
pörssistä toteaa.

– Jonkin verran tulee ilmoituksia myös 
maanomistajilta, jotka haluavat ottaa mak-
sua vastaan maata. Lupa-asiat on syytä 
tarkistaa varsinkin, jos pohjavesialueilla 
toimitaan. Virheistä on opittu; tänä päivä-
nä urakoitsijat eivät lähde viemään maa-
massoja, ellei vastaanottajalla ole vaaditut 
luvat kunnossa. 

Läjityksen helppous hidastaa kierrätystä

Kivihaan risteysalueen rakennustyö Itä-Helsingis-
sä kestää  pitkään ja vaatii suuria maa-ainesten 
siirtoja.
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Suomen kansalaisena olemme etuoikeute-
tussa asemassa, kun voimme kirjoittaa jul-
kisesti mitä olemme mieltä ja oikeuttamme 
sananvapauteen suojellaan. Sananvapaus 
on kuitenkin kaksiteräinen miekka. Oikeu-
det tuovat aina myös velvollisuuksia. 

Rakentaja on ammattilainen omalla alal- 
laan ja vastuussa tekemästään työstä ja sen 
seurauksista. Rakentaja noudattaa lukuisia 
säädöksiä ja määräyksiä työssään. Ja mo-
nessa kohtaa häntä velvoittaa selonottovel-
vollisuus. Ei riitä, ettei tiennyt tai ymmärtä-
nyt, on otettava selvää.

Median toiminnan seuraukset  
joskus kohtuuttomia 

Ihmisen pahin painajainen on julkinen 
häpeä. Julkisuus voi tuhota ihmisen elin-
keinon ja elämän täysin. Julkisuudessa ei 
aina toteudu oikeusvaltion perusperiaate 
syyttömyysolettamasta. Kerran mediaan 
päässyt aihe voi muotoutua eri lähteis-
tä tarinaksi, jonka seuraukset voivat olla 
kohtuuttomia.  

Tiedotusvälineiden toimittajat ovat 

ammattilaisia omalla alallaan ja vastuus-
sa kirjoittamastaan tekstistä ja sen seura-
uksista. Hyvään lehtimiestapaan kuuluu 
vastuu lukijoille tai kuulijoille, joiden kat-
sotaan olevan oikeutettuja tietämään, mitä 
yhteiskunnassa tapahtuu. 

Hyvään lehtimiestapaan kuuluu myös, 
että journalistin tulee pitäytyä totuuden-
mukaisuudessa ja lähteisiin pitää suhtau-
tua kriittisesti, mainitakseni vain muuta-
man periaatteen.  

Ihminen on kuitenkin inhimillinen olen- 
to ja ajatustensa vanki. Jo Hitler käytti me- 
diaa välineenä manipuloidessaan kansaan-
sa hyväksymään epäinhimillisiä tekojaan. 
Sensuurin avulla moni valtio tänä päivänä 
käyttää valtaansa väärin. Ainoastaan aidol-
la sananvapaudella voidaan toteuttaa todel- 
lista demokratiaa.  

Sananvapauden kaksiteräinen miek-
ka aiheuttaa kuitenkin sen, että ihmiselle 
syntyy mielikuvia aiheista, vääriä ja oikei-
ta. Vääriä mielikuvia pystyy muuttamaan 
aidolla vuorovaikutuksella ja avoimuudel-
la. Vuorovaikutusta syntyy kohtaamalla. 

Keskustelua jatketaan

Infra-yrittäjät kohtasivat viranomaiset 
yrittäjäillassa Vantaalla. Kohtaaminen oli 
äärettömän tarpeellinen ja ajankohtainen. 
Vastaavanlainen yrittäjäilta järjestetään 
uudelleen syksyllä. Tavoitteena on pois-
taa epätietoisuuttaa ja lisätä ymmärrystä 
ympäristölainsäädännön vaikutuksista 
infra-yrittäjään. 

Viranomainen on lain tulkitsija. Hänel-
lä on virkavelvollisuus noudattaa lakia 
ja muita säädöksiä. Vaikuttaminen lain 
tulkintaan on tärkeää, mutta tärkeää on 
myös vaikuttaa lain säätäjään. Infralaisten 
on oltava mukana tekemässä säädöksiä ja 
määräyksiä, jotka vaikuttavat infralaisten 
joka päiväiseen elämään. 

Kyseenalaistetaan säädökset, jotka ra-
joittavat toimintaamme ja aiheuttavat tur-
haa byrokratiaa. Kerrotaan mielipiteemme 
kohtuuttomista tulkinnoista ja epäkohdista 
alan toiminnassa. Kannetaan vastuuta ja 
vaaditaan oikeuksia. Tehdään infra-alasta 
oikeudenmukainen kenttä toimia. Sillä 
infra-yrittäjä ei ole rikollinen. 

Infra-yrittäjä ei ole rikollinen

NINA LINDSTRÖM
Puheenjohtaja
gsm 050 456 8122
nina.lindstrom@rta-yhtiot.fi
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Ulf Sjöblom: ” Kokonaisuuden hallintaan pitäisi kiinnittää enemmän huomiota.”

ja. Tässä vaiheessa ollaan jo hyvin lähellä 
projektin käynnistysvaihetta. 

– Kokonaisuuden hallintaan pitäisi kiin-
nittää enemmän huomiota ja yhteistyökin 
vaatisi kehittämistä. Räjähdetoimittajalla 
on yleensä kiire perustaa työmaat ja saada 
tarvittava kalusto kasaan. Olisi hyödyllistä 
niin meidän kuin asiakkaan kannalta, että 
yhteistyö voitaisiin aloittaa hieman aikai-
semmassa vaiheessa. Näin jäisi paremmin 
aikaa työmaan perustamiseen, hän sanoo. 

Alan markkinatilannekin on muuttunut 
oleellisesti kaivosbuumin myötä, kun poh-
joismaihinkin on tullut isompia kaivoksia. 
Niiden kupeeseen on perustettu usein emul-
sioasema, joka on palvellut ensin kaivosta ja 
laajentanut pikku hiljaa reviiriä muihinkin 
asiakkaisiin.

– Investointikynnys on sen myötä madal-
tunut eikä hintoja määritetä pelkästään 
Suomen markkinoilla. Kaikki maailman 
merkittävät räjähdetoimittajat ovat pohjois-
maisilla markkinoilla läsnä; espanjalaiset, 
venäläiset, sveitsiläiset, amerikkalaiset ja 
australialaiset, Sjöblom toteaa ja  heittää, 
että räjähteitä saa jo halvemmalla kuin 
perunaa. 

– Jos ottaa huomioon millainen koneisto 
meillä on taustalla ja mitä turvallisuus- ja 
osaamisvaatimuksia meille asetetaan, niin 
sitä taustaa vasten pidän räjähteiden kilo-
hintaa todella vaatimattomana.

Rakenteellisia muutoksia

Eurooppaa vuodesta 2012 asti riivannut 
talouskriisi on johtanut isoihin rakenteelli-
siin muutoksiin.

– Jossain vaiheessa, kun sisäiset tehosta-
mistoimet on käytetty loppuun, on siirryttä-
vä rankempiin rakenteellisiin muutoksiin. 
Olemme vähentäneet viidessä vuodessa 
50 henkilöä. Samaan aikaan on siirretty 
painopistettä emulsioräjähteisiin ja tehty 
investointeja ulkomaille, Sjöblom kertoo. 

Talouskäyrät näyttäisivät kuitenkin 
osoittavan pikku hiljaa ylöspäin. Varsinkin 
infrarakentamisessa on Sjöblomin mukaan 
näkyvissä valoisampia aikoja. Myös kaivos-
puolella menee paremmin. 

– Alkuvuosi 2016 on lähtenyt hyvin liik-
keelle Suomessa ja Ruotsissa; Norjassahan 
taantuma ei vaikuttanut räjähteiden menek-
kiin lainkaan, Sjöblom kertoo. 

Investointeja on suunnattu lähinnä 

Forcit 
peräänkuuluttaa 
lisää yhteistyötä

kan seurannan piirissä. Forcitilla on lisäksi 
tänä päivänä oikeus poliisin tekemiin taus-
taselvityksiin uutta väkeä rekrytoidessaan.

Uusi haaste on Sjöblomin mukaan Suo-
messa se, että räjähteitä vastaanottamassa 
on työmaalla yhä enemmän henkilöitä, jot-
ka eivät puhu suomea tai englantia. Norjas-
sa ja Ruotsissa näin on ollut jo pitkään.

– Tämä on asia, mihin meidän pitää 
paneutua jatkossa enemmän. On järjestet-
tävä lisää koulutusta ja vuorovaikutus on 
saatava pelaamaan. Asiakkaalla pitää olla 
edellytykset käyttää tuotettamme turvalli-
sesti ja ohjeiden mukaisesti, hän korostaa.

– Usein räjähteet luovutetaan urakoitsi-
jalle tai aliurakoitsijalle, joka tekee esimer-
kiksi vain panostuksen. Näin on toimittu 
ennenkin. Viime aikoina kuitenkin ulko-
maisten panostajien määrä on Suomessa 
kasvanut, yhtiön tekninen johtaja Jari Hen-
riksson täydentää. 

Kokonaisuus pitäisi saada hallintaan

Räjähdetoimittajan paikka toimitusketjun 
hännillä on Sjöblomin mukaan sekin haas-
tava. Urakoitsija valitsee ehkä aliurakoitsi-
jan ja sen jälkeen valitaan räjähdetoimitta-

Panostaja valmistelemassa Fordyn-dynamiittipatruunaa.

– Pohjoismaiden markkinoille on tulossa paljon ulkomaisia toimijoita. Räjähdetoimittajan asema toimi-
tusketjun hännillä on ongelmallinen, Ulf Sjöblom (vas.) ja Jari Henriksson toteavat.

Rakennustyömaille räjähteitä ja nalleja toi-
mittava Forcit on vallannut viime vuosina 
pohjoismaisia markkinoita. Samaan aikaan 
kotimaassa uusia haasteita tuovat ulko-
maiset toimijat ja räjähteiden hintatason 
romahtaminen.

Teksti: Kaisa Salminen
Kuvat: Forcit ja Kaisa Salminen

Valmiiden räjähteiden sijaan Forcit toimit-
taa tunnelityömaille yhä enemmän puoli-
valmistetta, josta valmistetaan työmaalla 
Kemiitti 810 -nimistä emulsioräjähdettä. 
Sillä on monia turvallisuusetuja, koska 
panostusta ei tehdä patruuna kerrallaan 
ja räjähdysainetta muodostuu vasta pora-
reiässä. Eikä räjähteitä tarvitse myöskään 
kuljetella maanteillä.

– Kymmenen vuotta sitten 80 prosenttia 
räjähteistä oli patrunoituja tai Anfoa ja 20 
prosenttia emulsioräjähteitä. Nyt tilanne 
on päinvastoin, Forcitin toimitusjohtaja Ulf 
Sjöblom laskee.

Lainsäädäntökin muuttuu jatkuvasti; 
nykyisin esimerkiksi jokainen yksittäinen 
räjähde, dynamiittipatruuna tai nalli on tar-
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pohjoismaihin, joissa räjähteitä käytetään 
paljon. 

– Koko Euroopassa käytetään 600 000 
tonnia räjähteitä vuodessa ja pohjoismaissa 
200 000 tonnia. Pääosa räjähteistä menee 
kaivosteollisuuteen ja infrarakentamiseen.

Ympäristöasiat korostuvat

Ympäristöasiatkin ovat jatkuvasti esillä; 
esimerkiksi Hangon tehtaalle rakennettu 
happojen denitrauslaitos on vähentänyt 

Sjöblomin mukaan typen oksidipäästöjä. 
Muutamaa vuotta aiemmin sekä Hangon 
että Vihtavuoren tehtailla siirryttiin puu-
hakkeella tuotettuun kaukolämpöön.

Typpipitoisia prosessivesiä on otettu jo 
vuosia talteen ja toimitettu paperiteollisuu-
teen, jonka puhdistusprosessissa tarvitaan 
typpeä. 

– Alitamme kaikki vaaditut päästörajat 
nykyisin kirkkaasti, hän arvioi.

Myös emulsioräjähteisiin siirtyminen on 

Fakta: Forcit
– Forcit on pohjoismainen räjähdysainekonserni, jonka juuret ovat vahvasti
 Hangossa. Samalla paikalla on toimittu vuodesta 1893 lähtien – lukuun ottamatta
 muutamaa sodanaikaista evakkovuotta Vaasassa ja Kokkolassa. 
– Henkilöstöä konsernissa on noin 300. Toiminta on laajentunut eri puolille pohjoismaita,
 mutta valtaosa henkilöstöstä työskentelee edelleen kotimaassa. 
– Siviiliräjähteisiin erikoistunut Explosives-yksikkö edustaa noin 75 prosenttia
 Forcitin liikevaihdosta, jonka toimitusjohtaja Ulf  Sjöblom ennakoi nousevan
 vuonna 2016 sataan miljoonaan euroon. 
– Forcitin siviiliräjähteiden osuus alan pohjoismaisista markkinoista on noin kolmannes.
 Euroopan mittakaavassakin on kasvettu melko merkittäväksi peluriksi; vajaa
 kymmenesosa Euroopan räjähteistä tehdään Forcitissa.
– Tehtaita on Hangossa ja Vihtavuoressa. Lisäksi on panostusajoneuvoja, jotka 
 tankkaavat puolivalmisteita yhtiön emulsioasemilla Lapualla, Kemissä, Tuusulassa,
 Urjalassa ja Vihtavuoressa sekä nykyisin myös Ruotsissa ja Norjassa. 
– Forcit Defence ja Forcit Consulting ovat pienempiä, mutta kasvavia liiketoiminta-
 yksiköitä. Puolustuspuoleen erikoistuneella Defence -liiketoimintayksiköllä on laajem-
 min vientiä EU- ja NATO-maihin. Konsultointia tekevä Forcit Consulting on puolestaan  
 laajentanut toimintaansa viime vuosina niin kotimaan kuin pohjoismaiden markkinoilla. 

Hankoon kehitetään 
uutta satamaa
Koverharin entisen terästehtaan sata-
ma-aluetta kehitetään tulevina vuosi-
na Hangon kasvavan satamaliikenteen 
tarpeisiin. Infrahankkeisiin kohdistuu 
lukuisia erityishaasteita; kehitettävää 
riittää esimerkiksi katuverkossa, jonka 
on kestettävä normaalia painavammat 
erikoiskuljetukset. 

Teksti: Kaisa Salminen 
Kuva: Hangon kaupunki

Hangon Sataman tekninen johtaja Björn 
Peltonen näkee Koverharin uudessa sata-
massa paljon mahdollisuuksia, koska se 
on rautateiden, maanteiden ja laivareit-
tien varrella kaukana pääkaupunkiseu-
dun ruuhkista. 

– Suunnitelmat eivät ole vielä valmiit, 
mutta olemme varanneet 1,5–2 miljoonaa 
euroa infrastruktuuri-investointeihin. 
Satama-alueen kaavoitus on valmisteilla 
ja sitä kautta hanke alkaa pikku hiljaa 
realisoitua. Urakkamuodoista ei ole vielä 
päätöksiä, mutta syksyllä pitäisi lähteä 
joitakin hankkeita liikkeelle, hän kertoo.

Samaan aikaan historiallisena kylpy-
läkaupunkina tunnettu Hanko uudistaa 
vetovoimaansa matkailukaupunkina. 
Keskustassa rakennetaan paraikaa uutta 
merellistä kylpylää, jonka pitäisi valmis-
tua vuoden 2017 alkupuolella. Samalle 
tontille on tulossa loma-asuntoja kolmeen 
erilliseen rakennukseen.   

Lukuisia erityishaasteita

Monet paikalliset erityispiirteet leimaavat 
infrahankkeita. Oman haasteensa tuo esi-
merkiksi se, että Hankoniemi kuuluu Sal-
pausselän alueeseen, joka on geologinen 
reunamuodostuma.

– Usein kuvitellaan, että Hankoniemi 
on pelkkää hiekkaa maan pinnalta kallion 
pintaan saakka, mutta Salpausselän alu-
eella jäätikkö pysähtyi sulamisvaiheessa 
edellisen jääkauden aikana. Se on aiheut-
tanut eräänlaisen maalajien sekamelskan, 
eli paljon erilaisia maalajeja on kerrostu-
nut päällekkäin, Hangon kaupungin tek-
ninen johtaja Jukka Takala kertoo.

Hiekan lisäksi on paljon hienorakeisia 
maalajeja – jopa savia, jotka aiheuttavat  
rakentajille muun muassa paalutustarvet-
ta.  Pohjaveden läheisyys maanpinnasta 
ja hienorakeinen pohjamaa aiheuttavat  
routamitoituksen mukaanottoa useissa 
maarakentamishankkeissa. 

Kehityspaineita katuverkostolle

Satamakaupungin luonteeseen kuuluu 
sekin, että sataman kautta kuljetetaan 
normaaleja lasteja suurempia yksittäisiä 
rahteja. Ne aiheuttavat kehityspaineita 
esimerkiksi katuverkostolle. 

Takala korostaa, että kaupungin on 
huomioitava erikoiskuljetukset katuver-
kon suunnittelussa ja ylläpidossa.  Etenkin 
painavien lastien kuljettaminen katuver-
kolla voi aiheuttaa sallittuja lisäjännityk-
siä suurempia kuormia katurakenteeseen.

Koko Hankoniemi on kantakaupunkia 
lukuun ottamatta myös pohjavesialuetta.  
Mahdolliset pilaantuneiden maa-ainesten 
löydökset muun maarakentamisen yhte-
ydessä onkin pohjavesialueilla otettava 
aina vakavasti ja noudatettava ympäris-
tölainsäädännön vaatimuksia.

Erityishuomio työturvallisuuteen

Hangossa on jäljellä myös viime sodan 
aikaisia ammuksia maaperässä. Osa niistä 
voi olla vielä räjähtäviä.  Tilanne on maa-

rakentajalle haasteellinen jo ihan työtur-
vallisuusmielessä. Kaivutöissä pitää sen 
takia seurata erityisen tarkasti mitä kuo-
pasta löytyy. 

Alueella toimivat maarakennusyrittä-
jät tiedostavat Takalan mukaan ongelman 
hyvin. Maasta löytyy kranaatteja ja joskus 
isompiakin räjähteitä. Viimeisin läheltä-
piti -tilanne tapahtui pari vuotta sitten, 
jolloin murskaimeen saakka kulkeutunut 
kranaatti räjähti, mutta henkilövahingoil-
ta kuitenkin vältyttiin. 

– Kun ammuksia havaitaan, niin silloin 
pitää työmaa keskeyttää väliaikaisesti ja 
tehdä ilmoitus hätäkeskukseen, joka toi-
mittaa puolustusvoimille virka-apupyyn-
nön löydetyn ammuksen neutraloimisek-
si, hän toteaa.

Infran korjausvelka kasvaa

Hangon kaupungin vesi- ja viemärilaitos 
muuttaa kaupunkialueella vuosittain noin 
kilometrin verran sekaviemärijärjestelmiä 
erillisviemärijärjestelmiksi. Sitä kautta 

pienennetään jätevedenpuhdistamolle 
tulevien sadevesien määrää, joka taas 
parantaa laitoksen toimivuutta. 

Takala kertoo, että kaupungin hule-
vesistrategia on työn alla ja siinä määri-
tellään lakimuutosten mukanaan tuomat 
hulevesien käsittelyjen prosessit ja vas-
tuut. Katujen ja putkien laatu kuitenkin 
heikkenee, koska infran korjausvelkaa 
ei pystytä kattamaan nykyisillä inves-
tointimäärärahoilla.  Hangon kaupungin 
infrainvestoinnit jakautuvat kahdelle kus-
tannusyksikölle; kuntatekniikalle sekä 
vesi- ja viemärilaitokselle – molemmille 
budjetoidaan vuosittain noin miljoona 
euroa investointirahaa.

– Tarkempia korjausvelan määrityksiä 
ei ole Hangossa infrapuolella vielä tehty, 
mutta karkeasti arvioiden rahamäärän 
pitäisi olla noin kolminkertainen nykyi-
seen verrattuna.  Tämä lienee aika ylei-
nen tilanne monissa muissakin kunnissa, 
Takala arvioi. 

vaatinut rohkeita tuotantoinvestointeja. 
– Sanoisin, että olemme investoineet 

keskimäärin yli kymmenen miljoonaa euroa 
vuosittain viimeisen seitsemän vuoden 
ajan. Investointeja on tehty niin tehdaslai-
toksiin, yrityshankintoihin kuin ympäris-
töön ja turvallisuuteen.

Digitaalisuuden uskotaan helpottavan 
infratyömailla ympäristöriskien hallintaa. 

– Tulevaisuudessa jokainen nalli voi-
daan ohjelmoida toimimaan omalla kellon-

lyömällä ja sitä kautta voidaan vähentää 
ympäristöön tulevia tärinöitä, Henriksson 
visioi. 

Yhtiön konsultointiyksikkö on erikois-
tunut infratyömailla räjäytystöiden riski-
arviointeihin ja tärinän sekä melun seu-
rantamittauksiin. Ulkopuolista konsulttia 
käytetään etenkin silloin, jos lähellä on asu-
tusta tai muuta infraa. Loppukatselmuksin 
varmistetaan, että työmaan ympärillä oleva 
infra on säilynyt ehjänä. 

Kemiittipanostajia työssään tielinjauksella.

Yleiskuvaa entisen Koverharin terästehtaan alueelta, jota kehitetään tulevaisuudessa satamaliike-
toiminnan ja muun teollisen toiminnan käyttöön.
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Timo Karhumäki: ”Keskittämisen pitäisi parantaa yrittäjien palveluja.”

ELY-keskus haluaa 
toimia ilman rajoja
Uudenmaan ELYn asioita on hoidettu vuo-
den alusta  Kouvolasta käsin. 

Teksti ja kuva: Tommi Ahlberg

ELY-keskuksia  on maassamme yhteensä 15, 
niistä yhdeksässä on  liikennevastuualue.Jako 
on perua entisen Tiehallinnon tiepiirijaosta. 

Teiden kunnossapidon ja investointien 
hankinnat keskitettiin neljälle hankinta-alu-
eelle vuoden 2016 alusta alkaen.  Eteläinen 
hankinta-alue sisältää Kaakkois-Suomen, 
Uudenmaan ja Hämeen ELY-keskusten alu- 
eet, ja maanteiden rakennuttamista ja kun- 
nossapitoa hoidetaan keskitetysti Kaakkois- 
Suomen keskuksesta Kouvolasta.

Korjausvelkarahoitus kohdistuu tänä 
vuonna lähinnä päällystystöihin.

− Liikennevastuualueiden hankintare-
sursseissa alkoi olla puutteita, eikä osaamis-
ta kaikille teknisille alueille enää riittänyt. 
Puutteita oli esimerkiksi siltarakentamisen 
osaamisessa.  Ammattitaitoisen rakenta-
misen ja hankinnan turvaamiseksi alettiin 
koota hankinta-alueita joissa on kriittistä 
massaa vähän enemmän kuin vanhassa 
rakenteessa, selventää muutoksen syytä  
investoinneista vastaavan yksikön pääl-
likkö Timo Karhumäki Kaakkois-Suomen 
ELYstä.

Organisaatio muutti

Karhumäki istuu edelleen työhuoneessaan 
Helsingin Pasilassa, kuten istui ennen muu-

tamisessa korostaa eri alueita, vaan puhua 
yleisesti ELY-keskuksesta.

Karhumäki uskoo, että hallituksen pää-
tös suunnatta tienpidon rahoitusta korjaus-
velkakohteisiin ilahduttaa tällä hetkellä 
myös pienempiä urakoitsijoita. Liikenne-
viraston sivuilta löytyy karttatyökalu, jolla 
voi etsiä millä alueilla vuosien 2016 – 2018 
korjauskohteet sijaitsevat. Tänä vuonna työt 
ovat lähinnä päällystystöitä, sillä korjaus-
velkarahoituksesta päätettiin vasta maa-
liskuussa ja monimutkaisempia kohteita ei 
saada nopeasti liikkeelle. Niitä aloitetaan 
vuosina 2017 – 2018. 

– Ne ovat juuri sellaisia hankkeita,  joi-
den tarjouskyselyihin pienemmätkin yri-
tykset voivat osallistua. Lisärahoitusta on 
luvattu myös pienempiin investointiluon-
toisiin hankkeisiin, niistä saadaan tietoa 
vielä ennen juhannusta, Timo Karhumäki 
lupaa. 
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tostakin. Eikö toimintoja sitten siirretykään 
Kaakkois-Suomeen?

− Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen lii- 
kennevastuualueella on nyt  noin 60 työn-
tekijää, heistä 25 siirtyi Uudenmaan ELY:n 
organisaatiosta Kaakkois-Suomen organi-
saatioon  vuoden alusta.  Fyysisesti työpaikat 
kuitenkin säilyivät paikoillaan, Karhumäki 
kertoo.

Toiko muutto Kouvolaan sitten mitään 
muutoksia Uudenmaan urakoitsijoille? Kar- 
humäen mukaan tienpidon hankintojen 
keskittäminen neljälle hankinta-alueelle 
ei  ole vaikuttanut urakoitsijoiden asioin-
tiin käytännössä mitenkään, vaan muutos 
on kohdistunut  ELY-keskusten sisäisiin 
toimintatapoihin. 

− Hankintailmoituksessa pyydetään lä-
hettämään osallistumishakemus tai tarjous 
osoitteeseen, joka voi olla joko Pasilassa tai 
Kouvolassa.  Tai sopimuksissa tilaajana on 
Kaakkois-Suomen ELY-keskus. Siinä kaikki, 
muuten muutos ei näy urakoitsijalle miten-
kään. Emme muutenkaan halua rakennut-

Eläkeuudistus tuo muutoksia eläketur-
vaan vuoden 2017 alusta: Eläkeikä nousee 
 asteittain ja eläkkeen kertymiseen tulee 
muutoksia. Käyttöön tulee myös kaksi ai- 
van uutta eläkelajia. Tiedätkö miten muu- 
tokset vaikuttavat omaan eläketurvaasi?

Eläkeuudistus ei muuta työeläkkeiden pe-
rusperiaatteita: jatkossakin eläke kertyy 
työskentelyn perusteella eli mitä pidem-
pään työskentelee, sitä suuremman eläk-
keen saa. 

– Keskeisin muutos on vanhuuseläk-
keen ikärajojen nouseminen ja se, että elä- 
keikä kytketään kunkin ikäluokan synty-
mävuoteen. Uudistuksen jälkeen oma elä-
keikäsi saattaa siis olla 3 kuukautta kor-
keampi kuin sinua vuotta vanhemmalla 
ystävälläsi, eläkeneuvontapäällikkö Satu 
Saulivaara Työeläkeyhtiö Elosta kertoo.

Uudet vanhuuseläkeikärajat koskevat 
vuonna 1955 syntyneitä ja nuorempia. Van-
huuseläkkeen ikärajaa nostetaan 63 vuo-
desta 3 kuukaudella jokaista ikäluokkaa 
kohti, kunnes vanhuuseläkeiän alaraja on 
65 vuotta. Vuonna 1965 ja sen jälkeen syn-
tyneiden eläkeikä sidotaan eliniän odot- 

teeseen, jotta osa odotettavissa olevasta 
eliniän pitenemisestä käytettäisiin jatkos-
sa työssäoloon. Alin eläkeikäsi vahviste-
taan siis vasta lähempänä eläkeikää.

Eläkettä karttuu jo 17-vuotiaana

Eläkettä karttuu jatkossa kaikenikäisille 
1,5 prosenttia ansioista vuodessa, myös 
eläkkeen rinnalla tehdystä työstä. Työelä-
mään tuleville eläkettä alkaa kertyä työn-
tekijöille jo 17- ja yrittäjille 18-vuotiaana. 

Karttumien muutoksille säädetään siir-
tymäaika, minkä aikana 53–62-vuotiaille 
kertyy 1,7 prosenttia eläkettä vuodessa. 
Siirtymäaika kestää vuoden 2025 loppuun.

– Eläkeuudistuksen jälkeenkin työssä 

jatkaminen yli alimman eläkeiän kannat-
taa taloudellisesti. Työskentelyn jatkami-
sesta palkitaan lykkäyskorotuksella, joka 
nostaa karttunutta eläkettä 0,4 prosenttia 
jokaiselta kuukaudelta, jolla eläkkeen alka-
minen lykkääntyy. Eli esimerkiksi vuoden 
lykkääminen nostaa karttunutta eläkettä 
4,8 prosenttia, Satu Saulivaara kuvaa.

Osittainen varhennettu vanhuus-
eläke tuo joustoa

Eläkeuudistus tuo mukanaan kaksi uutta 
eläkelajia: osittaisen varhennetun van-
huuseläkkeen ja työuraeläkkeen.

– Nykyinen osa-aikaeläke poistuu ja 
sen tilalle saadaan enemmän vapauksia 
ja omia valintoja tukeva osittainen var-
hennettu vanhuuseläke, jonka avulla 61 
vuotta täyttänyt voi halutessaan ottaa 
osan kertyneestä eläkkeestään maksuun, 
Satu Saulivaara kertoo.

Osittaisella vanhuuseläkkeellä voit 
ottaa maksuun joko 25 tai 50 prosenttia 
kertyneestä eläkkeestä jo 61-vuotiaana. Täl-
löin maksuun otettua eläkeosaa vähenne-
tään 0,4 prosenttia jokaiselta kuukaudel-
ta, joka jää puuttumaan vanhuuseläkkeen 
alarajasta. Tämä vähennys jää eläkkeeseesi 
pysyvästi.  Voit valita itse, jatkatko työs-
kentelyä eläkkeen rinnalla vai et.

Eläkeuudistus huomioi uudella tavalla 
myös raskasta työtä tekevät.

– Työuraeläkkeen avulla raskasta työtä 
tekevät voivat jäädä eläkkeelle jo 63-vuoti-
aana. Työuraeläke edellyttää, että on työs-
kennellyt vähäisin poikkeuksin rasittu-
neisuutta ja kuluneisuutta aiheuttavassa 
työssä 38 vuotta ja työkyky on alentunut.

Ketä eläkeuudistus koskee?

Eläkeuudistus ei koske sinua, jos olet jo 
eläkkeellä tai jäämässä eläkkeelle ennen 
vuotta 2017. Jos olet syntynyt vuonna 1954 
tai sitä aiemmin, uudistus ei vaikuta elä-
keikääsi, mutta eläkkeiden karttuminen 
muuttuu vuodesta 2017 lähtien tekemäs-
täsi ansiotyöstä. 

Teksti ja kuva: Työeläkeyhtiö Elo

Eläkeuudistus nostaa eläkeikää

Tätä ELYt tekevät:
ELY-keskukset vastaavat Liikennevi-
raston ohjaamina maantieliikenteen 
sujuvuudesta ja turvallisuudesta omilla 
alueillaan.

ELY-keskukset hoitavat maanteiden 
ja niihin liittyvien laitteiden ja varus-
teiden kunnossapidon sekä edistävät 
tieliikenteen turvallisuutta ja sujuvuutta 
parantamalla maanteitä ja rakentamal-
la kevyen liikenteen väyliä. Kaikki kun-
nossapito- ja rakentamistyöt tilataan 
urakoitsijoilta.

ELY-keskukset myöntävät liikentee-
seen liittyviä lupia ja yksityistieavus-
tuksia. Joukkoliikenteen järjestämisessä 
ELY-keskuksilla on keskeinen rooli. ELY-
keskukset osallistuvat liikennejärjestel-
mätyöhön yhteistyössä kuntien ja maa-
kuntien kanssa. ELY-keskusten tehtävänä 
on tuoda esiin valtakunnalliset linjaukset 
ja sovittaa niitä alueen liikennejärjestel-
män tarpeisiin.

Lue lisää eläkeuudistuksesta osoitteesta 
www.elo.fi/elakeuudistus. Elon asiakkai-
den lisäkysymyksiin vastaa myös Elon 
eläkeneuvonta, puh. 020 694 726 (ark. 
klo 8–16.30).
Käy katsomassa oma eläkeikäsi työ-
eläkeyhtiö Elon laskurista > http://
www.elo.fi/fi-fi/yksityishenkilo/
elakeuudistus-2017/katso-elakeikasi

Satu Saulivaara



Haluamme olla lähempänä eteläsuomalaisia asiakkaitamme ja pal-
vella heitä entistäkin nopeammin – siksi Häggblom Juvanmalmi. 
Varastostamme saat yleisimmät telaston ja kauhojen kulutusosat, 
kattavan valikoiman varaosia Volvon ja Caterpillarin maansiirtoko-
neisiin sekä nyt myös markkinoiden parhaat Expander-tapit. 
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Mika Pohjonen: ”Paperit puhuvat keskenään, ihmisten välinen vuorovaikutus puuttuu.”

Hankintalain uudistusta odotetaan
Hankintakenttä on käymistilassa, koska 
hankintalain uudistustyö on viivästynyt. 
Erityisesti pk-yrityksille pyritään luomaan 
uuden lain myötä parempia mahdollisuuk-
sia osallistua julkisiin hankintoihin, mutta 
johtavatko ne käytännön toimiin?

Teksti: Kaisa Salminen  Kuva: Wikipedia Commons

Hallituksen esitys uudesta hankintalaista 
on menossa näillä näkymin eduskuntaan 
kesäkuun 2016 alussa. Viimeisin arvio on, 
että se astuisi voimaan loppuvuodesta 2016. 
Viivästymisen syyksi työ- ja elinkeinominis-
teriön ohjausryhmässä hankintalain kehit-
tymistä seurannut asianajaja Mika Pohjo-
nen arvioi hankintalakipaketin laajuutta.

Pohjosen mukaan sekä urakoitsijat että 
tilaajat suhtautuvat hankintalain muutok-
seen myönteisesti. Keskeisenä parannuk-
sena hän pitää itse sitä, että kansalliset 
hankintamenettelyt ovat uuden hankinta-
lainsäädännön myötä huomattavasti EU-
menettelyjä kevyempiä ja joustavampia. 

RT:n asiamies Juha Terho yhtyy Pohjo-
sen näkemykseen, koska hankintayksikkö 
voi jatkossa valita harkintansa mukai-
sesti tarkoitukseen sopivan hankintame- 
nettelyn, joka on kuvattava ennalta han- 
kinta-asiakirjoissa.

Halutessaan hankintayksikkö voisi jopa 
luoda omanlaisiaan kilpailutusmenettelyjä; 
esimerkiksi neuvottelumenettelyjä väljem-
piä neuvotteluja sisältäviä menettelyjä.

Lakiehdotus sisältää omat säännöksensä 
sekä kansallisille hankinnoille, EU-hankin-
noille että esimerkiksi erityisille palvelu-
hankinnoille. Kansalliset hankintamenet-
telyt ovat rakennusurakassa kansallisen 
kynnysarvon 150 000 euroa ylittäviä, mutta 
EU-kynnysarvon 5 225 000 euroa alittavia 
hankintoja. 

– Kansallista kynnysarvoa ei ole uudessa 
hankintalainsäädännössä esitetty nostetta-
vaksi. EU-kynnysarvo on vahvistettu EU-
komission toimesta viimeksi 1.1.2016 ja se 
vahvistetaan kahden vuoden välein, Terho 
toteaa.

Neuvottelumenettely laajenee

Isona muutoksena on pidetty sitäkin, että 
neuvottelumenettelyn käyttö laajenee ja 
tulee joustavammaksi uuden hankintalain-
säädännön myötä. 

– Aikaisemmin hankintalaissa oli tiu-

kat kriteerit neuvottelumenettelyn käytölle 
ja sitä on voitu käyttää lähinnä isoissa ja 
monimutkaisissa hankinnoissa. Jatkossa 
neuvottelumenettelyä saa käyttää kaikissa 
kansallisissa menettelyissä. Myös EU-han-
kinnoissa kriteerit kevenevät, mutta neu-
vottelun kulku on kuvattava tarkemmin, 
Pohjonen toteaa.

Hankintalakia on kritisoitu Pohjosen 
mielestä aiheestakin siitä, että vain paperit 
puhuvat ja ihmisten välinen vuorovaikutus 
puuttuu. 

– On sekä tilaajan että urakoitsijoiden 
etu käydä keskustelua aikatauluista, ehdois-
ta ja siitä, mitä riskejä urakkaan sisältyy tai 
mitkä eri tekijät vaikuttavat kustannuksiin, 
hän korostaa.

– Jatkossa neuvottelumenetelmän käyttö 
lisääntynee isoissa hankinnoissa, pienem-
missä hankinnoissa yleistynevät puolestaan 
kevyemmät menettelyt.

Hankinnat sähköistyvät

EU-kynnysarvon ylittävissä hankinnoissa 
sääntely on toisaalta kiristymässä. Yksi 
lukuisista muutosehdotuksista koskee han-
kintaprosessien sähköistämistä. 

Terho muistuttaa, että hankintayksiköil-
lä on ollut hankintadirektiivistä johtuen jo 
18.4.2016 lukien velvollisuus asettaa EU-
hankintojen asiakirjat sähköisessä muo-
dossa, ilmaiseksi, rajoituksetta, suoraan ja 
kokonaan kaikkien saataville. Aikataulupai-
neita luo vaatimus laittaa asiakirjat saatavil-
le siitä päivästä lähtien, kun hankintailmoi-
tus on julkaistu.

INFRAn lakimies Kimmo Laukkanen 
kehottaa varautumaan siihen, että sähköi-
set menettelyt ovat tulossa pysyvästi mui-
hinkin hankintoihin. 

– Tässä vaaditaan myös urakoitsijalta 
tarkkuutta; on syytä varmistua esimerkik-
si siitä, että posti kulkee myös sähköisessä 
muodossa ajallaan perille, koska järjestel-
mät eivät aina toimi. 

Hankintalainsäädäntöön tulee myös suo-
situs jakaa EU-kynnysarvot ylittäviä han-
kintoja osiin. Mikäli näin ei tehdä, tulee se 
perustella hankinta-asiakirjoissa. 

– Tavoitteena on parantaa pk-yritysten 
osallistumismahdollisuuksia julkisiin 
hankkeisiin. Pääsäännöksi tulee, että sovel-
tuvuuskriteerinä usein käytetty liikevaihto-
vaatimus voi olla jatkossa maksimissaan 
kaksinkertainen sopimuksen ennakoituun 

arvoon nähden, Terho toteaa.
Innovaatiokumppanuus on täysin uusi 

menettely EU-kynnysarvon ylittävissä han- 
kinnoissa. Pohjonen pitää menettelyä hyvä-
nä,  koska kehittäjäkumppani voidaan ottaa 
myös hankinnan toteuttajaksi ilman uutta 
tarjouskilpailua.

–  Tänä päivänä kumppani joutuu käyttä-
mään rahaa tuotekehitykseen ja avaamaan 
liikesalaisuuksiaan, mutta joku toinen saa-
tetaan valita toteuttajaksi.

Paperin pyöritys vähenee

EU-kynnysarvon ylittävissä hankinnoissa 
on otettu 18.4.2016 lähtien käyttöön myös 
yhteinen eurooppalainen hankinta-asiakir-
ja (European Single Procurement Document 
- ESPD). Sen tavoite on Terhon mukaan kan-
nustaa useampia yrityksiä – etenkin pieniä 
ja keskisuuria – osallistumaan julkisiin 
tarjouskilpailuihin.  

– Tarjoajien ei tarvitse enää liittää tarjo-
uksiinsa viranomaistodistuksia. Riittää, että 
tarjoaja vakuuttaa niiden olevan kunnossa 
täyttämällä hankinta-asiakirjan 13-sivuisen 
“patteriston”.  Voittaessaan tarjouskilpai-
lun tarjoajan on kuitenkin esitettävä viran-
omaistodistukset – paitsi ne, jotka julkisen 
sektorin toimija voi saada itse maksuttomis-
ta viranomaisrekistereistä, hän toteaa.

Halvin hinta perusteltava

Tuleva hankintalaki edellyttänee, että hal-
vimman hinnan käyttö tarjouksen valinta-
perusteena on perusteltava hankinta-asia-
kirjoissa – tavarahankintoja lukuun otta-
matta. Tärkeänä uudistuksena Terho nostaa 
esiin myös suosituksen järjestää markkina-
kartoitus ennen kilpailutusta. Sen toivotaan 
parantavan kilpailuttamisen laatua.

– Keskeinen ongelma hankinta-asioissa 
on kuntien ja muiden pienten hankintayk-
siköiden osaamattomuus. Se näkyy esimer-
kiksi siinä, että laatukriteereitä ei osata 
käyttää hankintaperusteina ja kilpailute-
taan pelkällä halvimmalla hinnalla, koska 
se on riskittömämpää. Myös hankintayksi-
köiden markkinatietämys on usein suhteel-
lisen heikkoa, hän toteaa.

Pohjonen pitää hyvänä asiana toisaalta 
sitä, että julkisia hankintakilpailuja koske-
vat markkinaoikeuden viranomaismaksut 
nousivat roimasti vuoden alussa. Hän odot-
taa sen myötä valitusrumban tarjouskilpai-
lujen valintoja kohtaan vähenevän.

– Jos valittaja voittaa jutun, viime 
kädessä oikeudenkäyntikulujen maksaja 
voi toki olla myös hankintayksikkö, Terho 
täydentää.

– Myös harmaata taloutta on tarkoitus 
torjua. Esimerkiksi verojen maksamatta 
jättämiseen suhtaudutaan tiukemmin kuin 
ennen. EU-hankintoihin tulee lisäksi tilaa-
jalle velvollisuus hankkia voittaneen tahon 
johtoportaasta ja hallintohenkilöistä rikos-
rekisteriotteet, Pohjonen kertoo.

Sidosryhmien roolia mietitään

Yksi tärkeä asia uudessa lainsäädännössä 
oli toukokuussa 2016 vielä määrittelemättä; 
kuntien omistamien yhtiöiden toiminta kau-
pallisilla markkinoilla.  

– Tiedossa ei ole, saavatko hankintayk-
siköiden sidosyksiköt toimia kaupallisilla 
markkinoilla samanaikaisesti, kun hankin-
tayksiköt teettävät niillä kilpailuttamisva-
paita hankintoja. Hankintalainsäädännön 
uudistusta koskevassa mietinnössä ehdo-
tetaan, että ne saisivat harjoittaa myyntiä 
muille kuin määräysvaltaa käyttäville omis-
tajilleen enintään 10 prosenttia. Ehdotus voi 
kuitenkin vielä muuttua tältä osin, Terho 
totesi toukokuussa.

– Meidänkin alalla on paljon kuntien 
teknisen toimen osakeyhtiöitä. EU-direk-
tiivin mukaan ne saavat harjoittaa myyntiä 
kaupallisilla markkinoilla enintään 20 pro-
senttia, EK:n mukaan 0 prosenttia ja TEMin 
työryhmä ehdottaa 10 prosenttia. Lopulli-
nen ehdotus selviää hallituksen esityksessä, 
Laukkanen täydentää.

Hankintoja lykätään

Hankintakenttä on Terhon mukaan tällä 
hetkellä melko sekavassa tilassa, koska 
kansallisen hankintalainsäädännön voi-
maansaattaminen on viivästynyt ja han-
kintadirektiivi on toisaalta ”välittömine 
oikeusvaikutuksineen” ollut 18.4.2016 luki-
en voimassa.

Koska uusi hankintalainsäädäntö ei 
astunut voimaan direktiivin asettamaan 
määräaikaan 18.4.2016 mennessä, työ- ja 
elinkeinoministeriö on kehottanut hankin-
tayksiköitä ottamaan siitä alkaen huomioon 
uuden hankintadirektiivin ehdottomat, sel-
keät ja tarkat määräykset.

– Odotettavissa on, että ennen kansalli-
sen hankintalainsäädännön voimaantuloa 
ilmoitettavien hankintojen määrä vähenee. 
Hankintayksiköt lykkäävät epäselvässä 
tilanteessa kiireettömiä hankintoja  myö-
hempään ajankohtaan, hän toteaa.

Kovat vaatimukset ongelmana

Tilaajien kannalta hankintamenettelyt 
muuttuvat Laukkasen mukaan koko ajan 
hankalammiksi, sen sijaan urakoitsijan 
kannalta hankintalain muutos on pikem-
minkin positiivinen. 

– Teoriassa ketään ei saisi suosia, mut-
ta hankintalainsäädännön uudistuksella 
voi olla vaikutusta siihen, että esimerkiksi 
pieniä paikallisia yrityksiä on jatkossa hel-
pompi suosia, hän toteaa.

Isona ongelmana Laukkanen pitää sitä, 
että hankintayksiköt koettavat saada kaiken 
kokoisissa hankkeissa parhaan mahdollisen 
tarjoajan asettamalla kovia liikevaihto- ja 
referenssivaatimuksia esimerkiksi teknisel-
le henkilökunnalle. 

– Nyt asetetaan sellaisia kombinaatioita, 
että isotkaan konsernit eivät pysty tarjoa-
maan. Erityisesti pk-yrityksillä ei riitä eväitä 
päästä tarjouskilpailuihin mukaan. Periaat-
teessa uuteen lakiin on kirjattu pk-yrittäjien 
mahdollisuus osallistua kilpailuihin, mutta 
johtaako se käytännön toimiin? Se on joka 
tapauksessa varmaa, että muutokset eivät 
tapahdu kovin nopeasti. 



Polttoainevarkaudet 
kannattaa torjua
Keskusrikospoliisin PTR-rikostiedusteluyk-
sikön mukaan viime vuonna joutui arviolta 
220 000 litraa polttoainetta pitkäkyn-
tisten haltuun. Fenniasta muistutetaan, 
että mikään vakuutus ei korvaa vahinkoja 
kokonaisuudessaan – sen takia työmail-
lakin kannattaa tehdä kaikki mahdollinen 
vahingon torjumiseksi.  

Teksti: Kaisa Salminen  Kuva: Tommi Ahlberg

Polttoainevarkauksia tapahtuu melko tasai-
seen tahtiin vuodesta toiseen. Jostain syystä 
Länsi-Uusimaa ja Lounais-Suomi johtavat 
rikostilastoja polttoainevarkauksissa. Asial-
la on sekä kotimaisia että ulkomaisia voroja, 
mopopojista ammattivarkaisiin.

Infratyömaat ovat otollisia kohteita, 
koska niitä ei ole suojattu yhtä hyvin kuin 
talonrakennustyömaita. 

– Säiliöitä nostetaan nostolavalle, raken-
teita ja lukituksia särjetään tai porataan 
vain reikä säiliöön, Fennian erikoistarkas-
taja Marko Melender kertoo tekotavoista.

Infrayrittäjän kannattaa Melenderin 
mukaan hankkia jykevähkö säiliö ja lukita 
se, koska mikään vakuutus ei korvaa vahin-
koa kokonaan – ja aina maksettavaksi jää 
omavastuu. 

Viikonlopun ajaksi säiliö on hyvä siirtää 
sellaiseen paikkaan, ettei lava-autolla pääse 
viereen. Säiliön voi myös sijoittaa näkyvälle 
paikalle valvonnan piiriin – joka tapaukses-
sa se kannattaa lukita. 

Ongelmana on, että suurelta osin kyse 
on pikkurikollisuudesta, joka ei näy tilas-
toissa ja sisäinen hävikkikin verottaa 
osansa. Rikosilmoitus kannattaa Melen-
derin mukaan tehdä aina myös pikkuvar-
kauksista, jotta saadaan tarkempaa tietoa 
varkauksista. 

– Varkauden varalta säiliön tulee olla 
merkitty. Uutena merkintätapana on kehi-
tetty muun muassa synteettinen DNA, jota 
varkaat eivät paljaalla silmällä havaitse. 
Poliisi löytää merkinnän UV-valon avulla, 
hän muistuttaa.  

Synteettinen DNA voi olla esimerkiksi  
selkomikrokirjoituksella kirjoitettu mer-
kintä säiliön omistajasta, joka hohtaa UV-
valolla haettaessa.

Euroopassa uusimpana keinona hyödyn-
netään nestemäistä DNA:ta, joka laitetaan 
polttoaineen sekaan. Se myös värjää polt-
toaineen, jolloin on mahdollista selvittää, 
mistä säiliöstä polttoaine on peräisin.    

– Jos yrittäjä on kärsinyt lukuisista säiliö-
varkauksista, on säiliön rakenteisiin järke-
vää sijoittaa paikannuslaite, mikäli rakenne 
sen mahdollistaa. Perinteinen valvontaka-
merakin auttaa saamaan varkaat kiinni ja 
ehkäisee sisäistä hävikkiä. Kameran sijoitte-
lussa pitää olla tarkkana ja huomioida myös 
lainsäädäntö.

Lisäturvaa vakuuttamalla

Fennia tarjoaa INFRA ry:n jäsenille etu-
pakettia, johon on mahdollisuus ottaa 

vakuutusturvaa polttoaineille ja niiden 
varastoinnille. 

– Työmailla on tyypillisesti erillisiä polt-
toainesäiliöitä. Sekä erilliset säiliöt, niiden 
sisällä olevat polttoaineet että työkonei-

den omat säiliöt ja niiden sisällä olevat 
polttoaineet kuuluvat vakuutuksen piiriin. 
Edellytyksenä on, että ne ovat varkauden 
sattuessa lukittuina. Erillisiä hälyttimiä ei 
vaadita; lukittu täyttökorkki riittää, Fenni-
an vakuutuspuolen osastopäällikkö Mika 
Lydman kertoo.

Hälyttimet ja videovalvontakin ovat hyö-
dyllisiä, koska vorot valitsevat mieluiten 
työmaan, jossa ei ole turvallisuustekniik-
kaa. Yrittäjälle tulee enemmän kustannuk-
sia siitä, että työt keskeytyvät kuin siitä, että 
polttoainetta on hankittava uudestaan. 

Polttoainevarkauden yhteydessä voi sat-
tua muutakin vahinkoa; rikotaan säiliöitä 
ja osa polttoaineesta valuu maahan. Miten 
vakuutuksissa näitä vahinkoja käsitellään?

– Fennian yritysvakuutukseen kuuluu 
toiminnan vastuuvakuutus, joka kattaa 
äkillisiä ympäristövahinkoja. Eli jos säiliö 
alkaa vuotaa äkillisestä syystä, toiminnan-
vastuuvakuutus kattaa välittömästi uhkaa-
van vaaran torjuntakuluja – esimerkiksi jos 
polttoaine uhkaa levitä ja päästä pohjave-
teen, Lydman kertoo.
– Toiminnanvastuuvakuutus ei kuitenkaan 
kata yrityksen omalle tontille sattunutta 
äkillistä ympäristövahinkoa. Sen varalta 
antaa lisäturvaa toimipaikkojen maaperän 
ympäristövahingon lisäturva, joka on mah-
dollista saada osaksi INFRAn etupakettia.

Vain harvalla infrayrittäjällä on Lydma-
nin mukaan polttoaineet vakuutettuina.

– En tiedä kuvitellaanko, että ne ovat 
automaattisesti vakuutuksen piirissä. Jotta 
vakuutus olisi voimassa, on sovittava aina 
erikseen, minkä kokoisesta säiliöstä on 
kyse ja kuinka paljon siellä on polttoainetta. 
Kovin pieniä polttoainemääriä ei luonnolli-
sesti kannata vakuuttaa. 

Säiliöt kannattaa sijoittaa aitojen ja lukkojen taak-
se, mielellään näkyvälle paikalle valvonnan piiriin.
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Vakuutusklinikka
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Juha Tuovinen: ”Jonkinlainen lupa kannattaa aina pyytää nähtäväksi, eikä luottaa siihen jos            netissä tai muuten kerrotaan että kunnossa on.”

Ympäristöillassa
epäselvä sääntely nostettiin pöydälle
Puhdas maa ei yleensä ole sitä miltä se näyt- 
tää. Ei, vaikka se olisi juuri pellosta kaivet-
tua. Tätä ja montaa muuta maanläheistä 
asiaa ruodittiin INFRA Uusimaan jäsenil-
lassa Vantaalla.  Vastaamassa oli poliisin ja 
lupaviranomaisen edustajat. 

Teksti ja kuvat: Tommi Ahlberg

Ilma oli sakeana kysymyksistä ja vastauksis-
ta, kun Vantaalla järjestettiin heinäkuussa 
jäsenilta ympäristölainsäädännön ja lupa-
käytäntöjen kiemuroista. Vilkas keskustelu 
antoi osviittaa tulevasta, ympäristöasiat 
nousevat koko ajan vain entistä tärkeimmik-
si viranomaisten ja EU:n silmissä.

− Meillä on äärimmäisen hyvä yhteistyö 
ympäristöviranomaisten kanssa. Kiinnijää-
misen riski on kasvanut ympäristörikoksissa 
huomattavasti viime vuosina. Painopiste on 
sellaisissa ympäristörikoksissa jotka tapahtu-
vat pohjavesialueella, ne pyritään saamaan 
saman tien tutkintaa, Juha Tuovinen Itä-
Uudenmaan poliisilaitokselta tiivisti heti esi-
tyksensä aluksi ympäristöasioiden tilannetta.

Tuovinen toimii talousrikosyksikössä tut-
kinnanjohtajana ympäristörikosten parissa, 
tällä hetkellä rikostutkinnassa on 44 tapa-
usta. Joka vuosi 20 uutta tulee tutkintaan ja 
osa vanhoista poistuu, mutta kokonaismää-
rä kasvaa. 

− Kun soitto ympäristökeskuksesta tulee 
meidän ympäristötutkijoille, niin ilmoitus-
kynnys on todella matalalla. Asiasta otetaan 
välittömästi koppi, ympäristörikosten koh-
dalla poliisin on tärkeää mennä mahdolli-
simman nopeasti paikalle, dokumentoida 
alue ja aloittaa tekninen tutkinta.

Kuljetus ja hävittäminen  
keskeisiä tutkittavia

Ympäristörikoksissa on Tuovisen mukaan 
yleensä kyse jätteen kuljettamisesta ja 
hävittämisestä. Isoimmissa jutuissa voi olla 
kyse miljoonien rikoshyödystä, aiheutettu 
vahinko on usein vielä paljon suurempi.

− Maan tapa on valitettavasti ollut, että 
jätteitä dumpataan maastoon ja puhdasta 
maata ajetaan päälle, tai myrkkyjä säily-
tetään epäasiallisesti. Pahimmillaan tämä 
kaikki tapahtuu pohjavesialueella. 

Perusrikosnimike Tuovisen yksikön tut-
kimissa tapauksissa on ympäristön turme-
leminen, joka on luonteeltaan vaarantamis-
rikos. Ympäristön turmelemisrikokseen voi 
syyllistyä, vaikka mitään vahinkoa ympä-
ristölle ei olisikaan aiheutunut. Riittää, jos 
on aiheuttanut riittävän suuren vaaran, 
esimerkiksi säilyttämällä myrkyllisiä aineita 
väärin. Rikoksen vanhenemisaika on poik-
keuksellisen pitkä, 10 vuotta.

Törkeitä ympäristön turmelemisia ei Suo-

messa ole vielä paljon tunnistettu, vaikka 
niitäkin Tuovisen mukaan varmasti tapah-
tuu. Törkeässä ympäristörikoksessa pitää 
olla ympäristön turmeltumista tapahtunut 
ihan konkreettisestikin.

Vastuun kohdentaminen  
hankala asia

− Oleellista tässä on vastuun kohdentami-
nen! Ja sitä on sitten vaikea monien ymmär-
tää, Juha Tuovinen painotti.

− Jätelain mukaisesti jätteestä vastaa 
sen haltija, mahdolliset kuljettajat tai kul-
jetusyritys, ja usein vasta sitten jätteen vas-
taanottaja. Ihmetellään, miten voi syyllistyä 
ympäristörikokseen, jos on vain kuljettunut 
jätettä jollekin toiselle. 

Tuovinen korostaa, että ammattimaises-
sa toiminnassa pitää tuntea omat vastuun-
sa. Vastuun kohdentamisessa ei voi vedota 
tietämättömyyteen, on otettava asioista sel-
vää ja tiedettävä mitä kuljettaa.

Lupa pitää itse tarkistaa

Viime helmikuussa uutisoitiin näkyvästi 
Nurmijärveltä luvattomasta maankaato- 
paikasta. Savimaata oli kipattu pohjavesi- 
alueelle, jota uhkasi nyt pilaantuminen. 
Tuovinen selostaa tapausta poliisin näkö- 
vinkkelistä.

− Pohjavesikertymän päälle oli kipattu 
laajalle alueelle 2−4 metriä savimaata. Tapa-
uksessa on jo kuultu montaa kuljettajaa ja 
kuljetusyrittäjää. Puhdasta savimaata kyl-
lä, mutta väärässä paikassa. Se on jo aihe-
uttanut alueen pohjaveden pumppaamon 
vedenlaatuun pilaantumista.

Jäsenillan keskustelusta selvisi, että 

maa-aineksia välittävillä yrityksillä ei ole 
vastuuta asiassa. Ne vain toimivat välittä- 
jinä, eikä niiden velvollisuus ole selvittää, 
ovatko vastaanottopaikkojen luvat kun- 
nossa.

− Kuljettajan pitää ottaa selvää onko 
läjittäminen luvallista vai ei. Jonkinlainen 
lupa kannattaa aina pyytää nähtäväksi, eikä 
luottaa siihen jos netissä tai muuten kerro-
taan että kunnossa on, Tuovinen painotti.

Sama pätee viranomaisten kanssa käy-
tyihin keskusteluihin. Ne kannattaa hoitaa 
vaikka sähköpostilla, että keskusteluista jää 
itselle aina joku dokumentti.

Poliisin viestintä ja media

Nurmijärven tapauksessa ympäristöillassa 
yrittäjiä puhutti myös median rooli. 

Asia oli median ykkösuutisena jo siinä 
vaiheessa, kun tapaus oli vasta poliisin 
tutkinnassa ja syyteharkinnassa. Yrittäjälle 
sellainen tarkoittaa maineen menetystä ja 
mittavia taloudellisia tappioita. 

– Yrittäjän oikeusturvan kannalta olisi 
äärimmäisen tärkeää, että media ei vedä 
hätäisiä johtopäätöksiä. Jos uutinen osoit-
tautuukin aiheettomaksi, voi se yrittäjän 
taloudellisen tilanteen kannalta olla peruut-
tamatonta, painotti INFRA Uusimaan toi-
minnanjohtaja Mikaela Aaltonen.

− Poliisi ei saa jättää tiedottamatta sel-
laisista asioista, joilla voi olla laajempaa 
yhteiskunnallista merkitystä. Näin tehdään, 
että kukaan muu ei tekisi samaa virhettä 
eikö joudu samaan tilanteeseen, Tuovinen 
puolusti poliisin viestintätapaa.

Pääkaupunkiseudulla rakennettaan nyt 
tavanomaista vilkkaammin. Mutta laillisia 

INFRAn ympäristö ja yhteiskuntavas- 
tuiden johtaja Eija Ehrukainen tiivisti yh- 
teen ympäristöillan keskusteluissa nous- 
seet ongelmat. Asia ei ole yksinkertainen, 
kun ottaa maasta kauhallisen puhdasta 
maata, on se pääsääntöisesti jätettä. Sil- 
loin noudatetaan yleensä jätelakia, joka 
on ankarampi laki kuin ympäristölaki.
SYKE on parhaillaan tekemässä selvitys- 

tä, miten maa-asioiden 
kanssa voidaan edetä, 
 mutta selvitys voi viedä 
vuosia. Nyt ollaankin 
tilanteessa, jossa toimin- 
tatavat eivät ole selkei- 

tä ja tulee ylilyöntejä. Toiminnanharjoit- 
tajat toivovat, että silloin kun ei ole vielä 
selvyyttä siitä, onko mitään rikosta edes 
tehty, niin asiaa ei reviteltäisi näyttä- 
västi mediassa. Toiminnanharjoittajalta voi 

lähteä elinkeino, vaikka pitkän oikeuspro-
sessin jälkeen tulisi vapauttava tuomio, 
Ehrukainen muistutti. 

Maakuntahallinnon uudistaminen tu- 
lee muuttamaan jo nyt sekavaa tilannet-
ta. Mihin suuntaan, sitä ei Ehrukaisen 
mukaan voi sanoa vielä mitään. Hänen 
neuvonsa yrittäjille sekavassa tilantees-
sa oli, että kannattaa kysyä aina kuntien 
rakennusvalvonnasta neuvoa.

Hän muistutti jäsenillan kuulijoita ole-

maan huolellisia. Maa-ainekset ja niihin 
liittyvät asiat vaativat yleensä luvan, ja 
sitä pitää myös noudattaa. Kannattaa aina 
lukea tarkkaan, mitä luvat pitävät sisäl-
lään. Ehdoissa voi olla omituisuuksia, joi-
ta viranomainenkaan ei ole huomannut. 

Eija Ehrukainen esitti viranomaisten 
puoleen toivomuksen, että kun lupaa on 
voitu odottaa viisikin vuotta, niin sitten 
kun se annetaan toiminnanharjoittelijal-
le, käytäisiin sitä huolella yhdessä läpi. 

Aina pitää kysyä

Kun ympäristöviranomainen ottaa yhteyttä, kannattaa siihen heti reagoida, se on aina halvin 
vaihtoehto, Juha Tuovinen muistutti jäsenillan kuulijoita.

Juha Tuovinen toimii rikoskomisariona 
Itä-Uudenmaan poliisilaitoksen talousrikos-
yksikössä. Vuonna 2012 yksikössä alettiin 
pohtia, että ympäristörikokset tarvitsevat 
poliisissakin omat asiantuntijansa. Nyt 
yksikössä on kuusi ympäristörikostutki-
jan virkaa. Muualle Suomeen ei poliisiin 
omia ympäristörikosten ryhmiä ole vielä 
perustettu, mutta suunnitteilla niitä on. 

Katariina Serenius toimii ympäristö- 
valvontapäällikkönä Keski-Uudenmaan 
ympäristökeskuksessa. 



Juha Tuovinen: ”Jonkinlainen lupa kannattaa aina pyytää nähtäväksi, eikä luottaa siihen jos            netissä tai muuten kerrotaan että kunnossa on.”

SUOMEN RAKENNUSKONE OY 
PALVELEE

info@sr-o.fi I www.sr-o.fi

Vantaan toimipiste 
Kiitoradantie 3, 01530 Vantaa

pääkonttori, palVelukeskus 
Metallitie 6, 33960 Pirkkala

oulun toimipiste 
Kaarnatie 28, 90530 Oulu

myynti
020 775 8410

konevuokraus
040 450 9278 

Huolto
020 775 8430

Varaosat
020 775 8442 

tekninen tuki
020 775 8460

Sinua lähimmän palvelu pisteen 
löydät osoitteesta: 

www.sr-o.fi/palveluverkosto

Konemyynti:

Mikko Ihamäki 
puh. 0400 582 777 
mikko.ihamaki@sr-o.fi

Dieci-kurottajat 
ja konevuokraus:

Visa Mönkkönen 
puh. 040 450 9278 
visa.monkkonen@sr-o.fi

paikkoja ylijäämämaille löytyy vain niukas-
ti. Syitä tähän etsittiin ympäristöillassa niin 
poliittisen päätöksenteon kyvyttömyydestä 
kuin virkamiehistäkin.

”Saako omalle pihalle kaivaa montun ja 
täyttää sen puhtaalla maalla?” Simppeli 
yleisökysymys sai aikaan polveilevan kes-
kustelun. Viranomaisten vastaus oli, että 
joskus saa, joskus ei. Ympäristöasiat ratkais-
taan aina tapauskohtaisesti. Siksi on aina 
parempi kysyä ympäristöviranomaisilta 
kuin katua myöhemmin. 

− Mitä enemmän pääkaupunkiseudulla 
rakennetaan, sitä enemmän kehyskuntiin 
syntyy laittomia maankaatopaikkoja. Niitä 
pitäisi suunnitella etukäteen jo ennen kuin 
lähdetään tekemään näin suuria hankkeita. 
Nykyinen tilanne asettaa kuljetusyrittäjät 
hankalaan tilanteeseen, johon heillä ei itsel-
lään ole mitään syytä, Tuovinen pohdiskeli.  
Hänen mukaansa hankalia tilanteita ei ole 
tarkoitus ratkaista rikosoikeudella, vaan nii-
den synty pitäisi estää jo ennakkoon.

Sen sijaan räikeimmät tapaukset halu-
taan aina ottaa poliisin tutkittavaksi. 

 
Lupien saanti kestää… ja kestää…

” Normaalistikin luvan saaminen kestää vuo-
sia. Lupabyrokratia on todella pitkä, ja kun 
mietitään millainen tempo pääkaupunki-
seudulla rakentamisessa on, niin se on mah-
doton yhtälö?”, kuului seuraava kysymys 
yleisöstä.  Keski-Uudenmaan ympäristökes-
kuksen ympäristövalvontapäällikkö Kata-
riina Sereniuksen mukaan resurssipula 
on suurin syy lupien pitkittymiseen. Samat 
viranomaiset hoitavat lupia ja valvontaa. 
Hän neuvoi yrittäjiä täyttämään asiakirjat 
huolellisesti niin, ettei niihin tarvitse pyy-
tää jälkikäteen täydennyksiä, ja luvan saati 
vauhdittuu.

Serenius sai kuulla yrittäjän arkea kuvaa-
van kommentin. ”Ensin sanotaan, että asia-
kirjat ovat täydelliset, sitten tuleekin myö-
hemmin pyyntö että kangasvuokkotutkimus 
pitää vielä tehdä. Kun se on teetetty, pyyde-
tään taas tekemään pari uutta tutkimusta 
alueella. Tuntuu kyllä välillä että oltaisiin 
pahantekoon hakemassa laillista lupaa tänä 
päivänä. Alle kahden vuoden et saa lupaa 
mihinkään toimintaan.” 

Keskustelussa todettiin, että on lupia joi- 
den saaminen kestää yli kymmenenkin 
vuotta.

Selvillä on oltava

– Ympäristönsuojelulain 6 §:n selvilläolovel-
vollisuus sanoo, että ”toiminnanharjoittajan 
on oltava selvillä toimintansa ympäristö-
vaikutuksista, ympäristöriskeistä ja niiden 
hallinnasta sekä haitallisten vaikutusten 
vähentämismahdollisuuksista”. Vastuu on 
siis aina toiminnanharjoittelijalla itsellään. 
Jos oma osaaminen ei riitä, on ostettava 
apua ulkopuolelta. Kun yrittäjä käyttää ulko-
puolista konsulttia, pitää tämän silti itse olla 
selvillä vaatimuksista. Vastuuta ei voi dele-
goida, vaikka teettäisi työn ulkopuolisella, 
Katariina Serenius kertoi.

Jätelaista paljon velvollisuuksia

– Jätelain toisesta luvusta tulee luvan saa-
jalle paljon velvollisuuksia. Tuotannon 
harjoittajan on oltava selvillä tuotannosta 
syntyvästä jätteestä, sen ympäristö- ja ter-
veysvaikutuksista. 13. pykälä määrittää, mi- 
ten jätehuollon vaaroja ja haittoja tulisi 
ehkäistä. Vaatimukset yrittäjälle ovat todel-
la kovia. Lisäksi on jätteiden erillään pito-
velvollisuus, vaarallisen jätteen pakkaa-
mis- ja merkitsemisvelvollisuus, vaarallisen 
jätteen sekoittamiskielto, aiheuttamisperi-
aate. Lisäksi on  kirjanpitovelvollisuutta, 
seurantavelvollisuutta ja muuta, Katariina 
Serenius luetteli.

– On itse asiassa järkyttävän kovia vaa-

timuksia. Teillä pitäisi olla tosi tarkat tiedot 
siitä mitä jätteitä teidän toiminnasta syntyy 
ja miten niitä on käsitelty. 

Lisäksi on vastuita jätehuollon järjestä-
misestä. Vastuu siirtyy vasta sitten kun jäte 
on asianmukaisella vastaanottajalla. Se 
mitä tarkoitetaan asianmukaisella vastaan-
ottajalla selviää jätelain 30. pykälästä.  Jos 
jäte päätyy väärään paikkaan, on se edel-
leen jätteen viejäyrityksen vastuulla. 

Luvansaajan vastuuta pidetään anka-
rana vastuuna, lupamääräykset sisältävät 
nykyään paljon omavalvontaa. Vaikka 
luvanvaraisesta toiminnasta ei aiheutuisi 
mitään vahinkoakaan, ei sitä silti saa aloit-
taa ennen luvan saantia. 

Hyödyntämistarve ja  
suunnitelmat auttavat

Keskustelu jäsenillassa kääntyi taas kysy-
mykseen, milloin kyse on maa-ainesten hyö-
dyntämisestä ja missä kulkee jätteen raja. 

Maa-aineksen hyödyntämisessä on kyse 
tilanteesta, jossa maa-aines ei muodostu 
missään vaiheessa jätteeksi. Entä milloin 
se muodostuu jätteeksi, ihmeteltiin. Selvisi 
vain, että asia on hankala, ja että ympäris-
töministeriö on tehnyt aiheesta oppaankin, 
mutta sekin on vaikeaselkoinen.

– Ympäristövaikutukset on aina huo-
mioitava. On ympäristöseurauksia jotka 
tekevät hankkeesta luvanvaraisen, mutta 
myös seurauksia jotka tekevät hankkeesta 
kokonaan kielletyn. Luvanvaraista se on 
toimenpiteestä riippumatta, jos se voi aihe-
uttaa vesistön, noron tai ojan pilaantumista. 
Eli tarkastellaan seuraamusta, ei toimenpi-
dettä. Pohjaveden pilaantumiskielto on aina 
ehdoton, kuten Nurmijärven tapaus osoitti, 
Serenius selvensi asiaa.

Maa-aineksen käytölle pitää olla myös 
aina jokin todellinen hyödyntämistarve. – Ei 
voi olla kohdetta jonne voi viedä mitä vaan, 
täyttää kuinka korkeaksi vaan, ja jatkaa sitä 
kymmeniä vuosia. Ensin on oltava tarve ja 
sitten vasta sinne saa tuoda materiaalia, 
Serenius korosti.

Maa-aineisvarasto on herättänyt paljon 
puhetta. Ylijäämämaa muuttuu jätteeksi 
kun sitä varastoidaan yli vuosi. Hyödyntä-
misen pitäisi lain mukaan olla välitöntä.

”Pääkapunkiseudulla on käynnissä valta-
via työmaita ja niistä tulee miljoonia tonneja 
maata. Ei mahdu millään vuodessa markki-
noille, niitä hyödynnetään seuraavat viisi 
vuotta”, kuului yrittäjien kommentti ja sitä 
seurasi vielä kysymys:

”Missä vaiheessa luomumaa muuttuu 
jätteeksi?” Katariina Sereniuksen mukaan 
maa-aines on jätettä jos sitä pitää jotenkin 
käsitellä tai sillä ei ole varmaan ja suunni-
telmallista hyödyntämiskäyttöä. Luvat pitää 
olla jo ennakkoon.

Melu ja tärinä

Uutena asiana tuli esiin tilapäistä melua ja 
tärinään aiheuttava toiminta. Ilmoitus pitää 
tehdä erittäin häiritsevästä melusta ja on rat-
kaisevaa missä, milloin ja miten työ tehdä.

– Kallion poraaminen, louhiminen ja 
murskaaminen ovat suurimmalle osalle 
maarakentajista selviä ilmoitusten suh-
teen. Uutena asiana on tullut murskakauha, 
joka voi edellyttää ilmoitusta. Iskuvasaran 
käytöstä tarvitsee tehdä aina ilmoitus. Paa-
lutustöistä unohtuu yllättävän usein teh-
dä meluilmoitus. Ilmoitus pitää tehdä 30 
vuorokautta ennen toiminnan aloittamista. 
Ennen ei ollut näin tarkkaa, Serenius luet-
teli pelisääntöjä. 

Uutta on myös, että jos aloittaa työt eikä 
ole tehnyt ilmoitusta,  on sekin jo rangaista-
vaa. Niissä kunnissa, joissa on ympäristön-
suojelumääräykset käytössä, iskuvasaran 
käyttöön on annettu lievennyksiä, pieni kal-
lionpätkä voidaan murskata ilman lupaa. 

Alihinnoittelu piinaa infra-alan yrittäjää
Teksti ja kuvat: Kaisa Salminen

Ylimpänä huolenaiheena INFRA Uusi-
maa ry:n huhtikuiseen kevätkokouk-
seen osallistuneilla jäsenyrittäjillä oli 
alati koveneva hintakilpailu.

– Eihän näillä hinnoilla kukaan elä. 
Hintaralli johtuu siitä, että alalla on lii-
kaa konekantaa, Pia Metsola arvioi. 

Metsola on INFRAn Kaakkois-Suo- 
men piirin hallituksen pitkäaikainen 
jäsen ja INFRAn nosturijaoston puheen-
johtaja.  Hän vaikuttaa nykyisin myös 
INFRA Uusimaa ry:n hallituksessa, jo- 
hon tuli kutsu korvaamaan Kari Muhos-
ta. Tämä on siirtynyt Louhintahiekasta 
Hämeenlinnan LinnaInfra-liikelaitok-
sen vetäjäksi.

Uudenmaan piiriyhdistyksen puheen- 
johtaja Nina Lindström kertoi odotta-
vansa kuin kuuta nousevaa uutta han-
kintalakia ja sen täytäntöön panoa. 

– Halvimman hinnan periaate on val-
lalla hankinnoissa, vaikka halvin hin- 
ta osoittaisi selkeää laskuvirhettä tai 
osaamattomuutta hankkeeseen. Tähän 
toivon muutosta uuden hankintalain 
myötä. Muuttuuko tilaajien käytännöt 
lainmuutoksen myötä, jää nähtäväksi.

Työtilanne silti kohentunut

Toisaalta osa paikalle tulleista tuntui 
luottavan rakentamisen kasvun jatku-
van. Myönteinen kasvuvire näkyi Erkki 

Mäntylän mukaan kuljetusbisneksessä 
jo viime syksynä.

– Kuljetusala on vähän kuin taksimit-
tari; se näyttää ekonomian tilan välittö-
mästi. Tämä oli ensimmäinen talvi seitse-
mään vuoteen, kun rakentamisessa näkyi 
selvästi piristymisen merkkejä. Raken-
taminen kasvaa seuraavat 5–6 vuotta. 
Ensin kasvaa vienti, seuraavaksi omako-
tirakentaminen ja sitten yksityinen sek-
tori alkaa investoida, Mäntylä ennakoi. 

Paikalla oli noin 30 jäsenyrittäjän li- 
säksi myös yhteistyökumppaneita esit-
telemässä tuotteitaan. 

Infra-ala uudistuu

INFRA ry:n terveisiä tuonut Eija Ehru-
kainen nosti esille muun muassa minis-
teri Anne Bernerin uudistusehdotukset 
ja niiden vaikutukset infra-alalle.

– Yhtiöittäminen on joka tapaukses-
sa edessä myös liikenneverkon osalta, 
koska se mahdollistaa pitkäjänteisem-
män rahoituksen. Voimme saada jopa 
EU-tukea liikennehankkeillemme. Ny- 
kyinen budjettirahoitus ei sitä mahdol-
lista, hän totesi.

Vauhdilla etenevän aluehallintouu-
distuksen merkitystä ei Ehrukaisen mu-
kaan ole täysin ymmärretty.

– Maakuntahallinnon rakentaminen 
ei vaikuta vain  sairaanhoitoon, vaan 
esimerkiksi ympäristöhallinto pyöräy-
tetään täysin uuteen uskoon. 

Pia Metsola Tuomo Piekka ja Erkki Mäntylä



INFRA Uudenmaan jäsenyrittäjille

Ei enää kortin syöttöä maksupäätteeseen 
eikä tunnusluvun muistelua ja näppäilyä 
kohmeisin sormin. Kortiton tankkaus pe- 
rustuu etätunnistukseen, jossa tankkaus-
pistooli ja polttoainesäiliön suun ympäril-
le asennettu anturirengas ottavat langat-
tomasti yhteyden toisiinsa.

Kortiton tankkaus on ollut mahdollista 
kaikilla Teboilin ammattiliikenteen D-auto- 
maateilla Hangosta Kittilään lokakuusta 
2015 lähtien.

Teboilin ammattiliikenteen ja koneyrit-
täjämyynnin johtaja Pasi Lintukangas 
kertoo, että asiakkaat ovat ottaneet uuden 
teknologian innostuneesti vastaan ja tank-
kausrinkuloiden tilauskanta lasketaan jo 
tuhansissa.

”Kiinnostus oli odotettua, sillä kortit-
toman tankkauksen käyttöönotto hyö-
dyttää yrityksiä monella tapaa.”   Pasi 
Lintukangas toteaa hyötyjen olevan sitä 
suuremmat, mitä enemmän yrityksellä 
on autoja ja kuljettajia. ”Varsinkin isoissa 
kuljetusyrityksissä maksukorttien ja tun-
nuslukujen hallinnointi tuottaa paljon 

työtä. Kortittoman tankkauksen myötä 
huoli korttien turvallisuudesta, pin-koo-
dien muistelu ja uusien korttien lähettely 
ympäri Suomea ovat historiaa.”

Lintukangas lisää, että myös virhetank- 
kausten riski poistuu, koska anturirenkaat 
ohjelmoidaan tuotekohtaisesti. ”Anturiren-
gas sisältää samat tiedot kuin asiakkaan 
D-kortti, eli asiakas voi tankata D-auto-
maatilla kaikkia niitä polttoainelaatuja 
kuin D-kortillakin.”

Datapassilla automaattinen  
keskikulutusseuranta

Ajoneuvoihin asennettava anturirengas 
toimii Teboilin laskutusjärjestelmässä kuin 
tavallinen D-kortti. Jokainen rengas ohjel-
moidaan ajoneuvokohtaisesti ja sisältää 
polttoainesäiliökohtaisen tuotekoodin. Yh- 
den renkaan asentaminen vie aikaa noin 
puoli tuntia.

Lisäpalveluna ajoneuvoihin voidaan 
asentaa myös kilometritunnistin, Data-
pass. Laite kerää automaattisesti tankka-
uksen yhteydessä ajoneuvon kilometrit 
ja laskee polttoaineen kulutusseurannan 

laskutukseen. Tämä laite yhdistetään ajo-
neuvopiirturin pulssiväylään.

Anturirenkaan asennus on asiakkaalle 
vaivatonta ja onnistuu Teboilin yhteistyö-
kumppanin luona, asiakkaan tiloissa tai 
asiakkaan määrittelemässä paikassa. Teboi-
lin yhteistyökumppanin luona asennus on 
kiinteähintainen, johon sisältyy yhden tai 
useamman anturirenkaan (diesel, moottori-
polttoöljy ja AdBlue®) asennus per ajoneu-
vo. Toimitusaika tilauksesta asennukseen 
on tällä hetkellä muutamia viikkoja.

Teboilin kortittoman tankkauksen lait-
teiden valmistaja on Orpak Systems, jonka 
asiakkaita ovat monet kansainväliset öljy-
yhtiöt. ”Orpakin teknologia on käytössä 
osoittautunut erittäin varmatoimiseksi ja 
luotettavaksi”, Pasi Lintukangas kiittää. 

Teksti ja kuva: Teboil

Kortittoman tankkauksen edut
• Nopein tapa tankata. Aikaa ei kulu kortin 
  syöttämiseen automaatilla eikä tunnus-
 luvun näppäilyyn.

• Virhetankkausten poistuminen. Jokainen 
 anturirengas koodataan oikealle tuotteelle.

• Vaivattomuus. Ei tarvetta kortille
 tai tunnusluvulle.

• Turvallinen tankkaus. Anturirenkaan 
 väärinkäyttö on käytännössä mahdotonta.

• Kuljettajien turvallisuus. Ei korttien tai kä-
 teisen rahan käsittelyä tankkauspisteessä. 

• Luotettavuus. Polttoainepumpun 
 toiminta lakkaa, kun pistooli otetaan 
 pois polttoainesäiliön suuaukosta.
Lisätietoa Teboilin kortittomasta tankkauk- 
sesta: www.teboil.fi/kortiton

Kortiton ”älytankkaus” on nopea ja turvallinen

INFRA Uusimaa ry:n yhteistyökumppanit

Aluemyyntipäällikkö Juha Närhi, Puh. 0400 433761
juha.narhi@teboil.fi, Oy Teboil Ab

Jukka Lehikoinen, 040 748 7675, www.a-vakuutus.fi

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

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

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

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

Espoo

IKH Espoo, Vantaa, Konala yhteislogo  
INFRA Uusimaa -lehteen 

Koko: 185 x 36 mm

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

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

harri.forsman@st1.fi, (Itä-Uusimaa)

Tarja Toivonen, tarja.toivonen@woikoski.fi

Myyntijohtaja Tapio Christiansen +358 50 380 6350 
tapio.christiansen@ramudden.fi www.ramudden.fi

Simo Saukkonen, simo.saukkonen@etpoy.fi,
0400 599 006

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

Tämän vuoden INFRA Uusimaa ry:n 
syyskokous rymistellään 9.9.2016 klo 
18.00 alkaen ravintola Rymy-Eetussa 
Helsingissä. 

Kokouksen jälkeen osallistujille tarjotaan her-
kullinen sadonkorjuubuffet. Kutsu on kahdelle, 
joten puolisot mukaan Rymy-Eetuun!

Buffet-pöydästä löytyy muun muassa Kiviky- 
län palvaamon kokonainen possu lisukkeiden 
kera.

Kaikki mukaan avec tapaamaan muita maara- 
kentajia ja kuulemaan yhteisistä tärkeistä asi- 
oista.

Kutsu kokoukseen tulee vielä erikseen, mut-
ta laita päivämäärä jo kalenteriisi! Rymy-Eetu 
löytyy osoitteesta Erottajankatu 15, Helsinki.
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Fas. 4533   Fas. 4501 Oracal 8500-021

Syyskokous
sadonkorjuu-

juhlan
tunnelmissa.

Tankkauspistoolin kaulaan asennettu lukijalai-
te tunnistaa polttoainesäiliön anturirenkaan 
radiotaajuutta käyttäen ja antaa tankkausluvan 
automaatin pumpulle. Tankattuaan asiakas voi 
halutessaan tulostaa kuitin korttiautomaatista.


