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Teoteam on automaatio-
palvelujen kokonaistoimittaja, 
joka palvelee sekä kuntia että 
teollisuutta koko Suomessa. 
Yritys tarjoaa monipuolista 
osaamista esimerkiksi 
kunnallisille vesilaitoksille.

Teoteam suunnittelee ja toimittaa vedenkä-
sittelylaitosten automaatio- ja sähköjärjestel-
miä ja tarjoaa kattavat ylläpitopalvelut laitok-
sen koko elinkaaren ajaksi. 

– Vesilaitoksille on erittäin tärkeää toi-
mintavarmuus. Pieni tai keskisuuri vesilai-
tos voi tehdä kanssamme palvelusopimuk-
sen, jolloin huolehdimme normaaleista huol-
to- ja korjaustöistä sekä lainsäädännön mu-
kaisten velvoitteiden täyttämisestä. Lisäksi 
vastaamme järjestelmän kehittämisestä elin-
kaarimallilla. Esimerkiksi Nastolan kunta ja 
Mäntsälän Vesi ovat tehneet kanssamme pal-
velusopimuksen, toimitusjohtaja Reijo Ruo-
hola sanoo. 

Palvelusopimus voi sisältää Teoteamin ke-
hittämän e-Valvomo-sovelluksen, joka sopii 
miehittämättömän vesilaitoksen valvontaan. 

– Asennamme vesilaitokseen valvonta-
laitteet, jotka ovat nykyaikaisten tietoverkko-
jen kautta yhteydessä joko meidän valvonta-
serveriimme tai asiakkaan omaan valvonta-
serveriin. Hälytys lähtee ongelmatilanteessa 
joko meidän tai asiakkaan päivystäjälle. So-
vellus myös kerää paljon hyödyllistä tietoa, 
ja asiakas voi tarkastella prosessia reaaliai-

kaisesti internetin kautta.
Ruohola korostaa, että markkinoilla on 

monenlaisia yleisvalvontasovelluksia, mutta 
e-Valvomo on suunniteltu nimenomaan vesi-
laitosten käyttöön. Teoteam kehittää kymme-
nisen vuotta markkinoilla ollutta sovellusta 
jatkuvasti uusia tarpeita vastaavaksi. 

– e-Valvomon kehityksen taustalla on 
vankka kokemuksemme vesilaitosympäris-
tössä toimimisesta. Lisäksi kannattaa muis-
taa se, että Teoteam ei ole pelkkä hälytysten 
vastaanottaja, vaan myös korjaamme viat ja 
pystymme antamaan parannusehdotuksia, 
joiden avulla vesilaitoksen prosessista saa-
daan entistä toimintavarmempi.

Reijo Ruohola perusti Teoteamin vuon-
na 1986. Yrityksen 25-vuotisjuhlia vietettiin 
huhtikuun alussa. 

Teoteam Oy
Askonkatu 13 A
15100  LAHTI
Puh. 010 470 8000
teoteam@teoteam.fi
www.teoteam.fi

Osaava kumppani 
vesilaitokselle

Euroopan ykköskoneet 
jätteen kierrätykseen 
pitkällä kokemuksella

Materiaalinkäsittelyn työkoneiden maahan-
tuonnista tuli Vimelcon päätoimiala yli viisi-
toista vuotta sitten Powerscreen®-seulojen 
edustuksen myötä. Vimelco toimittaa laite-
ratkaisuja kiviaines-, energiapuu- sekä kier-
rätys- ja jätteenkäsittelyalalle. 

Vimelco on ollut kierrätyssektorinsa kes-
keisimmän päämiehen, itävaltalaisen Komp-
techin, Suomen edustaja seitsemän vuoden 
ajan. Komptech on jätteen ja biomassan me-

kaanisen käsit-
telyn tuotteissa 
Euroopan johta-
via valmistajia.

– Komptechin päätuotteita ovat jäte- ja 
energiapuualan murskaimet, hakkurit, rum-
pu- ja tähtiseulat sekä pyörö- ja kierreseulat. 
Lisäksi valikoimassa ovat tuulierottimet, bal-
listiset erottimet ja aumankääntäjät. Näiden 
pohjalta Komptech valmistaa myös kokonai-
sia linjastoja, kertoo kierrätystekniikan tuo-
tepäällikkö Lauri Rahikainen.

Vimelcon päämiehet ovat toimialojensa 
kärkivalmistajia, joiden kanssa Vimelcolla on 
monien vuosien kokemus yhteistyöstä. 

– Powerscreenin, Binder + Co:n ja Komp-
techin edustajana valikoimamme kattaa kaik-
ki keskeiset seulatekniikat. Voimme puolu-
eettomasti suositella parasta mahdollista tek-
niikkaa hyvinkin erilaisiin tilanteisiin, Rahi-
kainen vakuuttaa. 

Yksi Komptechin vahvuus on kokonais-
ten jätteenkäsittelylinjastojen toimittaminen.

– Yleensä mekaanista jätteenkäsittelylin-
jastoa hankittaessa ollaan tilanteessa, jossa tar-
joajat ovat joko pelkkiä suunnittelutoimisto-
ja tai vain linjaston yhden osan valmistajia. 
Komptech valmistaa linjaston kaikki avain-
koneet omilla tehtaillaan. Yhdessä pätevän 
suunnitteluosaston kanssa tuloksena on erit-
täin toiminta- ja huoltovarma linjasto. Näin 
myöskään loppuhinnasta ei uppoa rahaa vä-
likäsille.  

Vimelco Oy
Kerkkolankatu 30
05800  HYVINKÄÄ
Puh. 020 456 8101 
www.vimelco.fi

Vimelco Oy juhlii tänä vuonna 25-vuotista taivaltaan. Tavoitteena 
on toimia vähintään seuraavatkin 25 vuotta tarjoten asiakkaille 
maksimaalista lisäarvoa sekä panostaen yhä parempaan huolto- 
ja varaosapalveluun. Aina Hyvinkäällä sijainnut konttori ja  vara-
osavarasto muuttivat 15.4. uusiin tiloihin naapurirakennukseen. 

LED-tekniikkaa 
katuvalaistukseen
Katuvalaistuksen tuotteille on 
tällä hetkellä Suomessa suuret 
markkinat esimerkiksi EU:n 
asettaman elohopeadirektiivin 
myötä. Optimi-Import 
maahantuo LED-katuvaloja ja 
niiden  ohjausyksiköitä. 

– LED-valot ovat huoltovapaita, pitkäikäi-
siä ja energiatehokkaita ja ne soveltuvat 
erinomaisesti katuvalaistukseen. Optimi-
Importin LED-valaistuksen ohjaimien etu-
na on himmennettävyys eli valaistuksen te-
hoa voidaan säätää tarpeen mukaan, myyn-
tipäällikkö Antti Aspfors kertoo.

Optimi-Import maahantuo katuvalais-
tuksen kokonaisjärjestelmiä, joihin kuulu-
vat LED-valot sekä niiden yhteydessä käy-
tettävät ohjausjärjestelmät, ohjaussäätimet 

ja selainpohjaiset ohjaimet. Yrityksellä on 
kaksi eurooppalaista päämiestä, Net.Street 
ja Kieback&Peter. 

Net.Street valmistaa katuvalojärjestel-
miä, joissa on selainpohjainen ohjaus. Tä-
mä tekee valaistuksen hallinnasta ja käytös-
tä helppoa. Järjestelmää voidaan ohjata sekä 
tietokoneen että älypuhelimien kautta. GSM-
pohjainen ohjaus mahdollistaa katuvalojär-
jestelmien ohjauksen soittamalla tai teksti-
viesteillä. 

– Net.Streetin järjestelmissä kaikki oh-
jainlaitteet ovat lampun rungon sisällä eli 
asennus on helppoa. Eri ohjainyksiköiden 
kommunikaatio tapahtuu sähköjohtojen vä-
lityksellä. Lamput ovat uusinta modulaaris-
ta LED-tekniikkaa eli niiden tehontuotto on 
korkea, Aspfors toteaa. 

Kieback&Peter on yksi Saksan suurim-
mista rakennusautomaatiovalmistajista, mut-
ta Suomessa melko vähän tunnettu. Yhtiö val-
mistaa ohjausyksiköitä, jotka soveltuvat alu-
eelliseen käyttöön kuten urheilukentille, pi-
hoihin ja paikoitusalueille. Kieback&Peterin 
järjestelmissä on selainpohjainen ohjaus. Jär-
jestelmä on vapaasti ohjelmoitava eli siihen 
voidaan liittää esimerkiksi valvontatoimin-
toja tai muita ohjauksia. 

– Etsimme parhaillaan pilottikohteita laa-
dukkaille LED-valaistusratkaisuille eri puo-
lilta Suomea, Aspfors vihjaa.

Optimi-Import
Nikkarinkuja 2
50180  MIKKELI
Puh. 015 321 760
info@optimi-import.fi
www.optimi-import.fi

Tievalaistus tähän 
päivään

HSK Sähkön toimipaikat sijaitsevat Kalajo-
ella, Rovaniemellä, Oulussa ja Ylivieskassa, 
mutta yritys palvelee asiakkaitaan koko maan 
alueella. Toimitusjohtaja Hannu Kaupin 
mukaan merkittäviä asiakkaita ovat muun 
muassa Pohjois-Pohjanmaan ja Lapin ELY-
keskukset, jotka ovat tehneet yrityksen kans-
sa palvelusopimuksen tievalaistuksen huol-
losta ja kunnossapidosta. 

HSK Sähkö tekee projektiluonteista yh-
teistyötä myös useiden kuntien ja kaupun-
kien kanssa. Esimerkiksi Kauppi nostaa Ii-
salmen kaupungin katuvalaistushankkeen, 
jossa elohopeahöyrytekniikka korvataan ny-
kysäännösten mukaisella suurpainenatrium-
tekniikalla. Samalla kaupunkiin tulee muuta-
mia osuuksia, joilla kokeillaan led-valaistus-
ta. Hanke käynnistyi tämän vuoden alussa.

– Kuntasektorilla on herätty pikku hiljaa 
siihen, että vanha elohopeahöyrytekniikka on 
korvattava energiatehokkaammalla tekniikal-
la. Iisalmi on sikäli esimerkillinen kaupunki, 
että siellä urakka on jaettu suoraan neljälle 
vuodelle, jolloin muutos ei tule suurena ker-
tainvestointina, Kauppi kertoo.

HSK Sähkö on osa Andament Groupia, 
joka tunnetaan infrarakentamisen monitai-
turina. Osaaminen ulottuu päällystystöistä 

ja maanrakennuksesta siltarakentamiseen, 
maa-aineksen stabilointiin ja tuotekehityk-
seen. Yhtymässä työskentelee parisataa hen-
kilöä, joista HSK Sähkön palveluksessa on 
noin 30.

– Andament Groupin osaaminen vahvis-
taa infra-alan toimintaamme, ja yhdessä pys-
tymme toteuttamaan isojakin kokonaisuuk-
sia, Kauppi sanoo.

HSK Sähkö Oy on vuonna 
2004 perustettu yksityinen 
sähköurakoitsija. Palvelu-
tarjontaan kuuluvat tie-
valaistuksen ja liikennevalojen 
rakentaminen ja huolto, talo-
tekniikka sekä sähkö-
suunnittelu.

HSK Sähkö Oy
Yrityskalliontie 1
85100  KALAjOKI
puh. 010 841 6900
www.hsksahko.fi

HSK Sähkö vaihtaa vanhat elohopea-
lamput nykymääräysten mukaisiin va-
laisimiin Iisalmessa.

mailto:teoteam@teoteam.fi
http://www.teoteam.fi
http://www.vimelco.fi
mailto:info@optimi-import.fi
http://www.optimi-import.fi
http://www.hsksahko.fi
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Allweilerin tuotteissa yhdistyvät vuosikym-
menien kokemus, parhaat materiaalit ja uu-
simmat innovaatiot. Alkuperäisiä sinisiä All-
weiler-pumppuja löytyy jokaiseen sovelluk-
seen ja niiden luotettavaa toimintaa on tuke-
massa koko Suomen kattava huoltoverkosto 
ja varaosapalvelu. 

Allweilerin pitkällisen kehitystyön, ko-
keiden ja testien perusteella syntynyt uu-
si staattorimateriaali vastaa hyvin staatto-
rin tärkeimpään haasteeseen, kulutuskestä-
vyyteen. Käsite kestävyys sisältää niin is-
kun-, mekaanisen kuin kemiallisenkin kes-
tävyyden. 

– ALLDUR-staattorin kestävyys on pys-

tytty nostamaan jopa kolminkertaiselle ta-
solle verrattuna normaaliin staattoriin. Tä-
mä tarkoittaa pitempiä huoltovälejä ja pitem-
pää käyttöikää pumpuille sekä suoria kus-
tannussäästöjä asiakkaille. ALLDUR-staat-
torit ja Allweiler-roottorit on tehty toisilleen 
mittatilaustyönä. Pumpun käyttöikä saadaan 
varmasti optimoitua tällä parivaljakolla, tii-
vistää Mikko Valkki Allweilerin pumppu-
huollosta.  

Huolto helposti ja nopeasti
Allweiler-pumppujen ja niiden varaosien laa-
tuun voi luottaa. Allweiler tekee kaikkensa, 
että pumppujen huolto ja kunnostus on asiak-

kaalle mahdollisimman helppoa ja nopeaa. 
– Haluamme palvella asiakasta niin, että 

hän saa yhdellä puhelinsoitolla tai sähköpos-
tilla pumpun huoltoon. Pyrimme siihen, että 
Allweiler-pumput ovat niitä verkostojen osia, 
jotka aiheuttavat vähiten vaivaa. 

Allweiler valmistaa kaikki varaosat it-
se omassa tehtaassa suorittaen tarkan laa-
dunvalvonnan ja testaukset. Pumppuhuollot 
hoituvat nopeasti, sillä oma varaosavarasto 
Suomessa takaa varman osien saatavuuden. 
Pumppujen huollosta vastaavat Allweilerin 
kouluttamat ja valtuuttamat huoltoasentajat, 
ja huollossa käytetään alkuperäisiä, tasalaa-
tuisia varaosia. Näin pystytään takaamaan 
pumpulle pitkä käyttöikä ja kunnallisteknii-
kasta vastaaville henkilöille vaivaton arki. 

Maan kattava huoltoverkosto takaa sen, 
että huoltomies saadaan nopeasti paikan 
päälle kartoittamaan tilannetta ja huolletta-
van pumpun kuntoa sekä tarvittaessa teke-

mään pumpun huollon saman tien. Allweile-
rin huoltosopimusasiakkaille on tarjolla rää-
tälöityä palvelua. Huoltosopimus voi käsittää 
esimerkiksi korjaavaa ja ennakoivaa huoltoa, 
varastointia, vaurioanalyysejä ja neuvontaa 
kiinteään sopimushintaan. 

Elinkaarikustannukset minimiin
Pumpun elinkaarikustannusten minimoin-
ti on olennainen osa Allweilerin toimintaa. 
Kustannusten minimointi alkaa pumppu-
jen suunnittelusta ja jatkuu ammattimaisel-
la huollolla ja laadukkailla varaosilla. 

– Alldur-staattori toimii vastalääkkeenä 
niin sanotuille piraattiosille eli kakkosluo-
kan osille, jollaisia maailmalla valitettavas-
ti on kaupan. Piraattien yksikköhinta voi ol-
la vähän halvempi, mutta asiakas ei voi kos-
kaan tietää, mitä saa. Vippaskonstien käyttö 
pumppujen huollossa tulee asiakkaalle ajan 
mittaan kalliimmaksi, kun pumpun käyttö-
ikä lyhenee, muistuttaa Valkki. 

ALLDUR-staattorilla lisää käyttöikää 
Allweiler-pumpuille
Allweiler on yksi maailman pisimpään toimineista 
pumppuvalmistajista. Allweilerin kehittämä uusi ALLDUR-
staattori on tarkoitettu erityisesti maksimoimaan luotettavien 
Allweiler-pumppujen kestävyys ja tehokkuus.

Uusi ALLDUR-staattori on Allweiler-pumpun pitkän iän salaisuus.

Allweiler Finland Oy Ab
Kutomotie 6 B
00380  HELSINKI
Puh. 09 5655 880
allweiler@allweiler.fi

Monipuolinen ohjelmisto vesi-
huoltoverkostojen hallintaan
Novapoint on markkinoiden 
kattavin yhdyskuntatekniikan 
suunnittelun, rakentamisen ja 
ylläpidon ohjelmisto. Siihen 
kuuluva Novapoint Utility 
Network sisältää työkalut 
vesihuoltoverkoston hallintaan 
ja johtokartan luontiin.  

Vianova Systems Finland Oy on kansainvä-
liseen Vianova Systems -verkostoon kuulu-
va yhdyskuntatekniikan alan ohjelmistotalo, 
jonka päätuote on Novapoint. Yrityksen val-
misohjelmistojen sekä koulutus-, ohjelmisto-
kehitys- ja visualisointipalvelujen käyttäjiä 
ovat yhdyskuntatekniikan ammattilaiset. 

Novapoint-ohjelmisto koostuu suunnitte-
lun eri osa-alueiden moduuleista, joista käyt-
täjät valitsevat tarpeitaan vastaavat. Moduulit 
kattavat muun muassa väyläsuunnittelun, ve-
sihuoltosuunnittelun, saneeraussuunnittelun, 
taitorakenteet, ylläpidon ja rekisterisovelluk-
set.  Novapoint-ohjelmat on mukautettu vas-
taamaan suomalaisia käyttötarpeita, suunnit-
telutapoja ja -vaatimuksia. 

johtokartta ja kuntotiedot 
yhteen paikkaan
Novapoint Utility Network on Novapoint- 
tuoteperheeseen kuuluva tietokantapohjainen 
ohjelmisto, joka sisältää työkalut vesihuolto-
verkoston hallintaan ja johtokartan luontiin 
sekä myös kunto- ja tapahtumatietojen ke-
räämiseen. Käyttöliittymänä ohjelmistossa 
on AutoCAD ja tiedonhallinnassa on käy-
tössä Oracle-tietokantaohjelmisto.

Johtokartta voidaan luoda joko digitoi-

malla tai tuomalla tarvittava aineisto mitta-
ustiedostosta. 

– Teemme palveluna olemassa olevien 
johtokarttojen siirtämistä muista tietokan-
noista Novapoint Utility Networkiin, tuote-
päällikkö Tiina Virtanen huomauttaa. 

Tietokanta on helposti ylläpidettävissä 
työasemalta. Tietokantaan voidaan tallentaa 
myös vesihuoltoverkostoon liittyvää kunto- 
ja toimenpidetietoa. Ohjelmasta voidaan tu-

lostaa erilaisia raportteja ja teemakarttoja esi-
merkiksi suunnittelua varten.

– Mitä paremmin vesihuoltoverkosto ja 
sen kunto tunnetaan, sitä helpompi on suun-
nitella kunnossapito- ja saneeraustoimenpi-
teet kustannustehokkaasti. Novapoint Utili-
ty Networkin laaja tietosisältö antaa todella 
hyvät lähtötiedot vesihuoltoverkostoa koske-
vaan suunnitteluun, Virtanen toteaa. 

Novapoint Utility Network -ohjelmistoa 

voidaan laajentaa Novapoint Utility Network 
Web -tuotteella. Se on selainpohjainen kartta-
palvelinjärjestelmä, joka on tarkoitettu johto-
karttatietojen julkaisuun. Sillä voidaan myös 
hallita ja tuottaa palautteita, havaintoja ja toi-
menpiteitä. Järjestelmällä voidaan lisäksi jul-
kaista informaatiota WMS-palvelun kautta 
esimerkiksi muihin järjestelmiin, ja WMS-
palvelun kautta voidaan tuoda informaatiota 
kuten pohjakarttoja muista järjestelmistä.

Novapoint Utility Network -ohjelmisto on 
käytössä esimerkiksi Kouvolan Vedellä, Hy-
vinkään Vedellä ja Turun Seudun Vedellä.

Laatulupauksista pidetään kiinni
Novapoint Utility Network -ohjelmiston 
käyttäjä voi luottaa asiakkuuden jatkuvuu-
teen, koska Vianova Systems -verkosto on 
sitoutunut Novapoint-ohjelmiston kehittä-
miseen pitkäjänteisesti.

– Vianovan palvelulupaukseen kuuluu, 
että tarjoamme asiakkaillemme ystävällis-
tä, yksilöllistä ja jämäkkää palvelua ja huo-
lehdimme pitkäjänteisesti asiakkaidemme ja 
infra-alan tuottavuuden paranemisesta, Vir-
tanen kiteyttää. 

Vianova Systems Finland Oy
Vaisalantie 6
02130  ESPOO
Puh. 09 2313 2100
vianova@vianova.fi
www.vianova.fi

http://www.kunnallissuomi.fi
mailto:allweiler@allweiler.fi
mailto:vianova@vianova.fi
http://www.vianova.fi
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Suomen valtion omistama Meritaito Oy yh-
tiöitettiin Merenkulkulaitoksen tuotannolli-
sesta toiminnasta vuoden 2010 alussa. Yhti-
öön siirrettiin myös varustamoliikelaitoksen 
öljyntorjunta- ja väyläalukset. 

– Palvelumme kattaa merenmittauksen 
ja vedenalaiset tutkimukset, jossa olemme 
Suomen johtava toimija. Väylänhoidossa ja 

kanavien kunnossapidossa olemme Suomen 
suurin toimija. Vesirakentamisessa teemme 
ruoppaustäitä sekä rakennamme ja korjaam-
me muun muassa rantamuureja, laitureita ja 
eroosiosuojauksia. Suunnittelupalvelumme 
on erikoistunut väylien ja ruoppaustöiden 
suunnitteluun ja lupaprosesseihin. Avome-
riöljyntorjunnassa olemme Suomen ympä-

ristökeskuksen suurin palvelu-
tuottaja, esittelee johtaja Sep-
po Virtanen Meritaidon laajaa 
toimintasarkaa.

Meritaidon henkilöstöllä 
on vahva osaaminen ja tieto-
taito alalla sekä monipuolinen 
ja kattava kalusto. Yhtiöllä on 
40 toimipistettä. Meritaidolla 
on ISO 9001 -laatusertifikaat-
ti ja ISO 14001 -ympäristösertifikaatti, joka 
kattaa kaikki palvelut.

Älyviitta havainnoi 
itseään  ja ympäristöä
Meritaito on rakentanut muoviputkiviittoja 
1970-luvulta lähtien. Uusin innovaatio on 
älyviitta. Merialueella ja sisävesillä on tällä 
hetkellä noin 20 000 kelluvaa viittaa tai poi-
jua. Suurin osa niistä on vedessä kelluvia pas-
siivisia rakenteita. Patteri-, valolaite- ja mo-
biilitekniikan kehittyminen on mahdollista-
nut sen, että viitan sisälle voidaan sijoittaa 
aktiivista elektroniikkaa ja älyä. 

– Yhteistyössä porvoolaisen Sabik Oy:n 
kanssa olemme kehittäneet älyviitan ensim-
mäisen version, joka voi havainnoida sijain-
tiaan, valolaitteen toimintaa ja patterin jänni-
tettä. Yhteistyössä Luode Consultingin kans-
sa olemme rakentamassa älyviitan toista ke-
hitysversiota. Se on tarkoitettu ympäristöolo-
suhteiden, kuten aallonkorkeuden, veden vir-
taaman, lämpötilan ja sameuden mittaami-
seen. Se voi myös tunnistaa, jos ympäröiväs-
sä vedessä on öljyä tai sinilevää.

Älyviitta lähettää havaintotiedot reaali-
aikaisesti eteenpäin. Meritaidon kokonais-

palveluun sisältyy havaintotietojen tulkinta 
ja muokkaus, jonka jälkeen tiedot ovat asiak-
kaiden luettavissa web-palvelimen kautta.

Älyviitta nähtävillä Turussa
Meritaidon älyviitta on nähtävillä Yhdyskun-
tatekniikan messuilla Turussa 18. – 25. tou-
kokuuta.

– Yhteistyössä Liikenneviraston Turun 
yksikön kanssa olemme sopineet yhteistyös-
tä, jossa asennamme Saaristomerelle kolme 
älyviittaa.  Samoin olemme yhteistyössä 
Turun sataman kanssa asentaneet älyviitan 
Ruissalon edustalle. Sen havaintotiedot ovat 
luettavissa messuosastollamme BK4.

Ympäristövastuullinen vesialueiden 
ylläpitäjä ja kehittäjä

Meritaito Oy
PL 111
00181  HELSINKI
Puh. 0207 030 300
www.meritaito.fi

Meritaito Oy:n palvelutarjonta sisältää merellisen 
infrastruktuurin koko elinkaaren kattavan tuotevalikoiman, 
joka on suunniteltu edistämään vesillä liikkumisen sujuvuutta ja 
ympäristöturvallisuutta.

Suomi kehittyy - vastaavatko infran toteutuk-
set jo tuleviin tarpeisiin?

 Suomikin on kaupungistunut jo usei-
den sukupolvien ajan. Yhdyskuntatek-
nisten ratkaisujen toteutusten on aika 
kiihdyttää kehitystään, jotta ne voivat 
vastata ensi vuosisadankin tarpeita.

Etenkin taajamainfran rakenta-
minen sekä saneeraus- ja korjaustyöt 
olisi toteutettava siten, ettei aiheuteta 
jo muutoinkin tiheään rakennetulle ja 
liikennöidylle yhteisölle haittaa. Hai-
tat voidaan välttää tarkalla suunnit-
telulla sekä esimerkiksi kaivamatto-
man tekniikan hyödyntämisellä. Kun 
tuuliset säärintamat heiluttelivat siir-
tolinjojen lähellä karsimatta jääneitä 
puita ja pääsimme kokeilemaan aikaa 
päreiden ja kakluunin ajoilta, nousi-
vat esiin pitemmän aikavälin ratkaisut 

kuten linjojen kaivaminen maan alle. 
Toki yhteiskunnan käyttöön on ideoitu 

parin vuosikymmenen aikana lukuisia elä-
mää, työskentelyä ja liikkumista helpotta-
via ratkaisuja, jotka taasen tarvitsevat infral-
ta uusia olomuotoja. Liikenne eri muodois-
saan vaatii maa-alueita, mutta kauaskantoi-
sella, laaja-alaisella suunnittelulla säästettäi-
siin maata siellä, missä sitä kaikkien mieles-
tä on liian vähän. 

Suurten kaupunkikeskittymien tarpeet ja 
sitä myötä mahdollisuudet suuntaviivaistaa 
ja nähdä tulevat asuinalueet ja liikennevirrat 
ovat haaste, mutta kun ihmis- ja tavaravirrat 
ovat mittavat, myös voimavarojen on tuotet-
tava ratkaisuja, joita ei 10 - 20 vuoden päästä 
tarvitse tehdä uudelleen. 

Pääkaupunkiseutu on tarkan katsannan 

alla. Miljoona ihmistä asuu ja mittava määrä 
vierailee töissään ja lomilla alueella. Yleiset 
liikkumisratkaisut on haastettu, ja vastauk-
siakin ollaan jo saamassa, Länsimetro hyvä-
nä avauksena. Lisää ideoita mahtuu kuiten-
kin kyytiin.

Vesihuollon alueella on työskennelty laa-
dukkaan juomaveden tuomiseksi katkeamat-
tomana virtana käyttäjille. Samalla on vietä-
vä jätevedet huomaamattomasti pois ja pa-
lautettava vesi puhtaana käyttöön. Suomen 
erilaiset tarpeet kaupunkien ja harvemmin 
asuttujen alueiden välillä ovatkin antaneet 
alan vastuullisille haasteita ja joskus har-
maita hiuksiakin. 

Tälläkin osa-alueella on innovoitu mie-
lekkäitä ratkaisuja, kuten pitkien välimatko-
jen siirtoviemärit.  Ei tarvita laitoksia kylien 

keskelle, vaan saadaan suuremmissa laitok-
sissa käsiteltyä tämän päivän teknologialla 
vesi kiertoon. 

Puhtaan veden tuottaminen ja tuominen 
esimerkiksi pääkaupunkiseudulle ja Tur-
kuun ovat olleet antoisia haasteita. On pääs-
ty miettimään ja kehittämään eri tapoja rat-
kaista puhdas vesi. Näistä on vain jatketta-
va eteenpäin, haastettava itsemme tuomaan 
ratkaisuja huomenna ja ensi vuonna nouse-
viin tarpeisiin.

YT 11-tapahtumassa Turussa 18 - 20. 
toukokuuta on luvassa katsaus infran eri osa-
alueiden uusiin mahdollisuuksiin. Tavataan 
siis siellä!

Terveisin
Esa Virtanen, päätoimittaja
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Kaseteilla tehoa hulevesien käsittelyyn
Wavin Q-Bic -hulevesikasetti 
on tehokas ratkaisu hulevesien 
käsittelyyn. Q-Bic edustaa 
hulevesikasettien toista 
sukupolvea eli sen tilavuus on 
entistä suurempi ja kasetti on 
huollettavissa. 

Hulevesikasetteja käyttämällä hulevedet pys-
tytään ohjaamaan hallitusti takaisin luontoon 
tai varastoimaan ne jatkokäsittelyä tai uusio-
käyttöä varten. Kasetit soveltuvat esimerkik-
si tiealueiden, asuinalueiden, kauppakeskus-
ten ja koulukiinteistöjen hulevesien käsitte-
lyyn. 

– Esimerkiksi Saksassa hulevesikasette-
ja käytetään todella paljon, mutta Suomessa 
niitä ei tunneta vielä tarpeeksi hyvin. Kiin-
nostus tosin kasvaa sitä mukaa kun saamme 
levitettyä tietoa teknologian eduista ja käyt-
tökokemuksista, toteaa aluemyyntipäällikkö 
Pekka Siivonen Wavin-Labko Oy:stä.

Hulevesikasettikenttä korvaa perinteisen 
sepelistä rakennettavan imeytysjärjestelmän 
todella tehokkaasti. Kasettikentän tilantarve 
on vain kolmasosa sepelikentän tilantarpees-
ta. Kasetti pystyy varastoimaan vettä 95 pro-
senttia kokonaistilavuudestaan. 

Toisen sukupolven teknologiaa
Wavin Q-Bic on toisen sukupolven hule-
vesikasetti. Kasetin tilavuus on 432 litraa, 
kun ensimmäisen sukupolven kaseteissa se 
oli 190 litraa. Uusi ominaisuus on huollet-
tavuus. Jos kasettikentän toiminnassa ilme-
nee ongelma, se voidaan paikallistaa robot-
tikameran avulla ja korjata kaivamatta koko 
kenttää auki. Kasetteihin ajan myötä kerty-
vä kiintoaines voidaan tyhjentää imuautolla 
huoltokaivojen kautta. 

Kasetit on helppo asentaa. Asennusryh-
mä saa aikaan noin sata kuutiometriä valmis-
ta kasettikenttää työpäivän aikana. Lisäksi 
aikatauluun on laskettava maansiirtotöiden 
vaatima aika. 

– Kasettikentän rakentaminen edellyt-
tää aina maaperän soveltuvuuden tutkimis-
ta. Pohjatyöt on tehtävä huolellisesti, kos-
ka kasettikenttä vaatii tasaisen pinnan, Sii-
vonen muistuttaa. 

Q-Bic-kasetit ovat erittäin kestäviä, ja 

niiden laskennallinen käyttöikä on 50 vuot-
ta. Jos muuta paikkaa ei ole tarjolla, voidaan 
kasettikenttä rakentaa esimerkiksi paikoitus-
alueen alle, ja tällöin kantavuus varmistetaan 
tarpeellisella määrällä maamassakerroksia. 

Wavin-Labko toimittaa Q-Bic-kasetti-
järjestelmän avaimet käteen -periaatteel-
la tai asiakas voi järjestää kaset-
tien asennuksen itse. Wavin-Lab-
ko kouluttaa urakoitsijoita Q-Bic-
asennuksiin.

Imeytyskenttä Tampereen 
Tykkitielle 

Suurimman Q-Bic-toimituksen Wavin-Lab-
ko on tehnyt Kouvolan vedelle. Kouvolan 
keskustaan asennettiin viime vuoden alussa 
kokonaistilavuudeltaan tuhatkuutioinen ka-
settikenttä. Yksi uusimmista toimituksista on 
300-kuutioinen kasettikenttä Tampereella si-
jaitsevan Tykkitien kerrostaloalueen huleve-
sien käsittelyyn. 

– Kyseessä on  uusi asuinalue, jonka kun-
nallistekniikan rakennustyöt alkoivat viime 
kesänä. Talojen ränni- ja sokkelivedet johde-
taan omaa hulevesiviemäriä pitkin kasettei-
hin, joista ne imeytyvät maaperään. Kaset-
tikenttä on vanhassa sorakuopassa eli imey-
tymiselle on todella hyvät olosuhteet. Kaset-
tikentässä on myös ylivuotosuojaus eli hu-
levedet ohjautuvat varsinaiseen hulevesijär-
jestelmään, jos kasettien kapasiteetti ylittyy, 
Tampereen Veden rakennuttajainsinööri ju-
hani Viitanen kertoo.

Kasettien asennus pääsi alkuun Wavin-
Labkon opastuksella ja Tampereen Infran 
asentajat jatkoivat kasettikentän kokoamis-
ta. Viitasen mukaan asennus koettiin helpok-
si. Myös hulevesijärjestelmän suunnittelija 
kävi tutustumassa kasettien asennukseen.

Wavin-Labko Oy
Labkotie 1
36240  KANGASALA
Puh. 020 1285 200
info@wavin-labko.fi
www.wavin-labko.fi

PEA-projekti pureutuu 
energiatehokkuuteen
PEA (Public Energy 
Alternatives) -projektin 
tavoitteena on löytää 
ratkaisuja energiansäästöön 
julkisissa tiloissa sekä 
edistää uusiutuvan energian 
tuotantoa ja käyttöä. Samalla 
pyritään käynnistämään uutta 
liiketoimintaa uusiutuvan 
energian alalla.
PEA-hankkeessa on mukana 21 kuntaa ja 
korkeakoulua Suomesta, Virosta, Latviasta, 
Liettuasta, Puolasta ja Saksasta. Syksyllä 
2009 käynnistynyttä hanketta hallinnoi sak-
salainen Wittenbergin kaupunki.  Suomesta 
mukana ovat Lahden ammattikorkeakoulu 
(LAMK) ja Ylivieskan seutukunta.

Hankkeessa paneudutaan muun muassa 
alueellisen energiastrategiatyön ja alan osaa-
misen kehittämiseen. Lisäksi monilla part-
nerialueilla tehdään investointeja uusiutuvaa 
energiaa hyödyntäviin ja energiatehokkai-
siin teknologioihin. Alueellisen strategiatyön 
tueksi projektissa on perustettu kansainväli-
nen asiantuntijaryhmä, jossa vaihdetaan ko-
kemuksia ja parhaita käytäntöjä.

Koulutukset ohjaavat 
energia-ajatteluun
LAMK keskittyy hankkeessa energian sääs-
töön ja energiatehokkuuden parantamiseen 
liittyvien koulutusten valmisteluun ja toteut-
tamiseen. Koulutukset on suunnattu julkisten 

kiinteistöjen käyttäjille, kiinteistöjen ylläpi-
dosta vastaavalle henkilöstölle ja energiarat-
kaisuista vastaaville päättäjille.

LAMK:n projektipäällikkö Lassi Hurs-
kainen kertoo, että koulutukset rakennetaan 
kuntien tarpeista. Kuntatoimijoiden haastat-
teluissa kävi ilmi, että kuntiin kaivataan li-
sää tietoa erityisesti energiatehokkuuden ta-
loudellisista vaikutuksista koko kiinteistön 
elinkaaren aikana, kun otetaan huomioon se-
kä investointi- että käyttökustannukset. Toi-
nen keskeinen esille noussut asia on tilaa-
janäkökulma. Ostajan ammattitaito on tär-
keää, jotta energiataloudellinen näkökulma 
tulee otetuksi huomioon rakennuttamisessa 
ja saneerauksessa.

 – Koulutuksista pyritään saamaan sel-
laisia, että niitä voidaan hyödyntää mahdol-
lisimman laajasti. Siksi olemme valmistel-
leet koulutuksia sekä alueellisissa että kan-
sainvälisissä työryhmissä.

Koulutuksia järjestetään kaikissa pro-
jektiin osallistuvissa maissa. Julkisissa kiin-
teistöissä työskenteleville henkilöille toteu-
tetaan tietoiskuja siitä, miten omilla päivit-
täisillä ratkaisuilla voidaan vaikuttaa ener-
gian kulutukseen.

Lisäksi järjestetään koulutusta henkilöil-
le, jotka työskentelevät päivittäin energia-asi-
oiden parissa. Ensimmäiset koulutukset al-
kavat syksyllä. Koulutuksessa perehdytään 
muun muassa kiinteistöjen energiankulutuk-
seen ja kustannuksiin sekä energiansäästön 
parhaisiin käytäntöihin. Lisäksi tarkastellaan 
tulevaisuuden teknologioita ja energiatehok-
kuusprojektien rahoitusmahdollisuuksia.

Tieto kaikkien saatavilla
PEA-hankkeen asiantuntijaryhmä jatkaa toi-
mintaansa vielä sen jälkeenkin, kun projekti 
vuoden 2012 lopussa päättyy. Hankkeeseen 
osallistuvat kunnat, kaupungit ja seutukun-
nat toimivat jatkossa energiantuotannon ja 
-käytön mallikuntina.

– Keskeinen hankkeessa tuotettu tie-
to siirretään verkkoon. Tavoitteena on, että 
hankkeessa tuotettua tietoa ja saatuja koke-
muksia hyödynnetään mahdollisimman laa-
jasti.

Hurskaisen mukaan PEA-hanke ja ener-
giatehokkuusajattelu on otettu julkisella sek-
torilla myönteisesti vastaan. Tiedontarvetta 
on, koska monissa kunnissa mietitään par-
haillaan ilmasto- ja energiatavoitteita.

– Esimerkiksi Päijät-Hämeessä maakun-
taliitto valmistelee ilmasto- ja energiaohjel-
maa, ja Lahden kaupunki on omassa strategi-
assaan linjannut tavoitteekseen kasvihuone-
kaasupäästöjen puolittamisen vuoteen 2025 
mennessä verrattuna vuoden 1990 tasoon.

LAMKille osallistuminen PEA-hankkee-
seen liittyy luontevasti muuhun toimintaan. 
Esimerkiksi tekniikan alan opetuksessa ener-
giatehokkuudella ja uusiutuvalla energialla 
on yhä suurempi painoarvo. Energia on yk-
si ympäristöteknologian uuden koulutusoh-
jelman pääaineista. Kaksi muuta pääainetta 
ovat yhdyskuntasuunnittelu ja ympäristön-
suojelutekniikka.

Lahden ammattikorkeakoulu 
Projektipäällikkö Lassi Hurskainen 
Puh. 044 708 0539
www.lamk.fi
www.peaproject.eu

EUROPEAN UNION 
European Regional
Development Fund

http://www.kunnallissuomi.fi
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http://www.peaproject.eu
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Nurmijärvellä imeytetään hulevedet Pipelife Stormboxilla

Yhdessä Pipelife-putkien, -kaivojen, 
-geotekstiiilien sekä -hiekan- ja öljynerotti-
mien kanssa StormBox muodostaa täydelli-
sen toimivan hulevesijärjestelmän. Storm-
box toimii maahan rakennettuna hulevesi-
en viivytys- ja imeytysvarastona, jolloin hu-
levesien johtaminen sadevesiviemäreihin ja 
veden imeytys maahan tapahtuu toivotulla 
nopeudella. Hulevesien imeytys ei saisi olla 
liian nopeaa, jotta imeytettävä vesi suodattuu 
maassa ennen pohjavettä. Vastaavasti imey-
tys ei saa tapahtua liian hitaasti, jotta järjes-

telmässä on riittävästi kapasiteettia vastaan-
ottaa seuraavan sateen hulevedet. 

Ainutlaatuinen kiinnitys,  
vahva rakenne
Stormbox-hulevesijärjestelmän etuina ovat 
sen nopea asennettavuus, kasetin keveys ja 
tilavuuteensa nähden suuri kapasiteetti. Pi-
pelife Stormbox -hulevesikasettia ei tarvitse 
koota erikseen työmaalla, vaan kasetit toi-
mitetaan valmiiksi muodossaan olevina ka-
setteina. 

Hulevesijärjestelmän asentaminen on 
helppoa. Ensimmäinen kerros Stormbox-
kasetteja asennetaan pohjalevyjen päälle ja 
seuraavat kerrokset kiinnittämällä kasetit 
päällekkäin ainutlaatuisella tiililimityksel-
lä, jolloin rakenteesta tulee erittäin vahva ja 
kestävä. 

– Urakoitsija halusi kohteeseen helpos-
ti asennettavan ja hinnaltaan kilpailukykyi-
sen tuotteen  joten valinta kohdistui Pipelifen 

Stormboxiin. Stormboxilla urakoitsija säästi 
asentamiseen tarvittavaa aikaa, kun huleve-
sikasetti toimitetaan työmaalle yhtenä val-
miiksi koottuna moduulina ja kasetit on no-
pea kiinnittää toisiinsa kiinnikkeillä, tähden-
tää Mika Ervasti Pipelifelta. 

Stormboxin asentamisessa on kuitenkin 
syytä olla huolellinen. 

– Kun pohja tehdään kunnolla mittoihin, 
saadaan myöhemmät kerrokset nopeasti pai-
koilleen. Korko laserilla kuntoon koko hu-
levesikentän osalta, niin loppu on helppoa, 
huomauttaa Simo Karjalainen Maanraken-
nus Kari Jussilasta. 

Erinomainen hyötytilavuus  
tuo säästöjä
Nurmijärvelle asennettu Stormbox-huleve-
sijärjestelmä on eurooppalaisessa mittakaa-
vassa keskikokoinen järjestelmä. 

– Suurimmat asennetut Stormbox-koh-
teet ovat Euroopassa kymmenien tuhansi-
en yksiköiden kohteita, kuten Puolassa len-
tokentälle asennettu 25 000 yksikön kohde, 
kertoo Pipelife International GmbH:n Storm-
box-tuotteesta vastaava Hielke Hoekstra. 

Stormboxin kaltaiset moduuleihin perus-

tuvat hulevesijärjestelmät ovat tulleet jäädäk-
seen myös suomalaisessa maarakentamises-
sa. Hulevesimoduulien hyödyt tulevat niiden 
paremmasta hyötytilavuudesta verrattuna pe-
rinteisiin ratkaisuihin. 

– Sorapesän hyötytilavuus on 30 prosen-
tin tienoilla, kun taas Stormboxilla päästään 
95,5 prosentin nettohyötytilavuuteen. Säästö 
syntyy työajassa, maa-aineksissa ja järjestel-
män huollettavuudessa. Stormbox on kuvat-
tavissa ja tyhjennettävissä ja se sopii kaikil-
le rakennuksille omakotitaloista kauppakes-
kuksiin. Stormbox soveltuu myös sadevesi-
varaston rakentamiseen, kertoo Ervasti. 

StormBox:

Mitat

Kapasiteetti

Yhteet

Pituus: 1200 mm
Leveys: 600 mm
Korkeus: 300 mm

Nettokapasiteetti 95,5 %
206 litraa

Sivuseinämistä: 2x110, 
125 tai 160 mm.
Päältä 2x200 mm 
(patentoitu)

Stormbox Nurmijärven kohteessa:
l Kohde: Telinekataja – Varasto- ja 
Huoltorakennus
l Toteutettu: 16–17.3.2011
l Ratkaisu: Öljynerotinkaivot, 
Sadevesikaivot
l Järjestelmä 1248/208 
(kasettia/pohjalevyä)
l Tilavuus 270 m3
l Pituus: 19,2 m
l Leveys: 7,8 m
l Korkeus: 1,8 m

Pipelife Finland Oy
Tutkijantie 4
90570  OULU
Puh. 030 600 2200
www.pipelife.fi

Nurmijärvellä asennettiin maaliskuussa Stormbox- 
hulevesijärjestelmä Telinekatajan uuden varasto- ja 
huoltorakennuksen pihalle. Strombox on Pipelifen 
hulevesijärjestelmä, joka on kehitetty hulevesien viivyttämiseen, 
varastointiin ja imeyttämiseen.

Asiantunteva koulutus vastaa 
vesihuollon haasteisiin

SYKLI järjestää sekä tutkintotavoitteista että 
täydentävää koulutusta, tuottaa konsultoin-
tipalveluita ja on mukana kehitysprojekteis-
sa. 

– Toimialamme ovat vesihuolto, ympäris-
töhuolto, ympäristölogistiikka, teollisuuden 
palvelut, laatu-, ympäristö- ja turvallisuus-
johtaminen sekä kestävän kehityksen kou-
lutus. Koulutamme pääsääntöisesti ammat-
tityöntekijöitä sekä eri kouluasteilla työsken-
televiä opettajia, kertoo vesihuollon tuotevas-
taava Tuulia Innala.

Vuonna 2002 perustettu Sykli on täl-
lä hetkellä Suomen johtava vesihuoltoalan 
ammattitutkinnon kouluttaja. Syklistä on 
valmistunut yli sata ammattitutkinnon suo-
rittanutta.  

– Vesihuollon kouluttajillamme on run-
saasti asiantuntemusta ja hyvin paljon työko-
kemusta alalta. Panostamme vahvasti koulu-

tusten sisältöihin ja laatuun. Suurin osa am-
mattitutkinto-opiskelijoista toimii vesihuol-
toverkostojen rakentamis- ja ylläpitotehtävis-
sä. Vahvistaaksemme edellä mainitun sek-
torin osaamista olemme palkanneet vuoden 
alussa Risto Ponton vesihuoltoverkostojen 
kouluttajaksi. 

Ympäristöalan erikoisammatti-
tutkinto tulossa
Vesihuoltoalan ammattitutkintokoulutus al-
koi Suomessa vuonna 2007. Sykli on ollut 
alusta pitäen mukana tarjoamassa koulutusta. 
Syklin vesihuollon koulutus kattaa muun mu-
assa vesihuoltoalan ammattitutkinnon, vesi-
hygieniapassin ja vesihuollon kaikkiin sekto-
reihin liittyvät räätälöidyt koulutukset.

– Ammattitutkinnossa voi suuntautua ve-
den hankintaan ja puhdistukseen, jäteveden 
käsittelyyn ja vesihuoltoverkostoihin. Koulu-

tus on tarkoitettu pääsääntöi-
sesti vesihuoltolaitosten suo-
rittaville työntekijöille, jotka 
voivat pätevöityä hankkimal-
la oman alansa tutkinnon. Ve-
sihuoltoalan ammattitutkinto 
on virallinen opetushallinnon 
hyväksymä tutkinto.     

Ammattitutkintoa täy-
dentämään on tulossa ympä-
ristöalan erikoisammattitut-
kinto, jonka koulutukset alka-
vat Syklissä syyskuun alussa 
2011. Erikoisammattitutkinto 

on tarkoitettu työnjohto- ja asiantuntijatasol-
la työskenteleville henkilöille. 

– Ympäristöalan erikoisammattitutkin-
to sisältää vesihuollon osaamisalan lisäksi 
ympäristöhuollon, viemäri- ja putkistohuol-
lon, teollisuuspuhdistuksen, laatu-, ympäris-
tö- ja turvallisuusjohtamisen sekä ympäristö-
kasvatuksen osaamisalat. Tutkintoa suoritta-
va henkilö voi suuntautua työn johtamiseen, 
asiantuntijuuteen, palveluiden kehittäjäksi 
tai yrittämiseen.  

Koulutustarve kasvaa 
voimakkaasti
Sykli on selvittänyt vesihuoltoalan osaa-
mistarpeita Vesihuollon alalletulokoulutus 
-projektissa yhdessä vesihuoltolaitosten, Ve-
si- ja viemärilaitosyhdistys VVY:n ja Infra 
ry:n kanssa.   

– Teimme vesihuoltolaitoksille ja osuus-
kunnille kyselyn, jossa kartoitettiin henki-
löstön eläkkeelle jäämistä sekä työnjohdon, 
hallinnon ja työntekijöiden osaamistarpeita. 
Kyselyn tuloksena todettiin, että vesihuollos-
sa on lähimpien 6–7 vuoden aikana jäämässä 
eläkkeelle huolestuttavan suuri määrä ihmi-
siä. Lähivuosina alalle on tulossa suuri rek-
rytointi- ja koulutustarve, kertoo vesihuol-
lon kouluttaja ja koulutuksen kehittäjä Ti-
mo Tolonen.

Osaamistarvekartoituksen tuloksia on 
hyödynnetty muun muassa erikoisammatti-
tutkinnon perusteita laadittaessa. Kyselyn tu-
loksena Sykli kehitti vesihuollon uusille alal-
letulijoille suunnatun koulutusmallin ja on 
järjestänyt mallin mukaisen alalletulokou-
lutuksen Helsingissä. Seuraavaksi Sykli vie 
koulutusmallin Kuopion seudulle. 

Alan kehittämiseen kuuluu myös erilais-
ten julkaisujen ja opasmateriaalien tuottami-
nen. Sykli on koonnut vesihuoltoverkostojen 
vuotojen hallintaan liittyvän käsikirjan. Käsi-
kirja laadittiin yhdessä yritysten, vesihuolto-
laitosten ja tutkijoiden kanssa. Käsikirja jul-
kaistaan vuonna 2011 VVY:n julkaisusarjas-
sa ja jaetaan VVY:n jäsenlaitoksille.

Sykli toimii yhteistyössä myös koulutus-
laitosten ja viranomaistahojen kanssa. Syk-
li on esimerkiksi tehnyt Jyväskylän ammat-
tikorkeakoulun JAMKin kanssa yhteistyötä 
haja-asutusalueella toimivien vesiosuuskun-
tien ja vesihuoltoyrittäjien koulutuksessa se-
kä ELY-keskusten kanssa haja-asutuksen ve-
sihuollon suunnittelijakoulutuksessa. 

– Olemme järjestäneet vesihuoltoverkos-
tojen, vedenottamoiden, jätevesiverkostojen 
ja niihin liittyvien toimintojen opastusta ja 
koulutusta JAMKin kanssa Keski-Suomessa. 
Olemme myös kouluttaneet haja-asutuksen 
jätevesihuollon suunnittelijoita Rovaniemel-
lä ja syksyllä 2011 järjestämme vastaavan 
koulutuksen Oulussa.

Suomen ympäristöopisto SYKLI on valtakunnallinen 
ammatillinen erikoisoppilaitos, joka on keskittynyt aikuisten 
koulutukseen ympäristöalalla ja sen liitännäisillä aloilla. 

SYKLI
Kalevankatu 5-11
11100  RIIHIMÄKI
Puh. 019 764 200
www.sykli.fi

http://www.pipelife.fi
http://www.sykli.fi
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Vedenkulutuksen etä-
mittaus on tulevaisuutta

Tähän saakka etäluentateknologiaa on käy-
tetty sähkön, kaasun ja kaukolämmön mittaa-
miseen. Landis+Gyr on nyt tuomassa vastaa-
vaa ratkaisua vedenkulutuksen etäluentaan. 
Toimitusjohtaja Ari Tolonen kertoo, että tek-
nologiaa on tutkittu jo pitkään ja tämän vuo-
den aikana Landis+Gyrin on tarkoitus käyn-
nistää ensimmäiset pilottihankkeet Suomessa 
yhdessä Aalto-yliopiston kanssa.

Suomessa sähköyhtiöiden on vuoden 
2013 loppuun mennessä siirryttävä etäluen-
taan. Vedenmittauksen osalta vastaavaa vaa-
timusta ei ainakaan toistaiseksi ole, mutta 
Landis+Gyrin näkemyksen mukaan veden 
etäluenta tulee nousemaan sähkön etäluen-
nan rinnalle.

– Puhtaasta vedestä tulee olemaan pulaa 
maailmassa. Vaikka Suomessa on hyvät ma-
kean veden varat, kannattaa veden parempi 
hallinta ottaa vakavasti myös täällä. Olisi hie-
noa, että olisimme tämän asian kanssa etu-
rintamassa, koska tästä saattaisi syntyä Suo-
meen uutta liiketoimintaa ja merkittävä uu-
si vientialue.

Parempaa verkoston hallintaa
Vesilaitokset saavat etäluennan kautta pal-
jon reaaliaikaista tietoa vesiverkoston parem-
man hallinnan tueksi. Kun kulutusta voidaan 
seurata alueittain ja eri vuorokaudenaikoina, 
vuotokohtien paikallistaminen ja korjaami-
nen helpottuu ja nopeutuu.

– On hyvä muistaa, että monessa kaupun-
gissa on hyvinkin vanhoja vesijohtoverkos-
toja, joiden jatkuva seuranta on ensiarvoi-
sen tärkeää. Jos kulutus alkaa jossain alueella 
nousta, voidaan etäluennan avulla ennakoida 
saneeraustarpeita tai sitä, onko esimerkiksi 
routa rikkomassa putkia. Toisaalta etäluenta 
auttaa myös verkoston suunnittelussa ja mi-
toittamisessa.

Tolosen mukaan varsinkin suurimmat ve-
silaitokset ovat olleet hyvin kiinnostuneita 
etäluennasta ja haluavat tietää, mitä hyötyjä 
teknologia tuo niille ja loppukäyttäjille. Tek-
nologian herättämiin kysymyksiin tullaan pa-
neutumaan myös myöhemmin tänä vuonna 
käynnistyvissä pilottihankkeissa.

Todellinen kulutus esiin
Etäluennan myötä kuluttajat voivat seurata 
kulutustaan huomattavasti entistä tarkemmin, 
ja heitä myös laskutetaan todellisen kulutuk-
sen mukaan. Seuranta tapahtuu tyypillisesti 
verkkopalvelussa, jossa myyjäyhtiö ilmoittaa 
keräämänsä kulutustiedot esimerkiksi vuoro-
kausitasolla. Palvelun avulla omiin kulutus-
tottumuksiin ja laskun suuruuteen pystytään 
vaikuttamaan aiempaa paremmin.

– Kun mietitään energian tai veden sääs-
tämistä, on kuluttajan hyvin vaikea lähteä 
muuttamaan omaa toimintaansa, jos todelli-

sen tiedon kulutuksesta saa vain kerran vuo-
dessa. Käytännössä on todettu, että kuluttajaa 
ohjaa euro, ja jos hän huomaa, että voi sääs-
tää vedenkulutusta seuraamalla, niin hän var-
masti myös sen tekee, Tolonen summaa.

Tolonen muistuttaa, että veden ja ener-
gian kulutusta pitäisi ajatella kokonaisuute-
na. Reaaliaikainen mittaus auttaa energian 
ja vesivarojen tehokkaassa hallinnassa ja si-
tä kautta edistää kestävää kehitystä.

– Jos vedenkulutusta saadaan laskettua, 
myös energiankulutus vähenee, koska ve-
den lämmittämiseen kuluu energiaa. Veden 
ja energian kulutusta pitäisi seurata yhdessä 
ja tarjota tieto kuluttajille mahdollisimman 
selkeästi, jotta jokainen voisi tehdä ekologi-
sia ratkaisuja ympäristön kannalta.

”Kyökkinäyttö” kertoo kaiken
Landis+Gyr on tuonut markkinoille myös 

niin sanotut ekomittarit eli ”kyökkinäytöt”, 
jotka kommunikoivat reaaliajassa suoraan 
talouden vesi- ja energiamittareiden kanssa. 
Näytöt vievät kulutuksen seuraamisen astet-
ta verkkopalvelua pitemmälle: kuluttaja voi 
seurata näytöstä sähkön, kaasun, kaukoläm-
mön ja veden kulutustaan tarkasti jokaisena 
hetkenä ympäri vuorokauden. 

– Vielä emme osaa sanoa, tuleeko täs-
tä Suomeen sellainen tuote, jota kuluttajat 
haluavat ja jota vesiyhtiöt haluavat tarjota 
asiakkailleen, mutta tiedämme, että monis-
sa muissa maissa on kysyntää tällaisille rat-
kaisuille ja joidenkin maiden lainsäädäntö 
velvoittaa myyntiyhtiöitä tarjoamaan sel-
laisen. 

Etäluentateknologia 
on mullistanut 
energiankulutuksen 
mittaamisen. Kulutuksesta 
saadaan reaaliaikaista tietoa, 
joka auttaa sekä energiayhtiöitä 
että kuluttajia hallitsemaan 
kulutustaan paremmin. 

Landis+Gyr – älykkään 
mittauksen edelläkävijä
l Landis+Gyr tuottaa etäluentajärjes-
telmiä ja etäluettavia energiamittareita 
sähkön, kaukolämmön, kaasun ja veden 
mittaamiseen. Yhtiö tarjoaa asiakkailleen 
myös erilaisia mittauspalveluja ja moni-

puolisia energianhallintaratkaisuja.

l Yhtiöllä on kokemusta energianmitta-
uksesta jo yli sadan vuoden ajalta. Suo-
messa yhtiön historia ulottuu 1940-luvul-
le. Ensimmäiset sähkömittareiden etälu-
entajärjestelmät yhtiö kehitti jo 1980-lu-
vun puolivälissä. Vuonna 2008 Enermet 
ja Landis+Gyr yhdistettiin maailman 

johtavaksi integroitujen AMM-ratkai-
sujen tarjoajaksi.

l Landis+Gyr on globaalisti toimiva yh-
tiö, jolla on 47 toimipistettä ympäri maa-
ilmaa. Suomen-toimipisteet sijaitsevat 
Vantaalla ja jyväskylässä, jonne on kes-
kitetty konsernin etäluentajärjestelmien 
tuotekehitystoimintoja. 

Landis+Gyr Oy
Salvesenintie 6
40420  jYSKÄ
Puh. 014 660 100
www.landisgyr.fi

Etäluenta tuottaa ajantasaista kulutustietoa kaukaisimmastakin kohteesta.

Ari Tolonen ja ecoMeter. Näytön avulla kuluttajat voivat helposti seurata niin 
sähkön, kaukolämmön, kaasun kuin vedenkin kulutustaan.

Etäluettavat vesimittarit mittaavat ku-
lutusta tuntipohjaisesti eli 8760 kertaa 
vuodessa. Ennen kulutuslukema luet-
tiin kerran vuodessa.

http://www.kunnallissuomi.fi
http://www.landisgyr.fi
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Volvo Construction Equipment Finland Oy 
on Volvon omistama jälleenmyyntiyhtiö, jon-
ka vastuulla on Volvon maansiirtokoneiden 
markkinointi ja myynti sekä koneisiin liitty-
vien huolto-, varaosa- ja neuvontapalvelujen 
järjestäminen Suomessa.

– Tuotetarjontamme sisältää pyöräkuor-
maajat, dumpperit, tiejyrät ja asfaltinlevitti-
met sekä pyörä- ja tela-alustaiset kaivinko-
neet eri kokoluokissa. Myymme sekä uusia 
että käytettyjä koneita. Vaihtokoneina vastaa-
notamme myös muita kuin Volvon koneita, 
kertoo kaivinkoneiden tuotepäällikkö Teijo 
Lähdekorpi.

Kaivureita useissa kokoluokissa
Volvon kaivinkonevalikoimassa on koneita 
1500-kiloisesta minikaivurista 70-tonniseen 
järeän luokan koneeseen.

– Alle yhdeksäntonniset koneet luokitte-
lemme Compact-koneiksi, jotka on tarkoitet-
tu esimerkiksi pihanhoitotöihin. Siitä ylös-
päin saatavissa on varsinaisiin maansiirto-
töihin soveltuvia koneita noin kymmenessä 
kokoluokassa 70 tonniin saakka, Lähdekor-
pi tarkentaa. 

Muutama vuosi sitten Volvo toi mark-
kinoille niin sanotut lyhytperäiset kaivin-
koneet. Pienellä kääntösäteellä toimiva ko-
ne soveltuu esimerkiksi kaupunkikohteisiin, 
joissa perinteinen kaivinkone ei välttämättä 
mahdu toimimaan. Lyhytperäisissä koneissa 
kokoluokat ovat 15, 25 ja 35 tonnia.

Päästöt kuriin 
uusilla moottoreilla 
Volvo on aktiivinen tuotekehittäjä, joka tuo 
koko ajan markkinoille uutta teknologiaa. 

– Viime aikoina tuotekehitys on keskitty-
nyt moottoriteknologiaan erityisesti sen ta-
kia, että päästörajoitukset ovat tiukentuneet. 

Volvon kehittämällä uudella dieselmootto-
riteknologialla päästään tiukkohin päästöra-
joihin sekä partikkeli- että typpipäästöissä. 
Ensimmäiset tämän vuoden alussa voimaan 
tulleen uusimman vaatimustason mukaiset 
kaivinkoneet saamme Suomeen kesäkuus-
sa, Lähdekorpi mainitsee.

Uuden moottoriteknologian haittapuo-
lena on Lähdekorven mukaan polttoaineen 
kulutuksen kasvu. Volvo pyrkii kompensoi-
maan tätä kehittämällä kaivinkoneiden hyd-
rauliikkaa yhä tehokkaammaksi. Periaattee-
na on, että samalla polttoainemäärällä siirtyy 
enemmän tonneja.

Lähdekorpi huomauttaa, että Volvolla on 
pitkät perinteet kuorma-autojen dieselmoot-

torien kehittäjänä, ja tätä osaamista voidaan 
hyödyntää myös kaivinkoneiden kehitystyös-
sä. Kuorma-autojen pakokaasuvaatimukset 
ovat muutamia vuosia kaivinkoneita koske-
via vaatimuksia edellä, joten testattua tietoa 
on tarjolla.

Huolto tärkeänä osana palvelua
Tärkeä osa Volvo Construction Equipment 
Finlandin laadukasta palvelua on osaava 
huoltoverkosto ja toimiva varaosalogistiik-
ka. Yrityksen seitsemän palvelukeskusta tar-
joavat sekä myynti-, huolto- että varaosapal-
veluita. Lisäksi yrityksellä on kenttäasenta-
jia eri puolilla maata, ja pohjoisen Suomen 
huolto- ja varaosapalveluista vastaa yhteis-
työkumppani Wetteri Power Oy. 

Volvolta uutta teknologiaa 
maansiirron ammattilaisille
Volvo on maansiirtokoneiden 
teknologinen edelläkävijä. 
Volvo Construction 
Equipment Finland Oy tarjoaa 
asiakkailleen vahvaa osaamista 
ja luotettavaa kumppanuutta 
maansiirtokoneiden 
hankinnassa ja huollossa.

Volvo Construction Equipment 
Finland Oy
Toimipisteiden yhteystiedot:
www.volvoce.fi

– Myös kuntasektorilla on aika 
innovoida ja tarkastella eri 
vaihtoehtoja avoimin silmin. 
Yksi mietinnän kohde ovat 
uudet rahoitusmuodot, sanoo 
liikelaitosjohtaja Markku 
Monnonen. 

Turun Kunnallistekniikkaliike-
laitos on toiminut vuoden 2009 
alusta lähtien julkisten teiden ja 
katualueiden sekä vesirakentei-
den korjaukseen ja kunnossa-
pitoon keskittyneenä liikelai-
toksena. Tehtävänä on tarjota 
näitä palveluja Turun kaupun-
gin tilaajayksiköille sekä Turun 
alueella toimiville yrityksille ja 
yhteisöille. 

– Tavoitteenamme on pi-
tää yllä Suomen laadukkainta 
ja arvostetuinta katuverkostoa 
ottaen huomioon asukkaiden 
tarpeet ja toiveet. Toimimme 
yhteiskuntavastuullisesti kes-
tävän kehityksen periaatteel-
la. Tuotanto perustuu suurelta 
osin strategisiin kumppanuuk-

siin alueella toimivien pienten ja keskisuur-
ten maa- ja vesirakennusyritysten kanssa, 
luonnehtii Monnonen.  

Turun Kunnallistekniikkaliikelaitos toimi 
alun perin katurakennusosastona kaupungin 
määrärahatalouden alaisuudessa.

– Liikelaitosmallin myötä olemme saa-

neet itsenäisyyttä ja toimimme nyt tulok-
senmuodostusorganisaationa. Ero entiseen 
on huomattavan suuri. Aikaisemmin olim-
me samassa määrärahapotissa muun muas-
sa terveystoimen kanssa, jolloin infran pyö-
rittäminen tuotantotoimintana oli käymäs-
sä mahdottomaksi. Uudistus oli välttämä-
tön. Olemme etääntymässä kuntahallinnos-
ta vielä vahvemmin eli muutumme osakeyh-
tiöksi 1.1.2012.

Kustannuksia alas 
uudella teknologialla
Jokseenkin staattisessa tilassa ollut kunnal-
listekniikka kehittyy ja modernisoituu pik-
ku hiljaa. Esimerkkejä nykyaikaisten tekno-
logioiden käytöstä ovat etäseurannan lisään-
tyminen ja mobiilimaailman hyödyntäminen 
yhä laajemmin. 

A
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Turun Kunnallistekniikkalaitoksen liikelaitosjohtaja 
Markku Monnonen:

Asioita pitää tehdä 
uudella tavalla

jatkuu sivulla 30 . . .

Kuva: Nana Simelius

–  Varustamme kaikenmerkkisiä henkilö- ja 
pakettiautoja sekä kevyitä kuorma-autoja 
erilaisiin käyttötarkoituksiin sopiviksi hyö-
tyajoneuvoiksi. Olemme keskittyneet huol-
to- ja asennustöissä tarvittavaan kalustoon 
eli emme varusta esimerkiksi inva-autoja tai 
ambulansseja, myyntipäälikkö jan Lång-
stedt kertoo. 

Yrityksen osaaminen kattaa esimerkik-
si hyötyajoneuvoissa tarvittavat hyllykkö- 
ja laatikostoratkaisut ja elektroniset lisälait-
teet. 

– Erikoisuutemme on Dynawatt-gene-
raattori, joka tuottaa 230 voltin verkkovir-
ran auton moottorista saamallaan voimalla. 
Tälläista tuotetta ei ole kenelläkään muulla 
Suomessa ja maailmallakin näitä on saata-
villa vain muutama. Olemme asentaneet ge-
neraattoreita autojen lisäksi myös veneisiin. 
Toinen erikoisempi tuotteemme on paketti-
autoon asennettava Versolift-henkilönostin.

Dynawatt Power Systems huoltaa hen-
kilö- ja pakettiautot ammattitaidolla. Auto-
asi-korjaamoketjuun kuuluva yritys on mo-
nimerkkikorjaamo. Huoltopalvelua helpot-
taa ja nopeuttaa se, että Autoasi-ketjun va-
raosavarasto sijaitsee aivan yrityksen toimi-
paikan lähellä. 

Eri aloilla toimivien huolto- ja asennus-

liikkeiden lisäksi Dynawatt Power Systemsin 
asiakaskuntaan kuuluvat muun muassa Puo-
lustusvoimat ja Rajavartiolaitos. Suurin osa 
asiakkaista on Etelä-Suomesta, mutta Ver-
solift-nostintoimitukset ja Dynawatt-gene-
raattoritoimitukset ovat tuoneet asiakkaita eri 
puolilta Suomea.

Långstedt toteaa, että Dynawatt Power 
Systems palvelee asiakkaita pitkän koke-
muksen tuomalla osaamisella, asiakkaiden 
toiveita ja tarpeita kuunnellen. Monipuolinen 
osaaminen kattaa myös sähkötyöt eli kaik-
ki toimeksiannot elektronisten lisälaitteiden 
asennusta myöten onnistuvat omana työnä. 

Autosta hyötyajoneuvoksi

Dynawatt Power Systems Oy
juvantasku 3
02920  ESPOO
Puh. 0207 437 500
info@dynawatt.fi
www.dynawatt.fi

Dynawatt Power Systems Oy varustaa asennus- ja huoltotöissä 
tarvittavat autot laadukkailla lisälaitteilla ja kalusteilla. Yritys 
tarjoaa myös ammattitaitoiset huoltopalvelut.

http://www.volvoce.fi
mailto:info@dynawatt.fi
http://www.dynawatt.fi
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CITEA on pysäköinnin maksamiseen sovel-
tuva lipukeautomaatti, jossa yhdistyvät laatu, 
tyylikkyys, helppokäyttöisyys, moderni tek-
nologia ja energiatehokkuus. CITEA-lipuke-
automaatti sopii hyvin Suomen olosuhteisiin, 

sillä se on säänkestävä. Kaikki automaatin 
toiminnot on esimerkiksi pakkastestattu. 

Lipukeautomaatti on sähkökäyttöinen, 
mutta siinä on myös akku, jonka avulla au-
tomaatti pysyy toimintakunnossa pitkiäkin 
aikoja sähkökatkon aikana. Aurinkopanee-
likaan ei ole poissuljettu vaihtoehto virta-
lähteenä.

Automaatin ulkokuori on vahvaa ja likaa 
hylkivää eloksoitua alumiinia. Kuori kätkee 
sisälleen teräksisen kassakaapin, jossa ole-
va kolikkolipas voidaan irrottaa vain erikois-
työkalulla. 

– Hectronic toimittaa CITEA-lipukeau-
tomaatin asiakkaan haluaman värisenä. Kuo-
reen voidaan myös tehdä asiakkaan haluamia 
painatuksia. Esimerkiksi Tampereella auto-
maatteihin on tehty kaupungin vaakunalaat-
ta, CITEA-lipukeautomaatteja maahantuo-
van Finnpark Tekniikka Oy:n myyntipääl-
likkö Jyri Järvinen mainitsee.

Uusimpiin malleihin on saatavissa www-
pohjainen hallintajärjestelmä, joka varmistaa 
suuren laitemäärän valvonnan helposti. Kas-
salippaan täyttymisestä, lipukerullan loppu-
misesta tai automaatin käyttöhäiriöstä läh-
tee hallintajärjestelmän kautta tieto huolto-
miehen matkapuhelimeen tai sähköpostiin. 
Hälytysten lähettämisperuste eli tapahtumat, 
lähetyskanavat ja vastaanottajat ovat täysin 
operoijan määriteltävissä.

Ensimmäinen sirukortteja 
lukeva lipukeautomaatti

Pysäköintimaksu on perinteisesti maksettu 
kolikoilla. Käteisen rahan käyttö kuitenkin 
vähentyy koko ajan, joten pysäköintiajan os-
tamiseen pitää tarjota myös muita maksu-
mahdollisuuksia kuten mobiili- tai kortti-
maksaminen. 

–  Hectronic-lipukeautomaatit ovat nyt 
siirtymässä sirukorttimaksamiseen ja vanha 
sivuraitamaksaminen kortilla loppuu tämän 
vuoden lopussa. Finnpark on EMV-maksa-
misessa kilpailijoitaan edellä, koska muilla 
ei ole tarjota vastaavaa kokonaisratkaisua 
katupysäköintiin, tekninen asiantuntija Sa-
mi Huvinen kertoo. 

Uusiin EMV-laitteisiin tarvitaan lukijaa 
varten internetyhteys. Se voidaan toteuttaa 
käyttämällä esimerkiksi langallista verkkoa 
(LAN) tai langatonta verkkoa (WLAN) tai 
3G-verkkoa hyödyntäen.

Sirukorttipäätteillä varustettuja CITEA-
lipukeautomaatteja on jo operatiivisessa 
käytössä Tampereella ja kokemukset ovat 
olleet Huvisen mukaan hyviä. Sirukortti-
maksumahdollisuutta ollaan laajentamas-
sa kattamaan kaikki Tampereen vilkkaim-
mat maksupaikat. Tampereella on käytös-
sä yhteensä lähes 300 CITEA-lipukeauto-
maattia.

Myös muualle kuin 
pysäköintialueille
Järvinen huomauttaa, että CITEA-lipukea-
utomaatti soveltuu myös muuhun kuin py-
säköintialuekäyttöön. CITEA-automaatista 

on tehty sovellus esimerkiksi kuntosalimak-
sun, sähköauton latausmaksun ja kalastus-
lupamaksun perimiseen. 

Citea-lipukeautomaatit siirtyvät 
sirukorttiaikaan
Saksalaisen Hectronicin CITEA-lipukeautomaatit ovat 
tuttuja näkyjä pysäköintialueilla eri puolilla maailmaa ja myös 
Suomen kaupungeissa. Uutena ominaisuutena automaateissa 
on mahdollisuus sirukortilla maksamiseen mobiili- ja 
käteismaksamisen rinnalla.

Finnpark Tekniikka Oy
Åkerlundinkatu 3
33100  TAMPERE
Puh. 03 387 8360
myynti@finnpark.fi
www.finnpark.fi

Iisi-Netti – uusi ajatusmaailma kunta-
tekniikan toiminnanohjaukseen

Iisi-Netti sopii kaikkien kuntatekniikan ver-
kostojen hallintaan: kaukolämpö-, vesihuol-
to- ja maakaasuverkostoihin, turvetuotanto-
alueille, energiaverkostoihin ja tietoliikenne-
verkostoihin. Iisi-Nettiä voivat käyttää kaikki 
kuntatekniikan verkostojen omistajat ja hal-
tijat sekä Suomessa että ulkomailla.

Järjestelmän perustana ovat paikkatiedon 
hallinta ja tiedon taltiointi CissBase-tietokan-
taan. Iisi-Netti yhdistää erilaiset tietolähteet 
ja palvelut yhteen kokonaisuuteen. Kaikilla 
talletetuilla kohteilla on koordinaattitiedot x, 
y, z ja t. Tiedot on helppo arkistoida ja tarvit-
taessa hakea. Verkoston haltijan tiedot ovat 
Planora Oy:n moneen kertaan varmistetussa 
tietojärjestelmässä, josta ne ovat verkoston 
omistajan määrittelemien henkilöiden käy-
tettävissä ja täydennettävissä. 

Ainutlaatuinen 
kunnossapitojärjestelmä
Yhdistämällä Planoran Iisi-netti ja M-
Technologyn WiseMaster saadaan Iisi-Mas-
ter-kunnossapitojärjestelmä. Iisi-Master on 
aikaansa edellä oleva mobiilijärjestelmä, jos-
sa työmääräykset ja töihin liittyvät tiedot voi-
daan kirjata suoraan kentällä päätelaitteiden 
avulla. 

Iisi-Master sisältää keskitetyn www-poh-
jaisen ratkaisun, graafisen käyttöliittymän ja 
”näkymän” kunnossapidon tilanteeseen se-

kä dynaamisesti muodostuvan kunnossapi-
torekisterin.

Järjestelmän ympärille on kehitetty 
Planora Oy:n asiantuntijoiden tarjoama 
palvelukonsepti aineiston konvertoimi-
seen ja muokkaamiseen kunnossapitojär-
jestelmään sopivaksi, mikäli sellaista pal-
velua asiakas tarvitsee. Järjestelmät voi-
daan toimittaa aineistoineen avaimet kä-
teen -periaatteella.

Miksi käyttää Iisi-Nettiä?
Iisi-Nettiä käyttämällä verkostot ovat aina 
laskentakunnossa, jolloin asiakaspalvelu 
paranee ja nopeutuu. 

Dokumenttien ja valokuvien hallinta hel-
pottuu ja etsintä nopeutuu. Graafinen käyttö-
liittymä helpottaa havainnollistamista. Doku-
menttien arkistointi selkeytyy, kun se perus-
tuu verkosto-objektien todellisiin koordinaat-
titietoihin sekä niiden vaiheistamiseen.

Suunnittelutoimeksiannot helpottuvat Ii-
si-Netin myötä. Pieniä toimeksiantoja kerä-
tään vähitellen tietokantaan, josta ne pure-
taan suunnittelun käynnistyksen yhteydessä. 
Erilaisten raporttien laadinta automatisoituu: 
valmiiksi määritellyt listat luodaan verkosto-
tietokannasta tehtävien kyselyjen avulla.

Perinteiset kunnossapitoratkaisut ovat 
kömpelöitä, monimutkaisia ja työläitä käyt-
tää. Suurin syy tähän on se, että kaikki tieto-

kannassa olevat huoltokohteet pitää osata ha-
kea tunnisteen tai hierarkian avulla niin sano-
tusta hakemistopuusta. Iisi-Masterissa kun-
nossapitokohteet voidaan paikallistaa kartal-
ta tai laitoksen prosessikaaviosta. Tiedot jär-
jestelmään syntyvät automaattisesti laitoksen 
prosessikaavioiden kautta ja tietokanta kehit-
tyy sitä mukaan kun päivittäisiä kunnossapi-
torutiineja tehdään.

Järjestelmän käyttöönotto ei vaadi kal-
liita lisenssien tai laitteiden investointeja. 
Planora Oy laskuttaa järjestelmän perusta-
misesta kiinteän sovitun summan ja ylläpi-
dosta kuukausimaksun.

Iisi-Netti on Planora Oy:n yhteistyökumppaneiden kanssa 
kehittämä selainpohjainen kuntatekniikan verkostojen, laitosten 
ja laitteistojen tiedonhallinta- ja toiminnanohjausjärjestelmä. 
Samaan kokonaisuuteen kuuluva M-Technology Oy.n kehittämä 
Iisi-Master-kunnossapitojärjestelmä uudistaa kunnossapidon 
hallinnan perusteellisesti. 

Planora Oy
PL 43
90401  OULU
Puh. 044 7819 310
esa.teppo@planora.fi 
www.planora.fi 

M-Technology Oy
Rautatienkatu 44 LT 1
90120  OULU
Puh. 08 311 2230
matti.myllyla@m-technology.fi 
www.m-technology.fi

M-Technology Oy on vuonna 2001 pe-
rustettu liikkuvan työn tietojärjestel-
mien erityisosaaja. Yritys on yksi suo-
men johtavista mobiilien tietojärjestel-
mien tuottajista. Yrityksen asiakkaat 
koostuvat erilaisista liikkuvaa työtä te-
kevistä kunnossapito- ja tuotanto-orga-
nisaatioista.

Planora Oy on vuonna 1987 perustet-
tu konsultointia ja teknistä suunnitte-
lua harjoittava yritys. Yrityksen toimi-
alat ovat:
l Aue- ja kaukolämpösuunnittelu
l Vesi- ja höyrylämpösuunnittelu
l Erityisosaaminen paikallisten polt-
toaineiden hyödyntämisessä
l Teollisuussuunnittelu
l Kone- ja laitesuunnittelu
l Motiva-energiakatselmukset
l Vesihuollon suunnittelu
l Muut palvelut

Plaora Oy:n palveluksessa on noin 30 
teknisen alan asiantuntijaa. Yrityksen 
päätoimipiste on Oulussa. Muut toimi-
pisteet ovat:
l Kajaani (Planset Oy)
l Porvoo
l Turku
l Orkanger, Norja (Planora As)
l Pietari, Venäjä (OOO Planora-rus)
l Moskova, Venäjä (OAO Giprotorf)

http://www.kunnallissuomi.fi
mailto:myynti@finnpark.fi
http://www.finnpark.fi
mailto:esa.teppo@planora.fi
http://www.planora.fi
mailto:matti.myllyla@m-technology.fi
http://www.m-technology.fi
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Clewer-puhdistamo puhdistaa 
jäteveden bakteerien avulla. 
Bioprosessin tuloksena on 
puhdasta vettä, joka voidaan 
laskea luontoon valumisojan 
kautta. 

Clewerin patentoima biologinen puhdistus-
prosessi perustuu kantoaineen pinnalla toi-
mivaan mikrobikasvustoon. Kantoaineet on 
sijoitettu pyörivään reaktoriin, jossa kanto-
aineen määrä voidaan maksimoida. Pyörivä 
liike tekee reaktorista itsepuhdistuvan. 

Clewer-pienpuhdistamo soveltuu kaiken-
laisiin rakennuksiin, jotka eivät ole kunnalli-
sen jätevedenpuhdistuksen piirissä. Suurem-
malla puhdistamolla voidaan hoitaa kokonai-
sen  kyläyhteisön jätevesien puhdistus. 

– Bakteerikanta ei kuole, vaikka puh-
distamo olisi pitkäänkin käyttämättä, joten 
puhdistamo toimii erinomaisesti rakennuk-
sissa, joissa ei oleskella kokoaikaisesti eli esi-
merkiksi kesäasunnoissa ja leirikeskuksis-
sa. Omakotitalon asukkaiden lomamatka ei 
vaikuta puhdistamon tehoon millään taval-
la, toteaa Clewer-puhdistamojen myynnistä 
ja markkinnoinnista vastaavan, Salmela-Yh-
tiöihin kuuluvan Clewer Markkinointi Oy:n 
toimitusjohtaja Pasi Aaltonen. 

Puhdistamossa on kolme osaa: reaktori, 
sakosäiliö ja pumppukaivo. Kiintoainespar-
tikkelit ja liete kerääntyvät sakosäiliöön, jo-
ka tyhjennetään omakotitalossa noin kahden 
vuoden välein. Puhdistettu vesi voidaan joh-
taa avo-ojaan, josta se imeytyy maaperään. 

Puhdistamo toimitetaan asiakkaalle avai-
met käteen -periaatteella eli valmiiksi asen-
nettuna ja käynnistettynä. Käyttö on helppoa 

eikä vaadi asukkailta toimenpiteitä. Puhdis-
tamo voidaan myös liittää etävalvonnan pii-
riin, jolloin optinen sensori valvoo puhdiste-
tun veden laatua, ja ongelmien ilmetessä hä-
lytys lähtee suoraan huoltopäällikölle. Asu-
kas voi halutessaan seurata puhdistamon toi-
mintaa internetin kautta.

– Kevään aikana muutamme Riihimäeltä 
Turkuun. Uusiin toimitiloihimme tulee esi-
merkiksi pysyvä näyttely, jossa kuka tahansa 
voi käydä tutustumassa Clewer-puhdistamo-
jen toimintaan, Aaltonen mainitsee.

Jätevedet puhtaiksi 
Clewer-teknologialla

Clewer Markkinointi Oy
Eteläinen Asemakatu 2b
11130  RIIHIMÄKI
Yhteydenottolomake nettisivuilla
www.clewer.fi

Pasi Aaltonen

Delta Hybrid tuo tulevaisuuden 
teknologian tähän päivään
Aerzener Maschinenfabrik on 
rakentanut kiertomäntä-
puhaltimia vuodesta 1868 ja 
ruuvikompressoreita vuodesta 
1943 lähtien. Uusia uria aukova 
ensimmäinen kiertomäntä-
ruuvikompressori-mallisarja 
Delta Hybrid yhdistää 
molempien tekniikoiden 
parhaat puolet ja tarjoaa 
aivan uudet edut sekä yli- että 
alipainekäytöissä.

Aerzener Maschinenfabrik lukeutuu kom-
pressoriteknologian pioneereihin ja on yk-
si alan johtavista valmistajista maailmassa. 
Vuonna 1864 perustettu Aerzener Maschi-
nenfabrik työllistää noin 1700 työntekijää 
maailmanlaajuisesti ja on edustettuna yli sa-
dassa maassa yli 30 tytäryhtiön sekä lukuis-
ten edustajiensa kautta. Vankalla kokemuk-
sellaan Aerzen on jatkuvasti ollut kiertomän-
tä- ja ruuvikompressoreiden laadun ja inno-
vatiivisen tuotekehityksen esikuva. 

Energia- ja elinkaari-
kustannukset minimiin
Yhteensä seitsemällä patentillaan/patentti-
hakemuksellaan Delta Hybrid on yksi tämän 
hetken innovatiivisimmista tuotteista kom-
pressorialalla.

– Aerzen teki pitkän kehitystyön ja piti 
Delta Hybridiä usean vuoden ajan koekäy-
tössä ennen kuin lanseerasi tuotteen viime 
syksynä. Tuotekehityksen lähtökohtana oli 
parempi energiataloudellisuus. Myös ko-

konaiskäyttökustannukset ovat aivan toista 
luokkaa kuin mihin on totuttu. Laitteen ta-
kaisinmaksuaika voi olla jopa vain pari vuot-
ta, kertoo Aerzen Finlandin toimitusjohtaja 
Martti Aho. 

Delta Hybrid tuo uusia mahdollisuuksia 
muun muassa ympäristötekniikkaan ja pneu-
maattiseen kuljetukseen. Tuotteella on sovel-
luskohteita esimerkiksi kemian- ja proses-
siteollisuudessa, jätevesien puhdistuksessa, 
juomaveden käsittelyssä sekä järvien ja jo-
kien ilmastuksessa. 

– Delta Hybridillä päästään laajempaan 
toiminta-alueeseen kuin ennen, koska sekä 
tuotto- että painealueet ovat laajemmat. Esi-
merkiksi jätevedenpuhdistuksessa on tärke-
ää, että ilmaa tuotetaan altaaseen vain sen 
verran kuin tarvitaan eikä yhtään enempää. 
Tässäkin säästetään energiaa.

Kuten aiemmillakin Delta-sukupolvilla 
myös Delta Hybridillä paineäänenvaimennin 
toimii puhtaan reaktiivisesti, ilman absorp-
tiomateriaaleja. Ajan myötä haurastuvan ja 
vaimentimesta irtoavan absorptiomateriaalin 

käytöstä on tietoisesti luovuttu.
– Tällä varmistetaan osaltaan kompresso-

riin liitetyn prosessin puhtaus. Siksi Aerzen-
kompressoreita on turvallista käyttää myös 
elintarviketeollisuuden pneumaattisissa kul-
jetuksissa. Samoin jätevedenpuhdistamoil-
la ilmastimet pysyvät auki, jolloin vältytään 
kalliilta puhdistus- ja huoltotoimenpiteiltä ja 
laitos toimii koko ajan tehokkaasti.

Uudet koneet, varaosat ja huolto 
Suomesta
Aerzen Finland Oy Ab on yksi Aerzen-kon-
sernin tytäryhtiöistä toiminta-alueenaan Suo-
mi, Viro ja Latvia.

– Aerzen on ollut edustettuna Suomessa 
vuosikymmenien ajan. Tytäryhtiönä olemme 
toimineet vuodesta 2001. Tarjoamme laajan 
valikoiman koneita sekä täyden huolto- ja 
varaosapalvelun. Teemme myös ennakoivaa 
huoltoa kuten värähtelymittauksia, joilla voi-
daan arvioida koneen kuntoa sitä purkamatta. 
Tuotekehitys ja valmistus on tarkoituksella 
keskitetty emoyhtiön tehtaille Saksan Aerze-
niin. Kaikki Suomeen tulevat kompressorit 
on valmistettu siellä, Aho korostaa.  

Aerzen Finland Oy Ab
Teollisuustie 15
02880  VEIKKOLA
Puh. 09 819 4720
www.aerzen.fi

Hämeenlinnan Seudun Vesi Oy:n toimitusjohtaja Timo 
Heinonen:

Vesihuoltoinfran kunnossapito on 
tasapainoilua monen asian kanssa

HS-Vesi eli Hämeen-
linnan Seudun Vesi 
Oy eli HS-Vesi 
huolehtii Hämeen-
linnan ja Hattulan 
vesihuollosta. 
Vesi-huoltoinfraa 
kehitetään sekä 
kantakaupungissa 
että toimialueen 
kaukaisemmissa 
osissa.
Hämeenlinnan Seudun Vesi 
Oy aloitti toimintansa vuonna 
2001. Tuolloin HS-Vesi vasta-
si Hämeenlinnan kaupungin se-
kä Hattulan, Kalvolan ja Ren-
gon kuntien vesihuollosta ja li-

säksi Hauhon ja Tuuloksen kuntien jätevesi-
huollosta. Lammin kunta tuli mukaan yhti-
öön vuonna 2006. Kuntaliitosten myötä ny-
kyisen toimialueen muodostavat Hämeenlin-
nan kaupunki ja Hattulan kunta.

HS-Vedellä on 12 vedenkäsittelylaitosta 
eri puolilla toimialuetta. Hämeenlinnan kan-
takaupungin alueella sijaitsevat Ahveniston 
ja osin Kylmälahden laitokset on tekopohja-
vesilaitoksia, muut laitokset käyttävät raaka-
vetenä luonnollista pohjavettä. Kaikissa lai-
toksissa vesi desinfioidaan ultraviolettivalol-
la ja alkaloidaan kalkilla tai lipeällä. Entises-
sä Lammin kunnassa sijaitsevassa laitokses-
sa on lisäksi raudanpoistoprosessi. Kyseinen 
prosessi otetaan käyttöön myös Ahveniston 
vedenkäsittelylaitoksessa, jossa on alkamas-

sa perusparannus.
Jäteveden käsittely tapahtuu kolmessa 

puhdistamossa, joista suurin on Paroisten 
puhdistamo Hämeenlinnassa. Kaksi muuta 
puhdistamoa sijaitsevat Lammilla ja Kalvo-
lassa. Viimeistään vuoden 2014 aikana Kal-
volan puhdistamo lakkautetaan ja jätevedet 
aletaan johtaa uutta viemäriverkostoa pitkin 
Paroisten puhdistamoon.  
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Kemijoki Aquatic Technology  
Oy (KAT) on vesistö-
mittauksiin, tulvamallinnuksiin 
ja geoteknisiin tutkimuksiin 
erikoistunut yhtiö. 

Yksi KATin innovaatio on Aquaticsonar, in-
terferometrinen luotauslaite. 

– Laitevalmistuksen lisäksi teemme 
laitteella konsulttitöitä Suomessa ja naapu-
rimaissa. Asiakkaina ovat olleet kunnat ja 
kaupungit, tutkimuslaitokset, vesivoimayh-
tiöt, ELY-keskukset ja muut ympäristöalan 
organisaatiot, kertoo toimitusjohtaja Ilkka 
Kylmänen. 

Aquaticsonar luotauslaitteisto 
pohjankartoitukseen
Pienikokoinen ja helppokäyttöinen Aquatic-
sonar-laitteisto on asennettavissa pieniinkin 
aluksiin.

– Tavallinen kaikuluotain tuottaa jonon 
pisteitä veneen kulkureitiltä. AquaticSonaril-
la saavutetaan nopeasti ja kustannustehok-
kaasti tiheän pisteresoluution topografiada-
taa noin kymmenen kertaa vesisyvyyden le-
veydeltä. Samasta luodatusta mittausaineis-
tosta voidaan prosessoida ja tulostaa myös 
viistokaikutulosteet.  

Laitteiston tuottamia tuloksia käytetään 
muun muassa vesiväylien ja satamien kar-
toitukseen, pohjan mallinnuksiin, ympä-
ristön ja ruoppausten suunnitteluun, tulva-
hallintaan, putoushäviöiden minimointiin 
ja vedenalaisten rakenteiden tai kohteiden 
paikannukseen. 

– Aquaticsonar tuottaa kustannustehok-
kaasti kattavan pohja-aineiston, joka tarvi-

taan virtausmallinnuksissa. Tietokonepoh-
jaisten virtausmallien ja ympäristömallien 
lähtöaineistona käytettävän topografiamal-
lin pistetiheys ja mittaustarkkuus ovat mallin-
nustuloksen laadun oleellisia tekijöitä. Har-

vapisteisellä ja epätarkalla mittausaineistol-
la ei saada yksityiskohtaista ja tarkkaa mal-
linnustulosta.

KAT on hankkinut 3D-maastolaserscan-
nauslaitteiston, jonka alustalle on kehitetty 

mobiilisovellus. Tulvalaskennassa on luon-
nollisesti tärkeää saada mittaustiedot myös 
sieltä, minne vesi nousee. 

– Mittausveneellämme vedenalainen 
osuus voidaan mitata Aquaticsonarilla. Ve-
neeseen asennetulla  laserkeilaimella saadaan 
mitattua rantatörmät tiheällä pisteresoluutiol-
la samalla mittauskerralla. 

Sovellusosaaminen omissa käsissä
KATin laitteet, menetelmät ja ohjelmisto-
osaaminen ovat valtakunnan kärkeä. Mobii-
lilaserskannaus veneestä on uusi kustannus-
tehokas menetelmä ranta-alueiden kartoit-
tamiseen. 

– Olemme kehittäneet myös laserskan-
nausaineiston käsittelyohjelmistoja juuri tul-
vamallinnusta ajatellen. Pystymme esimer-
kiksi tekemään tulvamallinnuksen alusta lop-
puun, Kylmänen mainitsee.   

KATilla on käytössään myös geotekniik-
kaan liittyvää monipuolista kalustoa. Yhtiön 
geotekniikan tuntemusta pohjavesi-, kallio- 
ja maaperätutkimuksista on hyödynnetty se-
kä yksittäisissä kohteissa että laajoissa pro-
jekteissa. KAT on ollut mukana esimerkiksi 
patoturvallisuuden valvonnassa ja kehittämi-
sessä toimintansa alusta alkaen.

11www.kunnallissuomi.fi

Eturivin vesistö- ja maaperä- 
tutkimusta sekä -suunnittelua

Kemijoki Aquatic Technology Oy
PL 8131
96101  ROVANIEMI
Puh. 016 7401
www.kat.fi

Technology for hydraulic modelling
Source data collecting

Water bed survey Digital maps Laser scanning

Water bed modelling
DTM

Hydraulic modelling
Hydraulic model

Water level measuments Discharge measuments

Planning services
Environmental engineering

Geotechnical site investigations 3D-visualisation

Calib-
ration
data

Calib-
ration
data

Suuret ulkoilmalaitokset ja pitkät signaali- 
ja sähkönsyöttökaapeloinnit ovat tyypillisiä 
teollisuudessa. Kun laitosalueella tai sen lä-
hettyvillä on raju- tai ukonilma, syntyy mer-
kittäviä potentiaalivaihteluita. Ylijännitteitä 
esiintyy myös induktiivisten kuormien, ku-
ten moottoreiden kytkennän yhteydessä. Oi-

kosulut ja maavuodot voivat sulkea äkillises-
ti koko sähkölaitteiston osan. Nämä kytken-
tätapahtumat voivat aiheuttaa lyhytaikaisen 
usean tuhannen voltin suuruisen ylijännit-
teen. Vaikka laitteiston toiminta ei lakkaisi-
kaan heti, elektroniset laitteet saattavat olla 
vahingoittuneita ja aiheuttaa toimintahäiri-
öitä myöhemmin. Tällöin voi olla vaikeaa 
todistaa yhteys aiempaan, esimerkiksi vii-
kon takaiseen ukonilmaan.

Ylijännitesuojat parantavat laitteiden 
käyttövarmuutta ja lisäävät niiden elinikää. 
Signaalitekniikan ylijännitesuojille on omi-

naista korkea purkauskapa-
siteetti ja matala suojausta-
so ja siksi ne suojaavat se-
kä kenttälaitteen että ohjaus-
tekniikan liitännän. Signaa-
litekniikan ylijännitesuojis-
sa on niin kutsuttu fail safe 
short -ominaisuus. Ne suo-
jaavat liitäntöjä ylijännitteil-
tä ja menevät ylikuormittu-
essaan oikosulkuun, jolloin 
vikaantuminen on helposti 
havaittavissa. Phoenix Con-
tactin sähköverkonsuojissa 
on selkeä tilaindikointi ja 
integroitu potentiaalivapaa 
kosketintieto. Molemmat 
helpottavat ja nopeuttavat 

viallisen ylijännitesuojan löytämistä.
Viime kädessä on kyse laitteiden talou-

dellisuudesta, sillä kunnossapito, korjaukset 
ja seisokit vaikuttavat myös tuotantokustan-
nuksiin. Laitteiden taloudellisuus edellyttää 
luotettavaa toimintaa ja vähäistä huoltotar-
vetta. Aiemmin vaurioituneiden sähkölait-
teiden aiheuttamat yksittäiset järjestelmä-
virheet voivat johtaa tietojen häviämiseen, 
ennakoimattomiin katkoksiin ja korjaustöi-
hin. 

Surgetrab S-PT -ylijännitesuoja 
mittausantureille
Phoenix Contactin ylijännitesuojauksen tuo-
tevalikoima on markkinoiden laajimpia. Se 
kattaa ukkos-, ylijännite- ja kojesuojauksen 
sekä hienosuojat data- ja antennipiirien suo-
jaukseen.

Surgetrab S-PT -tuoteperhe on kentällä 
oleville mittausantureille tarkoitettu ylijän-
nitesuoja. Suoja asennetaan suoraan mittaus-

pään ruuviliitoksen kierteisiin. Suojia voi-
daan käyttää myös kaasu- tai pölyräjähdys-
vaarallisilla alueilla ja ne täyttävät ylijänni-
tesuojalaite- ja Ex-suojausstandardin vaati-
mukset. Näin ollen ne soveltuvat Profibus 
PA-, Foundation Fieldbus-, Hart- ja Namur-
signaalien sekä yksinkertaisten virtasilmu-
koiden suojaamiseen.

Ukkos- ja 
ylijännitesuojaus 
lisää 
käyttövarmuutta
Ukkos- ja ylijännitesuojauksen 
tarkoituksena on nostaa 
laitteistojen turvallisuutta ja 
käyttövarmuutta. 

Phoenix Contact Oy
Niittytie 11
01300  VANTAA 
Puh. 09 350 9020
myynti@phoenixcontact.com
www.phoenixcontact.fi

Ylijännitesuojalaitteen asennus anturin päähän säästää tilaa.

Signaalitekniikassa ylijännitesuojia käytetään usein 
kentällä ja ohjaustekniikassa.

http://www.kunnallissuomi.fi
http://www.kat.fi
mailto:myynti@phoenixcontact.com
http://www.phoenixcontact.fi
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– Vedenlaadun valvonnalla tarkoitetaan 
yleensä vesilaitoksilta lähtevän veden laa-
dunvalvontaa sekä tietyin määräajoin tehtä-
viä laboratoriotestejä vesinäytteistä verkos-
ton eri osista. Verkostossa tapahtuvien laa-
tumuutosten mittaamiseen ei ole ollut tar-
jolla kattavaa ja kustannustehokasta ratkai-
sua, mutta nyt meidän mittausjärjestelmäm-
me tarjoaa reaaliaikaisen vedenlaadun mo-
nitoroinnin verkoston kaikkiin osiin ääriosat 
mukaan lukien, myyntijohtaja Jukka Pen-
nanen toteaa.

Järjestelmä soveltuu niin vesilaitosten 
kuin vesiosuuskuntien käyttöön. Pennanen 
mainitsee, että varsinkin vesiosuuskunnissa 
ja verkostojen ääriosissa vedenlaadun val-
vonta on usein puutteellista, mutta uudella 
mittausjärjestelmällä tämä puute voidaan 
korjata.  

Reaaliaikainen ikkuna 
juomavesiverkostoon
Mittausjärjestelmä perustuu haluttuihin koh-
tiin asennettavien antureiden toimintaan. Mit-
tauspaikkojen määrä ja sijoittaminen harki-
taan aina asiakaskohtaisesti, jotta asiakas saa 
järjestelmästä parhaan mahdollisen hyödyn. 
Mittauspaikkoja voidaan asentaa esimerkiksi 
verkoston risteyskohtiin ja vesilaitosten vä-
liselle rajalle.

Järjestelmän anturit mittaavat veden säh-
könjohtavuutta, pH:ta, lämpötilaa, sameutta, 
painetta ja virtaamaa. 

– Kun vedenlaadussa tapahtuu muutos ja 
joku mitattavista suureista muuttuu yli määri-
tettyjen rajojen, antaa järjestelmä hälytyksen. 
Epäpuhtauksien pääsy juomaveteen aiheut-
taa yleensä muutoksen jossakin mitattavas-
sa suureessa. Esimerkiksi jäteveden tai sula-
misveden pääsy juomavesiverkostoon huo-
mataan hyvin nopeasti. Paineen ja virtaaman 
mittaus helpottaa putkirikkojen havaitsemis-
ta, Pennanen kuvailee.

Antureista saadut mittaustulokset ohja-
taan modeemille, joka siirtää tiedot langat-
tomasti mobiiliverkon kautta kunkin asiak-
kaan omaan tietokantaan. Mittaustulokset, 
hälytykset ja historiatieto ovat helposti seu-
rattavissa internetpohjaisen monitorointioh-
jelmiston kautta. Monitoroinnissa pystytään 
takamaan täysi tietoturva ja luottamukselli-
suus. Mäkelä-Plast toimittaa mittausjärjes-
telmän avaimet käteen -periaatteella eli val-
miiksi asennettuna ja käyttöönotettuna. 

Aineksia kansainväliseksi  
menestystuotteeksi
Mäkelä-Plastilla on vahva markkina-asema 
vesihuoltotuotteiden toimittajana Itä-Suo-
men alueella, mutta uuden mittausjärjestel-

män odotetaan laajentavan markkinoita.
– Pyrimme siihen, että mittausjärjestel-

mästämme tulee kotimainen ja kansainväli-
nen menestystuote. Järjestelmää on testattu 
Savonia-ammattikorkeakoulun vesilabora-
toriossa ja tulokset ovat olleet rohkaisevia. 
Tulosten ansiosta pääsimme mukaan Teke-
sin rahoittamaan Polaris-hankkeeseen. Hank-
keesta saamme uutta tutkimusmateriaalia jär-
jestelmän tuotekehitykseen ja markkinoinnin 
tueksi, Pennanen sanoo.

Useat vesilaitokset eri puolilta maata ovat 
osoittaneet kiinnostusta mittausjärjestelmää 
kohtaan.

– Meillä on monia keskusteluja käyn-
nissä projekteista. Ensimmäisiä toimituksia 

teemme jo tämän kevään aikana Iisalmen Ve-
delle, Savon Sellu Oy:lle ja muutamalle ve-
siosuuskunnalle Kuopion seudulle.

Vesiturvallisuus 
reaaliaikaisesti 
hallintaan
Mäkelä-Plast Oy on kehittänyt yhdessä Labkotec Oy:n kanssa 
uudenlaisen ratkaisun vedenlaadun reaaliaikaiseen tarkkailuun 
verkoston kaikissa osissa. 

Mäkelä-Plast Oy
Keilanrannankatu 5
70840  KUOPIO
Puh. 017 363 2004
makela-plast@makelat.fi
www.makelat.fi

Yli kolmekymmentä vuotta alalla ovat teh-
neet Siirtoruuvista johtavan toimijan Suo-
messa. Siirtoruuvi on toiminut perheyrityk-
senä vuodesta 1977 alkaen.

– Tarjoamme esimerkiksi akselittomia 
ruuvikuljettimia ja niihin liittyviä varaosia 
jätevedenpuhdistamojen lietteensiirtoon. 
Ruuvikuljetin on täysin suljettu ja roskaa-
maton kuljetin lyhyille siirtomatkoille. Val-
mistamme myös niin sanottuja Arkhimedeen 
ruuvipumppuja suurten vesimäärien siirtoon 
pienillä nostokorkeuksilla. Ruuvipumppu 
on tunnettu ja hyvä vaihtoehto raakaveden 
pumppaukseen jätevedenpuhdistamoissa, sa-
noo tuotepäällikkö Hannu Hurttila.

Siirtoruuvin tuotannosta noin 70 prosent-
tia menee vientiin lähinnä Ruotsiin, Norjaan 
ja Itävaltaan. Kunnallissektorin lisäksi asiak-
kaina ovat muun muassa kemian teollisuus 
sekä paperi- ja puunjalostusteollisuus. 

– Jo alussa toiminnan pohjana oli se, et-
tä myös suunnittelu on omissa käsissä. Se on 
ollut aina valttikorttimme. Asiakkaan tarvit-
see antaa vain lähtötiedot tarvittavista mitoi-
tuksista, ja ruuvikuljettimen toimintaan sy-
vällisesti perehtyneinä osaamme valmistaa 
oikeanlaisen tuotteen. Jokainen ruuvikulje-
tin on tapauskohtaisesti räätälöity. Varastosta 

löytyvät ainoastaan pääkomponentit. Yleen-
sä ruuvikuljettimet ovat yksi osakokonaisuus 
isommissa laitehankinnoissa, joihin voi kuu-
lua muitakin kuljetintyyppejä. 

Suomessa riittää tämän alan osaamista, 
mutta väki vanhenee ja uusia ammattilaisia 
tulee tilalle rajallinen määrä.

– Suorittavassa portaassa tulee varmaan-
kin työntekijöistä pulaa jossain vaiheessa. 
Vahva suunnitteluosaaminen on ollut kui-
tenkin vaikuttamassa siihen, että niin sano-
tut halpatuotannon maat eivät ole kyenneet 
kilpailuvastaiskuun näillä kuljetinmarkki-
noilla, Hurttila miettii.

Ruuvikuljetinosaamista 
suunnittelusta 
tuotantoon
Siirtoruuvi Oy on ruuvi-
kuljettimien, kuljetinruuvien 
ja ruuvipumppujen 
suunnitteluun ja valmistukseen 
erikoistunut yritys. 

Ruuvipurkainpohja kalkille.

Siirtoruuvi Oy
PL 12
21871  RIIHIKOSKI
Puh. 02 486 4960
www.siirtoruuvi.com

Pienemmille organisaatioille 
on kohta mahdotonta selviy-
tyä kaikista vesihuoltoon liit-
tyvistä vastuista. Vaihtoehtona 
on ostaa lisää palvelua tai ruve-
ta miettimään laajempia koko-
naisuuksia. 

– Seudullisuus on tärkeä 
asia meillä ja uskon, että se tu-
lee olemaan tärkeää myös val-
takunnallisesti.  Vesihuoltolaki 
uudistuu ja vaikuttaa koko toi-
mintakenttään: niin asiakkai-
siin kuin vesihuoltolaitoksiin-
kin. Laissa on paljon täsmen-
nyksiä, mutta myös täysin uusia 
asioita. Jos tulevia vaatimuksia 
toteutetaan edes minimitasol-
la, se merkitsee paljon lisätyö-
tä erityisesti monelle pienelle 

laitokselle, toteaa Turun vesilaitoksen liike-
laitosjohtaja Irina Nordman. 

Myös hulevesikysymyksissä on merkit-
täviä kehittämiskohteita sekä kunnille että 
vesihuoltolaitoksille.

– On tärkeää aktiivisesti seurata, mitä 
maailmalla tapahtuu, jotta pystytään vastaa-
maan väistämättömiin muutoksiin. En pidä 
muutoksia uhkana, vaan mahdollisuuksina 
kehittää toimialaa. On hyvä, että puhutaan 

myös palvelusta eikä pelkästään hinnasta, jo-
ka on yleensä suurin keskustelunaihe.

Turun vesilaitos toimii vesiliikelaitok-
sen johtokunnan alaisena itsenäisenä liike-
laitoksena.

Turun vesilaitoksen liikelaitosjohtaja Irina Nordman: 

Muutokset ovat mahdollisuus 
kehittää toimialaa
Seudullisuus tulee lisääntymään 
vesihuollossa. Yksi syy 
siihen on, että vaatimukset 
suunnitelmien, selvitysten ja 
paremman toimintavarmuuden 
suhteen kasvavat koko ajan. 

A
si

an
tu

nt
ija

- Vesihuollon tulevat vaatimukset voi-
vat koitua ylivoimaisiksi monille pie-
nille vesihuoltolaitoksille, arvioi liike-
laitosjohtaja Irina Nordman.

Jatkuu sivulla 14...

mailto:makela-plast@makelat.fi
http://www.makelat.fi
http://www.siirtoruuvi.com


13www.kunnallissuomi.fi

Logican VesikantaPlus-asiakastietojärjestel-
män asiakkaina on yhteensä yli 300 vesihuol-
tolaitosta Suomessa. VesikantaPlus-asiakas-
tietojärjestelmän kehitys jatkuu vahvana. 

Isommille vesilaitoksille on tarjolla  
Kolibri for Dynamics Vesi -asiakastietojär-
jestelmä.

– Kolibri Vesi perustuu uusimpaan Micro-
soft-teknologiaan. Multi-Utility-ratkaisu 
mahdollistaa sähkön, lämmön ja veden las-
kuttamisen. Vaasan Vesi ja Kymen Vesi ovat 
mukana Kolibri Veden kehityshankkeessa, 
kertoo palvelujohtaja Jukka Sirkiä.

Uusi, helppokäyttöinen ratkaisu 
Logica on toimittanut tekstiviestitiedottami-
sen ratkaisua lähiaikoina Liedon Vedelle ja 
Lappeenrannan Energian vesihuoltopalve-
luille (aikaisemmin Lappeenrannan Vesi). 
Nokian Vedellä Vesikannan Pikatiedotus ja 
tekstiviestitiedottaminen on ollut aktiivisessa 
käytössä kauemmin. Nokian Vedellä teksti-
viestien jakelu asiakkaille on toteutettu eril-
lisellä Avackin modeemipohjaisella järjes-
telmällä. 

Uudemmassa Tietokoura Oy:n kanssa 
yhteistyössä kehitetyssä tekstiviestipalve-
lussa hyödynnetään Soneran Content Gate-
way -ratkaisua. Tekstiviestipalvelussa vies-
tien lähetysnopeus on 7000 viestiä tunnissa. 
Vesilaitokselle ei tarvita erillisiä laitteita eikä 
modeemeja. Kemin Vedellä tekstiviestitiedo-
tus otettiin käyttöön maaliskuussa 2011.

– Palvelu soveltuu yksittäisten ja massa-

tekstiviestien lähetykseen. Sen hyötyjä ovat 
suuri viestinlähetyskapasiteetti ja -nopeus, 
helppokäyttöisyys, turvallisuus sekä help-
po ja nopea käyttöönotto. Raportointi tuot-
taa tietoa lähetetyistä viesteistä ja niiden ti-
lasta.

Palvelu on valmis käytettäväksi heti, kun 
vesilaitoksen muutama perustieto on syötet-

ty järjestelmään. 
Tietokoura Oy on osin Logican omista-

ma yhtiö. 

Tieto tavoittaa nopeasti 
laajan alueen
Tekstiviestipalvelun avulla voidaan tiedottaa 
vesikatkoista, tulevista verkostohuolloista, 
mittarivaihdoista ja niin edelleen. Yksi kes-
keinen ominaisuus on tiedottaminen asiak-
kaiden ja kuluttajien lisäksi myös henkilö-
kunnalle ja henkilöstön eri ryhmille. Palve-
lua varten voidaan perustaa valmiit henki-
löstöryhmät numeroineen. Tällöin viestien 
jakelu ongelmatilanteissa on erittäin help-
poa ja nopeaa.

Lappeenrannan Energia otti vuoden 2011 
alussa käyttöön tekstiviestit vesihuollon häi-
riötiedottamisessa. 

– Käytämme palvelua toistaiseksi vain 
häiriötilanteissa. Asiakkaille viestittämises-
sä käytämme aina myös normaaleja kanavia, 
kuten kotisivuja, postilaatikkojakelua ja ra-
diota. Tekstiviesti tehostaa tiedotusta, kun on 
kyse laajasta alueesta tai maaseutualueesta, 
jossa ei muuten tavoiteta asiakkaita nopeas-
ti. Palvelu on myös hyvin helppokäyttöinen, 
kertoo tiedottaja Kirsi Kesseli. 

Lappeenrannan Energia on jo päässyt 
testaamaan tekstiviestipalvelun toimivuut-
ta käytännössä.

– Meillä on ollut kaksi maaseudulle osoi-
tettua lähetystä, joissa molemmissa piti ta-
voittaa reilut 300 asiakasta tunnin, kahden 
sisällä keskellä päivää. Ihmiset ovat koke-
neet tekstiviestit positiivisesti. Jokainen lie-
nee valmis vastaanottamaan tarkoituksenmu-
kaista tietoa kiireellisessä ongelmatilantees-
sa, Kesseli arvelee.

Tekstiviestitiedotus palvelee 
vesihuollon asiakkaita tehokkaasti
Toimialaosaamistaan hyödyntäen Logica kehittää, tuottaa ja 
ylläpitää it-palveluja ja ratkaisuja, jotka tuovat huomattavaa hyötyä 
muun muassa vesihuollon asiakkaille.

Logica
Karvaamokuja 2
00381  HELSINKI
Puh. 010 302 010
www.logica.fi

- Olemme tyytyväisiä tekstiviestipal-
velun helppokäyttöisyyteen ja nopeu-
teen, sanoo tiedottaja Kirsi Kesseli 
Lappeenrannan Energiasta.

Logican palvelujohtaja Jukka Sirkiän 
mukaan tekstiviestitiedottaminen on 
tehokkaimmillaan massaviestinnässä, 
jossa tiedon pitää liikkua nopeasti.

Putket ja säiliöt vaativiinkin kohteisiin

Projektimuovi toimittaa muun muassa kemi-
kaali- ja korroosiokäyttöön tarkoitettuja säi-
liöitä ja altaita, jätevesi- ja puhdasvesiputkis-
toja sekä putkistojen erikoisosia. 

– Kunnallistekniikkaan toimitamme va-
kio- ja erikoistuotteita talousvesi-, viemäri- 
ja kaukolämpökäyttöön. Putkistojen raaka-
aineina ovat kestomuovit, korkeita lämpöti-
loja ja kemikaaleja kestävät fluorimuovit tai 
näiden ja lujitemuovien yhdistelmät. Pus-
kuhitsattavien putkistojen suurin mahdol-
linen halkaisija on 630 millimetriä, yhdis-
telmäputkilla 4000 millimetriä. Palvelutar-
jontamme sisältää kaukolämpöputkien suo-
jakuorten hitsauksen ja kaukolämpöputki-
en lämpöeristämisen, toimitusjohtaja Jari 
Laikio kertoo.

Vesilaitoksissa tarvittavat normien mu-
kaiset kemikaalisäiliöt kuuluvat Projekti-
muovin tuotevalikoimaan. Toimitus onnis-
tuu myös laajempana laitekokonaisuutena, 
jolloin se sisältää säiliön lisäksi venttiilit, 

sekoittimet, lämmittimet ja muut tarvittavat 
komponentit. 

Tarttumattomuuspinnoite 
auton lavalle
Talvella on esimerkiksi maansiirtokuljetuk-
sissa ongelmana lastin jäätyminen kiinni au-
ton lavaan. Ratkaisu tähän on polyeteenisen 
tarttumattomuuspinnoitteen asentaminen.

– Toimitamme tarttumattomuuspinnoit-
teita sekä valmiiksi asennettuina että määrä-
mittaisina itse asennettaviksi. Polyeteenistä 
voidaan valmistaa hitsaamalla minkä kokoi-
nen ja minkä muotoinen kappale tahansa. Le-
vy kiinnitetään auton lavaan joko pulttaamal-
la tai liimaamalla, Laikio sanoo.

Polyeteenipinnoitteella aikaansaadaan 
tarttumaton ja liukas pinta, josta hiekka, tur-
ve, hake tai muu kosteana lavaan kiinni jää-
vä tavara irtoaa helposti kaikissa sääolosuh-
teissa. Käyttölämpötila on 70 pakkasastees-
ta 70 lämpöasteeseen. Pinnoite on pitkäikäi-
nen, koska se kestää erinomaisesti hankausta 
ja iskuja jopa metallia paremmin. 

Osaavaa palvelua koko Suomessa
Projektimuovi Oy on toiminut vasta kol-
me vuotta, mutta yrityksen historia ulottuu 
1990-luvulle ja Soft Diamond Oy:n kesto- ja 
lujitemuoviosastoon. Yhteistyö polyuretaa-
nielastomeeriratkaisuihin erikoistuneen Soft 
Diamond Oy:n kanssa jatkuu edelleen. 

Kolmessa vuodessa Projektimuovi on 
saanut asiakkaikseen useita merkittäviä teol-
lisuusyrityksiä sekä vesi- ja energialaitoksia 
eri puolilla Suomea. Erityisen vahva mark-
kina-asema yrityksellä on Satakunnan alu-
eella.

– Palvelemme asiakkaita korkealla am-
mattitaidolla, joustavasti ja nopeasti. Esimer-
kiksi putkistovuototilanteessa asiakas ei voi 
odottaa erikoisosaa useita päiviä, vaan osa 
on saatava mahdollisimman pian. Parhaassa 
tapauksessa pystymme toimitukseen jopa ti-
lauspäivän aikana, Laikio toteaa. 

Projektimuovi Oy suunnittelee, 
valmistaa ja asentaa kesto- 
ja lujitemuovirakenteita 
teollisuuden ja 
kunnallistekniikan käyttöön. 

Projektimuovi Oy
Rinteentie 54
28610  PORI
Puh. 02 677 0400
projektimuovi@projektimuovi.fi
www.projektimuovi.fi

http://www.kunnallissuomi.fi
http://www.logica.fi
mailto:projektimuovi@projektimuovi.fi
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Cewic nostaa vesi-
osaamisen pintaan
Cewic-hanke (Centre of 
Expertise in the Water 
Industry Cluster) on vesialan 
osaamiskeskittymä, jonka 
tavoitteena on tiivistää vesialan 
toimijoiden yhteistyötä sekä 
tuottaa korkeatasoiseen 
osaamiseen ja tutkimukseen 
pohjautuvia innovaatioita.

Vuonna 2008 perustettu Cewic toteutetaan 
yhteistyössä Oulun seudun ammattikorkea-
koulun (Oamk), Oulun yliopiston ja hank-
keen johtamisesta vastaavan Technopolis 
Oyj:n kanssa.

– Mukana olevat yritykset ja kunnalliset 
laitokset tulevat pääasiassa Pohjois-Pohjan-
maalta. Tuemme yritysten ja kuntien toimin-
taa tarjoamalla sekä omaa tietotaitoamme että 
rahoitusta vesiosaamisen kehittämiseen. Kol-
mevuotinen hanke päättyy syksyllä, jonka jäl-
keen toiminta jatkuu yritysmuotoisena, kertoo 
projektipäällikkö Jouni Kääriäinen.

Cewicissä pyöritetään tällä hetkellä noin 
miljoonan euron hankekantaa ja hankkeita on 
rahoittanut noin 40 eri yritystä tai kunnallis-
ta organisaatiota. Hankkeissa lähdetään aina 
yrityksen omista tarpeista.

– Olemme tehneet yrityksille ja kunnil-
le tutkimusta ja tuotekehitystä sekä tarjon-
neet ratkaisuja muun muassa vedenkäsitte-

lyyn. Esimerkiksi maa-ainestoimittaja More-
nia Oy:n kanssa olemme kehittäneet verkko-
silikaattipohjaisten mineraaliainesten käyt-
töä vedenkäsittelyssä. Käytännön kokeista 
on saatu todella positiivisia tuloksia ja tuot-
teelle tulee varmasti olemaan laajempaakin 
tilausta niin teollisuudessa kuin kunnallis-
sektorillakin, Kääriäinen uskoo.

Vesiosaamiskeskittymän jatkaessa toi-
mintaansa osakeyhtiömuotoisena se tulee 
laajenemaan koko valtakunnan tasolle.

– Vedenkäsittelyn asiantuntijayrityksenä 
teemme yhteistyötä parhaiden mahdollisten 
osaajien kanssa. Olemme tehneet valtakun-
nallista selvitystä alan pk-yrityksistä, ja meil-
lä on selkeä tietämys siitä, mitä osaamista 
tässä yrityskentässä on ja mitä siinä tarvitaan 
lisää. Pinnalla olevia asioita ovat esimerkiksi 
mittaustekniikka ja lietteen käsittely.

Cewic
Typpitie 1
90620  OULU
Puh. 050 511 7907
www.cewic.fi

OdorOff ratkaisee 
hajuhaitat
OdorOff Oy on suomalainen 
yritys, jonka kunnianhimoisena 
tavoitteena on asettaa 
uusi taso hajunpoistoon. 
Yrityksen kehittämillä 
hajunpoistomenetelmillä 
on ratkaistu jo useita satoja 
hajuhaasteita Suomessa.

Hajujen poistaminen on haasteellista, eikä 
Suomessa ole annettu suoria ohjearvoja ha-
juille. Epäsuorasti hajuja voidaan käsitellä 
lain puitteissa niissä tapauksissa, joissa ha-
juista aiheutuu merkittävää haittaa viihtyi-
syydelle ja terveydelle. Haitan määrittää ih-
misnenä, ja myös hyvä haju voi joskus ol-
la ongelma.

OdorOff Oy:n kehittämillä ja patentoi-
duilla ratkaisuilla ympäristöä pilaavat hajut 
voidaan poistaa täydellisesti kohteesta riip-
pumatta. Ympäristöystävällisellä yhdistel-
märatkaisulla hajuhaitta saadaan pois vaa-
tivistakin kohteista kustannustehokkaasti. 
Ratkaisussa yhdistyvät yhtiön patentoima 
vesikäyttöinen absorptiopesuri ja aktiivihii-
liratkaisu.

– Yhdistelmäratkaisu on tehokas ja help-
po ylläpitää, ja uskon, että se tulee olemaan 
suuri juttu lähitulevaisuudessa biokaasu- ja 
kompostointilaitoksissa sekä viemärihank-
keissa, joissa hajunpoisto ei ole järkevää pel-
källä aktiivihiilellä, kertoo avainasiakaspääl-
likkö Mikko Lohi.

OdorOff on toimittanut yhdistelmäratkai-
suja muutamiin kymmeniin vaativiin kohtei-
siin. Lohen mukaan laitekoot ovat kasvaneet, 
esimerkiksi Turussa sijaitsevalla jätteenkä-
sittelylaitoksella ilmamäärä on 92000 m³/h. 

Erittäin vaativia kohteita ovat myös Kanga-
salalla Sahalahden ja Ruskon välillä kulkeva 
pitkä siirtolinja, jonne asennettiin seitsemän 
yhdistelmäratkaisua 350-860 m³/h ilmamää-
rälle, sekä Snellmanin oma puhdistamo, jon-
ne toimitettiin yhdistelmäratkaisu 1100 m³/h 
ilmamäärälle. Lisäksi OdorOff on kehittänyt 
kymmeniä erityyppisiä aktiivihiiliratkaisuja, 
joista löytyy sopiva ratkaisu erilaisiin asia-
kastarpeisiin.

Lohi kertoo, että ratkaisut ovat herättä-
neet myös kansainvälistä kiinnostusta, ja 
OdorOff onkin hiljattain aloittanut ratkaisu-
jen viennin yhteistyökumppaneidensa kaut-
ta ulkomaille.

OdorOff on mukana YT-messuilla Turus-
sa 18. - 19. toukokuuta. Lohi toivottaa kaikki 
tervetulleiksi tutustumaan hajunpoistoratkai-
suihin osastolle AF6.

OdorOff Oy
Jousitie 2c
20760  PIISPANRISTI
Puh. 0207 412 140
www.odoroff.fi

Luotettavia analyysi-
palveluja kellon ympäri

Novalab on kasvanut yhden henkilön työllis-
täneestä laboratoriosta 22 henkilöä työllistä-
väksi asiantuntijayritykseksi. Novalab palve-
lee yksityishenkilöitä, maa- ja metsätaloutta, 
eri teollisuudenaloja, ympäristötutkimuksia 
tekeviä insinööritoimistoja, korkeakouluja ja 
tutkimuslaitoksia sekä kuntien ja kaupunki-
en viranomaisia ja laitoksia.

– Kunnat ja kaupungit teettävät meillä 
esimerkiksi erilaisia ympäristöanalyyseja ku-
ten kaatopaikka-analyyseja. Myös kunnalli-
sen elintarvikevalvonnan analyysien tekemi-
nen on meille tuttua. Palvelemme myös kun-
nallisia vesilaitoksia, toimitusjohtaja Matti 
Mäkelä kertoo. 

Novalabilla on FINASin akkreditointi 
sekä Lääkelaitoksen ja Elintarviketurvalli-
suuslaitos Eviran hyväksynnät toimintansa 
eri osa-alueille.

Novalab käsittelee pääasiassa asiakkai-
den itse ottamia ja laboratioon lähettämiä 
näytteitä. Laboratorion ammattitaitoisella 
henkilökunnalla on käytettävissään uuden-
aikainen laitekanta. 

– Työskentelemme kahdessa vuorossa ja 
lisäksi laitteet tekevät analysointityötä ko-
ko yön. Vastaanotamme näytteitä myös iltai-
sin ja tarvittaessa työskentelemme hälytys-
luonteisesti jopa viikonloppuisin. Asiakkai-
ta vartenhan me olemme olemassa ja halu-
amme palvella heitä joustavasti ja nopeasti, 
Mäkelä toteaa.

Novalabin toimialueena on koko Suo-
mi. Laboratorion osaamiseen luotetaan myös 
Suomen rajojen ulkopuolella eli toimeksian-
toja on tullut jonkin verran Virosta ja Keski-
Euroopan maista.

Novalab Oy
Lepolantie 9
03600  KARKKILA
novalab@novalab.fi
www.novalab.fi

Laborantti Tero Leino tutkii metalli-
pitoisuuksia näytteistä ICP-plasma-
emissiospektrometrillä.

Novalab Oy on vuonna 
1988 perustettu yksityinen, 
riippumaton ja puolueeton 
kemiallinen ja mikrobiologinen 
elintarvike-, vesi- ja 
ympäristölaboratorio. 

– Osakeyhtiöitä on perustettu vesihuol-
toon lähinnä ylikunnallisina osakeyhtiöinä. 
Yksi isoimmista hankkeistamme tällä het-
kellä on selvittää ylikunnallisen vesihuolto-
osakeyhtiön perustamista. Sinällään sekä lii-
ketoimintamalli että osakeyhtiömalli sopivat 
vesihuoltoon hyvin. Kuntaomistaja ratkaisee, 
millä mallilla halutaan mennä.

Puhdistamo suojaa ympäristöä 

Kallion sisälle rakennettu Kakolanmäen jäte-
vedenpuhdistamo tuli täyteen käyttövalmiu-
teen vuoden 2009 alussa. Turun vesilaitok-
sen jätevedet johdettiin sinne ensiksi, joten 
puhdistamo on ollut vesilaitoksen käytössä 
reilut kaksi vuotta.

– Suurin merkitys puhdistamolla on tie-
tenkin merialueen tilaan ja sitä kautta kaik-
kiin vedessä tai veden äärellä viihtyviin. Ky-
seessä on suurin yksittäinen ympäristöinves-
tointi, minkä Turku tai naapurikuntamme-
kaan on koskaan tehnyt. Valitettavasti puh-
distamon käyttöönotolla oli konkreettinen 
vaikutus myös asukkaiden maksujen nou-
suun. 

Tehokas typenpoistoon suunniteltu Ka-
kolanmäen puhdistamo pienentää seudun jä-
tevesien mereen kohdistuvaa yhteiskuormi-

tusta ja vähentää saaristoa rehevöittävää vai-
kutusta.  

Suljetut kalliotilat mahdollistavat myös 
hajuhaittojen paremman hallitsemisen. Li-
säksi maan alle sijoitettu puhdistamo on pois-
sa näkyvistä ja vapauttaa arvokasta maa-alaa 
kaupungin keskustasta esimerkiksi asuinra-
kentamiselle.

Vettä vai valoa putken päässä?
Turun Seudun Vesi Oy:n käynnistämä teko-
pohjavesihanke on suurin Suomeen suunni-
teltu tekopohjavesiprojekti. Vesi johdettaisiin 
30 kilometrin päästä Kokemäenjoesta putkea 
pitkin Virttaankankaalle, imeytettäisiin siel-
lä maahan tekopohjavedeksi, pumpattaisiin 
puhdistuneena taas ylös ja johdettaisiin Tu-
run seudun kuluttajille jaettavaksi. 

Pohjavesihanke on aiheuttanut kiivasta-
kin keskustelua ja sitä ovat viivästyttäneet 
erinäiset lisäselvitykset ja viranomaispää-
tökset. 

– Olemme leikillisesti sanoneet, että sa-
nonta ”putken päästä näkyy valoa” tarkoit-
taa meillä, että sieltä ei enää näy sitä ja olisi 
hyvä, jos sieltä näkyisi vettä. Olemme tyyty-
väisiä, että hanke näyttäisi pikku hiljaa saa-
puvan maaliinsa. Pohjavesihanke on meidän 
kannaltamme välttämätön veden laadun ja 
toimintavarmuuden kannalta. Missä tahansa 
hankkeessa esiintyy aina väitteitä puolesta ja 
vastaan sekä paljon siltä väliltä. Jos ajatellaan 
vesihuoltoa kokonaisuutena, tämä on aimo 
harppaus eteenpäin, Nordman näkee. 

...jatkoa sivulta 12.

KunnallisSuomi
www.kunnallissuomi.fi

http://www.cewic.fi
http://www.odoroff.fi
mailto:novalab@novalab.fi
http://www.novalab.fi
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– Perusideologiamme on aina ollut se, että 
mallinnamme olevaa tai suunniteltua ympä-
ristöä tietoteknisin keinoin. Perinteisistä IT-
toimittajista poiketen emme ajattele maailmaa 
dokumenttien kautta, vaan rakennamme aina 
mallin käsiteltävästä kohteesta. Se on kantanut 
viime aikoina hedelmää varsin paljon, koska 
tietomallintaminen on IT-ratkaisuissa päivän 
iso puheenaihe, sanoo Teklan Infra & Energy 
-liiketoiminta-alueen infrarakentamisen ja ve-
sihuollon toimialajohtaja Erkki Mäkinen.  

Kattava integroituminen 
muihin järjestelmiin
Tekla Solution vesihuoltoyhtiöille on ohjel-
mistoratkaisu vesi- ja viemäriverkostojen hal-
lintaan suunnittelusta rakentamiseen, käyttö-
toimintaan, kunnossapitoon ja asiakaspalve-
luun. 

– Ratkaisumme tukee vesihuoltoyhtiöiden 
päivittäistä toimintaa ja omaisuudenhallintaa. 
Tämä kattaa yksinkertaistettuna esimerkik-
si sen, että kunnossapitäjät pystyvät huoleh-
timaan vesihuoltoverkoista oikea-aikaisesti, 
oikeassa paikassa ja oikeilla toimenpiteillä. 
Tämän ansiosta asiakaspalvelu on laadukas-
ta. Ratkaisumme on luotu vesihuollon ammat-
tilaisille eli vesihuoltoyhtiöiden lisäksi siitä 
hyötyvät niille työskentelevät urakoitsijat.

Teklan ratkaisun verkkomallin ja perustoi-
minnallisuuksien ympärillä on modulaarisia, 
prosessi- ja käyttäjäryhmäkohtaisia toimiala-

sovelluksia. Toimintoihin kuuluvat verkoston 
dokumentointi, strateginen suunnittelu, omai-
suudenhallinta, kunnossapito, käyttötoiminta 
ja vuotojen hallinta. 

– Järjestelmä integroituu asiakastietojär-
jestelmiin ja hyödyntää niissä olevaa infor-
maatiota muun muassa vedenjakelukatkosten 
hallinnassa sekä häiriötiedottamisessa. Jär-
jestelmä voi hakea myös kaukovalvontajär-
jestelmistä tietoja muun muassa virtaamas-
ta, paineesta ja säiliöiden pinnankorkeuksis-
ta. Lisäksi järjestelmä voi hyödyntää kaupun-
gin omia kuntatieto- ja karttajärjestelmiä se-

kä muita teknisen sektorin järjestelmiä. Myös 
energiasektorilla tunnettu automaattinen mit-
tarinluenta on tulossa laajemmin vesihuollon 
käyttöön, Mäkinen selvittää.

Toimialatuntemuksesta 
kilpailuetua
Teklan järjestelmällä hallitaan kymmenien 
merkittävien kaupunkien vesihuoltoverkosto-
ja Suomessa ja Ruotsissa. Tekla kehittää rat-
kaisujaan tiiviissä yhteistyössä asiakkaidensa 
kanssa, minkä ansiosta asiakkaat saavat Teklan 
ohjelmistoista ja osaamisesta mahdollisimman 
suuret hyödyt.

– Kaikki vesihuoltoverkostoja koskeva tie-
to on käyttäjien saatavilla yhtä ratkaisua käyt-
täen niin toimistolla kuin maastossakin. Ydin-
tieto saadaan ajantasaisesti kaikkien tiedon tar-
vitsijoiden käyttöön. Tämä tuo merkittäviä pa-

rannuksia vesihuollon toimintavarmuuteen ja 
tehostaa vesihuoltoyhtiön toimintaprosesseja, 
kertoo Teklan vesihuoltoratkaisusta vastaava 
sovelluspäällikkö Teemu Heusala.

Teklan henkilöstöllä on vahvaa toimiala-
kohtaista osaamista asiakkaidensa liiketoimin-
nasta. Yhdistäessään vesihuollon tuntemuksen 
edistykselliseen IT-osaamiseen Tekla pystyy 
tarjoamaan asiakkaille yhä suurempia kilpai-
luetuja. 

– Panostamme jatkuvasti sovellusten käy-
tettävyyteen ja kehitykseen. Koulutus- ja kon-
sultointipalvelumme ansiosta ratkaisujen käyt-
töönotto on helppoa. Pienille vesihuoltolaitok-
sille voimme tarjota myös palvelua, jossa Tek-
la huolehtii koko järjestelmäympäristöstä ja 
järjestelmän ylläpidosta. Asiakas voi tällöin 
keskittyä järjestelmän hyödyntämiseen, ker-
too Heusala.

Tekla on perustettu vuonna 1966, ja se 
on yksi Suomen vanhimmista ohjelmistoyri-
tyksistä. Tällä hetkellä Teklassa työskentelee 
noin 500 henkilöä. Yhtiöllä on oma toimisto 
15 maassa ja maailmanlaajuinen kumppa-
niverkosto. Tuotekehitystä tehdään Espoos-
sa lähellä suomalaista asiakasta.

Ratkaisu vesihuoltoyhtiöille 
tietomallinnuksen edelläkävijältä
Tekla on kansainvälinen ohjelmistoyritys ja edelläkävijä 
siirryttäessä digitaalisten tietomallien käyttöön. Yhtiö tarjoaa 
rakennus-, infra- ja energiatoimialoilla toimiville asiakkailleen yhä 
merkittävämpiä kilpailuetuja.

Tekla Oyj
tekla.solutions.info@tekla.com
Puh. 030 66110
www.tekla.com

Toimintavarmat pumput 
vaativiin kohteisiin

Valikoima kattaa keskipako-, syrjäytys- ja 
tyhjöpumput sekä matalapainekompresso-
rit. Pumppujen lisäksi AxFlow toimittaa se-
koittajia, jätteenkäsittelyssä käytettäviä re-
pijöitä ja murskaimia sekä laajempia koko-
naisjärjestelmiä. 

Suomessa yhtiön juuret ulottuvat vuoteen 
1958, kun Hillman Oy aloitti pumppujen ja 
nestekaasulaitteiden maahantuonnin. Vuonna 
1997 Hillman siirtyi kansainvälisesti toimi-
van Axel Johnson Internationalin omistuk-
seen ja osaksi AxFlow Groupia. Omistajan-
vaihdoksen jälkeen toiminta on kasvanut voi-
makkaasti ja liikevaihto viisinkertaistunut.

Yhtiön keskusvarasto sijaitsee Hollannis-
sa, mistä toimitukset lähtevät nopeasti ja var-
masti asiakkaille, toimivatpa he missä maas-
sa tahansa.

– Oma varasto on meille selvä kilpai-
luetu. Asiakas saa etuja myös suuren ko-
komme kautta, kun pystymme ostamaan 
tuotteita päämiehiltämme kerralla enem-
män, sanoo AxFlow Oy:n toimitusjohtaja 
Harri Lindroos.

Tunnetut laatumerkit,
ajantasaisin tieto
AxFlow tunnetaan kestävistä ja luotettavis-
ta tuotteistaan, jotka tulevat alansa johtavilta 

valmistajilta. Pumppuja käytetään muun mu-
assa prosessiteollisuudessa, energiantuotan-
nossa ja vesihuollossa. Viime vuosien aikana 
merkittäväksi asiakasryhmäksi ovat nousseet 
myös biokaasu- ja biopolttoainelaitokset.

– Myymme vain tunnettujen valmistaji-
en laadukkaita tuotteita, joilla on hyvin suuri 
markkinaosuus Euroopassa ja muualla maa-
ilmassa. Voimme myös räätälöidä pumppuja 
asiakkaan tarpeiden mukaan omalla konepa-
jallamme, Lindroos kertoo.

Varmistaakseen korkean asiakastyytyväi-

syyden AxFlow tarjoaa myös asennus-, val-
vonta- ja käyttöönottopalvelut sekä kattavat 
huolto- ja varaosapalvelut joko omissa tilois-
saan tai asiakkaan luona.

Ammattitaitoinen ja erittäin kokenut hen-
kilökunta voi kantaa täyden vastuun laittei-
den asennuksesta ja käyttöönotosta, eikä 
asiakasta ei jätetä yksin käytön aikanakaan. 
Lindroosin mukaan asiakkaiden käytössä on 
aina ajantasaisin tieto, koska henkilökunta 
osallistuu säännöllisesti laitevalmistajien jär-
jestämiin koulutuksiin.

AxFlow on Euroopan 
johtava pumpputoimittaja. 
Laajasta valikoimasta löytyy 
oikea pumppu jokaiseen 
käyttötarkoitukseen. 

AxFlow Oy
Jokisuunkuja 3
00560  HELSINKI
Puh. 010 836 9900

Kaatopaikkakaasuja siirtävä Elmo-
Rietschlen DLR 500 Claw -kiertomän-
täkompressori on varustettu 30 kw:n 
Eexde-moottorilla. Moottoria ohjataan 
taajuusmuuttajalla, jotta kapasiteet-
ti saadaan säädettyä tarkkaan halut-
tuun arvoon. Vaativan ATEX vyöhyke 
1 -ympäristön takia kompressorit on 
varustettu liekinpidättimillä.

Kolme Flowserven MEN200-150-400-vesipumppua, joissa on 110 kw:n moot-
torit. Pumput sijaitsevat säiliön päällä ja ne on varustettu taajuusmuuttajilla. 

http://www.kunnallissuomi.fi
mailto:tekla.solutions.info@tekla.com
http://www.tekla.com
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Laadukkaat laitteet koko 
vedenkäsittelyprosessiin

Fenno Water toimittaa laitteita esikäsittelyyn, 
varsinaiseen puhdistusprosessiin ja jälkipuh-
distukseen. Valikoimaan kuuluvat tuotteet 
esimerkiksi välppäykseen, siivilöintiin, hie-
kan erotukseen ja hiekan kuivaukseen, bio-
logiseen ja kemialliseen puhdistukseen sekä 
lietteenkäsittelyyn. 

Fenno Water suunnittelee, kehittää, val-
mistaa ja huoltaa tuotteensa itse Suomessa.

Tyyppituotteista on tehty yksinkertaiset 
laitteistokortit, joista asiakkaat valitsevat lait-
teet suoraan.

– Voimme toimittaa tuotteet koko veden-
käsittelyprosessiin mukaan lukien esimerkik-
si erilaiset kaapimet lietteelle, rasvalle ja niin 
edelleen. Kemiallisten puhdistusyksiköiden 
valmistaminen on melko iso osa toimintaam-
me. Puhdistusyksiköitä toimitamme muun 
muassa elintarviketeollisuuteen ja kunnille 
juomaveden puhdistukseen sekä jäteveden 
esi- ja jälkipuhdistukseen. Lisäksi valmis-
tamme voimalaitoksissa tarvittavia savukaa-
supesurien kondenssijätevesien puhdistusyk-

siköitä. Metso on meille aika iso asiakas, ja 
toimittaa näitä puhdistusyksiköitä myös ul-
komaille. Suomessa bioenergiaan liittyvil-
lä poliittisilla ratkaisuilla on ollut vaikutusta 
siihen, että tuotteidemme toimitukset ovat li-
sääntyneet parin viime vuoden aikana, kertoo 
toimitusjohtaja Timo Marjomäki.   

Laitossuunnittelukokemuksensa ansios-
ta Fenno Water pystyy auttamaan paikallisia 
konsultteja sijoittamaan laitteet heidän suun-
nitelmiinsa. 

Vuonna 2006 perustettu Fenno Water 
on vielä nuori yritys kunnallismarkkinoilla, 
mutta yhtiön vakaana tarkoituksena on saada 
lisää jalansijaa myös sillä sektorilla.

– Tavoitteenamme on lisätä laitetoimituk-
sia kunnalliselle puolelle Suomessa, ja täl-
lä hetkelläkin meillä on meneillään yhteis-
työtä kuntien kanssa. Ensiesittäytymisem-
me tapahtui messuilla viime syksynä, ja nyt 
osallistumme Yhdyskuntatekniikan messuil-
le Turussa 18. - 20. toukokuuta. Siellä meidät 
löytää osastolta Au5.

Fenno Water Ltd Oy
Karjalankatu 2 A 17
00520  HELSINKI
Puh.  09 446 972
www.fennowater.fi

Ruuvipuristin.

Fenno Water Ltd Oy valmistaa veden- ja jätevedenkäsittelylaitteita 
ulkomaille sekä kotimaan teollisuuteen ja kunnallissektorille. 

Vesihuoltorakentamisen 
kokonaispalvelut NCC:ltä

– Voimme tarjota vesihuoltoinfran uudis-
rakentamisen ja saneerauksen myös koko-
naisratkaisuna, jolloin vastaamme kohteessa 
suunnittelusta, toteutuksesta ja valvonnasta, 
ja kohteesta riippuen voimme olla järjestä-
mässä myös rahoitusta. Osaamisemme kattaa 
myös kaukolämpö- ja kaasuputkiverkostojen 
rakentamisen sekä maahan että vesistöön, ra-
kennuspäällikkö Ari Vaarala kertoo. 

NCC:n palvelutarjonta sisältää myös ha-
ja-asutusalueiden kyläkohtaiset vesihuolto-
ratkaisut. NCC opastaa vesiosuuskunnan pe-
rustamisessa ja rahoituksen hakemisessa se-
kä huolehtii vesihuoltoratkaisun esisuunnit-
telusta ja toteuttamisesta. Lisäksi NCC avus-
taa vesiosuuskuntaa vesihuoltojärjestelmän 
ylläpitosopimuksen laadinnassa. 

Kokonaispalvelusta paljon etuja
Vaarala korostaa, että NCC on kokonaisosaa-
ja, joka pystyy laittamaan koko infran kerral-

la kuntoon. Esimerkiksi uutta putkilinjaa ra-
kennettaessa NCC voi huolehtia kohteen vaa-
timista töistä alusta loppuun eli kaivutöistä 
uuteen asfalttiin ja istutuksiin saakka. 

NCC:n tarjoama kokonaispalvelu tuottaa 
paljon etuja kaikille osapuolille eli niin ura-
koitsijalle, tilaajalle kuin kohteen lähistöllä 
asuville ihmisillekin. 

– Kun yksi urakoitsija hoitaa kohteen ko-
konaan, on työ suunnitelmallista. Työvaiheet 
voidaan aikatauluttaa järkevästi ja työssä voi-
daan ottaa paremmin huomioon esimerkik-
si luonnonolosuhteiden vaihtelut. Tiedotta-
minen alueen asukkaille on helppo hoitaa, 

koska tiedetään, mitä tehdään, missä tehdään 
ja milloin tehdään. Myös tilaajan on helppo 
saada tietoa, koska on vain yksi taho, johon 
hän voi olla tarvittaessa yhteydessä, Vaara-
la toteaa.

Vaarala jatkaa, että kokonaisratkaisumal-
lissa vastuurajoista ei tule riitaa ja dokumen-
tointi on johdonmukaista, koska urakoitsijoi-
ta on vain yksi. Työturvallisuusasiat on hel-
pompi ottaa huomioon, kun työmaalla ei lii-
ku usean eri urakoitsijan työntekijöitä ja hy-
vän tiedottamisen ansiosta on myös ulkopuo-
lisia liikkujia paljon vähemmän. Jopa työnte-
kijöiden motivaation ja sitoutuneisuuden on 
todettu olevan parempi kokonaisurakoissa, 
joten työn laatu säilyy korkeana. 

Tehokasta ja laadukasta 
toimintaa asiakaslähtöisesti
NCC on asiakkaalle kumppani, jolla on osaa-
mista ja riskinkantokykyä. 

– Kaikki toimintamme lähtee liikkeelle 
asiakkaasta. Osaava ja motivoitunut henki-
löstömme palvelee asiakkaita tehokkaasti, 
laadukkaasti ja asiakkaan tarpeet oivaltaen. 
Pyrimme löytämään asiakkaan ongelmaan 
parhaan mahdollisen ratkaisun ja ratkaisul-

le mahdollisimman kustannustehokkaan to-
teutustavan, ja näin kokonaispalvelu tuo ti-
laajalle myös selviä kustannussäästöjä laa-
dusta tinkimättä Vaarala summaa

Monet vesi- ja energialaitokset luottavat 
NCC:n osaamiseen. Parhaillaan NCC on 
aloittamassa Kuopion Energialle isoa kauko-
lämpölinjan rakennusurakkaa. Lisäksi Kes-
ki-Suomessa ja Oulun seudulla on menossa 
merkittävät vesistöasennuskohteet.

NCC tunnetaan asuntorakentajana, mutta pohjoismainen 
rakennuskonserni on myös infrarakentamisen osaaja. 
Infrarakentamisen palvelusektoriin kuuluvat esimerkiksi 
vesihuoltorakentamisen kokonaispalvelut.

NCC Rakennus Oy
Infrarakentaminen
Mannerheimintie 103 a
00280  HELSINKI
Puh. 010 507 51
viestit@ncc.fi
www.ncc.fi

Pääkaupunkiseudun ilmastotyö 
kohdistuu tällä hetkellä 
erityisesti energiatehokkuuteen 
ja uusiutuvan energian 
lisäämiseen. Mukana työssä 
ovat alueen kaupungit ja niiden 
omistama HSY.

Pääkaupunkiseudun kunnat 
ovat tehneet aktiivista ilmas-
totyötä vuodesta 2007 lähtien. 
Ilmastostrategian toteutumista 
koordinoi ja seuraa HSY, mut-
ta päävastuu tavoitteiden to-
teutumisesta on kunnilla. Kos-
ka HSY on vahva kunnallistek-
niikan toimija, sillä on mahdol-
lisuus tehdä ilmastotyötä myös 
itse. 

– Ympäristövastuullisuus 
on yksi teema toiminnassam-
me. Käymme energiatehok-
kuusaspektin läpi kaikissa in-
vestoinneissa, jotka liittyvät 
verkoston rakentamiseen sekä 
vedenpuhdistukseen ja -jake-
luun. Tänä vuonna valmisteil-
la on myös energiansäästösopi-

mukseen liittyminen, HSY:n toimitusjohtaja 
Raimo Inkinen kertoo.

HSY:stä on viime vuosien aikana kehitty-
nyt merkittävä uusiutuvan energian tuottaja.  
Ensisijaisesti energia käytetään paikallisesti 
omiin tarpeisiin, mutta syöttötariffi mahdol-
listaa ylijäämän myynnin valtakunnan verk-
koon. Inkinen pitää kehitystä luonnollisena, 
ja vastaava suuntaus on näkynyt myös muil-

la kaupunkiseu-
duilla.

– Energia 
ei tule halpene-
maan lähivuosi-
na ja vuosikym-
meninä. On toi-
minnallisesti hy-
vin tärkeää, että 
pystymme luo-
pumaan fossii-
lisista polttoai-
neista. Jotta seu-
dun ja koko val-
takunnan ilmas-
totavoitteet to-
teutuvat, niin 
suurten kaupun-
kiseutujen, jois-
sa päästöt syntyvät, tulee olla tässä työssä 
mukana, Inkinen muotoilee.

Energiaa jätteestä
Tuoreimpia uusiutuvan energian inves-

tointeja on Ämmässuon kaatopaikalla viime 
vuonna käynnistynyt 15 MW:n kaatopaikka-
kaasua käyttävä voimala, jonka turvin jät-
teenkäsittelykeskus pystyy tuottamaan kai-
ken tarvitsemansa energian. Tänä vuonna lai-
toksen yhteyteen valmistuu pakokaasujen jä-
telämpöyksikkö, joka nostaa kokonaistehoa 
parin megawatin verran.

Inkisen mukaan Ämmässuolle ollaan 
parhaillaan suunnittelemassa myös mädätys-
laitosta, jossa biojätteestä talteen otettavas-
ta kaasusta tuotettaisiin energiaa niin omaan 
prosessiin kuin valtakunnan verkkoon. Li-

HSY:n toimitusjohtaja Raimo Inkinen:

Uusiutuvaa energiaa ensi-
sijaisesti omiin tarpeisiin
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HSY:n toimitusjohta-
ja Raimo Inkinen pitää 
tärkeänä sitä, että suu-
ret kaupunkiseudut ja 
niiden suuret toimijat 
osallistuvat aktiivises-
ti ilmastotyöhön.

http://www.fennowater.fi
mailto:viestit@ncc.fi
http://www.ncc.fi
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Hukkaenergia hyötykäyttöön

Lämpöpumppulaitoksessa hukkaenergia 
otetaan kompressoritekniikan avulla talteen 
esimerkiksi puhdistetusta jätevedestä ja hyö-
dynnetään kaukolämmön tuottamisessa. Ma-
talalämpöisestä ja volyymiltaan suuresta jä-
tevesivirrasta saadaan kompressoritekniikan 
avulla tuotettua esimerkiksi kaukolämpöver-
kossa tarvittavaa korkealämpöistä vettä jopa 
90 asteeseen asti.
     Useimmat käytössä olevat lämpöpumppu-
laitokset tuottavat myös kaukokylmää, mikä 
nostaa kokonaisprosessin hyötysuhdetta huo-
mattavasti. Osastopäällikkö Jukka Salan mu-
kaan kylmän jäähdytysveden tuottaminen kes-
kitetysti kaupunkialueella on nähty merkittä-
västi parempana vaihtoehtona kuin kiinteistö-
kohtaiset jäähdytysratkaisut. Kaukokylmä ei 
tuota melua ja kaupunkikuva siistiytyy, kun il-
mastoinnin kattorakenteet jäävät pois. Lisäk-
si kaukojäähdytys kuluttaa sähköä vähemmän 
kuin perinteiset jäähdytysratkaisut.

Mielenkiinto suurta
Laajemmassa mittakaavassa lämpö- ja jääh-
dytysenergian tuottaminen on mahdollista 
sveitsiläisen Friotherm AG:n kehittämän 
lämpöpumpputekniikan avulla. Friotherm 

on alansa johtava toimittaja, jonka ratkaisut 
tunnetaan korkeasta laadusta ja varmatoimi-
suudesta. Tämä näkyy lämpöpumppulaitos-
ten korkeana käytettävyytenä ja hyötyyn näh-
den edullisina huoltokustannuksina.
     Suomessa Friothermin tekniikkaan pe-
rustuvia kunnallisia lämpöpumppulaitoksia 
on tällä hetkellä kaksi, Turussa ja Helsingis-
sä. Euroopassa vastaavia laitoksia on kym-
menittäin, ja Suomessakin kiinnostusta on 
paljon.
     –Tämä on mahdollinen kaikkiin suurempiin 
kaupunkeihin, joissa on kaukolämpöverkko ja 
järkevästi hyödynnettävä lämmönlähde, kuten 
puhdistettu jätevesi, Sala sanoo.

     Turku Energian 20 megawatin lämpö-
pumppulaitos on rakennettu Kakolanmäen 
uuden vedenpuhdistamon yhteyteen kallion 
sisälle. Jäähdytyksen osalta laitokseen on 
rakennettu niin sanottu kylmäakku kulutus-
huippujen tasaamiseksi. Helsingin Energian 
laitos ottaa hukkaenergian talteen puhtaan jä-
teveden purkuputkesta. Katri Valan puiston 
alla sijaitsevan laitoksen lämmitysteho on 90 
ja jäähdytysteho 60 megawattia.

Lähtökohtana perusteellinen  
tutkimus
Kun kunta lähtee arvioimaan lämpöpump-

puhankkeen kannattavuutta, Kaukomarkki-
nat auttaa mielellään parhaan ratkaisun et-
simisessä ja mitoituslaskelmien tekemises-
sä. Kartoitusvaiheessa investoinnille las-
ketaan myös riittävän lyhyt takaisinmak-
suaika.
     –Me teemme töitä sen eteen, että jokai-
nen hyödynnettävissä oleva kohde käytäi-
siin läpi. Kartoituksen jälkeen asiakas voi 
tehdä itse päätöksen siitä, onko tämä heil-
le sopiva investointi ja haluavatko he läh-
teä tällä tavalla hyödyntämään hukkaener-
giaa, Sala sanoo.
     Kaukomarkkinat on viime aikoina pa-
nostanut energiatehokkuutta kehittävien 
palveluiden tuottamiseen ja lähienergian 
kehittämiseen. Yrityksen osaaminen ulot-
tuu kotitalouksissa käytettävistä pelletti-
kattiloista ja ilmalämpöpumpuista suu-
riin kaukolämpö- ja kaukokylmäverkkoi-
hin saakka.
     –Tutkimme koko ajan esimerkiksi uu-
sia kaukolämmön ja -kylmän mahdolli-
suuksia varsinkin pienemmissä kohteissa, 
kuten muutamien kerrostalojen lähiöissä, 
joissa lämmönlähteenä voisi olla esimer-
kiksi maalämpö, Sala kertoo.

Kaukomarkkinat Oy 
PL 98 (Lintulahdenkuja 10)
00501  HeLSinKi
Puh. 09 521 5457
www.kaukomarkkinat.com

Kakolanmäen lämpöpumppulaitos ottaa puhdistetusta jätevedestä talteen huk-
kaenergian ja tuottaa siitä sekä kaukolämpöä että kaukokylmää. (kuva: Turku 
Energia / Esko Keski-Oja)

Kaukolämmön tuotannossa 
hyödynnetään yhä useammin 
eri tavoin syntyvää hukkaener-
giaa. Nykyaikaisen lämpö-
pumpputeknologian avulla 
pystytään tuottamaan myös 
kaukokylmää ekologisesti ja 
kustannustehokkaasti. 

Hulevedet kannattaa 
imeyttää maaperään
Veden imeyttäminen maa-
perään syntypaikalla on yleisty- 
mässä hulevesien käsittely-
muotona. Tätä varten tarvitaan 
vesille varastointi-, viivytys- 
ja imeytyspaikkoja.

Hulevesillä tarkoitetaan erilaisilta pinnoilta 
valuvia sade- ja sulamisvesiä. Niiden määrä 
on lisääntynyt ilmastonmuutoksen ja yhdys-
kuntarakentamisessa tapahtuneiden muutos-
ten myötä. Tiiviissä yhdyskuntarakentami-
sessa on yhä enemmän asfalttipintaa eli sa-
devesille ja sulamisvesille ei ole luonnollisia 
imeytysmispaikkoja. Luontoa on siis autet-
tava teknisillä ratkaisuilla.
     – Menneinä vuosikymmeninä hulevedet 
ohjattiin suoraan vesistöön. Määräysten tiu-
kentuessa perinteinen tapa on ollut hulevesi-
en ohjaaminen joko hulevesi- tai sekaviemä-
riin ja johtaminen syntypaikalta toiseen paik-
kaan käsiteltäviksi. Viime vuosina on kui-
tenkin yleistynyt hulevesien imeyttäminen 
maaperään syntypaikalla. Se vähentää put-
kiverkostojen rakentamistarvetta ja pienen-
tää hulevesien aiheuttamia ympäristöhaitto-
ja. Monessa kaupungissa hulevesien käsitte-
ly tontilla on merkitty kaavaan, kertoo Upo-
nor Suomi Oy:n tuotelinjapäällikkö Jaana 
Suur-Askola.

 Hulevesikaseteista tehokas 
 imeytyskenttä

Uponorilla tarjolla hulevesien maaperään 
imeyttämiseen kaksi erilaista ratkaisua. Hule-
vesitunneli on tarkoitettu pientalojen kiinteis-

tökohtaiseen hulevesi-
en käsittelyyn ja hule-
vesikasetti yhdyskun-
tatekniseen käyttöön. 
     Hulevesikasetit ovat 
moduuleita, joista koo-
taan sopivankokoinen 
kasettikenttä. Kentän 
mitoituksessa otetaan 
huomioon, miten suu-
relta alueelta huleve-
siä on tarkoitus kerä-
tä, mikä on ennakoitu 
vesimäärä ja millainen 
on maaperän imeytys-
kyky. Uponorilla on 
mitoitusohjelma, jo-
ka auttaa oikeanlaisen 
kokonaisuuden suun-
nittelussa.
     –Katoilta, paikoi-
tusalueilta, pihoilta, 
kaduilta ja teiltä tule-
vat vedet voidaan joh-
taa sadevesikaivoon ja 
sieltä kasettikenttään. 
Kaseteista vesi imey-
tyy maaperään luonnolliseen kiertoon eikä 
kuormita vesistöä. Toiminnan varmistami-
seksi kasettikentässä on tuuletuskanava ilman 
poistumista varten ja harkinnan mukaan voi-
daan asentaa myös ylivuotoputki esimerkiksi 
läheiseen avo-ojaan, Suur-Askola kuvailee.
     Kasettikenttä korvaa perinteisen sepe-
li-imeytyskentän erittäin tehokkaasti, koska 
hulevesikasetin hyötytilavuus on peräti 95 
prosenttia ja kasettikentän tilantarve suun-
nilleen kolmasosa sepelikentän tilantarpees-

ta. Kasettikentän asennus tapahtuu nopeasti 
ja vaatii huomattavasti sepelikenttää vähem-
män maansiirtotöitä. 
     Hulevesikasetit ovat erittäin kestäviä, jo-
ten kasettikenttä voidaan asentaa asfaltin al-
le esimerkiksi paikoitusalueella tai lastaus-
pihalla. Sijoituspaikkaa valittaessa on muis-
tettava ottaa huomioon suojaetäisyys pohja-
vesipintaan.
     Suur-Askola huomauttaa, että kasettikenttä 
voidaan myös ympäröidä polyeteenikalvolla, 

jolloin vesi ei imeydy maaperään, vaan sitä 
viivytetään kasettikentässä. 

Kokonaisvaltaisuutta hulevesien 
hallintaan
Suur-Askola toivoo hulevesien hallintaan ko-
konaisvaltaista ajattelua. 
     –On osattava suunnitella kohteeseen sopi-
va, mitoitukseltaan oikea ratkaisu, jolla este-
tään hulevesien haitat. Hulevedet eivät saa siir-
tyä kastelemaan rakennusten perustuksia tai pa-
himmassa tapauksessa tunkeutua kellareihin.  
     Uponorilla on tarjota hulevesien kerää-
mis- ja käsittelyratkaisujen lisäksi kontakteja 
osaaviin suunnittelijoihin. 

Uponor Suomi Oy
PL 21
15561  nASTOLA
Puh. 020 129 211
infofi@uponor.com
www.uponor.fi

http://www.kunnallissuomi.fi
http://www.kaukomarkkinat.com
mailto:infofi@uponor.com
http://www.uponor.fi


säksi kaasusta voidaan tehdä 
biopolttoainetta esimerkiksi 
joukkoliikenteen busseihin tai 
jäteautoihin.

– Mädätyslaitoksen me-
netelmävalinta on tehty ja lai-
toksen pitäisi valmistua vuon-
na 2013. Mietinnässä on myös 
tuulivoiman rakentaminen alu-
eelle.

Lisäksi HSY tuottaa läm-
pöä ja sähköä jätevedenpuh-
distamoillaan lietteenkäsitte-
lyn yhteydessä, ja Viikinmäen 
jätevedenpuhdistamon puhdis-
tetun jäteveden lämpöä hyö-
dynnetään Helsingin energian 
Katri Valan lämpöpumppuvoi-
malassa. Suunnitteilla on myös 
pilottihankkeita, joissa haetaan 
kokemuksia kiinteistökohtai-

sesta aurinkolämmön ja -sähkön tuotan-
nosta.

Työtä monella sektorilla

Vaikka painopiste ilmastotyössä on energia-
tehokkuudella ja uusiutuvan energian ratkai-
suilla, tehdään ilmaston eteen töitä muuten-
kin. HSY on yhteistyössä kuntien kanssa 
kouluttanut ekotukihenkilöitä, jotka toimi-
vat ilmastotyön muutosagentteina omilla työ-
paikoillaan.

Lisäksi kotitalouksia, julkisen sektorin 
organisaatioita ja yksityisiä toimijoita on ak-
tiivisesti kannustettu vähentämään jätteen 
määrää. Yksi huolenaiheista on biojäte.

– On hämmästyttävää, miten paljon syö-
täväksi kelpaavaa ruokaa menee roskiin esi-
merkiksi kotitalouksissa, päiväkodeissa ja 
kouluissa, ja tällä on yllättävän iso ilmasto-
vaikutus, Inkinen toteaa.
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Vesilaitoksen henkilöstön 
osaaminen ajan tasalle
AEL tarjoaa vesilaitosten 
työntekijöille mahdollisuuden 
osaamisen päivittämiseen hyvin 
suunnitelluissa koulutuksissa 
asiantuntevien kouluttajien 
johdolla. 

AEL:n vesihuoltoalan koulutukset ovat muu-
taman päivän tiiviitä tietopaketteja vesilaitos-
ten henkilöstölle. Koulutusta on tarjolla sekä 
talousveden että jäteveden parissa työskentele-
ville, ja sopivia koulutuksia on myös vesihuol-
toverkostojen rakentajille ja ylläpitäjille. Pi-
tempi koulutuskokonaisuus on vesihuoltoalan 
ammattitutkintoon valmistava koulutus. 

– Vedenkäsittelyyn liittyvistä asioista tar-
vitaan selvästikin tietoa, ja koulutusryhmäm-
me ovat täyttyneet mukavasti eri puolilta Suo-
mea tulevista opiskelijoista. Koulutusten suo-
sio heijastaa varmasti sitäkin, että alalla on 
meneillään suurten ikäluokkien eläköitymi-
nen eli uusia osaajia tarvitaan, toteaa koulu-
tuspäällikkö Jukka Kari. 

Koulutusten aiheita ovat esimerkiksi 
veden laadun tarkkailu, veden käsittely se-
kä laitteiden asennus, käyttö ja kunnossapi-
to. Suosituimpia koulutuksia ovat olleet ve-
sienkäsittelylaitoksen hoitajan peruskurssi ja 
vesihygieniapassikoulutus, johon on osallis-
tunut jo yli 1000 henkilöä. Koulutukset sisäl-
tävät luentoja ja aiheesta riippuen myös esi-
merkiksi laboratorioharjoituksia ja tutustu-
miskäyntejä. 

– Monipuolinen koulutustarjontamme 
kattaa alan tarpeet todella hyvin. Koulutusten 
sisällön suunnittelemme alan ajankohtaisia 
asioita ajatellen, ja opetuksesta huolehtivat 
sekä AEL:n omat kouluttajat että ulkopuoli-
set asiantuntijat. Voimme ottaa koulutusten 

suunnittelussa huomioon myös asiakkaiden 
erikoistoiveet, koska oppilaitoksessamme on 
paljon osaamista tekniikan eri osa-alueilta.

Jukka Kari muistuttaa, että henkilöstön 
kouluttamista ei kannata laiminlyödä kiiree-
seen tai kustannuksiin vedoten. Muutamat 
koulutuksessa vietetyt päivät maksavat itsen-
sä takaisin jo sillä, että vesilaitoksen henki-
löstö pystyy estämään osaamisellaan yhden 
käyttöhäiriötilanteen syntymisen.

AeL
Kaarnatie 4
00410  HeLSinKi
Puh. 09 53 071
asiakaspalvelu@ael.fi
www.ael.fi

Koulutukset sisältävät luentoja ja ai-
heesta riippuen myös esimerkiksi la-
boratorioharjoituksia ja tutustumis-
käyntejä. 

Edistyksellistä mittaustekniikkaa 
energiayhtiöille
Kamstrup A/S on vuonna 1946 
perustettu tanskalainen hi-
tech-yhtiö. Kamstrup on tällä 
hetkellä edustettuna noin 50 
maassa ja sillä on vahva maa-
ilmanlaajuinen markkina-
asema energiamittareiden ja 
järjestelmäratkaisujen toimit-
tajana.

Kamstrupin koko tuotanto, suuri tuotekehi-
tysosasto ja pääkonttori sijaitsevat Tanskas-
sa. Suomen Kamstrup on toiminut vuodesta 
1999 Espoossa neljäntoista hengen voimin. 
Kamstrup on kiistatta maailman suurin ultra-
äänivirtausmittareiden valmistaja. 
     –Valmistamme noin 300 000 ultraäänivir-
tausmittaria vuodessa. Kaukolämmön ener-
giamittauksessa käytämme ainoastaan ultra-
ääniteknologiaa. Toimintaperiaate mittaris-
sa on, että ääntä ammutaan sekä virtauksen 
suuntaan että vastasuuntaan. Aikaero näi-
den kahden välissä on suoraan verrattavis-
sa virtaavaan vesimäärään, sanoo maajoh-
taja Olli Torikka.
     Kamstrup kilpailee puhtaasti laadulla, 
minkä ansiosta mittareilla on pitkä käyttöikä 
ja ne pysyvät tarkkoina pitkään. Kun suunnit-
telu ja tuotanto tapahtuvat valmistajalla yh-
dessä paikassa, valmistaja voi kontrolloida 
itse koko tuotantoprosessia.
  

ensiaskel etäluentaan
Kaukolämmössä mitataan veden virtausta, 

joten siirtyminen käyttövesimittareihin on 
kuulunut luonnolliseen kehitykseen. Kamst-
rupilta on tulossa uusi tuotesarja, MULTI-
CAL® 21, joka on asuntokohtainen vesimit-
tari. MULTICAL® 21 edustaa tämän hetken 
vesimittareiden huippua, ja siihen on raken-
nettu valmiiksi etäluentamahdollisuus. 
– Suurin osa energiayhtiöistä on siirtynyt ja 
loputkin ovat siirtymässä etäluentaan. Meillä 
on tarjolla erittäin edullinen ensiaskel etäluen-
tajärjestelmään: USB Meter Reader -etälukija 

lukee kaikkia Kamstrupin EU-taajuudella toi-
mivalla radiomoduulilla varustettuja sähkö-, 
kaukolämpö-, jäähdytys- ja vesimittareita. 
     USB-etälukija on puoliautomaattinen eli 
mittaustiedot kerätään luenta-alueella käsi-
terminaalin avulla, jolloin ei tarvitse mennä 
sisään asuntoihin. USB-lukijasta on helppo 
siirtyä täysautomaattiseen luentaan, koska 
mittareissa on jo valmiina vaadittavat lisä-
komponentit.

Yhtenevä etäluentastandardi 
työn alla
Energiamittarin käyttöikä on tänä päivänä 
noin viisitoista vuotta. Mittarit ovat tulleet 
niin edullisiksi, että huoltaminen tulee veri-
fiointeineen helposti kalliimmaksi kuin uusi 
tuote. Kamstrupin Metering Services -osas-
ton tehtävänä on asiakkaiden mittareiden 

käytön turvaaminen.
     –Metering Services tekee meille luenta-
järjestelmien tukisopimukset. Se parantaa ja 
helpottaa energiayhtiöiden mittareita ja etä-
lukua koskevaa työtä ja tarjoaa asiakkaille 
heidän tarvitsemiaan palveluja. Koulutus on 
osa tukipalveluitamme. Juuri nyt meillä on 
meneillään 28 etäluentaprojektia.

Torikka uskoo, että tulevaisuudessa Eu-
rooppaan saadaan yhtenevä etäluentadirek-
tiivi ja -standardi.
     –Tällä hetkellä se on aika villi kenttä ja 
laitevalmistajat ovat hyvin sidottuja omiin 
järjestelmiinsä. Avoimuus tulee lisäänty-
mään, minkä johdosta järjestelmät pystyvät 
ottamaan luentaansa käytännöllisesti katso-
en kenen tahansa valmistajan mittarin. Par-
haillaan työn alla on yksi standardi, langa-
ton M-Bus. Se voi tulla markkinoille jo pa-
rin vuoden sisällä. 

Kamstrup A/S
Lars Sonckin kaari 12
02600  eSPOO
Puh. 09 251 1220
www.kamstrup.fi

– Yhtenevä etäluentastandardi saate-
taan saada Eurooppaan jo joidenkin 
vuosien sisällä, uskoo maajohtaja 
Olli Torikka.

MC21-käyttövesimittariin on rakennet-
tu valmiiksi etäluentamahdollisuus.

. . . jatkoa sivulta 16.
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Infraxline maahantuo Saksasta panospuhdis-
tamoita, umpisäiliöitä sekä sadevesien ja hule-
vesien imeytysjärjestelmiä. Infraxline edustaa 
Saksalaisen Chemowerk GmbH:n polttoai-
neen kuljetus- ja varastosäiliöitä,vesisäiliöitä 
sekä AdBlue (UREA) säiliöitä ja muita ym-
päristöteknisiä tuotteita.

– Toimitimme tämän vuoden maaliskuus-
sa Lahti Aqualle maanalaisen hulevesien tasa-
usaltaan. Projektissa käytettiin uutta INFRA 
Box -imeytysjärjestelmää. INFRA Box -jär-
jestelmä kuljetetaan levyinä työmaalle ja se 
on kasattavissa paikan päällä, mikä sääs-
tää rahdissa 50 – 60 prosenttia. Toimitimme 
kohteeseen 145 kuutiota yhdellä kontilla, kun 
normaalisti kontti vetäisi noin 80 kuutiota, 
kertoo toimitusjohtaja Jukka Rantamäki.

Infraxline myy markkinoiden edistyksel-
lisimpiä AQUALINE-haja-asutusalueen jä-
teveden käsittelyjärjestelmiä.

– Esittelemme Yhdyskuntatekniikan mes-
suilla toukokuussa AQUA Air 7 -panospuh-
distamon, joka on testattu ja tyyppihyväksyt-
ty jo vuonna 2005. Edistyksellinen, jo pitkään 
Saksassa markkinoitu teknologia tekee panos-
puhdistamosta käyttökustannuksiltaan erittäin 
edullisen. Sekä järjestelmällä että säiliöllä on 
CE-merkintäoikeus myös Suomessa.

Ympäristöteknisten tuotteiden valikoima 
on todella laaja. Rantamäki mainitsee tuot-
teista vesisäiliöt sekä polttoaine- ja öljysäi-
liöt, jäteöljyn keräys- ja varastointisäiliöt, 
imeytyskankaat ja valuma-altaat. 

Joustavasti palveleva Infraxline tekee pal-
jon suoria tehdastoimituksia asiakkaille. Kun 
varastot pidetään pieninä, pysytään entistä 
kilpailukykyisempinä myös hinnoissa. Jatku-

va tuotekehitys ja yhteistyö eurooppalaisten 
ja kotimaisten ammattilaisten kanssa takaa 
alan viimeisimmät uutuudet asiakkaille.

Syyskuussa Infraxline esittäytyy Maa-
rakennus- ja ympäristönhoitokoneiden eri-
koisnäyttely Maxpossa Hyvinkäällä. Tuol-
loin esillä ovat erityisesti polttoainesäiliöt.

Edistyksellistä infra- 
tekniikkaa Euroopasta
Infraxline Oy maahantuo ja valmistaa jätevedenkäsittelyjärjestelmiä 
sekä yhdyskunta- ja ympäristöteknisiä tuotteita.

Paikan päällä kasattava INFRA Box 
säästää merkittävästi rahtikuluissa.

Olemme mukana YHDYSKUNTATEKNIIKKA 2011 
-näyttelyssä Turun Messu-ja Kongressikeskuksessa 
18.–20.05.2011, osastomme on nro Bk5 hallissa B.
Tule tutustumaan turvallisiin ja tehokkaisiin Finncont-ratkaisuihin 
nestemäisten ja kiinteiden aineiden keräämiseen, varastointiin ja 
kuljettamiseen.

Osastomme

Bk5
halli B

WOFE-1000 

Teräksiset 
IBC-pakkauk-
set jäteöljyjen 
turvalliseen 
keräämiseen 
ja kuljettami-
seen.

WBFE-1000 

Teräksiset 
IBC-pakkauk-
set kiinteille 
aineille, kovaan 
käyttöön.

PCPE-1200
ja PF800 

Prosessikontti 
kemikaalien varas-
tointiin ja annoste-
luun, johon kiertävä 
IBC-pakkaus 
voidaan tyhjentää 
painovoimaisesti.

WBPE-800 

Helposti 
käsiteltävät 
muoviset IBC-
pakkaukset 
kiinteille 
aineille.

puh. (03) 485 411, faksi (03) 485 4200, email: fi nncont@fi nncont.com
Finncont Oy, PL 44, 34801 VIRRAT

www.fi nncont.com

Yhdyskuntatekniikka 
2011 Turussa

Joka toinen vuosi järjestettävässä YT-näyt-
telyssä esittäytyy koko yhdyskuntatekniikan 
ala. Näyttelyn tuoteryhmiä ovat energiahuol-
to, jätehuolto, katu-, tie- ja liikennetekniikka, 
konekalusto, mittaustekniikka ja laboratori-
opalvelut, satamat ja väylät, informaatiotek-
niikka, työmaavarusteet, urheilu- ja virkis-
tysalueet, vesihuoltotekniikka, yhdyskunta-
suunnittelu ja ympäristönsuojelu.

YT11-näyttelyn vahvuutena on vankka 
järjestötausta, tapahtuman toteuttajia ovat Ve-
si- ja viemärilaitosyhdistys, Infra ry, Suomen 
kuntatekniikan yhdistys, Suomen Tieyhdis-
tys sekä Jätelaitosyhdistys. Tapahtuman to-
teuttavien järjestöjen asiantuntemus ja osaa-
minen takaavat laadun, jota arvostavat niin 
näytteilleasettajat kuin kävijätkin. 

Näyttelyn yhteydessä järjestetään mak-
suttomia luentoja ja tietoiskuja. Niiden tee-
moina ovat keskiviikkona 18.5. ja torstaina 
19.5. Yhdyskuntatekniikan ylläpidon vuosi-
kymmen ja perjantaina 20.5. Haja-asutuksen 
yhdyskuntatekniset palvelut. YT11-näytte-
lyssä järjestetään myös järjestöjen maksul-

lisia koulutustilaisuuksia. 
Alan Suomen suurin seminaari- ja näyt-

telytapahtuma järjestetään jo 15. kerran  Ta-
pahtumaan odotetaan runsasta 7000 kävijää. 
Lisätietoja näyttelystä on internetissä osoit-
teessa www.yhdyskuntatekniikka.fi.

Näyttely on kävijöille maksuton. Sisään-
pääsy edellyttää rekisteröitymistä ennakkoon 
internetissä tai näyttelyn pääsisäänkäyn-
nillä. 

KunnallisSuomi-lehti on mukana 
tapahtumassa osastolla Cj2.

Yhdyskuntatekniikka 2011 
-näyttely järjestetään Turun 
Messu- ja Kongressi- 
keskuksessa 18. - 20. 
toukokuuta.

infraxline Oy
www.infraline.fi

PL 36  (Vaahteramäentie 12)
06101  PORVOO
Puh. 041 443 0540
04150  MARTinKYLä
Fax 019 645 550

Ajankohtaista:

http://www.kunnallissuomi.fi
http://www.fi
http://www.yhdyskuntatekniikka.fi
http://www.infraline.fi
http://www.finncont.com
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EHP-MSU veden virtaaman 
reaaliaikaiseen seurantaan 
Veden virtaama- ja 
painetietoja tarvitaan laajassa 
vesijohtoverkostossa muualtakin 
kuin perusinfran yhteydestä. 
EHP-Tekniikka Oy:n kehittämä 
EHP-MSU on helposti asennettava 
virtaamamittausratkaisu.

EHP-Tekniikka Oy:n on maastossa toimiviin 
veden määrän ja laadun mittausratkaisuihin 
erikoistunut yritys. EHP-mittausratkaisuilla 
päästään kiinni merkittävästi perinteisiä me-
netelmiä luotettavampaan ja kattavampaan 
ympäristömonitorointitietoon esimerkik-
si kaivosten, turvesoiden, kaatopaikkojen ja 
vesijohtoverkostojen valvonnassa. Yrityksen 
kehittämät siirrettävät mittausasemat toimi-
vat ilman verkkovirtaa.

Hallituksen puheenjohtaja Jaakko Sep-
pälä nostaa esille yrityksen laajasta ratkaisu-
tarjonnasta EHP-MSU:n. Se on ultraäänimit-
taukseen perustuva mittausratkaisu, joka on 
tarkoitettu vesihuoltolaitoksille verkoston vir-
taaman jatkuvatoimiseen reaaliaikaiseen mit-
taamiseen halutussa kohdassa verkostoa. 

–Vesijohtoverkosto voi olla maantieteelli-
sesti hyvinkin laaja ja vuotojen paikallistami-
nen on hankalaa. EHP-MSU on kehitetty eri-
tyisesti vuotovesien havaitsemista varten sekä 
käyttövesi- että jätevesiverkostossa. Mittaus-
asema voidaan asentaa verkostossa mihin koh-
taan tahansa. Asennus tapahtuu putkea katkai-
sematta eikä sähköliitäntää tarvita. Asiakkaan 
halutessa mittausasemaan voidaan lisätä myös 
veden painetta ja laatuparametreja mittaavia an-
tureita. Toimitamme EHP-MSU:n joko laitetoi-
mituksena tai avaimet käteen -periaatteella.

Mittausasemassa on tiedonkeruuyksikkö ja 
tiedonsiirtoyksiköt. Tieto siirtyy matkapuhelin-
verkon kautta joko asiakkaan omaan automaa-

tiojärjestelmään tai EHP-Tekniikan web-poh-
jaiseen palveluun, josta asiakas saa haluamansa 
tiedot. EHP-MSU-ratkaisuun on myös mahdol-
lista ohjelmoida hälytysominaisuus. 

Seppälä kertoo, että EHP-MSU-ratkaisu 
on käytössä esimerkiksi Haapaveden kaupun-
gin vesihuoltolaitoksella.

eHP-Tekniikka Oy
Teknologiantie 4
 90590   OULU
Annankatu 31 - 33 C
00100  HeLSinKi
Puh. 045 670 1302
risto.hiljanen@ehp-tekniikka.fi 
www.ehp-tekniikka.fi

MEMBER OF ECOFOSTER  GROUP

EHP-MSU-ratkaisuun on myös mahdol-
lista ohjelmoida hälytysominaisuus. 

Korkeatasoiset putkistot 
Georg Fischerin tuotteilla
Georg Fischer Piping Systemsin 
putkistojärjestelmät tunnetaan 
tasaisesta laadustaan. Valikoima 
kattaa kaiken, mitä tarvitaan 
turvalliseen nesteiden ja kaasu- 
jen kuljettamiseen. Georg 
Fischer Piping Systems kehit- 
tää,  valmistaa ja myy putkisto- 
järjestelmiä, jotka kattavat put- 
ket, sähkö-hitsausosat, sähkö- 
ja puskuhitsauskoneet, vent-
tiilit sekä automaatio-, mittaus- 
ja säätöjärjestelmät. Putkien 
valmistusmateriaaleja ovat 
PVC-C, PVC-U, PP, PB, PVDF, 
PE, ABS, komposiittiputket ja 
järjestelmät.

Putkistojärjestelmiä käytetään muun muas-
sa prosessi-,rakennus-, elintarvike- ja elekt-
roniikkateollisuudessa, laivanrakennuksessa 
sekä vedenkäsittelyssä. Suomessa yksittäi-
sistä toimituksista suurimpia on segmentti-
päällikkö Pasi Törmäsen mukaan ollut Tu-
run telakalta valmistuneet Oasis of the Seas- 

ja Allure of the Seas -risteilijät. Molempiin 
toimitettiin yli 350000 hitsausosaa ja satoja 
kilometriä putkia.
     Lisäksi Georg Fischer valmistaa Waga-
liitoskappaleita (Multi/Joint, Plastjoint) eli 
toleranssiliittimiä, joiden maahantuonnista 
vastaa Saint-Gobain.

Paikallista palvelua
Georg Fischer Piping Systems on yksi kol-
mesta sveitsiläisen Georg Fischer -yhtiön toi-
mialoista. Muut bisnesalueet ovat Automoti-
ve ja AgieCharmilles. Vuodesta 1802 lähtien 
toiminut yhtiö valmisti ensimmäisen muovi-
komponenttinsa jo 1950-luvun lopulla.

Yhtiö toimii tällä hetkellä yli sadassa 

maassa eri puolilla maailmaa. Suomessa yh-
tiötä edustaa pohjoismainen Georg Fischer 
AB, jonka pääkonttori sijaitsee Tukholmas-
sa. Suomessa toimistoja on kaksi, Vantaal-
la ja Turussa.
     –Vaikka Georg Fischer on monikansal-
linen yhtiö, olemme huolehtineet siitä, että 
jokainen asiakkaamme saa palvelua omal-
la kielellään omassa maassaan. Tarjoam-
me koulutusta ja neuvontaa tukkuliikkeiden 
edustajille ja tuotteidemme loppukäyttäjil-
le myös työmailla, missä asennus tapahtuu, 
Törmänen sanoo.

Laadukkaat tuotteet nopeasti
Georg Fischer valmistaa kaikki Euroopan 

maissa myytävät putkituotteet tehtaillaan 
Sveitsissä, Saksassa, Itävallassa, Italiassa ja 
Hollannissa. Tuotteiden laadun takaavat ak-
tiivinen tuotekehitys ja pitkälle automatisoi-
tu tuotanto. Törmänen muistuttaa, että kun 
työhön valitaan kaikki tuotteet yhtiön vali-
koimasta, saadaan aikaan varmasti luotetta-
vat putkistot ja tiiviit liitokset.
     Suurin osa pohjoismaisille asiakkaille läh-
tevistä toimituksista kulkee Georg Fischer 
AB:n Ruotsin Jönköpingissä sijaitsevan Poh-
joismaiden keskusvaraston kautta. Tuottei-
den jakelusta paikallisilla markkinoilla huo-
lehtivat luotetut tukkuliikkeet, joita Suomes-
sa ovat Onninen, Ahlsell, Vink Finland ja 
Saint-Gobain.
     –Haluamme tarjota nopeaa palvelua lop-
puasiakkaillemme eli maaurakoitsijalle, ve-
silaitoksille ja kunnille, jotka käyttävät tuot-
teitamme. Tarvittaessa toimitukset lähtevät 
suoraan Sveitsin tehtaaltamme, jossa varas-
to on täysin automatisoitu.
     Georg Fischer AB:lla on Ruotsissa myös 
verstas, jossa valmistetaan asiakaskohtaisia 
erityisliitoksia ja -kulmia. Törmänen mainit-
see esimerkkinä ABB:lle valmistettavat rää-
tälöidyt osat ja putkiliitokset.

Nykyaikaiset TM-puskuhitsauskoneet. 

Georg Fischer AB
äyritie 12 A, 3. krs (alkaen 1.6.2011)
01510   VAnTAA
Puh. 09 586 5825
www.georgfischer.fiElgef+ -sähköhitsausosat. 

– Ongelmia tulee siitä, että 
1950-70-luvulla rakennettu 
verkosto on materiaaleiltaan 
heikoin. Toinen haaste on, et-
tä silloin on rakennettu paljon 
esimerkiksi savikoille ja täyt-
tömaille, eikä maaperäolosuh-
teita ole tarkkaan mietitty. Vie-
märeitä ei ole myöskään tuet-
tu kunnolla, eikä pohjanvahvis-
tukseen ole investoitu riittäväs-
ti, kertoo HSY:n vesihuollon 
Helsingin aluepäällikkö Sami 
Sillstén.

HSY tutkii vesi- ja viemä-
riverkoston kuntoa jatkuvasti. 
Esimerkiksi viemäriputkistoa 
tv-kuvataan pääkaupunkiseu-
dulla noin kaksi sataa kilomet-

riä joka vuosi. Kuvattavasta osuudesta kes-
kimäärin 15 - 20 prosenttia on saneerauk-
sen tarpeessa.

 

Skannaus tulee 
viemäritutkimukseen
Sillsténin mukaan tv-kuvaus on hyvä ja kehit-
tynyt menetelmä viemäreiden tutkimukseen. 
Seuraava kehitysaskel tulee olemaan viemä-

reiden skannaus, jota on jo muutaman vuo-
den pilotoitu. Lupaavan menetelmän yleis-
tymisen esteenä ovat vielä vähäinen tarjon-
ta ja se, että ulkomainen ohjelmistokehittäjä 
ole kaikilta osin pystynyt vastaamaan suo-
malaisiin tarpeisiin.

– Skannaukseen olemme olleet mukana 
kehittämässä automaattista analysointia, jon-
ka avulla viemäreiden kunnon tulkinta saa-
taisiin yhtenäiseksi. Tähän astihan tulosta on 
tulkittu tv-kuvasta silmämääräisesti, ja jokai-
nen ihminen tulkitsee tulosta vähän eri ta-
valla.

Vesijohtopuolen tutkimus perustuu puo-
lestaan HSY:n ja viranomaisten ottamiin laa-
tukontrollinäytteisiin, asiakaspalautteen ke-
räämiseen ja nopeaan reagointiin häiriöti-
lanteissa. Tärkeä tietolähde on myös korja-
us- ja kaivutöiden yhteydessä tehty putkien 
silmämääräinen kuntohavainnointi. HSY:llä 
on käynnissä myös alueellinen vesijohtojen 
vuototutkimus.

– Olemme kytkeneet kuuntelulaitteita 
esimerkiksi paloposteihin ja venttiileihin, ja 
kun kaupunki hiljenee yöllä, laitteet kuunte-
levat poikkeavia ääniä. Jos niitä on, lähdem-

HSY:n vesihuollon Helsingin aluepäällikkö Sami Sillstén:

Vesi- ja viemäriverkoston 
kunnon tutkiminen 
on jatkuvaa
Pääkaupunkiseudun vesi- ja viemäriverkostossa on paljon 
vanhoja osuuksia. Haasteellisimmat osuudet on rakennettu 
1950-70-luvuilla, ja saneeraustarpeet keskittyvät pitkälti tämän 
aikakauden putkistoon.
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mailto:risto.hiljanen@ehp-tekniikka.fi
http://www.ehp-tekniikka.fi
http://www.georgfischer.fi
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Vesihuoltolaitoksille 
opas varavedenjakelun 
järjestämiseen
Vesihuoltopooli on laatinut 
vesihuoltolaitoksille oppaan 
vaihtoehtoisen vedenjakelun 
järjestämisestä. Oppaaseen 
on koottu varavedenjakelun 
järjestämisessä huomioitavia 
asioita erityisesti säiliöistä 
tapahtuvassa vedenjakelussa.

Suuri putkirikko, talousvesijärjestelmän saas-
tuminen tai pitkä sähkön toimitushäiriö ovat 
viime vuosinakin johtaneet vesihuoltolaitok-
silla tilanteisiin, joissa puhtaan talousveden 
jakelu on jouduttu järjestämään tilapäisrat-
kaisuin. Tyypillisesti laajamittainen vaihto-
ehtoinen vedenjakelu toteutetaan jakelupis-
teissä säiliöistä. Tehokas toiminta tällaisessa 
kriisitilanteessa edellyttää etukäteen mietit-
tyjä ja harjoiteltuja toimintamalleja sekä va-
rautumista. 

 Tavoitteena oli luoda kattava, tiivis ja käy-
tännönläheinen opas vaihtoehtoisen vedenja-
kelun suunnitteluun ja toteuttamiseen. Opas 
varavedenjakelun järjestämisestä on laadittu 

ennen kaikkea laajoja, suuren väestömäärän 
palvelemista edellyttäviä tilanteita ajatellen. 
Opas sisältää hyödyllisiä neuvoja myös pie-
niin muutaman kiinteistön jakelukatkoihin. 
Oppaan avulla vesihuoltolaitos voi suunnitella 
etukäteen, osana muuta varautumissuunnitte-
lua, mahdollisia varavedenjakelun järjestely-
jä. Varavedenjakelua edellyttävässä tilantees-
sa toimimisen tueksi oppaassa on tiivis muis-
tilista huomioitavista asioista.    

 Oppaan laatinut Vesihuoltopooli on vesi-
huoltoalan varautumista ohjaava yhteistoimin-
taelin, jota johtaa vesihuollon eri toimijois-
ta koostuva poolitoimikunta. Poolin toimin-
ta perustuu Huoltovarmuuskeskuksen, Suo-
men Kuntaliiton ja Vesi- ja viemärilaitosyh-
distyksen väliseen sopimukseen. Vesihuolto-
poolin toimisto sijaitsee Vesi- ja viemärilaito-
syhdistyksessä.

 Opas varavedenjakelun järjestämisestä on 
luettavissa ja ladattavissa sähköisessä muo-
dossa Vesi- ja viemärilaitosyhdistyksen verk-
kosivuilla www.vvy.fi > Vesihuoltopooli > Va-
ravesiopas. Opas tullaan kevään aikana julkai-
semaan suomeksi myös painettuna ja sähköi-
sesti ruotsiksi.

Ajankohtaista:

KunnallisSuomi
www.kunnallissuomi.fi

EK-putkille nykyaikainen 
asennuslaite Pipelifter M2
Pipelifter M2:lla voidaan asen- 
taa koneellisesti EK-putkia  
halkaisijaltaan 300 millimet-
ristä 1000 millimetriin. 600 
kiloa painavan pipelifterin nos-
tokapasiteetti on maksimissaan 
noin 3300 kiloa.

Pipelifter M2 soveltuu käytettäväksi kaivin-
koneissa, joiden kapasiteetti vastaa asennet-
tavan putken painoa. Pipelifter M2 kiinni-
tetään koneen puomiin konekohtaisella pi-
kakiinnityksellä, esimerkiksi GJ500- tai 
NTP20-kiinnityksellä. Liitos käy myös 
kaivinkoneisiin, joissa on Rototilt. Tällöin 
asennustehokkuus entisestään nousee, kos-
ka kaivinkone voi olla vapaasti sijoitettuna 
kaivantoon nähden. Rototiltin avulla sivul-
ta tapahtuva asennus tehostaa asennustyö-
tä huomattavasti, koska putkilinja voi olla 
asennusalustaa myöten valmis. 
     Jos kaivinkoneessa on konekohtainen 
GPS, putken asennustarkkuus helpottuu ei-
kä tarvita erillisiä putkilinjan suoruuden tai 
kaltevuuden tarkistusmittauksia. Asennuk-
sessa on tietysti varmistettava, että asenne-
tun putken kärki ei jää kontaktiin edellisen 
putken kanssa, vaan annetaan putken pa-
lautua asennussuunnassa takaisin päin tar-
vittava noin yksi senttimetri. Näin varmis-
tetaan, että mikäli linjassa on asennuksen 
jälkeen siirtymiä sivu- tai korkeussuunnas-
sa, tästä ei aiheudu haittaa putkilinjalle. 
     Pipelifter M2:ta käytettäessä käytet-

tävä työmäärä vähenee 
periaatteessa yhdellä 
kaivannossa työsken-
televällä asentajalla. 
Näin saavutetaan työ-
kustannuksissa merkit-
täviä säästöjä. Lisäksi 
työturvallisuudessa 
saavutetaan merkittä-
vää parannusta, kos-
ka fyysisen työn mää-
rä vähenee. 
     Työmaa- ja työsuun-
nittelulla saavutetaan 
huomattavaa ajan ja 
kustannusten säästöä. 
Esimerkiksi sijoitta-
malla putket asennusta 
varten logistisesti kai-
vantoon nähden oike-
aan paikkaan ja teke-
mällä oheistyöt – esi-
merkiksi liukuaineen 

voitelun – valmiiksi asennustehokkuus 
kasvaa vähintään 30 prosenttia.

Myös perinteinen asennus säilyttää 
paikkansa, koska putkityömaat ovat eri-
laisia. Usein hulevesien hallinta rakenne-
taan vaikeille alueille, jolloin miestyövoi-
man käyttö on tarpeen.

Vahva kunnallistekniikan toimija

Rudus Betonituote on osa Rudus Oy:tä ja 
Suomen johtavia betonituoteyrityksiä. Ru-

dus Betonituotteen päätuoteryhmiin kuulu-
vat kunnallistekniset tuotteet ja infratuotteet 
mukaan lukien teräsbetonipaalut ja maise-
matuotteet. Kunnallistekniikan alueella yri-
tys toimittaa kokonaisvaltaiset jäte- ja hule-
vesijärjestelmät putkilinjoineen, kaivoineen 
ja niihin liittyvine tuoteosineen.
     Useat merkittävät kunnallistekniset pro-
jektit kertovat, että Ruduksen asiantuntemuk-
seen ja hyvään palveluun luotetaan. Rudus 
Betonituote on läsnä kaikkialla Suomessa.  

Tällä hetkellä Rudus Betonituote on mu-
kana muun muassa Länsimetron projektissa. 
Ruduksen osuuteen kuuluu kaikkien kaape-
likourujen toimitus sekä reunatukimuuriele-
menttien ja kaapelikaivojen toimitus Tapio-
lan ja Matinkylän väliselle osuudelle. Ele-
mentit valmistetaan pääosin Nurmijärven- 
tehtaalla.

CE-merkitty Pipelifter M2 300-1000 
millimetrin EK-putkille.

Pipelifter M2 soveltuu eri kokoluokan pyörä- ja telaket-
jukaivinkoneille. Kiinnitys on konekohtainen.

Rudus Betonituote Oy
PL 49
Pronssitie 1
00441  HeLSinKi
Puh. 020 447 711
www.rudus.fi

Runkovesijohdot kuntoon 
siististi vaakaporaamalla
Vaakaporauspalvelu VPP Oy:n  
uutena omistajana ja toimitus-
johtajana aloitti maaliskuussa 
2011 Jarkko Huttunen. Huttu- 
nen on työskennellyt yhtiössä  
vuodesta 2002 poraustyöryh-
män vetäjänä ja operatiivisena 
työnjohtajana. Toimitusjohtaja 
Pertti Pajunen siirtyi eläkkeelle, 
mutta jatkaa yhtiön hallituksen 
jäsenenä.

Vaakaporauspalvelu VPP on alan ensimmäi-
siä yrityksiä Suomessa. Yrityksellä on ko-
kemusta putkien saneerauksesta yli 20 vuo-
den ajalta. Asiakaskunnaksi ovat vakiintu-
neet energiayhtiöt, vesilaitokset, kaasuyh- 
tiöt ja maanrakennusyritykset.

Vaakaporauspalvelu VPP:n palveluihin 
kuuluvat kaivamattoman tekniikan suunnit-
telu- ja porauspalvelut sekä VPP SUJU DN 
200 ja 250 SN 8 -viemäripätkäputkien myyn-

ti. Pätkäsujutuksessa käytettävä VPP SUJU 
- putki on erittäin kilpailukykyinen ja kes-
tävä tuote vanhojen betoniviemäreiden sa-
neerauksessa. 

Jarkko Huttunen haluaa herätellä vesilai-
toksia ja kaupunkien vesijohtojen uusimises-
ta päättäviä siihen, että runkovesijohdot kan-
nattaa ruveta laittamaan kuntoon pikku hil-
jaa. On taloudellisempaa uusia vesijohtoja 
vuosittain vähän kuin tehdä saneeraus ker-
ralla koko verkostoon. 

Vaakaporaus on erinomainen menetelmä, 
kun halutaan asentaa kaapelisuojaputkia se-
kä vesi-, viemäri- ja kaasuputkia maan alle 
rikkomatta katupintoja, piha-alueita ja istu-
tuksia sekä häiritsemättä liikennettä.  

– Menetelmällämme pystytään vetämään 
uusi vesijohto vanhan johdon viereen vähem-
mällä kaivamisella ja todella lyhyillä vesi-
katkoilla. Ensin kaivetaan talohaarat näky-
ville ja porataan vanhan rungon viereen noin 
metrin päähän uusi vesijohto. Vanha linja on 
käytössä siihen asti, kunnes kaikki talohaa-
rat on liitetty uuteen johtoon. Meillä on ol-
lut melko paljon vastaavia yhteistyöurakoita 
Putkistosaneeraus Eerolan kanssa muun mu-
assa Seinäjoella. Urakoihin ovat olleet tyy-
tyväisiä niin tekijät kuin asiakkaatkin, Hut-
tunen toteaa.

VPP on YT-11 Messuilla Turussa Putkis-
tosaneeraus Eerolan kanssa yhteisellä osas-
tolla Ua2. Tervetuloa tapaamaan! 

Vaakaporauspalvelu VPP Oy
Raiskionperäntie 64
86870  VeSiKOSKi
Puh. 0400 228 318
www.vppoy.com

Uusi vesijohto porattuna vanhan 
vesijohtorunkoputken viereen.

http://www.kunnallissuomi.fi
http://www.vvy.fi
http://www.kunnallissuomi.fi
http://www.rudus.fi
http://www.vppoy.com


Lännen Alituspalvelu Oy
Vaakaporauksen vahva ammattilainen 20 vuoden kokemuksella  
www.lannenalitus.com

            

 
 
 
 

Lännen Alituspalvelun tehokas suuntaporauskalusto soveltuu putkilinjojen
rakentamiseen erityisesti pehmeisiin maaperiin.

Tervetuloa tutustumaan

menetelmiimme 

YT11-messu-

osastollemme B14

ALITUSPORAUKSET 
• kaikilla menetelmillä
• kaikki halkaisijat Ø 50 – 2300 mm
• kaikkiin maalajeihin savesta kallioon
• asennuspituudet jopa 1000 m

puh. 02 538 3655, gsm 0400 593 928
email: lannenalitus@lannenalitus.com

 

            

 
 
 
 

 

            

 
 
 
 

                                    

22 KunnallisSuomi

Muoviputkien hitsaukseen  
laadunvalvonta järjestelmä
Muoviteollisuus ry:n hitsaus-
työryhmä perusti viime vuonna 
muoviputkien hitsauksen 
laadunvalvontajärjestelmän 
neuvottelukunnan (NK). 

NK:n tarkoituksena on muoviputkien (PE 
ja PP) pusku- ja sähköhitsauksen koulutuk-
seen yhtenäisen koulutusjärjestelmän luomi-
nen ja ylläpitäminen sekä koulutuksen laa-
dun varmistaminen. Lisäksi tehtävänä on hit-
saukseen pätevyyden omaavien yritysten ja 
hitsaajien rekisterin luominen ja ylläpitämi-
nen.

Yhtenäinen järjestelmä tarpeen
NK:n perustamiseen päädyttiin muoviputki-
en käyttäjien keskuudesta tulleesta aloittees-
ta. Alalle on tullut uusia materiaaleja ja uu-
sia laitteitta ja menetelmiä ja tämän kokonai-

suuden luotettava hallinta haluttiin varmistaa 
yhtenäisellä järjestelmällä. Muoviputket ovat 
tunnetusti pitkäikäisiä ja, kun ne huolellises-
ti liitetään yhteen ja asennetaan, puhutaan yli 
50 vuoden käyttöiästä.
    
  NK:hon ovat lähteneet mukaan muoviput-
kien valmistajista Oy KWH Pipe AB, Pipe-
life Finland Oy ja Uponor Suomi Oy. Käyt-
täjien edustajia ovat Vesi- ja Viemärilaitos-
yhdistys (VVY), Suomen Vesihuolto-osuus-
kunnat ry (SVOSK) ja Suomen Vesiosuus-
kuntien Liitto ry (SVOK). Hitsausyrityksiä 
edustavat Infra ry ja Koneyrittäjien liitto ry. 
Kouluttajia edustavat Hyria koulutus Oy ja 
JAKK sekä auditointia suorittava ja rekiste-
riä pitävä taho Inspecta Sertifiointi Oy. Neu-
vottelukunnan puheenjohtaja on Anders An-
dtbacka Oy KWH Pipe AB:ltä ja sihteeri Au-
lis Nikkola Muoviteollisuus ry:stä.

      NK:n luoma järjestelmä kattaa edellä 

mainitut muoviputket halkaisijaltaan enin-
tään 355 millimetriin asti. Isommat putki-
halkaisijat vaativat erikoisosaamista ja nii-
den hitsaamiseen tarvittava erikoisohje laa-
ditaan myöhemmin. 
 

Apua pätevän urakoitsijan
valintaan
Hitsaajan pätevyys myönnetään viideksi vuo-
deksi kerrallaan hyväksytyn koulutusohjel-
man suorittaneelle hitsaajalle. Hitsaajan tu-
lee pitää henkilökohtaista työkirjaa ja lähet-
tää se viiden vuoden päästä rekisterin pitä-
jälle pysyäkseen rekisterissä.
     
      Kolmen vuoden siirtymäkauden aika-
na kokeneet hitsaajat voivat anoa rekisteriin 
pääsyä ja osoittaa pätevyytensä esittämällä 
kurssitodistuksensa ja lausunnon, joka osoit-
taa heidän tehneen järjestelmään kuuluvia 
muoviputkien hitsauksia kolmen viimeisen 

vuoden aikana. Järjestelmä on pyritty teke-
mään niin joustavaksi, että kaikkien jo alal-
la toimivien ammattitaitoisten hitsarien kan-
nattaa liittyä tähän.
    
     Inspecta Sertifiointi Oy:n nettisivuilla on 
tietoa auditoidun koulutusohjelman tarjoajis-
ta ja ohjeet siitä, miten rekisteriin ilmoittau-
dutaan. Sivuilla ovat myös rekisteröityneet 
yritykset ja hitsaajat.
     
     Kun muoviputkilinjaa tilaava taho käyt-
tää järjestelmässä mukana olevan ja Inspecta 
Sertifiointi Oy:n rekisteriin kuuluvan hitsa-
usyrityksen palveluja, se voi olla varma lii-
tostyön luotettavasta suorittamisesta. Muu-
alla Euroopassa on vastaavanlaisia järjestel-
miä, ja Suomen oloihin suunnitellun järjetel-
män uskotaan täyttävän alan tarpeet ja tule-
van nopeasti olennaiseksi osaksi muoviputki-
verkostoja rakennettaessa. Järjestelmä tarjo-
aa työkalun pätevän urakoitsijan valintaan.

Ajankohtaista:

www.kunnallissuomi.fiKunnallisSuomi

me paikallistamaan vuotokoh-
taa. Sen lisäksi teemme myös 
alueellista kulutusseurantaa, 
Sillstén täsmentää.

Yhtenäinen 
kunnossapito-ohjelma
Pääkaupunkiseudun vesilaitok-
set yhdistyivät, kun HSY aloitti 
toimintansa noin puolitoista sit-
ten. Vesi- ja viemäriverkoston 
kunnossapidosta vastaa oma 
yksikkönsä. Lisäksi verkoston 
parissa toimii tilaustöitä teke-
vä yksikkö.

Yhdistymisen tiimoilta 
kunnossapitotoimintaa on ke-

hitetty voimakkaasti. Toimintamallia on käy-
ty läpi ja parhaillaan ollaan yhtenäistämässä 
kunnossapito-ohjelman periaatteita. Sillsté-
nin mukaan käytännön kunnossapitotyötyö 
on ollut hyvin samanlaista koko seudulla.

Lisäksi pyritään kiinnittämään huomio-
ta materiaalivalintoihin vallitsevien maape-
räolosuhteiden mukaan. Tarkoituksena on 
myös kehittää vesijohtoverkon laitteiden 
tarkastus- ja huoltotoimintaa koko toimi-
alueella.

. . . jatkoa sivulta 20.
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HSY tarkkailee vesi- ja viemäriverkos-
ton kuntoa jatkuvasti. Vuotokohtiakin 
korjataan joka vuosi.

puh. 02 538 3655, gsm 0400 593 928
email: lannenalitus@lannenalitus.com

Lännen Alituspalvelu Oy
Vaakaporauksen vahva ammattilainen 20 vuoden kokemuksella 

www.lannenalitus.com

Työntöporausta American Augers 72-1200NG 
koneella, DN1600 asennus.                          
            

Tervetuloa tutustumaan

menetelmiimme 

YT09-messu-

osastollemme B6

ALITUSPORAUKSET 
• kaikilla menetelmillä
• kaikki halkaisijat Ø 50 – 2300 mm
• kaikkiin maalajeihin savesta kallioon
• asennuspituudet jopa 1000 m

Lännen Alituspalvelun tehokas suuntaporauskalusto soveltuu 
putkilinjojen rakentamiseen erityisesti pehmeisiin maaperiin.

http://www.lannenalitus.com
http://www.lannenalitus.com
mailto:lannenalitus@lannenalitus.com
mailto:lannenalitus@lannenalitus.com
http://www.kunnallissuomi.fi
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Projektin edetessä haluttiin suurimmista jä-
tevedenpumppaamoista tarkkoja virtaustie-
toja. Tarkempia ja luotettavampia mittauk-
sia varten Aqua Palvelu päätti hankkia kaksi 
paineelliseen putkeen ja kaksi avokanavaan 
tarkoitettua mittalaitetta. 

– Ali-Juhakkalan jätevedenpuhdistamon 
tulokanavassa testattiin Labkotec Oy:n Ni-
vus OCM Pro CF -virtausmittausjärjestel-
mää. Vertailu suoritettiin kalibroituun ven-
turiin ja mittausta kokeiltiin kahdessa pai-
kassa. Päädyimme hankkimaan Nivus OCM 
Pro CF -järjestelmän puhdistamolle tulevan 
jäteveden mittaukseen. Samanlainen järjes-
telmä hankittiin myöhemmin myös Salpa-
kankaan alueelta tulevaan vajaatäyttöiseen 
putkeen. Maaliskuussa asennetut järjestel-
mät ovat toimineet pienten säätöjen jälkeen 
mielestämme hyvin, kertoo verkostopäällik-
kö Ari Jousmäki Aqua Palvelusta.

Todellinen virtaus- 
profiili selville
Nivus OCM Pro CF on markkinoiden tarkin 
mittausjärjestelmä, ja se on kehitetty nimen-
omaan jätevesien ja vuotovesien mittauk-
seen. Toiminta perustuu ultraäänen takaisin-
heijastumiseen virtaavassa nesteessä olevista 
partikkeleista. Ultraäänipulsseja ammutaan 
virtaukseen ja takaisinheijastuma kuvataan. 
Vähän ajan päästä ammutaan uusi pulssi ja 
otetaan uusi kuva. Ristikorrelaatiota hyväk-

sikäyttäen lasketaan, kuinka paljon kyseinen 
nestemassa on liikkunut eteenpäin kuvien ot-
tamisen välillä. Jos kuva otetaan sekunnin 
välein ja likahiukkaset liikkuvat eteenpäin 
kymmenen senttimetriä, on virtausnopeus 
kymmenen senttimetriä sekunnissa.

Takaisinheijastumisajasta pystytään määrit-
telemään myös se, kuinka syvältä virtauksesta 
kuva tulee. Kuvia pystytään ottamaan kuudes-
tatoista eri syvyydestä ja jokaiselle syvyydelle 
voidaan määrittää virtausnopeus. Näin pysty-
tään mittaamaan virtausprofiili, joka on olen-
naisen tärkeä tekijä avokanavamittauksessa. 

Järjestelmä pystyy samanaikaisesti mit-
taamaan sekä virtausnopeutta että nesteen 
pinnankorkeutta.

Yksinkertainen ja 
nopea asennus
Täyden putken virtausmittausta NFP:tä 
(Nivus Full Pipe) testattiin Ali-Juhakkalan 
pumppaamolla, mutta mittauspaikka oli liian 
lähellä yhden pumpun t-haaraliitosta, mikä 
aiheutti virtaukseen pyörteitä. Tämän jälkeen 
mittaus siirrettiin Myllypohjaan, missä mit-
tausyhde oli taas liian lähellä t-haaraa. Lo-
puksi mittauspaikka siirrettiin riittävän kauas 
virtaushäiriöistä ja mittaus alkoi toimia luo-
tettavasti. Koska laitteisto mittaa ja näyttää 
virtausprofiilin graafisesti, pystytään asen-
nuspaikan sopivuutta heti asennuksen jäl-
keen arvioimaan. Perinteisillä mittauksilla 

tätä ei pystytä tekemään.
NFP on ihanteellinen korvaava laite van-

hentuneille tai epäkunnossa oleville mag-
neettisille ja muille mittauslaitteille. Ver-
tailussa käytetty astiamittaus ei saavuta yh-
tä hyviä mittaussuorituksia kuin NFP, joten 
Aqua Palvelussa päädyttiin hankkimaan ky-
seinen järjestelmä kahteen jäteveden pump-
paamoon. Toisekseen siirrettävä ultramitta-
uslaite on huomattavasti kalliimpi hankkia, 
vaikkakin mittaukseltaan tarkka. 

– Täysissä putkissa käytettiin niin kutsut-
tua putkianturia, joka asennetaan puolentois-
ta tuuman yhteen ja palloventtiilin läpi. Antu-
ri voidaan asentaa putkeen, vaikka pumppaa-
mo olisi käytössä. Lisäksi anturi on jo oletuk-
sena IP68 eli se toimii, vaikka jäisi veden al-
le, kuten toisessa pumppaamossa kävi. Siksi 

järjestelmä oli edullinen sekä helppo ja no-
pea asentaa. Mittalaitteet ovat olleet käytössä 
Myllypohjassa maaliskuun alusta alkaen ja 
ne tuottavat jatkuvasti mittaustietoa eri kau-
punginosien jätevesivirtaamista. Odotamme 
hyviä ja luotettavia mittaustuloksia myös jat-
kossa, Jousmäki toteaa.

Tarkempaa ja luotettavampaa  
virtausmittausta verkossa
Lahti Aqua Oy:n tytäryhtiö, vesihuolto- ja kunnossapito-
palveluista vastaava Aqua Palvelu Oy aloitti pari vuotta sitten 
projektin,  jossa selvitettiin jätevesiverkoston vuotoja. 
Virtausmääriä verkostossa tutkittiin muun muassa erilaisilla 
virtausmittauksilla. 

Putkianturi voidaan asentaa myös käytössä olevaan pumppaamoon. 

Labkotec Oy
Myllyhaantie 6
33960  PiRKKALA
Puh. 029 006 260
www.labkotec.fi

Energiatehokasta pumpputeknologiaa
WILO Finland Oy toimittaa 
korkealaatuista ja energia-
tehokasta pumpputeknologiaa 
kunnallistekniikan käyttöön.  

WILO Finlandin tuotevalikoimassa on säh-
kökäyttöisiä pumppuja talotekniikan, kun-
nallistekniikan ja teollisuuden tarpeisiin. WI-
LO-pumppujen moottoriteho vaihtelee kah-
den watin ja tuhannen kilowatin välillä. 

WILOn pumpputeknologiaa käytetään 
vesilaitoksissa sekä puhtaan veden että jäte-
veden käsittelyyn.

– Puhtaan veden puolella saatavilla on 
kaikki tarvittava pumpputeknologia vedenot-
tamoiden ja kuluttajien vesihanojen välillä. 
WILO valmistaa upotettavat vedenottamo-
pumput ruostumattomista ja haponkestävis-
tä materiaaleista ja myöntää tuotteille viiden 
vuoden takuun, yhdyskuntatekniikan myyn-
tipäällikkö Markku Lahti kertoo.

Jätevesien käsittelyyn on saatavilla tekno-
logiaa kiinteistöpumppaamoista linjapump-
paamoihin. Tuotetarjonta sisältää  pumppu-
jen lisäksi puhdistamoilla käytettävät uppo-
sekoittimet.

Jäte- ja sadevesipumppaamot WILO val-
mistaa mittatilaustyönä. Tällä varmistetaan, 
että laite on asennettavissa paikoilleen ”mil-
lintarkasti” ja toimii moitteettomasti.

energiatehokkuus 
tuo säästöjä
Lahti korostaa, että yksi WILOn tuotekehityk-
sen tärkeimmistä päämääristä on pumppujen 
energiatehokkuuden parantaminen. Jäteveden 
siirtoon WILO on kehittänyt WILO Emuport 
-pumppaamoratkaisun, joka aikaansaa jopa 
kymmenien prosenttien energiasäästöt.

Mallisuojattuun, lukuisia alan innovaatio-

palkintoja eri puolella Eurooppaa voittanee-
seen pumppaamoon on mahdollista tutustua 
yhdyskuntatekniikka 2011 -messuilla. 

– Tuotteen hankintahinta on loppujen lo-
puksi melko pieni osa pumpun aiheuttamis-
ta kustannuksista eli suurin osa kustannuksis-
ta tulee pumpun käyttämästä energiasta. On 
siis järkevää valita mahdollisimman energia-
tehokas tuote, vaikka se maksaisikin hieman 
enemmän. Hintaero tulee kuitatuksi energian-
säästönä parissa vuodessa. Halpa laite voi tul-

la lopulta monta kertaa kalliimmaksi elinkaa-
ren aikana. 

WILO Finlandin palveluun kuuluu asi-
akkaan opastaminen parhaan mahdollisen eli 
käyttötarpeita vastaavan, oikein mitoitetun ja 
mahdollisimman energiatehokkaan tuotteen 
valinnassa

Kumppanuutta koko 
elinkaaren ajaksi
WILO Finland on asiakkaan kumppani tuot-

teen koko elinkaaren ajan. Valtakunnallinen 
huoltoverkosto on valmiina palvelemaan asi-
akkaita nopealla aikataululla. Saatavilla ovat 
myös asennus-, käyttöönotto- ja käytönopas-
tuspalvelut. 

– Laitteen luovutuksen yhteydessä annet-
tava käyttökoulutus on avain turvalliseen ja 
pitkäikäiseen käyttöön, Lahti muistuttaa. 

Saksalaista 
laatua
Vuonna 1872 perustettu saksalainen WILO on 
Euroopan toiseksi suurin pumppuvalmistaja. 
WILOlla on toimintaa yli 80 maassa. WILO 
Finland Oy on WILOn itsenäinen tytäryhtiö, 
joka aloitti toimintansa vuonna 1994. 

WILOn päätuotantolaitokset ovat Saksas-
sa, mutta tuotantolaitoksia on parissakymme-
nessä maassa. Suomessa WILO valmistuttaa 
alihankintana pumppaamosäiliöitä kunnallis-
tekniseen käyttöön, koska suurikokoisten säi-
liöiden tuominen tänne WILOn tehtailta ei ole 
logistisesti kannattavaa. 

WiLO Finland Oy 
Tillinmäentie 1
02330  eSPOO    
Puh. 0207 401 540
wilo@wilo.fi
www.wilo.fi

Wilolla on laaja valikoima tuotteita kunnallistekniikan vaativiin tarpeisiin.

http://www.kunnallissuomi.fi
http://www.labkotec.fi
mailto:wilo@wilo.fi
http://www.wilo.fi


Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän 
(HSL) hallitus hyväksyi maaliskuussa Hel-
singin seudun liikennejärjestelmäsuunnitel-
man, joka koskee yhteensä 14 kunnan aluet-
ta.

Suunnitelmassa on asetettu kiireellisyys-
järjestykseen seudullista liikennejärjestel-
mää parantavat kehittämishankkeet, jotka tu-
lisi aloittaa vuoteen 2020 mennessä. 

Kiireellisyysjärjestyksessä ensimmäisel-
le sijalle on asetettu metropolialueen liiken-
neinfrastruktuurin pienet kustannustehok-
kaat hankkeet. Niillä tarkoitetaan suhteel-
lisen edullisesti toteutettavia, mutta tehok-

kaita liikennejärjestelytoimenpiteitä Helsin-
gin seudulla. 

Toisena listalla on Jokeri 2 -linjan eli pää-
kaupunkiseudun poikittaisliikenteessä kulkevan 
bussilinjan kehittäminen. Suurin investointi täs-
sä hankkeessa kohdistuu Helsingin Keskuspuis-
ton alittavaan tunneliin. Kolmanneksi kiireelli-
syysjärjestykseen on merkitty Kehä I:n pullon-
kaulojen poistaminen eli lähinnä tien itäisessä 
osassa olevien risteyksien parantaminen. 

jatkuu sivulla 26...
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L&T Biowatti on Lassila & Tikanojan tytäryh-
tiö, joka on tarjonnut erilaisia metsäpalveluja 
valtakunnallisesti vuodesta 2009 lähtien.

– Teemme metsien kasvukunnon paran-
tamiseen tähtääviä ensi- ja väljennysharven-
nuksia sekä ryteikköjen energiaharvennuk-
sia. Palvelutarjontaamme kuuluvat myös 
suurehkot tonttien ja tienvarsien raivaukset 
sekä esteettisen metsänhoidon maisemanhoi-
topalvelut. Olemme erikoistuneet kasvatus-
metsien hoitoon, ja siinä tavoitteenamme on 
tuottavan talousmetsän aikaansaaminen. Ja-
lostamme metsistä kertyneen puuraaka-ai-
neen polttoaineeksi energiantuotantoon, sa-
noo asiantuntija Martti Varjonen. 

Taimikkovaiheessa hoitamattomasta met-
sästä tulee 15 - 20 vuodessa ryteikkö, jossa 
puut eivät kasva kunnolla ja jossa on han-
kala liikkua. Energiaharvennuksessa par-
haat puut jätetään kasvamaan ja ylimääräi-
set poistetaan. Tällöin metsän kasvuominai-
suudet ja virkistyskäyttömahdollisuudet pa-
ranevat huomattavasti.  

Yhteistyö on asiakkaalle helppoa. L&T 
Biowatin asiantuntija käy tekemässä metsäs-
sä maksuttoman katselmuksen ja laatii sen 
perusteella toimenpide-ehdotuksen ja tarjo-
uksen. Metsä harvennetaan koneellisesti ja 
kaadetut puut kasataan tien varteen kuivu-
maan. Kuivat puut haketetaan usein paikan 
päällä mobiilihakkurilla, ja hake kuljetetaan 

suoraan energiantuottajalle. 
– Olemme palveluntuottaja, joka täh-

tää asiakkaalle etuja tuottavaan toimintaan. 
Asiakas saa tuloja energiapuun myynnistä 
ja pitkällä tähtäimellä metsäomaisuus saa-
daan tuottavammaksi. Asiakkaan ei tarvitse 
olla metsäalan ammattilainen, vaan hän voi 
luottaa meidän osaamiseemme. 

Varjonen muistuttaa, että uuden lain myö-
tä myös kuntien on mahdollista saada nuor-
ten metsien hoito- ja ensiharvennuskohteis-
ta korjattavalle energiapuulle myönnettävää 
tukea (pienpuun energiatuki). 

L&T Biowatti Oy
Toimipisteiden yhteystiedot:
www.biowatti.fi

Ryteiköt tuottaviksi  
metsiksi ja virkistysalueiksi
L&T Biowatti Oy on 
luotettava kumppani, kun 
metsänomistaja haluaa parantaa 
metsän tuottavuutta tai 
virkistyskäyttöominaisuuksia. 
Harvennustöissä syntyvä 
puuraaka-aine on arvokasta 
energiapuuta. 

Harvennustöissä syntyvä puuraaka-
aine on arvokasta energiapuuta. 

Kivijalkakaupat elävöit-
tävät kaupunkia

Viime vuosina kaupan rakentaminen on ollut 
vahvasti kauppakeskuspainotteista. 

– Uusia alueita rakennettaessa suunnitel-
laan yleensä yksi iso, selkeä kaupallinen pis-
te. Kauppakeskuksiin sijoittuvat yleensä ket-
jumyymälät, mutta yksityisille pienille myy-
mälöille ei tarjoudu tilaa, sanoo toimitusjoh-
taja Tuomas Santasalo kaupan asiantunti-
jayrityksestä, Tuomas Santasalo Ky:stä.

Esimerkiksi Helsingin uusiin kaupungin-
osiin Jätkäsaareen ja Kalasatamaan raken-
netaan paljon asuntoja, joten niillä tarvitaan 
myös kaupan palveluja. Ydinkauppakeskus 
tehdään alueen sisälle. Kadunvarsien liike-
myymälöiden rakentamista suunnitellaan, 
mutta onnistutaanko siinä?

– Kaavasuunnitteluvaiheessa on tärkeää 
tutkia kivijalkakauppojen sijoittamismahdol-
lisuudet alueelle. Rakentamisen pitää olla tii-
vistä ja kauppojen pitää muodostaa yhtäjak-
soinen palvelukokonaisuus. Näin saadaan 
syntymään elävä, omaleimainen ja toimiva 
rakenne. Tampereella rakennettavan Vuo-
reksen kaupunginosan kohdalla tutkimme 
ja suunnittelimme kivijalkakaupparakenta-
mista. Tarkoitus on saada syntymään toimi-
va kadunvarsimyymälöiden alue Vuoreksen 
keskeisille kaduille.

Kivijalkakauppojen tarve ja sijoittelu on 
pitkälti kiinni alueen asujaimistosta, jota kau-

pat pääasiassa palvelevat. 
– Yksi virhe on olettaa, että kivijalkakau-

pan pitää olla aina ruokakauppa. Ruokakaup-
pa pystytään aika hyvin mitoittamaan ja siitä 
on olemassa ohjeita riittävästi. Muun kaupan 
ja erilaisten palveluiden mitoittamiseen ei ole 
selkeitä ohjeita. Olemme tehneet aika pitkään 
kaupungin rakennetutkimusta kaupasta. Sil-
lä tiedolla pystytään nyt paremmin mitoitta-
maan ja sijoittamaan kivijalkaliiketiloja uu-
siin kaupunginosiin, Santasalo toteaa.

Tuomas Santasalo Ky
iso Roobertinkatu 10 A 2
00120  HeLSinKi
Puh. 09 477 0330
www.tuomassantasalo.fi

Kivijalkakauppojen kehittä-
minen uusilla alueilla on ajan-
kohtainen kysymys monissa 
kaupungeissa. Tähän mennessä 
kadunvarsimyymälöiden 
toimintamekanismia ja 
kehittämistä ei ole tutkittu 
riittävästi.

Vanhoissa rakennuksissa liiketilat 
erottuvat selkeästi rakennusten jul-
kisivussa.
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Helsingin kaupungin liikennesuunnittelupäällikkö  
Olli-Pekka Poutanen:

Liikennejärjestelyt  kehitty-
vät sekä paikallisesti,  seudul-
lisesti että valtakunnallisesti 

Omien 
hankkeidensa 
lisäksi Helsingin 
kaupunki 
on mukana 
Helsingin seudun 
liikennejärjestelyjä 
ja valtakunnallisia 
liikennejärjestelyjä 
parantavien 
hankkeiden 
suunnittelussa.

Olli-Pekka Poutanen

Infra-alalle tietomalli-
pohjaisia palveluja
Rakennetun ympäristön 
SHOK-yhtiö RYM Oy on käyn-
nistänyt PRE-ohjelman (Built 
Environment Process Re-engi-
neering), jossa panostetaan 
vahvasti tietomallintamisen 
kehittämiseen ja hyödyntä-
miseen infra-alalla. 

Ohjelmaan kuuluvan Infra FINBIM -työ-
paketin visiona on, että vuonna 2014 suu-
ret infranhaltijat tilaavat vain tietomallipoh-
jaista palvelua. Tavoitteena on systeeminen 
muutos, jossa siirrytään perinteisestä vai-
heajattelusta älykkääseen koko elinkaaren 
ja kaikki osa-alueet, toimijat ja toiminnot 
kattavaan tietomalleja hyödyntävään palve-
lutuotantoon.

Vuoteen 2013 kestävän Infra FINBIM-
työpaketin budjetti on runsaat 6 miljoonaa 
euroa. Se koostuu kolmesta alatyöpaketista, 
jotka ovat hankintamenettelyjen kehittäminen, 
rajapintojen ja standardien kehittäminen sekä 

suunnittelun ja rakentamisen uudet prosessit. 
Niihin liittyviä tutkimushankkeita ovat Infra-
Timantti. Tietomalliteknologiaa hyödyntävät 
infraprosessit (VTT), Silta ja automaatio. Sil-
tojen rakentamisen, korjaamisen ja kunnossa-
pidon automaation kehittäminen (Oulun yli-
opisto) ja

INMAP-2. Infraomaisuuden tietomal-
lipohjainen hallinta (Aalto-yliopisto). Infra 
FINBIM -työpaketin työtehtäviin tulee kuu-
lumaan myös InfraTM-hankkeessa valmistel-
tu InfraBIM-mallinnusohjeiden laatiminen ja 
vaatimusten kehittäminen. 

Tarkoitus on toteuttaa myös useita mark-
kinalähtöisiä pilottikohteita, joissa testataan 
yhteisesti kehitettyjä vaatimuksia, prosesseja 
ja toimintamalleja.

Työpaketin veturiyritys on VR Track Oy. 
Sen lisäksi tutkimuskonsortiossa ovat muka-
na Destia Oy,  Finnmap Infra Oy, Lemminkäi-
nen Infra Oy, Liikennevirasto, NCC Road Oy, 
Pöyry Finland Oy, Rakennustieto Oy, Ram-
boll Finland Oy, Sito Oy, Tekla Oyj, Terramare 
Oy, Vianova Systems Finland Oy, WSP Fin-
land Oy ja YIT Rakennus Oy Infrapalvelut.

Ajankohtaista:

KunnallisSuomi
www.kunnallissuomi.fi

http://www.biowatti.fi
http://www.tuomassantasalo.fi
http://www.kunnallissuomi.fi
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Ratkaisut tarkkaan paikantamiseen 
ja älyliikenteeseen
Indagon on tuonut markki noille 
kaksi uutta palvelua eli tark -
kaan paikantamiseen tar koi  te-
tun @Fokuksen ja älyliikennettä 
palvelevan Vedian. 

Indagon on vuonna 2002 Nokian tietolii-
kenneyksiköstä irtaantunut yhtiö, joka te-
kee tiivistä yhteistyötä verkko-operaattori-
en kanssa kehittämällä paikannusratkaisu-
ja erilaisiin tarpeisiin. Ratkaisujen loppu-
käyttäjiä ovat viranomaiset, julkinen sekto-
ri, yritykset ja kuluttajat. Toinen Indagonin 
osaamisalueista on älyliikenteen ratkaisu-
jen kehittäminen. 

Todella tarkkaa 
paikantamista
@Fokus-paikannuspalvelun historia ulottuu 
ULA-radioyhteyteen perustuneeseen Fokus-
palveluun, joka otettiin käyttöön 1990-lu-
vulla. Indagon osti Fokus-liiketoiminnan 
Digitalta vuonna 2007 ja alkoi kehittää uu-
denlaista internetyhteyteen perustuvaa pai-
kannuspalvelua. Tämän vuoden loppuun 
mennessä Fokus-palvelun käyttö päättyy 
ja se korvautuu @Fokus-palvelulla. 

– Eri puolilla Suomea on 18 tukiasemaa, 
joiden kautta paikannusta tarkentavan diffe-
rentiaaliavusteen luominen tapahtuu. Paikan-
nusta varten ajoneuvoon asennetaan päätelai-
te. Olemme kehittäneet oman päätelaitteen, 
mutta myös muiden valmistajien laitteet so-
veltuvat käytettäviksi @Fokus-järjestelmäs-
sä, toimitusjohtaja Matti Lankinen kertoo. 

Uuden paikannusteknologian toimivuu-
desta kertoo se, että uudessa @Fokuksessa 
voidaan puhua Lankisen mukaan jopa alle 
metrin tarkkuudella tapahtuvasta jatkuvas-
ta paikannuksesta.

Kaupungit ja kunnat voivat hyödyntää 
palvelua esimerkiksi katujen kunnossapi-
don seurannassa.  Paikkatieto voidaan tal-
lentaa, jolloin nähdään esimerkiksi se, mil-
loin auraus tai hiekoitus tietyllä katuosuu-
della on aloitettu ja milloin se on saatu pää-
tökseen. 

Kaikki liikenteen palvelut 
yhdestä paikasta

Indagon on ollut mukana VTT:n koordinoi-
massa hankkeessa, jossa on kehitetty Vedia-
monitoimipalvelu, joka tuo paikkatietoja 
hyödyntävät palvelut nykyistä helpommin 
autoilijoiden ja muiden tiellä liikkujien äly-
puhelimiin ja muihin mobiililaitteisiin. 

- Vedia yhdistää eri toimijoiden tuottamat 
palvelut yhteen paikkaan helposti saataville. 
Vedian kautta on saatavissa tietoja esimerkik-

si ruuhkista ja muista liikenteen häiriöistä se-
kä liikennesäästä. Vedia tarjoaa myös navi-
gointipalvelut ja tulevaisuudessa maksujär-
jestelmän paikoitus-, tie- ja muiden maksu-
jen maksamiseen, Lankinen kertoo. 

Aluksi Vedian palvelutarjontaa kehite-
tään ammattiliikenteen käyttöön, mutta jat-
kossa palveluvalikoimaan tulee myös yksi-
tyishenkilöitä hyödyttäviä palveluja. Vedi-
aa on testattu pääkaupunkiseudulla noin 30 
ajoneuvossa.  

Vedia-monipalvelualustan kehittämis-
hankkeeseen ovat osallistuneet VTT:n ja In-
dagonin lisäksi DNA, G4S, Logica, Media 
Mobile Nordic, Nokia Siemens Networks, 
Semel, Teliasonera ja Tieto. Myös liikenne- 
ja liikenneturvallisuusviranomaiset ovat ol-
leet mukana hankkeessa. 

Indagon Oy
Nuijamiestentie 5 A
00400  HELSINKI
Puh. 010 400 6620
info@)indagon.com
www.indagon.com

Geobotnia hallitsee koko 
geotekniikan kentän
Geobotnia Oy on itsenäinen ja 
riippumaton konsulttitoimisto, 
jonka erikoisosaamista ovat 
geotekninen suunnittelu, maa-
perätutkimukset ja maaperän 
kunnostus.

Vuodesta 1975 lähtien toimineen yrityksen 
osaaminen kattaa esimerkiksi talonrakenta-
misen ja teollisuuden geotekniikan, kaivok-
set ja kaivospadot, maankäytön suunnitte-
luun liittyvät rakennettavuusseltykset sekä 
tie-, katu- ja ratasuunnittelun geotekniikan.

Tie- ja katuhankkeissa Geobotnia vastaa 
tyypillisesti geoteknisestä suunnittelusta ja 
pohjatutkimuksista. Kaikkein vaativimmissa 

kohteissa käytetään tarpeen mukaan yhteis-
työkumppaneiden asiantuntemusta.

– Pienenä toimistona olemme verkottu-
neet esimerkiksi silta-, ympäristö- ja tieliiken-
nesuunnittelijoiden kanssa. Meillä on paljon 
kontakteja ja olemme tottuneet yhteistyöhön, 
toimitusjohtaja Olli Nuutilainen sanoo.

Kehittyvä osaaja
Geobotnia on koko toimintansa ajan moni-
puolistanut osaamistaan asiakkaiden tarpei-
den pohjalta ja osallistunut aktiivisesti myös 
uusien työmenetelmien kehitystyöhön.

– Meillä päätöksenteko on helppoa ja no-
peaa. Pystymme nopeasti kehittämään osaa-
mista alueelle, joka näyttää kiinnostavalta, 
Nuutilainen toteaa.

Uusin Geobotnian aluevaltaus on merel-
le rakennettavien tuulivoimaloiden geotekni-
nen suunnittelu, johon liittyvää tietoutta yri-
tys on vienyt eteenpäin sekä kotimaisten et-
tä ulkomaisten toimijoiden kanssa. Nuutilai-
nen pitää tätä mielenkiintoisena tulevaisuu-
den alana, jossa suunnittelijan on hallittava 
järkevä perustamistapa ja maapohjan juok-
settumisen estäminen sekä tunnettava vaati-
vat rakennusolosuhteet.

Geobotnia kuuluu myös maamme etu-
rivin toimistoihin uusien työmenetelmien 
käyttöönotossa. Yrityksellä on käytössään 
esimerkiksi monipuolinen maaperän mal-
linnusohjelmisto, jonka avulla pystytään te-
hokkaasti mallintamaan maaperän painu-
mia, luiskien vakautta, siirtymiä ja jännitys-
tilaa, tärinän etenemistä maaperässä, haitta-
aineiden kulkeutumista, lämpövirtauksia se-
kä maan jäätymistä ja sulamista.

Referenssejä ympäri maata
Geobotnia on ollut mukana useissa erikokoi-
sissa tie- ja ratahankkeissa eri puolilla Suo-
mea. Parhaillaan työn alla on muun muassa 
Koskenkylän ja Kotkan välillä kulkevan E18-
tien suunnittelu.

Erikoisemmista hankkeista Nuutilainen 
nostaa esille Helsingin Jätkäsaareen raken-
nettavan Hyvän toivon puiston geoteknisen 
suunnittelun. Haastavan kohteesta tekee puis-
ton huono pohja ja se, että puiston alla on pal-
jon maanalaisia rakenteita. Lisäksi puiston 
alle rakennetaan pilaantuneen maan kapseli. 
Nuutilaisen mukaan suunnittelu on jo valmis, 
ja rakentaminen alkaa lähivuosina.

Geobotnia Oy
Koulukatu 28
90100  OuLu
Puh. 08 535 4700
www.geobotnia.fi

Padon stabiliteettilaskelma, jossa varmuusvyöhykkseet on kuvattu eri värein. 
Punainen osoittaa paikan, josta sortuma on todennäköisin.

Geobotniassa merelle rakennettavien 
tuulivoimaloiden geotekninen suun-
nittelu nähdään mielenkiintoisena tu-
levaisuuden alana.

http://www.kunnallissuomi.fi
http://www.indagon.com
http://www.geobotnia.fi
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Tehokkaat ja monikäyttöiset  
traktorit kiinteistönhoitoon
Valtran traktoreiden suunnitte-
lussa on otettu huomioon kiin -
teistönhoitosektorin vaatimuk-
sia monella tapaa. Uusien 
traktorimallien ominaisuuksiin 
kuuluvat muun muassa korkea 
hydrauliikan tuotto, portaaton 
vaihteisto ja hiljainen ohjaamo.

Valtra tarjoaa monipuolisen valikoiman 
traktoreita pienistä A-sarjan traktoreista jo-
pa 370 hevosvoiman S-sarjaan asti. Kaikkiin 
kokoluokkiin on saatavana sähköhydrauli-
nen suunnanvaihtaja ja A-sarjaa lukuun otta-
matta saatavana on myös portaaton voiman-
siirto. N-sarjan Hitech-malleihin saatava tur-
biinikytkin soveltuu esimerkiksi kiinteistön-
hoitotöihin erittäin hyvin, koska se pehmen-
tää traktorin liikkeitä ja mahdollistaa erittäin 
tarkan koneen liikuttelun. 

– Hydrauliikan minuuttituotto on nyky-
ään korkea, jopa 160 litraa, ja koneisiin on 
mahdollista valita sähköinen hydrauliikan 
hallinta. Ohjaamoksi voidaan valita niin sa-
nottu SVC (Side Visibility Cabin) -ohjaamo, 
jossa oikealla puolella ei ole B-pilaria, vaan 
koko ohjaamon oikea sivu on lasia ja mahdol-
listaa erittäin hyvän näkyvyyden, kertoo koti-
maan tuotepäällikkö Jarkko Hyyrönmäki. 

Mukavaa ja melutonta ajoa
Uusien Direct-mallien myötä tullut por-
taaton vaihteisto tekee ajamisesta erityisen 
helppoa, koska kuljettajan ei tarvitse välittää 
vaihteista eikä moottorin kierroksista, vaan 
traktorin ohjausjärjestelmä huolehtii niis-
tä. Valtran Direct-mallia ajetaan vain paina-

malla ajopoljinta. Ohjaamon melu on myös 
laskenut huomattavasti ja nykyiset ohjaa-
mot ovat erittäin hiljaisia. Uusimmissa mal-
leissa ohjaamon melu on vain 69 desibeliä.  
Kuljettajan mukavuuteen ja viihtyvyyteen on 
suunnittelussa panostettu erityisen paljon. 

– Ohjaamoon voidaan valita automaatti-il-
mastointi ja ilmajousitteinen istuin, jossa on sekä 
lämmitys että viilennys. Peilit toimivat sähköllä 
ja istuin kääntyy ympäri. Lisävarusteena on saa-
tavana myös taakseajolaitteet, jonka avulla trak-
toria on yhtä helppo ajaa molempiin suuntiin. 

Ainutlaatuinen, 
kääntyvä etunostolaite
Erityisesti kiinteistönhoitotöihin Valtra on 
suunnitellut myös kääntyvän etunostolaitteen, 
jollaista kukaan muu valmistaja ei tarjoa. Etu-
nostolaitteeseen kiinnitetty työkone kääntyy 
joko automaattisesti eturenkaiden mukana tai 
manuaalisesti kuljettajan haluamaan asentoon.  
Kääntyvällä etunostolaitteella voidaan esi-

merkiksi harja tai aura asettaa kulkemaan 
traktorin sivulla siten, ettei koneella tarvit-
se ajaa niin reunassa. Tämä on hyödyllinen 
ominaisuus keväällä penkkojen alas aura-
uksessa tai harjattaessa alikulkukäytäviä tai 
muita kohteita, joissa koneella ei haluta ajaa 
aivan harjattavan alueen reunassa. Kun työ-
kone kääntyy ohjauksen mukana, se seuraa 
kadun reunaa mutkassa eikä kuljettajan tar-
vitse ajaa traktorilla katukivetyksen päällä.  
Valtra myy myös kaikki kiinteistönhoitoon liit-
tyvät työlaitteet. Työlaitteet valmistetaan Iisal-
messa FMG:llä ja niiden yhteensopivuus Valt-
ra-traktoreiden kanssa on varmistettu Valtran 
tuotekehityksen kanssa. Esimerkiksi alaterä on 
liitetty traktorin Can-väylään ja se keskustelee 
traktorin ohjausjärjestelmän kanssa. 

Asiakkaasta pidetään huolta
Valtralla on Suomessa 88 huoltopistettä, jois-
sa työskentelee noin 230 henkilöä. Kaikki val-
tuutetut huollot ovat Valtran kouluttamia.  

Suolahdessa sijaitsevasta varaosien keskusvarastos-
ta löytyy osia jopa 30 vuotta vanhoihin traktoreihin.  
Valtralla on myös erilaisia leasingpalveluita, ku-
ten PowerPartner-huoltoleasing. 

– Huoltoleasingsopimus kattaa rahoituk-
sen lisäksi normaalista kulumisesta johtuvi-
en vikaantumisten huollon ja vahinkovakuu-
tukset. Asiakas tietää koneen kustannukset 
tarkalleen, eikä yllätyksiä kustannuspuolel-
la pääse syntymään. Koulutamme asiakkaan 
käyttämään traktoria ja työlaitteita siten, että 
asiakas saa hankinnasta täyden hyödyn irti.

Valtra Oy
Valmetinkatu 2
44200  SuOLAHTI
Puh. 020 45 501
www.valtra.fi

Etunostolaitteeseen kiinnitetty työkone kääntyy joko au-
tomaattisesti eturenkaiden mukana tai manuaalisesti kul-
jettajan haluamaan asentoon. 

Uusien traktorimallien ominaisuuksiin kuuluvat muun mu-
assa korkea hydrauliikan tuotto, portaaton vaihteisto ja hil-
jainen ohjaamo
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Helsinkiä koskevista hank-
keista kiireellisyyslistalle ovat 
päässeet myös  metron jatka-
minen itään, Jokeri-bussiyhtey-
den korvaava raitiovaunuyhte-
ys Raide-Jokeri sekä Laajasa-
lon raideyhteys.

–Lisäksi suunnitelmassa on 
määritelty hankkeet, jotka pa-
rantavat valtakunnallista liiken-
nejärjestelmää. Niitä ovat Kehä 
III:n parantaminen, Pasila - Rii-
himäki-rataosuuden välitysky-
vyn nostaminen ja Pisara-rata
eli Helsingin keskustassa 
maan alla kulkeva paikallis-
liikenteen rataosuus, Helsin-
gin kaupungin liikennesuun-
nittelupäällikkö Olli-Pekka 
Poutanen mainitsee.

Joukkoliikenne ja pyöräily esillä 
kaupungin omissa suunnitelmissa
Poutanen toteaa, että Helsingin seudun 
liikennejärjestelmäsuunnitelma ei sisäl-
lä kaikkia Helsingin kaupungin liikenne-

hankkeita eli mukaan on pyritty saamaan 
seudullisesti merkittävimmät hankkeet. 

Kaupungin suurimpiin omiin hankkei-
siin kuuluu raitiovaunuverkoston laajenta-
minen esimerkiksi Länsisatamaan. Kanta-
kaupungin pyörätieverkostoa parannetaan 
jatkuvasti nykyaikaisia vaatimuksia vastaa-
vaksi, koska pyöräilyn osuutta halutaan li-
sätä kaupunkiliikenteessä. 

–Joukkoliikenteen olosuhteiden paran-
taminen on vahvasti esillä Helsingin seu-
dun liikennejärjestelmäsuunnitelmassa, ja 
samaan tähtäämme omissa suunnitelmis-
samme. Tavoitteena on, että 73 prosent-
tia aamuliikenteessä keskustaan tulevista 
matkustajista käyttäisi joukkoliikennettä 
vuoteen 2012 mennessä. Olemme jo lähel-
lä tavoitetta eli luku on tällä hetkellä yli 72, 
Poutanen huomauttaa.

Liikennejärjstelmähankkeiden aika-
taulutuksessa otetaan huomioon kau-
pungin rakennusviraston suunnitelmat 
esimerkiksi putkilinjojen saneeraukses-
ta. Liikennejärjestelyjen perusparannus 
voidaan ajoittaa putkilinjan saneerauk-
sen yhteyteen, mutta toisaalta vanhat put-
kilinjat voidaan uusia silloin, kun vaik-
kapa rakennetaan uutta raitiovaunuver-
kostoa.

LIIKENNESUUNNITTELU HELSINGISSÄ: 
Liikennesuunnittelu on osa maankäytön suunnittelua. 
Liikennesuunnitteluun kuuluu kaikkia liikennemuotoja 
eli joukkoliikennettä, ajoneuvoliikennettä, pyöräilyä 
ja kävelyä sekä myös pysäköinti koskeva suunnittelu. 
Helsingin liikennesuunnittelussa pyritään edistämään 
erityisesti joukkoliikenteen sujuvuutta ja palvelutasoa. 
Liikenneturvallisuuden parantaminen on keskeinen tavoite 
kaikessa liikennesuunnittelussa.
Liikennesuunnitteluosaston valmistelemista suunnitelmista 
päättää Helsingissä pääosin kaupunkisuunnittelulautakunta.
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FastROI KUNTO®  
raportoi kunnossa-
pidon tapahtumat
FastROI KUNTO® on katujen, 
tiestön ja piha-alueiden 
kunnossapito-organisaatioiden 
käyttöön sekä muun liikkuvan 
kaluston ja henkilöstön seuran- 
taan tarkoitettu langaton  
tiedonkeruu- ja raportointi-
järjestelmä.

Tuotteessa on automatisoitu prosessin tiedon-
keruu sekä tietojen siirto eri järjestelmien vä-
lillä. Järjestelmällä voidaan tarkasti selvittää 
tehdyt toimenpiteet ja niihin käytetty aika se-
kä resurssit. Lisäksi voidaan kerätä kunnos-
sapidon tai muiden toimenpiteiden tarpeessa 
olevista kohteista paikkatietoa, joka voidaan 
siirtää organisaation työlistalle odottamaan tu-
levia toimenpiteitä. 
     –Tavoitteena on varmistaa kaluston ja työ-
ryhmien mahdollisimman tehokas käyttö. Mi-
tä suuremmasta kaupungista on kyse, sitä tär-
keämpää KUNTO-järjestelmän kaltainen lo-
gistinen työkalu on, toteaa Kouvolan kaupun-
gin tuotantojohtaja Heikki Kyyrönen. 

     Kouvolan kaupun-
gin teknisen tuotan-
non hallinnassa on 
kaikkiaan noin 250 
ajoneuvoa.  Teknisen 
tuotannon yksikön 
käytössä on yhteen-
sä noin sata kuorma-
autoa ja työkonetta. 
Osaan ajoneuvoja 
on asennettu kiinteä 

päätelaite, jonka avulla saadaan tarkkaa tie-
toa tehdyistä toimenpiteistä esimerkiksi lumen 
poistosta, hiekoituksesta ja ajoreiteistä. Lisäk-
si 60 ajoneuvon kuljettajien matkapuhelimiin 
on asennettu Kunto-järjestelmän käyttöä var-
ten mobiilikäyttöliittymä. Muissa kuin tekni-
sen tuotannon ajoneuvoissa on parikymmentä 
kiinteää päätelaitetta, joiden avulla seurataan 
lähinnä autojen huoltovälejä.
     –Saamme järjestelmän kautta raportit esi-
merkiksi siitä, mitä katuosuuksia hoidettu ja 
kauanko missäkin kohteessa on mennyt aikaa. 
Historiatiedot ovat osoittautuneet hyödyllisik-
si myös vakuutusasioissa autoilijan vedotessa 
kadun hoitamattomuuteen, kun auto vioittuu 
esimerkiksi kuoppaan ajamisen seurauksena, 
Kyyrönen kertoo.  
     KUNTO-ohjelma palvelee myös kaupun-
gin asukkaita. Asukkaat voivat tarkastaa inter-
netin kautta liikuntapaikkojen kunnossapito-
tilanteen reaaliaikaisesti.

FastROI Oy
www.fastroi.fi
Heikki Komulainen 
Puh. 0440 214 416
heikki.komulainen@fastroi.fi
Jarmo Mustonen
Puh. 050 550 8093
jarmo.mustonen@fastroi.fi

KUNTO

http://www.valtra.fi
http://www.fastroi.fi
mailto:heikki.komulainen@fastroi.fi
mailto:jarmo.mustonen@fastroi.fi
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Näkyvämmät ja kestävämmät  
liikennemerkit
Hyvä liikennemerkki on helppo 
tunnistaa ja lukea kaikissa 
olo  suhteissa. Merkkien han-
kinnassa tulisikin nykyistä 
enemmän kiinnittää huomiota 
niiden toimivuuteen, näky vyy-
teen ja kestävyyteen.

Liikennemerkistä saadaan näkyvämpi ja kes-
tävämpi valitsemalla siihen perinteisen R1-
luokan lasihelmikalvon sijaan uudempi R2-
luokan prismakalvo, joka heijastaa valoa 
takaisin huomattavasti edeltäjäänsä tehok-
kaammin. Myös kalvon värit ovat kirkkaam-
mat, jolloin kontrasti taustan ja symboleiden 
välillä on suurempi.

– Mitä enemmän liikennemerkit heijas-
tavat valoa takaisin, sitä paremmin ne näky-
vät liikenteessä. Autoilija pystyy havaitse-
maan liikennemerkin paremmin esimerkik-
si pimeällä tai kaupunkiympäristössä, jossa 
on paljon erilaisia häiriötekijöitä, ja liikku-
maan aiheuttamatta vaaraa. Tällainen merk-
ki on myös helpompi lukea, jos kuljettajan 
näkökyky on heikentynyt, 3M Liikenteen-
ohjaustuotteiden markkinointisuunnittelija 
Eeva Pitkänen kertoo.

Liikennevirasto on antanut liikennemerk-
kien kalvoluokista ohjeellisen suosituksen, 
mutta lopullinen päätös tehdään aina merkin, 
tietyypin tai valaistusympäristön mukaan.

Edulliset kokonaiskustannukset
Hankintahinnaltaan prismakalvo on jonkin 
verran lasihelmikalvoa kalliimpi. Kokonais-
kustannukset jäävät pitemmällä aikavälillä 

kuitenkin alhaisemmiksi, koska prismakalvo 
kestää useita vuosia pitempään. Myös asen-
nuksessa ja ylläpidossa saavutetaan säästö-
jä, koska paremmin heijastavat kalvot eivät 
vaadi lisävalaistusta. 3M myöntää prisma-
kalvolle kymmenen vuoden ja lasihelmikal-
volle seitsemän vuoden takuun.

Toimivuuden ja kestävyyden lisäksi pris-
makalvon puolesta puhuu myös valmistuk-
sen ekologisuus. Kalvon rakenteen ansios-
ta tuotantoprosessissa on pystytty vähentä-
mään liuotinpäästöjä, kiinteän jätteen määrää 
ja säästämään energiankulutuksessa. Tuote-
päällikkö Matti Hasu näkee, että ympäris-
töystävällisyys ei toistaiseksi saa riittävää 
painoarvoa hankintavaiheessa. 

– Näistä asioista on alettu puhua vasta 

viimeisen vuoden, kahden aikana, ja uskon, 
että ympäristöystävällisyyden merkitys nou-
see tulevaisuudessa.

Prismakalvo sopii kaikkialle
3M on kehittänyt liikennemerkkien kalvoja 
ja sitä kautta liikenneturvallisuutta jo 70 vuo-
den ajan. Yhtiö toi prismakalvon R3-luokan 
liikennemerkkeihin 1990-luvulla ja R2-luo-
kan merkkeihin kuutisen vuotta sitten. Mat-
ti Hasun mukaan prismakalvoa käytetään jo 
hyvin yleisesti.

– Prismakalvoa alkaa olla neliömääräi-
sesti puolet, mutta prismakalvon etuihin näh-
den vanhaa lasihelmiteknologiaa käytetään 
vieläkin liikaa. Alueilla, joissa ohjeiden mu-
kaan riittää R1-luokan merkki, voitaisiin hy-

vin käyttää R2-luokkaa, joka on pitempiai-
kainen ratkaisu.

Eeva Pitkänen muistuttaa, että hyväkään 
liikennemerkki ei toimi, jos se ei ole puh-
das ja ehjä. Kuluneet, haalistuneet ja vialliset 
merkit tulisi viipymättä vaihtaa uusiin.

– Liikennemerkkejä pitäisi vaihtaa her-
kemmin ja niitä tulisi vaihtaa paremmin hei-
jastaviin merkkeihin.

Prismakalvot heijastavat valoa huomattavasti paremmin 
kuin lasihelmikalvot.

Suomen 3M Oy, 
Liikenteenohjaustuotteet
Puh. 09 525 21
www.3M.fi/liikenne

EG-kalvon ja HIP-kalvon paluuheijastusero yöaikaan 
on selvä.

Säästöä sähkölaskuun 
valaistuksensäätöjär-
jestelmällä
Kotimainen, sähkönjakeluun 
erikoistunut kojeistovalmistaja 
Norelco Oy tarjoaa kunnille 
nopean ja konkreettisen tavan  
osallistua energian- ja rahan-
säästötalkoisiin.  

Norelcon automaattinen NorSave-valais-
tuksensäätöjärjestelmä säästää rahaa katu-
valaistuksessa, pysäköinti- ja tehdashalleis-
sa, marketeissa ja urheilupaikoissa. Asiak-
kaiden kokemusten ja puolueettomien mit-
tausten mukaan julkisen valaistuksen kustan-
nuksissa voidaan säästää jopa 40 prosenttia. 
Investoinnin takaisinmaksuaika on tyypilli-
sesti alle vuosi. 
     – Kun lumi lisää valoa tai valaistuksen tar-
ve muuten pienenee esimerkiksi yöllä, jär-
jestelmä säätää automaattisesti valaistuksen 
jännitettä ja laskee tehontarvetta. Jos ener-
giaa säästyy 40 prosenttia, valaistusteho vä-
henee vain 10 - 15 prosenttia. Niin vähäis-
tä eroa käyttäjät eivät huomaa paljaalla sil-
mällä. Esimerkiksi Espoon kaupungin tekni-
sen lautakunnan testiryhmä ei säätöjärjestel-
mään tutustuessaan havainnut, milloin säätö 
oli päällä tai pois päältä, sanoo Leo Hämä-
läinen Norelcosta. 
     Espoon kaupunki on pitkäaikaisimpia Nor-
Save-järjestelmän käyttäjiä. Järjestelmää 
käyttävät myös muun muassa Joensuun ja 
Savonlinnan kaupungit.
     – Tuote on ollut markkinoilla jo yli kuu-
si vuotta, eli se on hyväksi todettu. Teknis-
ten ratkaisujen ansiosta se on myös hyvin 
varmatoiminen eikä vikaannu herkästi. Jär-

jestelmän tekniikka toimii edelleen samal-
la perusajatuksella eikä tuotetta ole tarvin-
nut päivittää.
     Säätöjärjestelmä soveltuu sekä uudis- et-
tä saneerauskohteisiin. Koska järjestelmä so-
veltuu myös toiminnassa olevan valaistuksen 
säätöön, on hyvä, että lisäinvestointeja valai-
simiin tai kaapelointeihin ei siinäkään tapauk-
sessa tarvita. Järjestelmä on helppo ja edullinen 
asentaa kaapelijakokaappiin tai pylvääseen. 

Katuvalaistuksen 
kartoitus tuottaa 
hyödyllistä tietoa
Katuvalaistuksen kartoitta-
minen on ajankohtaista mones- 
sa kaupungissa ja kunnassa jo 
senkin takia, että katuvalais- 
tusta koskeva elohopeadirek-
tiivi tulee voimaan vuonna 2015.

Pohjolan Werkonrakennus Oy tekee katu- ja 
tievalaistuksen kartoittamista ja laatii kun-
nossapitosuunnitelmia.
     – Katuvalaistuksen kartoittamisessa si-
joitetaan olemassa olevat valopisteet kar-
talle ja kerätään kaikki valopisteitä koske-
va tieto tietokantaan. Kartoittaminen antaa 
hyvän pohjan valopisteiden kunnossapidol-
le ja huollolle. Tietokanta pidetään jatkossa 
ajan tasalla päivittämällä sinne valopisteiden 
kunnossapito- ja huoltotoimet, toimitusjoh-
taja Antero Vehkala kertoo. 
     Kartoitus antaa myös tietoa investoin-
tisuunnitelman pohjaksi katuvalaistusta uu-
sittaessa. Monessa kaupungissa ja kunnassa 
asia on ajankohtainen, koska katuvalaistuk-
sessa käytettäviä lamppuja koskeva eloho-
peadirektiivi tulee voimaan vuonna 2015.
     Vehkala kertoo, että Heinolassa on alka-
massa kartoitusprojekti yhteistyössä kahden 
yhteistyökumppanin Gerako Oy:n  ja Tieto-
mekka Oy:n kanssa. Pohjolan Werkonraken-
nus vastaa käytännön kartoitustyöstä maas-
tossa ja tallentaa kentältä kerätyt tiedot ku-
ten valopisteet, pylväät, keskukset ja kaape-
loinnin Tietomekan luomaan tietokantaoh-
jelmaan sijaintitietoineen. Gerako päivittää 
valaistussuunnitelman verkkotietojärjestel-

mään koottujen tietojen perusteella. 
     Vuonna 2006 perustettu Pohjolan Werkon-
rakennus Oy on erikoistunut muun muassa 
sähkö- ja televerkkojen sekä tie-, katu- ja lii-
kennevalojen rakentamiseen, huoltoon ja yl-
läpitoon. Yrityksen asiakkaina on sähkö- ja 
televerkkoyhtiöitä, teollisuus- ja infra-alan 
yrityksiä sekä kaupunkeja ja kuntia. Pohjo-
lan Werkonrakennuksella on toimipaikat Ou-
lussa ja Haapavedellä ja tytäryhtiö Nokialla. 
Toimialueena on koko Suomi.

T&M Pylväs on valaisinpylväiden in-
ventointiin kehitetty tietokantaohjel-
ma. Kuvassa esimerkki valopistees-
tä kerättävästä tiedosta. 

Pohjolan
Werkonrakennus Oy 
Yhteystiedot:
www.pwr.fi

Norelco Oy
PL 28
57201  SAVONLINNA
Puh. 015 576 770
www.norelco.fi

http://www.kunnallissuomi.fi
http://www.3M.fi/liikenne
http://www.pwr.fi
http://www.norelco.fi
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MAARAKENNUKSEN LAADUNVALVONTA     & TESTAUS

PANK– hyväksytty testausorganisaatio

Raimo Peräkylä perusti 18 
vuotta sitten omaa nimeäään 
kantavan yrityksen, joka 
tarjoaa riippumattomia 
maarakennuksen 
laadunvalvontaan ja testaukseen 
liittyviä palveluja.
– Rakentamisen ja myös maarakentamisen 
laatu huoletti minua tuolloin ja huolettaa 
edelleen. Raimo Peräkylä Oy tarjoaa palve-
luja, joiden avulla rakentamisessa mukana 
olevat yritykset voivat nostaa omaa laatuta-
soaan, toteaa Peräkylä, jolla on 40 vuoden 
kokemus maarakennusalalta. 

Raimo Peräkylä Oy:llä on oma laborato-
rio asfaltin, kiviaineksen ja soran tutkimuksia 
varten. Laboratorion nykyaikainen laitekan-
ta soveltuu esimerkiksi asfalttiasemien, sora-
asemien ja kivimurskaamojen laadunvalvon-
taan liittyvien toimeksiantojen toteuttami-
seen. Uusin laitehankinta on muutama viikko 
sitten käyttöön otettu kiviaineksen lujuuden 
mittaamisen tarkoitettu laitteisto. 

–Toinen vahva osaamisalueemme ovat 
tiiviyden ja kantavuuden tutkimukset. Tut-
kimmeesimerkiksi tierakenteita, rataraken-
teita, piha-alueita ja rakennusten perustuk-
sia useilla erilaisilla menetelmillä. 

Viisi henkilöä työllistävän Raimo Perä-
kylä Oy:n asiakkaina on rakennus- ja maara-
kennusliikkeitä pienistä yrityksistä Suomen 
suurimpiin toimijoihin. Yksi suurimmista 
asiakkaista on Finavia.

Viime vuosien tärkeimmistä referensseis-
tä Peräkylä mainitsee Turku - Helsinki-moot-
toritien, Vuosaaren sataman, Kerava - Lahti-

oikoradan sekä Helsinki-Vantaan ja maakun-
takenttien lentoasemat.

Raimo Peräkylä Oy on luotettava yhteis-
työkumppani, jonka puolueettomaan ammat-
titaitoon asiakas voi luottaa.

–Emme nosta käsiä pystyyn hankalankaan 
toimeksiannon edessä, vaan etsimme siihen 
ratkaisun. Koska teemme näytteiden analy-
soinnin itse, pystymme nopeaan palveluun. 
Palveluamme nopeuttaa sekin, että meillä on 
käytössämme laboratoriovaunuja, joiden avul-
la voimme toimia asiakkaiden luona. 

Raimo Peräkylä Oy
Katriinantie 15
01530  VANTAA
Puh. 040 5463321

Asiantuntemusta 
maarakennuksen  
laadunvalvontaan

Raimo Peräkylä Oy tarjoaa maanra-
kennukseen ja laadunvalvontaan sekä 
testaukseen liittyviä palveluja.

Tehdas aloitti aikoinaan Kempin omilla 
tuotteilla ja Trelmec Oy on laajentanut toi-
mintaa myöhemmin sopimusvalmistuk-
seen. Yrityksessä työskentelee 35 henkilöä, 
joiden keskimääräinen palveluksessa olo-
aika on yli 20 vuotta. Yksi merkittävä koti-
mainen asiakas sopimusvalmistuksessa on 
sairaalakalustevalmistaja Merivaara Oy. 

–Lisäksi jatkamme sisaryhtiömme 
aloittamaa Dynac-kiinteistönhoitolaittei-
den valmistusta pääasiassa pick-up-autoi-
hin. Vuodesta 1998 alkaen on asennettu yli 
750 Dynac-laitekokonaisuutta, kertoo toi-

mitusjohtaja Reijo Jäntti.

Teiden ja katujen hoitoa  
vuoden ympäri
Dynac-talvivarusteisiin kuuluu kolme mallia 
hydraulitoimisia auroja, kaksi mallia hiekoit-
timia, kaksi erilaista kippiä ja alusterä. Ke-
sävarusteena on hydraulisesti toimiva paine-
pesulaitteisto.

–Dynac-etutyölaitteen kiinnitysrungos-
sa on patentoitu jousitus, joka suojaa auton 
runkoa. Kaikki laitteet ovat pikakiinnitteisiä 

ja ne on valmistettu siten, että etu- ja takay-
litykset ovat mahdollisimman pieniä. Siten 
auton kokonaismitta ei kasva liikaa.

Dynac-laitteet ovat painoltaan kevyitä, 
joten muun kuorman kantavuus autolla on 
mahdollisimman hyvä. Pick-up-ajoneuvo on 
käytettävissä ympäri vuoden. Kun kiinteis-
tönhoitotehtäviä ei ole, pikakiinnitteiset lait-
teet voidaan ottaa kätevästi pois ja autoa voi-
daan käyttää muuhun ajoon.

uutena Turvatecin  
tuotteet
Trelmec valmistaa, myy ja markkinoi Ctrol-
ley-kaasupullojen kuljetuskärryjä sekä nos-
toapulaitteita erikokoisten kaasupullojen tur-
valliseen siirtämiseen ja nostamiseen. Suo-
malaisesta pullokärryperheestä löytyy mark-

kinoiden laajin valikoima vakiokärryjä eri 
käyttökohteisiin. 

–Uutena palveluna aloitimme Turvatec 
Oy:n tuotteiden valmistuksen vuonna 2010. 
Polkupyörätelineistä liikkeelle lähtenyt Tur-
vatecin toiminta kattaa tänä päivänä moni-
puolisesti erilaisia katoksia, pyörätelineitä 
ja keinuja. 

Trelmec Oy
Tehtaantie 3
16500  HERRALA
Puh. 0400 989 430
www.trelmec.fi
www.turvatec.fi

Trelmec hallitsee metallin
Trelmec Oy perustettiin 10 vuotta sitten jatkamaan alun 
perin Kemppi Oy:n metalliosastona tunnettua metalli- ja 
ohutlevytuotantoa. Vuosien kuluessa yrityksestä on kehittynyt 
monipuolinen ja tunnettu sopimusvalmistaja.

DYNAC SYSTEM
YLI 700 ASENNETTUA VARUSTELUA

Valmistaja:
Trelmec Oy
Tehtaantie 3
16500 Herrala                           P. 0400 - 716 088                       www.dynac.net

DYNAC -TALVIVARUSTEET

DYNAC 2.2 alueaurat, 3 mallia
DYNAC kippi, 2 mallia
DYNAC R-130 telahiekoitin
DYNAC L-600 lautaslevitin
DYNAC polanneterä

DYNAC -KESÄVARUSTEET

DYNAC HP-180 painepesuri
- pikakiinnitteinen auton lavalle
- säiliö 800 litraa
- tuotto 30 litraa/min
- paine 180 bar
- lisälaitteena etupesuri ja sumupaalupesuri

Tähän mennessä on valmistettu ja asennettu yli 750 Dynac-varustelua.

Tunnustusta 
infrarakentamisen 
ammattilaiselle
Vuoden 2011 rakennusalan 
diplomi-insinööriksi valittu
infrarakentamisen ammat-
tilainen, tekninen johtaja 
Mikko Leppänen uskoo, että 
laatu ja osaaminen ovat pian 
arvossaan.

Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL 
on valinnut Ramboll Finland Oy:n teknisen 
johtajan Mikko Leppäsen vuoden 2011 ra-
kennusalan diplomi-insinööriksi. Valinnas-
sa painotettiin esimerkiksi laadukasta insi-
nööriosaamista, esimerkillisyyttä sekä am-
mattikunnan arvostuksen edistämistä. Vuo-
den rakennusalan diplomi-insinööri julkis-
tettiin RILin vuosikokousillallisilla Turussa 
15. huhtikuuta.
    Mikko Leppänen on vannoutunut infra-
mies. Hän uskoo, että jo lähitulevaisuudessa 
koittaa aika, jolloin laadusta ja osaamisesta 
ollaan valmiita taas maksamaan.
     – Nämä ovat koko alan tulevaisuuden kan-
nalta elintärkeitä asioita, joissa ei ole varaa 
lipsua. Kun loppuasiakkaina ovat kaikki kan-
salaiset, meiltä vaaditaan paljon ja meitä koh-
taan ollaan kriittisiä. Tähän haasteeseen pi-
tää myös vastata - ei selittelemällä, vaan te-
kemällä laadukasta työtä kustannuspainees-
ta huolimatta.
     Koska kova hintakilpailu on johtanut lähes 
olemattomiin katteisiin, laadun ylläpitämi-
sestä on tullut haasteellista. Huoli infraraken-
tamisen tilanteesta ja näkymistä on aiheelli-

nen. Leppästä harmittaa se, että kansallisva-
rantomme rappeutuu vauhdilla, mikä on eri-
tyisesti näin keväisin nähtävissä. Leppänen 
kehottaakin tutustumaan Rakennetun omai-
suuden tila, ROTI 2011 -raportin linjauksiin 
ja näkemyksiin. Leppänen muistuttaa, että 
nyt on näytön paikka. 
     – Tästä suosta on päästävä pikimmiten 
ylös. Jos laadusta ja osaamisesta ei olla val-
miita maksamaan, emme saa alalle parhai-
ta osaajia.
     Leppänen toteaa, että rakentamisen näky-
mät ovat edelleen haasteelliset. 
     – Nyt on erityisen tärkeää jatkaa sitä ar-
vokasta työtä, jota ala on tehnyt osaamisen 
kehittämiseksi ja nuorten saamiseksi työelä-
mään. Tämä onnistuu vain siten, että kaikki 
todella puhaltavat yhteen hiileen ja lunastavat 
lupauksensa. Meidän tulee korostaa projek-
tityön merkitystä eikä vain rakentaa nopeita 
urapolkuja, jotka pahimmillaan johtavat kui-
luun. Itselleni on aina ollut kunnia-asia saa-
da olla mukana projekteissa ja ́ saappaat sa-
vessa´ -tekemisessä.

      Vuoden rakennusalan diplomi-insinöö-
ri -tunnustuksen ovat aiemmin saaneet Esko 
Järvenpää (1997), Antti Peltoniemi (1998), 
Erkki KM Leppävuori (1999), Risto Lauk-
kanen (2000), Rita Piirainen (2001), Matti A. 
Mantere (2002), Toivo Vainiotalo (2003), Ta-
pani Mäkikyrö (2004), Lasse Alanne (2005), 
Ralf Lindberg (2006), Tage Eriksson (2007) , 
Olavi Louko (2008), Timo Kohtamäki (2009) 
ja Reijo Riekkola (2010).

raimo.perakyla@rpoy.fi
www.raimoperakylaoy.fi

Ajankohtaista:

http://www.trelmec.fi
http://www.turvatec.fi
http://www.dynac.net
mailto:raimo.perakyla@rpoy.fi
http://www.raimoperakylaoy.fi
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Pohjoisen maat ovat selkeästi 
neljän vuodenajan maita. Täällä 
kunnat ovat pinta-alaltaan suuria 
ja harvaan asuttuja verrattuna 
Keski- ja Etelä-Euroopan 
väkirikkaisiin kaupunkeihin. 
Nämä tekijät vaikuttavat myös 
kunnallisteknisten töiden 
suorittamiseen.

Keski-Euroopassa kuljetusmatkat ovat ly-
hyitä ja kaupunkien työmaat suuria verrat-
tuna meidän kunnallisteknisiin työmaihim-
me. Työkone on vain yhden tehtävän kone, 
jokaiseen työhön otetaan oma erillinen kone-
tyyppi, ja kone tuodaan työhön lavetilla. Tä-
mä tapa on todettu ruotsalaiseen kuntaraken-
teeseen sopimattomaksi, eikä se ole koko-
naistaloudellisin ratkaisu suomalaisiinkaan 
olosuhteisiin. Ruotsissa on kuntasektorilla 
tehty linjauksia, joissa kunnallistekniset työt 
pyritään tekemään mahdollisimman paljon 
pyörillä liikkuvilla monitoimikoneilla. 

Mittarina 
kokonaistehokkuus
Kunnallisteknisten töiden tuottavuuden mit-
taamiseen ei riitä pelkkä urakoiden tuntihin-
tojen tarkastelu. Suurikin yhden työn kone 
voi näyttää paperilla edulliselta, mutta kun 
otetaan huomioon kuljetus-, mobilisaatio- 
ja odotuskustannukset, monitoimikone on 
osoittautunut kokonaistaloudellisimmaksi. 

Pyörillä kulkeva monitoimikone ei vaa-
di kuljetukseen kaupunkiliikennettä tukkivia 
lavetteja, se on heti valmis työhön työkoh-
teeseen saavuttuaan eikä sen tarvitse odottaa 

kuljetusvälineitä työmaalta poistuakseen. 
Yhden päivän aikana sama kone voi teh-

dä töitä useassa eri kohteessa. Työkoneen 
siirtyminen työmaalta toiselle voi tapahtua 
normaalin kaupunkiliikenteen nopeudella, 
jopa 50 kilometriä tunnissa.

Hyvin varusteltu monitoimikone yltää 
helposti yli 90 prosentin käyttöasteeseen ym-
päri vuoden. Yhden asian kone saattaa saa-
vuttaa korkea käyttöasteen yhtä työtä tehtä-
essä, mutta sen ympärivuotinen käyttöaste 
jää matalaksi.

Ympäristövastuuta  
töiden suunnitteluun
Lavettien käyttö taajama-alueella lisää paitsi 
liikenteellistä rasitusta ja melua myös pääs-
töjä, koska kuljetuskalusto yleensä on ras-
kaampaa kuin itse kuljetettava työkone. Yh-
den työn kone vaatii oman moottoroidun ka-
luston koneen tuomiseen, työn tekemiseen 
ja koneen pois viemiseen, kun taas pyörillä 
liikkuva monitoimikone kulkee, tekee työn 
ja poistuu yhdellä moottorilla.

Työkohteen maisemakuormitus on osa 
ympäristövastuuta. Suuret yhden työn koneet 
jättävät yleensä työmaan epäsiistiin kuntoon, 
ja työkohde joudutaan siistimään vielä yhdellä 
pienemmällä koneella. Pyörillä kulkeva moni-
toimikone viimeistelee ja siistii itse työnsä. 

Millainen on hyvä
monitoimikone?
Monitoimikoneen hankinta ei ole kunnalle tai 
kaupungille itseisarvo, koska yleensä palvelu 
on ostettavissa urakoitsijoilta. Ostopalvelun 
hankinnassa on syytä kiinnittää huomiota ko-
konaistuottavuuteen ja ympäristövastuuseen. 

Omaa kalustoa hankittaessa on syytä ot-

taa huomioon, että monitoimikone on varus-
telultaan ympärivuotiseen käyttöön tarkoitet-
tu. Kotimainen tai pohjoismainen koneen val-
mistaja pystyy yleensä tarjoamaan hyvät va-
raosa- ja huoltopalvelut sekä palvelun, jossa 
konetta voidaan muokata elinkaaren aikana 
asiakkaiden muuttuvien tarpeiden mukaan.

Kun perustarve on yllä kuvatusti kar-
toitettu, on vielä harkittava koneen nopeus. 
Markkinoilla on tarjolla suuri määrä pyöril-
lä kulkevia työkoneita, joiden siirtonopeus 
on 25 – 40 kilometriä tunnissa. Kun valitaan 
kone, jonka siirtonopeus on 45 – 50 kilomet-
riä tunnissa ja varustetaan kone ketteryyttä li-
säävällä runko-ohjauksella, lisätään koneen 
tuottavuutta noin yhdellä tunnilla per työpäi-
vä. Tämä tarkoittaa vuositasolla yli kuukau-
den lisätyöpanosta samalla koneella.

Koneen päästöihin ja ympäristörasituk-
seen vaikuttavat polttoaineen kulutus, ren-

gastus ja ohjaamon melutaso. Vertailemalla 
koneiden teknisiä arvoja on helppo laskea, 
paljonko polttoainekulutus on per nopeus-
kilometri tai käyttötunti. 

Koneen ohjaamossa voidaan todeta ergono-
miset tekijät kuten liikkuvuus, näkyvyys ja oh-
jaimien sijoittelu. Ergonomian hyödyt tulevat il-
mi paitsi työn tuottavuudessa, myös työssä viih-
tymisessä ja vähenevinä sairauspoissaoloina.

Pyörillä liikkuva monitoimikone on kokonais-
taloudellisin kunnallisteknisissä töissä

Hyvin varusteltu monitoimikone yltää helposti yli 90 prosentin käyttöastee-
seen ympäri vuoden. Kuvassa esimerkkinä Lännen- pyöräkuormainkaivuri ja 
Lännen Lundberg-taajamatraktori.

Lännen Tractors
Minttupelto 5
02920  ESPOO
Puh. 020 761 2200
www.lannentractors.fi                                                                           

Tienviitat kohti uuden 
sukupolven yhdyskunta- 
ja liikennepolitiikkaa

 Uudenlainen liikenne- ja yhdyskuntasuun-
nittelu sekä erilaiset liikkumispalvelut var-
mistavat kansalaisille toimivat arjen mat-
kat ja yrityksille kilpailukykyä tukevan toi-
mintaympäristön. Näin hahmottelivat tule-
vaisuutta Liikennerevoluutio-kehitysohjel-
maan osallistuneet asiantuntijat.

– Suunnittelun perustana on poliittinen 
päätös julkisin varoin tarjottavasta matko-
jen ja kuljetusten palvelutasosta. Tämä toi-
mivuustakuu on julkisen vallan antama pal-
velulupaus käyttäjille. Uusi, eri toimijat yh-
distävä liikenne- ja yhdyskuntasuunnittelun 
malli sovittaa yhteen maankäytön, asumi-
sen, liikenteen, palvelurakenteen ja elinkei-
nojen toimintaedellytykset sekä etsii kei-
not, joilla annettu lupaus lunastetaan, tote-
aa johtaja Juha Kostiainen Sitran Julkis-
hallinnon johtamisohjelmasta.

– 
Vaativat kotimaiset, julkiset ja yksityiset 
asiakkaat sekä pitkäkestoiset sopimukset 
luovat palveluntarjoajille kannustimia in-
novaatioihin, palveluiden kehittämiseen 
ja tuottavuuden kasvattamiseen. Näin syn-
tyy uusia tapoja ratkaista liikkumiseen ja 
kuljettamiseen liittyviä haasteita ketteräs-
ti ja joustavasti, kertoo liikenneneuvos Ee-
va Linkama liikenne- ja viestintäministe-
riöstä.

Liikennerevoluutio-kehitysohjelmassa 
kehitetään ja kokeillaan uuden sukupolven 
lähestymistapaa yhdyskunta- ja liikenne-
suunnitteluun. Monivaiheisen kehitysoh-
jelman ensi vaiheen tuloksena julkaistiin 
ajatuskartta viitoittamaan tietä tulevaisuu-
teen.

Kehitysohjelmaa on toteutettu joulu-
kuusta 2010 alkaen yhteistyössä Sitran Jul-

kishallinnon johtamisohjelman, liikenne- 
ja viestintäministeriön, valtiovarainminis-
teriön, ympäristöministeriön, työ- ja elin-
keinoministeriön, Liikenneviraston, Trafin, 
RYM Oy:n, Tivit Oy:n sekä alan toimijoi-
den kanssa.

Liikennevirasto koordinoi ajatuskarttaa 
konkretisoivia kokeiluhankkeita. Eri toimi-
jat ovat lupautuneet viemään kehitysohjel-
maa eteenpäin. Verkostoa johtaa jatkossa 
liikenne- ja viestintäministeriö.

Ajankohtaista:

Kestävässä, ihmiskeskeisessä palveluyhteiskunnassa 
infrastruktuuria, liikkumista ja logistiikkaa lähestytään 
palveluna ja hyvinvoinnin lähteenä. Haasteena on 
saada aikaan parempaa vähemmällä. Suomi tarvitsee 
toiminnoiltaan ketterän liikennejärjestelmän, joka kykenee 
vastaamaan käyttäjien nopeasti muuttuviin tarpeisiin. 
Viime kädessä sen tekee mahdolliseksi yhteiskunnan 
läpäisevä digitaalisuus.

Vuonna 2007 Suomen 
kuntatekniikan yhdistys SKTY 
ja useat suuret kaupungit 
käynnistivät Kuntatekniikan 
foorumin. Foorumi uudistuu 
toukokuussa.

Tavoitteena on muodostaa foorumista entis-
tä paremmin kuntatekniikan tekijöitä palve-
leva kohtaamispaikka ja tuoreen asiantunti-
jatiedon välittäjä.

 Täysin uudistetut www.kuntatekniik-
ka.fi-verkkosivut avautuvat 18. toukokuu-
ta. Sivuilla on esimerkiksi KL-Kustannus 
Oy:n toimittajien ja muiden uutislähteiden 
tarjoamia kuntatekniikan uutisia sekä tietoa 
avoimista työpaikoista, kursseista, seminaa-
reista ja messuista.. 

Olennainen osa uudistusta ovat kunta-
tekniikan palvelujen hankekehitykseen so-
veltuvat verkkotyötilat, joiden käyttäjähal-
linta on kunkin hankkeen vastuuhenkilöllä. 
Verkkotyötilat mahdollistavat myös luotta-
muksellisen mielipiteiden vaihdon ja asia-
kirjojen valmistelun.

 Sivujen interaktiivisuutta pyritään lisää-
mään muun muassa uutiskeskusteluilla ja 
ajankohtaisiin aiheisiin iskevällä Puheen-
vuoro-palstalla. Kuntatekniikan julkaisu- ja 
kuvapankit ovat jatkossa niin ikään käytet-
tävissä ja palvelevat siinä laajuudessa kuin 
käyttäjät niihin aineistoa tuottavat.

  

Kunta-
tekniikan 
foorumi 
uudistuu

AINEISTOT VERKOSSA
        
Liikennerevoluutio 2011 -ajatus-
kartta on ladattavissa pdf-tiedos-
tona Sitran verkkosivuilta osoit-
teesta www.sitra.fi -> Ajankoh-
taista. 

Liikennerevoluution blogisi-
vusto on internetissä osoitteessa 
http.//liikennerevoluutio.poste-
rous.com/.   

http://www.kunnallissuomi.fi
http://www.lannentractors.fi
http://www.kuntatekniik-ka.fi-verkkosivut
http://www.kuntatekniik-ka.fi-verkkosivut
http://www.kuntatekniik-ka.fi-verkkosivut
http://www.sitra.fi
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Elinkaarihankkeisiin 
kaivataan lisää 
kumppanuutta

Tiedot käyvät ilmi tutkimuksesta, jonka oi-
keustieteen ylioppilas Niina Hakkarainen 
on tehnyt Asunto-, toimitila- ja rakennutta-
jaliitto RAKLIn, Rakennusteollisuus RT:n 
ja Infra ry:n ohjauksessa. Tutkimukseen on 
haastateltu 19 elinkaarihankkeissa kokemus-
ta saanutta tilaajien, palveluntuottajien ja ra-
hoittajien edustajaa.

Selkeyttä riskinjakoon ja
maksumekanismeihin
Elinkaarimalleissa yhdistyvät hankkeen 
suunnittelu, rakentaminen ja pitkäaikainen 
15 - 30 vuoden ylläpito. Useissa tapauksissa 
hankkeisiin liittyy myös rahoitus- ja omistus-
järjestely. Suomessa mallia on käytetty muu-
tamissa moottoritiehankkeissa sekä useiden 
julkisten rakennusten rakentamisessa.

     Riskinjaon suhteen haastateltavat koki-
vat, että kokemusten karttuessa on hankkeis-
sa menty parempaan suuntaan. Palveluntuot-
tajat toivoivat edelleen tilaajien ottavan kan-
nettavakseen erityisesti niistä riskejä, joiden 
toteutumiseen osapuolet eivät voi vaikuttaa ja 
joiden hinnoittelu nostaa aiheetta tarjoushin-
taa. Maksumekanismeja ja sanktioita määrit-
televiä sopimusehtoja pidetään edelleen mo-
nimutkaisina. 

 
Innovaatioille ja 
vuoropuhelulle lisää tilaa
Erityisesti palveluntarjoajat kokivat ongel-
maksi sen, etteivät he voi hankkeissa riittä-
västi hyödyntää omia innovaatioitaan. He ei-
vät useinkaan pääse vaikuttamaan projektei-
hin suunnitteluvaiheessa, jolloin elinkaari-

hankkeen keskeiset ratkaisut tehdään. Myös 
innovaatioihin liittyvistä tekijänoikeuksista 
on joissakin tapauksissa aiheutunut ongel-
mia. 
     Suunnittelun yhteistyötä ja vuoropuhelua 
on syytä elinkaarihankkeissa lisätä, jotta niis-
tä saadaan paras mahdollinen hyöty irti.

 
Nopeus ja laatu 
eivät kiistattomia etuja
Elinkaarimalleja on perusteltu niiden nope-
udella sekä hankkeiden toteutuksen ja yllä-
pidon paremmalla laadulla. Selvityksen mu-
kaan elinkaarimalli voi mahdollistaa hank-
keiden aloittamisen normaalia budjettirahoit-
teista mallia aikaisemmin, kun koko kustan-
nuserää ei tarvitse osoittaa kerralla tilaajan 
budjetista. Sen sijaan tutkimuksessa ei saatu 
yksiselitteistä tukea sille, että rahoitusmalli 
vaikuttaisi itse rakentamisprojektin aikatau-
lun läpivientiin. Myöskin itse kilpailuttamis-
prosessi - ja hankintavaihe voivat olla moni-
mutkaisempia ja pitkäkestoisempia kuin pe-
rinteisessä mallissa.
      Laatutavoitteiden toteutumisen arvioimi-
seksi kaivataan kokemuksia sopimuskauden 

loppuun ehtineistä hankkeista.

Osaamista ja mallien 
tuntemusta laajennettava
Haastattelututkimuksen mukaan yksi keskei-
simmistä haasteista on se, että jokainen han-
ke on täysin yksilöllinen, mikä vaatii paljon 
paneutumista ja asiakirjojen räätälöintityö-
tä. Elinkaarimallin vakiointi ja yksinkertais-
taminen nopeuttaisi hankkeiden läpivientiä ja 
selkeyttäisi eri osapuolten asemaa. Elinkaa-
rimallien valmistelun osaamispohjaa tulisi 
haastateltujen mukaan laajentaa.
     Esteenä elinkaarimallien laajemmalle 
käytölle on tilaajien mukaan mallin kannat-
tavuuden osoittamisen vaikeus poliittises-
sa päätöksenteossa. Palveluntuottajat puo-
lestaan kaipaavat hankkeisiin jatkuvuutta ja 
sopimusasiakirjojen malleja, joita voitaisiin 
hyödyntää useammassa hankkeessa. 
     Hankkeiden monistamista peräänkuulutti-
vat myös eläkevakuutusyhtiöt, jotka eivät ny-
kytilanteessa koe rahoituksesta ja pääomasi-
joituksista saatavaa tuottoa riittäväksi. Mo-
nistettavuus helpottaisi myös hankkeiden ris-
kien ennakoitavuutta.

Elinkaarimallit rakennusinvestointien toteutusmuotona 
kiinnostavat sekä tilaajia että palveluntuottajia, mutta niihin 
liittyy edelleen runsaasti haasteita. Aitoa kumppanuutta ja 
innovaatioita kaivataan lisää, maksumekanismeja ja riskien 
jakoa tulee selkeyttää sekä mahdollisuuksia toimintamallien 
monistamiseen lisätä.

Ajankohtaista:

Eerola-Yhtiöiden historia ulottuu vuoteen 
1969, kun Lokapalvelu H. Eerola Oy aloitti 
toimintansa. Tänä päivänä yhtiöihin kuulu-
vat myös Putkistosaneeraus Eerola Oy, Lo-
kapalvelu Häme Oy, Vesihuolto Eerola Oy, 
sekä jätteenkäsittelyyn erikoistunut Lehile 
Oy ja Kuljetusliike P. Eerola Oy, joka tarjo-
aa vaihtolava- ja nosturipalvelua.

Yhdessä yritykset tarjoavat saumatonta 
kokonaispalvelua, joka kattaa viemäreiden 
ja putkistojen ennakoivan huollon ja sanee-
raukset. Alusta alkaen palvelutarjontaan on 
kuulunut myös päivystys, joka toimii vuoden 
jokaisena päivänä ympäri vuorokauden. 

– Voimme hoitaa kaiken yhteistyökump-
paneiden kanssa  alusta loppuun, ja tarvitta-
essa pystymme irrottamaan kalustoa kiireel-
lisiin tehtäviin nopeasti, toimitusjohtaja Pasi 
Eerola toteaa.

Suuren resurssit,
pienen joustavuus
Eerola-Yhtiöiden palveluksessa työskentelee 
kolmisensataa alan kokenutta ammattilaista. 
Yhtiöillä on käytössään ajanmukainen, siis-
ti ja tehokas kalusto, joka on räätälöity vie-
märeiden huoltoon ja saneeraukseen. Noin 
200 yksikön kalustoon kuuluu muun muassa 
imuautoja, kaikenkokoisia paine- ja imuauto-
ja, kuvausyksiköitä, suurtehoimureita, suu-
ria pumppukontteja, vaihtolava-autoja sekä 

liikenteenohjauskalustoa. 
Huomattavasta kapasiteetista huolimatta 

yhtiön päivittäistä toimintaa ohjaavat perhe-
yrityksen arvot. Henkilökunnan ammattitai-
to, matala organisaatio ja mutkaton päätök-
senteko nousevat esille esimerkiksi silloin, 
kun apua tarvitaan nopeasti.

– Meille joka ikinen työ likakaivon tyh-
jennyksestä suureen saneerauskohteeseen 
on erittäin tärkeä. Saamme käynnistettyä 
toiminnan nopeasti esimerkiksi tulvatilan-
teissa ja voimme myös tehdä joustavasti in-
vestointeja silloin, kun niitä tarvitaan, Ee-
rola kertoo.

Palvelua läpi Suomen
Eerola-Yhtiöt palvelee muun muassa kuntia 
ja kaupunkeja, yrityksiä, taloyhtiöitä ja ko-
titalouksia. Eerolan mukaan yhteistyö kun-
nallisten vesihuoltolaitosten kanssa on tiivis-
tä. Tavoitteena on löytää kustannustehokkaat 
työ- ja saneerausmenetelmät sekä näin turva-

ta häiriötön vedensaanti loppukäyttäjille.
– Meillä on vuosisopimus esimerkiksi 

HSY:n kanssa. Sopimuksen puitteissa osa 
viemäritutkimus-, puhdistus- ja kuvausau-
toistamme toimii heidän työnjohtonsa alai-
suudessa. 

Toimipisteet sijaitsevat Espoossa, Loh-
jalla, Hangossa, Mäntsälässä, Porvoossa, Lo-
viisassa, Lahdessa, Hämeenlinnassa, Ylöjär-

vellä, Jyväskylässä, Seinäjoella, Vaasassa se-
kä Kaarinassa.

– Teemme myös töitä projektikohtaises-
ti ja yhteistyökumppanuuksien kautta ko-
ko maan alueella. Verkostoon kuuluu vie-
märihuollon ja saneerauksen osaajia, joten 
voimme tarjota palvelua niillekin asiakkail-
le, joilla on toimipisteitä useilla paikkakun-
nilla Suomessa, Eerola sanoo.

Palveluksessanne viemäreiden 
ja putkistojen erikoisosaaja
Eerola-Yhtiöt Oy on keskittynyt viemäreiden ja putkistojen 
huoltoon ja saneeraukseen. Perheyrityksen vankka osaaminen 
ja riittävät resurssit takaavat joustavan palvelun ja hyvän 
lopputuloksen.

Eerola-Yhtiöt Oy
Läntinen teollisuuskatu 30
02920  ESPOO
Puh. 09 855 3040
www.eerolayhtiot.fi

Eerola-Yhtiöillä on käytössään siisti ja uudehko vesi- ja viemäröihin räätälöi-
ty kalusto.

http://www.eerolayhtiot.fi
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– Hyödynnämme muun muassa kaikis-
sa autoissamme mobiilitekniikkaa, joka tuo 
paljon tehoa sekä työnohjaukseen että työn 
suorittamiseen. Kyse on valtavista kustan-
nussäästöistä, Monnonen korostaa.

Turun Kunnallistekniikkaliikelaitos on 
mukana TUKEFIN  - Innovatiiviset hankin-
nat -projektissa, jonka tarkoitus on kehittää 
hankintatointa valtakunnallisesti. 

– Sisäisissä uudistuksissa olemme yh-
distäneet hallinnon eri yksiköistä yhteen pis-
teeseen. Perinteisen kunnossapidon ja puh-
taanapidon sijaan nyt puhutaan ylläpidosta. 
Tässä innovatiiviset teknologiakehitteet ovat 
keskeisessä asemassa. Esimerkkinä on siir-
tyminen perinteisestä lumen kaduilta pois-
tamisesta imuritekniikan käyttöön. Kaikes-
sa tekemisessä täytyy päästä alempiin kus-

tannuksiin. 
Karttapaikkasidonnaisuus 

on tärkeää. Käytössä on Tek-
lan kehittämä, Xcity-ohjel-
miston karttapohjalla toimiva 
Yleisten Alueiden Operatiivi-
sen Hallinnan (YAOH) järjes-
telmä. Kun kaikki yleisiä alu-
eita kuten katuja, puistoja ja vi-
heralueita koskeva ajantasainen 
tieto löytyy keskitetysti yhdestä 
järjestelmästä, ylläpitopidon te-
hokas suunnittelu helpottuu. 

Sponsorirahoituksessa 
mahdollisuuksia
Infran maailmaan liittyy myös 
rahoitusmuotojen kehittämi-
nen. Tällä hetkellä kunta tilaa 

työt itseltään eli perustamaltaan Kunnallis-
tekniikkaliikelaitokselta ja myöhemmin osa-
keyhtiöltä.

– Tälläkin puolella pitäisi innovoida uu-
sia rahoitusmuotoja. Vanhalla tavalla teh-
den loppuvat rahat. Olisin tuomassa elin-
kaarirahoitusmallia myös kuntasektorille. 
Myös sponsorirahoituksen hyödyntäminen 
on meillä vielä melko alkeellista. Esimerkik-
si Espanjassa Valenciassa infrajärjestelmäs-
sä tarpeelliset hulevesi- ja sadevesikaivojen 
kannet oli myyty elinkeinoelämälle mainosti-
lana. Kaivonkansiin oli valettu asianomaisen 
kustantajayrityksen nimi. Samoin jalkakäy-
tävillä oli kauniisti suunniteltuja sponsorei-
den pysyväismainoksia signeerattuna katu-
kiviin. Olemme Turussakin käyttäneet hie-
man sponsorirahaa; esimerkiksi Samppalin-
nan puiston penkit on sponsoroitu ja ne myös 
ylläpidetään Fonectan toimesta. Sponsorira-
haa voitaisiin hyödyntää vieläkin enemmän, 
Monnonen näkee.  

. . . jatkoa sivulta 8.
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Kuva: Nana Simelius

www.kunnallissuomi.fi

Turve sopii 
moneen käyttöön

KunnallisSuomi
ilmestyy tämän kevään aikana vielä kaksi kertaa.
 
10.5. ilmestyvässä lehdessä esillä ovat 
terveydenhuolto- ja hoivapalvelut.

25.5. ilmestyvässä lehdessä aiheina ovat 
julkiset hankinnat sekä henkilöstö- ja taloushallinto.

Turpeella on hienoja ominai-
suuksia, joiden ansiosta sitä 
voidaan käyttää yhtälailla 
niin energiantuotannossa 
kuin viherrakentamisessa tai 
jätteenkäsittelyssä.

Turve on fysikaalisilta, kemiallisilta ja bio-
logisilta ominaisuuksiltaan ainutlaatuinen 
luonnonvara. Yhdessä grammassa turvet-
ta on parhaimmillaan noin 200 neliömet-
riä pinta-alaa ja yksi kuutiometri turvetta 
pystyy sitomaan nestettä jopa 600 – 800 
litraa.

– Kompostointiin ja imeytykseen käytet-
tävät turpeet ovat vähän maatuneita vaaleita 
turpeita, joiden imukykyominaisuudet ovat 
parhaat. Kaikista tummimmat turpeet sovel-
tuvat viherrakennusmassojen raaka-aineiksi, 
kertoo Raimo Helander Vapo Oy:stä. 

Turve sitoo haitta-aineita 

Julkisella sektorilla turpeen ominaisuudet 
tunnetaan hyvin jätevesilietteiden kom-
postoinnin puolella, viherrakentamisessa 
ja maisemointihankkeissa. 

Turve soveltuu kasvualustojen raaka-
aineeksi erinomaisten ominaisuuksiensa 
ansiosta. Kasvuturpeen alhainen pH ja ra-
vinnepitoisuus mahdollistavat turpeen sää-
telyn eri kasveille sopivaksi. Lisäksi turve 
ei luontaisesti sisällä rikkakasvien sieme-
niä, kasvitauteja tai kasvituholaisia.

Koska turve on huokoinen ja hygieeni-
nen materiaali, se on hyvin toimiva jäteve-
silietteiden kompostoinnin tukiaine. Tur-
ve pystyy sitomaan suuren määrän nestei-
tä ja pidättämään tehokkaasti haitta-ainei-
ta, mikä auttaa esimerkiksi tasoittamaan 
kompostin kosteutta ja poistamaan haju-
haittaa.

Helander näkee, että turvetta voitaisiin 
ominaisuuksiensa puolesta käyttää huo-
mattavasti nykyistä enemmän esimerkik-
si eristeenä kaatopaikkojen ja läjitysaluei-
den rakentamisessa.

– Turpeen kykyä pidättää vettä ja hait-
ta-aineita ei vielä osata hyödyntää riittävän 
laajasti. Kun rakennetaan kaatopaikka tai 
läjitysalue, niin kuorma tai kuormitus voi-
si tulla tiivistyskerroksena toimivan turve-
patjan päälle. Turve toimisi suodattimen 
tavoin alueen pohjamateriaalina pidättäen 
myös haitta-aineita. 

Merkittävä ympäristöturpeiden 
toimittaja
Vapo on Itämeren alueen johtava biopoltto-
aineiden toimittaja, tärkeä biolämmön tuot-
taja, asiantunteva jätteenkäsittelijä ja mer-
kittävä saha-alan yritys. Erityisen hyvin Va-

po tunnetaan voimalaitosten polttoaineena 
käytettävän turpeen tuottajana, mutta yh-
tiö on myös merkittävä ympäristöturpei-
den jalostaja ja toimittaja. Vapo on Euroo-
pan suurin ympäristöturpeen tuottaja ja toi-
mittaa kasvuturvetta kymmeneen Euroo-
pan maahan.

Vapo tuottaa erilaisia ympäristöturpei-
ta, jotka soveltuvat kuivikkeeksi, kompos-
toinnin seosaineeksi, kasvualustaksi sekä 
imeytykseen ja maanparannukseen. Pie-
nemmät erät turvetta voi tilata Vapon tilaus-
keskuksesta ja suuremmat määrät alueellis-
ten myyntipäälliköiden kautta. Koko turve-
tuotannosta ympäristöturpeiden osuus on 
noin kymmenen prosenttia.

www.vapo.fi

Kuntaliiton Yhdyskunta, tekniikka ja ympä-
ristö -yksikkö on valmistellut omaa toimi-
alaansa koskevat hallitusohjelmatavoitteet 
vuosille 2011–2015. 

Hallitusohjelmatavoitteilla yksikkö halu-
aa osallistua toimialan kehittämisestä käytä-
vään keskusteluun ja esittää kantansa vaali-
en jälkeen laadittavaa hallitusohjelmaa var-
ten. 

Tavoitteissa painotetaan, miten tärke-
ää on, että kunnilla on jatkossa käytössään 

tarpeeksi resursseja ja oikeat työkalut hy-
vän rakennetun ympäristön ylläpitämiseksi. 
Toimialaa koskevissa päätöksissä haluataan 
valtiolta pitkäjänteisestä kehittämistyötä esi-
merkiksi maankäytön, liikenteen ja asumi-
sen kysymyksissä ja toisaalta pitkäjänteistä 
tukea esimerkiksi infran kunnossapitoon ja 
rakennusten energiantehokkuuden paranta-
miseksi. Tavoitteissa on esitetty myös uusia 
avauksia, kuten toimintamalli kuntien ja val-
tion ilmastokumppanuudesta. 

Kuntaliitolta tavoitteita 
alkavalle hallituskaudelle

Ajankohtaista:

http://www.kunnallissuomi.fi
http://www.kunnallissuomi.fi
http://www.vapo.fi
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Ekovalo-projekti 
auttaa kuntia 
kohti ekologista 
valoa

Elohopealamppujen poistuminen markki-
noilta merkitsee ulkovalaistuksen kannalta 
radikaalia muutosta. Suomessa on arviolta 
1,3 miljoonaa ulkovalopistettä, joista vielä 
noin puolessa on elohopealamppuja. Valais-
tuksen vaihtotyöt on jo aloitettu, mutta silti 
monissa kunnissa on vielä paljon tehtävää. 
Edessä olevat ulkovalaistuksen muutostyöt 
ovat tilaisuus parantaa valaistuksen laatua ja 
energiatehokkuutta. 

Ekovalo-projektin kunnille ja energialai-
toksille suuntaaman toimintamallin avulla 
voidaan optimoida, miten ulkovalaistuksen 
700 000 elohopealamppuvalaisinta korvataan 
energia- ja kustannustehokkaasti ja samalla 
vähennetään sähkön käyttöä ja sähköntuo-
tannon kasvihuonekaasupäästöjä. Esimerk-
kiasennusten kautta esitetään vaihtoehtoisia 
katuvalaistusratkaisuja ja käydään läpi niiden 

ominaisuuksia ja elinkaarikustannuksia. 
– Ekovalo-projektin aikana vuosina 

2009−2010 mukana olleiden kaupunkien 
alueella on tehty useita valaistusratkaisujen 
muutostöitä, joissa elohopealamppuja on 
korvattu sekä suurpaine-, monimetalli- että 
induktiolampuilla. Suomessa ensimmäiset 
LED-ulkovalaistusasennukset tehtiin 2007, 
ja tämän jälkeen niitä on toteutettu useita. 
Vuonna 2010 Ekovalo-projektissa kartoitet-
tiin 35 LED-ulkovalaistuskohdetta, kertoo 
professori Liisa Halonen Aalto-yliopiston 
Valaistusyksiköstä. 

Ulkovalaistusratkaisut saattavat jatkossa 
perustua suurelta osin viime vuosina paljon 
kehitettyyn LED-valaisimeen. Ekovalo-pro-
jektin pilottiasennuksilla haettiin jalankul-
kijoiden ja autoilijoiden käyttökokemuksia 
LED-lampuista. 

Ajankohtaista:

Euroopan komission valaistustuotteiden ekologista suunnittelua 
koskevan direktiivin myötä  ulkovalaistuksessa käytetyt 
elohopealamput poistuvat markkinoilta vuoteen 2015 mennessä. 
Aalto-yliopiston Valaistusyksikön Ekovalo-projektissa kehitettiin 
toimintamalli, joka auttaa kuntia ja energiayhtiöitä kohti 
ekologisempia valaistusratkaisuja.

KunnallisSuomi

www.kunnallissuomi.fi

Infra-alan ammatti-
laiseksi Turussa
Turun ammattikorkeakoulun 
tekniikan, ympäristön ja 
talouden tulosalueella rakennus -
tekniikan koulutusohjelmassa 
yksi suuntautumisvaihtoehto on 
infratekniikka.

Rakennustekniikan koulutusohjelmassa nel-
jän vuoden opiskeluajasta kaksi ensimmäis-
tä vuotta kaikki opiskelijat opiskelevat yhtä-
läisiä perusaineita. Sen jälkeen valitaan eri-
koistuminen ja kaksi viimeistä vuotta luetaan 
omaa alaa. Infratekniikan opinnoissa keski-
tytään teiden, katujen, siltojen, vesiväylien ja 
vesihuollon suunnitteluun, rakentamiseen ja 
kunnossapitoon.

– Kestävä kehitys on oleellista kaikes-
sa rakentamisen opetuksessamme. Opinto-
jen alussa opetamme kaikille ympäristötek-
niikkaa ja käymme läpi, mitkä tekijät pilaa-
vat maata, vettä ja ilmaa rakentamisen kautta. 
Samalla käydään läpi aiheeseen liittyvä lain-
säädäntö ja perustekniikat. Tavoitteena on, 
että rakennustekniikan opiskelijalla on ym-
märrys kestävään kehitykseen, kertoo infra-
tekniikan lehtori Pirjo Oksanen.

Turun ammattikorkeakoulun infrateknii-
kan suuntautumisvaihtoehto antaa hyvät ja 
laaja-alaiset valmiudet alalle. Opiskelijan on 
helppo vielä opiskelun aikana miettiä, mihin 
suuntaan haluaa edetä opinnoissaan ja mihin 
valmistua työelämässä.

– Harjoittelulla, projektitöillä ja opin-
näytetyöllä opiskelija voi helposti suunnata 
omaa erikoistumistaan. Opintoihin pakolli-
sina kuuluvat projektityöt tehdään satapro-
senttisesti työelämälle. Projektien aiheet tu-
levat joko työelämän pyynnöistä tai opiske-

lijoiden omista verkostoista ja yhteyksistä. 
Harjoittelut toteutetaan koko opiskelun ajan 
yhteistyössä yritysten kanssa. Myös opinnäy-
tetöistä melkein sata prosenttia menee työ-
elämään. 

Infra-ala on kehittymässä, ja tietokone-
malliin pohjautuva rakentaminen on siellä 
paljon pidemmällä kuin talonrakennussek-
torilla.

– Meidän pitää opettaa valmistuva in-
sinööri ymmärtämään tietokoneavusteis-
ta suunnittelu- ja rakennusmaailmaa. Tämä 
tekee opetuksesta haasteellista, mutta myös 
hyvin mielenkiintoista, Oksanen summaa. 

Turun ammattikorkeakoulu
Sepänkatu 2
20520  TuRKu 
Puh. 02 263 350
www.turkuamk.fi

Espoossa katu- ja viheralueisiin 
liittyvät investoinnit ovat 
tällä hetkellä korkealla 
tasolla. Investointitahtiin ovat 
tuoneet paineita kaupungin 
jatkuva kasvu ja Länsimetron 
rakentaminen.

Länsimetron rakentamises-
ta vastaa Helsingin ja Espoon 
kaupunkien yhteisorganisaa-
tio Länsimetro Oy. Molem-
milla kaupungeilla on edustus 
suunnitteluryhmässä. Espoossa 
Tekninen keskus huolehtii sii-
tä, miten uudet metroasemat lii-
tetään olemassa olevaan katu-
verkostoon. Parhaillaan käyn-
nissä ovat suunnittelu- ja kaa-
voitustyöt.

Metroasemien 
ympärille 
keskittymiä
Espoon alueelle länsimetro 
tuo kuusi metroasemaa. Ase-
man seutuihin on luvassa suu-

ria muutoksia. Espoon kaupungin katupääl-
likkö Harri Tanskan mukaan suurin kehittä-
misalue on Tapiola, jonka keskustaan teh-
dään paljon muutoksia.

– Tapiolassa metroaseman kohdalla Me-
rituulentie painetaan kerrosta alemmas ja 
sinne tulee bussiterminaali. Metroaseman 
lähelle tulee myös paljon uutta liiketilaa ja 
pysäköinti siirtyy kallioon louhittavaan py-
säköintilaitokseen, jonne tulee ensin 1500 
autopaikkaa ja jatkovaiheessa toinen 1500 
paikkaa. 

Myös Keilaniemessä tapahtuu. Metroase-
maan viereen tullee nousemaan neljä pyö-
reätä asuintaloa, joista korkeimmat ovat yli 
40-kerroksisia. Tornitalojen kohdalta Kehä 

1 -väylä katetaan betonikatteella.
– Leimaa antavaa on, että monella ase-

malla tulee olemaan jonkinlainen torni tai 
torneja, koska asemien lähiympäristöistä ha-
lutaan mahdollisimman tehokkaasti raken-
nettuja. Koska julkiset yhteydet ovat hyvät, 
kannattaa myös rakentamista keskittää alu-
eille, Tanska sanoo.

Suuria katujärjestelyitä on suunnitteilla 
myös Matinkylän aseman ympäristöön, min-
ne järjestetään metron liityntäliikenne länti-
sestä Espoosta. Matinkylään on suunnitteilla 
myös Suomenlahdentie, joka toteutuessaan 
yhdistäisi metroaseman Soukanlahden suun-
taan menevään katuverkkoon.

Tekninen keskus 
tilaajaorganisaatioksi
Espoon kaupungin Tekninen keskus on tä-
män vuoden alusta pitäen toiminut kunnal-
listekniikan tilaajaorganisaationa. Tekninen 
keskus ostaa katujen ja puistojen ylläpito- ja 
rakennuspalvelut Katu- ja vihertuotantolii-
kelaitokselta, joka eriytettiin vuoden alussa 
palveluliiketoimen toimialaan.

Tanskan johtamassa katu- ja viherpalve-
lut -yksikössä Teknisessä keskuksessa toimii 
kuusi yksikköä. Ne ovat ohjelmointiyksikkö, 
jonka vastuulla on tulevien hankkeiden ra-
hoitus, rakennuttamisyksikkö, pysäköinnin-
valvontaan keskittyvä viranomaisyksikkö, 
urakanvalvontayksikkö, erityissuunnittelu-
yksikkö, joka hallinnoi muun muassa liiken-
neturvallisuuteen, liikuntapaikkoihin ja kai-
vulupiin liittyviä asioita sekä ylläpitoyksik-
kö, joka vastaa ylläpidon tilaajatoiminnoista 
ja liikenteen hallinnasta.

Tanskan mukaan organisaatiomuutosten 
tavoitteena oli selkiyttää toimintaa. Samal-
la esimerkiksi kunnossapidon puolella siir-
ryttiin alueurakkamalliin. Toimintatavat on 
määritelty kolmivuotisissa puitesopimuk-
sissa ja yksityiskohtaisemmissa vuosisopi-
muksissa.

Espoon teknisen keskuksen katupäällikkö Harri Tanska:

Espoossa suuria 
investointeja 
katu- ja 
viheralueisiin
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tu
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ilmestyy tämän kevään aikana vielä kaksi kertaa.
 
10.5. ilmestyvässä lehdessä esillä ovat 
terveydenhuolto- ja hoivapalvelut.

25.5. ilmestyvässä lehdessä aiheina ovat 
julkiset hankinnat sekä henkilöstö- ja taloushallinto.

http://www.kunnallissuomi.fi
http://www.turkuamk.fi
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BikeKeeper on kasvanut 
polku pyörien säilytysratkai su -
jen tarjoajana muutamassa 
vuodessa oman alansa 
suurimmaksi Suomessa.

BikeKeeper tuli markkinoille viisi vuotta sit-
ten. 

– Sysäys konseptiin tuli siitä, että teke-
mämme kartoituksen mukaan kukaan ei ol-
lut paneutunut pyörien turvalliseen ja tehok-
kaaseen säilyttämiseen. Kun pyörät ovat hu-
jan hajan kaikkialla muualla paitsi telineis-
sä, myös ilkivalta ja muu häiriökäyttäytymi-
nen lisääntyy helposti etenkin kerrostaloissa. 
Meidän konseptimme mukaisessa pyörien 
säilytyksessä telineisiin mahtuu enemmän 
pyöriä ja ne pysyvät ojennuksessa. 

Telineemme saivat heti suuren suosion. 
Asukkaat ilmoittivat, että ne ovat olleet mer-
kittävin asukasviihtyisyyttä lisäävä toimenpi-
de pitkään aikaan. BikeKeeper on tuonut pal-
jon tyytyväisiä asiakkaita myös urheiluhalleil-
le ja liikekiinteistöjen vuokralaisille, kertoo 
hallituksen puheenjohtaja Juho Sillanpää.

BikeKeeper-telineessä pyörä lukitaan 
rungon yläosasta aisarakenteeseen. Pyörä-
parkki-merkeillä varustetut telineet on help-
po nähdä kauempaakin.  

– Käytämme telineissä räiskyviäkin väre-
jä kuten palokunnanpunaista, vihreää ja kel-
taista. Materiaalina on kuumasinkitty, oikea-
oppisesti maalattu teräs. BikeKeeper on täy-
sin suomalainen, suomalaisten suunnittelema 
ja valmistama tuote, jolla on oikeus Avainli-
pun käyttöön. BikeKeeper on pysyvä inves-
tointi sekä sisä- että ulkokäyttöön.

BikeKeeper tulee olemaan mukana ylei-

sötapahtumissa ja pyöräilyä edistävissä tilai-
suuksissa, kuten toukokuussa järjestettäväs-
sä StadiBike-tapahtumassa.

– StadiBiken järjestäjät ottivat meihin yh-
teyttä. He olivat todenneet, että pyöräilyyn 
liittyvää massatapahtumaa ei voida järjestää 
ilman meidän telineitämme. Olemme toimit-
taneet telineet myös Mikkelin, Savonlinnan 
ja Pieksämäen kampusalueille sijoitettuihin 
Kampus Jopo -pyöräparkkeihin. 

Tehokas ja turvallinen 
pyörien parkkiratkaisu

BikeKeeper-telineessä pyörä lukitaan 
rungon yläosasta aisarakenteeseen.

Ajankohtaista:
Rakennetun ympäristön 
visio ennakoi 
suuria muutoksia

– Meillä oli konkreettisena tavoitteena paran-
taa vision ja siihen liittyvän roadmap-työn 
avulla Tekesin Rakennettu ympäristö -oh-
jelmasta rahoitettavien tutkimushankkeiden 
asiakaslähtöisyyttä ja samalla ohjata hank-
keita ratkomaan tulevaisuuden uudenlaisia 
haasteita. Käytämme saatua tietoa hyväksi, 
kun päätämme ohjelman hankkeiden rahoi-
tuksesta, sanoo ohjelman päällikkö Marko 
Kivimäki Tekesistä. 

Kivimäen mukaan Rakennetun ympäris-
tön visio 2050 antaa erinomaiset mahdolli-
suudet uudistaa keskeisiä rakentamisen sek-
toreita. 

Käyttäjät ja asiakkaat 
tiiviimmin mukaan 
Rakennetun ympäristön visiossa asiakkaiden ja 
rakennusten käyttäjien rooli korostuu, samal-
la kun rakennusala muuttuu yhä palveluvaltai-
semmaksi. Tulevaisuudessa rakennukset näh-

dään palvelualustoina, joille asukkaat kokoavat 
sopivat palvelut. Lisäksi rakentaminen nähdään 
yhteiskunnan muutoksen johtamisen välinee-
nä. Rakennusalan kehittyminen tulevaisuuden 
menestystekijäksi edellyttää eri toimialojen vä-
listä yhteistyötä ja yhteistä käsitystä tulevaisuu-
den haasteista. 

Rakennetun ympäristön visiona on nähdä 
rakentaminen muutoksen johtamisen työväli-
neenä, muuttaa rakennusalan palveluvaltaisek-
si, saada yhteisöt, käyttäjät ja asiakkaat mukaan 
kehittämään rakennettua ympäristöä, synnyttää 
kestävä rakennettu ympäristö ja mahdollistaa 
yhteistyö eri toimialojen välillä. 

Rakennetun ympäristön visio 2050 laadit-
tiin laajan roadmap-työn pohjalta vuoden 2010 
aikana. Roadmapin tekemiseen osallistui laa-
ja joukko alan asiantuntijoita erilaisissa semi-
naareissa ja työpajoissa. Työn toteuttivat Tu-
run yliopisto, VTT, Työterveyslaitos ja Aalto-
yliopisto. 

Rakennetun ympäristön visio 2050 suuntaa korjaus-, infrastruk-
tuuri- ja hyvinvointira-kentamisen painopisteitä ja näkymiä 
vuosikymmeniä eteenpäin. Vision tekemiseen liittyneen laajan 
roadmapin laatimisessa oli mukana laaja joukko alan 
asiantuntijoita.

KunnallisSuomi
www.kunnallissuomi.fi

Osaamiset kokoava tahtotila 
rakennushankkeissa hyödyttää kaikkia
ISS Proko Infra Oy on tuottaa 
infrahankkeiden johtamis- ja 
asiantuntijapalveluja. Yhtiö 
toimii yhdyskuntatekniikan, 
liikenneinfrastruktuurin ja 
ympäristön rakentamiseen 
liittyvissä kansallisissa ja 
kansainvälisissä projekteissa. 

ISS Proko Infran toimitusjohtaja Ari Tuutti 
kaipaa rakennushankkeisiin rajapintoja ylit-
tävää näkökulmaa.   

– Rakennuttamisessa infrarakentaminen 
eli maa- ja vesirakentaminen sekä talonra-
kentaminen ovat liian eriytyneenä. Kun han-
ketta viedään eteenpäin, molempien osaami-
sen tulisi olla mukana. Muutoin tulee hel-
posti tehtyä vääriä valintoja. Ennen kuin ta-
loa aletaan rakentaa, maa- ja pohjaolosuhtei-
den tarkemmat analyysit tulisi käydä läpi. Ne 
käydään läpi yleensä rakennuksen alta, mutta 
rakennuksen paikkaa harvoin optimoidaan. 
Yleensä lähdetään liikkeelle siitä, mitä kaa-
vassa on määritelty, korostaa Ari Tuutti.

Rajapintapelkoisuutta 
havaittavissa
Tuutti arvioi, että yksi syy infrarakentami-
sen ja talonrakentamisen väliseen rajaan on 
eriytetty koulutus. 

– Meillä koulutetaan maa- ja pohjaraken-
nusinsinöörit sekä talonrakennusinsinöörit 
erikseen. Myös arkkitehtikoulutus lähtee jo-
ko yhdyskuntasuunnittelun näkökulmasta tai 
rakennusarkkitehtuurista. Nykyisin on joita-
kin maisema-arkkitehtejä, mutta hekin ovat 

taas valmistuneet eri oppilinjojen kautta. Ih-
miset tekevät tietenkin mielellään sitä, mitä 
osaavat, ja varovat rajapintoja. Kokoavasta 
tahtotilasta olisi silti varmasti hyötyä raken-
nushankkeissa.    

Kun lähdetään toteuttamaan rakennuk-
sia – joko asuintaloja tai liiketiloja – tontin 
käyttösuunnitelma ja vihersuunnitelma jää-
vät usein aika heikosti hoidetuiksi.

– Tontin kunnollisella käyttösuunnitel-
malla ja vihersuunnitelmalla saataisiin kui-
tenkin rakennukseen ja sen ympäristöön li-
säarvoa, joka varmasti näkyy myös myynti-
hinnassa. Edellä mainittuihin puutteisiin tu-
lee törmänneeksi jatkuvasti. 

Esimerkkihanke 
alkamassa
Konsultin rooli rakennushankkeessa on toi-

mia rakennuttajan luottohenkilönä. ISS Pro-
ko Infra palvelee asiakasta heti hankkeen al-
kumetreiltä saakka. 

– Jalostamme asiakkaan tarvesuunnitel-
masta toteutussuunnitelman kustannusarvi-
oineen. Vastaamme kaavoituksesta ja han-
kimme luvat prosessin etenemisen mukaan. 
Kilpailutamme rakennusurakat, ohjaamme 
ne ja valvomme niiden toteutumista.

Työn alla olevista hankkeista Tuutti mai-
nitsee ISS Toimipaikka Kuopion, joka lähtee 
liikkeelle tänä kesänä. Hankkeessa on otettu 
huomioon edellä peräänkuulutettu kokonais-
valtainen näkökulma tontinkäyttösuunnitel-
masta sekä maa- ja pohjarakennussuunnitel-
mista lähtien. 

– ISS Toimipaikka Kuopio sisältää kaik-
ki mahdolliset haasteet, mitä hyvään toimi-
tilahankkeeseen voidaan koota, Tuutti ki-
teyttää.

ISS Proko Infra Oy
PL 79
90101  OULU
Puh. 020 5155
www.iss.fi

Raatin liikuntakeskuksen katu- ja viheralueiden rakennut-
taminen käsitti sekä suunnittelun ohjauksen että rakenta-
misen valvonnan kilpailutusprosesseineen Oulussa.

Jätekeskus Jäkälän rakennuttaminen sisälsi sekä suun-
nittelun ohjauksen että rakentamisen valvonnan kilpailu-
tusprosesseineen Torniossa.

Juho Sillanpää Oy (BikeKeeper/ 
suunnittelu, myynti, neuvonta)
Aurinkotuulenkatu 14 A 14
00990  HELSINKI
Puh. 040 717 0200
www.bikekeeper.com

http://www.kunnallissuomi.fi
http://www.kunnallissuomi.fi
http://www.iss.fi
http://www.bikekeeper.com
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Geotek Oy on 1965 perustettu insinööritoi-
misto, jonka ydinosaamista ovat geotekninen 
suunnittelu, mittaus ja pohjatutkimukset. 

Geotek osti viime vuonna osake-enem-
mistön Geo-Juva Oy:stä, jonka historia juon-
taa vuoteen 1984. Alusta lähtien rakennus-
mittauksiin ja geosuunnitteluun erikoistu-
neen Geo-Juvan pohjatutkimustoiminta vil-
kastui 1990-luvun loppupuolella. Geo-Juva 
fuusioituu Geotekiin tänä vuonna ja jatkaa 
Geotekin nimellä. Työntekijöitä yritykses-
sä on noin 40 ja liikevaihtoa noin 3,5 mil-
joonaa euroa.

–Palveluvalikkomme kattaa geotekni-
set tutkimukset, rakennus- ja muut mittauk-
set, kallionäytekairaukset, geoteknisten mit-
talaitteiden asennukset ja ympäristönäytteen-
oton. Teemme geoteknistä ja aluesuunnittelua, 
maisemasuunnittelua, merenmittausta ja vesi-
väyläsuunnittelua sekä suunnittelemme ja val-
vomme pilaantuneiden maiden kunnostusta. 
Lisäksi tarjolla ovat oman maanäytelaboratori-
on palvelut ödometrikoemahdollisuuksineen, 
kertoo osastopäällikkö Esa Ärmänen.

Geotekin pääasiallisia asiakkaita ovat 
suunnittelu- ja rakennuttajakonsulttiyrityk-
set, rakennusliikkeet ja yleishyödylliset ra-
kennuttajat, Liikennevirasto, ELY-keskukset, 
teollisuus ja kauppa, kaupungit ja kunnat, sa-
tamat ja väylähankkeita varten perustetut yri-
tykset. Jonkin verran Geotek suorittaa myös 
yksityisten tahojen toimeksiantoja.

Geotekilla on erikoisosaamista ja pit-
käaikaista kokemusta rakennusmittausten, 
geoteknisten tutkimusten ja väyläsuunnitte-
lun aloilla. Tuotevalikoima on monipuolinen 

ja resurssit erilaisten toimeksiantojen suorit-
tamiselle hyvät. Joustava ja tehokas palvelu 
ottaa huomioon asiakkaan tarpeet.

–Uskomme yhdistymisen Geo-Juvan 
kanssa lisäävän ja monipuolistavan toimin-
tamahdollisuuksia muuttuvassa tilanteessa. 
Väylähankkeiden tulevaisuus on tällä hetkel-
lä epäselvä, toisaalta talonrakennus ja raken-
tamiseen liittyvät ympäristötutkimukset ovat 
selvässä kasvussa, Ärmänen arvioi.

Geotek Oy
Koronakatu 2
02210  ESPOO
Puh. 075 754 1300
www.geotek.fi

Geotek vahvistaa  
kilpailukykyään fuusiolla
Geotek Oy on 1965 perustettu insinööritoimisto, jonka ydinosaamista 
ovat geotekninen suunnittelu, mittaus ja pohjatutkimukset. 

Kalliopohjavesiputkien asennusta 
Helsinki-Vantaan lentoasemalla Ke-
härata-projektissa.

OBO Bettermann on tänä vuonna sata vuotta 
täyttävä saksalainen perheyritys, joka on edus-
tettuna yli 50 maassa. Suomessa OBO Better-
mann Oy on toiminut jo vuodesta 2000. 

OBO Bettermannin tuotevalikoimassa 
on yli 30 000 nimikettä. Tuotevalikoimaan 
kuuluvat esimerkiksi kaapelointi- ja johto-
tiejärjestelmät, jotka täyttävät myös tämän 
päivän standardit palonkestävässä asennuk-
sessa.

– Laaja tuotevalikoima mahdollistaa tuottei-
den käytön missä tahansa rakentamisessa. Suo-

messa OBO:n tuotteita käytetään esimerkiksi 
kiinteistö-, teollisuus- ja tunnelirakentamisessa, 
tuotepäällikkö Ismo Saaristola kertoo.

Erityistuotteet 
maan alle
Tunnelirakentaminen on lisääntynyt huomat-
tavasti, kun liikennettä on alettu viedä enem-
män ja enemmän maanpinnan alapuolelle. 
Autot, kevyt liikenne, junat ja metrot kulke-
vat tunneleissa, mikä tuo oman haasteensa 
sähkö- ja kaapelointijärjestelmien suunnit-
teluun ja asennukseen. 

–Sähkö- ja kaapelointijärjestelmien vie-
minen tunneleihin on haastavaa, sillä usein 
järjestelmien tulee täyttää standardit, jotka 
määrittelevät järjestelmien palonkestävyy-
den. Koko järjestelmän kiinnitysruuveista 
kaapelihyllyihin on oltava standardien mu-
kainen, Saaristola toteaa.

OBOn tuotevalikoima sisältää tikas-, le-
vy- ja lankahyllyt sekä erilaiset asennuskana-
vat kiinnitys- ja ripustustarvikkeineen. Tuot-
teissa on otettu huomioon myös se, että tun-
neliasennus vaatii materiaaleilta erityistä kor-
roosionkestävyyttä. Materiaaleina käytetään 
muun muassa kuumasinkittyä, ruostumaton-
ta ja haponkestävää terästä. 

OBOn tuotteista on mahdollista räätälöi-
dä täsmälleen oikeanlainen ratkaisu kohtee-
seen kuin kohteeseen. Tarjolla on ratkaisuja 
myös suurin ja kaareviin pintoihin.

Referensseistä monta  
Euroopan tunnelia
OBO Bettermannin johtotietuotteet ja -tar-
vikkeet täyttävät kaikki tämän päivän tun-
nelirakentamisen vaatimukset, ja siksi OBO 
on mukana monissa mittavissa tunnelipro-
jekteissa. 

–OBO on esimerkiksi toimittanut johto-
tiet Budapestin metroprojektiin ja Berliinin 
juna-asemalle, jossa piti paikallisten vaati-
musten mukaisesti kiinnittää erityistä huo-
miota paloturvallisuuteen ja johtoteiden kes-
tävyyteen paloaikana. Suomessa esimerkiksi 
E18-moottoritien tunneli on varustettu OBOn 
kaapelihyllyillä, Saaristola mainitsee.

OBO Bettermann Oy
Ruosilantie 18
00390  HELSINKI
Puh. 0207 417 500
info@obo.fi
www.obo.fi

Standardit täyttävää laatua  
tunnelien sähköjärjestelmiin
OBO Bettermann kehittää ja valmistaa sähköasennustarvikkeita 
ammattikäyttöön. OBO Bettermannin laajassa tuotevalikoimassa 
on erinomaisia ratkaisuja esimerkiksi tunnelirakentamiseen. 

OBOn tuotevalikoima sisältää tikas-, 
levy- ja lankahyllyt sekä erilaiset asen-
nuskanavat kiinnitys- ja ripustustar-
vikkeineen.

Sähkö- ja kaapelointijärjestelmien vieminen tunneleihin on haastavaa.

Liikenneviraston apulaisjohtaja Pauli Velhonoja:

Liikennetunneleiden 
suunnitteluosaamisen 
korkea taso ja tiukat 
viranomaismääräykset 
takaavat sen, että 
liikennöinti Suomen 
tunneleissa on 
sujuvaa ja turvallista. 

Liikennettä viedään tunneleihin 
useiden eri syiden takia.

– Tunnelin rakentaminen 
saattaa olla perusteltua ympä-
ristötekijöiden vuoksi eli halu-
taan aiheuttaa mahdollisimman 
vähän haittaa luonnolle. Kau-
punkialueella isoa, raskaas-
ti kuormitettua väylää on eh-

kä vaikea toteuttaa muunlaisella tieratkai-
sulla. Tunnelin rakentaminen säästää sekä 
luonnonmaata että rakennusmaata ja tunne-
lissa kulkevan liikenteen melu-, päästö- ja 
muut haitat ovat pienemmät, Liikenneviras-
ton apulaisjohtaja, johtava tunneliturvallisuu-
den asiantuntija Pauli Velhonoja kertoo.

Suomalaisella tunnelisuunnitteluosaami-
sella on Velhonojan mukaan pitkähköt pe-
rinteet. Viime vuosien ahkera tunneliraken-
taminen on kasvattanut suunnitteluosaamis-
ta entisestään. Esimerkiksi E18-tielle Loh-
jan ja Salon välille rakennettiin 2000-luvun 
ensimmäisellä vuosikymmenellä lyhyessä 
ajassa seitsemän tunnelia, joista suunnitteli-
jat ja myös urakoitsijat saivat arvokasta ko-

kemusta. Lähivuosina liikennetunnelien ra-
kentamistahti tulee olemaan pari tunnelia 
vuodessa.

Turvallisuus muodostuu 
monesta tekijästä
Liikenteen viemiseen kallioperään louhit-
tuun tunneliin tai maan sisään rakennettavaan 
betoniputkeen liittyy omat riskinsä. Viran-
omaismääräykset näiden riskien pienentä-
miseksi ovat Suomessa tiukat. 

– Tunnelit pyritään rakentamaan ja va-
rustamaan siten, että vakavia seuraamuksia 
ei pääse syntymään, jos tunnelissa tapahtuu 
onnettomuus tai ajoneuvo syttyy palamaan. 
Suomessa on jo muutaman vuoden ajan nou-
datettu käytäntöä, jossa kumpaankin suun-
taan kulkevalle liikenteelle on oma tunneli. 
Liikennemäärä ei olisi kaikissa kohteissa tä-
tä edellyttänyt, mutta kahdessa putkessa kul-
keva liikenne on ehdoton turvallisuustekijä, 
Velhonoja sanoo.
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Suomen tunneleissa 
on turvallista ajaa
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Laadukasta 
maaperän mittausta

AUTOMAATTISET MITTAUKSET 
- parantavat turvallisuutta
- ovat kustannustehokkaita
- mittaustulokset internet-palveluun 
- hälytykset matkapuhelimeen ja sähköpostiin

Huokospaineen nopea nousu paalutustyömaalla 
saattaa aiheuttaa maaperän kantavuuden romahtamisen.

AUTOMAATTINEN HUOKOSPAINEMITTAUS 
- varoittaa ajoissa huokospaineen noususta
- antaa aikaa ennakointia varten 

Pienikin siirtymä voi olla turvallisuusriski.

SIIRTYMÄMITTAUS AUTOMAATTI-INKLINOMETRILLÄ 
- varoittaa ajoissa maaperän liikkeistä 
- ilmoittaa siirtymät ennakointia varten

Tarjoamme täyden palvelun mittalaitteiden asentamisesta 
aina raportointiin saakka.

FinMeas_127x180_KunnallisSuomi.indd   1 6.3.2011   15.45

Arcus kasvaa suunnittelun 
moniosaajaksi
Insinööritoimisto Arcus Oy on 
rakenne- ja geotekniikkaan 
erikoistunut suunnittelutoi-
misto, joka suuntaa tällä hetkellä 
erikoisosaamistaan myös 
sillanrakennustekniikkaan.

Arcus Oy.n asiakkaina ja yhteistyökump-
paneina ovat teollisuuslaitokset, suu-
ret infraurakoitsijat, kaupunkien sata-
malaitokset, Liikennevirasto, ELY-kes-
kukset, puolustuslaitos, merivartiosto ja 
eri kaupunkien tekniset virastot.

– Yhtiömme aloitti puhtaasti rakenne-
suunnittelusta, mutta geotekniikka tuli mu-
kaan muutama vuosi toiminnan aloittamisen 
jälkeen. Kun puhutaan siltojen, teiden ja rau-
tateiden perustuksista, geotekniikka liittyy 
siihen luontevasti. Tekninen erikoisasiantun-
tijapalvelumme geotekniikan puolella kattaa 
runsaasti kohteita ympäri Suomea. Meillä on 
myös ulkomaille suuntautuvaa suunnittelua 
kotimaisten asiakkaiden kautta, kertoo toi-
mitusjohtaja Harry Gustafsson.

Arcus on rakenteeltaan yksinkertainen 
organisaatio käsittäen erikoisosaamisaluei-
den toimialajohtajat sekä vanhemmat ja nuo-
remmat suunnittelijat. 

– Olemme dynaaminen ja asiakasläh-
töinen yritys, joka pystyy tekemään nopeita 
päätöksiä. Näen tulevaisuuden visiot valoisi-
na. Notkahduksia tulee, sillä alaan kuluu tiet-
ty syklisyys. Maailmaa rakennetaan edelleen 
eikä se tule valmiiksi. Olemme luonnollises-
ti mukana myös teknologian kehityksessä ja 
panostamme alan moderneimpiin laskenta- 
ja mallinnusohjelmiin.

Viimeisimmän kahden vuoden aikana 

Arcus on tehnyt rekrytointeja siltasuunnit-
telun toimialalta. 

– Siltoja rakennetaan nyt joka puolella, 
ja sillanrakennussuunnittelu täydentää hyvin 
nykyistä toimenkuvaamme. Tavoitteenamme 
on kolme tukijalkaa: raskaan teollisuuden ra-
kennesuunnittelu, satamarakenteet, geotek-
niikka ja sillanrakennustekniikka, Gustafs-
son sanoo.

Insinööritoimisto Arcus Oy
Linnankatu 16
20100   TURKU
Puh. 02 274 7050
www.arcus.fi

Sandvik DTi-jumbot vievät tunneliporauksen 
uuteen ulottuvuuteen

DTi-sarjan jumbojen tuotekehityksessä on 
ollut alusta asti mukana laaja kansainvälinen 
asiantuntijatiimi arvioimassa ja välittämässä 
kentän asiakastarpeita tuotekehitykselle. 

– Erittäin suuressa osassa ovat olleet 
myös kotimaiset urakoitsijat, joilta olemme 
kysyneet toiveita ja tarpeita tunnelinporaus-
laitteiden suhteen, sanoo sovelluspäällikkö 
Juha Kukkonen. 

Kukkonen työskentelee Sandvik Mi-
ning and Construction Oy:n Construction-
segmentin tunneli- ja maanalaisen rakenta-
misen yksikössä.  

Tehoa, tarkkuutta 
ja turvallisuutta
Uusi Sandvik DTi-sarja perustuu täysin tieto-
koneohjattuun teknologiaan. Suunnittelun kol-
me tärkeintä lähtökohtaa olivat tarkkuus, kus-
tannustehokkuus ja käyttäjäystävällisyys. 

– Tarkka louhintajälki luonnollisesti vai-
kuttaa kustannustehokkuuteen. Parempaan 
louhintatarkkuuteen on pyritty parantamal-
la itse poralaitteen tarkkuutta. Lisäksi DTi-
jumboissa on käytössä moderni iSURE-tun-
nelinsuunnitteluohjelmisto. DTi-sarjan tun-
nelijumbo ja iSURE-suunnitteluohjelmisto 
kulkevat käsi kädessä luoden uuden louhin-
takonseptin tunneli- ja maanalaiseen raken-
tamiseen. Suunnitteluohjelmistossa mullista-
vin uudistus on se, että porauskaavion suun-
nittelu on viety sinne, missä louhinta on kaik-
kein haastavinta. Porauskaavio suunnitellaan 
katkon pohjalla, eli reikien pohjien paikat si-

dotaan suunnitelmaan, Kukkonen selvittää. 
Tuotekehityksessä on kiinnitetty erityistä 

huomiota myös työoloihin ja työturvallisuu-
teen. DTi-sarjan jumboissa on uudet FOPS-
sertifioidut ohjaamot. Ohjaamossa on kaksi-
kymmentä prosenttia suurempi ikkunapinta-
ala, joten näkyvyys on huomattavasti parem-
pi aikaisempiin versioihin verrattuna. Näky-
vyyttä lisäävät myös tehokkaat xenonvalot 
sekä porauksen että ajon aikana. Ergonomi-
nen työasema käsinojiin integroituine ohjai-
mineen, tehokas ilmansuodatus ja optimoitu 
ilmanvaihto sekä erinomainen äänen ja täri-
nän vaimennus takaavat miellyttävän työs-
kentelyn operaattorille.

Erinomainen 
käyttäjäpalaute
DTi-jumboista on jo kertynyt käyttökoke-
muksia muun muassa Helsingin seudulta ja 
Olkiluodon Onkalo-työmaalta. Operaattorei-
den mukaan DTi on ollut paras jumbo, jolla 
he ovat ikinä poranneet.

– Työmaan johto on kiittänyt suunnitte-
luohjelmiston monipuolisuutta. Ohjelmistos-
sa on sellaisia ominaisuuksia, mitä ei varsi-
naisesti porakaavion laadintaan tarvita, mutta 
jotka auttavat koko tunneliprosessissa ja sen 
optimoimisessa, Kukkonen toteaa.

Ensivaiheessa DTi-jumbojen markkina-
alueet Euroopassa, Pohjois- ja Etelä-Ameri-
kassa sekä Kaukoidässä valittiin sen perus-
teella, missä on aikaisempaa kokemusta da-
taporauksesta ja missä huolto- ja jälkimark-

kinapalvelut sekä laitetuki pystytään takaa-
maan suhteellisen nopeasti.

– Tämä on uutta teknologiaa ja tarvitaan 
paljon koulutusta sekä käyttäjille, huoltohen-
kilökunnalle että toimihenkilöille, jotka vastaa-
vat esimerkiksi kaavioiden laadinnasta ja työn 
suunnittelemisesta. Sen jälkeen suuntaamme 
varmasti muillekin potentiaalisille alueille.

Tehokas jälkimarkkinointi
Hyvin organisoitu jälkimarkkinointi on Sand-
vikissa keskeinen palvelumuoto. 

– On tärkeää ylläpitää laitteiden mahdol-
lisimman hyvää ja taloudellista toimintaky-
kyä koko laitteiden eliniän ajan. Olemme 
saaneet asiakkailta kiitosta huoltopalvelui-
den järjestämisestä. Meillä on riittävät am-
mattitaitoiset resurssit laitteiden toiminta-
kunnon turvaamiseen oikea-aikaisesti, pai-
nottaa myyntipäällikkö Jari Weman.

Sandvikin päähuoltopiste porauslaitteil-

le on Nokialla. Lisäksi suomalaisia tunneli-
rakennusasiakkaita palvelevat yksi huolto-
mies pääkaupunkiseudulla ja kolme huolto-
miestä kentällä. 

– Olemme myös rakentaneet järjestelmiä 
logistiikka-asiantuntijoiden kanssa siten, että 
varaosat saadaan asiakkaalle pääsääntöisesti 
seuraavaksi päiväksi. 

Tunnelijumbo Sandvik DT1130i.

Sandvik Mining and Construction 
Finland Oy
PL 100
33311  TAMPERE
Puh. 0205 444 600
www.miningandconstruction.sand-
vik.com

Sandvik Group on kansainvälinen kor-
kean teknologian teollisuuskonserni, 
jonka tuotteet ovat markkinajohtajia 
kaikilla valituilla tuotealueilla. 

Sandvik Mining and Construction 
-liiketoiminta-alue on maailman johtava 
kaivos- ja rakennusteollisuuden louhin-
ta- ja materiaalinkäsittelylaitteiden, po-
rakaluston ja niihin liittyvien palvelui-
den tuottaja. Vuonna 2010 SMC:n pal-
veluksessa oli 15 500 henkilöä ja sen lii-
kevaihto oli 35,2 miljardia Ruotsin kruu-
nua. Henkilöstöstä noin 2400 työskente-
lee R&D:n palveluksessa. Sandvikilla on 
hallussaan noin 5000 patenttia.

Älykkäät i-sarjan tunnelijumbot ovat Sandvikin vuosikymmenien 
kokemuksen, tutkimuksen ja tuotekehityksen keihäänkärki. 
DTi-sarjan jumbojen tuotekehitys on ollut yksi kaikkien aikojen 
laajimmista tuotekehitysprojekteista Sandvikilla.

http://www.kunnallissuomi.fi
http://www.fi
http://www.arcus.fi
http://www.miningandconstruction.sand-vik.com
http://www.miningandconstruction.sand-vik.com
http://www.miningandconstruction.sand-vik.com
http://www.finmeas.com
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Tunneleiden turvallisuu-
den takaamiseksi tarvitaan 
myös teknisiä ratkaisuja. Vel-
honoja mainitsee hälytysjär-
jestelmän, paloturvallisuusjär-
jestelmän, hätäpuhelimet, val-
vontakamerat, kuulutusjärjes-
telmän ja häiriönhallintajärjes-
telmän. Kaikissa uusissa tun-
neleissa on myös sulkulaitteet, 
jotka estävät ajoneuvojen pää-
syn tunneliin onnettomuusti-
lanteissa. Hyvä valaistus ja 
tunnelista toiseen johtavat hä-
täuloskäynnit ovat nekin tär-
keä osa turvallisuutta. 

Suomen sääolosuhteet ai-
heuttavat oman haasteensa 
tunneleiden turvallisuudelle. 
Talvisin tunneliin kulkeutuu 

väkisinkin lunta, joka aiheuttaa liukkautta, 
ja suolausta tarvitaan jopa enemmän kuin 
maastossa olevalla tiellä. Kylmyys, koste-
us ja suola laittavat elektronisten laitteiden 
toimintakyvyn lujille. 

– Erittäin riskialtis kohta sääolosuhtei-

den aiheuttamien ongelmien suhteen on tun-
nelin suuaukko. Kun lumen tai veden aihe-
uttamaan liukkauteen lisätään vielä se, että 
kuljettajan silmien on totuttava valaistus-
olosuhteiden muutokseen luonnonvalon ja 
keinovalon välillä, vaaditaan kuljettajalta 
erityistä tarkkaavaisuutta, Velhonoja muis-
tuttaa. 

Kansainvälistä 
yhteistyötä
Velhonoja toteaa, että tunneliasioiden tii-
moilta tehdään tiivistä kansainvälistä viran-
omaisyhteistyötä esimerkiksi tunnelien tur-
vallisuuden parantamiseksi. 

– Pohjoismaisten tieviranomaisten kes-
ken vaihdamme kokemuksia eri yhteyksis-
sä ja toteutamme yhteisiä tutkimus- ja kehi-
tysprojekteja. Kansainvälisellä tiejärjestöllä 
PIARCilla on tunnelikomitea, joka käsitte-
lee erityisesti turvallisuuteen liittyviä asioita. 
Enemmän rakentamisasioihin on keskittynyt 
kansainvälinen tunneliyhdistys ITA, jonka 
vuosikongressi järjestetään Helsingissä tou-
kokuun lopussa.
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Rasitusta ja kosteutta kestävää 
pintaa maan alle
Insinööritoimisto Sulin Oy on 
valmistanut ja maahantuonut  
yli 50 vuoden ajan tuotteita 
pinnoittamiseen ja kosteuden 
hallintaan maanalaisessa 
rakentamisessa. 

Insinööritoimisto Sulin Oy on valmistanut 
luolien ja tunneleiden kalliopintojen vuodon-
tukkeamis- ja pinnoitusaineita 1950-luvul-
ta alkaen. Tämän päivän tuotevalikoimasta 
toimitusjohtaja Dick Sulin mainitsee omi-
en Aquella-tuotteiden lisäksi Kanadassa ke-
hitetyt betonin lisäaineet Xypex Admixin ja 
Xypex Concentraten, joiden maahantuonti 
aloitettiin 1990-luvulla. 

Xypex-tuotteiden tehoaineet reagoivat 
hapen ja veden sekä betonin sisältämien mi-
neraalien kanssa ja muodostavat kapillaa-
ritiehyeisiin ja -huokosiin pehmeitä kitei-
tä. Nämä kiteet muuttavat veden kiteiseen 
muotoon, jolloin veden eteneminen estyy. 
Xypex Admix sekoitetaan betoniin, jolloin 
aikaansaadaan heti vesitiivis ratkaisu. Xypex 

Admixia on käytetty esimerkiksi Vuosaaren 
sataman liikennetunneleiden ruiskubetonis-
sa. Xypex Concentrate sivellään tai ruisku-
tetaan valmiin betonin pintaan. Jos halutaan 
katkaista seinärakenteissa kapilariteetti no-
peasti, valutetaan Consentrate seinämään po-
rattuihin reikiin. 

Uutuustuotteina RockDrain 
ja Solbruk T 
Uusista tuotteita Sulin nostaa esille RockD-
rain-salaojaverkon, jota käytetään kalliopin-
noilla sekä uusilla ja vanhoilla betonipinnoil-
la luolissa, kellareissa ja muissa kohteissa ti-
loissa, joissa tarvitaan salaojarakenne. Verk-
ko kiinnitetään tunnelirakentamisessa turva-
betonikerroksen pintaan ja ankkuroidaan lo-
pullisesti paikoilleen parin senttimetrin ruis-
kubetonikerroksella. Turvabetonikerroksen 
läpäisevä vesi ohjautuu salaojaverkkoon ja 
sieltä salaojiin. Ankkuroinnin jälkeen verkon 
pintaan ruiskutetaan Solbruk T -erikoislaasti 
50 – 120 millimetriä paksuksi kerrokseksi. 
RockDrain-verkkoon on mahdollista asen-
taa venttiileitä, joihin voidaan asentaa antu-

reita mittaamaan esimerkiksi veden virtausta 
ja lämpötilaa. Verkko voidaan myös tarvitta-
essa huuhdella venttiilien kautta saostumien 
poistamiseksi.

Lopulliseksi ruiskubetoinointituotteek-
si RockDrain-salaojaverkon päälle soveltuu 
erinomaisesti Solbruk T -ruiskubetoni. 

– Solbruk T -ruiskubetoni on kevyt, vesi-
tiivis, tulta kestävä, pinnaltaan vaalea ja muo-
doltaan suhteellisen sileä viimeistelykerros. 
Sillä on erinomaiset lämmönkesto- ja läm-
möneristysominaisuudet. Vesitiiviys saavu-
tetaan 50 millimetriä paksulla kerroksella, 
ja 100 – 120 millimetriä paksulla kerroksel-
la aikaansaadaan niin hyvä lämmöneristys, 
että perinteinen polyeteenivaahtokerros voi-
daan jättää pois, Sulin kuvailee. 

Ruotsissa Solbruk-ruiskubetonia on käy-
tetty koemielessä muutamissa mittavissa 
rautatietunneleissa. RockDrain- ja Solbruk 
T -tuotteita käytettäessä on rakentamisessa 
yleisesti käytetty ryömintätila jätetty pois. 
Menetelmän etuihin kuuluu, että pehmeän 
polyeteenivaahtokerroksen puuttuessa beto-
nikerros ei liiku junan aiheuttaman paineen 

takia eli betonipinnalle voidaan luvata pitkä 
kestoaika. Mahdolliset vauriot betonikerrok-
sessa näkyvät heti ja ne on helppo korjata. 
Suomessa menetelmän koealue on suunnit-
teilla Länsimetron tunneliin. 

Sekä RockDrain että Solbruk ovat ruot-
salaisen ja norjalaisen tuotekehitysosaami-
sen yhteistyön tuloksia. 

Laadukkaat tuotteet, 
osaava palvelu
Edellä esitellyt tuotteet ovat esimerkkejä In-
sinööritoimisto Sulin Oy:n korkealaatuises-
ta rakennusalan tuotetarjonnasta. Kiviaines-
pohjaisille alustoille käytettävät tuotteet ovat 
yrityksen erikoisosaamisalue. Yrityksen pal-
velutarjonta kattaa teknisen neuvonnan, tuot-
teiden käytön opastuksen työmailla ja tarvit-
taessa kohdekohtaiset kirjalliset työohjeet. 

Vuonna 1937 perustetulla perheyrityk-
sellä on toimipaikat Helsingissä ja Tampe-
reella. 

Insinööritoimisto Sulin Oy
Ormuspellontie 18
00700  HELSINKI
Puh. 09 3505 700
myyntipalvelut@sulinoy.fi
www.sulinoy.fiSolbruk T -betonin ruiskutus. 

sulin
INSINÖÖRITOIMISTO

Xyoex-lisäaineet parantavat betonin 
ominaisuuksia. RockDrain-salaojaverkon kiinnitys.

sulin
INSINÖÖRITOIMISTO

Käy kotisivuillamme
www.sulinoy.fi

KOSTEUSERISTYSMAALI

VUODONTUKKEAMISAINE

SALAOJAVERKKO

RUISKEBETONI

BETONI VESITIIVIKSI
KITEYTTÄMÄLLÄ

http://www.kunnallissuomi.fi
http://www.sulinoy.fi
mailto:myyntipalvelut@sulinoy.fi
http://www.sulinoy.fi
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– Nanopinnoite soveltuu mineraalipohjais-
ten materiaalien pinnoittamiseen eli sitä voi-
daan käyttää kivi-, tiili- ja betonipinnoille. 
Nanopinnoite suojaa materiaalia ja paran-
taa sen ominaisuuksia, toteaa  toimitusjoh-
taja Aaro Seppälä.

Nanopinnoite on näkymätön, koska se 
muodostaa kemiallisen sidoksen pinnan ra-
kenteeseen. Pinnoitteen paksuus on vain 
muutamia nanometrejä eli millimetrin mil-
joonasosia. Pinnoite suojaa pintaa kosteudel-
ta, lialta, sammaloitumiselta ja valumien ai-

heuttamalta värjäytymiseltä, mutta pinnan 
diffuusioavoimuus säilyy eli pinta pysyy kä-
sittelyn jälkeen hengittävänä ja kestää UV-
säteilyä. 

Nanopinnoitettu pinta voidaan pestä tar-
vittaessa vedellä, eikä voimakkaita pesuai-
neita tarvita. Pesu ei poista pinnoitusta, kos-
ka se irtoaa ainoastaan mekaanisesti kulutta-
malla. Uusintakäsittelyä ei tarvita, ellei itse 
materiaalin pintaa hiota tai esimerkiksi rae-
puhalleta liian aggressiivisesti graffitien tai 
töhryjen poistamisen yhteydessä.

Kohteesta riippuen nanopinnoite voidaan 
joko sivellä tai ruiskuttaa käsiteltävään pin-
taan. 

– Haemme parhaillaan yhteistyökumppa-
neita eri puolilta maata nanopinnoiteurakoin-
tiin. Yrityksellä täytyy olla valmiudet paine- 
tai höyrypesuun, koska vanha pinta on pestä-
vä ennen nanopinnoitusta. Annamme kump-
paneillemme tarvittavan koulutuksen.  

Monikäyttöinen  
nanoGuard® 339
ASTQ Supply Housen maahantuomat ja 
markkinoimat nanoGate®-pinnoitteet on 
kehittänyt saksalainen Nanogate AG, joka 
on edelläkävijä nanopinnoitteiden tuoteke-
hityksessä. Yhtiö tekee tuotteistus- ja valmis-
tusyhteistyötä ruotsalaisen Alron Chemical 
Co Ab:n kanssa. 

Tuotevalikoiman suosituin tuote on ve-
sipohjainen nanoGuard® 339, joka on tar-
koitettu huokoisille ja tasaisille mineraali-
pohjaisille pinnoille kuten luonnonkivelle 
ja betonille. Se soveltuu sekä sisä- että ul-
kokäyttöön. Tuotteen paras referenssikoh-
de on Tukholmassa, jossa Södra Länkenin 
eli valtatie 75:n tunneleiden heijastepinnat 

on käsitelty nanopinnoitteella puhtaanapi-
don helpottamiseksi.

Tuotetta käytetään myös betoniraken-
teissa ja -lattioissa teollisuushalleissa, jois-
sa on korkeat puhtausvaatimukset. Nanokä-
sitelty lattia on helppo pitää puhtaana, mut-
ta pinnoite ei tee lattiasta liukasta. Seppälä 
huomauttaa, että ASTQ:lla on ohjelmassaan 
myös laitteet lattioiden liukkauden/askelvar-
muuden mittauksiin. 

Suomessa Seppälä mainitsee suurimmak-
si kohderyhmäksi rakennusten erilaiset pin-
nat ja erityisesti julkisivut, joita kunnostetaan 
ja eristetään suurella rahalla. 

– Päähuomio on energiatehokkuudessa, 
hengittävyydessä ja kuivumisessa. Kuitenkin 
paljon yksinkertaisempi asia usein unohtuu - 
miksi pinta tai rakenne kastuu? Ajatellaanpa 
tosiasiaa, että jokainen sade kastelee julkisi-
vun ja valuttaa siihen ilman saasteita ja välil-
lä pakkanen rapauttaa kosteaa pintaa. Nano-
pinnoitetut pinnat pysyvät kuivina ja helppo-
hoitoisina niiden elinkaaren ajan!

A. Seppälä Total Quality Oy - 
ASTQ Supply House
Luoteisrinne 4 C
02270  ESPOO

Puh. 020 7780 790
info@astq.fi
www.astq.fi

Näkymätön nanopinnoitus suojaa  
materiaaleja niiden elinkaaren ajan
A. Seppälä Total Quality toi viime syksynä Suomen 
markkinoille nanoGate®-pinnoitusaineet, jotka soveltuvat 
esimerkiksi rakennusten julkisivujen ja lattioiden sekä 
siltojen ja tunneliseinämien pinnoittamiseen.

NanoGuard®-pinnoite tekee pinnan hydrofobiseksi eli vettä hylkiväksi.

Maarakentamisen 
koneluokittelu muuttui 
nettipalveluksi
Maarakentamisen koneluokit-
telu on muutettu sähköiseen 
muotoon ja se on siirtynyt 
internetpohjaiseen ilmoitus-
menettelyyn. Samalla on luotu 
koneluokitustietoja tarvitseville 
tahoille internetpalvelu. 

Koneluokittelun tarkoituksena on helpottaa 
maarakennuspalveluiden kilpailuttamista ja 
koneiden vertailua. Sitä käytetään yleises-
ti maarakennusalan tarjousten/palveluiden 
pohjana.

Koneluokittelun piirissä oleville maara-
kennuskoneille on annettu yhtenäisin perus-
tein niin kutsuttu koneluokka. Maarakennus-
koneiden luokitustyöryhmässä ovat edustet-
tuina kuntien ja aluehallintoviranomaisten 
sekä yrittäjäjärjestöjen edustajat. Ryhmään 

kuuluvat Ari Kinnunen (Helsingin kaupun-
ki), Jukka Hietavirta (Etelä-Suomen AVI/työ-
suojelu), Markku Suominen (Koneyrittäjien 
liitto),  Kari Happonen (Koneyrittäjien liit-
to), Juha Pasanen (Infra ry) ja Pekka Lyyti-
käinen (Infra ry).

Uusien maarakennuskoneiden luokitelta-
vaksi ilmoittaminen edellyttää, että luokitte-
lua pyytävän koneliikkeen tai muun organi-
saation tulee rekisteröityä palveluun. Rekis-
teröityessä palveluun organisaatiosta pyyde-
tään yhteystiedot, jotka näkyvät luokiteltujen 
koneiden yhteydessä palvelussa.

Koneliike saa luokiteltua uuden koneen 
pyytämällä koneelle luokitusta luokitustyö-
ryhmältä ja lähettämällä vaaditut asiakirjat 
työryhmälle. Työryhmä tekee luokituspää-
töksen luokiteltavasta koneesta ilmoitettujen 
tietojen ja sovittujen perusteiden pohjalta.

Sähköisen koneluokittelujärjestelmän 
osoite on www.koneluokitus.fi.

Ajankohtaista:

KunnallisSuomi
www.kunnallissuomi.fi

Paalutustyö 
siirtymässä euro-
koodiaikaan
Eurokoodien käyttö on laajen-
tumassa myös paalutuksen 
suunnitteluun ja toteutukseen. 
Suomen Rakennusinsinöörien 
Liiton ja Suomen Geoteknillisen 
Yhdistyksen yhteistyönä 
laadittu uusi julkaisu RIL 254-
2011 Paalutusohje 2011 jatkaa 
RILin eurokoodien käyttöä 
helpottavaa kirjasarjaa.

Käytännön työtä ajatellen eurokoodien si-
sältö on laaja ja osittain vaikeaselkoinen. 
Eurokoodien ja muiden standardien päivit-
täinen tehokas käyttö edellyttää valmiiksi 
työstettyä materiaalia ja muita tehokkaita 
apuneuvoja. RIL on aikaisemmin julkais-
sut eurokoodien suunnitteluohjeita koski-
en kuormituksia ja eri materiaaleja (RIL 
201– 207). 

Uudessa ohjeessa esitetään maata syr-
jäyttävien, porapaalujen ja kaivettavien paa-
lujen suunnittelun ja tekemisen yleiset pe-
riaatteet. 

Ohje on tarkoitettu pääsääntöisesti uu-
disrakentamiseen, mutta sitä voidaan käyt-
tää soveltuvin osin myös korjausrakentami-
seen huomioiden hankekohtaiset erityispiir-
teet. Ohje perustuu eurokoodeissa esitettyyn 
osavarmuuslukumenetelmään perustuvaan 
mitoitusjärjestelmään.

Ohje jakaantuu kahteen osaan. Paalu-
tusohjeen osassa 1 käsitellään suunnittelun 
perusteita. 

Eri paalutyypeille on pyritty esittämään 
mahdollisimman yhtenäiset, toiminnalliset 
laatuvaatimukset. Tällä pyritään erityises-
ti edistämään tuotekehitystä. Osassa 2 esi-
tetään paalutuksen toteutuksen laatuvaati-
mukset ja suunnittelun paalutyyppikohtai-
set ohjeet.

Aiempia paalutusohjeita SPO-2001 
(RIL 212), LPO-2005 (RIL 223) ja PPO-
2007 (RIL 230) käytetään jatkossa vielä 
nykyisen kansallisen järjestelmän mukaan 
suunniteltavissa ja toteutettavissa töissä.

Uuden ohjeen pääkirjoittaja on Teemu 
Riihimäki. Paalun rakenteellista mitoitus-
ta koskevan osan laati Jouko Törnqvist. 
Asian tuntijoina työhön ovat osallistuneet 
Hannu Jokiniemi, Juha Kinnunen, Ant-
ti Laitakari, Tim Länsivaara, Petri Man-
nonen, Pekka Merinen, Olli-Heikki Pie-
tikäinen ja Veli-Matti Uotinen. Työtä on 
ohjannut SGY:n paalutustoimikunta, jonka 
puheenjohtaja on ollut Pentti Salo.

Julkaisun rahoittajia ovat SGY Suomen 
Geoteknillinen Yhdistys ry, Suomen Raken-
nusinsinöörien Liitto RIL ry, Rakennustuo-
teteollisuus RT ry. TRY Teräsrakenneyhdis-
tys ry., Infra ry., Liikennevirasto, Helsin-
gin kaupunki, Espoon kaupunki, Vantaan 
kaupunki, Rakennustuotteiden Laatusää-
tiö, Destia Oy, Ramboll Finland Oy, Pöyry 
Infra, SITO Oy ja FCG Planeko.

Ajankohtaista:

http://www.kunnallissuomi.fi
mailto:info@astq.fi
http://www.astq.fi
http://www.koneluokitus.fi
http://www.kunnallissuomi.fi
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Selkeyttä vesi- ja 
viemäriverkostojen 
kunnossa pidon 
riskienhallintaan
Vesi- ja viemäriverkostojen 
kasvava saneeraustarve pakot -
taa vesihuoltolaitokset etsimään 
kunnossapitoon yhteistyökump-
paneita. VTT:n, Tampereen 
teknillisen yliopiston ja Tampe-
reen yliopiston yhteisessä 
SerVesi-hankkeessa tutkitaan, 
kuinka kumppanuussuhteita 
voitaisiin kehittää ja niihin 
liittyviä riskejä hallita.

Suomen vesi- ja viemäriverkostot vanhentu-
vat nopeammin kuin niitä tällä hetkellä sa-
neerataan. Rappeutuminen näkyy muun mu-
assa putkirikkoina ja siinä, että viemäreihin 
valuu hule- eli sade- ja sulamisvesiä. Vesi- ja 
viemärilaitosyhdistys VVY on arvioinut, et-
tä jätevedenpuhdistamoille tulevasta vedes-
tä keskimäärin jopa 40 prosenttia on puh-
distamoja tarpeettomasti kuormittavaa hu-
levettä.

Rakennetun omaisuuden tila 2011 -rapor-
tin mukaan Suomessa on vesijohtoverkos-
toa noin 100 000 kilometriä ja jäte- ja hule-
vesiviemäreitä noin 50 000 kilometriä. Vesi-
huoltopalvelujen tason säilyttäminen vaati-
si verkostojen aktiivista saneeraamista. Kui-
tenkin vain harva vesihuoltolaitos on kasvat-
tanut saneerausmäärärahojaan ja ainoastaan 
0,4–0,9 prosenttia verkostopituudesta sanee-
rataan vuosittain. Lähivuosien korjaustarve 
on VVY:n mukaan kolminkertainen, mikä 
tarkoittaisi 120 miljoonan euron vuosittais-

ten saneerausinvestointien merkittävää kas-
vattamista.

Kasvavan saneeraustarpeen vuoksi vesi-
huoltolaitosten on etsittävä verkostojen kun-
nossapitoon yhteistyökumppaneita yksityi-
seltä sektorilta sekä muista vesihuoltolaitok-
sista. Kunnossapidon ulkoistamiseen liittyy 
kuitenkin riskejä, jotka jarruttavat kumppa-
nuuksien syntyä. Kunnossapitäjät eivät esi-
merkiksi uskalla ottaa vastuulleen verkosto-
ja, koska niiden nykytilasta on vaikea saada 
varmuutta. 

Kunto voidaan usein varmistaa vain epä-
suorasti vuotovesimäärien ja vikatapausten 
lukumäärien perusteella. Toisaalta myös ve-
sihuoltolaitokset epäröivät kunnossapidon 
ulkoistamista, sillä työn laadun arvioimi-
seen ei ole olemassa yleispäteviä mittareita. 
Kumppanuuden myötä laitosten oma osaa-
minen voi rapautua ja riippuvuus kumppa-
nista kasvaa.

VTT, Tampereen teknillinen yliopisto ja 
Tampereen yliopiston johtamiskorkeakou-
lu tutkivat SerVesi-hankkeessa, miten vesi- 
ja viemäriverkostojen kunnossapitoon liit-
tyviä riskejä voidaan hallita sekä palvelun 
tilaajan että tarjoajan näkökulmasta. Kump-
panuussuhteiden kehittämiseen tähtäävässä 
hankkeessa ovat yrityskumppaneina Grund-
fos Pumput Oy, Porin Vesi, NCC Rakennus 
Oy ja Suomen Putkisto Tarvike Oy. Tutki-
muksen rahoittavat Tekes, hankkeeseen osal-
listuvat tutkimuslaitokset, yrityskumppanit 
sekä Vesihuoltolaitosten kehittämisrahasto. 
Hanke alkoi syksyllä 2010 ja jatkuu syksyyn 
2012 saakka.

Ajankohtaista:

Opas putkirikkotilanteiden 
hallittuun hoitoon
Vesi- ja viemärilaitosyhdityksen 
(VVY) julkaisusarjassa on 
julkaistu opas Vesijohto-
verkostojen putkirikkotilanteet 
ja niiden hallittu korjaaminen. 

Käytännönläheisen oppaan tavoitteena on 
esitellä putkirikkotilanteen hoidon parhai-
ta käytäntöjä kattavasti ja tiiviisti. Julkaisu 
kattaa putkirikon korjaustapahtuman lisäksi 
hygieenisyyden varmistamisen, työsuojelun, 
asiakkaille tiedottamisen ja tapahtumien do-
kumentoinnin.  

 Putkirikon korjaustapahtuman toimenpi-
teet ja tehtävät on koottu oppaan liitteeseen 
pikaoppaaksi. Pikaopas voidaan esimerkik-
si laminoida jokaiselle verkostotöitä suoritta-
valle työryhmälle ja työnjohtajalle aina mu-
kana olevaksi muistilistaksi. Pikaopas put-
kirikkotilanteeseen -liite on sähköisesti la-
dattavissa VVY:n verkkosivuilta (www.vvy.
fi > Julkaisut > Julkaisusarja > Vesijohtover-
kostojen putkirikkotilanteet ja niiden hallittu 
korjaaminen). Muilta osin opasta ei julkais-

ta sähköisenä.  
 Julkaisu on tarkoitettu ensisijaisesti ver-

kostojen rakentamisesta, suunnittelusta ja 
valvonnasta vastaaville henkilöille. Oppaas-
sa on käytännönläheistä apua erityisesti vas-
ta joitakin vuosia alalla toimineille, mutta se 
toimii toki toimintamallien ja hyvien käytän-
töjen kertauksena myös pitemmän kokemuk-
sen omaaville. Opas soveltuu erinomaisesti 
myös opetusmateriaaliksi.   

 Julkaisun on kirjoittanut lähes 40 vuoden 
kokemuksella Reijo Rosengrén, joka siirtyi 
kansainvälisiin tehtäviin Turun vesilaitoksen 
työpäällikön tehtävästä syksyllä 2009. Jul-
kaisun laatimista ohjasi vesihuoltolaitosten 
ja VVY:n edustajista koostunut työryhmä ja 
työn aikana kuultiin useita eri alojen asian-
tuntijoita. 

Oppaan mahdollistivat rahoituksellaan 20 
vesihuoltolaitosta ja Vesihuoltolaitosten ke-
hittämisrahasto.  

 Vesijohtoverkostojen putkirikkotilanteet 
ja niiden hallittu korjaaminen -julkaisun tilaus-
lomake on  VVY:n verkkosivuilta osoitteessa 
www.vvy.fi > Julkaisut > Julkaisusarja. 

Vedenkäsittelykemi-
kaalit standardisoitu
Tärkeimpiä Suomessa käytet-
täviä vesikemikaaleja koskevat 
standardit on koottu SFS-käsi-
kirjaan. Lisäksi Vesi-instituutti 
WANDERin toteuttamassa 
hankkeessa on selvitetty Suo -
messa käytössä olevat veden-
käsittelykemikaalit ja niiden 
standardisoinnin tilanne. 

WANDERin toteuttamassa hankkeessa tar-
kasteltiin myös aiheeseen liittyvää lainsää-
däntöä sekä selvitettiin vedenkäsittelykemi-
kaaleja koskevien tuotehyväksyntämenette-
lyjen pääpiirteet Euroopassa. 

Vesihuoltolaitoksille tehdyn kyselyn pe-
rusteella Suomen vesilaitoksilla käytetään 
noin 30 kemikaalia. Kaikki yleisimmin käy-
tetyt kemikaalit ja suodatintuotteet on kat-
tavasti standardisoitu. Talousveden käsitte-
lyyn tarkoitettujen kemikaalien standardi-
en laadinnassa on otettu huomioon juoma-
vesidirektiivin vaatimukset. Siten standar-
dinmukaisen tuotteen pitäisi normaaleissa 
käyttöolosuhteissa ja -määrissä olla turval-
linen käyttää. 

Hanke on saanut rahoitusta Vesihuolto-
laitosten kehittämisrahastolta. 

Projektin loppuraportti ja tiiviit tietopa-
ketit vesikemikaalien standardeista ovat Ve-

si-Instituutin kotisivuilla osoitteessa www.
prizz.fi/vesijulkaisut. Tarkempi kuvaus 
hankkeesta on myös Vesihuoltolaitosten 
kehittämisrahaston hankesivulla osoittees-
sa www.vvy.fi > Kehittämisrahasto > Hank-
keet > Talousveden käsittelykemikaalien 
standardisointi.

Standardit saatavana 
käsikirjana
Tärkeimpiä Suomessa käytettäviä vesikemi-
kaaleja koskevat standardit on koottu SFS-
käsikirjaan.

SFS-käsikirja 45 on kooste vesikemi-
kaalistandardeista suomalaisille vesilaitok-
sille. Kirja on erityisesti tarkoitettu vesilai-
tosten tuotannosta ja hankinnoista vastaaville 
henkilöille varmistamaan oikeiden vesikemi-
kaalituotteiden hankinta ja käyttö. Käsikirja 
on tärkeä tietolähde työsuojelu-, ympäristö- 
ja laatujärjestelmävastaaville sekä kuntien 
terveydensuojeluviranomaisille.

Kirjan ensimmäinen osa käsittelee pää-
sääntöisesti pintavesilaitoksella ja toinen osa 
pinta- ja pohjavesilaitoksen käytettäviä vesi-
kemikaaleja. Standardien lisäksi kirjan kum-
massakin osassa on asiaa selventävä artikke-
li vesikemikaalien käytöstä, hankinnasta ja 
lainsäädännöstä. 

Käsikirjoja myy SFS:n verkkokauppa 
osoitteessa www.sfs.fi.

Ajankohtaista:

KunnallisSuomi
www.kunnallissuomi.fi

...jatkoa sivulta 10

Verkoston ikä ei kerro 
kaikkea 

HS-Vesi uusii olemassa olevaa 
vesihuoltoinfraa koko ajan. Toi-
mitusjohtaja Timo Heinosen 
mukaan vesihuoltoinfran kun-
nossapito vaatii tasapainoilua 
monen asian kanssa. 

– Verkostojen laskennalli-
nen poistoaika on 50 vuotta ja 
vesilaitosten koneilla ja laitteil-
la huomattavasti lyhyempi. Lai-
tosten uusiminen on huomatta-
vasti putkiverkostojen uusimis-
ta helpompaa, koska maan al-
la olevien putkien kunnosta ei 
ole samanlaista reaaliaikaista 
selvyyttä. Maan olla oleva put-
kiverkosto muodostaa kuiten-

kin merkittävimmän osan HS-Veden kulu-
rakenteesta ja verkoston kunto ja kestävyys 
on avainasemassa HS-Veden talouden kan-
nalta. 

Hämeenlinnan vesihuoltoverkostossa 
on vielä muutamia pätkiä viime vuosisadan 
alkupuolelta, mutta eniten tällä hetkellä on 
käytössä 1960- ja 1970-luvuilla rakennettua 
verkostoa. Laskennallinen poistoaika alkaa 
siis tulla täyteen..

– Suoralta kädeltä ei voida sanoa, että 
tietty osa verkostosta on uusittava. Ikä antaa 
suuntaviivoja, mutta paljon on merkitystä sil-
lä, mistä materiaalista ja millä tekniikalla ky-
seinen verkoston osa on rakennettu. Esimer-
kiksi teräsputket ovat herkkiä korroosiolle ja 
myös valurautaputkissa on esiintynyt ongel-

mia. Osa viemäreistä on tehty erittäin heik-
kolaatuisesta betonista, Heinonen kertoo.

HS-Vesi on kartoittanut uusimisen kan-
nalta kriittisimmät vesijohtoverkoston koh-
dat. Saneerauksen aikataulutuksessa pitää 
kuitenkin Heinosen mukaan ottaa huomi-
oon myös kaukolämpö- ja sähköverkosto-
jen sekä katujen saneeraustarve. Jos yhtäai-
kainen saneeraus ei onnistu, HS-Vesi pyrkii 
käyttämään mahdollisimman paljon niin sa-
nottuja kaivamattomia menetelmiä kuten esi-
merkiksi sujutusta eli uuden putken asenta-
mista vanhan putken sisälle. 

Isoja hankkeita 
käynnistymässä
Vesihuoltoinfran uudisrakentamisessa HS-
Veden merkittävin hanke tällä hetkellä on 
vesihuoltolinjan rakentaminen Hämeenlin-
nasta Hattulan kautta Kalvolaan ja mahdol-
lisesti Toijalaan. Suunnitelmat ovat valmiit 
ja toteutus ajoittuu vuosille 2013 ja 2014. 
Ylimaakunnalliselle vesihuoltohankkeelle 
on haettu valtion tukea.

– Merkittävä hanke on myös Ahvenis-
ton vedenkäsittelylaitoksen perusparannus, 
joka käynnistyy tämän vuoden aikana. Han-
ke tähtää veden laadun parantamiseen. Lai-
toksessa otetaan käyttöön raudanpostipro-
sessi ja tehostetaan veden alkalointia, Hei-
nonen mainitsee. 

Sekä Hämeenlinna että Hattula ovat 
muuttovoittoalueita, joten uusia asuinaluei-
ta rakennetaan jatkuvasti. Vesihuoltoverkos-
ton laajentamishankkeita on siis käynnissä 
koko ajan.

A
si

an
tu

nt
ija

http://www.vvy.fi
http://www.vvy.fi
http://www.vvy.fi
http://www.prizz.fi/vesijulkaisut
http://www.prizz.fi/vesijulkaisut
http://www.vvy.fi
http://www.sfs.fi
http://www.kunnallissuomi.fi
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Tekniikkaa tunneleihin 
kokonaistoimituksina

Tunnelirakentajat tuntevat Siemensin maa-
ilmalla luotettavana ja osaavana kumppani-
na, joka pystyy laadukkaisiin kokonaistoi-
mituksiin. 

– Osaamisemme kattaa kaiken tunnelei-
den sähköjakelussa tarvittavan eli kaapeloin-
nit, muuntamot, keskukset ja varavoimarat-
kaisut. Toimitamme myös tarvittavan tele-
matiikan eli esimerkiksi muuttuvat nopeus-/
varoitusmerkit ja opasteet sekä palo-, kuu-
lutus- ja muut turvajärjestelmät. Tunnelei-
den palosuojauksessa Siemens on ehdoton 
edelläkävijä. Lisäksi hallitsemme liikenteen 
seurannassa käytettävät kamerajärjestelmät 
ja liikenteenmittausasemat. Kokonaispalve-
lun periaatteeseemme kuuluu, että tilaaja saa 
kaikki järjestelmät laitteineen ja ohjausjärjes-
telmineen valmiiksi asennettuina, tuotepääl-
likkö Jyrki Laine kertoo.

Liikenteenhallinta-, sähköistys- ja tur-
vallisuusratkaisujen perussuunnitelma tu-
lee yleensä suunnittelutoimistolta, mutta 
Siemens alihankkijoineen vastaa  järjestel-
mäkohtaisestasuunnittelusta. 

Tunneli on 
haastava kohde
Tunneli on laite- ja järjestelmätoimittajalle 
monella tavalla haastava kohde. Pimeään ti-
laan on aikaansaatava valaistusratkaisu, jo-
ka omalta osaltaan varmistaa liikenteen tur-
vallisuuden. Kaikissa sähköasennuksissa on 
kiinnitettävä erityistä huomiota paloturvalli-
suuteen. Turvallisuusratkaisujen on toimitta-
va varmasti onnettomuustilanteissa. 

– Aivan ensimmäisenä ei tule mieleen, et-
tä Suomen sääolosuhteet vaikuttavat tunnelin 
paloturvallisuuteen. Tunnelin sisällä lämpö-
tila pysyy suhteellisen vakiona säässä kuin 
säässä, mutta tunnelin suuaukolla lämpötilan 
vaihtelut voivat olla vuorokauden aikana hy-
vinkin suuret. Tämä tekee lämpöön perustu-
van palontunnistuksen haastavaksi. Pölyn ja 
kosteuden yhteisvaikutus panee tunnelin si-
sällä olevat paloilmoitinjärjestelmät lujille. 
Tavoitteena on, että palosta saadaan riittävän 
aikainen ilmoitus, mutta ei erheellistä ilmoi-
tusta, Laine kuvailee.

Myös järjestelmien huoltotyöt ovat tun-
neleissa haastavia. 

– Huolto- ja korjaustyöt ajoitetaan yleen-
sä iltaan tai yöaikaan, jolloin liikenne on hil-
jaisimmillaan, koska tunnelissa on pakko teh-
dä poikkeuksellisia liikennejärjestelyjä huol-
lon aikana. Huollosta sovitaan aina Liiken-
nekeskuksen kanssa, huoltopäällikkö Timo 
Toropainen sanoo.

 

Kaikki yhdeltä 
toimittajalta
Laine korostaa, että Siemens pystyy toimitta-
maan asiakkaiden tarpeiden mukaisia, viran-
omaismääräykset täyttäviä liikennejärjestel-
mien kokonaisratkaisuja. Laadukkaiden rat-
kaisujen taustalla on pitkä kokemus ja alan 

uusin tekninen tietämys. 
– Siemensillä on todella paljon kokemus-

ta tunnelitoimeksiannoista eri puolilta maa-
ilmaa. Tietojen vaihto eri maiden Siemens-
yhtiöiden välillä toimii hyvin. Omaa osaa-
mistamme täydentää hyviksi havaittujen ali-
hankkijoiden verkosto

– Tunnelikohteessa täytyy muistaa, että  
yksi asia vaikuttaa toiseen. On siis aikaansaa-
tava kokonaisuus, jonka jokainen osa toimii 
ongelmitta yhdessä. Tämä on ehdottomas-
ti meidän vahvuutemme, Toropainen mai-
nitsee. 

Kumppani myös 
kunnossapidossa
Asiakas voi tehdä Siemensin kanssa sopi-
muksen tunneliin asennettujen järjestelmi-
en ylläpidosta ja huollosta. Sopimusneuvot-
teluissa räätälöidään palvelukokonaisuus, jo-
ka parhaiten vastaa asiakkaan tarpeita.

– On selvää, että jos laitteet eivät toi-
mi, vaikuttaa se tunnelin turvallisuuteen. 

Meillä on ympärivuorokautinen vikapäivys-
tys, Toropainen toteaa. 

– Haluamme olla asiakkaalle kumppa-
ni, joka varmistaa järjestelmien toimivuuden 
ja on heti käytettävissä ongelmatilanteissa. 
Teemme myös viipymättä tarvittavat muu-
tostyöt, jos järjestelmien optimaalinen toimi-
vuus niitä edellyttää, Laine mainitsee.

Seitsemän tunnelin 
urakka E18-tiellä
Siemens on ollut vahvasti mukana E18-tien 
tieosuuden Muurla - Lohja tunneleiden tek-
niikkatoimituksissa. Tieosuudella on seit-
semän kaksoistunnelia, joiden pituus vaih-
telee 250 ja 2230 metrin välillä. Tunnelei-
den yhteenlaskettu pituus on kymmenen ki-
lometriä.

– Kyseessä oli kokonaistoimitus eli toi-
mitimme tieosuuden tunneleihin lähes kaiken 
liikenteenhallinnassa, sähköistyksessä ja tur-
vallisuuden järjestämisessä tarvittavan tek-
niikan. Olemme myös sopineet tunnelien te-

lematiikan, sähkönjakelun ja turvatekniikan 
kunnossapidosta, Toropainen sanoo.

Referenssikohteita on ympäri maata, 
mutta Laine nostaa esille pääkaupunkiseu-
dulta Vuosaaren liikennetunnelin, metrotun-
nelit ja Helsingin Energian huoltotunnelit. 
Vuosaaren satamaradan tunnelit olivat mitta-
va urakka, koska siellä esimerkiksi vedettiin 
paloilmaisinkaapelia yli 14 kilometriä.  

Siemens Osakeyhtiö
Majurinkatu 6
02600  ESPOO
Puh. 010 511 5151
etunimi.sukunimi@siemens.com
www.siemens.fi

Siemens Osakeyhtiö on innova-
  tiivisten teknologioiden, 
ratkaisujen ja asiantuntija-
palveluiden sekä IT-palveluiden 
ja -ratkaisujen toimittaja, 
joka palvelee monia eri 
toimialoja. Siemens on myös 
infrarakentajien luotettava 
kumppani, ja yhden sen 
erityisosaamisalueista 
muodostavat  tunneleiden 
liikenteenhallinta-, sähköistys- 
ja turvallisuusratkaisut. 

http://www.kunnallissuomi.fi
mailto:etunimi.sukunimi@siemens.com
http://www.siemens.fi
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Aita-alan elinkaaripalvelua 
koko Suomessa
Pur-Ait Oy valmistaa ja maa-
han tuo aitoja ja portteja, jotka 
soveltuvat pysyvään tai tilapäi-
seen käyttöön monenlaisissa 
kohteissa. Yritys huolehtii 
myös toimittamiensa tuotteiden 
huollosta.

Aita-alan johtaviin toimijoihin kuuluva Pur-
Ait Oy:n tuotevalikoima sisältää panssariai-
toja sekä liuku-, sarana- ja pyöröportteja, 
puomeja ja alumiinikaiteita. Portteihin voi-
daan liittää myös automatiikkaa, ja porttiau-
tomaatiotoimituksissa yhteistyökumppanina 
on kotimainen Ovitor Oy.

Pur-Ait Oy:n suurin asiakassektori on 
teollisuus, mutta yli 30-vuotisen toimintan-
sa aikana yritys on tehnyt paljon yhteistyötä 
myös esimerkiksi kuntien ja kaupunkien sekä 
Puolustusvoimien kanssa. Kasvava asiakas-
sektori ovat rakennusliikkeet. Tänä päivänä 
monet rakennustyömaat aidataan ja varuste-
taan kulunvalvontaporteilla, koska halutaan 
estää asiattomien henkilöiden pääseminen 
työmaalle. Työn valmistuttua elementtiaidat 
ja niihin liitetyt portit on helppo siirtää seu-
raavaan kohteeseen. 

Kuntien ja kaupunkien kanssa tehtävästä 
yhteistyöstä toimitusjohtaja Jukka Vuorinen 
mainitsee esimerkkinä koulujen, päiväkotien 
ja urheilukenttien aitatoimitukset.  

– Monen koulun ja päiväkodin pihassa 
sekä urheilukentän ympärillä on maahan-
tuomamme saksalainen Adronit-aita. Adro-
nit on teräsverkkoaita, jonka materiaali on 
paksumpaa kuin perinteisessä panssariaidas-

sa, joten aita on vahva ja tukeva. Useiden vä-
rivaihtoehtojen ansiosta aita saadaan aina so-
pimaan hyvin ympäristöön.

Esimerkkejä Pur-Ait Oy:n viime aikojen  
referensseistä ovat usean kilometrin element-
tiaitatoimitus Vuosaaren satamaradalle, Rii-
himäen kaupungin Antinpuisto sekä Helsin-
gin Linnanmäki.

Huolto varmistaa 
porttien toimivuuden 
Pu-Ait on Rakentamisen Laatu RALA ry:n 

jäsenyritys, jonka tuotteiden laatuun ja osaa-
misen tasoon asiakas voi luottaa. Luotetta-
vien yhteistyökumppanien ansiosta asiak-
kaat saavat palvelua tuotteen koko elinkaa-
ren ajan kaikkialla Suomessa.

– Myymme suurimman osan tuotteista 
valmiiksi asennettuna. Varsinkin automaa-
tiota sisältävissä toimituksissa suosittelem-
me avaimet käteen -toimitusta, jolloin asiak-
kaan vastuulle jää ainoastaan rakennusluvan 
hankinta, aidan ja porttien paikan merkitse-
minen sekä sähkösyötön paikalle tuonti. 

Pur-Ait tarjoaa asiakkailleen myös 

huolto- ja varaosapalvelun. Vuorisen mu-
kaan huollon osuus toiminnassa on kasva-
nut viime vuosina. 

– Esimerkiksi kaksi kovaa talvea ovat 
rikkoneet aitoja ja lisänneet automaatti-
porttien huollontarvetta. Olemmekin teh-
neet yhä useamman asiakkaan kanssa au-
tomaattiportin huoltosopimuksen eli portin 
toimivuus säässä kuin säässä varmistetaan 
ennakoivalla huollolla. 

Pur-Ait Oy
Lyhtytie 24
00750  HELSINKI
Puh. 09 350 9400
myynti@purait.fi
www.purait.fi

Luja-moduli helppoon ja 
nopeaan rakentamiseen
Lujabetoni Oy:n kehittämä 
Luja-moduli on betoninen 
rakennuspalikka, jolla voidaan 
rakentaa helposti kylmiä varas-
totiloja pysyvään tai tilapäiseen 
käyttöön. Luja-moduli soveltuu 
myös infrarakentamiseen.

Luja-moduleita on neljää eri kokoa. Perus-
moduli on kooltaan 1200 x 600 x 400 milli-
metriä ja painaa yli 600 kiloa. Kolme muu-
ta kokoa on tarkoitettu sovituskappaleiksi. 
Moduleiden mitoitus mahdollistaa raken-
teen mitoituksen 300 millimetrin jaolla.

– Modulirakentaminen on helppoa ja no-
peaa. Modulit asennetaan paikoilleen suo-
raan auton lavalta auton omalla nosturilla. 
Modulit tukeutuvat toisiinsa omalla painol-
laan ja nastakiinnityksellä eli raudoituksia 
tai juotosvaluja ei tarvita. Rakentaminen 
vaatii vain yksinkertaiset perustustyöt. Mo-

dulit voidaan latoa suoraan tiivistetyn ja so-
ralla tasoitetun maaperän päälle tai tasaisel-
le asfaltille, ja tarvittaessa voidaan käyttää 
myös betonianturaa, tehdaspäällikkö Heik-
ki Manner kertoo. 

Luja-moduleista on rakennettu esimer-
kiksi jäteasemien lajittelupisteitä, teollisuu-
den raaka-aine- ja muita varastoja, lämpö-
laitosten varastoja, maatalouden varastoja 
sekä satamaterminaaleja. Myös Puolustus-

voimat on käyttänyt Luja-moduleita omis-
sa rakennushankkeissaan. Infrarakentami-
sessa Luja-moduleja on käytetty tukimuu-
reissa ja meluseinissä. 

Muuntojoustava ja 
kustannustehokas ratkaisu
Modulirakenne on erittäin muuntojousta-
va. Tehtyä rakennetta voidaan pienentää tai 
suurentaa vähällä vaivalla. Varasto tai muu 

rakenne pystytään purkamaan helposti ja 
pystyttämään toiseen paikkaan tarpeen mu-
kaan. 

– Lujamoduli on asiakkaalle äärettömän 
vaivaton ja hinnaltaan kilpailukykyinen rat-
kaisu. Yksi puhelinsoitto riittää, ja toimitam-
me modulit kohdekohtaisesti suunniteltuina 
ja paikoilleen asennettuina. Rakennuskustan-
nukset on helppo laskea, koska moduleilla 
on kiinteä hinta. Valmistamme modulit Loi-
maan-tehtaallamme, ja ne ovat varastotuot-
teita eli pystymme nopeisiin toimituksiin, 
Manner sanoo.

Lujamoduli on ollut markkinoilla hieman 
yli kaksi vuotta. Modulirakentamisen valin-
neilta asiakkailta on tullut Mannerin mukaan 
positiivista palautetta tuotteen rakenteellises-
ta toimivuudesta ja tarkoitukseen sopivuu-
desta. 

Lisätietoja Luja-modulista:
Tehdaspäällikkö Heikki Manner
Puh. 044 585 2444
heikki.manner@luja.fi
www.lujabetoni.fi

Lujabetoni Oy

l Osa Luja-yhtiöitä, joka on Suomen 
suurimpia rakennusalan konserneja.
l Vuonna 1953 perustettu kolmanne 
polven perheyritys.
l Työllistää yli 600 henkilöä.
l 25 tehdasta 18 paikkakunnalla Suo-
messa.
l Tytäryhtiöt Lujabetong AB Ruotsis-
sa ja OOO Lujabeton Venäjällä.

mailto:myynti@purait.fi
http://www.purait.fi
mailto:heikki.manner@luja.fi
http://www.lujabetoni.fi
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