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Ammattilaiselle!

s.
Hinnat si
ALV 24%

Talvitakki
Alna

• materiaali 100 % polyesteriä,
215 g/m²
• Helly Tech® Performance
• väri: fl.keltainen/t.harmaa,
fl.oranssi/t.harmaa
• EN ISO 20471 lk 3, EN 343 3,1,
EN 342, 0,328 m² K/W,
hengittävyys lk 3
• koot: S-3XL
HH71394-369-269-S/3XL

Talvitakki

179,-

Chelsea Evo

• materiaali 100 % polyesteriä, 215 g/m²
• Helly Tech® Performance
• EN 342 Arctic-housujen (71450)
kanssa, EN 343 lk 3,1, EN 14058
• väri: musta
• koot: S-4XL
HH71340-950-S/4XL

199,-

Talvijalkineet

• vettähylkivä
• öljyn ja useiden kemikaalien
kesto (pohja)

AL Hit 6 XL + S3 HRO

Pitopohja

Talvityövaatteet

lla!

• 100% polyesteri, 220 g/m²
• veden- ja tuulenpitävä, hengittävä
• värit: fl.punainen/musta,
fl.keltainen/musta ja fl.oranssi/musta
• EN 343 vedenpitävyysluokka 3, hengittävyysluokka 1

• alumiininen varvassuoja
• teräksinen naulaanastumissuoja
• koot: 39-47
SK52459A-39/47

139,-

ADAMIITTI

Roller High XL + S3

Takki

• komposiittivarvassuoja
• teräksinen naulaanastumissuoja
• öljyn ja useiden kemikaalien kesto (pohja)
• vettä hylkivä
• XL-lesti
• koot 39-47
SK52157-39/47

AMETISTI
Housut

• EN ISO 20471 luokka 2
• koot: 2XS-5XL
PAT522K/O/P-2XS/5XL

159,-

109,-

• EN ISO 20471 luokka 1
• koot: XS-XL
PAT555K/O/P-XS/XL

99,-

Mutterin ntö 2034 Nm!
ä
irrotusvä

Iskevä mutterinväännin 18 V
ONEFHIWF34502X

• max. 2400 iskua/min
• vääntiö 3/4” kitkarenkaalla
• sis. 2 x 5,0 Ah Redlithium-ion akku,
laturi (59 min), HD Box-salkku

Rasvapuristin 18 V
GG-201C

• max. 620 bar
• tyhjentää jopa
7 putkiloa / lataus
• sis. 1 x Li-Ion
2,0 Ah akku, laukku

MW440490

299,-

www.ikh.fi
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Yritysmyynti 0201 323 589*

Konala

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

Vantaa

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

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

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

KO

HE

R

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

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

599,T I MA I

N
EN

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

795,-

PE

Espoo

519,-

MW459730

YRIT YS

Pääkirjoitus

Strategiaa täytäntöön
INFRA ry ja INFRA Uusimaa sen yhtenä piirinä osallistuivat tänä vuonna INFRAn strategiatyöhön, joka kunniakkaasti saatiin
valmiiksi edustajiston päätöksellä marraskuussa. Strategiatyö toteutettiin osallistamalla jäseniä ja toimihenkilöitä työpajoihin miettimään INFRAn yhteistä suuntaa.
Strategiatyön aikana vahvistui ymmärrys megatrendien eli pitkäkestoisten, suurten ja hitaasti muuttuvien yhteiskunnallisten ilmiöiden vaikutuksesta INFRAn
kehittämiseen. Nämä ilmiöt muuttavat
peruuttamattomalla tavalla yhteiskuntaa,
taloutta ja liiketoimintaedellytyksiä.
Tällaisia infra-rakentamiseen liittyviä ja
ympäristöä muokkaavia megatrendejä tunnistettiin neljä: 1. kaupungistuminen, 2. teknologinen kehitys, 3. ilmastonmuutos ja 4.
poliittinen epävakaus. Johtuen näistä muutoksista yhteiskunnassa, myös INFRAn on
tulevaisuudessa tehtävä asioita eri tavalla.

Kadonnutta luottamusta etsimässä
INFRA ry on toiminut vuosikymmeniä
erinomaisessa yhteistyössä sisäisten ja

ulkoisten sidosryhmien kanssa. INFRAlla
yhteisönä on siis jo merkittävä paikka
yhteiskunnallisessa keskustelussa.
Nostimme kuitenkin yhdessä esille
avoimesti ja rohkeasti, kuten luottamukselliseen ilmapiiriin kuuluu, reilun pelin
puutteet jäsenistömme keskuudessa. Keskusteluissa nousi selkeästi esille muutoksen mahdollistajaksi luottamus.
Tulevaisuudessa asioita pitää siis tehdä
eri tavalla. Toisaalta pitää tehdä myös eri
asioita.
Asenteella ”niin se on aina ennenkin
tehty ja tulee toimimaan vastakin” taannumme ja jämähdämme menneisyyteen.
”Maailma muuttuu ja me sen mukana”
-asenteen omaksuminen edellyttää meiltä
lisää rohkeutta, avoimuutta ja yhteistyötä.

INFRA-Suomi visio 2025
INFRA rakentaa pohjaa koko Suomen elinvoimalle. Suomi on iso maa, joka elää
ihmisten, tavaroiden ja raaka-aineiden
liikkeestä. Ilman toimivia väyliä, tietoliikennettä ja kuntateknisiä rakennelmia, ei

olisi Suomen tuonti- ja vientiteollisuutta.
INFRA tekee myös kestävämpää maailmaa. Ympäristöystävälliset panostukset
ovat koko alan kilpailuvaltti.
INFRA menestyy, kun se keskittyy jäsenistönsä etujen ajamiseen yhteiskunnallisessa päätöksenteossa. INFRA = me. Meidän on oltava yhtenäisiä, osaavia ja oppivia. Me olemme uuden strategian toteutuksen tukiranka.

Reilulla pelillä edelläkävijäksi
Myös luottamusta voi rakentaa. Meidän
tulee selvittää yhdessä, miten onnistumme
rakentamaan luottamusta sen sijaan, että
heikennämme sitä. Olemme itse asiassa
vastuussa luottamuksen rakentamisesta,
koska olemme INFRAn jäseniä ja koska
olemme yhdessä määritelleet strategian,
jonka muutoksen avaimeksi olemme määritelleet luottamuksen.
Kaikki sellainen toiminta, joka vääristää ja kiertää tosiasioita tai tuomitsee,
arvostelee ja vähättelee asioita tai ihmisiä,
heikentää luottamusta ympärillämme. Rei-

Lohja kiri
kuntatilaajakisan voittoon

lun pelin säännöt löytyvät sellaisista ulostuloista, jotka ovat rohkeita, avoimia, suoria, kunnioittavia, rehellisiä ja perusteltuja. Asioiden mittasuhteet ja kunnioittava
sävy on tärkeässä roolissa, kun keskustelemme eri näkökannoista keskenämme ja
yhteistyökumppaneidemme kanssa.
Hyvää Joulua!

Suunnitelmallista
maamassojen kierrätystä

Lohja on valittu INFRAn Paras Kuntatilaaja
-kilpailun voittajaksi. Raati arvosti etenkin
ratkaisujen pohtimista jo kaavoitusvaiheessa, koska silloin tehdään kestävän
rakentamisen kannalta tärkeimmät päätökset. Pienen kunnan resurssit huomioiden oli
tehty hyvää työtä. Vantaa ja Hämeenlinna
saivat kunniamaininnat.
Teksti ja kuva: Kaisa Salminen

Lohjaa pyydettiin mukaan, koska INFRA
Uusimaalle oli tullut yhdistyksen jäsenyrittäjältä viestiä, missä kiiteltiin esimerkiksi Seppo Lötjösen tarjouskyselyiden
valmiutta ja toteutuskelpoisuutta.
– Olemme pyrkineet selkokieliseen kerrontaan tarjouspyynnöissä jo senkin takia,
että urakoitsijat tietävät, mihin sitoutuvat,
ja minkälaista laatua tilaaja haluaa. Tavoitteenamme on reilu peli ja pitkäjänteinen
yhteistoiminta, Lötjönen korostaa.
Lohja tilaa valtaosan infratöistään ulkopuolisilta urakoitsijoilta. Nämä saavat tietoa
tulevista hankkeista Claudia-hankintajärjestelmän kautta, ja osa pienemmistä hank-

NINA LINDSTRÖM

Kuvassa kaupunkitekniikkainsinööri Seppo Lötjönen Lohjan Asuntomessut 2021 -työmaalla, Lohjanjärven rannalla. Hän on ollut mukana jo kaavavaiheessa suunnittelemassa hanketta.

keista toteutuu puitesopimusurakoitsijoiden toimesta. Claudia-järjestelmä on Lötjösen mukaan helpottanut tarjousten vertailua.
– Viime aikaisiin urakkasuorituksiin on
oltu tyytyväisiä, mikä voi johtua myös yhteistyön pitkäjänteisyydestä, hän kertoo.
Lötjönen korostaa sitäkin, että yhteistyön
pitää sujua työmaalla. Tilaajan nopea reagointi urakoitsijan tarpeisiin ajaa molempien osapuolten etua. Jos urakoitsija joutuu
seisottamaan työmaalla kalustoa ja työnte-
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kijöitä, se kostautuu tilaajallekin lisätyökustannusten kautta.
Hankkeiden rakennesuunnitelmat pyritään tekemään niin hyvin, että työnaikaiset
suunnitelmamuutokset saadaan minimoitua, koska silläkin on vaikutus lisä- ja muutostöiden määrään. Tärkeää on antaa myös
riittävästi aikaa esimerkiksi työsuoritusta
varten, ettei urakoitsija joudu suorittamaan
pakkoraossa, kiireellä ja epäedulliseen vuodenaikaan.

Lohjan kaupunki rakennuttaa infraa keskimäärin 10 miljoonaa euroa vuodessa.
Seppo Lötjösen mukaan tämän kokoluokan toiminta on hallittavissa joustavasti.
Koska resursseja on vähänlaisesti, samat
henkilöt ovat usein mukana koko hankkeen elinkaaren ajan.
– Osallistun itsekin usein kaavavaiheeseen, ja mietin hyvissä ajoin ratkaisuja,
hankkeen toteutettavuutta sekä esimerkiksi
ylijäämämaiden kierrätystä infran näkökulmasta, hän kertoo.
Kentältä tulleen palautteen mukaan Lohjan kaupunki hyödyntää ja kierrättää maamassoja suunnitelmallisesti eri työmailla.
Lötjönen kertoo, että työmailta kaivetut ylijäämämaat hyödynnetään esimerkiksi meluvalleina. Lisäksi niitä jalostetaan seuraavien
kohteiden esirakentamista varten.
Myös betonimursketta hyödynnetään
pohjavesialueen ulkopuolisissa kohteissa.
Samalla vältytään käyttämästä neitseellistä
materiaalia, kuten murskattuja kiviaineksia, soraa ja hiekkaa.
Lohja on myös Hinku-kunta, eli se on
sitoutunut tavoittelemaan 80 prosentin
päästövähennystä vuoden 2007 tasosta vuoteen 2030 mennessä. Yksi tavoitteista on olla
paras pyöräilykunta 2021, ja pyöräverkkoa
kehitetäänkin aktiivisesti.

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

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

Painopaikka
Libris/ Painoliber Oy, Helsinki, ISSN 2342-1827

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

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

Kannen pääkuva
Kaisa Salminen
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Henry Westlin: ”Olemme saaneet mukavasti tarjouksia myös pieniltä ja keskisuurilta yrityksiltä”

Vantaan ratikka on yksi kaupungin hiilineutraalisuushankkeista. Havainnekuva Hakunilasta.

Vantaa ottaa digi- ja
ympäristöloikkaa
Vantaan kaupunki on noussut Kehäradan vaikutuksesta isojen kaupunkien liigaan. Vaikka
resurssit ovat tiukalla, valmisteilla on jo uusi megaluokan hanke, eli Vantaan ratikka.
Ajankohtaiset haasteet liittyvät myös muiden hiilinielujen ja digitalisaation kehittämiseen.
Teksti: Kaisa Salminen
Kuvat: Kaisa Salminen ja Vantaan kaupunki

Kaupungininsinööri Henry Westlin on vetänyt uransa aikana useita järjestelmähankkeita. Tämän hetkinen mielenkiinto kohdistuu siihen, että Vantaasta halutaan älyliikenteen kokeilualusta. Westlin toimii
päämäärää edistävän Matti-hankkeen
ohjausryhmän puheenjohtajana.
Matti-hankkeen (Maankäytön Toimintamalli ja Tietojärjestelmä) tavoitteena on vanhat järjestelmät korvaava kokonaisratkaisu
maankäytön, kaavoituksen, rakennusvalvonnan ja kuntateknisen infran elinkaaren
hallintaan. Sen vaikutukset ulottuisivat
myös infrayrittäjiin.
– Olemme tyytyväisiä urakoitsijoiden
ammattitaitoon, mutta osaamista on syytä
kehittää. Se maailma saattaa tulla nopeasti
vastaan, jolloin kaikilta urakoitsijoilta vaaditaan tietomallien käyttöä, hän arvioi.
Tietomalleja on Westlinin mukaan tarkoitus ottaa mukaan kaikkeen tekemiseen

Kisamenestystä
Vantaalla on nyt hyvä vire päällä.
Se sai kunniamaininnan INFRAn Paras
kuntatilaaja 2019 -kisassa, etenkin
tavastaan jakaa sopivan kokoisia
urakoita kaiken kokoisille toimijoille.
Tikkurilan Jokiranta sai toisen sijan
RIL 2019 -palkinnoissa.
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– aina hankinnoista rakentamiseen ja kunnossapitoon asti. Vielä ei tiedetä, miten se
käytännössä vaikuttaa kunnossapitoon,
mutta joka tapauksessa kaikesta mitä kunnossapitopuolella tehdään, pitäisi jäädä tulevaisuudessa kaupunkimalliin jälki.
– Sellaista kaupunkimallia, mitä pidettäisi kunnossapidossa yllä, ei ole vielä tehty
missään. Tarkoitus on kuitenkin ottaa ensi
keväästä lähtien elinkaari hallintaan portaittain niin, ettei tietoa hävitettäisi missään.

lella. Kehärata on tuonut lisää asuntorakentamista ja investointeja etenkin Kivistöön,
Leinelään ja Myyrmäkeen. Ongelmana on
lähinnä, että rahat ovat menneet uusiin asuinalueisiin. Infran korjausvelan lyhentämiseen on varattu vuosittain noin 5 miljoonaa
euroa vuodessa, mikä on aivan liian vähän
siihen nähden, että rakentamatonta katuverkkoa on noin 200 kilometriä, hän toteaa.

Infran korjausvelka huolestuttaa

Infraurakat ovat Vantaalla tyypillisesti melko
pieniä, noin 0,5–13 miljoonaa euroa. Kaupungin 40 miljoonan infrabudjetista oman
työn osuus on noin 30 prosenttia, ja loput
tilataan ulkopuolelta.
– Olemme saaneet mukavasti tarjouksia
myös pieniltä ja keskisuurilta yrityksiltä,
etenkin koneurakoissa ja kuljetus-, maarakennus- sekä kunnossapitopalveluissa. Juuri
nyt ei ole kuitenkaan tiedossa kunnossapitotöitä, Westlin kertoo.
Myös vanhojen katujen peruskorjauksia
on odotettavissa vähänlaisesti.
– Meillä on vain yksi isompi vanhojen
katujen peruskorjaus vuosittain. Tänä
vuonna se oli Joukontie, ja ensi vuonna se
on Laurintie. Samalla laitetaan koko katuverkosto kuntoon vesijohtoverkostoa myöten. Lisäksi on paljon pienempiä katujen
korjauksia.
Katurakentamisen puolella on tulossa isoja
hankkeita vuoden 2021 paikkeilla. Esimerkiksi Kehä kolmosella, Askiston kohdalla, tie
on sortumavaarassa, ja sinne tarvitaan kier-

Henry Westlin on työskennellyt aikanaan
Espoon kaupungilla. Vantaan kaupungilla
on hänen reilun kymmenen vuoden kokemuksensa perusteella vähän matalampi ja
nopeampi organisaatio, mutta vähemmän
resursseja kuin Espoossa. Westlinin sanoin
Vantaata pyöritetäänkin minimalistisen pienillä henkilöresursseilla.
Vajetta on etenkin perusinfrarakentajista,
työnjohtajista ja valvojista. Westlin suhtautuukin myönteisesti ajatukseen INFRAn ja
muiden kaupunkien kanssa yhteistyössä järjestettävästä rekrykoulutuksesta perusinfrarakentajille. Sellaista on vuoden 2019 aikana
viritelty, ja nyt se pitäisi vain saada liikkeelle.
Vantaan kaupungin infrabudjetti on 40
miljoonaa euroa, eli selvästi vähemmän kuin
Espoossa, missä se on yli 100 miljoonaa
euroa. Westlin on kuitenkin pääosin tyytyväinen viime vuosien kehitykseen.
– Vielä kymmenisen vuotta sitten Tikkurila oli kirkonkylän kaltainen pikkukaupunki, mutta nyt nostureita näkyy joka puo-

Kilpailutilanteeseen
ollaan tyytyväisiä

Faktoja Vantaasta
Väestönkasvutavoite: Noin 1,7 %
(4 300 uutta vantaalaista vuodessa)
Korjausvelka: Noin 250 M€
(kadut ja vesihuolto)
Infrabudjetti 2020
– 45,3 M€ + HSY vesihuolto 6,5 M€
Korjausbudjetti 2020
– Kadut n. 6 M€ +
HSY vesihuolto n. 1 M€
Infrainvestoinnit 2020
– Kadut n. 28 M€
– Vesihuolto n. 5,5 M€
– Urheilualueet 2,8 M€
– Puistot n. 8,5 M€
Keskeiset infrahankkeet
– Vantaan Ratikan suunnittelu ja
rakentaminen, 2020-28
– Raappavuorentie Myyrmäessä,
2020-21
– Myyrmäen urheilupuisto, 2019-22
– Riipiläntien jalankulku- ja pyörätie
sekä Reunan alueen vesihuolto,
2019-23
– Kuutamotien alueen vesihuolto,
2020-21
– Vehkalantie, 2020
– Kivistön keskusta
(uusi työpaikka-alue, jatkuu)
– Ylästö 7 ja 8, pientaloalueiden
kunnallistekniikka, 2020-21
– Manttaali- ja Rälssipuisto, 2020-21
– Tikkurilan Jokiranta (jatkuu)
– Laurintien saneeraus, 2020-21
– Koivukylänväylän jalankulku- ja
pyörätie, 2020
totie. Vireillä on myös meluestehanke Nikinmäen seudulla. Hämeenlinnan väylällekin
on tulossa joitakin infrahankkeita.

Ratikkaurakat halutaan pilkkoa
Ensi vuosi on isojen infrahankkeidenkin
osalta hiljaista. Parhaillaan valmistellaan
kuitenkin megaluokan hanketta, Vantaan
ratikkaa. Sen reitti ulottuisi Helsinki–Vantaan lentoasemalta Helsingin Mellunmäkeen, ja kulkisi esimerkiksi lentoasemalta

Heidi Järkkä: ”Uusiomassahankkeita voisi tehdä enemmän.”

Uusiomassojen
laadukkuus yllätti
Ankkapuistossa
Maarakennuspäivillä kuultiin lokakuussa 2019
muun muassa kestävän infrastruktuurin esimerkkejä.
Yksi kiinnostavimmista oli Kuntatekniikan palkinnon
pokannut Vantaan Ankkapuiston uusiomassahanke.
Teksti ja kuva: Kaisa Salminen

Vantaa on asettanut tavoitteekseen olla hiilineutraali vuonna 2030, ja resurssiviisauden tiekartan tavoitteisiin kuuluu muun
maussa vähentää päästöjä, jätettä sekä turhaa kulutusta. Vantaan Ankkapuiston
uusiomassahanke toteuttaa kaikkia näitä
tavoitteita.
Ankkapuisto sijaitsee Vantaan Korsossa.
Se on laaja puistoalue, missä on lampia
keskellä ja viheralueita sen ympärillä virkistyskäyttöä varten. Ankkapuistoa lähdettiin kunnostamaan vuonna 2016, ja varsinainen kunnostusurakka kesti pari vuotta. Sen yhteydessä syntyi Rekolanojan Ankkalammista imuruoppausmassoja, jotka
kuivatettiin geotuubeissa.
– Imuruoppausmassat oli alun perin
tarkoitus toimittaa Vantaan Petikon maanläjitysalueelle. Suunnitelmia kuitenkin
muutettiin hankkeen aikana, ja massat
päätettiin hyödyntää Ankkapuiston alueen
jatkorakentamisessa, rakennuttajakonsultti Heidi Järkkä Rambollilta kertoi.
Hankkeen mahdollisti Järkän mukaan paitsi kaupungin yhteinen tahtotila
toimia resurssiviisaasti myös se, että massojen valmistusta ja välivarastointia varten oli riittävästi tilaa.
Lisäksi puitesopimus urakoitsijan kanssa ja toteutus laskutyöurakkana sopivat
hyvin hankkeeseen. Vähäinen ei ollut
myöskään rakennuttamiseen ja koordi-

– Infrayrittäjien kannattaa kehittää osaamistaan, koska tietomalli- ja ympäristövaatimukset vääjäämättä lisääntyvät tulevaisuudessa,
Henry Westlin neuvoo.

Jumbon kautta Tikkurilaan. Lisäksi se liittyisi Helsingissä Malmin ratikkaan.
Vantaan ratikkaa on tarkoitus alkaa rakentaa vuosien 2023–2024 paikkeilla.
– Kyseessä on 400 miljoonan euron hanke,
ja kaupunginvaltuustolta toivotaan myönteistä päätöstä toteutuksesta 16.12.2019.
Kaupungilla on kassassa niukasti rahaa, ja
kyseessä on iso investointi tulevaisuuteen,
jonka hyödyt jaksottuisivat pitkälle ajalle.
Se toisi luonnollisesti paljon muitakin liikennejärjestelyjä mukanaan, Westlin toteaa.
Viime aikaiset ratikkahankkeet on toteutettu allianssimallilla, mutta Vantaalla on
ajatuksena pilkkoa ratikkahankkeen urakoita useampaan osaan, ja saada näin lisää
kilpailua.
– Selvitimme markkinoiden näkemyksiä
etukäteen kysymällä isommilta urakoitsijoilta ja suunnittelijoilta, miten hanke kannattaisi toteuttaa.

nointiin varattujen resurssien merkitys.
Imuruoppausmassat sijoitettiin noin
kahden hehtaarin kokoiselle rajatulle nurmialueelle. Alkuperäiseen suunnitelmaan
nähden täyttöä lisättiin enintään puoli
metriä maastoa muotoilemalla.
– Kiinnostavaa hankkeessa oli, että
kaikki tuotteistetut maa-ainekset vaihdettiin uusiomateriaaleihin. Imuruoppausmassaan sekoitettiin muun muassa hiekoitussepeliä, pintahiekkaa, moreenia,
kompostia ja kivituhkaa.

Kymppitonnien säästö
kustannuksissa
Toteutusvaiheeseen siirryttiin elokuussa 2018. Kaikki uusiomassamateriaalit saatiin vantaalaisilta työmailta ja alueilta,
mikä vähensi kuljetuksista aiheutuvia kustannuksia, päästöjä ja liikennehaittoja.
– Suunnittelussa tapahtuu yli 90 prosenttia päätöksistä, jotka vaikuttavat syntyviin päästöihin, Järkkä arvioi.
Laskelmien perusteella Ankkapuiston
uusiomassahankkeessa vältettiin saman
verran hiilidioksidipäästöjä kuin 6 000
edestakaista henkilöautolla ajettua työmatkaa pääkaupunkiseudulla keskimäärin aiheuttaisi. Se vastaa 23 000 kilogrammaa CO2-ekvivalenttia.
Kustannuksia säästettiin 56 tuhatta
euroa siihen nähden, että olisi käytetty
tuotteistettuja maa-aineksia. Eniten kustannuksia säästettiin välttämällä maan-

– Ihmettelen, miksei uusiomassahankkeita tehdä enemmän. Kyllä näitä voi tehdä, kun ollaan
rohkeita, Heidi Järkkä Rambollilta kannustaa.

kaatopaikkojen vastaanottomaksut. Koko
hankkeen kustannukset olivat reilu 400
tuhatta euroa.
Pilotista opittiin sekin, että uusiokasvualustojen valmistus voi olla päästöintensiivistä, ja tällaiset työvaiheet kannattaa minimoida. Tiedottamista kannattaa
tehdä paljon, koska sen todettiin vaikuttavan myönteisesti käyttäjien kokemuksiin
uusiomaarakentamisesta. Reseptejä pitää
olla valmis muokkaamaan tilanteen
mukaan, ja uusiomateriaalitoimitukset
pitäisi saada oikea-aikaisesti, mikä ei aina
ole helppoa.
– Uusiomassa näyttäisi kuitenkin toimivan. Sen laatu on ollut toistaiseksi yllättävän hyvää.

Kuva: Juha Kivimäki, Ramboll

Ratikkahankkeella tavoitellaan tehokkaampaa maankäyttöä, asuntojen arvon nousua,
ja tietysti lisää rakentamista ratikan varrelle.
Tavoitteena on nousta Suomen kolmanneksi
suurimmaksi kaupungiksi Tampereen ohi.
Kyseessä on myös hiilineutraaliushanke.
– Tämä on uusi asia kaikille, mutta Vantaan kaupungin hiilineutraaliustavoitteet
vuodelle 2030 tulevat todella nopeasti vastaan. Tähän liittyen olemme miettimässä
myös Helsingin kaupungin mallin mukaista
massapankkiajattelua. Suunnittelemme
Petikon huipun rinnalle maa-ainesten kierrätyspuistoa, jota pyörittäisi yksityinen toimija. Samassa yhteydessä on tarkoitus laajentaa Petikon huipun maanläjitys- ja vastaanottopaikkaa, Westlin kertoo.
Vantaan kaupungin resurssiviisauden tiekarttaan kuuluu valtavasti erilaisia toimenpiteitä, alkaen vähäpäästöisemmästä ajoneuvokalustosta kierrätysmateriaalin käytön lisäämiseen. Esimerkiksi betonimurskeen käyttöä pyritään lisäämään rakentamisessa. Rakennusurakoissa mietitään myös
ympäristövaatimuksia konekalustoille.

Kuva: Johanna Helama, Ramboll

Kierrätyspuisto suunnitteilla

Ankkapuistossa valmistettuja uusiomassoja odottamassa levitystä.

Ankkapuiston uusiomassa-alue vihertää ensimmäisellä kasvukaudella.
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Tero Saarno: ”Jo muutaman kilometrin syvyydestä löytyy valmiiksi lämmintä vettä.”

Yhden Otaniemen kokoluokan geotermisen lämpövoimalan rakentamisen tavoitehinta on noin 40 miljoona euroa. Otaniemen St1 Deep Heatin pilottikohde tulee
sitä huomattavasti kalliimmaksi. Valmistuttuaan mittavasta porausurakasta muistuttaa enää lähinnä kaksi maassa näkyvää
kaivonkantta, kertoo St1 Deep Heatin tuotantojohtaja Tero Saarno.

Geolämmön poraajan
haasteet löytyvät syvältä
Otaniemessä Aalto-yliopiston kampusalueella tavoitellaan geolämpöä maailmanlaajuisestikin
ainutlaatuisella ultrasyvällä porauksella, jossa haasteista ei ole ollut pulaa. Tavoitteena on
kytkeä laitos Espoon kaukolämpöverkkoon ensi kesänä.
Teksti ja kuvat: Tommi Ahlberg

Maankuoren valtavat geotermiset energiavarastot tarjoavat yhden ratkaisun ilmastonmuutoksen torjuntaan. Yksi prosentti
geotermistä lämpöä sisältää 500 kertaa
enemmän energiaa kuin maailman tunnetut öljy- ja kaasuvarannot yhteensä.
Eri puolilla Eurooppaa yli 300 maankuoren energiasta ammentavaa geotermistä laitosta on jo kytketty kaukolämpöverkkoihin.
Yli 200 laitosta on investointi- tai selvitysvaiheessa. Geolämpöä on siis jo runsaasti
käytössä ja lisää suunnitteilla, mutta suurin
osa niistä perustuu maan kuoressa jo olemassa olevan veden kierrätykseen.

Poraaminen omaa luokkaansa
Euroopassa on esimerkiksi Pariisin kaukolämpöverkon alla parikymmentä hydrotermistä laitosta sedimenttikivissä.
– Ne perustuvat siihen, että jo muutaman
kilometrin syvyydestä löytyy valmiiksi lämmintä vettä, joka on jäänyt sedimenttikiven
loukkoon. Vesi pitää sieltä vain nostaa ylös.
Meillä EGS tapahtuu kovassa kuivassa kivessä,
mihin luodaan vesiesiintymä, mitä siellä ei
luonnostaan ole. Sinne pumpataan vettä,
jonka avulla lämpö saadaan ylös, St1 Deep
Heatin tuotantojohtaja Tero Saarno kuvailee
Otaniemen hankkeen erityspiirrettä.
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EGS on lyhenne sanoista Enhanced Geothermal System. Suomessa EGS on muutamaa kertaluokkaa vaikeampi haaste, sillä
kova kivi tulee kaikkialla vastaan, mitä
syvemmälle mennään. Se miten Otaniemessä nyt porataan, edustaakin maailmanlaajuisesti ainutlaatuista osaamista.
Geotermisen laitokseen tarvitaan vähintään kaksi lämpökaivoa, joiden kautta kierrätetään vettä. Ne porataan usean kilometrin syvyyteen, missä kallioperän lämpötila
on riittävän korkea energian tuotantoon.
Veden maan kuoresta ottama energia juoksutetaan kaivojen kautta ja otetaan maan
päällä talteen lämmönsiirtimillä, sekä syötetään kaukolämpöverkkoon. Jäähtynyt vesi
kiertää takaisin maan kuoreen kuumenemaan uudelleen.
– Geoterminen lämpö on suuren mittakaavan lämmöntuotantoa ilman polttotekniikkaa.
Otaniemessä ensimmäinen reikä porattiin 6,4 kilometrin syvyyteen, toisen reiän
poraamista jatkettiin syksyllä 3,3 kilometristä alaspäin. Ylhäällä reiät ovat kymmenen metrin etäisyydellä toisistaan, mutta yli
kuuden kilometrin syvyydessä niiden etäisyys on useampi sata metriä. Siellä reikien
kautta juoksutettava vesi lämpiää 130 celsiusasteen lämpöiseksi.
Reikiin tulee teräsputki koko matkalle.

– Maan pinnalta poraus aloitetaan isolla
terällä, jolla porataan tietty matka. Sen jälkeen lasketaan teräsputki, joka sementoidaan kiinni kallioon, ja jatketaan pienemmällä terällä jokin matka. Lopputuloksena
on yli 6 kilometriä pitkä teleskooppimainen
putki, Saarno kertoo.
Poraaminen aloitettiin halkaisijaltaan 1,2
metrin terällä. Maan pinnalle lopulta jäävä
näkyvä reikä on halkaisijaltaan kuitenkin
vain 33 senttimetriä, kun kaikki putkitus ja
sementointi on tehty. Porausreiästä ei tule
suoraa, sillä ensimmäistä reikää alettiin
kääntää 4,7 kilometrin syvyydessä.
– Poranterän päällä kulkee ikään kuin
kolme suksea, joita voidaan ohjata hydraulisesti, ja putkea voi kammeta oikeaan suuntaan.

Stimuloimalla porauskohta selville
Geotermiset reiät ja kallion luontaiset halkeamat toimivat maanalaisena lämmönvaihtimena, ja ne yhdistetään maan pinnalla
putkistolla lämpölaitoksen järjestelmiin.
Vastastimulaation tarkoitus on saada reiät
kommunikoimaan keskenään.
– Ensimmäiseen reikään pumpattiin
18 000 kuutiota vettä. Pumppaus synnytti
noin 44 000 seismistä tapahtumaa, joita hyödyntämällä laadittiin 3D-malli määrittelemään sitä kohtaa, minne toinen reikä pora-

taan. Kuuden kuukauden poraamisen jälkeen
reikien pitäisi olla samoissa syvyyksissä. Sen
jälkeen myös uutta reikää on mahdollisesti
stimuloitava, Saarno kuvaa menetelmää, jolla
oikea porauskohta määritellään.
Otaniemen hanke on pilotti ja yllätyksiä
osattiin odottaa. Porauskaivon seinämät eivät
ole pysyneet kasassa ja niitä on pitänyt betonoida. Terät ovat kuluneet nopeammin kuin
mitä uskottiin, vaikka kallion etukäteen tiedettiinkin olevan kovaa. Terätekniikkaa kehitettiin pilotin yhteydessä niin, että saatiin
suomalaiseen kovaan kiveen purevat terät.
Yhteensä hankkeessa on testattu 42 erilaista terää, joista käyttöön tuli lopulta viisi
parasta. Teriä kuluu melkoista vauhtia, parhaimmillaan yksi terä on kestänyt 350 metriä. Paras etenemisvauhti vuorokaudessa on
ollut samaa luokkaa.
Syvälämpökaivojen porauksesta vastaa
saksalainen H. Anger’s Söhne mBh. Porauskalustoa on Otaniemeen toimitettu 58 rekkakuorman edestä. Pora on yli 50 metrin korkuinen, ja sen nostokyky on yli 400 tonnia.
Ylimääräistä reserviä tarvitaan kitkan
voittamiseen, kun parhaimmillaan 270 tonnia painavaa poraletkaa, terää ja putkia pitää
liikutella. Periaate on sama kuin öljynporauksessa: iso nosturi kannattelee putkia,
pyörittää niitä ja pumppaa alas vettä, jolla
porauslastut huuhdotaan ylös.
Otaniemen porakalusto toimii sähköllä,
liityntäteho verkkoon on 6,3 megawattia.
Sähköpora on hiljainen, mikä on hyvä asia
kaupunkiympäristössä poratessa. Vastaavia
on Euroopassa vain kolme yksikköä.
Poraa käyttää yhdessä vuorossa viisi henkilöä. Heistä yksi on joka vuorossa St1 Deep
Heatin oma työntekijä. Yhteensä poraus työllistää noin 50 henkilöä.

Maan liikkeet kontrollissa,
kesällä kuultiin ääniä
Otaniemen työmaan ympärille rakennetussa

Matti Pentti: ”On outoa, miten vähän julkisuudessa puhutaan lämmöntuotannon päästöistä.”

Poran oikealla puolella näkyvät
siniset laitteet ovat kierrätettävän
porausnesteen suodatusyksiköitä.
Poran taakse jäävät pumput, automaatiolaitteet, sähkökeskukset ja
tankit porausnesteelle.

Geotermisen laitokseen tarvitaan vähintään kaksi lämpökaivoa, joiden kautta
kierrätetään vettä. Oteniemessä vesi lämpiää kierrossa 130 asteeseen.

seismisessä, maanalaisessa mittausverkostossa on 12 geofonista asemaa. Ne välittävät
tietoa rakentajille maan liikkeistä laajalta
alueelta porausreikien ympäristöstä. Geofoni on elektromagneettisesta seismometristä usein käytetty nimitys.
Syvimmillään mittauslaitteet sijaitsevat
yli kilometrissä. Niiden lisäksi työmaa on
sijoittanut toistakymmentä pinta-asemaa
ympäri pääkaupunkiseutua pintakiihtyvyyksiä mittaamaan. Geofoneja löytyy myös
porattavasta reiästä mittaustarkkuutta
parantamassa. Niistä saadaan magnitudirajat, joiden mukaan pitää porauksessa myös
toimia.
Maan liikkeille on määritelty tiukat pintanopeusrajat, joita työmaa ei saa ylittää.
Otaniemen työmaalla pintaliikkeen rajana
on 7,5 millimetriä sekunnissa, kun räjäytystöissä on yleisesti 15 millimetrin raja pääkaupunkiseudulla.
– Viime kesän suurin lukema porausten
yhteydessä oli 1,9 magnitudia, eli kaukana
ylärajasta. Se aiheutti maan liikettä 3,5 millimetrin verran, Saarno kertoo. Ihminen
havaitsee tutkimusten mukaan liikkeen jalkojen alla, kun liike on yli 5 millimetriä
sekunnissa.
Sen sijaan kesällä veden kiertoon liittyvät mikromaanjäristykset synnyttivät ukkosen kaltaisia ääniä, joista saatiin paljon
palautetta asukkailta ja mediankin kiinnostus heräämään. Kun pumppaus lopetettiin,
ääniä aiheuttaneet järistyksetkin lakkasivat.
Jotta niitä ei tule jatkossakaan, on St1:ssä
laadittu energian käyttäytymistä kuvaaja
paraabelikäyrä.
– Kun pysytään käyrän vihreällä puolella,
ei ääniä enää synny. Tähän voidaan vaikuttaa pumppujen säädöillä, Saarno kertoo.

Kahdesta reiästä jopa kymmenen
prosenttia Espoon kaukolämmöstä
– Puolet Euroopan energiasta käytetään lämmitykseen sekä viilennykseen, ja siitä yli
puolet tuotetaan fossiilisella energialla. On
outoa, miten vähän julkisuudessa puhutaan
lämmöntuotannon päästöistä verrattuna liikenteen päästöihin, kummeksuu St1:n geolämpöliiketoiminnan johtaja Matti Pentti.

Pentti on laskenut asiaa valottavan esimerkin. Helsingin suljettavaksi määrätty
Hanasaaren voimalaitos on Suomen kolmanneksi suurin hiilidioksidin päästölähde.
Tämän yhden hiilivoimalaitoksen vuotuiset päästöt vastaavat 570 000 henkilöauton
keskimääräisiä vuotuisia päästöjä.
– Liikenteestä ja liikenteen päästöistä on
selkeämpää puhua kuin suurista, paljon
monimutkaista insinööritekniikkaa sisältävistä lämmöntuotantolaitoksista, hän
arvelee.

Pentti haluaa korostaa tekoja, joilla nimenomaan yritykset voivat vaikuttaa energiankäytön isoon mittakaavaan. Silloin yksi
merkittävä keino päästä pois polttavasta
savupiipullisesta energiantuotannosta on
hyödyntää maan lämpöä. Kotitalouksien
keräämä lämpö saadaan yleensä jo muutaman sadan metrin syvyydestä, mutta Pentin tarkoittamassa suuressa kuvassa poraudutaan ultrasyvälle maan sisään.
Otaniemen geoterminen lämpölaitoksen
on tarkoitus valmistua ensi kesän lopulla.

Sen jälkeen Espoon kaukolämpöverkon energiasta jopa kymmenen prosenttia saadaan
kahdesta reiästä, joiden kautta juoksutetaan
vettä. Kallion uumenista kerättyä lämpöä
arvioidaan riittävän vähintään 20 vuoden
ajaksi.
St1 Deep Heatilla on halu toteuttaa enemmänkin vastaavia laitoksia Suomeen. Espooseen mahtuisi kolme tai neljä laitosta lisää.
Turku Energian kanssa on tehty aiesopimus
vastaavasta hankkeesta, ja Ruotsissa Malmöhön on suunnitteilla vastaava laitos.

RASKAANKALUSTON HUOLTO- JA KORJAUSTYÖT
JOUSTAVASTI
JA LUOTETTAVASTI
ETELÄ-SUOMEN
ALUEELLA
RASKAANKALUSTON
HUOLTOJA KORJAUSTYÖT
JOUSTAVASTI JA LUOTETTAVASTI ETELÄ-SUOMEN ALUEELLA
KAIVINKONEET, KAUHAN PYÖRITTÄJÄT, KUROTTAJAT, PORAVAUNUT,
PYÖRÄKUORMAAJAT,
LAKAISUKONEET
SEKÄ NÄIDEN PORAVAUNUT,
LISÄLAITTEET.
KAIVINKONEET,
KAUHAN
PYÖRITTÄJÄT, KUROTTAJAT,
PYÖRÄKUORMAAJAT, LAKAISUKONEET SEKÄ NÄIDEN LISÄLAITTEET.
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Juha Halonen: ” Tilaajilla tulisi olla riskinsietokykyä sallia uusien toimijoiden pääsy urakoihin.”

INFRA Pohjoisen toiminnanjohtaja Olli Airaksinen
ehdottaa, voisiko osan hankkeiden riskeistä hallita
tarjousvaiheessa erillisellä riskinhallintasuunnitelmalla sen sijaan, että niitä hallitaan yleisellä vaatimuksella vastaavan työn suorittamisesta yrityksen
tai henkilön toimesta tietyn ajan sisällä.

Inframarkkinoiden osapuolet kohtasivat
– Toiveena kohtuulliset pätevyysvaatimukset
Rakennusteollisuuden RT ry:n ja INFRA ry:n sekä tilaajien yhteisessä keskustelutilaisuudessa löytyi
yhteisymmärrys siitä, että tervettä kilpailua voidaan edistää monin tavoin – esimerkiksi helpottamalla pk-yritysten ja uusien toimijoiden pääsyä myös suuriin urakoihin, lisäämällä markkinavuoropuhelua ja parantamalla tiedonkulkua käynnistyvistä hankkeista. Laadullisten kriteereiden käyttö
on hyvä asia, mutta ne vaativat hanke- ja markkinakohtaista harkintaa.
Teksti ja kuva: Kaisa Salminen

Tilaajien ja urakoitsijoiden edustajien kesken halutaan lisätä vuoropuhelua ja avoimuutta. Tätä tarkoitusta palveli myös marraskuussa 2019 Helsingin Etelärannassa järjestetty keskustelutilaisuus. Läsnä tilaisuudessa oli tilaajapuolelta ely-keskusten
ja Väylän edustajia, sekä urakoitsijapuolelta
INFRAn toimitsijoita ja yrittäjiä.
Alustuksissa tuli ilmi sekä urakoitsijoiden että tilaajien näkökulmia, ja niiden
ympäriltä käytiin vilkasta keskustelua. Myös
tulevia hankkeita ja markkinoiden muutosta
käytiin laajalti läpi infrarakentamisen eri
sektoreilta. Väylässä ollaan uudistamassa
2013 tehtyjä hankinnan toimintalinjoja,
joten keskustelu oli sikälikin paikallaan.
Alustavissa Väylän linjauksissa korostuvat väyläinvestointien vaikutukset ympäröivän yhteiskunnan kestävään kehitykseen ja
muuttuviin liikkumistarpeisiin. Niissä nähdään yhteistyö toimittajamarkkinoiden
kanssa keinoksi parantaa palveluiden laatua ja tehokkuutta, sekä edistää uudenlaisia liiketoimintoja. Lisäksi halutaan parantaa väyläomaisuuden tietotarpeiden hallintaa ja yhtenäistää hankinnan toimintatapoja
sekä asiakirjoja.
INFRAn ja Väylän yhteisissä työpajoissa
on noussut esiin muitakin kehitystarpeita,
joita Väylän Hankkeet-toimialan johtaja Kristiina Laakso toi esiin omassa puheenvuorossaan.
– Osaamista pitäisi kauttaaltaan parantaa.
Toisaalta pitäisi välttää pätevyysvaatimusten
ylimitoittamista, jotta uuttakin osaamista
pääsee muodostumaan, hän suositteli.
Yhtenä asiana Laakso nosti esiin tietomalliosaamisen, mutta tarpeita oli noussut
esiin ihan perustoiminnoissakin suunnit-
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telusta työmaan johtamiseen. Niissä pitäisi
huolehtia siitä, että opit periytyvät kokeneimmilta esimerkiksi harjoittelun avulla.
Uusia toteutusmuotoja halutaan soveltaa,
mutta siinä kaivataan vuorovaikutusta palveluntuottajien kanssa – esimerkiksi markkinavuoropuheluiden kautta.

Yliammutut kelpoisuusvaatimukset rajaavat kilpailua
Suurin huoli urakoiden ja kunnossapitotöiden hankintatavoissa koski sitä, että liian
korkealle asetetut kelpoisuusvaatimukset
estävät pk-yritysten pääsyn markkinoille.
Tilanne on johtanut siihen, että tietyn kokoluokan urakoita pääsevät tarjoamaan vain
harvat ja tyypillisesti samat yritykset. Näin
uusia toimijoita ei pääse alalle, ja kilpailu
heikkenee pitkällä tähtäimellä.
Kelpoisuusvaatimusten tarkoitus on varmistaa, että urakoitsijalla on taloudellista
kantokykyä suhteessa tarjottavaan urakkaan.
Toisaalta yritys- ja henkilöstövaatimuksilla
halutaan nostaa laadun merkitystä hinnan
ohella kilpailutuksissa. Monissa urakoissa,
kuten silloissa, on myös vaadittava jo työn
luonteen vuoksi riittävän pätevyyden omaavia yrityksiä ja henkilöitä.
Tilaisuudessa olleet urakoitsijat arvostelivat kuitenkin tilaajatahoja toisinaan yliampuvista kelpoisuusvaatimuksista. Myös jatkuvasti kasvavat urakkakoot estivät pienempiä toimijoita osallistumasta kilpailuihin.
Ongelmallisimpina pidettiin vaatimuksia henkilöreferensseistä. Seurauksena on
niin sanottu muna–kana-ongelma; mistä
saa ne ensimmäiset referenssit. Jos urakat
menevät samoille, kokeneille toimijoille,
miten osaaminen alalla karttuu?
INFRAN johtaja Heikki Jämsä nimesi alustuksessaan suurimmiksi kilpailuihin osal-

listumisen esteiksi juuri ylimitoitetut pätevyys- ja referenssivaatimukset, kilpailutuksen kannalta toimimattomat urakkakokonaisuudet ja suuret urakkakoot. Hän arvosteli sitä, että muodollinen pätevyys menee
monesti käytännön pätevyyden yli – esimerkiksi kunnan alueilla hankittu kunnossapitopätevyys ei kelpaa maanteiden kunnossapidossa.
– Jos urakoita paketoidaan siten, että mukana on erikoispätevyyksiä vaativia osia, esimerkiksi siltoja, se voi estää koko urakan
tarjoamisen. Vastaavasti suuriin hankkeisiin pienemmät toimijat eivät kykene osallistumaan, ellei niitä ole pilkottu pienempiin osiin, Jämsä totesi.
INFRA Uusimaan hallituksen puheenjohtaja ja Kalliorakennus Yhtiöiden tekninen
johtaja Juha Halonen ehdotti, että tilaajat
joustaisivat referenssivaatimuksista, jos tarjoaja muuten olisi pätevä toteuttajaksi, tai
eivät asettaisi liiallisia referenssivaatimuksia ylipäätään. Hän muistutti, että kilpailua
toteuttavalle projektipäällikölle pieleen mennessä urakassa on panoksena korkeintaan
hänen työpaikkansa, yrittäjä taas voi menettää koko elinkeinonsa ja omaisuutensa.
– Urakoita ei missään tilanteessa lähdetä
tarjoamaan kevein perustein. Tilaajilla tulisi
olla riskinsietokykyä sallia uusien toimijoiden pääsy urakoihin, ja huolehtia näin siitä,
että markkinat kehittyvät pitkällä tähtäimellä.

Suuria urakoita myös toivotaan
Tilaajat ymmärsivät urakoitsijoiden huolenaiheita, mutta toivat esiin, että kilpailutusasioihin liittyy erilaisia intressejä. Toiselta
puolen on kaivattu nimenomaan isompia
hankekokonaisuuksia. Niiden avulla on
mahdollista satsata kalustoon ja henkilös-

tön osaamiseen pitkäjänteisesti.
Liikennehäiriöiden minimointi vaatii
usein suuremman kokonaisuuden yhtenäistä koordinointia. Myös kunnossapidon
taloudelliset sääntarkkailu- ja hälytysjärjestelyt edellyttävät suurempia alueita. Oikea
hankekoko vaatii monipuolista harkintaa,
ja markkinoiden toiminta on siinä yksi huomioitava asia.
Myös referensseihin liittyvät ongelmat
tunnistettiin. Tilaajan tavoite on varmistaa,
että kohteisiin saadaan riittävän pätevää
henkilöstöä. Sitä on kuitenkin vaikea todentaa muuten kuin muodollisten pätevyyksien ja kokemuksen kautta, koska kilpailutusten kriteerien pitää olla yksiselitteisiä.
On harkittu jonkinlaisia testejä ja tenttejäkin, mutta niihinkin liittyy omat haasteensa.
Henkilöreferensseissä ongelmana on
lisäksi, että kukaan ei voi taata saadaanko
tarjotut henkilöt edes hankkeeseen. Yritysreferenssit taas eivät välttämättä kuvaa lainkaan projektin henkilöstön osaamista – ne
ovat hieman saman tyyppinen varmistus
yrityksen yleisestä kompetenssista ja kantokyvystä kuin liikevaihtovaade. Keskustelun perusteella tilaajille vaikuttaisi olevan
helpompaa tinkiä yritysreferensseistä kuin
henkilöreferensseistä.
Tilaisuudessa todettiin, että eräiltä osin
on tapahtunut jo edistystä. Näin on esimerkiksi silloin, kun tilaajat hyväksyvät aliurakoitsijoidenkin referenssit ja pätevyydet tarjouksessa. Ongelmaksi todettiin toisaalta,
että hankkeita tarkastellaan liikaa yksittäisinä kokonaisuuksina, vaikka samalla pitäisi
huolehtia siitä, että osaaminen ja markkinat kehittyvät pitkällä tähtäimellä.
Yhtenä ratkaisuna pidettiin sitä, että
markkinavuoropuheluiden käyttöä laajennetaan ja aikaistetaan, jolloin tarjouspyynnössä voitaisiin ottaa paremmin huomioon
hanke- ja aluekohtaisia erityispiirteitä.
Markkinavuoropuheluita kritisoitiin toisaalta siitä, että ne kääntyvät liian helposti
pelkiksi hankkeiden esittelytilaisuuksiksi.
Vuoropuheluiden todettiin olevan suhteellisen tuore käytäntö alalla, ja niitä pitäisi
kehittää eteenpäin esimerkiksi jonkinlais-

Pekka Petäjäniemi: ”Vastatkaa kyselyyn, se on yksi keino nostaa epäkohtia esille!”

Kunnossapitopuolella
isoja muutoksia

INFRAn johtaja Heikki Jämsä korosti, että tilaajien ja palveluntuottajien tulee auttaa toisiaan
onnistumaan. Jos tilaaja onnistuu hyvin, urakoitsijallakin on mahdollisuus menestyä. Ja jos
urakoitsija onnistuu hyvin, se saa tilaajankin
näyttämään hyvältä!

– Tilaajilla tulisi olla riskinsietokykyä sallia uusien toimijoiden pääsy urakoihin. Näin huolehditaan siitä, että markkinat kehittyvät pitkällä tähtäimellä, INFRA Uusimaan puheenjohtaja Juha Halonen totesi.

Väylän hankkeista vastaava toimialajohtaja Pekka Petäjäniemi kertoi, että he ovat tehneet urakoitsijoille suunnattuja kyselyjä siitä, miten tarjouskilpailussa on onnistuttu. – Vastatkaa kyselyyn, se on yksi keino nostaa epäkohtia esille!

– Osaamista pitäisi kauttaaltaan parantaa. Toisaalta pitäisi välttää pätevyysvaatimusten ylimitoittamista, jotta uuttakin osaamista pääsee muodostumaan, Väylän Hankkeet-toimialan johtaja
Kristiina Laakso nosti esiin puheenvuorossaan.

ten työpajojen suuntaan, missä aktiivisesti
otettaisiin kantaa tarjousprosessiin.
Kenelläkään osapuolella ei ollut halua
luopua laadullisista valintakriteereistä kokonaan, vaan kyse oli pikemmin siitä, että niitä
kohtuullistetaan ja harkitaan hankekohtaisesti siten, että uusien toimijoidenkin pääsy
markkinoille ja laajempi osaaminen mahdollistetaan.

Tiedonkulun avoimuus
hyödyttää kaikkia
Tiedonkulun avoimuutta perättiin monessa

Väylä seuraa toimittajamarkkinoita aktiivisesti. Seurantaa tehdään esimerkiksi
toteutusmuotojen jakaumasta väylämuodoittain. Lisäksi seurataan kilpailutuksia
ja markkinoiden jakautumista toimijoiden kesken.
Vuoden 2018 analyysin perusteella esimerkiksi tierakentamisen puolella on
useita palveluntarjoajia, ja kilpailutilannetta pidetään suurelta osin hyvänä. Väylän kunnossapidon johtaja Magnus
Nygård nosti kuitenkin huolestuttavana
asiana esiin sen, että lähes koko maanteiden hoidon markkinasta vastaa tällä hetkellä vain muutama isompi toimija.
– Olemme lähteneet muokkaamaan
toimintamalliamme radikaalisti, koska
haluamme maanteiden hoitoon enemmän dynamiikkaa, toimijoita ja kilpailijoita. Edellinen malli perustui vahvasti
kiinteähintaiseen urakkaan, mutta jatkossa läpinäkyvyyttä ja riskien jakoa on

puheenvuorossa, ja sen nähtiin myös edistävän urakoitsijoiden kiinnostusta tarjota.
Hyvänä esimerkkinä käytettiin Oulun kaupunkia, joka viestii selkeästi omasta toimintamallistaan, tulevista urakoistaan ja niissä
vaadittavista osaamisista. Kilpailu on kovaa,
mutta hyvällä viestinnällä siihen kyetään
toisaalta valmistautumaan paremmin.
Väylän hankkeista vastaava toimialajohtaja Pekka Petäjäniemi Väylästä toi esiin,
että pitkäjänteisyyttä haittaa heidän näkökulmastaan poliittisen päätöksenteon epävarmuus, koska väyläinvestoinneissa neljäkin vuotta on lyhyt aika. Väylässä odotetaankin valtakunnallista 12-vuotista liikennejärjestelmäsuunnitelmaa, joka on kirjattu
lakiin ja joka on parhaillaan liikenneministeriössä työn alla. Tavoiteaikatauluna on
ollut, että suunnitelma olisi valmis keväällä
2020, mutta tämä aikataulu on siirtynyt
eteenpäin
Hän kertoi myös, kuinka Väylässä mitataan seitsemällä eri mittarilla hankkeiden
onnistumista. Yksi niistä on urakoitsijoille
suunnattu kysely, missä pyydetään palautetta tarjouskilpailussa onnistumisesta. Hän
kehotti urakoitsijoita vastaamaan, koska se
on yksi keino nostaa nytkin puhuttuja epäkohtia esille. Petäjäniemi oli valmis myös
tarjoamaan apuaan ely-keskuksille näiden
hankkeissa, mikäli sieltä puuttuu kokemusta
esimerkiksi markkinoiden analysointiin ja
markkinavuoropuheluiden järjestämiseen.
Tilaisuudessa ehdotettiin myös, voisiko
osan hankkeiden riskeistä hallita tarjousvaiheessa erillisellä riskinhallintasuunnitelmalla sen sijaan, että niitä hallitaan yleisellä vaatimuksella vastaavan työn suorittamisesta yrityksen tai henkilön toimesta
tietyn ajan sisällä.
Yhteistä kehittämistä tilaajien ja urakoitsijoiden kesken pidettiin tärkeänä aktiivisen vuoropuhelun lisäksi. Kehityshankkeista
esimerkkinä oli PETOKE-hanke (Perinteisten toteutusmuotojen kehittämisprojekti),
missä on kehitetty muun muassa STk-toteutumuotoa. Siinä Suunnittele ja toteuta -mallinen urakka kilpailutetaan vain alustavilla
suunnitelmilla, ja sen jälkeen suunnitelmia
kehitetään yhteisessä kehitysvaiheessa
allianssimallin tapaan.

tarkoitus lisätä. Laskutus perustuu tehtyyn työhön eikä kiinteään hintaan,
Nygård totesi.
– Tulevaisuudessa tilaaja on myös tiiviimmin urakan toteutuksessa ja aliurakoitsijoiden valinnassa mukana. Näin saadaan selkeämmin tietoa hintatasosta ja
siitä, miten aliurakoita tehdään. Siihen,
mikä on sopiva urakkakoko, ei ole kuitenkaan vielä selvää vastausta.
Korjausvelan estävä päällystysmäärä
on Väylän arvion mukaan 3 500–4 000
kilometriä vuodessa. Viimeksi näin
hyvään lukuun on päästy 2000-luvun
alkupuolella. Ensi vuoden 2019 tilanne
vaikuttaa siltä osin hyvältä, että ellei isompia korjaustarpeita tule eteen, saavutettaneen 3 500 kilometrin päällystystaso.
Myös radan kunnossapidossa volyymimäärä on merkittävä, ja Etelä-Suomi on
henkilöliikenteen kannalta Väylälle tärkein alue.

INFRAn puheenjohtaja Nina Lindstöm piti
tilaisuuden tapaisia keskusteluja tärkeänä
alan yhteiseksi kehittämiseksi, mutta
peräänkuulutti samalla asioiden yksinkertaistamista lean-ajattelun mukaisesti. Se
olisi tärkeää, jotta kentällä arkisissa töissään
ahertavat tekijätkin ymmärtävät esimerkiksi
mitä tarjouspyynnöillä tarkoitetaan.

– Haluaisimme enemmän dynamiikkaa, toimijoita ja kilpailijoita maanteiden kunnossapidon urakoihin. Toimintamalleja kehitetään sen vuoksi radikaalisti, Väylän kunnossapidon johtaja Magnus Nygård kertoi.

– Olemme lähteneet hakemaan allianssiurakan periaatteella toimintamalleja, joiden avulla pyritään parantamaan läpinäkyvyyttä ja laatua. Lisäksi vähäliiketeisillä
radoilla harkitaan, voisiko kunnossapitoa
hankkia projektinjohtoluontoisina.
Vesiväylänhoidossa markkinoille tulon
esteitä on tarkoitus vähentää esimerkiksi
poistamalla kilpailutuksessa yritysreferenssejä, ja korvaamalla ne maltillisilla
henkilöreferensseillä.

INFRAn toimitusjohtaja Paavo Syrjö puolestaan ehdotti, että nyt kun väylänpidon
hankintoihin on uudet mallit kehitteillä,
olisi hyvä järjestää alueellisia tilaisuuksia,
missä Väylän edustajat kävisivät yksityiskohtaisesti niitä läpi. Se lisäisi varmasti kilpailua, jos saataisiin urakoitsijoita alueellisesti mukaan.

Mukaan
kiinteistösijoituksiin nyt
2000 eurolla
Merkitse vakaan tuoton
kiinteistörahastojamme
ilman merkintäpalkkiota*
osoitteessa fennia.fi
*voimassa 31.3.2020 asti.
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RATKAISUKESKEINEN
KUMPPANISI
LOUHINTAKOHTEISIIN
PROJEKTISI JOKA VAIHEESSA
Meiltä löydät kaikki palvelut projektiisi 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. Lisää tietoa palveluista ja koulutuksista:

FORCIT.FI
FINNROCK.FI
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TANKKAUSTARPEITA TALVEN TYÖMAILLA?

TOIMITAMME

Pikana tai
ylläpitopalveluna,
ei minimitilausta.

TANKKAAMME

Säiliöt ja koneet
monipuolisella
kalustolla haastavissakin
olosuhteissa.

TOIMIMME PÄIVITTÄIN
Pääkaupunkiseudulla,
Keski-Uudellamaalla,
Kanta-Hämeessä,
Tampereen seudulla,
Turun seudulla.

Tankkauspartio Oy I Toimipisteet Vantaa, Tampere, Turku ja Hämeenlinna | tankkaus@tankkauspartio.fi | 050 460 4999 | tankkauspartio.fi

Niko Viitanen: ”Tällä hetkellä ammattitaitoisten työntekijöiden saatavuus haittaa kasvua.”

Kunnianhimo
siivittää VN Infraa
Louhintahiekalla 16-vuotiaana työuransa aloittanut Niko Viitanen on
lähtenyt tekemään kunnianhimoisesti maarakennusurakointia. Hänen
yhdessä opiskelutoverinsa kanssa perustama VN Infra Oy on saavuttanut reilussa vuodessa noin kolmen miljoonan euron liikevaihdon.
Teksti ja kuva: Kaisa Salminen

Nurmijärveltä käsin toimiva VN Infra toteutraan rakennusliikkeiden kautta. Lisäksi on
taa maarakennuskohteita sekä uudis- että
julkisia toimijoita asiakkaina, ja myös pääkorjausrakentamisen puolella. Pohjarakenurakoitsijan roolissa on toimittu kahdessa
Helsingin kaupungin asunnot Oy:n salaojatamisessa erikoisaloina ovat tuetut kaivansaneerauskohteessa.
not, louhinta ja hydraulinen kiilaus,
paalutus, ankkurointi sekä erilaiset
Ylivoimaisesti suurin VN Infran
Uusi
kallion lujitusmenetelmät, joita
referensseistä on Aleksis Kiven koujäsentoteutetaan yhteistyökumppaneilun saneeraus Helsingissä, missä
yritys
työt olivat edenneet marraskuussa
den kanssa. Linjasaneerauskohteissa
tehdään salaojaremontteja, vesihuol2019 loppusuoralle. Kaikki salaojakalon saneerauksia, katuliitoksia ja pihojen
naalit on tehty pienpanoslouhinnalla ja hydperuskorjauksia.
raulisesti kiilaamalla. Rakennuksen sisällä
Yhtiö on perustettu vuoden 2017 keväällä,
on avattu kaikki lattiat ja tehty paljon kiilaja urakointi on aloitettu vuoden 2018 kesällä.
uksia. Kapillaarikatkosepelit, viemäri- ja
– Onhan tämä kulunut vuosi ollut aikaradonputkistot on uusittu.
moista laukkaamista. Teimme vuonna 2018
Tässä Peabille aliurakkana tehtävässä,
puolen vuoden urakoinnilla 0,9 miljoonan
Museoviraston suojelemassa kohteessa loueuron liikevaihdon. Tämän vuoden 2019
hintojen haastavuutta ovat lisänneet vanhat
ennuste on 3 miljoonaa, kertoo Niko Viitarakenteet. Kiilausta tarvitaan monissa muisnen, joka omistaa yhtiön yhdessä Sami Kousakin kohteissa.
valaisen kanssa.
– Nyt remontoidaan paljon vanhoilla aluYrittäjän polulle lähteminen on ollut sileilla kerrostalojen läheisyydessä. Usein
miä avaava kokemus. Niko kertoo, ettei hän
näissä kohteissa on niin herkkiä vanhoja
olisi varmaankaan ilman kunnianhimoista
julkisivuja tai muita herkkiä rakenteita,
luonnetta ryhtynyt yrittäjäksi. Työt seuraaetteivät perinteiset louhintamenetelmät tule
vat usein iltaisin ja viikonloppuisin kotiin,
kyseeseen, Niko toteaa.
sekä vähän lomallekin.
Työvoimapula haittaa kasvua
– Halusin haastaa itseäni enemmän, mutta myös taloudelliset motiivit totta kai paiTaloudelliset näkymät vaikuttavat VN Infnoivat vaakakupissa. Ei se raha helpossa ole,
ran kannalta lupaavilta.
mutta yrittäjänä on mahdollisuus kovalla
– Teemme pääasiassa saneerauskohteita,
työllä vähän leveämpään leipään. Pitää olla
ja korjausvelka vain kasvaa, joten työt eivät
tietysti myös mielenkiintoa hommaan.
ainakaan vähene tulevaisuudessa – tai muuten korjauksia laiminlyötäisiin, Niko arvioi.
Pienen mittakaavan avaimet
Infra-alan osaamisvaje toisaalta huoleskäteen -toimituksia
tuttaa. Etenkin rakennusmestareista, jotka
Rakennushankkeiden henkilö- ja yritysrepystyisivät suoriutumaan itsenäisesti tehferenssivaatimukset ovat koventuneet, ja se
tävistään, on huutava pula.
on aloittelevalle yritykselle haaste, niin VN
Rakennusmestarin työssä vaaditaan häInfrallekin. Siitä huolimatta on pärjätty.
nen mielestään sosiaalista kaveria, ja tietyn– Emme ole voineet tarjota esimerkiksi
laista otetta hommaan. Ennen kaikkea pitää
kaikkia urakoita Hilma-palvelussa. Välillä
uskaltaa tehdä nopeita ratkaisuja. Huonoin
on todella kovia vaatimuksia suhteessa työn
vaihtoehto on, ettei tee lainkaan päätöksiä.
laajuuteen. Etenkin jos yritykselle ei ole kerEi työkoneita voi seisottaa tuntikausia, koska
tynyt kokonaisia tilikausia, voi olla vaikeata
isolla työmaalla yleiskulut ovat kymmeniä
päästä tarjoamaan. Onneksi on kuitenkin
tuhansia euroja per työpäivä.
löytynyt töitä, Niko Viitanen kertoo.
– Itsekin teen jatkuvasti vääriä päätöksiä,
Kilpailuetua hän uskoo tulleen siitä, että
mutta tärkeintä on, että loppusumma on plusVN Infra tekee avaimet käteen -toimituksia
san puolella. Ei tämä ala mitään rakettitiepienen kokoluokan urakoissa, jotka eivät
dettä ole, mutta jos on maalaisjärkeä ja hituuseinkaan kiinnosta isoja rakennusliikkeitä.
nen älyä, niin kyllä nämä hommat voi oppia.
Myös aliurakointia käytetään paljon; esimer– Tällä hetkellä ammattitaitoisten työntekiksi paalutus- ja pontitustöitä ei tehdä itse,
kijöiden saatavuus haittaa kasvua. Myös
mutta niitä pystytään johtamaan. Infra-alalla
ammattitaitoisista putkimiehistä on huutava
ei ole hänen näkemyksensä mukaan myöspula kaikilla urakoitsijoilla. Putki- ja apukään pulaa urakoista, ainakaan tällä hetkellä.
miesten ammattiryhmä on niin aliarvostettu,
– Maarakentajilla on niin paljon laskettaettei se houkuttele alalle, vaikka palkkaus on
via urakoita, että todennäköisesti mieleisiä
hyvä ja työehtosopimus työntekijälle edullikohteita pystytään valikoimaan. Tarjousnen verraten muihin ammatillisiin aloihin.
pyyntöön vastaaminen houkuttelee enemEikä nuorilla ole välttämättä edes tietoa koko
män, jos se on tehty hyvin. Ammattimainen
ammatista, kun peruskoulussa opinto-ohhankkija pitää tarjousmateriaalin mahdoljauksessa suunnitellaan urapolkua.
lisimman kapeana.

Hydraulinen kiilaus valtaa alaa

Mentorin kannustuksesta
opintopolulle

Valtaosa VN Infran työkannasta tulee suo-

VN Infra käyttää paljon aliurakoitsijoita,

VN Infra urakoi NHK Rakennuksen työmaalla Espoon Matinkylässä ulkoviemäreiden saneerausta ja
uusii piha-alueiden rakennuskerroksia. Kuvassa rakennetaan pelastusviranomaisille nostopaikkaa.
Maaperän laatua tarkkailee Niko Viitanen, toinen VN Infran omistajista.

Kolme kysymystä Niko Viitaselle:
Miten tietomallinnus on muuttanut työmaiden arkea?
– Tietomallinnus ei ole uusi asia infra-alalla, mutta mittamiehen työtä se on muuttanut huimasti viimeisen kymmenen vuoden
aikana. Kun olin itse jonkin aikaa mittamiehenä, työlinjojen kepittämisessä oli melkoinen työsarka. Nykyisin mittamies tuottaa
3D-malleja ja -aineistoja tilaajalle sekä työmaalle. Ne ovat havainnollisempia kuin
2D-suunnitelmat, ja erilaisten rakenteiden
yhteensovitus sujuu helpommin.
Näkyvätkö vihreät arvot infratyömailla?
– Tilaajan puolelta tulee vaatimuksia, että
laitteistojen pitää olla tietyn päästöluokituksen mukaisia, eli vanhoilla rouskuilla ei voi

minkä lisäksi palkkalistoilla on kaksi työntekijää. Toinen heistä on putkimies ja toinen on Nikon vaimo, joka huolehtii työvälineet ja -tarvikkeet rautakaupasta tai vuokraamosta ajallaan työmaalle.
Yhtiön molemmat omistajat ovat rakennusmestareita, jotka tapasivat opiskelun tiimoilta noin 8 vuotta sitten. Niko aloitti
rakentajan uransa jo 16-vuotiaana, Louhintahiekan palveluksessa.
– Lähisuvussani ei ole juuri rakentajia
enoa, setää ja serkkua lukuun ottamatta.
Kiinnostus maarakennusalaa kohtaan kasvoi vähitellen, hän kertoo.
Mentorikseen hän nimeää Louhintahiekan silloisen pääomistajan, Mauri Jokelan.
Niko teki Louhintahiekalla rakennusmie-

enää tehdä töitä. Hyvä muutos on sekin, että
betonimurskeen hyödyntäminen on MARA-ilmoitusmenettelyn myötä paljon helpompaa
kuin ennen. Kannatan vihreitä arvoja, luontokeskeinen ihminen kun olen.
Mitä muita hyviä käytäntöjä nostaisit
esiin?
– Turvallisuuspuolella MVR-mittari on hyvä
työkalu työnjohtajalle, jos sitä osaa ja haluaa
käyttää oikein. Vastahakoisuus kypärän käyttöön on onneksi viimeisen kymmenen vuoden aikana pudonnut minimiin, osittain tilaajienkin vaatimuksesta. Minäkin olisin todennäköisesti kuollut tai loukkaantunut pahasti,
jos en olisi käyttänyt kypärää, kun kivi putosi
päähän tunnelihommissa.

hen töitä, ja eteni mittamiehen oppipojaksi.
Mauri Jokela laittoi hänet myös opiskelemaan rakennusmestariksi.
Opiskelun ohessa Niko kertoo tehneensä
pari vuotta tunnelipuolen töitä Lemminkäisen palveluksessa, kunnes palasi noin vuodeksi konsultin roolissa Louhintahiekalle
töihin, ennen siirtymistään urakointipuolelle. INFRA Uusimaan toimintaan hän tuli
mukaan INFRA Nuorten kautta.
– Ehkä eniten minua lobbasi yhdistyksen
toimintaan INFRA Uusimaan varapuheenjohtaja Emil Mäntylä ja hallituksen jäsen Ville
Sainio. Suurimpana etuna näen INFRAn hyvät
lakimiespalvelut, ja olen käyttänytkin niitä
kerran. Myös verkostoituminen muiden yrittäjien kanssa kiinnostaa, hän kertoo.
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Jari Teini: ”Hyvinvointivuosi päättyy, mutta liikkuminen jatkuu.”

Teboil – ammattilaisen valinta

Teboil Green+, uusiutuvan
dieselin huippua
Teboil toi markkinoille runsas vuosi sitten sataprosenttisesti
uusiutuvan dieselin, Green+. Se valmistetaan teollisuuden
prosesseissa yli jäävistä ainesosista. Huomionarvoista on,
että sitä voidaan käyttää kaikissa diesel-moottoreissa
tekemättä mitään säätöä moottoreille.
Kun niin sanottu ensimmäisen sukupolven
FAME/RME -pohjaiset biodieselit tulivat markkinoille, alkoi myös keskustelu hyvin harvinaisen biomassan kasvusta dieselin joukossa.
Green+ -valmistusteknologia edustaa toisen
sukupolven dieseliä, joka on sataprosenttisesti uusiutuva, ja myös tältä osin riskitön.
Helposti kiinnitetään huomiota pelkästään tuotteen kalliimpaan ostohintaan.
Useimmissa tapauksissa se tarkoittaa vain
muutaman euron lisäkulua 100 kilometrille.
Samalla saadaan kuitenkin keskimääräisesti
90 prosentin vähenemä hiilidioksidin osalta,
ja merkittävä vähenemä muun muassa typen
oksideille.
Green+ -dieselin pakkaskestävyys (sameluku) on -34 celsiusastetta, eli 5 astetta
parempi kuin fossiilisen talvidieselin. Mitään
kulutuksen kasvua ei esiinny, paremminkin
toisin päin; Green+ -dieselin energiasisältö
on hieman fossiilista dieseliä parempi.
Teboilin D-automaatit Vantaan Nuolitiellä, Hakunilan bussivarikolla ja Helsingin Kyläsaaressa, sekä Suomusjärven Kivihovi -huoltoasema myyvät Green+ -dieseliä. Myyntipaikkoja lisätään kysynnän
kasvua vastaavasti.

Talven ääriolosuhteet erottelevat konkreettisesti ominaisuuksiltaan hyvät ja heikkolaatuiset hydrauliikkaöljyt. Öljyn on työhön
ryhdyttäessä oltava riittävän juoksevaa, jotta

Maalin ympärillä vasemmalta oikealle: Jari Peltola (Konerinki), Jaakko Sainio (Kaivuu ja kuljetus JS. Sainio), Jari Teini (Rakennusteini), Matti Roisko (Maarakennus Roisko), Toni Suhonen (J. Helaakoski) ja Ben Sarmiento (Konerinki).

Tule pelaamaan Säbää!
Hyvinvointivuosi päättyy, mutta liikkuminen jatkuu. Hei sinä INFRAn jäsen, tule pelaamaan
Säbää! Meillä on Vantaalla, Auramo-hallissa, isolla kentällä keskiviikkoisin vuoro klo 19–20.
Osoite on Tammiston Kauppatie 24. Pelaamme yhdessä Tiikerien kuntosählyporukan
kanssa. Iloisella mielellä ja hikeä vuodattamalla. Mukana sekä miehiä että naisia.
Tervetuloa!! Jari Teini, gsm: 0400 426 060

Hyvää Joulua ja
Uutta Vuotta 2020!
Toivoo INFRA Uusimaa ry

Kortiton tankkaus nyt myös
kevyelle kalustolle
Kortiton tankkaus on mahdollista koko
ammattiliikenteen D-automaattiverkostossa.
Palvelu on laajentunut myös kevyelle kalustolle. Teboil-huoltamoilla ja automaattiasemilla palvelua kutsutaan älytankkaukseksi
ja verkosto laajenee jatkuvasti. Ajantasaiset
tiedot palvelua tarjoavista liikepaikoista löydät osoitteista teboil.fi/kortiton sekä teboil.fi/
alytankkaus

Kuva: Mikaela Aaltonen

Pohjoisen talvi punnitsee
hydrauliikkaöljyn ominaisuudet

se virtaa hyvin ja antaa voitelusuojan pumpulle sekä muille järjestelmän liikkuville
osille.
Riittämätön voitelu lisää kulumista ja voi
aiheuttaa välittömän vaurion, joka estää työskentelyn. Öljyn hyvä juoksevuus on myös
edellytys työliikkeiden täsmällisyydelle.
Öljyä valittaessa on hyvä pitää mielessä,
että ISO VG -viskositeettiluokka kertoo
ainoastaan öljyn juoksevuuden 40 celsiusasteen lämpötilassa. Lisäksi on syytä kiinnittää huomiota öljyn jähmepisteeseen ja
viskositeetti-indeksiin. Mitä suurempi viskositeetti-indeksi, sitä vähäisempi juoksevuuden muutos on.
Teboililta löytyy laadukkaita korkean viskositeetti-indeksin hydrauliikkaöljyjä.
Lisäksi on useita erikoishydrauliikkaöljyjä,
jotka sopivat erityisvaativiin käyttöolosuhteisiin. Teboilin voiteluaineneuvonta (p.
020 470 0916) auttaa mielellään sopivimpien tuotteiden valinnassa.

Paikalllinen tapa säästää fossiilisia polttoaineita? Kuva on Dubaista, mihin INFRA Uusimaa ja Uudenmaan Maarakentajien Konevälitys tekivät onnistuneen matkan loppuvuodesta 2019.

INFRA Uusimaa ry:n yhteistyökumppanit

050 460 4999 / tankkaus@tankkauspartio.fi

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

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

myynti@etpoy.fi

Marko Turunen, Puh. 040 023 0373, marko.turunen@secto.fi
Mika Heino, Puh. 0400 275 151, mika.heino@secto.fi
Varaosaparatiisi,
Koskelontie 18 C 02920 Espoo, puh: +358 440 343 307
IKH Espoo, Vantaa,
Konala yhteislogo
www.secto.fi
email: info@varaosaparatiisi.fi
INFRA Uusimaawww.varaosaparatiisi.fi
-lehteen

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

Koko: 185 x 36 mm

Espoo

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

www.ikh.fi
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Konala

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

Vantaa

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

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

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)

