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Vedenkulutuksen etäluennassa
huomattava säästöpotentiaali
Reaaliaikainen tieto vedenkulutuksesta tuo vesiyhtiöille
uusia mahdollisuuksia. Etäluenta
tarjoaa täysin uudenlaisia työkaluja kehittää vesijohtoverkoston hallintaa ja lisätä asiakastyytyväisyyttä.
Kun vesijohtoverkosto vanhenee, asiakkaiden
vaatimukset lisääntyvät ja paine kulutustietoisuuden lisäämisestä kasvaa, on vesiyhtiöiden
tehtävä suuria muutoksia toiminnassaan.
Teknologian näkökulmasta vedenkäytön ja
vesijohtoverkoston hallinnan seuraavaan kehitysvaiheeseen ollaan valmiina jo tänään:
etäluentateknologia mahdollistaa älykkään
veden mittauksen. Sen edut tunnetaan jo laajasti sähkön, kaukolämmön ja kaasun mittauksessa, ja sillä voidaan ratkaista myös monia
vedenkäyttöön liittyviä haasteita.
- Kiinnostus vedenkulutuksen reaaliaikaiseen mittaukseen on suurta ja pilottihankkeita on jo aloitettu. Etäluenta tarjoaa vesiyhtiöille ja kuluttajille valtavan potentiaalin vedenkulutuksen seuraamiseen ja hallintaan,
Landis+Gyrin toimitusjohtaja Ari Tolonen
kertoo.
Landis+Gyr toimittaa etäluettavan sähkömittarin joka kolmanteen kotitalouteen Suomessa. Lisäksi käytössä on paljon yrityksen
kaukolämpö- ja kaasumittareita. Yli miljoonassa suomalaiskodissa on Landis+Gyrin etäluentateknologiaa.
Vakaa vesijohtoverkosto
Etäluettavien kotitalousmittareiden lisäksi
myös verkoston solmukohtiin voidaan asentaa

Etäluettava vesimittari moninkertaistaa kulutustiedon määrän.Tuntipohjaisessa mittauksessa kulutuslukema saadaan 8760 kertaa vuodessa.
etäluettava mittari. Näin kulutuksesta saadaan
tietoa alueittain ja jopa yksittäisen mittauspisteen tarkkuudella. Etäluentajärjestelmä mahdollistaa myös automaattiset hälytykset.
- Yleensä esimerkiksi vesijohtoverkoston
vuotokohdat löydetään vasta sitten, kun vuoto
on jo ehtinyt aiheuttaa kymmenien tuhansien
eurojen vahingot. Etäluennalla vuoto voidaan
havaita nopeasti ja paikallistaa tarkasti, mikä
minimoi vahingot ja ehkäisee niitä, Tolonen
sanoo.
Etäluenta lisää vesijohtoverkoston läpinäkyvyyttä ja tarjoaa kattavan kuvan verkoston
toiminnasta ja vedenkulutuksesta eri alueilla.

Sen tuottamaa tietoa voidaan hyödyntää esimerkiksi verkoston suunnittelussa ja mitoituksessa. Etäluenta tarjoaa myös erinomaisen
työkalun vesitaseen hallintaan: verkostoon
pumpatun veden määrää voidaan verrata käyttökohteiden kuluttamaan vesimäärään.

voidaan lisätä asiakastyytyväisyyttä laajemminkin, sillä esimerkiksi web-portaalit, joita
kuluttajat hyödyntävät jo laajasti muun muassa sähkönkulutuksen seurannassa, ovat mahdollisia myös vesiyhtiöiden asiakkaille.
- Uudet palvelut ja työkalut auttavat asiakkaita pienentämään vedenkulutusta ja havaitsemaan esimerkiksi asuntojen vesivuodot.
Asiakas on varmasti tyytyväinen voidessaan
löytää kotinsa vesisyöpöt tai ehkäistä mittavat
vesivahingot, Tolonen valottaa.
Uudet palvelut ja työkalut tarjoavat myös
taloyhtiöille mittavan säästöpotentiaalin, sillä
40 prosenttia kiinteistöjen hoitokustannuksista muodostuu energian- ja vedenkulutuksesta.
Lämpimän veden käyttö on merkittävä tekijä
myös energiakustannusten syntymisessä.
- Vedenkäytön järkevöittäminen ja ennakoiva vesivarojen hallinta on tärkeässä roolissa
tavoitteissa pienentää kokonaisenergiankulutusta. Etäluennan tuottaman reaaliaikaisen kulutustiedon ansiosta tavoite voidaan saavuttaa.
Landis+Gyr Oy
Salvesenintie 6
40420 JYSKÄ
Puh. 014 660 100
www.landisgyr.fi

Tyytyväisempi asiakas
Etäluennan avulla vesiyhtiöt voivat myös automatisoida mittarinluentaprosessin. Kulutuslukemat saadaan varmasti ja täsmällisesti
kaikista kohteista ilman manuaalista työtä.
Myöskään asiakkaan ei enää tarvitse lähetellä mittarinlukemia vesiyhtiölle. Etäluennalla

Työkoneiden moottoritekniikan
valinta on osa ympäristötyötä
Volvon tuotepäällikkö Teijo Lähdekorpi toteaa, että asiantuntemuksella
toteutettu ympäristönormien huomioiminen ei tunnu koneen käytössä tai
tehossa. Volvon Tier 4/Stage 3B -moottorin erikoisominaisuudet toimivat
samalla kun vääntö säilyy.
Ympäristöasioihin kiinnitetään huomiota
aikaisempaa enemmän ja julkisen sektorin toimijalta odotetaan yksityistä vastuullisempia valintoja. Raskaiden ajoneuvojen
ympäristökuormituksesta puhuttaessa tarkoitetaan muutakin kuin renkaiden jälkiä
maastossa. Tuotepäällikkö Teijo Lähdekorven työkavereita ovat ison kokoluokan ajoneuvot ja työkoneet. Hänen mukaansa yhä
useammin ajoneuvon valintaan vaikuttaa
myös moottorin päästöjen puntarointi.
Hyviä kokemuksia regeneroinnista

Volvon uusien Tier Stage 4 Interim -moottoreiden päästöhallinnan periaatteista puhuttaessa Lähdekorpi sanoo, että nykyaikainen dieselmoottoreiden valmistaja keskittyy
kahteen asiaan: pienentämään pakokaasujen sisältämää palamatonta ainesta (PM) ja
typpioksidien määrää (NOx). Palamattoman vähentäminen onnistuu polttolämpötiloja sylinterissä nostaen - ja tämä taas lisää
typpioksidien määrää. Ympäristöystävällisemmän moottorin valmistus on näiden
kahden kontrollointia. Lisäksi pitää tietysti
kiinnittää huomiota polttoaineen kulutukseen ja tehojen säilymiseen.
Lähdekorpi kertoo, että Volvolla on hyviä

kokemuksia kuorma-autojen moottoreissa
jo vuodesta 2007 käytetystä regeneroinnista. Siinä haitallisista hiukkasista päästään
eroon polttamalla ne. Nyt haitalliset hiukkaset kerätään polttoon myös maansiirtokoneiden moottoreissa.
Dieselpartikkelisuodatin (DPF) on eräänlainen keraaminen kennosto, joka kerää
palamattomat nokihiukkaset. Nämä sitten
poltetaan moottorissa tietyin ajoin. Tätä
kutsutaan regeneroinniksi. Yleensä poltto
hoidetaan 8 - 10 käyntitunnin välein. Palaminen tapahtuu ilman että sillä olisi vaikutusta moottorin muuhun toimintaan. Työnteko voi jatkua myös polton aikana.
Typpioksidien muodostuminen minimoidaan pakokaasu-ilmaseoksen sekoitussuhdetta säätelemällä. Tämä vaikuttaa polttolämpötilaan, joka taas vaikuttaa typpioksidien muodostumiseen. Lähdekorven mukaan
Volvo on regeneroinnin avulla onnistunut
hallitsemaan epäpuhtauksia ilman että polttoaineen kulutus juurikaan nousee.
- Tehojen säilyminen on tämän kokoluokan koneissa avainkysymys uusiin ympäristönormeihin pyrittäessä. Regenerointitekniikka on toteutettu niin, että polton
alkaminen ei millään lailla haittaa koneen

käyttöä. Polttoaineen kulutukseen voi myös
kuljettaja itse vaikuttaa, sillä hän saa tiedon
toiminnon alkamisesta ja voi säätää kierrokset optimaalisiksi. Moottorin käytön tunteminen on luonnollinen osa kuljettajan ammattitaitoa tänä päivänä.

neitä ja niiden ympäristövaikutusten tunteminen on nykyaikaa.
- Moottoreiden ympäristövaikutukset
ovat Volvo CE:lle tärkeitä hallittavia. Niiden avulla asiakkaamme lunastavat omia
ympäristölupauksiaan.

Tavoitteena ympäristölupausten
täyttäminen

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

Lähdekorpi korostaa, että järeän luokan koneet ovat julkisen sektorin toimijan työväli-
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Toteutuuko valtakunnallinen
viemäröintiohjelma vuoteen 2016 mennessä?
Ympäristöministeriö ja maa- ja
metsätalousministeriö käynnistivät keväällä 2011 viemäröintiohjelman yhteisen valmistelun.
Ohjelman tavoitteena on esittää
yleisiä periaatteita ja keskeisiä
kriteerejä haja-asutusalueiden
saattamiselle viemäriverkostojen
piiriin sekä suunnitelma ja kriteerit valtion tuelle viemäriverkostojen laajentamishankkeisiin.
Ohjelman valmistelemiseksi maa- ja metsätalousministeriö pyysi ELY-keskuksilta
tiedot alueidensa kuntien vesihuollon kehittämissuunnitelmien mukaisesta hajaasutusalueiden viemäriverkostojen laajentamisesta vuosina 2012 - 2016. Esitettävien
kohteiden tuli olla tukikelpoisia ja käynnistettävissä ennen 15.3.2016.
Tarveselvityksen perusteella viemäröinnin piiriin saatettava talouksien yhteismäärä
on noin 66 000 ja hankkeiden yhteenlaskettu kustannusarvio noin 550 miljoonaa euroa. Esitettyjä hankkeita on yhteensä noin
1 200. Tarveselvityksen mukaan suurin suhteellinen tarve on Lounais- ja Etelä-Suomen
haja-asutusalueilla, joissa asutus kasvaa ja
kaupunkien läheisen maaseudun osuus on
suuri. Vastaavasti Itä- ja Pohjois-Suomessa
asutusta siirtyy vesihuoltoverkostojen ulkopuolelta jo rakennettujen verkostojen
piiriin.

Tarveselvityksen tulosten perusteella valtion tukimäärärahan tarve vuosina 2012 2016 olisi yhteensä 60 miljoonaa euroa eli
vuosittain 12 miljoonaa euroa. Tuella edistettäisiin viemäriverkoston laajentamista
noin 30 000 kotitalouteen haja-asutusalueilla. Vuoden 2012 talousarvion tasolla tukea
voidaan myöntää noin 40 miljoonaa euroa
eli vuosittain noin 8 miljoonaa euroa. Tällä
tukitasolla jää toteutumatta moni viemäröintihanke, joka olisi ympäristönsuojelullisesti ja taloudellisesti perusteltu. Tarveselvitykseen sisältyi noin sata siirtoviemärihanketta, joiden yhteenlaskettu kokonaiskustannusarvio oli noin 300 miljoonaa euroa.
Jos tukimäärärahat siirtoviemäreihin säilyvät vuoden 2012 tasolla, suuri osa suunnitelluista hankkeista siirtyy vuoden 2016
jälkeiselle ajalle. Useissa siirtoviemärihank-

keissa puhdistamoiden ympäristöluvat ja
laitosten elinkaari edellyttävät määräajassa toteutettavia investointeja, jolloin tuen
puuttumisen vuoksi siirtoviemäreiden rakentamisen sijasta investoinnit kohdistetaan
yksittäisten puhdistamoiden saneerauksiin.
Viemäröintiohjelman tarveselvityksen
mukaan valtion tuen kysyntä jatkuu edelleen hyvin suurena - samalla kun valtion
tukeen kohdistuu valtiontaloudellisista syistä säästöpaineita lähivuosina.
Viemäröintiohjelman tarveselvityksessä
esitettyjen siirtoviemärihankkeiden ja hajaasutusalueiden viemäröinnin laajennusten
toteutusta voitaisiin tehokkaasti edistää, jos
tarkoitukseen osoitettaisiin lisärahoitusta
ohjelmakauden aikana. Viemäröintiohjelmassa esitettyjen tärkeimpien siirtoviemärien tukeminen edellyttäisi tarkoitukseen

käytettävän tuen lisäämistä vähintään kaksinkertaiseksi vuoden 2012 tasosta. Tämä
tarkoittaisi momentin 35.10.61 (Ympäristönsuojelun edistäminen) 8 miljoonan euron määrärahan korottamista vähintään tasoon 13 miljoonaa euroa.
Valtion tuen määrä vahvistetaan vuosittain valtion talousarvion käsittelyn yhteydessä. Alan toimijat ovat jo vuosia olleet
valmiita laajamittaiseen viemäriverkoston
uudistamiseen. Uusia kustannustehokkaita
pumppaamomalleja ja erilaisia putkimateriaalivaihtoehtoja kehitetään koko ajan, joten
ainakaan materiaalitoimittajien osalta viemäröintiohjelman toteutus ei ole vaarassa.
Artikkelin kirjoittaja Jukka Saarenpää
työskentelee Suomen suurimman materiaalipalvelutoimittajan Onninen Oy:n Infrasegmentin johtajana.

Sähkötoimilaitteet
venttiiliautomaatioon
Tallberg Tech Oy Ab toimittaa
sähkötoimilaitteita venttiiliautomaatioon sekä tarjoaa niiden
asennus-, huolto- ja varaosapalvelut.
Tallberg-konserniin kuuluva Tallberg Tech
Oy Ab maahantuo, myy ja markkinoi maalaus- ja liimauslaitteita sekä venttiiliautomaation toimilaitteita. Yritys jatkaa Oy
Soffco Ab:n ja Tallberg Roboma Oy Ab:n
toimintaa teknisen tukkukaupan alalla.
Tunnettuja
tuotemerkkejä

Tallberg Techillä on pitkä kokemus ranskalaisten Bernard-, saksalaisten Drehmo- ja
ruotsalaisten Oden Control -sähkötoimilaitteiden maahantuonnista, asennus- ja
huoltopalveluista sekä tuotteiden asiakaskohtaisesta räätälöinnistä.
- Tuotemerkkien valikoimat täydentävät
toisiaan, joten aina löytyy sopiva vaihtoehto
teollisuuden ja vesilaitosten peruslaitteista
aina ydinvoimasertifioituihin laitteisiin
asti. Saatavilla on sekä toimilaitteita 90 asteen liikkeelle että monikierrostoimilaitteita
venttiilien sulku- ja säätökäyttöön. Erikoisuutena ovat jousipalautteiset toimilaitteet,
joita käytetään venttiilien hätäsulussa, tuotepäällikkö Jukka Tervo kertoo.
Tervo korostaa, että koska Tallberg Tech
on erikoistunut toimilaitteisiin eikä ole
venttiilitoimittaja, pystyy yritys tarjoamaan
puolueetonta asiantuntemusta sekä venttii-

lien valmistajille, maahantuojille että käyttäjille.
Kokonaispalvelu
on tämän
päivän vaatimus

Tänä päivänä asiakkaat osaavat vaatia laitetoimittajilta kokonaispalvelua eli pelkkä
tuotetoimitus ei enää riitä. Laitemyynnin
lisäksi Tallerg Tech tarjoaa asiakkailleen
asennus-, huolto- ja varaosapalvelut.
-Toimilaitteita asennetaan erimerkkisten
ja erimallisten venttiilien yhteyteen, joten
tarvitaan erityistä ammattiosaamista. On

järkevää, että toimilaitteiden toimittaja tarjoaa myös asennuspalvelut. Ammattitaitoiset huolto- ja varaosapalvelumme takaavat
toimilaitteiden moitteettoman toiminnan ja
asiakkaat voivat keskittyä ydintoimintoihinsa, Tervo toteaa.
- Palvelemme mielellämme asiakkaitamme kaikissa venttiiliautomaation toimilaitteisiin liittyvissä asioissa. Asiakaslähtöiseen
palveluumme kuuluu esimerkiksi asennusosien räätälöinti, jos sopivia ei löydy valmiina. Yhteistyöverkostomme avulla pystymme
auttamaan asiakasta myös venttiiliautomaatiota koskevissa asioissa.

Tallberg Tech Oy Ab
Hiojankuja 5, 02780 ESPOO
Puh. 020 742 0740
info@tallberg.fi
www.tallberg.fi
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Pääkirjoitus:

Avaimet toimivaan taajamainfraan

V

aikka talouden tila ei suuria valmiuksia annakaan, Suomessa on
korkea vaatimustaso infran, liikenteen ja vesihuollon toimivuudelle. Yhtälö on
mutkikas: olisi säästettävä ja samalla parannettava palveluita.
Julkisella sektorilla on paljon tehostettavaa, mutta infra ja vesi ovat toimialoja, joilla
ei voida palveluja sulkea yöksi eikä viikonlopuksi. Tarvitaan yhteistyötä alan tekijöiden kanssa. Kysymällä ja suunnittelemalla
löytyy ratkaisuja ennen ylivoimaisiksi koet-

tuihin pulmiin. Infraa palvelevat yritykset
ovat innovatiivisia ja niillä on tahtoa osoittaa osaamista haasteellisissakin projekteissa.
Yrityksiltä löytyy maapallon laajuinen verkosto osaajia, jotka ovat kenties jo ratkaisseet eteen tulleen haasteen. Kun vaaditaan
alan tarjoajilta ehdotuksia, eikä ainoastaan
hankita julkisten hankintojen kautta, ratkaisut kehittyvät ja rahaa säästyy.
Vesihuollossa ajankohtaisia asioita ovat
etävalvonnan, automaation ja IT:n tuomat
säästöt. Ennen huoltomiehet kiersivät tar-

kastamassa, että kaikki on kunnossa, mutta
nykyään he menevät vain sinne, mistä anturit ja sovellukset antavat ennakkovaroitusta
tulevasta ongelmasta. Kun kunnat yhdistyvät, myös vesilaitokset ja vesihuollon liikelaitokset voivat nykyteknologian avulla hallita laajempia alueita.
Taajamissa palvellaan asukkaita. Tässäkin
kysymällä mahdollistetaan tarkoituksenmukainen taajaman kehittäminen. Poliisikin
hoksasi kysyä kansalaisilta, missä halutaan
valvontaa!

Kun siirrytään lähemmäs asukas- eli asiakaslähtöistä toimintaa, saadaan samalla tyytyväisiä kuntalaisia. Eli puistot vihertämään
siellä, mihin niitä toivotaan.
Viherrytään pitkittyneen kevättalven jälkeen Jyväskylässä, tiivistetyssä Yhdyskuntatekniikan näyttelyssä. Aika allakkaan, kun
nyt on kaksi päivää mahdollisuus haastaa
alan tekijöitä ja palvelijoita. Nähdään 15. 16. toukokuuta.
Terveisin Esa Virtanen, päätoimittaja

Älykkäät, langattomat ratkaisut
huoneistokohtaisiin kulutusmittauksiin
Huoneistokohtainen vedenkulutuksen mittaus on ollut pakollista uudisrakennuksissa vuoden 2011 alusta alkaen ja velvoite astuu tämän vuoden
aikana voimaan myös saneerauskohteissa. Kamstrup tarjoaa edistyksellistä mittausteknologiaa sekä uudisrakennus- että saneerauskohteisiin.
Multical® 21 on kestävä ja luotettava elektroninen kylmän ja lämpimän käyttöveden
mittari, jonka toiminta perustuu ultraääniteknologiaan. Mittarissa on valmiina langaton M-Bus-etäluentamahdollisuus.
- Etäluenta voi olla puoli- tai täysautomaattinen. Yksinkertaisimmillaan puoliautomaattista vaihtoehtoa käytettäessä
isännöitsijä voi käydä keräämässä kulutustiedot huoneistokohtaisista mittareista
kannettavaan tietokoneeseensa USB Meter
Reader -etälukijalla vaikkapa taloyhtiön
pihalta. Täysautomaattisessa Radiolinketäluennassa taloyhtiöön sijoitetaan keruuyksikkö, johon huoneistokohtaiset kulutustiedot välittyvät langattomasti. Isännöitsijä
voi lukea huoneistokohtaiset kulutustiedot
toimistossaan nettiselaimen kautta, myyntiinsinööri Markku Haikonen Kamstrupin
Suomen-toimistosta kertoo.
Etäluentajärjestelmien ongelmattoman
toiminnan varmistaa Kamstrupin Metring
Services -palvelu, joka sisältää esimerkiksi
huolto-, tuki- ja koulutuspalvelut.
Multical® 21 -mittarissa on erilaisia
diagnostisia ominaisuuksia, joista olennaisin on vuotohälytysominaisuus. Mittausjärjestelmään voidaan liittää langattomat
huoneistonäytöt, joista huoneistojen haltijat
voivat seurata omia vedenkulutustietojaan
ja diagnostiikkaa reaaliajassa.
Huoneistokohtaiset Multical® 21 -mittarit
ovat todella hyvä ratkaisu myös saneerauskohteisiin.
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- Langaton mittausteknologia on kustannustehokkain vaihtoehto, kun rakennuksessa siirrytään saneerauksen yhteydessä
huoneistokohtaiseen kulutusmittaukseen,
koska kalliita kaapelointi- ja johdotustöitä ei
tarvita. Multical-mittareiden etuihin kuuluu
myös se, että mittari voidaan asentaa mihin
kohtaan ja mihin asentoon tahansa mittaustarkkuuden kärsimättä.
Haikonen huomauttaa, että myös lämpöenergian kulutusta mitataan yhä useammin
huoneistokohtaisesti. Kamstrupilla on langaton vaihtoehto tähänkin tarkoitukseen.

Tanskalaista laatua

Tanskalainen Kamstrup A/S on valmistanut erilaisia mittareita vuodesta 1946 lähtien. Nykyisin yhtiö on maailman suurin
ultraäänivirtausmittareiden valmistaja. Sen
valmistamia mittareita käytetään veden,
sähkön sekä lämpö- ja jäähdytysenergian
kulutuksen seurantaan. Tänä päivänä tuotekehityksessä pääpaino on langattomassa
kommunikoinnissa ja etäluennassa.
- Yhtiö suunnittelee ja valmistaa kaikki
tuotteet Tanskassa, mikä takaa tuotantoprosessin jatkuvan kontrollin. Kamstrupin

Markkinointi:
Puh. 040 573 4944
Toimitus:
Päätoimittaja Esa Virtanen, puh. 040 573 4944
Toimittaja Anne Pitkänen, puh. 045 888 5118
Taitto:
Graafinen suunnittelu Nieminen
Arto Nieminen,
puh. 040 875 0380

Lue myös: www.suomiviesti.fi

valmistamat mittarit ovat pitkäikäisiä laatutuotteita, joiden tarkkuusominaisuudet säilyvät luotettavina tuotteen koko elinkaaren
ajan, Haikonen toteaa.

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

KunnallisSuomi on puolueisiin ja
järjestöihin sitoutumaton julkaisu.
Vastuu virheistä: Kustantaja ei vastaa ilmoittajalle
mahdollisesti aiheutuvasta vahingosta, jos ilmoitusta ei
voida julkaista määrättynä päivänä. Kustantajan vastuu
rajoittuu siihen, että virheellinen, maksullinen ilmoitus tai
artikkeli julkaistaan korjattuna veloituksetta asiakkaan
kanssa erikseen sovittavassa numerossa.
Huomautukset on tehtävä seitsemän arkipäivän sisällä
lehden ilmestymisestä.

Paino: Sanomapaino Oy, Varkaus 2013

www.suomiviesti.fi

5

Keskitettyä
johtotietopalvelua

Kohti resurssitehokasta
yhteiskuntaa
Kierrätysmateriaalien hyötykäytöllä voidaan vastata resurssitehokkaan yhteiskunnan vaatimuksiin. Resurssitehokkuudella
tarkoitetaan materiaalien, energian, veden
ja maankäytön saattamista sellaiselle tasolle, ettei se vaaranna ilmastoa, puhtaan
veden saatavuutta eikä ekosysteemipalvelujen toimivuutta.

Johtotieto Oy:n toimitusjohtaja Petri Nuutinen toteaa, että johtotietojen keskittäminen on kaikkien etu. Johtotieto kehittää uusia palveluja eri osapuolten yhteistoiminnan parantamiseksi.
Johtotieto Oy on tarjonnut valtakunnallisia maanalaisten ja maanpäällisten johtojen
sijaintieto- ja näytönvarauspalveluja jo yli 20
vuoden ajan.
Valtion täysin omistamaan Suomen Erillisverkot
-konserniin kuuluva Johtotieto tarjoaa keskitettyä, puolueetonta palvelua, jonka tarkoituksena
on ennaltaehkäistä yhteiskunnan elintärkeiden
toimintojen infrastruktuurin vaurioitumista.
- Johtotieto-järjestelmässä on mukana noin
70 johdonomistajaa eli sähkö- ja vesilaitosta
sekä puhelin- ja teleyhtiöitä, jotka tuottavat järjestelmään sijaintitietoa maanalaisista ja maanpäällisistä johdoista ja kaapeleista. Aineistoa
käyttävät puhelimen, sähköpostin ja kotisivujen
välityksellä maanrakennusyritykset ja -urakoitsijat, kunnat, suunnittelijat ja viranomaiset. Kysyjä
saa järjestelmässä olevien johdonomistajien johtotiedot kohteesta ja tarvittaessa teemme kysyjän
puolesta näyttövarauksen, toimitusjohtaja Petri
Nuutinen kertoo.
Pari vuotta sitten Johtotieto lanseerasi Yhteiskaivu-portaalin, johon johdonomistajat voivat ilmoittaa tulevat verkonrakennushankkeensa
reittitietoina. Muut johdonomistajat voivat etsiä

mahdollisia synergiakohteita esimerkiksi maanrakennustöistä.
Huhtikuussa Johtotieto avasi nettipohjaisen
Johtotietopankin. Palvelu tarjoaa esiselvityspalvelun johtojen sijainnista. Tarvittaessa palvelu
ohjautuu Johtotiedon asiakasneuvojalle jatkotoimenpiteitä varten. Nuutinen korostaa, että
Johtotietopankki on muita palvelumuotoja täydentävä palvelu.
Johtotieto palvelee myös poikkeustilanteiden
kuten myrskyjen jälkiselvitystyössä. Metsänraivaukseen osallistuville urakoitsijoille toimitetaan reittitietoja ilmajohtojen sijainnista, mikäli
aineisto on käytettävissä.
- Olemme myös mukana yhteisnäyttötoiminnan kehittämisessä. Pyrkimyksenä on, että jokainen johdonomistaja ei järjestäisi omaa näyttöä,
vaan kaikki hoituisi yhdellä näytöllä esimerkiksi
Johtotiedon kautta. Aloitamme pilottihankkeen
toukokuussa, Nuutinen sanoo.
Johtotieto Oy
Seutulantie 3 - 5 B, 04410 JÄRVENPÄÄ
Puh. 040 178 5226
petri.nuutinen@johtotieto.fi
www.johtotieto.fi

- EU:n mineraalipolitiikan yhtenä päämääränä
on lisätä yleistä tehokkuutta ja edistää kierrätystä primääriraaka-aineiden kulutuksen pienentämiseksi EU:ssa. Mineraaliala nähdään
Suomen mahdollisuutena, ja visiona on olla
vuoteen 2050 mennessä mineraalien kestävän
hyödyntämisen globaali edelläkävijä. Tähän
tarvitaan paljon tahtoa, työtä ja toimenpiteitä,
Insinööritoimisto Gradientin toimitusjohtaja
Kirsti Määttä toteaa.
Kotimaisen mineraalistrategian tavoitteet
ovat kotimaisen kasvun ja hyvinvoinnin edistäminen sekä ympäristöhaittojen vähentäminen. Todellisuutta on, että soravarat hupenevat ja kiviainesten saatavuus kulutuskohteiden
läheltä vähenee. Lupaprosessit tulevat myös
monimutkaistumaan ja pitkittymään. Myös
maisemansuojelun näkökohdat otetaan entistä
kriittisemmin huomioon tulevaisuudessa. Mineraalistrategia esittää toimenpiteenä raakaaineen riittävyyden turvaamiseksi sivutuotteiden hyödyntämisen edistämistä ja korvaavien
materiaalien kehittämistä.
Kierrätysmateriaaleista löytyy paljon hyötykäyttökelpoisia mineraalisia materiaaleja.
Purkujätteestä tuotettu betonimurske on yksi
yleisimmin tiedossa oleva hyödyntämiskelpoinen kierrätysmateriaali. Betonimursketta
on tutkittu paljon ja tiedetään sen soveltuvuus
maarakennusaineeksi niin teknisten kuin ym-

päristöominaisuuksiensa puolesta. Myös tuhkien käyttökelpoisuus maanrakentamisessa on
tiedossa. Kierrätysmateriaaleja voidaan käyttää hyvin myös erikoisrakenteissa, esimerkiksi
tiiveyttä tai joustavuutta vaativissa rakenteissa.
- Kierrätysmateriaalien turvallinen hyötykäyttö vaatii tietenkin sekä teknistä tuntemusta että ympäristöosaamista, Määttä huomauttaa.
Määttä haluaa uskoa, että kiristyvä lainsäädäntö tulevaisuudessa ohjaa entistä enemmän
luonnonvarojen säästöön ja kierrätysmateriaalien käyttöön.
- Toivotaan, että myös heinäkuussa voimaan
astuva rakennustuotteiden ja -materiaalien
CE-merkintävelvoite edesauttaa uudelleenkäyttöä ja materiaalien kierrätystä eikä torppaa sitä kokonaan.

Insinööritoimisto Gradientti Oy
Niemenkatu 73
15140 LAHTI
info@gradientti.fi
www.gradientti.fi

Bürkert-venttiilit ja -mittalaitteet
vedenkäsittelyyn
Saksalainen Bürkert GmbH on
globaalisti toimiva lähes 70-vuotias venttiili- ja mittalaitevalmistaja. Bürkert Oy on palvellut
Suomessa eri teollisuudenaloja ja
laitevalmistajia sekä myös vesilaitoksia jo yli 25 vuoden ajan.
Bürkert valmistaa säätö- ja sulkuventtiilejä pienistä, esimerkiksi sairaalatekniikassa
käytettävistä venttiileistä isoihin prosessiventtiileihin. Valmistusohjelmassa olevat
mittalaitteet on tarkoitettu perussuureiden
eli virtauksen, pinnankorkeuden, paineen
ja lämpötilan mittaukseen ja erilaisten nesteanalyysien tekemiseen.
Lähes 70-vuotisen kokemuksen ja aktiivisen tuotekehityshistorian ansiosta Bürkert
on tänä päivänä yksi toimialansa monipuolisimmista laitevalmistajista maailmassa.
Yhtiöllä on viisi SystemHaus-tehdasta eli
tutkimus- ja kehityskeskusta, viisi tuotantolaitosta tuotteiden valmistukseen ja 35
tytäryhtiötä eri puolilla maailmaa.
Vedenkäsittely on yksi segmenteistä

Bürkert on segmentoinut toimintansa teollisuuden eri prosessin osien mukaan. Yksi
segmenteistä on vedenkäsittely. Segmentti
sisältää sekä puhtaanveden tuotannossa että
jäteveden käsittelyssä tarvittavat laitteet ja
ratkaisut.
- Pystymme toimittamaan lähes kaikki
vesilaitoksissa tarvittavat venttiilit eli niin
sulku- kuin säätöventtiilit. Saatavilla ovat
myös prosessin ohjauksessa tarvittavat mit-

asiakas jää yksin tuotetoimituksen jälkeen,
vaan annamme tarpeen mukaan käyttöönotto- ja käyttötukea sekä puhelimitse että
paikan päällä, Laitala toteaa.

Bürkert Oy
Atomitie 5
00370 HELSINKI
Puh. 0207 412 550
anssi.laitala@burkert.com
www.burkert.fi

Mustasaaren vesilaitos Pohjanmaalla.
talaitteet. Projektitoimituksemme sisältää
yleensä sulku- ja säätöventtiilit, mittalaitteet sekä käyttöönottotuen ja -koulutuksen,
Anssi Laitala kertoo.
Uutena tuotteena on pienille vedentuotanto- tai vedenkäsittely-yksiköille tarkoitettu Bürkert Cloud -palvelu. Kyseessä on
niin sanottuna pilvipalveluna toteutettava
avaimet käteen -valvomopalvelu. Uusien
ja/tai jo olemassa olevien laitteiden ulostulot kootaan pilveen, ja yksikön toiminnasta
vastaavat henkilöt voivat seurata yksikön

toimintaa ja hälytyksiä internetin kautta
PC:llä tai matkapuhelimella.
Tavoitteena pitkä yhteistyö

Bürkert Oy haluaa olla asiakkailleen luotettava kumppani, jonka kanssa on turvallista
luoda pitkäkestoinen yhteistyösuhde.
- Toiminta-ajatuksemme on asiakkaan
tuotantoprosessin kehittäminen. Luottamukselliseen yhteistyösuhteeseen kuuluvat
tietenkin täsmälliset tuotetoimitukset ja laadukkaat palvelut. Meille on tärkeää, ettei

Bürkert-pilvipalveluun liitettävät
kenttälaitteet ovat luettavissa PC:llä
tai matkapuhelimella.

KunnallisSuomi

6

Älykästä, energiatehokasta
led-valaisintekniikkaa

Valopaa Oy on suomalainen ledvalaisinratkaisujen kehittäjä ja
valmistaja. Valopaalla on laadukkaita ja energiatehokkaita ratkaisuja esimerkiksi katu- ja aluevalaistukseen.

Valopaa kehittää ja valmistaa suomalaisiin
olosuhteisiin sopivia led-valaisintuotteita. Valaisinten tekniikka on suunniteltu kestämään

Vanhojen Cupola-valaisinten 125- ja 250-wattiset elohopeahöyrylamput
korvattiin vuonna 2012 Valopaan 39- ja 75-wattisilla Cupola-retrofit-yksiköillä Orionin tehtaan pysäköintialueella Turussa.

Rovaniemellä sijaitsevan Jätkänkynttiläsillan valaistus uusittiin vuonna
2011.Vanhat 50 watin elohopeahöyryvalaisimet korvattiin Valopaan
11-wattisilla led-valaisimilla.

niin pakkasen, sateen kuin kesähelteen. Valopaa valmistaa valaisimet Suomessa ja ne ovat
avainlipputuotteita.
- Tähtäämme tuotekehityksessä vähintään
30 vuoden kestoikään, mikä täyttää Liikenneviraston suosituksen. Vikoja on harvoin,
mutta moduulirakenteisuus tekee valaisimen
korjaamisesta helppoa. Koska olemme kotimainen valmistaja, on varaosia aina saatavilla. Myös tukipalvelut ovat aina asiakkaan
ulottuvilla, toimitusjohtaja Toivo Vilmi sanoo.

Timantinkovaa
osaamista
rakennuttamiseen
Fimpec Oy:ssä henkilöstön pitkäaikainen kokemus
projektinjohtamisen eri osa-alueista jalostuu monipuoliseksi
palveluksi.
Fimpec aloitti toimintansa vuonna 2009,
kun kuusi projektinjohdon eri osa-alueiden
ammattilaista päätti yhdistää osaamisensa.
Tällä hetkellä yrityksen palveluksessa toimii
parisenkymmentä asiantuntijaa. Fimpec Oy
on Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto
RAKLI ry:n sekä Rakennuttajatoimistojen
liiton RTL:n jäsen. Yrityksellä on AAA-luottoluokitus.
- Olemme rakennushankkeissa tilaajan
riippumaton edunvalvoja. Hyödynnämme
toiminnassamme vuosikymmenten kokemusta asiakkaan eduksi. Strategiamme mukaisesti keskitymme toiminnassanne kolmeen pääliiketoiminta-alueseen: rakennuttamiseen, projektinjohtopalveluihin ja projektien turvallisuusjohtamiseen, hallituksen
puheenjohtaja Marko Mäkimartti sanoo.
Rakennuttaminen sisältää rakennuttamisja valvontapalvelut eri urakkamuodoissa sekä
talon- että infrarakentamisessa. Valvojina ja
projektipäällikköinä toimivilla henkilöillä on
pääosin RAP- tai RAPS-pätevyys. Projektinjohtopalveluihin kuuluu rakennusprojektin
päätoteuttajan velvollisuuksista huolehtiminen tilaajan puolesta. Turvallisuusjohtaminen
pitää sisällään tilaajan työsuojeluvelvoitteiden
hoitamisen sekä työsuojelukoordinaattorin ja
-päällikön tehtävien hoitamisen.
- Vahvinta osaamisaluettamme ovat selkeästi infra- ja energiasektorin investointiprojektit, joissa voimme tuoda tilaajan käyt-

töön projektin toteutusvaiheeseen osaavia ja
sitoutuneita ammattilaisia. Referenssejä ovat
esimerkiksi Keljonlahden voimalaitos Jyväskylässä ja Haapaniemen voimalaitos Kuopiossa. Henkilöstöllämme on myös vakuuttava
osaaminen niin julkisten, liike- kuin asuntokohteiden rakennuttamisessa.
Edellisvuonna viennin osuus Fimpecin
liikevaihdosta oli noin puolet, ja ulkomaisia
toimeksiantoja oli Etelä-Amerikassa, Puolassa ja Venäjällä.
Fimpecillä on toimipaikat Helsingissä, Jyväskylässä ja Lappeenrannassa.

Fimpec Oy
www.fimpec.fi
Hämeentie 19, 00500 HELSINKI
Puh. 040 512 1525
marko.makimartti@fimpec.fi
Yrjönkatu 20 - 22 D 55, 40100 JYVÄSKYLÄ
Puh. 0400 665 172
pekka.salomaa@fimpec.fi
Valtakatu 49, 53100 LAPPEENRANTA
Puh. 040 125 0520
jari.talka@fimpec.fi

Valopaalla on vakiotuotemallisto, mutta
tarvittaessa tuotteita voidaan muokata asiakkaan tarpeita paremmin vastaaviksi. Asiakaskohtaisissa projekteissa Valopaa on myös
korvannut vanhojen valaisinten sisäosia ledtekniikalla.
Vilmi huomauttaa, että valaistusta uusittaessa led-valaisimet voidaan asentaa olemassa
oleviin valopylväisiin. Esimerkiksi katuvalaistuksessa on kuitenkin laskettava, että valaistus toimii toivotulla tavalla vanhalla pylväsvälillä. Uudessa asennuksessa pylväsvälit on

helppo määritellä led-valaisimille sopiviksi.
Energiatehokkuuden
taustalla monta asiaa
Pelkästään led-teknologia tuottaa energiansäästöä, mutta Vilmin mukaan tuotesuunnittelulla on mahdollista parantaa valaisinten
energiatehokkuutta vielä lisää.
- Tuotteidemme muotoilu palvelee valontuottoa ja optiset ratkaisumme mahdollistavat optimaalisen valonhallinnan. Myös lämmönhallinta vaikuttaa energiatehokkuuteen.
Valaisimissamme ledin lämpö ei rasita liitäntälaitetta eikä liitäntälaitteen lämpö lediä.
Energiankulutukseen voidaan vaikuttaa
todella paljon valaisinten älykkäällä ohjauksella. Valopaa kehittää myös älykästä ohjaustekniikkaa.
- Älykästä ohjaustekniikkaa käytettäessä
valaisimen tuottaman valon määrä säätyy tilanteen ja tarpeen mukaan. Ohjaus voi perustua esimerkiksi kellonaikaan, liiketunnistukseen tai ulkoa tulevan valon määrään. Älykäs ohjaus ei poissulje manuaalisten säätöjen
mahdollisuutta, Vilmi toteaa.
Valopaa käyttää valaisimissaan langatonta
valaistuksenohjausta, jossa valaisimet ovat radioverkon kautta yhteydessä ohjauskeskukseen. Ohjauskomennot voidaan kohdistaa
joko yksittäiselle valaisimelle tai valaisinryhmälle. Vikailmoitus lähtee valaisimesta suoraan ohjauskeskukseen, joten vikapaikannus
on helppoa.
Valopaa Oy
Konekuja 2, 90630 OULU
Puh. 010 470 8890
info@valopaa.com
www.valopaa.com

Polyureapinnoituksella
potentiaalia myös
infrakohteissa
Elastopro Oy on erikoistunut ruiskutettavien polyureapinnoitteiden asennukseen.
Pinnoituskohteiksi soveltuvat esimerkiksi
betoniset viemärintarkastuskaivot.
Polyureapinnoitteen ominaisuuksiin kuuluu
erinomainen kemiallinen ja mekaaninen kulutuksenkesto. Rakenteellinen kestävyys on hyvä
suuren murtovenymän ansiosta. Pinnoite on
saumaton, joten se on tiivis ja helppo puhdistaa. Polyureapinnoitetta käytetään esimerkiksi
altaiden, viemärikaivojen, kattojen ja lattioiden pinnoituksessa sekä korroosiosuojauksessa.
- Polyureatuotteet soveltuvat erittäin hyvin
betonirakenteisten viemärintarkastuskaivojen vahvistamiseen ja vesieristämiseen. Pinnoituksella voidaan lisästä kaivon elinkaarta
useilla vuosilla. Paras tulos saavutetaan luonnollisesti sulan maan aikaan, mutta periaatteessa pinnoitus voidaan tehdä talvellakin, jos
kaivon luokse on esteetön pääsy. Polyureapinnoite nimittäin kovettuu lämpötilasta riippumatta, toimitusjohtaja Tapio Virtanen kertoo.
Kermikattojen pinnoitukseen saneerauskohteissa pinnoite soveltuu myös erittäin hyvin. Vanha kermi voidaan pinnoittaa uudelleen nopeasti ja ilman tulitöitä.
Vaalealla pinnoitteella saavutetaan myös
energiansäästöetuja, mikäli katolla sijaitsee
esimerkiksi lauhduttimia.
Virtanen korostaa, että yksi polyureatuote
ei sovellu kaikkiin kohteisiin. ElastoProlla on
pitkä kokemus alalta, joten yrityksessä tiedetään, mitä pinnoitevaihtoehtoja missäkin kohteessa kannattaa käyttää parhaan lopputuloksen aikaansaamiseksi.
ElastoPro palvelee asiakkaita eteläisessä
Suomessa. Asiakkaina on esimerkiksi teollisuusyrityksiä ja taloyhtiöitä.

Polyurepinnoitus soveltuu monenlaisiin kohteisiin. Kuvassa ovat meneillään makeavesialtaan pinnoituksen
viimeistelytyöt.
- Julkisen sektorin kanssa emme ole toistaiseksi tehneet kovin paljon yhteistyötä, mutta
toivomme esimerkiksi edellä esitellyn viemärintarkastuskaivojen pinnoituksen herättävän
kiinnostusta. Meillä on valmiudet laadukkaaseen ja pitkäaikaiseen yhteistyöhön.
ElastoPro Oy
Rätiäistentie 2, 14820 TUULOS
Puh. 050 530 4162
info@elastopro.fi
www.elastopro.fi
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Laserkeilaus tuottaa tarkkaa
dataa tietomallinnukseen
AInsinöörit kuuluu Suomen
johtaviin rakennusalan asiantun
tijayrityksiin. Yrityksen palvelu
tarjonta sisältää myös rakentei
den laserkeilaus ja mallinnus
palvelut.
A-Insinöörien toiminnan rungon muodostavat rakennesuunnittelu, rakennuttaminen
ja infrasuunnittelu. Vuonna 1959 perustetulla täysin kotimaisella omistuksessa olevalla yrityksellä on toimipaikat Espoossa,
Tampereella, Turussa ja Porissa. Yrityksen
palveluksessa on 400 asiantuntijaa.
- Kehitämme jatkuvasti osaamistamme
ja palvelutarjontaamme. Esimerkiksi tietomallinnuksen hyödyntämisessä olemme
edelläkävijä toimialallamme. Siihen liittyvä
rakenteiden laserkeilaus tuli mukaan palvelutarjontaamme viime vuonna, työnjohtaja Sauli Toivonen A-Insinöörit Geotesti
Oy:stä toteaa.
Nopea menetelmä
tarkan tiedon
tuottamiseen

Laserkeilaus on nopea ja tarkka menetelmä,
kun halutaan muodostaa 3D-malli saneerattavasta kohteesta. Yhdellä skannauskerralla
saadaan runsaasti tietoa asiakkaan nykyisiä
ja tulevia tarpeita varten. Käyttömahdollisuuksia lisää se, että laserkeilaus voidaan
suorittaa vaikka pimeässä.
- Sekä rakenne- että infrasuunnittelussa

A-Insinööreilla on toimipaikat Espoossa,Tampereella,Turussa ja Porissa.
Kuva Espoon toimipaikasta.
saneerausten suunnittelijat ovat alkaneet
hyödyntää entistä enemmän tietomalleja
eli 3D-suunnittelu alkaa vähitellen korvata perinteisen 2D-suunnittelun. Olemme
käyttäneet laserkeilausta niin rakennusten
sisätilojen, teknisten tilojen ja julkisivujen
skannaukseen kuin siltojen skannaukseen,
Toivonen kertoo.
Siltaskannauksesta Toivonen mainitsee
esimerkkinä Pietarsaaren risteyssillan, jota
koskeva korjaussuunnittelu on käynnissä.
Laserkeilaus on erittäin hyvä vaihtoehto

silloin, kun esimerkiksi rakenteiden liikuntoja halutaan seurata säännöllisesti. Jos kyse
on vaikkapa ostoskeskuksen kaltaisesta kohteesta, jossa on paljon ihmisiä, ei skannaus
juurikaan häiritse kohteen toimintaa.
A-Insinöörit käyttää laserkeilausta omassa suunnittelutyössään, mutta tarjoaa palvelua myös ulkopuolisille tilaajille.
- Kehitämme 3D-mallinnuksen formaattiamme jatkuvasti asiakkaiden toiveiden
ja palautteiden mukaisesti, Toivonen huomauttaa.

Haukilahden vesitorni on yksi AInsinöörien rakennesuunnittelun
viimeaikaisimmista hankkeista.

AInsinöörit
Espoo, Tampere, Turku, Pori
www.ains.fi

Asiantuntevat
viemärihuoltopalvelut
Deleten osaaminen on asiakkai
den käytettävissä sekä viemäri
verkoston ennakoivassa huollossa
että kiireellisiä huoltotoimen
piteitä vaativissa tilanteissa koko
Suomessa.
Delete tarjoaa viemärihuoltopalveluja sekä
julkiselle että yksityiselle sektorille.
- Työkohteenamme voi olla niin teollisuuskiinteistö, asuin- tai muu kiinteistö
kuin kunnallinen vesihuoltoverkostokin.
Olemme osaava yhteistyökumppani niin
viemäriverkoston rakentamisen, käytön
kuin korjaamisenkin aikana, avainasiakaspäällikkö Ari Id sanoo.
Kunnallisen viemäriverkoston putkistolinjojen puhdistustehtävät ovat Deleten
ydinosaamista. Palvelutarjontaan kuuluvat
myös viemäriverkoston käyttöönottoon liittyvät vastaanottokuvaukset ja käytönaikaiset
kuvaukset. Yksi osaamisalue on viemärilinjastojen liitos- ja korjaustöiden aikana tarvittava ohituspumppaus, jota varten yritys
hankki äskettäin Hollannista alan uusinta
teknologiaa edustavan kaluston. Tuttuja
ovat myös vuotovesien tyhjennyspumppaukset viemäriverkoston korjaustilanteissa.
Kiinteistöissä Delete tekee pääasiassa ennakoivia huoltotehtäviä sekä putkistojen
kuvauspalveluja. Niihin kuuluvat sadevesikaivojen ja salaojakaivojen tyhjennykset,
viemäriverkoston pystylinjojen ja huoneistohaarojen puhdistukset sekä öljyn- ja rasvanerotinkaivojen puhdistukset. Esimerkiksi öljynerotuskaivoista syntyvä jätevesi

osaamista, Id huomauttaa.
Laajan palveluverkoston ansiosta Delete
pystyy nopeaan ja joustavaan palveluun eri
puolilla maata. Yrityksen uudenaikainen
kalusto ja osaava henkilöstö mahdollistavat
laadukkaan palvelun kaikissa viemärihuoltoon liittyvissä toimeksiannoissa.
Deleten osaamiseen luottaa esimerkiksi
Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY,
jonka kanssa on sopimus päivittäisestä
huoltopalvelusta. Asiakkaisiin kuuluu myös
putkistojen sukituspalveluja tarjoava Aarsleff, jolle Delete tekee viemärilinjojen kuvauksia ja puhdistuksia.
Delete Puhdistuspalvelut Oy
Toimipaikkojen yhteystiedot:
www.delete.fi
Valtakunnallinen vahinkopäivystys
24 h: puh. 010 656 1000
käsitellään Deleten omalla jäteasemalla Espoossa.
Kasvava toimiala Delete-konsernissa

Delete on teollisuuden, kiinteistöjen ja rakennusalan ympäristöpalveluihin keskittynyt konserni. Delete Group Oy:n koko
Suomen kattava palveluverkosto tarjoaa
asiakkaille puhdistus-, kunnostus-, purku-,
kierrätys- ja jätteenkäsittelypalveluja. Toimipisteitä on jo yli 20.
- Viemärihuolto on Deletessä kasvava
toimiala. Panostamme kasvuun kalustohankinnoilla ja koulutuksella, ja takana
on myös monia yrityskauppoja, jotka ovat
tuoneet Deleten viemäripalveluihin vahvaa

KunnallisSuomi
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DigiSewer-kuvaus selvittää HSY:n vesihuollon verkko-osaston tilaustyöyksikön
päällikkö Sami Sillstén:
viemäriputkien kunnon
DigiSewer on laajakulmaoptiikkaan perustuva putkistojen kuvausmenetelmä, jota käytetään putken sisäpuolen
kuntotietojen selvittämiseen. Tyypillinen kuvauskohde on jätevesi-,
sadevesi- tai sekaviemäri.
- Putken minimihalkaisija on 125 ja maksihalkaisija 800 millimetriä. Olemme tosin
kuvauttaneet onnistuneesti jopa yli 1000-millistä putkea. Kuvauslaitteistossa on 200 – 500
metrin kaapeli, joten laitteistolla voidaan kuvata useampi kaivoväli kerralla, toimitusjohtaja Sakari Kuikka kertoo.
Kuvattava putki voi olla normaalissa käytössä kuvauksen ajan, mutta putki on puhdistettava ennen kuvausta. Jos putkessa on paljon
vettä, voidaan käyttää esimerkiksi ohipumppausta kuvauksen ajan. Joissain tapauksissa
kuvaus onnistuu parhaiten yöllä, kun virtaama
putkessa on pienimmillään.
DigiSewer-mittalaite kulkee putkessa pysähtymättä ja kuvaa ja tallentaa putken koko
seinämäpinnan. Kuvausta on mahdollista seurata reaaliajassa tietokoneen ruudulta, mutta
varsinaisena tarkoituksena on analysoida kuvaustiedosto analysointiohjelmistolla ja siirtää
tiedot raportointiohjelmistoon. Putken kuntotieto voidaan siirtää asiakkaan verkkotietojärjestelmään.
- Tulkitsemme kuvauksen tulokset asiakkaan puolesta ja teemme niistä ymmärrettävän yhteenvedon, josta selviää, missä kun-

nossa tutkittu verkosto-osuus on. Annamme
toimenpidesuosituksen ja alustavia arvioita
kustannuksista, joita kuvauksessa esille tulleiden ongelmien korjaaminen aiheuttaa.
Kuikka korostaa, että DigiSewer on sekä
kuvaustyön että tulosten tulkinnan kannalta
huomattavasti nopeampi ja tarkempi menetelmä kuin tavallinen videokuvaaminen.
SewCon Kuikka teettää DigiSewer-kuvausta
kaikkialla Suomessa. Viime vuoden lopulla ja
tämän vuoden alussa yritys on tutkituttanut
noin 2,5 kilometriä viemäriverkkoa Tuusulassa. Tämän vuoden tutkimuskohteisiin kuuluu
lähes seitsemän kilometrin viemäriosuus Riihimäellä.

SewCon Kuikka Oy
PL 35
01901 NURMIJÄRVI
Puh. 0400 583 284
sakari.kuikka@digisewer.fi
www.digisewer.fi

Testaamme uusia
menetelmiä
vesihuoltoverkoston
kunnossapidossa
Vuoden 2010 alussa toimintansa aloittanut Helsingin
seudun ympäristöpalvelut
-kuntayhtymä (HSY) tarjoaa
vesi- ja jätehuoltopalveluja sekä seututietoa yli miljoonalle Helsingin
seudun asukkaalle.
HSY:n vastuulla on
noin 8000 kilometrin
vesihuoltoverkoston
kunnossapito.

Asiantuntija

SewCon Kuikka Oy:llä on yli 30-vuotinen kokemus putkistojen tutkimustoiminnasta. Nykyisin yritys suosii kuvauksessa DigiSewer®menetelmää.

Pääkaupunkiseudulla on vesijohtoverkostoa noin 3000, viemäriverkostoa noin 3000 ja hulevesiviemäriverkostoa noin 2000
kilometriä. HSY:n tavoitteena on
pitää verkosto siinä kunnossa,
että esimerkiksi vedenjakeluun
vaikuttavia ongelmia syntyy
mahdollisimman vähän.

Jatkuu sivulla 10...

Älykäs ratkaisu kiinteistö- ja
huoneistokohtaiseen vesimittaukseen

Älykäs mittariteknologia tekee tuloaan
sekä kiinteistö- että huoneistokohtaiseen
vedenkulutuksen mittaukseen. Renos
Oy toimittaa asiakkailleen tanskalaisen
Kamstrup A/S:n valmistamia Multical®ultraäänimittareita.

Mittareiden vaihto alkanut Forssassa
Forssan vesihuoltoliikelaitos siirtyy käyttämään Multical 21 -mittareita kiinteistökohtaisessa vedenkulutuksen mittauksessa tämän
ja ensi vuoden aikana. Mittareiden vaihto
kiinteistöissä alkoi helmikuun alussa ja tänä
vuonna vaihdetaan 2000 mittaria.
- Forssassa mittareiden etäluenta tapahtuu
puoliautomaattisesti. Mittarilukemat kerätään lukijalaitteen avulla kannettavaan tietokoneeseen kohteiden ohi ajamalla. Multicalmittareissa on valmiudet myös radioverkon
kautta tapahtuvaan täysautomaattiseen etäluentaan, ja todennäköisesti Forssassakin
tullaan siirtymään siihen tulevaisuudessa,
Levänen kertoo.

Vesilaitokset asentavat jokaiseen kiinteistöön
vesimittarin, jonka antamien tietojen mukaan talo- tai kiinteistöyhtiön vedenkulutus
laskutetaan. Kulutusmittauksessa on alettu
siirtyä mekaanisista, paikan päällä luettavista
mittareista uudenlaisiin mittausteknologioihin ja etäluentaan.
Uusien mittausteknologioiden kysyntää
ovat kasvattaneet myös muutokset, joita on
tapahtunut huoneistokohtaista vedenkulutuksen mittausta koskevissa määräyksissä.
Kamstrup Multical® 21
nostaa mittauksen
uudelle tasolle
Renos Oy:n tuotevalikoimaan kuuluva
Kamstrup Multical® 21 on ultraääniteknologiaan perustuva vesimittari, jota voidaan
käyttää niin kylmän kuin lämpimän käyttöveden kulutusmittaukseen. Mittari soveltuu
sekä kiinteistö- että huoneistokohtaiseen vedenkulutuksen mittaukseen.
- Multical 21-ultraäänimittari on laadukas
ja erittäin kestävä laite. Asennus on helppo
ja nopea. Mittari ei vaadi sähköistystä, vaan
toimii 16 vuotta kestävällä paristolla. Mittareiden vaihtoväliä voidaan pidentää verrattuna mekaanisiin mittareihin, koska kuluvia
osia ei ole. Aikaa ja kustannuksia säästää
myös mittareiden langaton etäluenta, joka
voi tapahtua milloin tahansa ilman erillistä
sopimista kiinteistön omistajan kanssa, toimitusjohtaja Sami Levänen toteaa.

Renos Oy
Piispanristintie 1, 20760 PIISPANRISTI
Puh. 040 150 9538
sami.levanen@renos.fi, www.renos.fi

Vesilaitos voi hyödyntää Multical-mittareita myös vuotokohtien selvittämisessä.
Alueellisia kulutustietoja voidaan verrata
virtausmittauspisteistä saatuihin pumppaustietoihin, ja erotuksen perusteella voidaan
päätellä vuotokohdan sijainti.
- Vesilaitoksen asiakkaiden kannalta tärkein etu on varmastikin todellisiin kulutustietoihin perustuva laskutus. Perinteinen
arviolaskutus voi tuottaa isonkin yllätyksen
tasauslaskun muodossa. Etuihin kuuluu myös
se, että kulutustietojen perusteella vesilaitos

voi informoida asiakasta vuotoepäilystä kiinteistössä. Asiakas voi halutessaan hankkia
myös kotinäytön, jonka avulla on mahdollista seurata omia vedenkulutustietoja, Levänen
mainitsee.
Tuoteperhe on täydentynyt myös suurempiin mittareihin. Samalla tekniikalla toimivilla FlowIQ3100-mittareilla voidaan mitata
kohteita, joissa vedenkulutus on 16 kuutiometriä tunnissa (Q3). Uutuustuotteet soveltuvat hyvin esimerkiksi kerrostalojen ja pienempien teollisuuskohteiden päämittareiksi.

n Renos Oy tarjoaa tuotteita ja rat-

kaisuja kunnallisteknisten putkistojen kaivamattomaan saneeraukseen.
Renos toimii Uponorin valmistamien
putkistosaneeraustuotteiden jälleenmyyjänä. Yhtiön tuotevalikoimaan
kuuluvat myös Kamstrupin älykkäät
ultraäänivesimittarit.

www.suomiviesti.fi
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Hyvin varustettu auto
ammattikäyttöön
Dynawatt Power Systems Oy varustaa
henkilö-, paketti- ja kuorma-autot ammattikäytössä tarvittaviksi hyötyajoneuvoiksi.
Yritys tarjoaa myös ammattitaitoiset huoltopalvelut.
- Varustamme kaikenmerkkisiä autoja ja myös
veneitä asennus- ja huoltotöihin soveltuviksi
ajoneuvoiksi. Pitkän kokemuksemme ja laadukkaiden toimitilojemme ansiosta varustelu
onnistuu pienestä pakettiautosta aina raskaan
kaluston ajoneuvoihin. Hyvin suunnitellun ja
rakennetun kalusteratkaisun ansiosta työnteko on tehokasta ja turvallista, myyntipäällikkö
Topi Karjalainen toteaa.
Dynawatt Power Systems voi asentaa autoihin erilaisia hyllykkö- ja laatikostoratkaisuja
sekä elektronisia lisälaitteita. Valikoimaan
kuuluvat Syncro System -ajoneuvokalusteet,

jotka auttavat pitämään työkalut ja tarvikkeet
järjestyksessä. Versalift-henkilönostimia voidaan asentaa sekä kuorma- että pakettiautoihin.
- Meillä on myös erilaisia ratkaisuja elektronisten lisälaitteiden tarvitseman sähkön tuotantoon. Dynawatt-generaattori tuottaa 230
voltin verkkovirran auton moottorista saamallaan voimalla. Saatavilla on myös litiumlisäakkupaketteja ja siniaaltoinverttereitä.
Yritys kelpuuttaa valikoimaansa vain laadukkaita tuotteita, joiden toimivuuteen ja
kestävyyteen asiakas voi luottaa. Tuotteiden
pitkäkestoisuudesta kertoo se, että asiakkaan
vaihtaessa autoa on kalusteita ja lisävarusteita
siirretty vanhasta autosta uuteen. Asiakkaalla
saattaa olla sama varustus jopa kolmessa eri
autossa.
Dynawatt Power Systems on myös Autoasikorjaamoketjuun kuuluva henkilö- ja pakettiautojen monimerkkikorjaamo.
- Teemme määräaikaishuollot, vikahuollot
ja sähkökorjaukset ammattitaitoisesti. Koska
meillä on pätevyyttä vaativiinkin sähkötöihin,
pystymme huoltamaan autojen elektroniset lisävarusteetkin. Asiakas saa siis kaikki palvelut
kätevästi saman katon alta, Karjalainen sanoo.
Dynawatt Power Systemsin asiakaskuntaan
kuuluvat esimerkiksi Puolustusvoimat ja Rajavartiolaitos. Yritysasiakkaita on pienistä LVIurakoitsijoista suurimpiin toimijoihin.

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

Ajankohtaista:

Yhdyskuntatekniikka
2013 Jyväskylässä
Yhdyskuntatekniikka-näyttely järjestetään tänä vuonna
Jyväskylässä. Jyväskylän Paviljonkiin odotetaan 15. - 16.
toukokuuta yli 6000 kävijää
tutustumaan yli 200 näytteilleasettajan tarjontaan.
Yhdyskuntatekniikka-näyttely on ammattilaisten arvostama kohtaamispaikka, joka
on järjestetty vuodesta 1983 lähtien joka
toinen vuosi. Tällä kertaa näyttely järjestetään aikaisemmista vuosista poiketen kaksipäiväisenä.
Tänä vuonna näyttelyn teemana on Tulevaisuuden tekijät. Teemaan liittyen järjestetään luentoja ja tietoiskuja, jotka ovat
messuvieraille maksuttomia.
Näyttelyssä ovat esillä seuraavat tuoteryhmät: energiahuolto, jätehuolto, katu-, tie ja
liikennetekniikka, konekalusto, mittaustek-

niikka ja laboratoriopalvelut, satamat ja väylät, informaatiotekniikka, työmaavarusteet,
urheilu- ja virkistysalueet, vesihuoltotekniikka, yhdyskuntasuunnittelu ja ympäristönsuojelu.
Yhdyskuntatekniikka 2013 -näyttelyn
järjestämisestä vastaavat Suomen Vesilaitosyhdistys, Suomen Tieyhdistys, Infra ry,
Suomen Kuntatekniikan Yhdistys ja Jätelaitosyhdistys.
Lisätietoja Yhdyskunta 2013 -näyttelystä
on internetissä osoitteessa www.yhdyskuntatekniikka.fi.

KunnallisSuomi
Jakelupiste on osastolla C440.

Innovatiivisia ratkaisuja kuntatekniikkaan
NRG Suomi Oy myy ja markkinoi tuotteita putkistojen uudis- ja
saneerausasennuksiin yli 20-vuotisella kokemuksella.

Warriorilta laitteet
sujutuksiin ja alituksiin

Yhdysvaltalaisella Warriorilla on yli 30
vuoden kokemus pakkosujutus- ja työntöporauslaitteiden valmistuksesta. Laitteiden
suunnittelussa on kiinnitetty huomiota tehokkuuteen, turvallisuuteen ja helppokäyttöisyyteen.
- Warriorin laitemallistossa on sekä tangoilla että teräsvaijerilla toimivia vaihtoehtoja. Laajasta mallistosta on helppo löytää
oikeanlainen laite erilaisiin sujutus- ja alitustarkoituksiin. Esimerkiksi kaapelipakkosujutuslaitteella WR33 voidaan pakkosujuttaa vaikkapa vesijohtoja 25 millimetrin halkaisijasta lähtien materiaalista riippumatta.
Markkinoilla ei ole toista vastaavaa laitetta.
Osa Warriorin laitteista on yhdistelmälaitteita, jotka toimivat siis sekä pakkosujutusettä työntöporauslaitteena putkia asennettaessa, Huusko sanoo.
Huuskon mukaan Warriorin laitteissa on
erinomainen hinta-laatusuhde. Yksinkertaisen rakenteen ansiosta laitteiden ylläpito on
helppoa.
NRG Suomi on mukana Yhdyskuntatekniikka-näyttelyssä osastolla C479.

Monipuolisen tuotevalikoiman ansiosta
NRG Suomi pystyy tarjoamaan asiakkailleen laadukkaita kokonaisratkaisuja erilaisiin putkistojen uudisrakennus- ja saneeraustarpeisiin.
Jukka Huusko ottaa valikoimasta esille
kaksi ajankohtaista tuotetta, SLA® Barrier
Pipe -putken ja Warrior-pakkosujutuslaitteen.
SLA® Barrier Pipe on
turvallinen vaihtoehto

Saksalainen egeplast international GmbH
on Euroopan kolmanneksi suurin polyeteeniputkien valmistaja. Yksi sen tuotteista on
Suomessa vähemmän tunnettu SLA® Barrier
Pipe -putki, jota on asennettu maailmalla jo
yli 15 vuoden ajan.
Egeplastin SLA-putkessa on kolme osaa
eli Nordic PolyMark -hyväksytty RCpluspolyeteenista valmistettu sisäputki, haitallisten aineiden imeytymistä estävä alumiininen välikerros sekä sisäputkea suojaava
mineraalivahvistetusta polypropeenista
valmistettu kuoriosa.
Putken rakenne ja materiaalit mahdollistavat kaikkien markkinoilla olevien asennustapojen eli myös kaivamattomien menetelmien käyttämisen. Asennus voidaan
tehdä ilman hiekkapetiä, koska putki on
immuuni esimerkiksi kivien aiheuttamille
painaumajännityksille. Asennuksessa käytetään standardiyhteitä ja normaaleja hitsaustapoja, mutta liitäntäsaumoihin asennetaan
suojaava alumiinikerros, joka varmistaa

putken ominaisuuksien säilymisen myös
yhteyskohdissa.
SLA® Barrier Pipe on ainoa PE-putki, joka
on hyväksytty asennettavaksi myös saastuneeseen maaperään.
- Barrier Pipe on tarkoitettu erityisesti
puhtaan veden verkostoihin, mutta mikään

ei estä käyttämästä diffuusiotiivistä putkea
myöskään viemäriputkena, jos halutaan
varmasti estää haitallisten aineiden pääsy
viemäriverkostosta luontoon. Putkea on
saatavissa kokoalueella 25 – 630 millimetriä, joten oikea vaihtoehto löytyy erilaisiin
käyttötarpeisiin, Huusko mainitsee.

NRG Suomi Oy
Askonkatu 13 A
15100 LAHTI
Puh. 03 787 7700
info@nrgfinland.fi
www.nrgfinland.fi

KunnallisSuomi
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HSY:n vesihuollon verkko-osaston tilaustyöyksikön päällikkö Sami Sillstén:

Uutta tekniikkaa
verkoston
kunnon seuraamiseen
HSY seuraa vesihuoltoverkoston kuntoa jatkuvasti.
- Viemäriverkoston kunnon seuranta on
suhteellisen helppoa eli siihen on olemassa
toimivat menetelmät. Tv-kuvaamme toistasataa kilometriä viemäriverkostoa joka vuosi.
Kuvausmäärä pyritään edelleen kasvattamaan
kuvausprosessia kehittämällä. Viemäriverkoston kuntotutkimuksiin on tulossa uusi kuvausmenetelmä, jonka toivomme tarkentavan
ja yhtenäistävän kuvaustulosten tulkintaa,
Sillstén sanoo.
Vesijohtoverkoston kunnon seuraaminen
on huomattavasti viemäriverkoston kunnon
seurantaa hankalampaa. Perinteisesti vesijohtoverkoston kunnon seuranta on perustunut

Asiantuntija

Verkoston pahimpia
riskiosia kartoitetaan
HSY:n vesihuollon tilaustyöyksikön päällikkö
Sami Sillstén toteaa, että suurimmat kunnossapito-ongelmat koskevat 1950 – 1970-luvuilla rakennettuja vesihuoltoverkoston osia.
- Kyseisillä vuosikymmenillä pääkaupunkiseudun kaupungit alkoivat kasvaa voimakkaasti. Käyttöön otettiin myös maaperältään
heikompia alueita, jolloin vesihuoltolinjoja
jouduttiin rakentamaan savikkojen kaltaisille alueille, jotka eivät ole paras mahdollinen vaihtoehto metalliputkistojen elinkaarta
ajatellen. Putket olivat pinnoittamattomia ja
yleensäkin materiaalit olivat tuohon aikaan
heikkoja, joten vaurioita on syntynyt väistämättä.
Sillstén kertoo, että Helsingissä sattuu vuosittain keskimäärin 160 putkirikkoa ja koko
toimialueella yli 300.

poikkeamia koskevaan raportointiin. Verkoston todellinen kunto on paljastunut vasta
silloin, jos putkisto on jouduttu kaivamaan
esille vuodon takia.
Viime aikoina HSY on testannut useita
menetelmiä vesijohtoverkoston reaaliaikaista
kunnonseurantaa varten. Yksi hyväksi havaittu menetelmä on verkoston kuuntelu, joka
onkin otettu säännölliseen käyttöön. Kuun-

telulaitteita asennetaan eri puolille verkkoa, ja
yöaikaan tapahtuva kuuntelu paljastaa vuotokohdat. Putkiston yleisestä kunnosta kuuntelu ei kuitenkaan pysty kertomaan.
- Toinen uusi tutkimusmenetelmä on jatkuvatoimisten veden laatumittareiden asentaminen vesijohtoverkostoon. Veden laadussa
tapahtuva vaihtelu kertoo putkiston kunnosta.

Saneerauksia
aukikaivamattomilla
menetelmillä lisätään
HSY pyrkii lisäämään vesihuoltoverkoston
saneerauksia aukikaivamattomilla menetelmillä.
- Viemäriverkostoa varten on hyviä aukikaivamattomia menetelmiä tarjolla, mutta vesijohtoverkostoa varten on vain vähän vaihtoehtoja. Alueellisissa saneerauksissa olemme betonoineet vanhoja valurautaputkistoja
sisäpuolelta, jos veden laadussa on ollut ongelmia. Emme kuitenkaan voi käyttää betonointia kohteissa, joissa putkien rakenteellista
lujuutta on tarve lisätä, Sillstén mainitsee.
Markkinoille on Sillsténin mukaan tulossa
uudenlainen vesijohtoverkon pinnoitusmenetelmä, joka ei ainoastaan aikaansaa uutta
pintaa, vaan myös vahvistaa putkea merkittävästi. Muualla Euroopassa käytössä oleva pinnoite ei kuitenkaan ole saanut vielä kaikkia
Suomessa vaadittuja hyväksyntöjä. Jos tuote
saa hyväksynnät, HSY selvittää sen käyttömahdollisuuksia omassa verkossaan.
Yhtenäiset
työhygieniaohjeet
verkostotöihin tulossa
Kuntien Putkimestarit ry:n puheenjohtajana
toimiva Sillstén kertoo, että yhdistys valmistelee tällä hetkellä verkostotöiden työhygieniaan liittyviä ohjeita.
- Pyrkimyksenämme on laatia yhtenäiset
kansalliset WSP- eli Water Safety Plan -ohjeet, koska tällä hetkellä urakoitsijoilla ja laitoksilla on omia ohjeita, joiden taso on hyvin
kirjava. Uusissa ohjeissa määritellään kaikki
riskit ja riskienhallintatyökalut ja annetaan
ohjeet eri työvaiheiden suorittamista varten.

Laadukkaat liittimet ammattilaisten
arkea helpottamaan
Georg Fischer Ab:n tuotevalikoimaan kuuluvat esimerkiksi GF
Piping Systemsin kehittämät ja
valmistamat MultiJoint- ja
Primofit-liittimet.

teet omassa tehtaassaan Itävallassa. Liittimen
kaikki tuotantovaiheet eli valutyö, galvanointi,
koneistus, kokoaminen ja valmiiden tuotteiden pakkaaminen suoritetaan tehtaassa. Jokainen liitin on erillispakattu muovipussiin.
Primofit-liittimien tukkurina Suomessa toimii Ahlsell.

GF Piping Systemsillä on yli 40000 tuotetta,
joita käytetään veden ja muiden nesteiden
sekä kaasujen käsittelyssä. Saatavilla on liitäntätekniikkaa, liittimiä, venttiilejä, mittauslaitteita ja putkia, joiden käyttökohteita ovat
kunnallistekniset ja teolliset sovellukset.
Helposti asennettavaMultiJoint-liitin
MultiJoint-liitin on ihanteellinen ratkaisu ongelmiin, jotka liittyvät vesijohto- ja kaasunjakeluverkostojen liitäntätöihin. MultiJointlaajatoleranssiliittimiä käytettäessä säästyy
arvokasta asennusaikaa ja materiaalikustannuksia, sillä esimerkiksi erillisiä betonitukia
ei tarvita. Varastomääriä on mahdollista pienentää ja asennustyön joustavuutta lisätä, ja
samalla liitosten laatu ja verkoston luotettavuus paranevat.
MultiJoint-liittimet ovat vetoakestäviä liittimiä, jotka soveltuvat kaikille olemassa oleville putkimateriaaleille ja putkien kokoluokille
dn50 - dn400. MultiJoint dn50 - dn400 kestää
alipainetta -0,9 baria, vedenpainetta 25 baria
ja kaasunpainetta 8 baria. Käyttäessä liitintä
muoviputkille on muistettava käyttää tukiholkkia.
Liittimien rungon ja puristusrenkaan valmistusmateriaalina käytetään Sg-valurautaa.
Kiinnityspulttien ja -mutterien materiaalina
on SS AISI 304 -teräs tai AISI 316 -teräs. Tiivisteiden materiaali on joko EPDM tai NBR.
Kulmapoikkeama voi olla jopa 8 astetta liitoskappaleen molemmin puolin eli yhteensä 16

Georg Fischer Ab
Tuotepäällikkö Tero Rauhanen
Puh. 040 358 1500
tero.rauhanen@georgfischer.com
www.georgfischer.fi

GF Piping Systems valmistaa Primofit-liittimet Itävallassa. Kokoalue: teräs
x teräs -liittimet 3/8 – 3 tuumaa, sekä uutuutena loppuvuodesta 4 tuumaan
asti. Kokoalue: PE/PEX-liittimet 20 – 63 millimetriä.
astetta.
Georg Fischer takaa MultiJoint-liittimelle
vähintään 50 vuoden käyttöiän.
Suomessa liittimien varastoivina tukkureina
toimivat Saint-Gobain, Onninen ja Ahlsell.
Pieni ja kompakti Primofit-liitiin
Primofit on puristusliitin, jonka kaikki paineenalaiset osat ovat takovaluraudasta valmistettuja. Lukkorenkaan valmistusaine on
erikoiskaraistu lankateräs. Pienen ja kompaktin liittimen mekaaninen kestävyys on erittäin
hyvä.
Liitin soveltuu teräs x teräs- ja teräs x PE-

putkien liitoksiin. Liittimen asentaminen on
erittäin yksinkertaista ja helppoa, koska liitintä ei tarvitse purkaa. Asennusohjeet sisältyvät toimitukseen. PE-putkea käytettäessä on
muistettava tukiholkin käyttö.
Primofit-liittimet soveltuvat rakennus-,
infra- ja teollisuuskäyttöön. Liittimiä voidaan
käyttää kaasun, veden, lämmitysenergian,
kompressori-ilman, öljyn ja bensiinin jakelusovelluksssa. Maksimipaine on 16 baria ja
virtaavan aineen maksimilämpö 105 astetta
riippuen siitä, mitä linjassa kulkee. Eri sovelluksia varten on erilaiset tiivisteet.
GF Piping Systems valmistaa Primofit-tuot-

Multijoint-liittimet soveltuvat kaikille putkimateriaaleille.

www.suomiviesti.fi

11

Ultra Classic -maaviemärijärjestelmä
haastaa perinteiset PVC-putket
Uponor Ultra Classic on uuden sukupolven sileä maa
viemäriputki. Nordic Poly Mark hyväksytty polypropeeni
putki soveltuu käytettäväksi kunnallisteknisissä ja kiinteistö
kohtaisissa jätevesiviemäreissä, hulevesiviemäreissä sekä
teollisuuden viemäreissä.
Uponor on kehittänyt ja valmistanut yhdyskuntatekniikan putkistoratkaisuja jo yli 45
vuoden ajan. Uponor tuo markkinoille jatkuvasti uusia tuotteita, jotka edustavat alan
edistyneintä teknologiaa.
- Tuotekehityksemme tavoitteena on aikaansaada erityisesti pohjoisiin olosuhteisiin sopivia kokonaistaloudellisesti edullisia
ratkaisuja. Haluamme tuoda markkinoille
tuotteita, joiden kestoikä on vähintään 50
vuotta ja joita ei tarvitse huoltaa eikä korjata elinkaaren aikana, tuotepäällikkö Teemu
Salminen sanoo.
Tuotekehityksen uusimpiin tuloksiin kuuluu Uponor Ultra Classic -maaviemäriputki,
jonka valmistuksessa käytetään ainutlaatuista patentoitua tuotantoteknologiaa.
Helppo käsitellä työmaalla
Polypropeenista valmistettavan Ultra Classic -putken rakenne on sileä sekä päältä että
sisältä. Sileä sisäpinta takaa hyvät virtausominaisuudet.
- Materiaalin ja rakenteen ansiosta putki
on helppo käsitellä työmaalla. Putken katkaiseminen ja työstäminen on vaivatonta

ja iskunkestävyys on erittäin hyvä myös
kylmissä olosuhteissa. Kiinteät muhvit helpottavat ja nopeuttavat asennustyötä ja takaavat tiiviit ja kestävät liitokset, Salminen
kertoo.
Ultra Classic -putken sisäkerros on vaaleanharmaa kuten kaikissa Uponorin viemäriputkissa. Vaaleanharmaan värin on todettu olevan paras vaihtoehto viemäreiden
kuvauksia ajatellen.
Uponor toi Ultra Classic -putken markkinoille viime vuonna 160-millisenä, mutta huhtikuun alussa kokovalikoima laajeni.
Nyt saatavilla ovat kokoluokat 160, 200, 250,
315 ja 400 millimetriä.
Salminen huomauttaa, että Ultra Classic
-putki on yhteensopiva kaikkien Uponorin
PVC- ja PP-viemärijärjestelmien kanssa eli
sitä voidaan käyttää olemassa olevien viemärilinjojen jatkamiseen.
Kyseessä on suhteellisen uusi tuote, mutta Ultra Classic -putkea on käytetty jo eri
puolilla Suomea kaupunkien ja vesilaitosten
verkostoissa.
Tutustu Ultra Classiciin Uponorin nettisivuille ja pelaa itsellesi Ipad Mini!

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

Maanrakennusosaamista Pienpuhdistamot
tämän päivän tasolle
vaativiin hankkeisiin
YPR Yleinen
Pohjarakennus Oy
tarjoaa monipuolista
maanrakennusosaa
mista infrarakennus
hankkeisiin.
YPR on vuonna 1987 perustettu maanrakennusalalla toimiva yritys, jonka
osaaminen tulee parhaiten
esille vaativissa infra-alan
uudisrakennus- ja saneeraushankkeissa. Yrityksellä
on erikoisosaamista ja -kalustoa haastavimpienkin toimeksiantojen toteuttamiseen.
- Meillä on käytössämme esimerkiksi
pohjaveden alennusjärjestelmät, ruuvipaalutuskalusto, kallioinjektointikalusto ja tuetuissa kaivannoissa tarvittavia järjestelmiä.
Ammattitaitomme kattaa töiden suunnittelun ja toteuttamisen vaikeissakin olosuhteissa kuten erityisen ahtaissa paikoissa, toimitusjohtaja Roope Sirén toteaa.
- Vahvuuksiimme kuuluu myös muutosten hallinta. Hyvin usein maan alta paljastuu aivan muuta kuin suunnitelmissa on
oletettu, ja näihin tilanteisiin on pystyttävä reagoimaan nopeasti. Pystymme tarjoamaan itsekin vaihtoehtoja töiden järkevälle
ja kustannustehokkaalle etenemiselle.
YPR hyödyntää työssään 3D-mallinnusta.
Kohteesta laadittu malli auttaa töiden suunnittelussa, muutoksenhallinnassa ja dokumentoinnissa. 3D-mallinnuksen käyttöönotto on Sirénin mukaan osa yrityksen laatu-

Tekninen Palve
lu Tomi Niemi
saneeraa vanhat
pienpuhdistamot
ammattitaitoisesti
tämän päivän vaa
timusten mukai
siksi. Yrityksen
toimialaan kuu
luvat myös uusien
puhdistamojen
toimitukset sekä
huoltopalvelut.
järjestelmän kehitystyötä.
YPR toimii pääasiassa eteläisessä Suomessa, mutta joitakin erikoisosaamista vaativia
projekteja yritys on tehnyt myös muualla
Suomessa. Esimerkki pitkäaikaisesta asiakkaasta on Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY, jolle YPR on tehnyt paljon kunnallistekniikan linjasaneerauksia. Tällä hetkellä yritystä työllistävät kunnallistekniikan
siirrot Länsimetro Oy:n metrohankkeessa.
YPR on ollut mukana myös lukuisissa teollisuusrakentamishankkeissa. Kohteita on
ollut esimerkiksi Neste Oilin öljynjalostamoilla Porvoossa ja Naantalissa.

YPR Yleinen Pohjarakennus Oy
Uranuksenkuja 12, 01480 VANTAA
Puh. 09 836 2130
ypr@ypr.fi, www.ypr.fi

Suomessa on käytössä paljon vanhoja biologisia pienpuhdistamoja. Vuonna 2016
voimaan tulevan jätevesiasetuksen mukaan
niihin on lisättävä kemiallinen yksikkö tai
tehostettava muulla tavalla fosforin poistoa.
- Vanha biologinen puhdistamo ei ole käyttökelvoton asetuksen voimaan tulon jälkeen,
vaan se voidaan saneerata vaatimuksia vastaavaksi. Tunnemme esimerkiksi Vesimies-,
Vesipoika- ja Bioclere-pienpuhdistamot, koska vastaamme niiden varaosatoimituksista ja
huolloista, ja pystymme saneeraamaan nämä
puhdistamot asetuksen mukaisiksi, yrittäjä
Tomi Niemi toteaa.
Saneerausprojekti alkaa aina puhdistamon
tyypin ja kunnon selvittämisellä. Sen jälkeen
esitetään asiakkaalle toimenpiteet, joilla puhdistamon toimintaa voidaan parantaa. Jos
tiedossa on lähivuosina muutoksia puhdistamoja koskevissa määräyksissä (kuten tällä
hetkellä uusi jätevesiasetus), päätetään niiden
huomioon ottamisessa jo tässä vaiheessa.
Esimerkkinä suurehkosta puhdistamon
saneerausprojektista Niemi mainitsee Turun

kaupungin omistaman Ahtelan leirikeskuksen Sauvossa, jonne Tekninen Palvelu Tomi
Niemi toimitti kemiallisen jälkisaostusyksikön ja erillisen lietevaraston. Samalla uusittiin mereen johtava purkuputki ja sähköt ja
automaatioon vaihdettiin logiikkaohjaus.
Saneerausten lisäksi Tekninen Palvelu
Tomi Niemen toimenkuvaan kuuluvat uusien pienpuhdistamojen toimitukset. Yritys toimii virolaisten Fixtec-puhdistamojen
maahantuojana ja jälleenmyyjänä. Palvelutarjonnan täydentää osaava pienpuhdistamojen
huoltopalvelu.

Tekninen Palvelu Tomi Niemi
Retkitie 1 C 15
15870 HOLLOLA
Puh. 0400 464 923
tomi.niemi@tekninenpalvelu.fi
www.tekninenpalvelu.fi
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Käyttöinsinööri Antero Kuitunen Jyväskylän Energian vedentuotannosta:

Vedentuotannon kapasiteetti on turvattu
Tärkeimmät talousveden tuotantolaitokset
ovat Viitaniemen pintavesilaitos, Vuonteen
tekopohjavesilaitos Laukaassa ja Janakan vedenottamo Vaajakoskella. Lisäksi käytössä on
muutama pienempi pohjavedenottamo.
- Meillä on tällä hetkellä riittävästi vedentuotannon kapasiteettia. Yksi kolmesta
päätuotantolaitoksesta voi olla esimerkiksi
huoltoseisokissa ja vesi riittää vielä hyvin
kaupunkilaisten tarpeisiin. Myös pienempien vedenottamoiden tuotanto voidaan tarvittaessa korvata lukuunottamatta Korpilahden
Vihtakankaan vedenottamoa, jonne ei ole
korvaavaa vesilinjaa kaupungista, käyttöinsinööri Antero Kuitunen kertoo.
Kuitunen vastaa Jyväskylän Energian ve-

Flotaatioaltaan pohjan korjaus Viitaniemen pintavesilaitoksella.

dentuotantolaitosten, paineenkorotuspumppaamojen, vesitornien ja paineenalennuslaitosten käytöstä ja kunnossapidosta.
Janakan vedenottamon täydellinen
saneeraus valmistumassa
Jyväskylän Energialla on tällä hetkellä meneillään muutamia vedentuotantoa koskevia
hankkeita.
- Suurin käynnissä oleva hanke on Janakan
vedenottamon täydellinen saneeraus. Aiemmin laitoksessa on käytetty rantaimeytettyä
pohjavettä, mutta nyt sinne tulee mahdollisuus käyttää myös pintavettä. Laitoksessa on
käytetty pH:n nostoon kalkkimaitoa, mutta
nyt sinne on rakennettu uudet kalkkikivialtaat. Myös aktiivihiilialtaat ja otsonointijärjestelmä ovat uudet. Uudistettua tekniikkaa
on otettu jo osittain käyttöön, mutta lopullisesti saneeraus valmistuu tämän kevään
aikana. Saneerauksen valmistuttua laitoksen
tuotantokapasiteetti nousee 7500 kuutiosta
10000 kuutioon vuorokaudessa, Kuitunen
sanoo.
Tulossa olevista uudisrakennushankkeista
suurin on viime syksynä romahtaneen Kangasvuoren vesitornin korvaaminen uudella
ylävesisäiliöllä.
Kuntaliitos on
haastava tilanne
Jyväskylän maalaiskunnan, Korpilahden
kunnan ja Jyväskylän kaupungin kuntalii-

Kasetti on tätä
päivää hulevesien
käsittelyssä
Päällystettyjen alueiden määrä lisääntyy koko ajan,
joten hulevesillä ei ole enää luontaisia imeytymispaikkoja. Maanalainen hulevesikasettikenttä on
nykyaikainen ratkaisu vesien käsittelyyn.
Hulevesikasettikenttä on tehokas vaihtoehto
perinteiselle sepelistä rakennettavalle imeytysjärjestelmälle. Kasettikentän tilantarve on
vain kolmasosa sepelikentän tilantarpeesta ja
jokainen kasetti pystyy varastoimaan vettä 95
prosenttia kokonaistilavuudestaan.
- Wavin Q-Bic -hulevesikasetin tilavuus on
432 litraa. Tarvittava määrä kasetteja asennetaan tasoitettuun kaivantoon. Kasettikenttä
voidaan rakentaa vaikka paikoitusalueen alle,
mutta silloin on varmistettava kentän kantavuus tarpeellisella määrällä maamassakerroksia, tuotepäällikkö Markku Kauppi WavinLabko Oy:stä kertoo.
Kouvolan Keskuspuiston alle asennettiin
Suomen suurin eli tuhannen kuutiometrin
hulevesikasettikenttä vuonna 2010, koska
viemäriverkoston kapasiteetti ei riittänyt hulevesien käsittelyyn kovempien sateiden aikana.
Kasettikenttä toimii tasaussäiliönä, josta vesi
ohjataan hallitusti hulevesiverkostoon.
Kouvolaan haluttiin pitkäikäinen ja helposti huollettava järjestelmä. Q-Bic-kasettien laskennallinen kestoikä on 50 vuotta. Jos
kasettikentän toiminnassa esiintyy häiriöitä,
pystytään ongelmakohta paikallistamaan robottikameralla kuvaamalla. Kasetteihin ker-

Asiantuntija

Jyväskylässä talousveden tuotannosta vastaa Jyväskylän Energia. Käynnissä on useita hankkeita, joissa nykyaikaistetaan vedentuotannon
teknologiaa.

tynyt kiintoaines voidaan poistaa imuautolla
huoltokaivojen kautta.
Kouvolan kasettikenttä tarkastettiin kahden
vuoden käytön jälkeen viime syksynä ja todettiin, että järjestelmän rakenne oli kestänyt
hyvin. Kiintoainesta tai hiekkaa ei kaseteissa
ollut paljoakaan, mutta paperia ja muuta ihmisten kaduille heittämää irtoroskaa oli kertynyt jonkin verran. Tämän perusteella on järkevä asentaa aina kiintoaineeneroitin ennen
kasettikenttää.
- Muualla Euroopassa hulevesikasetteja
käytetään jo paljon, mutta Suomessa niitä ei
tunneta vielä kovin hyvin. Uskon kuitenkin,
että onnistuneiden toteutusten ansiosta tieto
leviää ja kiinnostus kasetteja kohtaan kasvaa,
Kauppi sanoo.

Wavin-Labko Oy
Labkotie 1, 36240 KANGASALA
Puh. 020 128 5200
info@wavin-labko.fi
www.wavin-labko.fi

Vuonteen tekopohjavesilaitoksen kaivo.
tos tapahtui vuonna 2009. Tällöin Jyväskylän maalaiskunnan ja Korpilahden kunnan
vesilaitokset siirtyivät Jyväskylän Energian
hallintaan.
- Kuntaliitos on aina haastava tilanne vesihuollosta vastaavalle taholle. Pienessä kunnassa ei välttämättä ole yhtään varsinaista
vesihuollosta vastaavaa työntekijää, vaan
teknisen toimen henkilöstö ylläpitää tekniikkaa oman toimen ohella. Laitos kyllä toimii,
mutta säädöt eivät ole parhaat mahdolliset,
Kuitunen kuvailee.
Kuitusen mukaan kuntaliitoksen jälkeen
menee useita vuosia erilaisten järjestelmi-

en yhteensovittamisessa. Myös henkilöstön
yhdistämisessä sekä uusiin laitoksiin tutustumisessa ja niiden tekniikoiden opettelussa
on omat haasteensa. Käytössä olevat laitokset
ja henkilöstö on pyrittävä suunnitelmallisesti
pikku hiljaa yhdistämään yhdessä toimivaksi
kokonaisuudeksi.
- Tekniikka saattaa olla joiltakin osin eri
tasoista eri kunnissa. ”Vanhassa” Jyväskylässä kaikki laiteasemat ovat jo kaukovalvonnan
piirissä, mutta parhaillaan liitämme entisen
Jyväskylän maalaiskunnan alueella sijaitsevia
paineenkorotuspumppaamoja kaukovalvontasysteemiin.

Ajankohtaista:

HULEGREEN-hanke
selvittää hulevesien
hallintaa
Tulevaisuuden kaupunkisuunnittelussa tulee huomioida hulevesien hallinta
kokonaisuutena ja on edistettävä EU:n
vesipuitedirektiivin tavoitteita, jossa
vesistöjen on oltava hyvässä ekologisessa
tilassa vuoteen 2015 mennessä. Suomen
Ympäristökeskuksen HULEGREENhankkeessa selvitetään hulevesien hallintamenetelmien käytännön toimivuutta.
Luotettavien hulevesien hallintamenetelmien kehittäminen kylmän ilmaston alueille
on tärkeää, sillä lumen sulamisvedet sisältävät runsaasti erilaisia epäpuhtauksia. Tämän johdosta eri menetelmien puhdistustehokkuuden tutkimiselle etenkin kylmissä
ilmasto-olosuhteissa on suuri tarve.
HULEGREEN-hankkeessa ratkaisuna
esitettyihin ongelmiin tarjotaan hulevesien
hallintamenetelmien kehittämistä kylmään
ilmastoon soveltuvien rakenne/materiaaliratkaisuin. Tällöin tuotetaan myös ekosysteemipalveluita lähiympäristöön, jolloin rakentaminen on kustannustehokasta ja hyötyjiä ovat niin eliöstö, kasvilajisto, maisema
kuin asukkaat.
Hankkeen tavoitteena on selvittää hulevesien hallintaa varten rakennettujen järjestelmien toimivuutta ja puhdistuskykyä ja näin
vähentää taajama-alueiden vesistökuormitusta, tutkia rakenteeltaan mahdollisimman
tehokkaasti viileissä ilmasto-olosuhteissa
toimivia biosuodatusalueita taajamahydro-

logian tasapainottamiseksi ja tasapainottaa
vihreän infrastruktuurin avulla ihmisen
toiminnasta aiheutuvia haittoja valumaaluelähtöisesti: maisemaa elävöittävillä hulevesien hallintamenetelmillä sekä myös ennallistamistoimilla. Tavoitteena on parantaa
vihersinirakenteen avulla myös ekologisia
yhteyksiä ja tuottaa ekosysteemipalveluita.
Vihreä infrastruktuuri toteutetaan kaupungissa kevyellä, ympäristöä vähän kuormittavalla rakentamistavalla, jolloin pyritään
löytämään ratkaisuja, joista hyötyvät niin
eliöstö kuin ihmisetkin.
Hulevesien hallintamenetelmien tarkkailukohteiden seuranta aloitettiin vuosi sitten.
Hulevesijärjestelmien vaikutusta vedenlaatuun mitataan kosteikoista, laskeutusaltaista
sekä biosuodatusalueista. Hulevesien laatu
mitataan ennen järjestelmää sekä järjestelmän jälkeen ensimmäisen tutkimusvuoden
ajan kerran tai kaksi kertaa kuussa, jolloin
saadaan alustava arvio huleveden laadusta
ja menetelmän vaikutuksesta. Seuraavana
vuonna menetelmien toimivuttaa mitataan
jatkuvatoimisilla vedenlaatumittareilla.
Näytteistä analysoidaan ravinteiden, sähkönjohtavuuden sekä muutamien metallien pitoisuuksia. Muutamista paikoista analysoidaan myös fekaaliset ja koliformiset
bakteerit.
Lisätietoja HULEGREEN-hankkeesta on
internetissä Suomen Ympäristökeskuksen
kotisivuilla osoitteessa www.ymparisto.fi.
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Uutta teknologiaa helppoon
virtausmittaukseen
Virtausmittaus tuottaa tärkeää tietoa vesijohtoverkoston kunnosta ja toimivuudesta.
Uudenlaisilla ratkaisuilla virtausmittauksen
toteuttaminen on entistä helpompaa.

modeemia, joka voidaan yhdistää esimerkiksi Siemensin
Sitrans FM MAG 8000 -mittariin.
- Modeemin avulla virtausmittausten valvonta voidaan
toteuttaa etävalvontana. Paine- ja virtaamapoikkeamista ja
poikkeaman sijaintipaikasta lähtee välitön tieto valvomoon,
joten ongelmaan voidaan reagoida viipymättä, Larkio kuvailee.
Larkio huomauttaa, että koska mittari ja modeemi eivät
tarvitse ulkopuolista virtalähdettä, voidaan mittauslaitteisto
sijoittaa minne tahansa vesijohtoverkostossa.

Palo- ja Vesitekniikka PA-VE Oy:n toimitusjohtaja Jarmo
Larkio kertoo, että verkoston tärkeiden virtausmittaustietojen ja paineentarkkailun etävalvonta on tänä päivänä
edullista.
- Aiemmin korkeat perustamiskustannukset kalliin ja
vaivalloisen sähköliitännän myötä ovat hidastaneet verkon
kunnon etävalvontaa. Nyt on kuitenkin mahdollista saada
sähköliittymän hinnalla hälytystiedot virtaaman tai paineen muutoksesta sekä trenditiedot päivittäin. Energiakulut
kymmenelle vuodelle ovat 15 – 30 euroa vuodessa sisältäen
modeemin ja virtausmittarin patterit.

Pilottihanke Keuruulla

Keuruun Vesi on pilotoinut Siemensin Sitrans FM MAG
8000 -mittarin ja PA-VEn kehittämän modeemin kokonaisuutta.
- Verkoston kuntoa on valvottava jatkuvasti, ja työvoimaresurssien vähetessä etävalvontaa on pakko lisätä. Meillä oli
jo ennestään kymmenkunta sähköllä toimivaa, radioverkon
kautta etäluettavaa virtausmittauspistettä, mutta noin vuosi
sitten asensimme Sitrans-mittarin ja PA-VEn modeemin
runkovesijohtoon, joka alittaa Keuruun ratapihan, Keuruun
Veden vesihuoltopäällikkö Seppo Väliaho kertoo.
- Ratkaisu on toiminut erittäin hyvin. Pystymme seuraamaan internetin kautta veden virtausta, kokonaiskulutusta,
lämpötilaa ja painetta reaaliajassa ja tarkastelemaan tarvittaessa historiatietoja.
Väliahon mukaan Keuruun Vesi tulee investoimaan jatkossa uudenlaiseen mittausteknologiaan. Se tarjoaa kustannustehokkaan ratkaisun haja-asutusalueille ja muihin
paikkoihin, joissa ei ole valmista sähköliittymää.

Siemensiltä paristokäyttöinen virtausmittari

Siemensin tuotevalikoimaan kuuluu paristokäyttöinen magneettinen virtausmittari Sitrans FM MAG 8000, joka tekee
mittausten aloittamisesta ja toteuttamisesta helppoa ja kustannustehokasta.
- Mittari toimii ilman kiinteää sähköliittymää. Virtalähteenä on vahvistimen sisään asennettu tai erillinen
ulkopuolinen paristo. Sisäisen pariston kestoikä on jopa
kuusi vuotta sovelluksesta riippuen. Laite myös ilmoittaa,
kun virtalähde on vaihdettava. Mittarissa ei myöskään ole
huoltoa vaativia liikkuvia osia, asiakkuuspäällikkö Kimmo
Lehtonen Siemensiltä kertoo.
Sitrans FM MAG 8000 -mittaria voidaan käyttää sekä
kiinteistö- että kunnallisessa verkostossa tapahtuviin puhtaanveden virtausmittauksiin. Lehtosen mukaan maailmalla
on asennettu jo tuhansia laitteita.

Palo- ja Vesitekniikka PA-VE Oy
www.pa-ve.fi
Siemens
www.siemens.fi

PA-VElta modeemi mittaustiedon siirtoon

Palo- ja Vesitekniikka PA-VE Oy käyttää patteritoimista

Käyttötarpeita vastaavat
varavoimalaitteet
Haapavedellä toimiva perheyritys A & P Lundberg Oy
FinGen tarjoaa ammattitaitoista
kokonaispalvelua varavoimalaitetoimituksissa.

könjakelun epävarmuustekijöihin entistä
paremmin. On myöhäistä ottaa yhteyttä
varavoimalaitetoimittajaan siinä vaiheessa,
kun sähkökatko on jo tapahtunut.
- Tarjoamme asiakkaillemme myös varavoimatarpeen kartoituspalveluja. Annamme ehdotuksen sopivasta ratkaisusta,
ja asiakas voi käyttää sitä tarjouspyynnön
pohjana. Olemme näissä tapauksissa puolueeton asiantuntija, jolla ei ole minkäänlaista
erikoisasemaa kilpailutuksessa.
Asiantuntijapalvelujen hyödyntäminen
auttaa asiakasta aikaansaamaan varavoimajärjestelmän, joka vastaa käyttötarpeita ja
jonka käyttö ja ylläpito on mahdollisimman
helppoa. A & P Lundberg Oy:n palveluihin
kuuluu myös järjestelmän käytöstä vastaavan henkilöstön kouluttaminen.

A & P Lundberg Oy FinGen aloitti toimintansa 13 vuotta sitten. Alkuvuosina yritys
tarjosi teollisuuden automaatio- ja sähkösuunnittelupalveluja ja projektinhoitopalveluja, mutta tänä päivänä toiminta on keskittynyt varavoimalaitetoimituksiin. Luotettava kumppani -verkostoon kuuluvalla
yrityksellä on AAA-luottoluokitus.
Laitetoimitukset
asiakkaiden ehdoilla

A & P Lundberg Oy FinGen maahantuo
Elcosin valmistamia varavoimalaitteita
FinGen-tuotemerkillä. Alansa suurimpiin
toimijoihin kuuluva italialainen Elcos on
valmistanut varavoimalaitteita yli 30 vuoden ajan. Yrityksellä on laaja laitevalikoima
erilaisiin varavoimatarpeisiin.
- Teemme Elcosin kanssa tuotekehitystyötä saadaksemme Suomen markkinoille
varavoimalaitteita, jotka soveltuvat suomalaisten asiakkaiden käyttötarkoituksiin
ja pohjoisiin olosuhteisiin. Voimme tehdä
laitteisiin ilmastollisista asioista johtuvia
räätälöintejä eli pystymme esimerkiksi lisäämään lämmittimiä laitteistojen toimivuuden
varmistamiseksi, yrittäjä Asko Lundberg
kertoo.
FinGen-varavoimalaite voidaan toimittaa
valmiiksi traileriin asennettuna, jolloin sitä

on mahdollista käyttää liikuteltavana varavoimayksikkönä.
Lundberg huomauttaa, että kokemus automaatio- ja sähkösuunnittelusta on A & P
Lundberg Oy FinGenille selvä kilpailuetu ja
auttaa asiakastarpeita vastaavien varavoimatoimitusten toteuttamisessa. Myös vuosien
mittaan muotoutunut yhteistyökumppaniverkosto on arvokas tuki asiakkaiden toiveita täytettäessä.

nousseet vesilaitokset.
- Vesilaitokset arvostavat sitä, että pystymme räätälöimään varavoimalaitteistot
käyttötarpeita vastaaviksi. Liikuteltavia varavoimayksiköitä on paljon vesilaitosten
käytössä, Lundberg mainitsee.
A & P Lundberg Oy FinGen on toimittanut laitteita esimerkiksi Jyväskylän Energialle, Lappeenrannan Lämpövoimalle ja
Kuopion Vedelle.

Vesilaitokset suurin
asiakasryhmä

Asiantuntemusta
hankintoihin

Viime vuosina A & P Lundberg Oy FinGenin suurimmaksi asiakasryhmäksi ovat

Lundberg korostaa, että vesilaitosten ja monien muiden tahojen pitäisi varautua säh-

A & P Lundberg Oy FinGen
Sepunkuja 15
86600 HAAPAVESI
Puh. 0400 683 704
asko.lundberg@fingen.fi
www.fingen.fi
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Masino Oy vastaa nykyisin
Allweiler-pumppujen myynti-,
huolto- ja varaosatoiminnoista
Suomessa.
Saksalainen Allweiler AG on yksi maailman vanhimmista pumppuvalmistajista.
Sen tuotteet tunnetaan korkeasta laadusta
ja erinomaisesta käyttövarmuudesta. Tuotteissa yhdistyvät pitkän kokemuksen tuoma
osaaminen, parhaat materiaalit ja uusimmat
innovaatiot.
Allweilerin valikoimassa on pumppuja
niin teollisuuden kuin kunnallistekniikan
tarpeisiin. Vesihuoltojärjestelmissä suosittuja ovat Allweilerin epäkeskoruuvipumput. Ennestäänkin kattavan tuotetarjonnan
täydennykseksi Allweiler on tuonut markkinoille uuden Optiflow®-pumppusarjan,
jossa on kustannustehokkaita ja energiaa
säästäviä pumppuja jätevedenpuhdistamojen käyttöön.
- Allweiler on aktiivinen tuotekehittäjä.
Tuotekehityksen tärkeä tulos on ALLDURstaattori, joka takaa Allweiler-pumppujen
tehokkuuden ja pitkän käyttöiän. Sen käyt-

töikä on jopa kolminkertainen tavalliseen
staattoriin verrattuna, pumpuista vastaava
myyntipäällikkö Michael Türtscher Masino
Oy:stä toteaa.
Allweiler-pumppujen edustus siirtyi syyskuussa 2011 Allweiler Finland Oy:ltä Masino Oy:lle, joka kuuluu teknistä tukkukauppaa harjoittavaan Masino-yritysryhmään.
- Olemme keskittäneet Allweiler-pumppujen myynti-, varasto- ja varaosatoiminnot
Vantaan toimipisteeseemme. Vantaalla on
tilat myös pumppuhuollolle, mutta valtuutettu huoltoverkostomme kattaa koko Suomen, Türtscher mainitsee.
Kesäkuusta 2012 lähtien Masino on
toiminut myös saksalaisen Sterling SIHI
GmbH:n valmistamien, pääasiassa teollisuuden käyttöön tarkoitettujen SIHI-pumppujen edustajana Suomessa.

Masino Oy Pumput
Kärkikuja 3, 01740 VANTAA
Puh. 010 834 5500
info@masino.fi, www.masino.fi

Tampereen Veden toimitusjohtaja Pekka Pesonen:

Hyvä palvelu
perustuu riittävään
tuotantokapasiteettiin
ja hyvään
kunnossapitoon
Tampereen Veden tuotantokapasiteetti on tällä hetkellä hyvällä tasolla, mutta tulevina vuosina on varauduttava Tampereen alueen väkiluvun nopeaan kasvuun.
Tampereen Vesi käyttää talousveden valmistuksessa raakavetenä sekä pinta- että pohjavettä. Pintaveden osuus vedentuotannosta
on kaksi kolmasosaa. Suurin vedenpuhdistuslaitos Ruskossa ottaa raakavedeksi pintavettä Roineesta ja sen
varalaitos Kaupinoja pintavettä
Näsijärvestä, kuten mytös pienet
paikalliset puhdistamot Kämmenniemessä ja Polsossa. Pohjavedenottamoita on kaikkiaan
viisi. Tampereen Vesi toimittaa
talousvettä myös Pirkkalaan sekä
tarpeen mukaan Nokialle, Ylöjärvelle, Lempäälään ja Kangasalle.
Tampereen Veden toimitusjohtaja Pekka Pesonen sanoo, että talousveden tuotannossa tulee säilymään useamman laitoksen malli
jatkossakin.

Asiantuntija

Allweiler-pumput
myy ja huoltaa
Masino

Jatkuu sivulla 16...

Atlas Copcolta ratkaisuja
vedenkäsittelykäyttöön
Oy Atlas Copco Kompressorit Ab:n laajassa valikoimassa on tuotteita myös
vesilaitosten ja jätevedenpuhdistamoiden käyttöön.
Vuonna 1876 perustettu Atlas Coppco on maailman johtavia teollisuuuden tuotantoratkaisujen toimittajia..
Atlas Copcon kompressoritekniikan
n
liiketoiminta-alue valmistaa teolli-suuskompressoreita, ekspandereita,,
ilman- ja kaasunkäsittelyjärjestelmiää
sekä paineilman hallintajärjestelmiä.
ä.
Suomessa kompressiliiketoimin-ta-alueesta vastaa Oy Atlas Copco
o
Kompressorit Ab. Yhtiö palveleee
teollisuuden lisäksi esimerkiksi ve-silaitoksia ja jätevedenpuhdistamoja.
a. Öljytön puhallin
ZS22+VSD pack-.
Energiatehokkaat välineet
Kuva: Atlas Copco.
hapen ja paineilman tuotantoon

Tuotepäällikkö Martti Rask kertoo, että osa
vesilaitoksista valmistaa veden otsonointiprosessissa tarvittavan hapen itse. Atlas
Copco Kompressorit toimittaa hapen valmistusprosessissa tarvittavia happigeneraattoreita. Vesilaitoksissa ja jätevedenpuhdistamoissa on käytössä paineilmalla toimivia
instrumentteja. Instrumenttipaineilmakompressorit kuuluvat Atlas Copco Kompressoreiden tuotetarjontaan. Atlas Copco valmistaa myös täysin öljytöntä paineilmaa tuottavia kompressoreja, jotka soveltuvat erinomaisesti puhtaan veden tuotantolaitoksiin.
- Vedenkäsittelyssä käytetään myös ma-

talapaineista ilmaa flotaatioon ilmastusaltaissa. Atlas Copcon täysin öljytöntä paineilmaa tuottava ZS-ruuvipuhallin on todella
hyvä vaihtoehto tähän käyttötarkoitukseen.
Perinteisen kiertomäntätekniikan sijasta Atlas Copco käyttää luotettavaa ja energiatehokasta ruuvitekniikkaa. Suoravetoisella
ruuvipuhaltimella voidaan saavuttaa jopa
30 prosentin energiansäästöt kiertomäntätekniikkaan verrattuna, tuotepäällikkö
Ollipekka Sinisalo toteaa.
Korkealaatuinen paineilma takaa toimivan prosessin ja puhtaat lopputuotteet. Atlas
Copco valmistaa paineilmasta ja kaasuista

Öljyttömän puhaltimen ZS22+VSD
ohjauspaneeli. Kuva: Atlas Copco.
- Asiantunteva huolto takaa tuotteiden
ongelmattoman toiminnan ja pitkän elinkaaren. Huoltoa tukevat etävalvontapalvelumme, Rask mainitsee.
kosteutta ja epäpuhtauksia poistavia paineilmakuivaimia ja -suodattimia.
Rask korostaa, että Atlas Copco kiinnittää
tuotekehityksessä erityistä huomiota laitteiden energiatehokkuuteen. Atlas Copco
Kompressoreiden tehtävänä on löytää asiakkaalle tuotevalikoimasta kokonaiskustannuksiltaan edullisin ratkaisu, joka täyttää
käyttötarpeet optimaalisesti.
Huolto- ja etävalvontapalvelut

Oy Atlas Copco Kompressorit Ab:llä on
koko Suomen kattava huoltoverkosto. Huoltopisteitä on 16 eri puolilla maata.

Oy Atlas Copco Kompressorit Ab
Tuupakankuja 1
01740 VANTAA
Puh. 020 718 9200
kompressori.fi@atlascopco.com
www.atlascopco.com
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Oulun Veden johtaja Jouni Lähdemäki:

Elämme muutosvaiheessa
kuntaliitosten takia

Asiantuntija

Tämän vuoden alussa syntyi uusi
Oulun kaupunki, kun Haukiputaan, Kiimingin, Oulunsalon ja
Yli-Iin kunnat yhdistyivät Oulun
kaupunkiin. Kuntaliitos merkitsi
myös viiden vesilaitoksen yhdistymistä.
- Elämme muutosvaiheessa, kun selvitämme

vesihuollon järjestämisen yksityiskohtia eri
puolilla Oulua. Muutoksessa tuli hallintaamme erilaista ja eri-ikäistä vesihuoltoinfraa, ja
nyt kartoitamme ja aikataulutamme uusimisja saneerauskohteita. Esimerkiksi vesihuoltoverkoston vanhimmat osat ovat vanhan Oulun
kaupungin alueella, mutta pyrimme ottamaan
kaikki alueet tasapuolisesti huomioon kehityssuunnitelmissa, Oulun Veden johtaja Jouni
Lähdemäki toteaa.
Puhdas vesi tuotetaan alueellisesti
Oulun Vesi pumppaa raakaveden Oulujoesta.
Raakavesi puhdistetaan talousvedeksi Hintan ja Kurkelanrannan vedenpuhdistamoissa,
jotka sijaitsevat Oulujoen vastakkaisilla rannoilla.
- Hintan ja Kurkelanrannan puhdistamoissa tuotettu vesi käytetään kantakaupungin
alueella. Liitoskuntien alueella talousveden
tuotanto tulee säilymään ainakin toistaiseksi
entisellään. Jokaisella alueella on paikalliset
pohjavesivarat, riittävästi tuotantokapasiteettia omiin tarpeisiin ja kattava jakeluverkosto,
eikä hyvin toimivaan systeemiin ole tarvetta
puuttua, Lähdemäki sanoo.

Lähdemäki huomauttaa, että Oulun Vedellä
on ollut jo pitkään vireillä pohjavesihanke, jolla tähdätään raakavedenhankinnan varmistamiseen ja talousveden laadun parantamiseen.
Hankkeen toteutuminen on kuitenkin ollut
vastatuulessa.
- Pohjois-Suomen aluehallintovirasto hyväksyi aiemmin pohjaveden ottamista koskeneen hakemuksemme, mutta Vaasan hallinto-oikeus kumosi sen ja palautti asian uuteen
käsittelyyn. Tämän takia pohjavesihankkeen

Automaatiota
vesilaitoksiin

BK-automation Ky on työskennellyt
vesilaitosten automatisointi- ja sähköistysprojektien parissa jo yli 30 vuoden
ajan.

BK-automation Ky:llä on vankka kokemus sekä vedentuotantolaitosten että jätevedenpuhdistamojen
automatisointi- ja sähköistysprojekteista. Toisena
erikoisosaamisalueena yrityksellä ovat säännöstelypatojen automatisointi- ja sähköistysprojektit.
Palvelutarjontaan kuuluu myös automaation ylläpitohuolto.
- Toteutamme yhdessä asiakkaidemme kanssa tulevaisuuteen tähtääviä, kustannustehokkaita
ratkaisuja. Toimipaikkamme on Seinäjoella, josta käsin palvelemme kuntia, kaupunkeja,
teollisuutta ja viranomaistahoja koko Suomessa, projekti-insinööri Pasi Aro kertoo.
Aro mainitsee viime vuosien referenssikohteista Korteskylän vesilaitoksen sähkö- ja automaatiourakan Seinäjoen Vedelle sekä Naapuskosken säännöstelypadon sähkö- ja automaatiourakan Leppävirralla Pohjois-Savon ELY-keskukselle.
BK-automation Ky:n palveluja täydentää Köyliössä toimiva BK-Hydrometa Oy, joka on
keskittynyt ympäristömittauksissa
tarvittavien laitteistojen myyntiin
ja huoltoon. Lisäksi yhtiöryhmään
kuuluu Oy Depos Ab, joka huolehtii tietoliikenteeseen ja tietokantoihin liittyvistä asioista. Depos toimittaa myös web-pohjaisia
valvomoratkaisuja pienehköille
vesilaitoksille.
BK-automation Ky
Rytmikorjaamo
Vaasantie 11
60100 SEINÄJOKI
Puh. 010 230 2806
bka@bk-automation.fi
www.bk-automation.fi

Saarikosken säännöstelypato Iisalmen Runnilla. Kuva: BK-automation Ky

toteutus viivästyy useita vuosia.
Taskilan puhdistamo saneerataan
Oulun Taskilassa sijaitsee Pohjois-Suomen
suurin yhdyskuntajätevedenpuhdistamo, joka
käsittelee nyt kaikki kantakaupungin jätevedet. Taskilan puhdistamoon johdetaan siirtoviemäriä pitkin myös Muhoksen ja Utajärven
kuntien jätevedet.
- Puhdistamoon on tulossa lisää virtaamaa,
koska Oulun Haukiputaalta lakkautetaan kak-

si pientä puhdistamoa ja Iin kunnasta yksi ja
jätevedet johdetaan rakenteilla olevaa siirtoviemäriä pitkin Taskilaan. Tänä kesänä käynnistyy Taskilan puhdistamolla noin vuoden
kestävä saneeraushanke, jossa uusitaan puhdistamon esikäsittelyosa ja rakennetaan tasausallasjärjestelmä, jolla pystytään tasaamaan
virtauspiikkejä. Siirtoviemärihanke on osittain
EU:n rahoittama, mutta Taskilan yli viiden
miljoonan euron hanke on täysin omarahoitteinen, Lähdemäki sanoo.
Jäteveden käsittely keskittyy ja liitoskunnista vain Yli-Iissä säilyy käytössä oma jätevedenpuhdistamo.
Investointien painopiste verkoston
saneerauksessa
2000-luvun ensimmäinen vuosikymmen oli
Oululle voimakasta kasvun aikaa. Uusia asuinalueita otettiin käyttöön, joten Oulun Veden
investoinnit keskittyivät vesihuoltolinjojen
uudisrakentamiseen. Taloustaantuman myötä uusien alueiden käyttöönotto on hieman
hidastunut, joten Oulun Vedellä investointien painopiste on siirtynyt verkoston saneeraukseen.
- Kantakaupungin alueella tärkeimmät saneerauskohteet ovat viemäriverkoston isot
runkojohdot, mutta saneeraukset koskevat
yleisemminkin viemäriverkkoa. Jos mahdollista, ajoitamme viemäriverkoston saneerauksen kadun saneeraukseen, koska silloin katu
joudutaan joka tapauksessa kaivamaan auki.
Erilliskohteissa käytämme mahdollisimman
paljon sukkasujutusta ja muita kaivamattoman
tekniikan menetelmiä, Lähdemäki mainitsee.

Vedenkäsittelykemikaalit
kotimaiselta
asiantuntijalta
Algol Chemicals Oy on teollisuuden ja vedenkäsittelyn prosesseissa tarvittavien kemikaalien suurhankkija ja jakelija.
Algol-konserniin kuuluvalla Algol Chemicalsilla on yli 200 aktiivisen tavarantoimittajan verkosto ympäri maailman. Tarjolla on
useiden tuhansien kemikaalituotteiden valikoima teollisuus- ja vedenkäsittelykäyttöön.
- Meillä on todella laaja tarjonta jäteveden
käsittelyssä tarvittavia kemikaaleja valmiiksi pakattuina. Toimitamme asiakkaillemme
peruskemikaaleja hapoista emäksiin sekä
kiinteässä että nestemäisessä muodossa.
Valikoimaamme kuuluvat myös rauta- ja
alumiinipohjaiset saostuskemikaalit, pH:n
säätökemikaalit, veden puskuroinnissa käytettävät kemikaalit, vedenpehmennyssuolat
ja hajunpoistokemikaalit. Jäteveden käsittelyssä käytettävien kemikaalien lisäksi Algol Chemicalsilla on laaja tuotevalikoima
juoma- ja puhdasvesipuolelle. Kemikaaleihin liittyvä asiantuntemuksemme on asiakkaiden hyödynnettävissä, myyntipäällikkö
Timo Salonen kertoo.
Salonen toteaa, että Algol Chemicals on
tehnyt yhteistyötä kunnallisten vesilaitosten
kanssa jo kymmenien vuosien ajan. Tuotevalikoima on muokkautunut asiakastarpeita
vastaavaksi. Asiakkaat voivat luottaa yhteistyön jatkuvuuteen, koska Algol Chemicals
on vakiinnuttanut paikkansa Suomessa ja
muissa Pohjoismaissa sekä Venäjällä, Baltiassa, Ukrainassa ja Valko-Venäjällä.

Myyntipäällikkö Timo Salonen.
- Kunnallisten vesilaitosten lisäksi palvelemme voimalaitoksia, joille toimitamme esimerkiksi biosidejä ja glykolipohjaisia
jäähdytys- ja lämmönsiirtonesteitä, Salonen
mainitsee.

Algol Chemicals Oy
PL 13
02611 ESPOO
Puh. 09 509 91
info@algol.fi
tilaukset@algol.fi
www.algol.fi
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Esimerkiksi jäteveden käsittelyssä ja jätteiden kompostoinnissa syntyy
väistämättä hajua. OdorOff Oy toimittaa hajunpoistoratkaisuja, joilla
pystytään tehokkaasti eliminoimaan ympäristöä haittaavat hajut.
OdorOff on kehittänyt ja patentoinut menetelmiä, joilla erilaisten prosessien ja reaktioiden aiheuttamat hajut voidaan
poistaa täydellisesti. Kohdekohtaisesti on valittavissa absorptioon tai aktiivihiileen perustuva ratkaisu tai yhdistelmäratkaisu.
- Yhdistelmäratkaisulla hajuhaitat voidaan poistaa ympäristöystävällisesti ja kustannustehokkaasti vaativistakin kohteista. Ratkaisussa yhdistyvät patentoimamme vesikäyttöinen
absorptiopesuri ja aktiivihiiliratkaisu, avainasiakaspäällikkö
Mikko Lohi toteaa.
OdorOff tekee nykyisin yhteistyötä norjalaisen kumppanin
kanssa. Norjalaisyhtiöllä on kokemusta alalta jo 1990-luvun
puolestavälistä alkaen. Yhteistyö täydentää ratkaisuvaihtoehtoja, varsinkin isommissa kohteissa. Yhteistyön myötä OdorOffin ratkaisuissa on mahdollista käyttää UV-valoon perustuvaa Photox-järjestelmää, joka parantaa hajunpoistotehoa
jopa 2 – 3-kertaisesti. Yhdistelmäratkaisulla on mahdollista
käsitellä jopa 200 000 kuutiometriä tunnissa.
OdorOff toimittaa asiakkaan halutessa hajunpoistoratkaisut
avaimet käteen -periaatteella. Palvelusopimus sisältää myös
laitteiden huollon.
- Olemme toimittaneet hajunpoistoratkaisun yli 200 asiakkaalle ja yli 700 kohteeseen Suomessa ja muutamia myös ulkomaille. Uusimpiin toimituksiimme kuuluu 5000 kuutiometriä
tunnissa käsittelevä yhdistelmäratkaisu M-realin Kyröskosken-tehtaalle. Tänä vuonna olemme
toimittaneet 7000 kuutiometriä tunnissa käsittelevän yhdistelmäratkaisun Vodokanalin jätevedenpuhdistamolle Pietariin yhteistyössä Onnisen kanssa.
Mikko Lohi korostaa, että hajuhaittojen eliminointiin on aina helpompi ja kustannustehokkaampi varautua laitoksen suunnittelu- ja rakennusvaiheessa kuin tehdä suunnitelmat ja asennukset jälkikäteen. OdorOff onkin tehnyt viime vuosina entistä enemmän yhteistyötä suunnittelutoimistojen ja pumppaamotoimittajien kanssa.
OdorOff Oy
Jousitie 2 C, 20760 PIISPANRISTI
Puh. 0207 412 140
info@odoroff.fi, www.odoroff.fi

Kustannustehokkaat
pneumaattiset
toimilaitteet
Vesilaitosten automaattiventtiilien toimilaitteet ovat perinteisesti olleet sähkötoimisia. Varteenotettavana vaihtoehtona ovat paineilmatoimiset toimilaitteet.
Saksalainen perheyritys Festo on yksi maailman johtavista automaatioteknologian
toimittajista. Vuonna 1925 perustettu yritys
on kehittänyt komponentteja teollisuusautomaatioon 1950-luvulta alkaen. Tällä hetkellä yksi Feston osaamisen painopistealueista
on vesilaitosautomaatio.
- On kyse sitten puhtaan veden tuotannosta tai jäteveden käsittelystä, tarvitaan
tuotantoprosessissa erilaisia venttiilejä ja
venttiilien ohjaustekniikkaa. Suuri osa toimilaiteventtiileistä toimii sähköllä, mutta
Saksassa on tutkittu, että paineilmatoimilaitteen kustannukset ovat noin kaksi kolmasosaa sähkötoimilaitteen kokonaiskustannuksista. Saksan Insinööriliitto on laskenut säästön investointikustannusten ja 25
vuoden elinkaarikustannusten perusteella
Kleine Kinzigin vesilaitoksella, jossa on 64
automaattiventtiiliä, vesilaitosratkaisuista
vastaava myynti-insinööri Anssi Gröhn
Festo Oy:stä toteaa.
Festo toimittaa asiakkailleen venttiilien ja
niiden ohjaustekniikan muodostamia kokonaisuuksia. Myös ilmanhuoltolaitteet, letkut
ja liittimet kuuluvat toimitukseen. Palveluosuus koostuu ohjaustekniikan mitoituksesta, laitevalinnoista olosuhteiden mukaisesti
ja käyttöönottotuesta.
- Suomalainen teollisuus tuntee Feston,

Tampereen Veden toimitusjohtaja Pekka Pesonen:
Tampereen ja Valkeakosken
seudun kunnilla on ollut jo pitkään vireillä seudullinen tekopohjavesihanke, mutta sen toteutuminen näyttää epävarmalta. Pesosen
mukaan tekopohjavesi tulee kuitenkin jossain vaiheessa ajankohtaiseksi. Tampereella tekopohjavedellä on tarkoitus korvata Ruskon
laitoksen tuottama pintavesi.
Jätevettä Tampereen Vesi käsittelee neljällä puhdistamolla, joista
kaksi on pienpuhdistamoita Tampereen pohjoisella alueella. Pääpuhdistamot ovat Pyhäjärven rannalla. Viinikanlahdessa käsitellään
neljä viidesosaa ja Raholassa yksi
viidesosa jätevesistä. Mukana ovat
myös Kangasalan, Ylöjärven, Pirkkalan ja
osa Lempäälän jätevesistä.
- Jäteveden käsittelyssä on tiedossa muutoksia. Kuudella Pirkanmaan kunnalla eli
Tampereella, Ylöjärvellä, Kangasalla, Pirkkalalla, Lempäälällä ja Vesilahdella on vireillä yhteinen keskusjätevedenpuhdistamohanke. Uusi, kallion sisään louhittava
puhdistamo on tarkoitus saada käyttöön
2020-luvun alussa Tampereen Sulkavuoressa. Uusi puhdistamo korvaisi Tampereen
kantakaupungissa toimivat puhdistamot ja
Lempäälän kunnan puhdistamon. Hankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostus
on parhaillaan Pirkanmaan ely-keskuksen
käsiteltävänä. Periaateratkaisu keskuspuhdistamosta ja siihen liittyen vesihuollon
seudullisesta järjestämisestä tehdään tämän
vuoden aikana, minkä jälkeen hankkeen toteutusvaihe käynnistetään, Pesonen kertoo.

Asiantuntija

Hajuhaitat kuriin
OdorOffin
ratkaisuilla

Investoinnit välttämättömiä

Pesonen toteaa, että kasvavan kaupungin
vesihuoltoinfran ylläpito vaatii jatkuvasti
suuria investointeja.
- On rakennettava uusia runkoyhteyksiä
kantakaupunkiin sekä uutta verkostoa laajeneville kaava-alueille, mutta samalla saneerattava olemassa olevaa verkostoa. Myös
tuotantolaitokset on pidettävä ajanmukaisessa kunnossa. Pyrimme siihen, että tuotantokapasiteettia on riittävästi ja vesihuol-

Kuva: Mikko Käkelä.
toinfra pysyy sellaisessa kunnossa, ettei palvelua haittaavia katkoksia pääse syntymään.
Lähivuosien suurimpiin yksittäisiin investointeihin kuuluu tällä hetkellä varalaitoksena toimivan Kaupinojan vedenpuhdistuslaitoksen saneeraus nykyaikaiseen kuntoon.
Kaupinojan laitoksesta tulee jatkossa keskeisen sijaintinsa vuoksi Tampereen Veden
päävedenottamo Ruskon vedenkäsittelylaitoksen rinnalle.
- Kaupin laitoksen saneerauksen jälkeen
vedentuotantokapasiteettimme on hyvällä
tasolla myös tulevia vuosia ajatellen. On
kuitenkin ennustettu, että vuoteen 2030
mennessä Tampereen seudulle tulee 90 000
uutta asukasta, mikä tarkoittaa lähes neljäsosan lisäystä väkilukuun. Tähän Tampereen
Veden on pystyttävä varautumaan.
Vesihuollon maksut pysyvät Pesosen mukaan suurista investointitarpeista huolimatta jatkossakin Tampereella kilpailukykyisinä. Tällä hetkellä Tampereen Veden maksujen vertailuhinta kerrostaloasukkaalle on
Vesilaitosyhdistyksen keräämien tilastojen
mukaan halvin maan 15 suurimmasta kaupungista.

Ajankohtaista:

Tampere ja valtio
aloittivat Tampereen
Asemakeskuksen
yhteissuunnittelun
mutta Suomen kunnallisella vesilaitosmarkkinalla Festo on uusi toimija. Maailmalla
Festolla on jo satoja toimituksia vesilaitoksiin, ja näistä toimituksista syntynyttä tietoa
pystymme hyödyntämään myös Suomessa.
Pystymme myös kertomaan, jos pneumatiikkaratkaisu ei sovellu kohteeseen.
Gröhn toivottaa kaikki automaatioratkaisuista kiinnostuneet tervetulleiksi Yhdyskuntatekniikka-näyttelyn osastolle C559.
Festolla on osastolla on hiekkasuodatusdemolaitteisto, joka kertoo havainnollisesti
tuotekonseptin idean.
Festo Oy
PL 86, 01511 VANTAA
Puh. 09 870 651
anssi.grohn@festo.com
www.festo.fi

Tampereen kaupunki on aloittanut yhdessä valtion kanssa
Tampereen rautatieasemaa ja
keskustan ratapiha-aluetta ympäristöineen koskevan suunnitteluyhteistyön.
Tampereen Asemakeskus -hanke on kirjattu Tampereen kaupunkiseudun ja valtion
tekemään maankäytön, asumisen ja liikenteen aiesopimus (MAL) 2013 - 2015. Sopimuksen mukaan rautatieaseman alueen
kehittämiseksi tehdään yhteinen kokonaissuunnitelma, joka koskee myös toteuttamista. Suunnitelma palvelee kaikkia liikennemuotoja.
Asemakeskuksen suunnittelussa ovat
mukana Tampereen kaupunki, liikenne- ja

viestintäministeriö, Liikennevirasto, Senaatti-kiinteistöt ja VR-Yhtymä Oy. Hanketta
ohjaa osapuolten yhteinen johtoryhmä ja
käytännön työtä vie eteenpäin osapuolten
ja konsulttien yhteinen suunnitteluryhmä.
Tampereen kaupunki ja Liikennevirasto jakavat hankkeen ensimmäisen vaiheen kustannukset puoliksi.
Hankkeen tavoitteena on ensimmäisessä
vaiheessa määritellä erityisesti liikenteellisiä ja toiminnallisia ratkaisuja ja valmistella
toista vaihetta, jolloin otetaan mukaan alueen maankäytön suunnittelu laajemmin.
Vuoden loppuun mennessä työstetään kilpailuohjelma, jonka perusteella ensi vuonna järjestetään kilpailu Asemakeskuksen
maankäyttökonseptista.
Lisätietoja hankkeesta on internetissä
Tampereen kaupungin kotisivuilla osoitteessa www.tampere.fi.

www.suomiviesti.fi

Globaalisti toimivaan Schneider Electric
-konserniin kuuluva Schneider Electric Finland Oy on energianhallinnan asiantuntija,
jonka toiminta on jakautunut viiteen segmenttiin: Power ja Infrastructure, IT, Industry, LifeSpace sekä Buildings. Yritys toimii 22 paikkakunnalla eri puolilla Suomea.
- Palvelemme esimerkiksi teollisuusyrityksiä, rakennusliikkeitä, verkko- ja energiayhtiöitä sekä vesilaitoksia. Yhdessä järjestelmäintegraattoreiden ja suunnittelukumppaneiden kanssa pystymme toimittamaan isoja
automaation ja valvonnan kokonaisuuksia
vesilaitoksille, markkinointipäällikkö Mika
Kepponen sanoo.
- Lisäksi olemme merkittävä sähkönjakelutuotteiden toimittaja, vesihuoltoratkaisujen
myyntipäällikkö Toni Saarela lisää.
Tieto on
energiatehokkuuden perusta
Aikaisemmin vesilaitokset keskittyivät veden
laatuun ja riittävyyteen eikä prosessia mietitty energiankulutuksen kannalta. Nykyisin
vesilaitosten on pakko kiinnittää huomiota
myös energiankulutukseen kansallisten ja
EU:n määräysten sekä säästöpaineiden takia.
- Nykyaikaisessa vesilaitoksessa energiankulutuksen minimointi ja siihen tähtäävät
seuranta- ja säätötoimenpiteet ovat arkipäivää, Saarela toteaa.
Schneider Electric on kehittänyt vesilaitoksilla ratkaisuja energiatietojen keräämiseen ja
analysointiin. Valvontajärjestelmät keräävät
tietoa energiankulutuksesta sekä prosessisuureita kuten laatua ja määrää. Taloushallinnosta saadaan tietoja esimerkiksi kemikaalikustannuksista.
- Voimme auttaa asiakasta analysoimaan
laitoksen toimintaa tehokkuusmittareiden
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Energiatehokkuutta
vesilaitoksen toimintaan

Energiatehokkuutta tavoitellaan
kaikessa tuotannossa, eikä
vesihuolto tee siitä poikkeusta.
Scneider Electric Finland Oy voi
auttaa vesilaitoksia saavuttamaan
merkittäviä säästöjä.
avulla. Määrittelemme konkreettiset seurattavat asiat, joilla pystytään mittaroimaan
kustannus- ja energiatehokkuutta. Mittaroiminen antaa tietoa käytön optimointiin ja
käyttöhenkilöstön ohjaamiseen.
Saarelan mukaan Schneider Electricilla on
maailmalla jo pitkä kokemus vastaavanlaisista toteutuksista. Suomessa on mahdollista hyödyntää maailmalla hyväksi havaittuja
käytäntöjä.
Kepponen mainitsee, että vesilaitoksen
käyttökustannusten optimointiin kannattaa
kiinnittää huomiota jo investointivaiheessa.
- Käyttökustannukset voivat olla jopa 80
prosenttia kokonaisinvestoinnista. Investoimalla nykyaikaiseen energiaa säästävään

teknologiaan pystytään saavuttamaan merkittäviä säästöjä vesilaitoksen elinkaarikustannuksissa.
Asiantuntijan käyttö kannattaa
Schneider Electric Finland on toteuttanut
muutamien vesilaitosten kanssa energiatehokkuusprojektin.
- Nykytilannetta kartoitettaessa olemme
huomanneet, että monessa paikassa verkostopaineen säätö perustuu historiatietoihin.
Pienellä paineenalennuksella säästetään energiaa, mutta kuluttajat eivät huomaa muutosta. Myös pumppujen tehosäädöissä on ollut
toivomisen varaa, Kepponen kertoo.
- Meidän kaltaisemme asiantuntijan avus-

tuksella vesilaitoksessa on mahdollista löytää
toiminnan ja energiatehokkuuden kannalta
optimaaliset säädöt kaikkiin laitteisiin, Saarela korostaa.
Schneider Electric Finland Oy
Sokerilinnantie 11 C, 02600 ESPOO
Puh. 010 446 610
www.schneider-electric.com/fi
Mika Kepponen
Puh. 050 594 8858
mika.kepponen@schneider-electric.com
Toni Saarela
Puh. 050 526 8969
toni.saarela@schneider-electric.com

Alueellinen jätevesijärjestelmä on
kaikille kustannustehokas vaihtoehto

Kunnallisen viemäriverkoston rakentaminen esimerkiksi ydinkaupungin
ulkopuolella sijaitsevalle asuinalueelle ei
ole aina kannattavaa. Kustannustehokkaampi vaihtoehto on alueellinen viemäriverkko- ja puhdistamoratkaisu.

- Kuntien taloudellinen tilanne on tiukka, joten myös jätevesiverkoston kehittämiseen käytettävissä olevat varat ovat niukat. Kunnissa
on kuitenkin rakennetaan uusia asuinalueita,
joiden jätevesihuolto on pakko järjestää. Kunnallisen jätevesiverkoston ulottaminen uusille
asuinalueille vaatii todella suuren investoinnin, joka on pitkälläkin aikavälillä tarkasteltuna usein tuottamaton, toimitusjohtaja Ari
Luukko Goodwell InfraDev Oy:stä toteaa.
Luukko lisää, että lisäksi monissa vanhoissa
taajamissa on jouduttu pettymään, kun luvatun kunnallisen jätevesijärjestelmän rakentaminen alueelle on siirretty kunnan vesihuoltosuunnitelmassa hamaan tulevaisuuteen.
Kustannustehokas vaihtoehto on alueellisen
jätevesijärjestelmän rakentaminen. Kyseessä
on itsenäisesti toimiva järjestelmä, joka on
kunnallisen vesilaitoksen omistuksessa, ja vesilaitos laskuttaa järjestelmän käyttäjiltä liittymis- ja käyttömaksut normaaliin tapaan.
Kapasiteetti kasvaa
kiinteistömäärän mukana
Jätevesijärjestelmien suunnitteluun ja toteutukseen erikoistunut Goodwell InfraDev Oy
on tuotteistanut alueellisen jätevesijärjestelmän.
- Rakennamme kohteeseen viemäriverkoston ja jätevedenpuhdistamon. Betonisista
säiliöistä rakennettavan puhdistamon kapasiteettia on helppo kasvattaa, jos alueelle rakennetaan uusia taloja tai aiemmin järjestel-

Kosken kylään Perniössä rakennetussa aluepuhdistamossa
mitoistusvirtaama on 8 kuutiometriä vuorokaudessa.

mästä pois jääneet kiinteistöt haluavat liittyä
järjestelmään. Puhdistamo voidaan muuttaa
helposti pumppaamoksi, jos kunnallisen siirtoviemärin rakentaminen alueelle tulee ajankohtaiseksi. Puhdistamon muut osat voidaan
muuttaa samalla jäteveden tasausaltaaksi,
mikä osaltaan tuo turvallisuutta ja varmuutta koko verkoston toimintaan, Luukko sanoo.
Puhdistamo varustetaan valvontajärjestelmällä, joka tuottaa kunnallisen vesilaitoksen
valvomoon jatkuvaa tietoa puhdistusprosessista. Varmuuden vuoksi tehtäviä tarkastuskäyntejä ei siis tarvita ja huoltotoimenpiteet voidaan kohdistaa ja ajoittaa oikein. Halutessaan
vesilaitos voi myös tehdä Goodwell InfraDev
Oy:n kanssa puhdistamoa koskevan huolto- ja
ylläpitosopimuksen.
Luukko korostaa, että näin rakennetut alueelliset järjestelmät mahdollistavat kunnallisen vesihuoltoverkoston laajentamisen hallitusti. Jokainen järjestelmä tuo vesilaitoksella
uusia asiakkaita ja sitä kautta jatkuvaa tuloa
kunnalle.
Onnistuneita toteutuksia
eri puolilla maata
Goodwell InfraDev Oy on toteuttanut kymmeniä alueellisia jätevesijärjestelmiä eri puolille Suomea. Esimerkkeinä Luukko mainitsee
Husön kartanon Helsingissä, Vepsän saaren
Turussa, Hultan kylän Raaseporissa, Kosken
kylän Perniössä ja Jyrkän kylän Sonkajärvellä.

Jyrkän kylässä Sonkajärvellä sijaitsevan aluepuhdistamon
mitoitusvirtaama on 35 kuutiometriä vuorokaudessa.

Goodwell InfraDev Oy
Puh. 041 440 7937
ari.luukko@goodwell.fi
www.goodwell.fi

KunnallisSuomi
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Ulkovalaistuksen
kunnossapito
osaaviin käsiin
Exsane Oy on osaava yhteistyökumppani
ulkovalaistuksen kunnossapidossa.

Kaupunkisuunnittelu
ei keskity vain
kärkihankkeisiin
Vantaan kaupungin kaupunkisuunnittelujohtaja Tarja Laine
toteaa, että kaupunkisuunnittelu
tarjoaa lähtökohdat koko kaupungin ja sen osien suunnittelulle
sekä yleisellä että yksityiskohtaisella tasolla.

alueen ulkovalaistusprojekti Muuramessa ja
Itä-Uudenmaan jäteaseman aluevalaistusprojekti.
Exsanen päätoimipaikka sijaitsee Porvoossa, mutta yritys toimii koko Suomen alueella.

- Kaupunkisuunnittelussa tarkastelemme Vantaan kaupunkia kokonaisuutena ja
luomme yleiskaavan kaltaisia suuntaviivoja
kaupungin kehittymiselle. Vantaalla on tällä
hetkellä voimassa vuonna 2007 hyväksytty
yleiskaava, joka määrittelee liikennejärjestelmän, kaupunkikeskustojen alueet ja täydentävät alueet. Asemakaavat puolestaan
tarkentavat eri alueita koskevia suunnitelmia.
Painotuksia on, mutta
mitään aluetta ei unohdeta

Exsane Oy
Sorvaajantie 6, 06450 PORVOO
Puh. 050 405 0332
exsane@exsane.fi
www.exsane.fi

Asiantuntija

Vuonna 1989 toimintansa aloittanut Exsane
Oy on sähkönjakelu-, tele- ja valaistusverkkojen rakennus-, huolto- ja kunnossapitopalveluja tarjoava yritys. Sähkö- ja puhelinlaitoksille linjaraivaus- ja puunkaatopalveluja tarjonneesta yrityksestä on kehittynyt vuosien mittaan monipuolisia palveluja tarjoava osaaja.
Ulkovalaistuksen huoltotyöt kuuluvat yrityksen osaamisalueisiin.
- Pystymme huolehtimaan normaaleista
huoltokierroksista ja vikatöistä sekä valonlähteiden ryhmävaihtourakoista. Palvelutarjontamme sisältää myös valaisinten ja valaisinpylväiden kuntotarkastukset. Olemme myös
päivittäneet valaistusverkostojen paikkatietoja
ja siirtäneet niitä sähköiseen muotoon, toimitusjohtaja Jukka Samola kertoo.
- Monet kunnat ovat jo reagoineet EU:n
elohopeadirektiivin muutokseen. Tähän liittyen olemme tehneet edellä mainittua paikkatietokartoitusta ja myös valaisinten vaihtoja.
Monessa kunnassa mietitään, uusitaanko ulkovalaistus pylväitä myöten kokonaan vai ainoastaan valaisimet, ja tähän asiaan voimme
tarjota asiantuntemustamme.
Henkilöstön ammattitaidon lisäksi Exsane
on panostanut huoltotöissä tarvittaviin kalustoresursseihin. Hyvin varustelluissa huoltoautoissa on tilat ja työkalut esimerkiksi valaisinten korjaus- ja huoltotoimintaa varten. Autoissa olevien nostureiden nostokapasiteetti riittää
14 metriin saakka, ja tarvittaessa käytettävissä
on järeämpääkin nosturikalustoa.
Samola huomauttaa, että Exsane on toteuttanut myös ulkovalaistuksen perustamisprojekteja. Näistä esimerkkejä ovat uuden asuin-

Vantaan kaupungin kaupunkisuunnittelujohtaja
Tarja Laine:

Laineen mukaan tällä hetkellä Vantaan kaupunkisuunnittelussa painotetaan täydennysrakentamista ja kaupunkikeskustojen
kehittämistä. Kehäradan käyttöön ottamisen tuomat haasteet ja mahdollisuudet ovat
vahvasti esillä kaupunkisuunnittelussa.
- Kehärata on merkittävä syy siihen, että
Vantaa kaupunkin panostaa lähivuosina

voimakkaasti esimerkiksi Tikkurilan keskustan kehittämiseen. Täydentävistä asuinalueista merkittävin on Kivistö, jossa järjestetään Asuntomessut vuonna 2015. Tulevaisuuden tärkeisiin kehityskohteisiin kuuluu
Aviapolis, josta on tarkoitus aikaansaada
uusi korkeatasoinen asuin- ja yritysalue.
Jatkuu sivulla 20...

FastROI KUNTO®
kerää kunnossapitotiedot
FastROI KUNTO® on liikenneväylien kunnossapidosta vastaavien organisaatioiden käyttöön
suunniteltu tiedonkeruu- ja
raportointijärjestelmä.
- KUNTO-järjestelmää voivat käyttää teiden, katujen, kevyen liikenteen väylien, pysäköintipaikkojen, piha-alueiden, viheralueiden ja liikuntapaikkojen kunnossapitopalvelujen tilaajat sekä tuottajat niin julkisella
kuin yksityisellä sektorilla, FastROI Oy:n
myyntipäällikkö Jarmo Mustonen toteaa.
FastROI KUNTO on erinomainen työkalu, kun toiminnassa sovelletaan tilaajatuottajamallia. Tilaaja pystyy seuraamaan
tuotannon toteutumista reaaliajassa ja tuotanto voi käyttää järjestelmää oman kunnossapitokaluston sekä aliurakoitsijoiden
töiden ohjaukseen ja seurantaan.
Tiedonkeruu automatisoitu

KUNTO-järjestelmässä on automaattinen
tiedonkeruuominaisuus. Ajoneuvoon asennettava päätelaite siirtää järjestelmään tiedot ajoneuvon paikkatiedoista ja tehdyistä
töistä. Päätelaite reagoi ajoneuvon hallintalaitteiden säätöihin eli esimerkiksi hiekoittimen tai alusterän käyttöön.
- Kuljettajan ei tarvitse syöttää tai kuitata mitään tietoja kesken ajon. Järjestelmän
kehittämisessä on otettu huomioon työ- ja
liikenneturvallisuus, Mustonen mainitsee.
Työtilaukset ja muut mahdolliset viestit
ajoneuvon kuljettaja vastaanottaa joko ajo-

neuvoon asennettavan kiinteän päätelaitteen, matkapuhelimen tai tablettikoneen
kautta. Lisäksi KUNTO-järjestelmällä voidaan välittää valokuvia työkohteista työnohjaajan nähtäväksi.
Yksi KUNTO-järjestelmän eduista on
historiatiedon tallentuminen. Sen ansiosta
pystytään jälkeenpäin selvittämään, kuka on
tehnyt työt kussakin kohteessa ja milloin.
KUNTO-järjestelmään voidaan liittää
myös lisäominaisuuksia kuten ajoneuvokaluston hallintaohjelma. Liikuntapaikkojen
kunnossapidossa voidaan ottaa käyttöön
kuntalaisille tarkoitettu palvelu, joka mahdollistaa esimerkiksi latuverkoston ja laskettelurinteen kunnostustietojen katsomisen

reaaliajassa internetin kautta. Katujen kunnossapidossa julkinen kunnossapitotietojen
palvelu on tulossa mukaan toimijoiden palveluihin.
Järjestelmän avoimet rajapinnat mahdollistavat integraatiot käyttäjän muihin järjestelmiin kuten esimerkiksi palkanlaskentaan
ja laskutukseen.
Kuopiossa käytetty jo
nelisen vuotta

FastROI KUNTO -järjestelmää käyttävät
esimerkiksi Tampereen, Jyväskylän, Kouvolan, Joensuun, Turun ja Kuopion kaupungit.
Yksityisellä puolella järjestelmää käyttävät
YIT Infrapalvelut ja useat muut toimijat.

Kuopion kaupungin kaupunkiympäristön
palvelualueen kunnossapitoyksikkö aloitti
KUNTO-järjestelmän käytön nelisen vuotta sitten.
- Tilaajana käytämme järjestelmää valvonnan välineenä erityisesti ajoratojen ja
kevyen liikenteen väylien kunnossapidossa.
Järjestelmän avulla voimme tarkastaa, että
työt on tehty tilauksen mukaisesti, ja lähettää tietoa havaituista puutteista urakoitsijoille. Järjestelmä vähentää kohteiden valvontakäyntejä. Olemme olleet järjestelmään
erittäin tyytyväisiä, kunnossapitopäällikkö
Mauri Pesonen kertoo.
Pesonen toteaa, että FastROI on varma
valinta yhteistyökumppaniksi. KUNTO-järjestelmällä on isoja käyttäjiä sekä julkisella
että yksityisellä sektorilla, mikä takaa sen,
että FastROI panostaa järjestelmän kehittämiseen jatkuvasti ja on valmis vastaanottamaan kehitysehdotuksia sekä tilaaja- että
tuottajapuolelta.

FastROI Oy
Länsikatu 15
80110 JOENSUU
Puh. 050 550 8093
jarmo.mustonen@fastroi.fi
www.fastroi.fi

www.suomiviesti.fi
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Strihlin katuvalaisimissa on
hinta-laatusuhde kohdallaan
Strihl Scandinavia AB on yksi Pohjoismaiden suurimpia ulkovalaisintoimittajia. Esimerkiksi vuonna 2012 Strihl toimitti
Suomeen 17000 katuvalaisinta.
Vuonna 2004 perustettu Strihl Scandinavia AB on ruotsalainen perheyritys. Suomessa yrityksellä on ollut edustus
vuodesta 2010 lähtien. Ruotsin ja Suomen lisäksi Strihl
toimittaa tuotteita Tanskaan, Norjaan ja Saksaan.
Strihlin päätuoteryhmät ovat ulkovalaisimet, valaisinpylväät ja valomastot. Strihlin tuotteita käytetään esimerkiksi
katujen, paikoitusalueiden, puistojen, urheilukenttien, rakennusalueiden, ostoskeskusten, satamien ja lentokenttien
valaisemisessa.

Strihlin kehittämä
robotti automatisoi
katuvalaisinten
huoltotyön.

Katuvalaisimille viiden vuoden takuu
On laskettu, että Suomessa on yli miljoona katuvalaisinta
ja niistä kahdessa kolmasosassa valonlähde sisältää elohopeaa. EU:n elohopeadirektiivillä on siis lähivuosina suuri
vaikutus maamme katuvalaisinkantaan.
- Strihl on erinomainen valinta yhteistyökumppaniksi,
kun valaisinten vaihto tulee ajankohtaiseksi. Toimitamme
laadukkaita, pohjoismaisiin olosuhteisiin suunniteltuja
katuvalaisimia, jotka ovat huomattavasti kilpailijoiden
tuotteita edullisempia. Edullisuus perustuu kustannustehokkaaseen tuotantoketjuun, jossa valaisinten tuotekehitys on keskitetty Ruotsiin ja valmistus ulkoistettu Kiinaan,
maajohtaja Jan Holmström sanoo.
Strihlin katuvalaisinten hinta-laatusuhde on erinomainen, joten yritys pystyy myöntämään
tuotteilleen viiden vuoden takuun, kun yleensä vastaavien tuotteiden takuuaika on kaksi
vuotta.
- Lisäarvoa tuotteillemme tuo se, että toimitamme lähes kaikki tuotteet valmiiksi kaapeloituina. Valmis kaapelointi helpottaa ja nopeuttaa asennusta ja näin ollen pienentää asennuskustannuksia.
Tarjolla myös LED-teknologiaa
Holmström toteaa, että Suomessa suurin osa elohopeaa sisältävistä katuvalaisinten valonlähteistä korvataan suurpainenatrium- tai monimetallivalonlähteillä, jotka asennetaan perinteiseen purkauslamppuvalaisimeen. LED-valaistus on kuitenkin yleistymässä myös ulkovalaistuksessa.
- LED-valaistusta käytettäessä energiansäästö on suurin piirten samaa luokkaa kuin suur-

Palkoproomu tuo
sujuvuutta
ruoppausurakoihin

Uunila Oy on tarjonnut maa- ja vesirakentamiseen liittyviä palveluja jo 40 vuoden
ajan. Yrityksessä riittää osaamis- ja kalustoresursseja vaativienkin toimeksiantojen
toteuttamiseen. Erikoisuutena kalustossa
on esimerkiksi palkoproomu.
Uunila Oy:n osaamista on hyödynnetty esimerkiksi energialinjojen, teiden ja venereittien
rakennushankkeissa ympäri Suomen.
- Meillä on tällä hetkellä kymmenkunta
työntekijää, ja heidän joukostaan löytyy eri
alojen tietotaitoa erikoisprojektien toteuttamista varten. Koska kyse on erikoisrakentamisesta, tarvitaan urakoissa myös työsuunnittelun osaamista, ja sitäkin meiltä löytyy.
Myös kalustoresurssimme riittävät vaativaankin urakointiin, toimitusjohtaja Jaakko
Uunila sanoo.
Kalustosta puhuttaessa Uunila nostaa esille
palkoproomun, jonka Uunila Oy on kehittänyt omaan käyttöönsä. Se on väylien ja rantojen ruoppaustöissä käytettävä itsekulkeva
lastinkuljetusalus, joka pystyy liikkumaan ongelmitta myös matalassa ja virtaisessa vedessä. Runkorakenteen ansiosta palkoproomulla
päästään ajamaan lähelle rantaa ja lasti voidaan nostaa rannalle kätevästi pitkäpuomisella

kauhalla. Lasti voidaan purkaa myös veteen.
Proomussa on hyvät ohjattavuusominaisuudet, kuten hydraulisesti nouseva ja kääntyvä
keulapotkuri, joten työskentely onnistuu myös
kapeissa väylissä.
Palkoproomu on parikymmentä metriä pitkä ja viitisen metriä leveä. Lastitilavuus on 45
kuutiometriä. Uunila kertoo, että 25 kuution
lastilla pystytään ajamaan jopa 1,2 metrin syvyisessä väylässä, mutta täysi lasti vaatii noin
kahden metrin syvyisen väylän.
Proomu voi siirtyä kohteesta toiseen vesiteitse, mutta siirto voidaan tehdä myös maanteitse erikoiskuljetuksena. Veteenlaskupaikaksi riittää ranta, jossa nosturi pystyy työskentelemään.
- Palkoproomun toimintaperiaate selviää
parhaiten katsomalla video, johon on linkki
kotisivuillamme, Uunila huomauttaa.

Uunila Oy
Isonkedontie 4, 68100 HIMANKA
Puh. 0400 707 032, 0400 707 033
uunila@uunila.com, www.uunila.fi

painenatrium- ja monimetallivalonlähteitä käytettäessä,
mutta säästöä syntyy siinä, että LED-valaisimen huoltovälit
ovat pitemmät.
Strihl on panostanut viime vuosina LED-tuotteiden kehittämiseen, ja esimerkiksi yhtiön suosituin katuvalaisin
Mistral Flex on saatavissa myös LED-valaisimena.
Robotti automatisoi huoltotyön
Strihl on kehittänyt katuvalaisinten huoltotöitä varten
EU:n alueella patentoidun Strihl-robotin. Täysin uniikki,
huoltotyön automatisoiva tuote esitellään tämän kevään
aikana.
- Robottia käytettäessä ei tarvitse nostaa asentajaa henkilönostimella katuvalaisimen luo, vaan maasta käsin ohjattava robotti huolehtii esimerkiksi valonlähteen vaihdosta
tai valaisimen puhdistuksesta. Robotin käyttö nopeuttaa
työtä sekä parantaa työ- ja liikenneturvallisuutta, Holmström kuvailee.
Strihl tulee jatkossa vuokraamaan robotteja huoltotöitä
varten ja myös tarjoamaan automatisoituja huoltopalveluja.

Mistral Flex on Strihlin eniten myyty katuvalaisinmalli.
Strihl Scandinavia AB, www.strihl.se
Yhteyshenkilöt Suomessa:
Etelä- ja Itä-Suomi: Jan Holmström, Puh. 050 511 8010, jan.holmstrom@strihl.com
Pohjois- ja Länsi-Suomi: Mika Autio, Puh. 050 511 8080, mika.autio@strihl.com

Challenger Oy:n Pintasäiliö
* Tilavuus
noin 3,5 m3
* Muunneltavissa
kaikille jätelajeille
* Helppo siirtää tarvittaessa
toiseen paikkaan
* Ei tarvitse rakennuslupaa
eikä maankaivua
* Hyvä ratkaisu
kerros- ja rivitaloille

Challenger Oy

Pekka Pihlajaniemi, Puh. 010 219 1333 tai 0500 230 447
mail@challenger.fi

Ajankohtaista:

Vesikemikaalistandardeista lisää
käännöksiä
Eurooppalaisia vesikemikaalistandardeja talousveden käsittelyyn on laadittu jo yli sata,
joista aiemmin on käännetty suomeksi kaksi. Nyt on julkaistu suomeksi kuusi standardia
lisää.
Aiemmin suomennetut vesikemikaalistandardit on revisioitu ja niistä tulee uudet painokset loppukeväästä 2013.
Vesikemikaaleista on julkaistu vuonna 2001 kaksi koosteellista vesikemikaalikäsikirjaa:
FS-Käsikirja 45-1 ja SFS-Käsikirja 45-1. Nämä käsikirjat on tarkoitus uusia syksyllä 2013.
Standardeja ja käsikirjoja myy Suomen Standardisoimisliitto SFS (http://sales.sfs.fi).
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Kenttätyön ohjauksella Vantaan kaupungin
selvää säästöä
kaupunkisuunnittelujohtaja Tarja Laine:
Perusongelma on toimialasta riippumatta yksinkertainen: kun tieto ei kulje reaaliaikaisesti kentän ja toimiston välillä, on työnohjaus
tehotonta. Tällöin hukataan aikaa ja rahaa
turhiin tai päällekkäisiin työvaiheisiin. Tämä
näkyy viime kädessä palvelun laadussa sekä

asiakaslaskutuksen määrässä.
- Gisforest Oy tarjoaa nopeasti käyttöönotettavan liikkuvan työn ratkaisun juuri asiakkaan tarpeeseen mitoitettuna – sovitussa
ajassa ja ilman ylimääräisiä toiminnallisuuksia tai kustannuksia. Ratkaisullamme voidaan
helposti hallita työkohteet, kiinnittää niille
tarvittavat resurssit sekä kerätä työajan ja materiaalien käyttöön liittyvät tiedot. Tarvittaessa nämä voidaan viedä aina laskutukseen asti,
toimitusjohtaja Petri Kinnunen kertoo.
Palveluna tarjottava ratkaisu sisältää mobiilin tiedonkeruusovelluksen, toimistosovelluksen sekä tiedonsiirtoon ja tallentamiseen
tarvittavat rajapinnat ja tietokannan. Karttatoiminnallisuus mahdollistaa työmaasuunnitelmien ja kohteiden katselun mobiililaitteilla.
Mukaan on mahdollista liittää myös mobiilidigitointi. Toimistosovelluksessa voidaan suunnitella kartalle työkohteet.
Ratkaisun käyttökohteita ovat esimerkiksi
sähkö- ja vesihuolto, maanrakennus, kiinteistöhuolto ja kuntien tekninen toimi.
Gisforest Oy on kokenut paikkatiedon erikoisosaaja. Yrityksen tuotteet ovat toiminnanja tuotannonohjaukseen, johtamisjärjestelmiin
sekä logistisiin ratkaisuihin tarkoitettuja kartta- ja mobiilisovelluksia. Yritys on osa PPOkonsernia.

Gisforest Oy
Linnankatu 6
87100 KAJAANI
Puh. 044 729 1419
petri.kinnunen@gisforest.fi
www.gisforest.fi

Gisforest Liikkuva Työ – Paikkatieto tuottamaan

Kokonaispaketti
infrarakentamiseen

Laine korostaa, että vaikka kaupunkisuunnittelussa
onkin edellämainittuja kärkihankkeita, ei tämä tarkoita vanhempien asuin-,
virkistys- ja muiden alueiden kehittämisen laiminlyöntiä. Esimerkiksi asuinalueen elinvoimaisuuden,
houkuttelevuuden ja palvelurakenteen säilyttäminen
edellyttää alueen jatkuvaa
kehittämistä.
Asukkaiden ääntä kuunnellaan

Myös Vantaan asukkaat saavat äänensä kuuluviin kaupunkisuunnittelussa.
- Jär jestämme hy vin
usein kaavoitusprosessien yhteydessä yleisötilaisuuksia, joissa kerromme
hankkeiden etenemisestä ja
tarjoamme kaupunkilaisille mahdollisuuden esittää
kysymyksiä ja mielipiteitä.
Esimerkiksi Tikkurilan keskustauudistusta koskenut asukasilta houkutteli huhtikuun alussa paikalle yli sata vantaalaista. Olemme myös järjestäneet paikkatietopohjaisia asukaskyselyjä internetissä, Laine sanoo.
Vantaan viidellä suurimmalla asuinalueille toimii asukastoimikunta, jossa käsitellään
myös kaupunkisuunnitteluun liittyviä asioita.
- Asukkaiden osallistuminen on mielestäni erittäin tärkeää ja sitä pitäisi kehittää edelleen.
Kaupunkisuunnittelussa on kyse ihmisille suunnittelemisesta, ja työtä pitäisi tehdä entistä
enemmän näiden ihmisten kanssa.

Ajankohtaista:

ROTI 2013
-raportti julkaistu
ROTI 2013 -raportti selvitti neljättä
kertaa asiantuntijoiden näkemyksiä
rakennetun ympäristön nykytilasta ja tulevaisuudesta. Ensimmäistä
kertaa aiheesta teetettiin myös laaja
kansalaiskysely.

STRABAG Oy toimii suomalaisittain, mutta voi hyödyntää suuren kansainvälisen
konsernin resurssit.
STRABAG on kasvanut vuosikymmenten mittaan itävaltalaisesta yrityksestä maailmanlaajuisesti toimivaksi, monipuolisia palveluja tarjoavaksi rakennusalan konserniksi. Vuonna
2011 konsernin liikevaihto oli 14,3 miljardia
euroa ja henkilöstöä oli 76 900. Konserni kohdistaa kasvuodotuksia myös Pohjoismaihin.
Suomessa STRABAG keskittyy maanalaisiin
louhinta- ja rakennuskohteiden urakoihin.
Maanalaisen tilan hyödyntämiseen STRABAG Oy pystyy tarjoamaan kokonaisvaltaista
osaamista. Palvelu voi sisältää sekä projektinjohdon että projektin maanalaisen osuuden
toteuttamisen.
- STRABAG-konsernilla on myös 85 vuoden kokemus ratarakentamisesta suurissa ja
haastavissa projekteissa Euroopassa. Tämäkin osaaminen on mahdollista tuoda tilaajien
käyttöön paikallisen organisaatiomme kautta,
STRABAG Oy:n varatoimistusjohtaja Bjarne
Liljestrand huomauttaa.
STRABAG Oy on STRABAGin omistama
yritys, joka raportoi STRABAGin Skandinavian tulosyksikölle. Suomen toimintojen johto,
markkinointi, tarjouslaskenta, henkilöstöhal-

linto ja taloushallinto on keskitetty Helsingissä
sijaitsevaan pääkonttoriin.
- Toimimme Suomessa suomalaisten periaatteiden mukaisesti, mutta voimme hyödyntää kansainvälisen konsernin resursseja.
STRABAG Oy haluaa myös olla aktiivisesti
kehittämässä suomalaista infrarakentamisen
osaamista, joten olemme Infra ry:n, Maanalaisten tilojen rakentamisyhdistys MTR:n ja
Pohjoismaiden tie- ja liikennefoorumi PTL:n
jäsen, Liljestrand toteaa.
STRABAG urakoi tällä hetkellä Länsimetron Matinkylän aseman louhintaa ja lujitusta. Projektin johtohenkilöstö on suomalainen
ja myös pääosa työvoimasta on suomalaisia.
Urakka valmistuu tämän vuoden aikana.

STRABAG Oy
Bulevardi 12 A 2 , 00120 Helsinki
Puh. 0400 362 850
bjarne.liljestrand@strabag.fi
www.strabag.fi

Asiantuntija

Älypuhelinten ja tablettien nopea yleistyminen avaa uusia mahdollisuuksia sekä
yrityksille että julkishallinnon organisaatioille. Gisforest Oy:n liikkuvan työn ratkaisu on nopea ja tehokas keino työkohteiden
ja resurssien hallintaan.

Asiantuntijat antoivat rakennuksille kouluarvosanaksi 7+, liikenneverkoille 7, yhdyskuntateknisille järjestelmille 8- sekä toimialan koulutukselle ja kehitykselle 7. Kolmen
ensiksi mainitun osalta arvosanat laskivat
edellisestä tarkastelusta, ja suunnan nähtiin
olevan yhä huonompaan päin.
Yleisiä syitä heikkenemiselle olivat esimerkiksi kustannustason nousu, kunnossapidon määrärahojen pieneneminen, rakenteiden elinkaaren päättyminen ja heikko tilaajaosaaminen. Peiliinkin katsottiin, ja tunnistettiin alan toistavan samoja laatuvirheitä
vuosikymmenestä toiseen. Koulutuksessa
ja kehityksessä arvosana säilyi samana, ja
kenttää parhaillaan ravistelevat uudistukset
nostivat odotuksen tulevasta positiiviseksi.
Tulevaisuuteen vaikuttavina isoina trendeinä nähtiin esimerkiksi yhden ja kahden
hengen asuntokuntien määrän nopea kasvu
(+ 20 prosenttia tällä vuosituhannella), henkilöautojen määrän kasvu (+ 40 prosenttia

tällä vuosituhannella), kuntien määrän
väheneminen (- 111 vuodesta 2006) sekä
toimialan haasteiden nopea monialaistuminen. Kasvaviksi ilmiöiksi ja signaaleiksi
tunnistettiin esimerkiksi mittaustiedon laaja kerääminen ja jakaminen, viranomaisten ja operaattoreiden sähköiset palvelut
sekä uudet yhteistyö- ja sopimusmallit.
Kokonaisuutena rakennetun ympäristön
merkitys nähtiin niin suureksi, että sen ohjaukseen ja pitkäjänteiseen kehittämiseen
olisi viimein saatava valtakunnan tasolla kokonaisnäkemys ja riittävät resurssit.
Tätä varten tulisi perustaa uusi rakennetun ympäristön ministeriö. Se yhdistäisi maankäytön, rakentamisen, asumisen
sekä liikenteen kehittämisen ja ohjauksen.
Se toisi valtakunnallisiksi samat monialaisuuden ja yhteistyön tavoitteet joita on
jo kokeiltu esimerkiksi kaupunkiseutujen MAL-sopimuksissa, Liikenneviraston
perustamisessa ja metropolipolitiikassa.
Asiantuntijapaneelit kokoontuivat työpajoihin helmi-maaliskuussa 2013. Samalla
teetettiin ensimmäistä kertaa myös kansalaiskysely maamme yhdeksällä suurimmalla
työssäkäyntialueella.
Lisätietoja ROTI-raportista on internetissä osoitteessa www.roti.fi.

Näköislehti verkossa:
www.suomiviesti.fi

www.suomiviesti.fi
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Raiko auttaa liikenneväylien
kunnossapidossa talvella ja kesällä
Raiko-polannemurtaja on tehokas työkalu kaikenlaisten liikenneväylien talvikunnossapitoon.
Laitetta voidaan hyödyntää myös
sorateiden kesäkunnossapidossa.
Sah-Ko Oy:n valmistama Raiko-polannemurtaja on kuorma-autoon, traktoriin tai
muuhun työkoneeseen asennettava lisälaite,
joka soveltuu niin teiden, katujen, kevyenliikenteen väylien, pysäköintipaikkojen kuin
piha-alueiden talvikunnossapitoon.
Raikossa on vapaasti pyörivä elastinen
piikkirullasto, joka lohkoo jään erittäin
tehokkaasti. Valittavissa on eri malleja ja
leveyksiä työkoneen ja käyttötarkoituksen
mukaan.
- Tien pintaa vasten painuessaan piikkirullasto rikkoo jään. Lohkottu jää on helppo
poistaa joko lanallisella Raikolla, jossa on
alusterä, tai työkoneen omalla alusterällä.
Rullastoa painatetaan jäätä vasten työkoneen massaa hyväksi käyttäen polanteen
paksuuden mukaan. Näin ollen laite ei vahingoita tien pintaa missään tilanteessa,
Raiko-tuotteiden myynnistä Sah-Ko Oy:ssä
vastaava Jukka Estama kuvailee.
Raiko jättää jälkeensä tasaisen, karhean
tienpinnan. Hiekoituksen tarve vähenee,
sillä laite nostaa aiemmin levitetyn hiekan
jään sisältä takaisin tien pintaan. Hiekoituskertojen lukumäärä talven aikana vähenee
oleellisesti, mistä syntyy merkittäviä säästöjä urakoitsijoille. Samalla myös hiekoitushiekan keväällä aiheuttamat pölyhaitat

Ei jouda varastoon kesälläkään

Raikon kustannustehokkuutta lisää se, että
laitetta voidaan hyödyntää keväällä kelirikkoteiden ja kesällä sorateiden kunnostuksessa.
- Kesällä soratielle syntyy ajourat ja niiden keskelle korkea soravalli. Raikolla keskivalli saadaan särettyä ja tien pinta pehmennettyä, jolloin tien tasoittaminen on
helppoa. Ruotsissa ja Kanadassa on saatu
hyviä kokemuksia Raikon käytöstä kesäkunnossapidossa, Estama toteaa.
Käyttäjiä eri puolilla Suomea

Raiko-polannemurtajan ovat ottaneet käyttöön esimerkiksi TL-Maint Oy Jyväskylässä,
Messukäylän Kiinteistöhuolto Tampereella
ja Heka-Myllypuro Oy Helsingissä.
Sah-Ko Oy
PL 13
90410 OULU
Puh. 0400 530 815
jukka.estama@sah-ko.fi
www.raikomachines.com
pienenevät. Polanteet saadaan tehokkaasti
pois myös liikekeskusten parkkipaikoilta,
joten ikäviltä kaatumisilta vältytään.
- Raiko on kustannustehokas ja energiatehokas vaihtoehto. Käyttökustannuksia ei
juurikaan ole, koska rullasto on vapaasti
pyörivä eli siinä ei ole erillistä moottoria.
Raikon käyttö ei lisää ajoneuvon polttoainekustannuksia juurikaan. Piikkien kesto

talvikäytössä on noin viisi
vuotta, Estama sanoo.
Työskentely Raikolla on
nopeaa, joten se häiritsee
liikennettä mahdollisimman vähän. Jääpolanteen
poisto onnistuu jopa yhdellä
ajokerralla nopeuden ollessa 40
kilometriä tunnissa.

Sorateiden
pölyäminen
kuriin

Tetra Chemicals Europe Oy valmistaa kalsiumkloridia
erilaisiin käyttötarkoituksiin. Yksi käyttötarkoituksista on sorateiden pölynsidonta.
Tuotepäällikkö Marit Kåla kertoo, että Kokkolassa toimiva tehdas on Euroopan suurin
kalsiumkloridia valmistava tuotantolaitos.
Tetra Chemicals Europen tuotemerkkejä ovat
CC Road®, CC Tech®, CC Food® ja CC Farm®.
Yli 60 prosenttia tuotannosta menee vientiin.
Kotimaan markkinoilla yrityksen merkittävin tuote on sorateiden pölynsidontaan tarkoitettu CC Road.
- Pölynsidonta on tärkeää, koska jos sidosaineena toimiva hienoaines pölyää soratien pinnasta pois, alkaa myös karkeampi aines hävitä ja joudutaan levittämään tielle uutta
soraa. Huomattavasti edullisempaa on tehdä
pölynsidonta säännöllisesti keväisin, myyntija markkinointipäällikkö Ronnie Karlsson
sanoo.
Pölynsidonnassa saavutetaan paras tulos,
kun CC Road -hiutaleet tai -liuos levitetään
tielle mahdollisimman pian kelirikkokauden
jälkeen. Oikea-aikainen ja oikealla ainemäärällä suoritettu käsittely varmistaa tien pölyttömyyden koko kesäksi eli uusintakäsittelyjä ei
välttämättä tarvita. Kun työ tehdään aikaisin
keväällä, voidaan hyödyntää tierungon omaa

kosteutta eikä tien kastelua tarvita.
CC Road on pölynsidonta-aineista tehokkain. Levitysmäärät ovat pienet, joten kloridikuormitus jää pieneksi verrattuna muihin aineisiin. Kun yleensä yksi levityskerta keväällä
riittää, ovat pölynsidonnan ympäristövaikutukset vähäisiä. Hyvin suoritettu pölynsidonta
päin vastoin vähentää pölyn aiheuttamia ympäristöhaittoja sekä edistää liikenneturvallisuutta ja asumismukavuutta. Ympäristökuormitusta vähentää myös tuotteen kotimaisuus
eli kuljetusmatkat loppukäyttäjille ovat lyhyet.
CC Roadia voidaan käyttää myös kevään
katupölynpoistossa mietona liuoksena harjakoneessa, jolloin se hillitsee harjauksen aiheuttamaa pölyämistä. Talvisin CC Road -liuos
on liukkaudenpoistossa nopea mustan jään
sulattaja.
Tetra Chemicals Europe Oy
PL 551
67701 KOKKOLA
Puh. 06 828 2111
kalsiumkloridi@tetrachemicals.fi
www.tetrachemicals.fi

Tiestöalan mittausja konsultointipalvelut
Toukokuussa 2012 perustetun West Coast Road Masters Oy:n palveluihin kuuluvat
teiden kantavuusmittaukset, ajoratamerkintöjen paluuheijastuvuusmittaukset, kunnossapidon alueurakoiden laadunvalvonta ja erilaiset inventoinnit.
- Asiakkaitamme ovat Liikennevirasto, elykeskukset, kunnat ja kaupungit, maanrakennusyritykset, yksityisteiden hoitokunnat,
yksityistieisännöitsijät, konsulttitoimistot,
metsäkeskukset ja Metsähallitus. Tänä kesänä aloitamme yhteistyön uuden päämiehen
kanssa paluuheijastuvuusmittauksissa, toimitusjohtaja Juha-Matti Vainio kertoo.
West Coast Road Masters tekee kantavuuden laadunvalvontaa E18-tien rakennustyömaalla Koskenkylän ja Kotkan välillä
sekä Mustasaaressa Vt 8:lla välillä Kotiranta
- Stormossen. Päällystettävien katujen kantavuusmittauksia ennen päällystystä yritys on
tehnyt esimerkiksi Rovaniemellä, Kaarinassa
ja Torniossa.
Yksi kantavuusmittausten päätuote on
yksityisteiden ja metsäautoteiden perusparannuksiin tehtävä kantavuusmittaus ja rakennekerrosten lisäämistarpeen mitoitus.
Levykuormituskokeita yritys tekee tienrakennus- ja talonrakennuskohteille sekä tuulivoimaloiden perustuksiin uudella levykuormituslaitteella.

West Coast Road Mastersin osaaminen
perustuu Juha-Matti Vainion ja hänen yhtiökumppaninsa Marko Sillanpään laajaan ja
pitkäaikaiseen kokemukseen alalta. Korkeatasoisen palvelun varmistaa uudenaikainen
kalusto. Esimerkiksi syksyllä 2012 hankittu
pudotuspainolaite (KUAB FWD 50) on nykyaikaisin Suomessa.
- West Coast Road Masters on pieni ja
joustava yritys, joka pystyy reagoimaan nopeasti asiakkaiden tarpeisiin. Liikumme jatkuvasti eri puolilla Suomea ja pyrimme sopimaan työt reittiemme mukaan. Näin ollen
kustannuksemme eivät nouse korkeiksi, mikä
näkyy suoraan kilpailukykyisessä hinnoittelussa, Vainio toteaa.
West Coast Road Masters Oy
Hiekkakatu 45
28130 PORI
Puh. 0400 121 907, 040 528 1564
juha-matti.vainio@roadmasters.fi
marko.sillanpaa@roadmasters.fi
www.roadmasters.fi
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SKTY:n puheenjohtaja, Lahden kunnallistekniikan
johtaja Jorma Vaskelainen:

Infran laiminlyönti
on lyhytnäköistä
toimintaa

Jokainen voi ajatella, millainen oma kotikunta olisi, jos ei olisi teitä, katuja, vesihuoltojärjestelmää ja niin edelleen. Kannattaa myös ajatella, mitä tapahtuisi, jos kaikki
infran ylläpitotoimet jätettäisiin tästä eteenpäin tekemättä ja mitään uutta ei enää rakennettaisi.
- Aivan näin huono tilanne ei Suomessa
ole, mutta infra on kuitenkin joutunut kärsijäksi tiukassa taloudellisessa tilanteessa.
Infrarakenteet ovat Suomessa kovilla ilmaston ja lisääntyneen liikenteen takia, mutta
monessa kunnassa infra on valittu ”helpoksi” säästökohteeksi. Infrainvestointeja on
siirretty tulevaisuuteen ja infran ylläpidosta
on tingitty, Vaskelainen sanoo.
Vaskelaisen mukaan kyseessä on vel-

- Alitusporaukset 140 - 610 mm
- Suuntaporaukset 40 - 315 mm
- Suuntaporaukset vasaraporauksena 40 - 160 mm
- Paineilmamyyrällä 100 - 140 mm

Asiantuntija

Suomen Kuntatekniikkayhdistyksen (SKTY) puheenjohtajana toimiva Lahden
kunnallistekniikan johtaja
Jorma Vaskelainen toteaa,
että toimiva infrastruktuuri
on yhteiskunnan toimivuuden ehdoton edellytys.

Liikenneväylien
alituspalvelut:

voitteiden siirto, joka tuottaa
korjausvelkaa. Velka tulee aina
jossain vaiheessa maksettavaksi,
ja pahimmassa tapauksessa huomattavasti
alkuperäistä suurempana.
- Jos tarvittavat korjaukset tehdään ajoissa
ja asianmukaisesti, jatkuu korjattavan kohteen elinkaari jopa kymmenillä vuosilla. Jos
korjaukset jätetään tekemättä, saattaa olla
edessä pakollinen investointi uudisrakentamiseen jo aivan lähivuosina.

Jatkuu sivulla 24....

Tracto-Technikin koneet
ja laitteet Maakoneelta

Maakone maahantuo ja myy maanrakennus- ja rakennusalan koneita
ja laitteita. Tuotemerkkeihin kuuluu esimerkiksi saksalainen TractoTechnik.
Tracto-Technikillä on laaja valikoima vesihuoltojärjestelmien huollossa ja saneerauksessa käytettäviä koneita ja laitteita. Vuonna
1962 perustettu yhtiö on erikoistunut kaivamattoman tekniikan tuotteisiin. Saatavilla
on esimerkiksi pakkosujutuskoneita, vinssejä ja putkistojen mekaaniseen puhdistukseen tarkoitettuja laitteita.
- Tracto-Technik on aktiivinen tuotekehittäjä, jonka tuotteet ovat huippuluokkaa.
Tuotteissa on toiminnallisia ominaisuuksia,
joita muissa vastaavissa tuotteissa ei ole.
Tracto-Technik kiinnittää huomiota myös
tuotteiden helppokäyttöisyyteen ja huolto-

vapauteen, Jussi Kartano sanoo.
Maakone huolehtii myymiensä koneiden
ja laitteiden huolto- ja varaosapalveluista.
Yrityksen palvelutarjontaan kuuluu myös
konevuokraus.

Maakone
Hakatie 5
29100 LUVIA
Puh. 050 514 2195
jussi.kartano@maakone.com
www.maakone.com

Ajankohtaista:
Tiedonantovelvollisuus urakoista
ja työntekijöistä voimaan 2014
Eduskunta hyväksyi 11. huhtikuuta verotusmenettelylain ja työturvallisuuslain muutokset. Rakentamispalvelun tilaajille tulee ensi vuoden heinäkuusta alkaen velvollisuus ilmoittaa kuukausittain verottajalle kaikki alihankkijoilleen maksamat maksut.
Jokainen rakentamispalvelujen tilaaja ilmoittaa kuukausittain suoraan Verohallinnolle, keneltä
on tilannut rakennustöitä. Rakennusurakoista on ilmoitettava työmaittain urakkasopimusta koskevia tietoja kuten sopimuspuolet, kokonaissumma, kesto ja laskutettu määrä ilmoitusjaksolta.
Ensimmäisen kerran tiedot annetaan Verohallinnolle syyskuussa 2014.
Urakkatietojen lisäksi annetaan tiedot kaikista yhteisellä rakennustyömaalla työskentelevistä
henkilöistä. Työntekijätiedot annetaan työmaittain päätoteuttajan kautta. Kukin yritys ilmoittaa
omat työntekijänsä työmaan päätoteuttajalle, joka toimittaa tiedot keskitetysti kuukausittain
Verohallinnolle.

www.suomiviesti.fi
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Lennokki soveltuu
suunnittelutiedon
keräämiseen
Lennokkikartoitus alkaa olla jo vakiintunut menetelmä paikkatiedon hank
kimiseksi. Menetelmä on kustannustehokkain silloin, kun kohdealue on liian
suuri maastokartoitukselle ja liian pieni lentokoneesta tai helikopterista teh
tävälle laserkeilaukselle ja ilmakuvaukselle.
Lennokkikartoituksessa käytettävien koneiden siipiväli on metrin luokkaa ja paino
noin puolesta kilosta vajaaseen kymmeneen
kiloon. Kameroina käytetään pokkari- ja
järjestelmäkameroita. Lennokkijärjestelmät
ovat kehittyneet nopeasti viime vuosina ja
parhaiden kaupallisten järjestelmien suorituskyky on erinomainen.
Autopilotin ohjaamalla lennokilla saa lentää valvotun ilmatilan alapuolella ja näköyhteys koneeseen säilyttäen. Lisäksi pilotilla
on oltava valmius tehtävän keskeyttämiseen.
Käytännössä lentokorkeus on enintään 150
metriä ja pikselikoko maastossa on noin 2,5
- 5 senttimetriä.
Lennolta saatavat kuvat prosessoidaan fotogrammetrisilla erikoisohjelmistoilla ortokuvamosaiikeiksi ja 3D-pintamalleiksi. Prosessoinnissa syntyviä stereomalleja voidaan
lisäksi käyttää 3D-stereokartoituslaitteissa.
Prosessointi voidaan teettää palveluna esimerkiksi PIEneering Oy:ssä.
Tulokset sidotaan karttakoordinaatistoon
signaloitujen GPS-pisteiden avulla. Tarkkuus on parhaimmillaan senttiluokkaa (X,
Y, Z). Tämä koskee myös 3D-pintamallin
korkeustarkkuutta. Tuloksia voidaan käyttää suoraan sunnittelujärjestelmissä ja pintamalli voidaan myös luokitella esimerkiksi
Terrasolidin TerraScan-ohjelmalla.

Lennokkikuvista tuotettu 3D-pintamalli Espoosta.
Lennokkikartoitusta on tähän mennessä
käytetty eniten maa-ainesvarastokasojen tai
maamassojen tilavuuden laskentaan sekä
ortokuvaukseen. Tuore, tarkka ja yksityiskohtainen ortokuvamosaiikki antaa suunnittelijalle erinomaisen tilannekuvan projektia käynnistettäessä ja sitä seurattaessa.
Yhdyssuunnittelun tueksi voidaan tuottaa
myös viistokuvaa, ja mahdollisuus sterokartoitukseen tukee hyvin kuntien ja kaupunkien tiedonhankintaa.
PIEneering Oy
Hylkeenpyytäjänkatu 1
00150 HELSINKI
Puh. 09 6219 00920
sales@pieneering.fi
www.pieneering.fi

Alitukset
varmalla
ammattitaidolla
Bobmatic Oy on tehnyt alitusurakointia vuodesta
1989 lähtien. Pitkä kokemus, työntekijöiden vankka
ammattitaito ja hyvä kalusto mahdollistavat laaduk
kaan palvelun.
Bobmaticilla on käytettävissä sekä niin sanottua myyräkalustoa että suuntaporakalustoa. Suurin putkikoko on 500 millimetriä
ja alituksen maksimipituus 200 metriä. Lisäinvestoinnin myötä maksimipituus kasvaa
noin 450 metriin.
- Työmenetelmä valitaan aina kohteen
maaperän ja alituksen pituuden mukaan.
Joskus menetelmää joudutaan vaihtamaan
kesken työn, kun maaperä ei olekaan aivan
sitä, mitä alun perin on oletettu, yrittäjä
Eino Ylitalo toteaa.
Kyky reagoida muuttuviin tilanteisiin
kuuluu Bobmaticin vahvuuksiin. Ylitalo
kertoo, että työmenetelmän vaihdon lisäksi
joudutaan joskus jopa vaihtamaan alituksen
paikkaa. Suunnittelijalla ei esimerkiksi ole
välttämättä ollut tietoa tien tai radan alla
sijaitsevista infrarakenteista.
- Pyrimme palvelemaan asiakkaitamme
mahdollisimman hyvin. Tässä meitä auttaa
paljon se, jos suunnitelmat ovat mahdollisimman tarkat. Tällöin kohteessa ei kulu aikaa työn suunnitteluun ja on helpompi pitää

kiinni sovituista aikatauluista. Toinen asia,
johon toivoisin suunnittelijoiden ja työn tilaajien kiinnittävän huomiota, on vuodenaikojen huomioiminen. Emme tee alitustöitä
mielellämme talvella, koska routainen maaperä ja pakkanen rasittavat kalustoa eikä
työskentely ole henkilöstön kannaltakaan
kovin miellyttävää, Ylitalo sanoo.
Bobmaticin asiakkaita ovat sähkö-, vesi-,
energia-, puhelin- ja teleyhtiöt, maansiirtoja asennusurakoitsijat ja VR-Rata. Yritys
palvelee asiakkaita koko Suomessa.

Bobmatic Oy
Karkulehdontie 321
86710 KÄRSÄMÄKI
Puh. 0400 428 141
info@bobmatic.fi
www.bobmatic.fi

Konekeskolta
ympäristökoneiden ykköset
Konekesko Oy maahantuo ja
markkinoi niin järeän koko
luokan maarakennuskoneita
kuin pienemmän kokoluokan
ympäristökoneita.
Konekeskon edustamat Kubota- ja Weidemann-ympäristönhoitokoneet ovat ammattikoneita, jotka soveltuvat esimerkiksi pienimuotoisiin maarakennustehtäviin ja ympärivuotiseen käyttöön asuintaajamien hoidossa.
Kubotan minikaivurit
Kubota on japanilainen maarakennus- ja ympäristökoneiden valmistaja, jonka tuotteet
tunnetaan kaikkialla maailmassa. Yritys on
24 prosentin osuudellaan maailman markkinajohtaja minikaivukoneissa. Kubota-minikaivurit tunnetaan hyvin myös Suomessa, ja
täällä ne ovat saavuttaneet toiseksi suurimman
markkinaosuuden. Konekesko aloitti Kubotan
koneiden maahantuonnin vuonna 1977.
Kubota valmistaa työhydrauliikaltaan edistyksellisiä koneita, joiden hinta-laatusuhde on
erinomainen. Yritys myöntää kaikille tuotteilleen kolmen vuoden takuun. Laajassa mallistossa on sekä perinteisiä että lyhytperäisiä
malleja.
- Lyhytperäinen koneen etuna on työskentelymahdollisuus ahtaammassakin kohteessa,
koska ylävaunu kääntyy alavaunun leveyden
sisällä. Esimerkiksi piharakennusurakassa
kuljettaja voi keskittyä täysin kaivamiseen
eikä hänen tarvitse ajatella koneen osumista
rakennuksiin tai istutuksiin, ympäristökoneiden myyntipäällikkö Tuomas Järvinen sanoo.
Kubota panostaa tuotekehityksessä paljon
myös koneiden ergonomiaan. Uusimmissa
malleissa on kiinnitetty huomiota esimerkiksi
hallinta- ja informaatiolaitteiden sijoittami-

seen. Jalkapolkimien käyttöä on lisätty. Uusissa koneissa on jousitettu istuin ja ilmastoitu
ohjaamo. Koneiden huollettavat kohteet ovat
entistä paremmin esillä.
Weidemannin pyöräkuormaajat
Saksalainen Weidemann on valmistanut pyöräkuormaajia jo yli 40 vuoden ajan. Alun perin yritys valmisti koneita maatalouskäyttöön,
mutta tänä päivänä tarjolla on esimerkiksi
kiinteistöhuoltoon ja infrarakentamiseen soveltuva mallisto.
- Aloitimme Weidemann-kuormaajien maahantuonnin vuonna 2011. Myymme edelleen
koneita maatalouskäyttöön, mutta kiinteistönhuoltoyritykset ovat nykyisin merkittävä
asiakasryhmä. Nykyaikainen Weidemannpyöräkuormaaja on ympärivuotiseen käyttöön
soveltuva kiinteistönhuollon monitoimikone.
Pieniä kuormaajia käytetään paljon myös rakennustyömailla lastauksessa, siirtämisessä ja
muissa aputehtävissä, Järvinen kertoo.
Weidemann-kuormaajissa on jousitettu,
lämmitettävä istuin sekä ilmastointi. Yksivipuhallinta tekee kuormaajan käytöstä helppoa.
Erikoisuutena on sivulle kallistuva ohjaamo,
joka helpottaa huoltojen tekemistä.
Huolto- ja varaosapalvelut
Konekeskolla on koko maan kattava Kubota- ja
Weidemann-koneiden huoltoverkosto.
- Meillä on sekä omia korjaamoita ja matkaasentajia että valtuutettuja sopimushuoltoliikkeitä. Myös varaosapalvelumme toimii maanlaajuisesti, Järvinen toteaa.

Konekesko Oy
Toimipaikkojen yhteystiedot:
www.konekesko.com/fi

KunnallisSuomi
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Vesirakentamisen
suunnittelun
erikoisosaaja

Asianmukaisilla korjauksilla Vaskelainen
viittaa siihen, että vaurioiden syyt täytyy
aina selvittää ja vauriot todella korjata –
ei vain peittää. Niin sanottu kosmeettinen
korjaus on lyhytnäköinen ratkaisu, joka voi
johtaa entistä suurempiin ongelmiin ja tulla
lopulta todella kalliiksi.
SKTY pyrkii jatkuvasti kasvattamaan
päättäjien tietoisuutta infran ylläpidon tärkeydestä. Yhdistyksen jäsenet työskentelevät Suomen kuntakentässä ja muilla infrasuunnittelun ja rakentamisen aloilla ympäri
maata, ja heidän kauttaan voidaan vaikuttaa alan imagoon ja rahoituksen varmistamiseen.

Asiantuntija

SKTY:n puheenjohtaja,
Lahden kunnallistekniikan
johtaja Jorma Vaskelainen:

Lahdessa investoidaan koko ajan

Lahdessa on alkamassa kolme suurta infrahanketta: Toriparkki, Matkakeskus ja Rantakartanon kaava-alueen toteuttaminen.
Toriparkki-hankkeessa rakennetaan torin
alle kahteen tasoon puolilämpimät pysäköintitilat noin 600 autolle. Maansiirtotyöt
on tarkoitus aloittaa toukokuussa ja Toriparkin odotetaan olevan valmis vuonna
2015. Hankkeen toteuttaa kaupungin omistama Lahden Pysäköinti Oy.
Matkakeskus-hankkeen ensimmäinen
vaihe eli rautatieaseman parantaminen toteutettiin jo vuonna 2006 Lahti – Keravaoikoradan valmistuessa. Nyt on vuorossa
linja-autoaseman siirto rautatieaseman yhteyteen. Myös paikallisliikenteen pysäkkejä
tullaan sijoittamaan lähelle Matkakeskusta.

Rantakartanon uuden alueen rakentaminen aivan Lahden keskusta-alueella nykyisen linja-autoaseman ja Vesijärven rannan
välisellä alueella on käynnistymässä. Alueella on noin 50 000 kerrosneliömetriä rakennusoikeutta sekä asuntorakentamista että
julkista rakentamista varten.
- Lisäksi panostamme jatkuvasti kaupungin liikennejärjestelmän kehittämiseen.
Haluamme parantaa liikenteen yleistä sujuvuutta keskustassa ja liikenteen ohjautumista pysäköintilaitoksiin. Tavoitteenamme on
myös aikaansaada kevyelle liikenteelle ja
joukkoliikenteelle entistä paremmat olosuhteet, Vaskelainen mainitsee.

Insinööritoimisto Matti Pitkälä Oy on erikoistunut vesirakentamisen suunnitteluun. Yhtiön osaaminen kattaa esimerkiksi satamien,
vesiväylien sekä telakka- ja avomerirakentamisen suunnittelun.
Insinööritoimisto Matti Pitkälä Oy jatkaa vuonna 1963 perustetun Insinööritoimisto Lauri Pitkälä Oy:n ja 1994 toimintansa aloittaneen Insinööritoimisto Pitkälä Oy:n perinteitä Suomen
ainoana pääasiassa vesirakentamisen suunnitteluun erikoistuneena yrityksenä. Toimistossa
työskentelee kuusi suunnittelijaa, joilla kaikilla
on yli kymmenvuotinen kokemus alalta.
- Tarjoamme uudis- ja saneerausrakentamiseen liittyviä suunnittelupalveluja esimerkiksi
kunnille, satamalaitoksille ja urakoitsijoille sekä
sisävesi- että rannikkoympäristössä. Palvelumme sisältää yleis-, rakenne- ja toiminnalliset
suunnitelmat. Yhteistyöverkoston avulla pystymme tuottamaan myös ympäristö-, LVIS- ja
muut tarvittavat suunnitelmat, toimitusjohtaja
Tommi Pitkälä kertoo.
Pitkän kokemuksen ja 50 vuoden aikana hankitun tietotaidon ansiosta toimisto pystyy suunnittelemaan toimivia, kokonaistaloudellisia ratkaisuja, joissa on otettu huomioon myös tulevia
tarpeita ja muutoksia.
- Pitkä kokemus helpottaa yhteistyötä muiden

hankkeissa mukana olevien suunnittelijoiden
kanssa. Myös vuoropuhelu esimerkiksi satamassa
operoivien yritysten kanssa on erittäin tärkeää
suunnitteluvaiheessa, Pitkälä huomauttaa.
Suunnittelutyön lisäksi toimisto tekee rakenteiden tarkastuksia ja kuntoselvityksiä. Tommi
Pitkälällä ja toisella työntekijällä on tarkastussukeltajan pätevyys. Kokemus on osoittanut, että
vedenalaisten rakenteiden tarkastajan on oltava
vesirakennusalan ammattilainen, joka tuntee rakenteiden toiminnan ja osaa kiinnittää huomion
oikeisiin asioihin.
Toimisto on ollut mukana suunnittelijana kaikissa Suomen suurimmissa satamahankkeissa.
Referenssiluettelossa on useita kohteita myös
Viron merkittävimmissä satamissa.

Insinööritoimisto Matti Pitkälä Oy
Kielotie 5, 01300 VANTAA
Puh. 010 832 2200
toimisto@pitkala.fi, www.pitkala.fi

Uusia työkaluja teiden
talvikunnossapidon avuksi
Teiden talvikunnossapito on
haastava tehtävä. Teconer Oy on
kehittänyt kitkaan perustuvia
liikennesään mittausratkaisuja
talvikunnossapidon helpottamiseksi.

määrän sekä mallintaa kitkakertoimen, Haavasoja kuvailee.
Tiedot siirtyvät mittarista kuljettajan matkapuhelimeen ja edelleen MµMS-palveluun
osoitteessa http://liukasta.info. Palvelussa on
kartta, josta eri tiuosuuksien liukkaustilanne
ilmoitetaan värikoodattuina viivoina.

Teconer Oy on keskittynyt ympäristötekniikan ja prosessiteollisuuden mittauksiin. Yrityksen osaamisalueisiin kuuluu erityisesti
liikennesään mittaus.
- Tiet tarvitsevat kunnossapitoa ympäri vuoden. Talvella haasteena on lumen ja
jään aiheuttama liukkaus, jota torjutaan
auraamalla ja suolauksella. Hankaluutena
on selvittää, missä, milloin ja miten paljon
tien suolausta tarvitaan. Talvikunnossapidon
helpottamiseksi olemme kehittäneet liikennesään mittausratkaisuja, jotka perustuvat
tien pinnan kitkamittauksiin, TkT Taisto
Haavasoja toteaa.
Kun tien suolaus optimoidaan mittausten
avulla, lisäsuolausta voidaan tehdä oikeissa
paikoissa tarpeen mukaan. Ajo-olosuhteet
pysyvät tasaisen hyvinä, säästyy rahaa ja
suolan ympäristövaikutukset jäävät mahdollisimman pieniksi.
Haavasoja huomauttaa, että Teconer on
selvittänyt, millä suolan väkevyydellä tie ei
ole talvirenkailla ajettaessa liukas, mutta tien
pinta ei myöskään muutu märäksi tai sohjoiseksi. Tarvittava suolan väkevyys on yllättävän matala. Jopa yli kymmenen asteen
pakkasella riittää kolmen prosentin suolapitoisuus.

Jarrutuskitkamittari
Kitkaa voidaan mitata myös matkapuhelimella. µTEC-jarrutuskitkamittari asennetaan
kiihtyvyysanturin sisältävään matkapuhelimeen. Kitkakertoimen mittaamiseksi autolla
tehdään voimakas jarrutus ja mittari määrää
kitkakertoimen havaitusta hidastuvuudesta.
Liikenneviraston hyväksymää µTECmittaria voidaan käyttää itsenäisesti, mutta
se on myös mukana RCM411-kitkamittarin
toimituksessa. Tarvittaessa mobiilin kitkamittarin mallinnettu tulos voidaan varmentaa µTEC-jarrutuskitkamittarilla.
Myös µTEC-mittarin mittaustulokset siirtyvät MµMS-palveluun.

Mobiili kitkamittari
Tien pinnan kitkaa voidaan mitata mobii-

Kymmeniä mittareita käytössä
RCM411- ja µTEC-mittareita ovat ottaneet
käyttöön sekä ELY-keskusten aluevastaavat
että talvikunnossapidosta huolehtivat urakoitsijat. Käytössä on jo kymmeniä mittareita
eri puolilla Suomea ja lisäksi moninkertainen määrä maailmalla.

lilla kitkamittarilla. RCM411 on jatkuvatoiminen, veden ja jään tunnistava optinen
kelimittari.
- Autoon asennettava mittari lähettää tien

pintaan infrapunavaloa eri aallonpituuksilla. Mittarissa oleva vastaanotin kerää takaisin
heijastuneen valon ja sen perusteella mittari
päättelee tien pinnassa olevan jään ja veden

Teconer Oy
Runopolku 1 B, 00420 HELSINKI
Puh. 040 592 3396
www.teconer.fi

www.suomiviesti.fi
Pur-Ait Oy on aitatuotteiden valmistaja ja maahantuoja, joka on
tehnyt paljon yhteistyötä julkisen sektorin kanssa. Esimerkiksi
moni vesilaitos käyttää yrityksen
toimittamia tuotteita.
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35 vuotta

aitatuotteita

Pur-Ait on perheyritys, joka on palvellut
asiakkaita jo 35 vuoden ajan. Tuotetarjonta
sisältää panssari- ja teräsverkkoaidat, alumiinikaiteet, puomit sekä liuku-, pyöröja saranaportit. Porttitoimitus voi sisältää
myös porttiautomatiikan, jonka toteuttamisessa Pur-Ait Oy:n yhteistyökumppani
on Ovitor Oy.
- Tuotteemme soveltuvat sekä pysyvään
että tilapäiseen käyttöön monenlaisissa
kohteissa. Teollisuuslaitosten, koulujen ja
päiväkotien piha-alueet, puistot, logistiikka-alueet ja rakennustyömaat ovat hyviä
esimerkkejä tuotteidemme käyttökohteista,
toimitusjohtaja Jukka Vuorinen kertoo.
Aita-, portti- ja
kaidetoimituksia vesilaitoksille

Vesilaitokset ovat olleet jo pitkään Pur-Ait
Oy:n merkittävä asiakasryhmä.
- Suurin osa maamme vedenottamoista on aidattu meidän tuotteillamme. Vedenottamon aitaamisessa on tärkeää, että
aitamateriaalista ei liukene haitallisia aineita maaperään, joten aitojen materialina on
pääasiassa alumiini, Vuorinen toteaa.
- Myös jätevedenpuhdistamoille olemme
toimittaneet paljon aitoja ja lisäksi alumiinikaiteita saostusaltaiden ympärille. Sekä vedenottamoissa että puhdistamoissa on käytössä toimittamiamme automaattiportteja.
Iso osa Suomen vesilaitoksista kuuluu
Pur-Ait Oy:n asiakkaisiin. Suurin asiakas on
Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY.

Vuorinen huomauttaa, että viime marraskuussa Jyväskylässä tapahtuneen vesitorniromahduksen jälkeen moni vanha vesitorni on aidattu tai tullaan aitaamaan varotoimenpiteenä. Pur-Ait Oy:ltä löytyy sopivat
tuotteet tähänkin tarkoitukseen.
Myös asennus- ja huoltopalvelut

Pur-Ait myy suurimman osan tuotteista
valmiiksi asennettuina. Varsinkin porttiautomatiikkaa sisältävissä toimituksissa asennuksen sisältävä toimitus on Vuorisen mukaan ehdottomasti paras vaihtoehto.
- Suositeltavaa on myös tehdä kanssamme automaattiportin huoltosopimus. Tällöin ennakoiva huolto varmistaa portin ongelmattoman toimivuuden ympäri vuoden.

Pur-Ait Oy
Lyhtytie 24, 00750 HELSINKI
Puh. 09 350 9400
myynti@purait.fi, www.purait.fi

Uutta tekniikkaa
hulevesien käsittelyyn
Kaitos Oy on palvellut suomalaisia
rakentajia vuodesta 1989 lähtien.
Yrityksen uusi tuote on hulevesien
käsittelyyn tarkoitettu StormTech®hulevesitunnelijärjestelmä.

toiminnan takaamiseksi puhdistusyksikköön kertyvä kiintoaine poistetaan huoltotoimenpiteenä, mutta muutoin järjestelmä
on huoltovapaa.
Tunnelin alaosassa on avoin osa, jonka
kautta vesi imeytyy maaperään. Vaihtoehtoisesti vesi voidaan johtaa viivytyssäiliönä
toimivasta tunnelista putkea myöten jatkokäsittelyyn.

Kaitos Oy maahantuo ja myy tuotteita maaja vesirakentamiseen sekä ympäristö- ja talonrakentamiseen. Geosynteettisten tuotteiden toimittajana Kaitos on johtava toimija
Suomen markkinoilla. Yritys tekee myös
asennusurakointia. Esimerkiksi tiivistyskalvoja ja vedenpaine-eristeitä myydään
valmiiksi asennettuina.

Ensimmäiset projektit
käyntiin tänä keväänä

Hulevedet maan
alle tunneleihin

Kaitos Oy:n uusiimpiin tuotteisiin kuuluu
hulevesien käsittelyyn tarkoitettu viivytysja imeytysjärjestelmä StormTech®.
- Sadevesi on saatava mahdollisimman
nopeasti pois pihoilta ja pysäköintialueilta.
StormTech on huleveden keräämisen sekä
säilytykseen ja imeytykseen suunniteltu järjestelmä, joka voidaan asentaa vaikka pysäköinti- ja muiden liikennöityjen alueiden
alle, tuotepäällikkö Jari Lahtinen kertoo.
StormTechin toiminta perustuu maan alle
sepelipohjalle asennettaviin tunneleihin.
Polypropeenista valmistetuissa tunneleissa
on neljä eri kokovaihtoehtoa erilaisia käyttökohteita varten. Asennustyö on helppoa ja
nopeaa, koska esimerkiksi mitään erikois-

StormTech®-järjestelmän asennustyö Trondheimissa.
työkaluja ei tarvita. Asennustyötä nopeuttaa
sekin, että peittosyvyys on voi olla matala,
jopa vain noin puoli metriä.
Tunneleiden rakenne on erittäin kestävä
ja asennustapa sellainen, että järjestelmä
kestää liikenteen aiheuttamat rasitukset

vuodesta toiseen. Valmistaja lupaa tunnelirakenteiden käyttöiäksi noin 70 vuotta.
Vesi johdetaan tunneleihin normaalien keräyskaivojen kautta. Järjestelmässä
on puhdistusyksikkö, joka poistaa vedestä
kiintoaineen. Järjestelmän moitteettoman

StormTech-järjestelmä soveltuu erinomaisesti pohjoismaisiin olosuhteisiin. Norjassa
ja Tanskassa on asennettu jo useita järjestelmiä, mutta Ruotsissa ja Suomessa ensimmäiset kohteet ovat vasta suunnitteluvaiheessa.
- Olen esitellyt järjestelmää alan messuilla ja tehnyt myös esittelykäyntejä suunnittelutoimistoihin ja kaupunkeihin eri puolilla
Suomea. StormTech on herättänyt kiinnostusta ja todennäköisesti ensimmäiset asennusprojektit käynnistyvät tämän kevään aikana, Lahtinen sanoo.

Kaitos Oy
Karapellontie 8
02610 ESPOO
Puh. 09 350 7060
jari.lahtinen@kaitos.fi
www.kaitos.fi
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Yksikön päällikkö Minna Torkkeli Liikennevirastosta muistuttaa:

Sillasta huolehtiminen on
väylän ylläpitäjän vastuulla
havaittujen vaurioiden syiden perusteellisen
selvityksen ja vaurioiden laadukkaan korjauksen. Pelkkä ongelmakohdan peittäminen
on vastuutonta toimintaa.

- Sillan kunnon seuraaminen ja kunnosta
huolehtiminen on väylän ylläpitäjän vastuulla. Valtion tie- ja rataverkosta ovat vastuussa
Liikennevirasto ja ely-keskukset. Kaupungit
ja kunnat vastaavat omasta katuverkostaan.
Lisäksi on yksityisteitä, jotka ovat tiehoitokuntien vastuulla. Myös esimerkiksi Metsähallituksella on omia teitä, Liikenneviraston
kunnossapitotoimialan taitorakenneyksikön
päällikkö Minna Torkkeli kertoo.
Liikenneviraston hallinnassa olevat tie- ja
rautatiesillat tarkastetaan silmämääräisesti
joka vuosi ja perusteellisesti keskimäärin kerran viidessä vuodessa. Kunnilla ja kaupungeilla tarkastusväli vaihtelee. Monissa isoissa
kaupungeissa perusteellisen tarkastuksen väli
on keskimäärin viisi vuotta, mutta muutoin
tarkastusten väli vaihtelee. Myös yksityistieverkoston siltojen tarkastusväleissä on suurta
vaihtelua.
Sillan tarkastuksen suorittava henkilö saa
olla tien ylläpitäjän omasta organisaatiosta,
mutta Liikennevirasto on ulkoistanut tarkastustoiminnan. Tarkastajina käytetään konsultteja, joilla on voimassa oleva sillantar-

Asiantuntija

Sillan turvallisessa käyttökunnossa
säilyminen edellyttää hyvää ylläpitoa.
Tämä tarkoittaa
säännöllisten tarkastusten ja tarvittavien korjausten
tekemistä.

kastajan pätevyys. Myös kaupungit käyttävät
yleensä ulkopuolisia asiantuntijoita, joilla on
tarvittava taito ja välineet esimerkiksi betoninäytteiden ottamiseen ja erilaisten skannausten tekemiseen.
Kuntien ja kaupunkien
tiedostettava vastuunsa
Suurin osa kunnista ja kaupungeista on Torkkelin mukaan tiedostanut, että sillan hyvä
kunnossapito on välttämätöntä mahdollisimman pitkän käyttöiän saavuttamiseksi ja turvallisuuden takaamiseksi koko käyttöiän ajan.

PCPE-prosessikontti
kemikaaleille
Finncont Oy on kehittänyt PCPE-prosessikontin, joka on tarkoitettu kemikaalien
turvalliseen varastointiin ja annosteluun. EN-standardin vaatimukset täyttävä kontti
soveltuu esimerkiksi vesilaitosten käyttöön.
Vuonna 1974 perustettu Finncont on nykyisin
Euroopan johtavia metallisten ja muovisten
IBC-säiliöiden valmistajia. Yrityksen valmistamien säiliöiden käyttäjiä ovat esimerkiksi
kemian-, elintarvike- ja ympäristöteollisuus.
- Kehitämme jatkuvasti uudenlaisia säiliötuotteita erilaisiin käyttötarkoituksiin. PCPEprosessikontti on hyvä esimerkki innovatiivisesta, asiakaslähtöisestä tuotekehityksestämme, tuotepäällikkö Jorma Vehmas sanoo.
Finncont® PCPE on kemikaalien varastointiin ja annosteluun suunniteltu prosessikontti.
Kontti rakentuu ruostumattomasta teräksestä
valmistetusta raamista, integroidusta valumaaltaasta ja polyeteenistä valmistetusta säiliöstä. Säiliön materiaaliksi on valittu polyeteeni,
koska se kestää erittäin hyvin useimpia kemikaaleja. Säiliön tilavuus voi olla 1200 tai 1750
litraa.
Prosessikontti täytetään painovoimaisesti
kontin päälle sijoitetusta IBC-kuljetuskontista
tai suoraan tankkiautosta. Prosessikontin raamin yläosassa on kiskot kuljetuskontin sijoittamista varten.
- Säiliön yläpintaan on täyttöaukon lisäksi
avattavissa useita yhteitä, joihin on mahdollista liittää esimerkiksi annostelupumppu, sekoitin tai muu lisälaite. Säiliön alaosassa on
tavallisimmin niin sanottu pesuventtiili eli
säiliön pesuneste voidaan tyhjentää kätevästi sen kautta. Alayhteiksi löytyy myös muita
vaihtoehtoja, Vehmas kertoo.
Esimerkiksi paperitehtaat ja voimalaitokset
ovat huomanneet PCPE-prosessikontin edut.
Kontti soveltuu erinomaisesti myös vesilaitosten käyttöön esimerkiksi lipeän annostelusäiliöksi.

Valitettavasti on myös kuntia ja kaupunkeja,
joissa siltojen tarkastustoimintaa ei käytännössä ole ja kunnossapito rajoittuu näkyvien
vaurioiden korjaamiseen.
- Sillat ovat asukkaiden turvallisuuden
kannalta kriittistä infraomaisuutta, josta täytyy pitää hyvää huolta. Yhdessäkään kunnassa tai kaupungissa ei varmastikaan halua lukea lehdestä edellisenä päivänä tapahtuneesta
siltaromahduksesta.
Torkkeli korostaa, että sillan koosta riippumatta hyvä kunnossapito sisältää säännölliset asiantuntevat tarkastukset, tarkastuksissa

Vesitorniromahdus
johti myös
siltatarkastuksiin
Viime marraskuussa Jyväskylässä tapahtuneen vesitornin romahduksen jälkeinen
onnettomuustutkinta paljasti säälle alttiina
olevissa rakenteissa uuden murtumatyypin,
teräksen vetymurtuman. Useissa silloissa on
käytetty samantyyppistä rakennetta kuin romahtaneessa vesitornissa.
- Asia ei tullut Liikennevirastolle yllätyksenä eikä aiheuttanut minkäänlaista paniikkia.
Tiesimme, että jännitetyssä sillassa vesivuoto
ankkurialueella on aina vakava asia ja vaatii
pikaista selvitystä ja korjaamista. Meillä on
tiedossa ne sillat, joissa on käytetty vastaavaa
rakennusmenetelmää kuin romahtaneessa
vesitornissa. Tarkastamme nämä sillat uudelleen riippumatta edellisen tarkastuksen
tuloksista, Torkkeli sanoo.
- Huomasimme, että lisätarkastusta vaativista silloista hyvin moni on jo kuntonsa tai
liikenneteknisten tarpeiden puolesta uusimislistalla. Muutaman sillan kunto on ollut
jo muutenkin erikoisseurannassa.
Luettelossa olevat sillat ovat yleensä valtion
tieverkossa olevia isoja siltoja, mutta varmuuden vuoksi Liikennevirasto on toimittanut
siltaluettelon tärkeimpien väylien ylläpitäjille ja kehottanut ryhtymään jatkotoimenpiteisiin, jos oma silta löytyy luettelosta.

Laserkeilaukseen ja
optiseen kuituun
perustuva rakenteiden
monitorointi
Optiseen kuituun perustuvaa rakenteiden monitorointia on tehty maailmalla noin 15 vuoden ajan, mutta
Suomessa se on vähemmän tunnettu
menetelmä. Laserkeilaus sen sijaan on
jo yleisessä käytössä.

PCPE-prosessikontti voidaan täyttää
kontin päälle sijoitettavasta IBC-kuljetuskontista.

Finncont Oy
PL 44, 34801 Virrat
Puh. 03 485 411
finncont@finncont.com
www.finncont.com

Rakenteiden monitorointia eli jatkuvaa tai
määrävälein tehtävää liikuntojen mittaamista
ja paikantamista tehdään erityisesti kohteissa,
joissa on isoja betoni-, teräs- ja kivirakenteita.
Sillat, tunnelit ja varsinkin rakennukset, joissa
on jo havaittu vaurioita, ovat tyypillisiä monitoroinnin kohteita.
- Valokuituun perustuva monitorointi mittaa rakenteissa olevia jännityksiä ja siirtymiä mikrometrien tasolla. Kuidun pituus voi
olla satoja metrejä ja tiedot voidaan haluttaessa siirtää myös internetiin, kertoo Jouni
Pyrhönen Modarcom Oy:stä, joka toimittaa
optiseen kuituun perustuvia monitorointijärjestelmiä avaimet käteen -periaatteella.
Modarcom tarjoaa myös laserkeilausta,
joka on nopeasti yleistynyt erilaisten rakenteiden dokumentoinnissa. Keilauksen avulla
saadaan tarkkaa 3D-mittatietoa, joka auttaa
korjaussuunnittelussa. Uusissa rakenteissa
voidaan verrata suunnitellun ja toteutuneen
eroja sekä antaa lähtötiedot kohteen mallintamiselle. Määräajoin suoritetulla laserkeilauksella saadaan hyvin tarkka kuva rakenteessa
tapahtuvasta ikääntymisestä ja kulumisesta.
Pyrhönen korostaa, että laserkeilaus on
nopea ja edullinen tapa hankkia rakenteiden
kunnon ja elinkaaren valvontaan tarvittavia

tärkeitä tietoja ja se antaa myös hyvät lähtötiedot kuituoptiselle monitoroinnille.
Yläpuolen kuvassa on jokaiselle pistepilven pisteelle saatu RGB-väritiedot keilaimen
CCD-kameran avulla. Kuvaan on helppo
merkitä mittatietoja ja verrata niitä seuraavalla
kerralla tehtävään keilauksesta saatavaan pistepilveen ja näin dokumentoida mahdolliset
muutokset.

Lintulantie 51, 03250 OJAKKALA
Puh. 050 327 0008
jouni.pyrhonen@modarcom.fi
www.modarcom.fi
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Savon Kuljetus on myös
infrarakentamisen osaaja
Savon Kuljetus Oy on tarjonnut
kuljetuspalveluja jo lähes 50 vuoden ajan, mutta yritys on merkittävä toimija myös infrarakentamisen alalla.
Savon Kuljetus on kasvanut toimintavuosiensa aikana kuljetuspalvelujen tarjoajasta
monipuolisia logistiikkapalveluja tarjoavaksi yritykseksi. Toiminta on laajentunut
myös kivi- ja maa-ainesten jalostukseen ja
myyntiin, liikenneväylien kunnossapitoura-

kointiin, polttoainekauppaan ja infrarakentamiseen. Lisäksi Savon Kuljetuksella on tytäryhtiö Suomen GPS-Mittaus Oy.
Pohjois-Savo, Pohjois-Karjala, Etelä-Savo
ja keskinen Suomi muodostavat Savon Kuljetuksen pääasiallisen toimialueen, mutta
infrarakentamisessa toiminta on valtakunnallista. Yhtiöllä on pääkonttori Kuopiossa
ja aluetoimisto yhdeksällä paikkakunnalla.
Savon Kuljetuksen omistajistoon kuuluu
noin 200 sopimusliikennöitsijää.
Kokemusta monipuolisesta
infrarakentamisesta
Savon Kuljetuksella on vankka ja monipuolinen kokemus infrarakentamisesta.
Kokemusta on kertynyt esimerkiksi teiden,
katujen, siltojen, kunnallistekniikan sekä
puistojen ja muiden vapaa-ajanalueiden
rakentamisesta.
- Viime aikoina kysytyimpiä ovat olleet
sillanrakennusosaamisemme ja vaativien
betonirakenteiden osaamisemme. Meillä
on RALA-sertifikaatti keskisuurten ja vaativien sillanrakennusurakoiden sekä suurten
ja vaativien sillankorjausurakoiden toteuttamiseen, infrapalvelujen toimialajohtaja Ari
Jaakkonen kertoo.
Tulevana kesänä Savon Kuljetus korjaa yli
20 siltaa Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan ja
Etelä-Karjalan alueella. Maaliskuussa alkoi
Savonlinnan uuden syväsataman rakentaminen, jossa tarvitaan betonirakentamisen
osaamista. Silta- ja betonirakentamisen ulkopuolelta Jaakkonen nostaa esimerkiksi
useiden hehtaarien laajuisen hakekentän ra-

Pienjännitteinen
muuntamo
haja-asutusalueen
sähkönjakeluun
Trafomic Oy on tuonut markkinoille puistomuuntamon, jolla
pystytään järjestämään haja-asutusalueiden sähkönjakelu luotettavasti ja kustannustehokkaasti.
Trafomic Oy tunnetaan laadukkaiden sähköteknisten tuotteiden ja erityisesti muuntajien
suunnittelijana ja valmistajana. Tänä vuonna
30 vuotta täyttävä yritys on palvellut perinteisesti kone- ja laitevalmistajia sekä muuta teollisuutta, mutta viime vuosina entistä enemmän myös sähkönjakeluyhtiöitä.
- Sähkönjakeluyhtiöiden määrä asiakaskunnassamme alkoi kasvaa muutama vuosi sitten,
kun täydensimme omaa tuotetarjontaamme
aloittamalla slovenialaisten Kolektor Etra -tehomuuntajien maahantuonnin, toimitusjohtaja Eero Mäkinen mainitsee.
Tehomuuntajatoimitusten yhteydessä Trafomic sai sähkönjakeluyhtiöiltä vihjeitä, että
markkinoille tarvittaisiin haja-asutusalueille
soveltuva luotettava pienmuuntamo. Yritys
aloitti pienjännitteisen puistomuuntamon
tuotekehityksen pari vuotta sitten, ja työn
tuloksena syntyi pieni ja kompakti muuntamokokonaisuus, jolla pystytään järjestämään
sähkönjakelu laajalla alueella harvassa sijaitseviin kiinteistöihin luotettavasti ja kustannustehokkaasti. Kaapeloinnissa käytetään pienjännitteistä kaapelia, joka riittää sähkön toimittamiseen yksittäisiin kiinteistöihin, mutta on
huomattavasti edullisempaa kuin yleensä sähkönsiirrossa käytettävä 20 kilovoltin kaapeli.

kentamisen Mikkeliin. Kevään aikana alkavan urakan tilaaja on Etelä-Savon Energia.
Jaakkonen korostaa, että Savon Kuljetuksella on resurssit vaativienkin toimeksiantojen toteuttamiseen. Käytössä on sopimusliikennöitsijöiden ja yhteistyökumppaneiden
tieto-taito ja kalusto.

- Tällä hetkellä meillä on Liikenneviraston kanssa sopimus 2500 tiekilometrin ympärivuotisesta kunnossapidosta Pohjois-Savossa. Kuntien ja kaupunkien kanssa Savon
Kuljetuksella on sopimuksia teiden, pihaalueiden ja urheilupaikkojen kunnossapidosta, Jaakkonen sanoo.

Ympärivuotista
kunnossapitourakointia
Savon Kuljetus on arvostettu osaaja myös
liikenneväylien ja -alueiden kunnossapitourakoinnissa.

Savon Kuljetus Oy
Toimipaikkojen yhteystiedot:
www.savonkuljetus.fi

Ajankohtaista:

Liikenneviraston
meluntorjunnan
toimintasuunnitelma
etenee
Liikenneviraston meluntorjunnan
toimintasuunnitelman luonnos
on valmistunut. Tarkastelun kohteina ovat Suomen vilkkaimmin
liikennöidyt maantiet ja rautatiet.

- Kustannustehokkuuden lisäksi olemme
kiinnittäneet muuntamon suunnittelussa huomiota siihen, että niin tekniikka kuin muuntamokoppi kestävät pitkään Suomen vaativissa
olosuhteissa. Olemme ajatelleet myös muuntamon kuljettamista ja asentamista haja-asutusalueiden olosuhteissa. Toimitamme muuntamon asennusvalmiina kokonaisuutena, ja
muuntamokopissa on esimerkiksi valmiina
nostokoukut nosturilla liikuttelua varten, Mäkinen kertoo.
Trafomic Oy
Tuotekatu 15
21200 RAISIO
Puh. 02 437 5000
info@trafomic.fi
www.trafomic.fi

Meluntorjunnan toimintasuunnitelmassa
tarkastellaan 2080 kilometriä maantietä
ja 375 kilometriä rautatietä. Taustalla ovat
vuonna 2012 valmistuneet maanteiden ja
rautateiden EU:n ympäristömeludirektiivin
mukaiset selvitykset. Suunnitelmassa esitetään toimenpidesuunnitelma kiireellisimmille meluntorjuntakohteille sekä meluhaittojen vähentämisen pitkän ajan strategia.
Suunnitelman meluntorjuntakohteiksi
valittiin 58 aluetta maanteiden ja rautateiden varsilta. Kohteiden meluhaittoja esitetään lievennettäväksi meluesteillä, hiljaisen
päällysteen käytöllä, ajoneuvojen nopeuden

alentamisella ja kiskojen hionnalla. Toimintasuunnitelman torjuntatoimet esitetään
toteutettaviksi seuraavien viiden vuoden
aikana vuoteen 2018 mennessä. Niiden toteuttamisen jälkeen kansallisen ohjearvon
ylittävälle 55 desibelin päivämelulle altistuvien määrää vähenee 18 870 asukkaalla ja
50 desibelin ylittävälle yömelulle altistuvien
määrä vähenee 20 203 asukkaalla. Esitettyjen meluntorjuntatoimenpiteiden karkea
kustannusarvio on 170 miljoonaa euroa.
Suunnitelmaluonnos oli nähtävillä Liikenneviraston internetsivuilla helmi - maaliskuun ajan, jolloin kaikilla halukkailla oli
mahdollisuus esittää siitä mielipiteensä.
Palautteen käsittelyn jälkeen lopullinen toimintasuunnitelma julkaistaan kesäkuussa.
Toimintasuunnitelman tulokset toimitetaan
heinäkuussa ympäristöministeriöön, joka
välittää tiedot EU:lle.

Näköislehti verkossa:
www.suomiviesti.fi
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HKR-Rakennuttajan
toimistopäällikkö Erkki Nurmi:

Ruskon Betoni Oy tunnetaan valmisbetonin toimittajana, mutta sen tuotetarjontaan
kuuluvat myös kunnallistekniset tuotteet.
Ruskon Betoni Oy vuonna 1983 Oulussa perustettu perheyhtiö. Vuosien mittaan yritys
on kasvanut maamme toiseksi suurimmaksi
valmisbetonin toimittajaksi, jolla on yli 20 valmisbetoniasemaa eri puolilla Suomea. Ruskon
Betonilla on kaksi tytäryhtiötä, Napapiirin Betoni Oy ja JA-KO Betoni Oy, sekä sisaryritys
KiBe Oy.
Viime syksynä Ruskon Betoni aloitti kunnallisteknisten tuotteiden eli betonisten EKputkien ja -kaivojen valmistuksen nykyaikaisessa tuotantolaitoksessa Hollolassa.
- Meillä on laaja valikoima laadukkaita
tuotteita erilaisiin viemärijärjestelmiin. Uudenaikaisen tuotantoteknologian ja korkean automaatiotason ansiosta pystymme valmistamaan tarkalleen asiakkaan tarvitsemia
tuotteita eli valmistustekniikka ei sido meitä
tiettyihin mittoihin. Pystymme esimerkiksi
valmistamaan ainoana suomalaisena toimittajana jopa kolme metriä pitkiä L-Max-putkia
tietyissä poikkileikkauksissa, yksikönjohtaja
Arto Pesonen kertoo.
Tuoteuutuutena Pesonen nostaa esille EK-

teleskooppikartiorenkaan, jossa on yhdistetty
betonikartiorenkaan ja teleskooppikansiston
parhaat ominaisuudet. Teleskooppikartiorengasta käytettäessä ei tarvita erillisiä korotusrenkaita, vaan renkaan korkeutta voidaan
säätää tarpeen mukaan.
Ruskon Betonin palvelutarjontaan kuuluu
RB-lifter-putkenasennuslaitteiden vuokraus.
RB-lifter säästää asennustyössä aikaa jopa 40
prosenttia, koska samalla laitteella voidaan
asentaa eri putkikokoja. RB-lifterin käyttö parantaa myös työturvallisuuden tasoa. Vuokrattavissa on kaksi eri kokoluokan laitetta.
Pesonen mainitsee, että internetissä osoitteessa www.ek-putket.fi on suunnittelijoiden
käyttöön tarkoitettu helppokäyttöinen kaivojensuunnitteluohjelma Kaisu.
Ruskon Betoni Oy
Hollolan betonituotetehdas
Kotajärventie 34, 15880 Hollola
Puh. 020 7933 500
rb.hollola@ruskonbetoni.fi
www.ek-putket.fi, www.ruskonbetoni.fi

HKR-Rakennuttaja on mukana rakentamassa toimivaa,
ympäristöystävällistä ja viihtyisää Helsinkiä.
HKR-Rakennuttaja on Helsingin kaupungin rakennusviraston asiantuntijaosasto, joka
vastaa Helsingin infrastruktuurin ja julkisten rakennusten rakennuttamisesta. HKR-Rakennuttaja kilpailuttaa, ostaa ja johtaa kaupungin uudis- ja saneerausrakennushankkeiden
suunnittelua ja urakointia.
- Rahallisen arvon mukaan laskettuna noin puolet rakennusurakoista toteuttaa yksityinen urakoitsija ja noin puolet kaupunki tekee omana työnään eli
urakoinnista vastaa Helsingin kaupungin oma rakentamispalvelu Stara, HKRRakennuttajan toimistopäällikkö Erkki Nurmi mainitsee.
Investointeja tarkan harkinnan perusteella

Helsingin kaupunki ottaa jatkuvasti asuinkäyttöön uusia alueita. Uusimpia
asuinalueiksi kaavoitettuja alueita ovat Jätkäsaari, Hernesaari, Kalasatama, Kruunuvuoren ranta ja Kuninkaantammi. Osassa alueista rakennustyöt ovat olleet
käynnissä jo jonkin aikaa ja osassa niitä vasta aloitellaan.
- Rakennutamme uusille alueille katuja ja muuta infraa sitä mukaa kun alueet
kasvavat eli tontteja menee kaupaksi. Emme ennakoi alueiden kasvua, Nurmi
toteaa.
Uusien asuinalueiden infran rakentaminen vaatii kaupungilta merkittäviä
investointeja, mutta myös vanhojen alueiden kunnossapitoon on investoitava.

Asiantuntija

Ruskon Betoni toimii
myös kunnallistekniikan
markkinoilla

Uutta infraa
rakennetaan,
mutta vanhakin on
pidettävä kunnossa

Jatkuu sivulla 30...

Työkalut paikkatiedon hallintaan
Spatialworld Oy myy erilaisia paikkatietoratkaisuja ja tarjoaa niihin
liittyviä tukipalveluja ja konsultointia. Yrityksen tuotteisiin kuuluvat
GE Smallworld GIS -tuotteet ja Safe Softwaren FME-tuotteet sekä
Bionaticsin LandSIM3D-tuotteet.
Vuonna 1994 perustettu Spatialworld Oy on ollut yli kymmenen vuotta työntekijöiden
omistuksessa. Yrityksen asiakaskuntaan kuuluvat sähkö- ja puhelinverkkoyhtiöt, laitokset,
kunnat, insinööritoimistot, oppilaitokset sekä suurimpana asiakkaana Maanmittauslaitos.
- Jokainen infran kanssa tekemisissä oleva organisaatio tarvitsee paikkatietoa ja paikkaan
sidottavaa tietoa. Laadukkaita, tarpeeseen osuvia ratkaisuja käytettäessä tiedon käsittely,
yhdistely ja hyödyntäminen on helppoa, kun niistä tehdään uudelleenkäytettäviä prosesseja,
toimitusjohtaja Hannu-Pekka Rantaniemi toteaa.
Suositut Smallworld
GIS -ratkaisut

Spatialworld Oy on
GE Digital Energyn
valtuuttama edustaja
Smallworld GIS -tuotteille Suomessa, Ruotsissa ja Baltian maissa.
- Smallworld-paikkatietoalusta on maailmalla erittäin suosittu
vaativissa paikkatietoratkaisuissa. Smallworld on puhelin- ja
sähköverkkoyhtiöiden
verkkotietoratkaisuissa
markkinajohtaja maailmanlaajuisesti. Smallworld-tuoteperheessä on sekä valmiita sovelluksia eri toimialoille
että sovelluskehitysalusta, jolla voidaan rakentaa ja muokata sovelluksia asiakkaan omiin
tarkoituksiin, Rantaniemi mainitsee.
Suomessa Maanmittauslaitoksen kiinteistötietokanta ja maastotietokanta on toteutettu
Smallworld GIS -tuotteella. Noin kolmasosa maamme sähköyhtiöistä, kuten Fortum, käyttää sähköverkkojen suunnittelussa ja ylläpidossa Smallworld GIS -tuotteeseen perustuvaa
sovellusta. Smallworld on myös useiden tietoliikenneverkkoja ylläpitävien ja käyttävien
yhtiöiden, kuten DNA:n, käytössä.

Uutuutena Smallworld-tuoteperheeseen kuuluu myös vesi- ja viemärilaitosten käyttöön
tarkoitettu Water Office -sovellus. Kyseessä on globaali standardisovellus, jossa hallitaan
koko vesihuoltoverkosto pohjavesialueista asiakasliittymiin saakka.
FME yhdistää
eri tietoformaatit

Kanadalaisen Safe Softwaren kehittämä FME on paikkatietoaineistojen analysointiin, muuntamiseen,
muokkaamiseen, yhdistämiseen ja
jakamiseen tarkoitettu tuoteperhe.
FME tukee yli 300 formaattia ja siinä on yli 400 työkalua tiedon analysointiin ja muokkaamiseen.
- FME hakee tiedot useista tietokannoista ja tiedostoformaateista ja yhdistää ne haluttuun muotoon. Usein infrahankkeissa tarvitaan tietoa eri lähteistä. Vektori- ja
rasteritaustakartat tulevat jostain,
mahdollisesti tarvittava kaavakartta ja sen tiedot toisaalta, verkostot
kenties eri järjestelmistä ja eri organisaatioista. Samakaan tieto ei ole välttämättä yhtenevässä rakenteessa eri lähteistä tai
edes samasta lähteestä. Tietoa on myös eri tietokannoissa, Excelissä, kuvissa ja niin edelleen. Kun halutaan tarkastella kaikkea tätä tietoa yhdessä, ongelmaksi nousee, kuinka saada
kaikki tämä eri formaateissa, rakenteissa ja koordinaattijärjestelmissä oleva tieto yhteen.
FME:llä se on mahdollista, ja vieläpä niin, että tästä voidaan tehdä toistettava prosessi,
Rantaniemi kuvailee.

Spatialworld Oy
Tekniikantie 12, 02150 ESPOO
Puh. 09 4289 0202
sales@spatialworld.fi, www.spatialworld.fi
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Alitusporaukset
vankalla ammattitaidolla
Kaivamaton tekniikka on korvannut viime vuosina perinteiset
menetelmät infrarakentamisessa.
Styrud Boreal Oy on alitusporausten arvostettu ammattilainen.

- Kaksoisraiteen rakentaminen rataosuudelle on vaatinut useita sähkö- ja tietoliikennekaapelien sekä vesijohtojen siirtoja,
jotka olemme toteuttaneet alitusporauksella. Rataosuudella tulee riittämään töitä vielä
tulevina vuosinakin, Stålfors toteaa.
Styrud Boreal Oy:n henkilökuntaan ja
palveluihin on mahdollista tutustua Yhdyskuntatekniikan näyttelyssä Jyväskylässä
osastolla C350.

Styrud-konserni on Pohjois-Euroopan johtava maa- ja kallioporauspalvelujen tarjoaja.
Styrud Boreal Oy on erikoistunut alitusporauksiin ja porapaalutuksiin, mutta palvelutarjontaan kuuluvat myös lämpökaivojen
poraukset ja muut erikoisporaukset.
- Meillä on teknistä osaamista ja kalustoa
vaativienkin porausurakoiden toteuttamiseen. Kovin moni urakoitsija Suomessa ei
pysty esimerkiksi poraamaan 1200-millistä
teräsputkea vasaraporausmenetelmällä, projektipäällikkö Tom Stålfors kertoo.
Styrud Borealin asiakkaita ovat esimerkiksi kunnat, kaupungit, rakennus- ja maarakennusliikkeet, kaivosyritykset ja verkkoja
ylläpitävät yritykset.
Tietoa ja taitoa
haastaviinkiin tilanteisiin

Vesihuoltolinjojen, maakaasu- ja kaukolämpöputkien sekä sähkö- ja tietoliikennekaapeleiden asentaminen kadun, tien tai
radan alle tapahtuu nykyisin yhä useammin
kaivamattomalla tekniikalla. Styrud Boreal
tarjoaa alitusporauksiin osaamista, jossa yhdistyvät pitkä kokemus ja alan uusin tieto
maailmalta. Vankka ammattitaito varmistaa
myös nopean reagoinnin, jos työn edetessä
tulee vastaan yllättäviä tilanteita.

Styrud Boreal Oy
Nallekuja 3
01900 NURMIJÄRVI
www.styrudboreal.com
Alituspalvelut:
Tom Stålfors
Puh. 0207 280 718
tom.stalfors@styrudboreal.com

- Kukaan ei tiedä tarkalleen, mitä maan
sisällä on. Erittäin kova tai rikkonainen kallio saattaa hidastuttaa työtä tai jopa vaatia
työmenetelmän vaihtamisen, ja pohjavesikin saattaa aiheuttaa ongelmia. Joskus maan
alta on löytynyt putkia tai kaapeleita, joiden
olemassaolosta ei ole ollut mitään tietoa
etukäteen. Kaikki ongelmat ovat kuitenkin
ratkaistavissa, kun tietoa ja taitoa riittää,
Stålfors sanoo.

Stålfors mainitsee, että myös suunnittelijat arvostavat Styrud Borealin osaamista, ja
yritys pystyykin tarjoamaan heille konsultointipalvelua.
Urakointia Kokkola - Ylivieskarataosuudella

Tämän talven aikana Styrud Boreal on urakoinut alitusporauksia Kokkola - Ylivieskarataosuudella.

ABB:ltä puistomuuntamot
kokonaistoimituksina
Muuntamot kuuluvat olennaisena osana sähkönjakeluverkkoon.
Aina muuntamoa ei voida sijoittaa maan alle tai rakennuksen sisälle,
jolloin tarvitaan erillinen muuntamorakennus. ABB valmistaa puistomuuntamoja, jotka istuvat ympäristöön mahdollisimman hyvin.
Puistomuuntamotekniikassa on tärkeää
käyttöturvallisuus, käytöstä vastaavan henkilöstön työturvallisuus ja ulkopuolisten
henkilöiden turvallisuus. Nämä asiat ovat
ensisijaisia puistomuuntamoja suunniteltaessa ja valmistettaessa, mutta myös puistomuuntamojen ulkonäköön on alettu kiinnittää yhä enemmän huomiota.
- Tärkeintä on tietysti muuntamorakennuksen sisällä olevan tekniikan toimivuus
ja turvallisuus, mutta haluamme tarjota asiakkaille muuntamoja, jotka vastaavat tämän
päivän vaatimuksia myös ulkonäöltään. Nykyaikainen puistomuuntamo sulautuu ympäristöön sekä taajamassa että maaseudulla,
joten samanlainen ratkaisu ei sovellu joka
paikkaan, myyntijohtaja Jyrki Riekki kertoo.
ABB valmistaa betoni- ja teräselementtirakenteisia puistomuuntamoja. Rakennuksen väritys ja kattomuoto ovat asiakkaan
valittavissa.
Laadukas tekninen
kokonaisuus
Riekki korostaa, että muuntamo on pieni
mutta tärkeä osa sähkönjakeluverkkoa.

- Sähköyhtiön tavoitteena on häiriötön
sähkönjakelu. Jos kuitenkin ilmenee jakeluhäiriö, on siihen pystyttävä reagoimaan
mahdollisimman nopeasti. Jakeluhäiriö pitää pystyä rajaamaan mahdollisimman pienelle alueelle ja sähkönjakelun on palattava
normaaliksi mahdollisimman pian. Tämän
vuoksi puistomuuntamo on varustettava
erilaisilla automaatiosovelluksilla. Etäkäyttö ja -ohjaus ovat itsestäänselvyyksiä nykyaikaisessa puistomuuntamossa.
ABB tarjoaa asiakkailleen edistyksellistä
muuntamoteknologiaa, jossa edellä kuvatut
asiat on otettu huomioon.
- Asiakas saa meiltä laadukkaan teknisen
kokonaisuuden, joka on valmis liitettäväksi
sähkönjakeluverkkoon. Vakioiduista muuntamoratkaisuistamme löytyy varmasti sopiva vaihtoehto kaikenlaisiin käyttötarpeisiin,
Riekki toteaa.
ABB Oy
Jyrki Riekki
Puh. 010 224 1276
jyrki.riekki@fi.abb.com
www.abb.fi

Sähkönjakelun
luotettavuus on
älykkään sähkö
järjestelmän
perustekijöitä.

Tekniset ratkaisut
ínfrahankkeisiin
Lektar Oy on toimittanut teknisiä ratkaisuja infrarakentamisen projekteihin vasta
reilun vuoden ajan, mutta saavuttanut jo
merkittävän jalasijan markkinoilla.
Lektar Oy maahantuo rakennustuotteita, sisustustarvikkeita, kodinturvatuotteita, teknisiä eristeitä, teknisiä komponentteja ja petrokemian laitteita. Viime vuonna tuote- ja
palvelutarjonta täydentyi infrarakentamisen
teknisillä ratkaisuilla.
- Pystymme toimittamaan teknisiä ratkaisuja tie-, rata-, kaatopaikka-, kunnallistekniikka- ja energiaverkostorakentamisen
projekteihin. Esimerkkejä ratkaisutarjonnastamme ovat maan mekaaniset lujittamisratkaisut sekä ratarakentamisen optimointi- ja
suunnittelupalvelut. Vahva päämiesverkosto
auttaa meitä löytämään sekä toiminnallisuuden että kustannustehokkuuden kannalta
optimaalisen ratkaisun, infra-alan tuotteiden
tuotepäällikkö Juha Hopponen sanoo.
Hopposen mukaan korkeatasoisten teknisten ratkaisujen toimittajalle on ollut tilaa
markkinoilla. Toiminta on lähtenyt hyvin
käyntiin ja Lektar on toiminut jo useissa mielenkiintoisissa projekteissa.
- Olemme päässeet mukaan esimerkiksi
yhteen vaativimmasta Suomessa toteutetuista infrarakennushankkeista eli Kehärata-projektiin. Toimitamme Helsinki-Vantaa lentoaseman alittavien tunneleiden glykolisuojausrakenteet. Projekti elää jatkuvasti, mihin
kaikkien mukana olijoiden on sopeuduttava
ja kyettävä nopeaan reagointiin.
Lektar on ollut mukana myös kuntatason
hankkeissa kuten Keravalla kunnallistekniikan rakennusprojekteissa. Tulevana kesänä
Lektar on mukana muutamissa ratarakennusprojekteissa. Lektar-Yhtymään kuuluvan Lektar Eesti Oü:n kautta yritys on päässyt myös

HKR-Rakennuttajan
toimistopäällikkö Erkki Nurmi:
- Tällä hetkellä Helsingin kaupunki panostaa erityisesti ydinkeskustan kehittämiseen eli sen ilme halutaan pääkaupungin tasoa vastaavaksi. Muualla kaupungissa infraa
korjataan tarpeen mukaan. Helsingin kaltaisessa isossa kaupungissa ei voida jakaa
kaupunkia alueisiin, joiden infra peruskorjataan kerralla, vaan niukat määrärahat on
kohdistettava sinne, missä on akuutein tarve. Saneerauskohteet harkitaan tarkkaan ja
priorisoinnissa otetaan huomioon esimerkiksi ihmisten päivittäiset liikkumissuunnat
kuten työmatkaliikenteen virrat.

Viron markkinoille. Virossa toiminta on liittynyt pääasiassa kaatopaikkarakentamiseen.
Hopponen toteaa, että onnistuneiden toteutusten ansiosta Lektar tunnetaan jo markkinoilla osaavana ja luotettavana kumppanina.
- Olemme tiedostaneet sen, että laadukas
palvelu on parasta mainosta. Jokainen hyvin
toteutettu projekti poikii uusia toimeksiantoja.

Lektar Oy
PL 92, 00701 HELSINKI
Puh. 0400 855 174
juha.hopponen@lektar.fi
www.lektar.fi

Pyöräilyverkoston kehittäminen on kuulunut Helsingissä jo
jonkin aikaa infran merkittäviin
kehityskohteisiin. Pyöräilymahdollisuuksia parantamalla halutaan turvata kevyen liikenteen
sujuvuus ja turvallisuus.
Tänä vuonna Helsingin kaupunki on myöntänyt rahoituksen peräti seitsemän sillan kunnostukseen. Nurmen mukaan
tämänvuotinen siltakunnostusten määrä on huomattavasti normaalia suurempi.

Asiantuntija
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Suuntaporaukset

T-Poraus Oy
Puh. 040 551 0180
t-poraus@hotmail.com

Suunnittelu- ja asiantuntijapalvelut
Sipti-yhtiöiltä
Sipti Oy, Sipti Infra Oy ja Kymen Sipti Oy tarjoavat yhdessä ja erikseen
rakennusalan suunnittelu- ja asiantuntijapalveluja.
Siptin, Sipti Infran ja Kymen Siptin korkealaatuinen osaaminen on julkisyhteisöjen, rakennusliikkeiden ja muiden alan
palveluja tarvitsevien tahojen käytettävissä. Osaaminen kattaa esimerkiksi pohjarakennesuunnittelun, rakennesuunnittelun,
infrasuunnittelun, pohjatutkimukset, vesirakennesuunnittelun, kalliosuunnittelun,
ympäristön hallintasuunnittelun sekä rakentamispalvelut.
Yhtiöiden vahvuuksia ovat erittäin kokenut henkilöstö sekä vahva työmenetelmien
ja niiden riskien tuntemus. Kustannustietouden ansiosta yhtiöt voivat varmistaa hallittujen, toteutuskelpoisten ja kustannustehokkaiden suunnitelmien syntymisen.
Sipti
Infra Oy
Elokuussa 2012 toimintansa aloittanut Sipti
Infra Oy on keskittynyt talonrakentamisen
geosuunnitteluun sekä alueiden, katujen,
hulevesien käsittelyn ja pohjarakentamisen
vaativien erikoistöiden suunnitteluun.
Suunnittelukohteina ovat olleet esimerkiksi Kauppakeskus Itiksen muutoshankkeen kaivannot ja pohjavedenhallinta Helsingissä, Länsimetron Tapiolan aseman ja
kuilujen kaivannot sekä Riihimäen jätevedenpuhdistamon saneeraushankkeen tuetut kaivannot. Yritys on ollut kehittämässä
erityisesti työmaata palvelevaa Infra-tietomallia sekä osallistunut rantarakenteiden
suunnitteluun ja rakennusten vesiongelmien selvityksiin.

Sipti Infralla on toimisto Helsingin Malmilla.
Sipti Oy
Sipti Oy on asiantuntijaorganisaatio, joka
toimii rakentamisen ja yhdyskuntasuunnittelun toimialoilla. Henkilökunta on erikoistunut rakenne-, geotekniikka- ja kalliosuunnitteluun sekä rakennuttamistehtäviin. Sipti
Oy on perustettu keväällä 2011.
Viimeaikaisia suunnitteluprojekteja ovat
olleet esimerkiksi Urheilupuiston pohjarakennussuunnittelu ja vastuutehtävät Länsimetro-hankkeessa sekä tuulivoimaloiden
perustuksien rakennesuunnittelu Olhavan
ja Tervolan tuulivoimapuistoihin. Helsingin
Lauttasaaressa Sipti on suunnitellut mereen
ulottuvien asuinkerrostalojen meriperustukset, maapatorakenteet, rantamuurit ja
laiturit. Helsingin Kaivokadun tunnelin rakennesuunnittelu Rautatientorin metroaseman yhteydessä on Siptin tekemä. Lisäksi
Sipti on toiminut useissa vaativissa rakennushankkeissa pohjarakennesuunnitelmien
ulkopuolisena tarkastajana.
Sipti Oy:n toimisto sijaitsee Keravalla.
Kymen Sipti Oy
Kotkassa maaliskuussa 2013 aloittanut Kymen Sipti Oy on keskittynyt pohja- ja infrarakentamisen hankkeisiin. Yhtiön henkilöillä on monipuolinen kokemus esimerkiksi
pohjarakennussuunnittelusta, kunnallistekniikan suunnittelusta sekä tuulivoimapuistojen alue- ja pohjarakennussuunnittelusta.

Tuomas Kärki Sipti Infrasta suorittamassa pohjavedenpinnan tarkkailua
Kauppakeskus Itiksen työmaalla.
Sipti-Infra Oy: Latokartanontie 7 A, 00700 HELSINKI
Toimitusjohtaja Harri Vehmas, puh. 040 515 6003
harri.vehmas@sipti.fi, www.sipti-infra.fi
Sipti Oy: Paasikivenkatu 13, 04200 KERAVA
Toimitusjohtaja Teemu Rahikainen, puh. 050 569 0991
teemu.rahikainen@sipti.fi, www.sipti.fi
Kymen Sipti Oy: Vesivallinaukio 3, 48600 KOTKA
Toimitusjohtaja Risto Norema, puh. 040 521 8710
risto.norema@sipti.fi
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Palonkestävää laatua OBO Bettermannilta
vakuutuksella, että järjestelmä on läpäissyt
standardin EN 1363-1 mukaisen palokokeen.
Palokokeen tarkoituksena on todeta, että kaapelit säilyvät palonaikana toimintakykyisinä
ja niitä kannattavat kannakkeet kestävät romahtamatta. Testausasiakirjojen täytyy olla
vapaasti sekä rakennuttajan, suunnittelijan
että urakoitsijan saatavilla. Kaikki OBO Bettermannin palonkestävien järjestelmien tuotteet täyttävät standardin vaatimukset.
- Ei sovi unohtaa myöskään asiantuntevan
suunnittelutyön merkitystä palonkestävän
johtojärjestelmän aikaansaamisessa. Asennusurakoitsijan osaamisella on tietenkin iso merkitys. Asennustyöt on tehtävä täsmälleen tavarantoimittajan antamien ohjeiden mukaisesti.
Viimeinen lenkki ketjussa on valmiin järjestelmän asiantunteva tarkastus ja hyväksyntä.
Tähän vaiheeseen pitäisi mielestäni kiinnittää
entistä enemmän huomiota.

OBO Bettermann kehittää ja valmistaa sähköasennustarvikkeita ammattikäyttöön. Laajaan tuotevalikoimaan kuuluvat myös palonkestävät
johtojärjestelmät.
Palonkestäviä johtojärjestelmiä tarvitaan paikoissa, joissa liikkuu säännöllisesti paljon ihmisiä. Hyviä esimerkkejä ovat kauppakeskukset, tunnelit ja sairaalat.
- OBO Bettermann on työskennellyt palonkestävien johtojärjestelmien parissa jo pitkään. Tuotevalikoimasta löytyy kaikki tarvittava erilaisiin palonkestäviin johtojärjestelmiin.
Saatavilla ovat niin palosuojakanavat, levy-, tikas- ja lankahyllyt, asennusputket, jakorasiat
kuin kiinnitystarvikkeet, tuotepäällikkö Ismo
Saaristola OBO Bettermann Oy:stä sanoo.
Standardin mukaisia tuotteita
Palonkestävällä johtojärjestelmällä on kolme
tärkeää tehtävää. Järjestelmän on rajattava paloalue hallitusti ja estettävä palon leviäminen
muihin tiloihin. Järjestelmän on myös turvattava poistumis- ja pelastusteiden esteettömyys.
Poistumis- ja pelastusteille ei saa romahtaa palon aikana esimerkiksi sähkökaapeleita eivätkä kaapelipalojen aiheuttamat palokaasut saa
levitä ympäristöön. Kolmas tärkeä tehtävä on
järjestelmien ylläpidon takaaminen. Palonkestävällä johtojärjestelmällä varmistetaan
sähkönsyöttö esimerkiksi savunpoistojärjestelmälle ja poistumistievalaistukselle.
Saaristola korostaa, että järjestelmä täyttää nämä tehtävät vain siinä tapauksessa, että
kaikki järjestelmässä käytetyt komponentit
pienintä kiinnitysruuvia myöten täyttävät palonkestovaatimukset. Palonkestävien järjestelmien toimittajien täytyy todistaa vastaavuus-

Palonkestävän tikashyllyn tarkoitus on kannatella siihen asennettuja kaapeleita
ja taata niiden toimivuus myös palon aikana.Tästä syystä pienaväli on pienempi
kuin perinteisissä hyllyissä ja kannatus tiheämpi.

OBO Bettermann Oy
Ruosilantie 18
00390 HELSINKI
Puh. 0207 417 500
info@obo.fi
www.obo.fi

n OBO Bettermann on yli satavuo-

Palosuojakanavat suojaavat kaapeleita
tulipalolta sekä ympäristöä kaapelipaloissa vapautuvilta palokaasuilta.
Palosuojakanavat soveltuvat hyvin
muun muassa poistumisteille ja rappukäytäviin.

Palonkestävän jakorasian tarkoituksena on jatkaa ja haaroittaa palonkestäviä kaapeleita ja taata järjestelmien
toimivuus palonaikana. Palonkestävien
järjestelmien kaikki osat varustetaan
aina merkintäkilvillä.

tias saksalainen perheyritys, jonka
tuotevalikoimassa on noin 30000
nimikettä. Tuotteita on niin talonrakentamisen, teollisuusrakentamisen kuin infrarakentamisen
käyttöön. OBO Bettermannilla on
edustus yli 60 maassa. Suomessa
OBO Bettermann Oy on toiminut
vuodesta 2000.

Maapörssi on maa-ainesten
välityspalvelu rakentajille
maa-aineskuorma on poissa kaatopaikalta
ja kuljetusmatkat lyhenevät, joten myös ympäristö on voittaja.

Rakennustyömailla tarvitaan erilaisia
maa-aineksia ja vastaavasti myös syntyy kierrätyskelpoisia ylijäämäaineksia.
Maapörssi on internetissä toimiva maaaineksia välittävä palvelu rakentajille.

Maarakennusurakoitsijat
suurin käyttäjäryhmä

Maapörssi-palvelu on toiminut vuodesta
2006 lähtien. Tällä hetkellä palveluun on
rekisteröitynyt noin 450 yritystä, ja suurin
käyttäjäryhmä ovat maarakennusurakoitsijat. Asiakasyritykset ovat kaikenkokoisia
yhden koneen yrittäjästä Suomen suurimpiin rakennus- ja maanrakennusliikkeisiin.
- Käyttäjätunnuksen hinta riippuu yrityksen koosta, mutta joka tapauksessa kyseessä
on tuottamiinsa hyötyihin nähden todella
edullinen työkalu. Teemme sopimuksen
yleensä vuodeksi kerrallaan, mutta myös
kertaluonteisen käyttäjätunnuksen hankkiminen esimerkiksi omakotitalon rakennusurakkaa varten on mahdollista.

Talonrakennus- ja infrarakennustyömailta
ajetaan päivittäin valtava määrä täysin käyttökelpoista maa-ainesta kaatopaikalle.
- Tämä on suoraan sanoen järjetöntä.
Saattaa olla, että toisella lähiseudun työmaalla tarvittaisiin juuri kyseistä maa-ainesta. Maapörssi-palvelu mahdollistaa ylimääräisen maa-aineksen järkevän uudelleenkäytön, yrittäjä Jari Nordström Maapörssi
Oy:stä toteaa.
Säästöjä tuottava
jokapäiväinen työkalu

Maapörssi on internetissä toimiva rakentajille tarkoitettu palvelu, joka edistää maaainesten kierrätystä.
- Palvelu yhdistää ylijäämämaa-ainesten
tarjoajat ja tarvitsijat. Se tarjoaa mahdollisuuden löytää toimittaja tai vastaanottaja helposti ja mahdollisimman läheltä,
Nordström sanoo.
Nordström korostaa, että parhaat hyödyt
rakentaja saavuttaa Maapörssi-palvelun aktiivisella käytöllä. Optimaalisessa tilanteessa
palvelu on rakentajalle jokapäiväinen, tulosta tuottava työkalu. Palvelun tuottamat
säästöt voivat olla jopa kymmeniä tuhansia

Järvenpään kaupunki hyödyntää tehokkaasti käyttökelpoiset ylijäämämaaainekset alue- ja kunnallisteknisissä töissä.
euroja vuodessa.
- Maapörssiä käytettäessä kaikki voittavat. Toinen pääsee eroon ylijäämämaa-aineksesta ja toinen saa tarvitsemansa maaainekset edullisesti - joskus jopa ilmaiseksi
kohteeseen ajettuna. Jokainen kierrätetty
Alkavassa rakennuskohteessa
on tarkoitus tehdä piha-alueiden
jakavat kerrokset lähistöltä
vapautuvalla louheella.

Maapörssi Oy
Vähänummentie 65
04480 HAARAJOKI
Puh. 0400 616 458
info@maaporssi.fi
www.maaporssi.fi
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Tampereen Infran toimitusjohtaja
Sakari Suominen:

Tampereen Infra
palvelee kasvavaa
kaupunkia

Tampereen Infra on tuottajaorganisaatio,
jonka palvelut on jaettu kuuteen yksikköön:
korjaamopalvelut, liikennepalvelut, rakentamispalvelut, kunnossapitopalvelut, suunnittelupalvelut ja paikkatietopalvelut.
Yksi palveluntuottaja muiden joukossa

Tampereen Infran rakentamispalvelut-yksikkö rakentaa ja saneeraa esimerkiksi katuja sekä puistoja ja muita yleisiä alueita ja
kunnossapitopalvelut-yksikkö hoitaa niiden
kunnossapidon.
- Tampereen Infralla ei ole monopoliasemaa, vaan kaupunki käyttää myös ulkopuolisia palveluja sekä rakentamisessa että
kunnossapidossa. Ulkopuoliset palvelut toimivat meille hyvänä kirittäjänä sekä laadun
että hinnan suhteen. Kaupungin suurissa
hankkeissa kuten tällä hetkellä Raitiotie- ja
Rantatunneli-hankkeissa Tampereen Infra
ei yleensä ole mukana, vaan keskitymme
pienempiin hankkeisiin kuten uusien asuinalueiden infran rakentamiseen ja vanhempi-

Asiantuntija

Tampereen Infra on kaupungin liikelaitos, joka perustettiin
vuoden 2009 alussa, kun kolme kaupungin liiketoimintayk
sikköä eli auto ja konekeskus, katu ja vihertuotanto sekä
suunnittelupalvelut yhdistyivät.

en alueiden infran saneeraukseen, toimitusjohtaja Sakari Suominen kertoo.
Jatkuu sivulla 34...

Doranovalta ratkaisut maaperän ja
pohjaveden kunnostukseen
Pilaantunut maaperä ja vesi ovat tuttuja ongelmia maanrakentami
sessa. Ongelma on ratkaistava ennen rakennustöiden jatkamista, ja
tällöin yhteistyökumppaniksi kannattaa valita Doranova Oy.

Doranovan toimittama kunnostuslaitteisto, jolla kunnostetaan kloorattujen
liuottimien pilaamaa pohjavesialuetta.
Doranova on lähes 20 vuotta toiminut ympäristötekniikan asiantuntijaorganisaatio,
jonka toiminta on jaettu kolmeen osa-alueeseen: pilaantuneet maa-alueet, uusiutuva
energia sekä vesi- ja jätehuolto.
- Pilaantuneet maa-alueet -liiketoiminta-alue käsittää esimerkiksi pilaantuneen
maaperän ja pohjaveden käsittelyyn liittyvät kunnostusratkaisut. Uusiutuvan energian toimialalla selkeästi kasvavassa roolissa
ovat viime vuosina olleet erilaiset biokaasun
hyötykäyttöjärjestelmät. Vesi- ja jätehuolto

-liiketoimintaamme kuuluvat esimerkiksi
teollisuus- ja kaatopaikkavesien käsittely
sekä prosessi- ja puhdasvesituotanto, toimialapäällikkö Perttu Mattila kuvailee.
Doranova on projektitoimittaja, jonka
palvelukokonaisuus sisältää käytettävän
ratkaisun suunnittelun sekä laitteiston tai
järjestelmän toimituksen ja asennusurakoinnin.
- Ympäristöteknologian korkea knowhow, asiakaslähtöinen toimintamallimme
sekä järjestelmäkokonaisuuksien tarjoami-

nen ovat tämän päivän liiketoiminnassa ehdottomia etujamme, Mattila tiivistää.
Ratkaisu niin pieneen kuin
suureen ongelmaan

Doranova toimittaa siirrettäviä kunnostuslaitteistoja maaperän ja vesien käsittelyyn.
- Toimitamme ratkaisuja niin pienille
maanrakennustyömaille kuin laajojen teollisuusalueiden kunnostukseen. Kyse voi olla
haitta-aineita, kuten öljyjä, sisältävien kaivantovesien puhdistamisesta rakennustyömaalla tai pohjavesien suojapumppauksesta
vedenottamon vedensaannin turvaamiseksi
alueella, jonka maaperässä on haitta-aineita.
Isoimmat projektimme ovat olleet laajojen
pohjavesialueiden kunnostuksia, Mattila
kertoo.
Pilaantuneen maaperän ja pohjaveden
puhdistamisessa käytetään joko perinteisiä
aktiivihiilijärjestelmiä tai biologisia ja kemiallisia in situ -menetelmiä. In situ -menetelmillä pilaantunut maaperä tai pohjavesi voidaan kunnostaa paikan päällä ilman merkittäviä massanvaihtoja. Menetelmä soveltuu
erityisen hyvin esimerkiksi rakennusten alla
tai syvällä maaperässä sijaitsevien pilaantumien kunnostukseen.
Avaimet käteen -urakoinnin lisäksi Doranova vuokraa vedenkäsittelylaitteistoja
työmaakäyttöön.
- Tarjoamme asiakkaillemme vahvaa asiantuntemusta maaperän ja vesien kunnostamiseen liittyvissä asioissa. Osaamisemme
perustuu pitkään kokemukseen ja jatkuvaan
tuotekehitykseen sekä uuden oppimiseen.
Pystymme reagoimaan joustavasti ja nope-

asti asiakkaiden tarpeisiin, Mattila kiteyttää.

Doranova Oy
Valkkistentie 2
37470 VESILAHTI
Puh. 03 3143 1111
doranova@doranova.fi
www.doranova.fi

Vuokrattava työmaakäyttöön soveltuva öljyerotinlaitteisto kerää öljyä
kaivannosta.

www.suomiviesti.fi
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Asiantuntemusta
valaistusprojekteihin
LiCon-AT Oy on laitetoimittajista riippumaton ulkovalaistuksen
suunnittelu- ja asiantuntijapalveluja tarjoava yritys. Suurimmat asiakkaat ovat kunnat ja Liikennevirasto.

Tammerkoski koevalaistuksessa.
EuP-direktiivin 2005/32 vuoksi Suomessa tullaan uusimaan lähivuosina paljon tie- ja katuvalaistusta. Hankkeissa tarvitaan asiantuntemusta, jota LiCon-AT pystyy tarjoamaan.
- Jos nykyisiin valaisimiin vaihdetaan lamput juuri ennen direktiivin määrittelemää
takarajaa eli vuotta 2015, on elohopealamppuja käytössä vielä useita vuosia. Tällöin jää
saavuttamatta säästö, joka uusilla energian-

tehokkaammilla valaisimilla ja valonlähteillä
voidaan saavuttaa. Kannattaa siis miettiä, olisiko järkevää investoida uuteen valaistusteknologiaan jo tässä vaiheessa, toimitusjohtaja
Antti Tiensuu toteaa.
- Kun valaistuksen uusimisprojekti tulee
ajankohtaiseksi, kannattaa ehdottomasti ottaa
yhteistyökumppaniksi LiCon-AT:n kaltainen
kokenut asiantuntija. Henkilöstöllämme on

LR-Merkkitanko
tarjoaa kestävää
näkyvyyttä
LR-Merkkitanko® soveltuu laitteiden merkitsemiseen maalla
ja vesialueilla. Tankoa voidaan käyttää myös raja- ja reittimerkkinä.
LR-Palvelu Oy:n kehittämä ja valmistama LR-Merkkitanko
rakentuu erittäin taipuisasta lasikuitutangosta ja sen päälle
asennettavista UV-suojatuista muoviholkeista.
- Tanko joustaa eikä katkea helposti, joten se kestää talvella lumiaurasta sinkoavat kivet ja lumikokkareet vaurioitumatta. Kaappi ei myöskään vaurioidu tankoon kohdistuvista iskuista. Tangon kestävyysominaisuudet säilyvät myös
kovassa pakkasessa, yrittäjä Seppo Laitala sanoo.
Tangon pituus ja väritys valitaan käyttötarkoituksen
mukaan. Sähkö- ja telekaapeissa tangon väritys on yleensä
kelta-musta, puhtaan veden merkki on sininen ja viemäriveden merkki punainen. Muuten väritys on vapaavalintainen, ja eri väreillä voidaan esimerkiksi koodata erilaiset
laitteet prosessialueella.
LR-Palvelu Oy toimittaa myös kiinnikkeet, joilla tanko
saadaan kiinnitettyä laitteeseen tai maaperään. Tarvittaessa
yritys huolehtii tankojen asennuksesta.
Laitala kertoo, että LR-Merkkitangon käyttäjiin kuuluvat esimerkiksi DNA Oy, Fingrid Oyj, ESE-Verkko Oy ja
Oulun kaupunki.
Liikenneinsinööri Jukka Talvi Oulun kaupungin yhdyskunta- ja ympäristöpalveluista kertoo, että Oulussa merkittiin kaikki liikennevalokaapit LR-Merkkitangoilla pari vuotta sitten. Oulun keskustassa tangon väriksi valittiin kaupunkikuvaan paremmin
sopiva yksivärinen musta sähkökaapeissa yleensä käytetyn kelta-mustan värityksen sijaan.
Merkkitankojen hankinta perustui liikennevalojen ylläpidosta vastaavan urakoitsijan esitykseen,
ja hankintaan on oltu tyytyväisiä.
- Talvisaikaan merkkitanko näyttää kaapin sijainnin runsaankin lumen keskellä, joten lunta ei
aleta kasata kaapin päälle. Myös kaapin vahingoittumisen riski lumen poiskuljetuksen yhteydessä
pienenee. Tangot ovat toimineet tässä tarkoituksessa erittäin hyvin, Talvi toteaa.
LR-Palvelu Oy, Kuivasjärventie 145, 90910 KONTIO
Puh. 040 581 7435, seppo.laitila@lr-palvelu.fi, www.merkkitanko.fi
n Kaapelijakokaappeja koskeva standardi sanoo seuraavaa:
7.1.1.101 Kaapelijakokaapin merkitseminen lumensiirtovaroittimella
Kun maahan asennettava kaapelijakokaappi sopii käytettäväksi arktisissa oloissa kohdan 6.1.1.2 mukaisesti, tai
vaihtoehtoisesti kun käyttäjä/tilaaja sitä vaatii, on kaappi voitava merkitä varoittimella lumen aurauksen vuoksi.
Kaapin on oltava varustettava pitimillä joihin voidaan kiinnittää merkintäsauvat ja ne on voitava asentaa ja säätää
paikoilleen kaapin ulkopuolelta. Pitimien on oltava sellaiset, että pidin tai merkintäsauva antaa periksi mekaanisesta
rasituksesta ennen kuin kaapin kotelointiin kohdistuu niin suuri voima, että se voi vaikuttaa haitallisesti kaapin
kotelointiluokkaan (IP- koodiin).

Valtatie 9:n valaistus
Tampereella Heposaaressa.

yhteensä yli 80-vuotinen kokemus
ulkovalaistuksen suunnitteluun,
toteutukseen ja kunnossapitoon
liittyvistä tehtävistä.
Sekä valaistuksen että sähköverkon suunnittelu
LiCon-AT:n suunnittelupalvelut
sisältävät sekä valaistuksen että
valaistuksen sähköverkon suunnittelun.
- Moni yritys tarjoaa joko valaistussuunnittelu- tai valaistuksen sähkösuunnittelupalveluja, mutta me pystymme tarjoamaan asiakkaalle suunnittelukokonaisuuden. Teemme myös
sähkösuunnittelua muiden toimistojen tekemiin valaistussuunnitelmiin, Tiensuu sanoo.
Jokainen suunnittelukohde on Tiensuun
mukaan yksilöllinen. Kokemuksen tuomaa
tietoa ja hyviksi havaittuja käytäntöjä voidaan
luonnollisesti hyödyntää suunnittelussa.
- Kohteen nykytilanne sekä asiakkaan toiveet ja vaatimukset on aina selvitettävä tarkasti suunnittelutyön pohjaksi. Ennen suunnittelun alkamista on myös määriteltävä valaistuksen optimaalinen taso kyseisessä kohteessa.
Lopullinen suunnitelma muotoutuu tiiviissä
yhteistyössä asiakkaan kanssa. Tärkeintä on
aikaansaada suunnitelma, jonka mukaan pystytään rakentamaan asiakkaalle laadukas sekä
energia- ja kustannustehokas valaistusjärjestelmä.
Laaja asiantuntijapalvelujen tarjonta
LiCon-AT tarjoaa asiakkailleen esimerkiksi
valaistusjärjestelmän kunnossapitoon liittyviä asiantuntijapalveluja. Palvelutarjonta sisältää myös energiansäästöselvitykset, joita

hyödynnetään esimerkiksi valaistuksen yleissuunnittelussa. Yritys voi tarjota puolueetonta
asiantuntemusta myös valaistusjärjestelmien
saneerauksen kilpailuttamisessa. Kokemusta
on lisäksi saneeraus- ja muiden valaistusurakoiden toteutuksen valvonnasta.
- Toimimme esimerkiksi tilaajan eli Liikenneviraston asiantuntijakonsulttina E18tiehankkeessa Koskenkylä - Loviisa - Kotka-osuudella. Tampereen kaupungin kanssa
meillä on puitesopimus valaistuksen suunnittelusta, ja siihen liittyen olemme tehneet myös
jonkin verran toteutuksenaikaista valvontaa.
Suorien toimeksiantojen lisäksi olemme toimineet isoissa tie- ja katuhankkeissa alikonsulttina isoille suunnittelutoimistoille, Tiensuu
mainitsee.
Tie- ja katuvalaistusprojektien lisäksi LiCon-AT:llä on paljon kokemusta myös sähköasiantuntijana toimimisesta sähkörataprojekteissa.

LiCon-AT

LiCon-AT Oy
Hämeenkatu 21 - 23
05800 HYVINKÄÄ
Puh. 044 755 1000
www.licon-at.fi

Pipelife helpottaa
uutuuksilla
infrarakentamista
Pipelifen markkinoille tuomat
uudet tuotteet ja palvelut helpottavat infrarakentamisen arkipäivää.
Pipelife on tuonut markkinoille PE-paineputkien XL-kiepit. Yhdellä XL-kiepillä voidaan
toimittaa putkidimensiosta riippuen 300 –
1000 metriä paineputkea. Tuotetta on saatavilla suoraan varastosta vesijohtoverkostojen ja
paineviemärien rakentamiseen dimensioissa
Ø 63 – 110 millimetriä. XL-kiepeissä voidaan
toimittaa varastoitavien paineputkien lisäksi
tilauksesta esimerkiksi kaapelinsuojauksen aurausputkea ja teollisuuden erikoispaineluokkien putkea sekä erikoismittaisia kieppejä.
XL-kieppien avulla vähennetään asennuksessa tarvittavien liitosten määrää huomattavasti, jolloin parannetaan koko järjestelmän
varmuutta ja pienennetään asennuskustannuksia.
Kontiolahden Varparannalla asennettiin
SKS-Infra Oy:n työmaalla helmikuussa paineviemäriä uusilla XL-kiepeillä.
- XL-kieppi nopeuttaa asentamista. Tarvitaan vähemmän hitsaamista ja liitoksia, kun
kiepillä on enemmän putkea. XL-kiepit sopivat myös työmaalla tarvittavien putkilinjojen
pituuksiin, joten putkea ei tarvitse pätkiä turhaan, Seppo Saarelainen SKS-Infra Oy:stä
kertoo.
XL-kiepit voidaan kuljettaa tavallisella rahtikalustolla työmaille ilman huolta kelojen
palautuksista ja panteista. XL-kiepit voidaan
koota työmaakohtaisiksi toimituskokonaisuuksiksi, joten toimitukset voidaan ajoittaa

helposti työmaan tarpeiden mukaan ja toimittaa yhdessä muun kohteeseen tarvittavan
materiaalin kanssa.
- XL-kieppien kuljettamiseen ei tarvita autokelatoimitusten erikoiskalustoa eikä autokelatoimitusten tyhjien kelojen paluukuljetuksia. XL-kiepit on helppo varastoida, joten ne
löytyvät helpommin tukkuliikkeen varastosta,
aluepäällikkö Erkki Sonninen Pipelife Finlandista sanoo.
Mittatilauskaivojen tilaamiseen Pipelife on
kehittänyt sähköisen kaivokortin (www.kaivokortti.fi). Palvelussa voidaan luoda kaivokortteja ja tallentaa ne helposti välitettäviksi
pdf-tiedostoiksi. Sähköinen kaivokortti myös
hinnoittelee automaattisesti.

Pipelife Finland Oy
Myyntijohtaja Jarko Lehto
jarko.lehto@pipelife.fi
www.pipelife.fi
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Puomitek Ky tarjoaa RALA-sertifioitua osaamista aita-, puomi-,
portti- ja porttiautomatiikkatoimituksiin. Yrityksen palvelutarjonta sisältää myös huoltopalvelut.
Puomitek myy sekä kotimaisia että ulkomaisia aluesuojauksen tuotteita.
- Aitavalikoimamme sisältää alumiiniverkkoaitoja, sinkittyjä ja muovitettuja teräsverkkoaitoja ja elementtiaitoja. Myymme
suurimman osan tuotteista valmiiksi asennettuina, toimitusjohtaja Petri Smedberg
kertoo.
Puomitek on asentanut aitoja, portteja ja
porttiautomatiikkaa useiden vedenkäsittelylaitosten ympäristöön. Viime vuonna yritys urakoi esimerkiksi noin 1,5 kilometriä
panssariaitaa Kouvolan Veden Mäkikylän
jätevedenpuhdistamon ympärille.
Uusimpia tuotteita Puomitekin tarjonnassa ovat siirrettävät elementtirakenteiset
työmaa-aidat, joita sekä myydään että vuokrataan.
- Sinkitystä teräslangasta valmistetut elementtirakenteiset työmaa-aidat soveltuvat erinomaisesti sekä talonrakennus- että
infrarakennustyömaiden suojaukseen. Aitaelementin koko on 3500 x 2000 millimetriä.
Elementit ovat kevyitä liikutella, joten aidan

Kasvava kaupunki
tarvitsee uutta infraa

Viime vuosina Tampereen Infraa on työllistänyt erityisesti Vuoreksen uuden asuinalueen katujen ja kunnallistekniikan rakentaminen. Vuoreksen alue kasvaa edelleen,
joten töitä tulee riittämään myös tulevina
vuosina. Risson asuinalue ja Ruskon teollisuusalue ovat myös olleet merkittäviä kohteita viime aioina.
- Tampere on kasvava kaupunki, joten
uusia alueita otetaan käyttöön. Kaupungin
kasvaminen edellyttää myös uudenlaisia
liikennejärjestelyjä, ja Tampereen Infran
suunnittelupalvelut-yksikkö osallistuu sekä
uusien että vanhojen kaupunginosien liikennesuunnitteluun, Suominen mainitsee.

Asiantuntija

Puomitek on
aluesuojauksen
asiantuntija

Tampereen Infran toimitusjohtaja
Sakari Suominen:

pystytys on helppoa. Pystytyksessä voidaan
käyttää joko 35-kiloista betonijalkaa tai
24-kiloista muovijalkaa, Smedberg sanoo.
Elementiaidan etuihin kuuluu, että aidalla
on mahdollista aikaansaada täsmälleen halutun kokoinen ja muotoinen alue. Aitaelementtejä on käytetty työmaiden suojaamisen lisäksi esimerkiksi erilaisissa yleisötilaisuuksissa ja puutarhamyymälöissä.
Puomitekin huoltopalvelu kattaa sekä
aidat, portit että porttiautomatiikan. Puomitek huoltaa toimittamiensa tuotteiden
lisäksi kaikkien aita- ja porttivalmistajien
tuotteet alkuperäisiä varaosia käyttäen.

Vuoreksen asuntomessualue kesällä 2012. Kuva: Lentokuva Vallas Oy.

OKTO®-rakennustuotteet
- osa luonnonvarojen innovatiivista
ja kestävää käyttöä
Morenia Oy on valtakunnallisesti toimiva
maa-ainestoimittaja. Perinteisten kiviainesten lisäksi tuotetarjontaan ovat kuuluneet Outokumpu Oyj Tornion kromi- ja
terästehtaan kuonatuotteista jalostetut
OKTO®-rakennustuotteet jo vuodesta 2006
alkaen.
Metsähallitus-konserniin kuuluva Morenia
edistää konsernin ympäristöohjelman mukaisesti kierrätysmateriaalien käyttöä. Yritys
on edelläkävijä vihreillä kiviainesmarkkinoilla.
Morenia on mukana valtakunnallisessa
UUMA2-projektissa, jonka tavoitteena on
edistää kierrätysmateriaalien monipuolista
käyttöä kestävän kehityksen, luontoa säästävän periaatteen mukaisesti.
- Morenia on yksi Suomen suurimmista
maa-ainesosaamiseen erikoistuneista toimijoista. Tuote- ja palvelutarjontamme sisältää
OKTO-rakennustuotteiden ohella maa- ja
kallioperän sekä merenpohjan kiviainekset ja
niihin liittyvän kokonaispalvelun. Tarjoamme
asiakkaillemme kiviainestuotteita, jotka säästävät maanpäällisistä harjuista ja kallioista
otettavia kiviaineksia, myyntipäällikkö Juha
Mustaniemi kertoo.
Morenia toimii valtakunnallisesti ja myös
Suomen lähialueilla. Pääkonttori on Oulussa ja lisäksi yhtiöllä on toimipisteet Vantaalla, Tampereella, Kuopiossa, Suomussalmella,
Torniossa, Rovaniemellä ja Sodankylässä.
- Pystymme tarjoamaan laajan tuotevalikoiman erilaisiin rakentamisen tarpeisiin. Osaava
ja sitoutunut henkilökuntamme on valmiina
palvelemaan asiakkaita kaikissa maa-aineksiin

ja OKTO-rakennustuotteisiin liittyvissä asioissa, Mustaniemi kiteyttää.
OKTO edustaa kestävää kehitystä
Morenialla on OKTO®-rakennustuotteita koskeva myynti- ja markkinointisopimus Outokumpu Tornion tehtaiden kanssa. Yhtiöt ovat
tehneet yhteistyötä OKTO-tuotteiden puitteissa vuodesta 2006 lähtien.
OKTO-tuotteet jalostetaan Outokumpu
Chrome Oy:n kromin valmistuksen ja Outokumpu Stainless Oy:n teräksen valmistuksen

kuonatuotteista.
- Tavoitteenamme on hyödyntää mahdollisimman kattavasti tuotannon sivutuotteena
syntyvät mineraalituotteet ja valmistaa talonrakennuksessa ja niistä maanrakennuksessa
käytettäviä tuotteita. OKTO-rakennustuotteet ovat tutkittuja, ympäristölle turvallisia ja
erinomaisia korvaavia vaihtoehtoja käytössä
oleville luonnonkiviaineksille. CE-merkityt
tuotteet ovat kilpailukykyisiä sekä toiminnallisten ominaisuuksiensa että hintansa suhteen,
Outokumpu Tornion tehtaiden mineraali- ja

kierrätystiimin päällikkö Timo Parviainen
toteaa.
Tunnetuin OKTO-rakennustuotetuote on
OKTO-eriste. Sulasta juoksevasta kuonasta
voimakkaan vesisuihkun avulla rakeistettava
tuote soveltuu erinomaisesti tie- ja katurakentamiseen suodattavuutensa, lämmöneristävyytensä ja kovettumattomuutensa ansiosta. OKTO-murskeet valmistetaan ilmajäähdytetystä
kuonasta murskaamalla ja pesuseulomalla
useaan eri fraktioon.
- Laboratoriotutkimusten ja rakentamisen
perusteella on voitu luotettavasti todeta materiaalien ominaisuuksien edesauttavan Suomen kylmissä olosuhteissa tapahtuvaa maanrakentamista. Esimerkiksi OKTO-eristeen hyvän lämmöneristyskyvyn ansiosta rakenteista
voidaan tehdä tavallista ohuempia. Tällöin
esimerkiksi rakennuspaikalle tuotavien materiaalien ja leikkausmassojen määrä vähenee,
Parviainen mainitsee.
OKTO-rakennustuotteita on käytetty jo
kolmisenkymmentä vuotta Kemin, Tornion
ja Haaparannan seudulla, mutta teräs- ja kromitehtaiden tuotannon kasvaessa ja OKTOtuotevalikoiman laajentuessa tuotteille haetaan laajempia markkinoita. Morenian kautta
tuotteita on myyty Suomen lisäksi Viroon ja
Ruotsiin.
Morenia Oy
PL 81
90101 OULU
Puh. 020 564 100
Toimipaikkojen yhteystiedot:
www.morenia.fi
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Valtra-traktori
mukautuu käyttötarpeeseen
Valtra-traktori voidaan räätälöidä käyttötarpeita vastaaviksi
jo tehtaalla. Työ-ja lisälaitteiden
avulla traktorista aikaansaadaan
monipuolinen työkone, joka soveltuu ympärivuotiseen käyttöön
esimerkiksi kiinteistönhoidossa ja
maanrakennuksessa.
Valtran kotimaan myyntipäällikkö Jarkko
Hyyrönmäki kertoo, että kiinteistönhoidossa ja maanrakennuksessa käytettävät traktorit ovat olleet jo muutaman vuoden ajan
nopeimmin kasvava tuotesektori.
- Valtra on panostanut ja tulee edelleen
panostamaan infrasektorin tuotteiden kehittämiseen. Saatavilla on runsaasti erilaisia
työ- ja lisälaitteita, joiden avulla traktorista
pystytään räätälöimään tehtaalla täsmälleen asiakkaan tarpeita vastaava kokonaisuus. Traktoreiden ja niihin integroitavien
laitteiden tuotekehitys tapahtuu rinnakkain,
joten traktori ja laite toimivat aina optimaalisesti yhdessä.
Valtra kiinnittää tuotekehityksessä huomiota tekniikan lisäksi ergonomiaan. Ohjaamon ergonomiset ratkaisut tukevat kuljettajan jaksamista, viihtymistä ja työtehoa.
Hyyrönmäen mukaan traktorin suosion kasvuun on vaikuttanut varmasti sekin,
että nykyaikaisella traktorilla pystytään
liikkumaan hyvien nopeus- ja jousitusominaisuuksien ansiosta työkohteesta toiseen

pahtuu painikkeella tai automaattista vaihtotoimintoa käyttämällä. Uutuuksiin kuuluu
myös taakseajolaitteisto, joka mahdollistaa
traktorilla ajon sekä eteen- että taaksepäin.
Kotimaan myyntiyhtiönä AGCO Suomi

muun kaupunkiliikenteen mukana. Lisäksi
traktorin käyttökustannukset ovat alhaiset
moneen muuhun työkoneeseen verrattuna.
Kaksi uutta mallia

Valtra-traktorimallistossa on monen kokoluokan koneita. Pienempiä, esimerkiksi
kiinteistönhoitokäyttöön soveltuvia koneita sisältävä N-sarja on täydentynyt kahdella
uudella mallilla, N93 ja N193.

- Molemmat traktorimallit ovat kompakteja tehopakkauksia. Niiden suunnittelussa
on kiinnitetty huomiota esimerkiksi näkyvyyteen ohjaamosta. Traktoreihin on saatavilla kattava lisä- ja työlaitevalikoima kiinteistönhoidon tarkoituksiin, Hyyrönmäki
toteaa.
Uusien traktorimallien lisäksi Valtran
tuotekehityksen uusimpia tuloksia on Hitech 5 -vaihteisto. Vaihteen vaihtaminen ta-

Valtra kuuluu yhdysvaltalaisen AGCOyhtymän kansainvälisiin tuotemerkkeihin.
Toiminnan selkeyttämiseksi Valtran kotimaan myynti-, huolto- ja varaosatoiminnot siirtyivät viime vuoden alussa Valtra
Oy Ab:ltä AGCO Suomi Oy:lle.
- Tuote- ja palvelutarjontaan muutos ei
vaikuttanut mitenkään. Palvelupisteet säilyivät ennallaan. Valtra-traktoreita huolletaan 88 valtuutetussa huoltopisteessä ympäri maan. Varaosien keskusvarasto toimii
edelleen Suolahdessa ja pystyy toimittamaan varaosia jopa 30 vuotta vanhoihin
traktoreihin, Hyyrönmäki sanoo.
AGCO Suomi toimittaa traktoreita myös
huoltoleasing-sopimuksella. Sopimus takaa
asiantuntevan huollon ja tekee koneen kustannusten budjetoinnin helpoksi.

AGCO Suomi Oy
PL 200, 44201 SUOLAHTI
Puh. 020 455 01
www.valtra.fi
www.agcosuomi.fi

VRJ on laadukkaan palvelun merkki
VRJ Group tarjoaa vahvaa osaamista rakennushankkeiden toteuttamiseen.
VRJ-Group on vuonna 1981 perustettu rakentamisen monialayritys, joka
palvelee asiakkaitaan sekä infra- että
talonrakentamisen eri osa-alueilla. Yrityksen toimenkuvaan kuuluu
myös ympäristötuotteiden myynti.
Liikevaihdolla mitattuna suurin VRJGroupin toimiala on infrarakentaminen, ja infrahankkeissa suurimpana
työllistäjänä ovat kunnat ja kaupungit.
VRJ-Groupiin kuuluu kolme alueellista yhtiötä eli VRJ Etelä-Suomi
Oy, VRJ Länsi-Suomi Oy ja VRJ Pohjois-Suomi Oy sekä valtakunnallisesti
toimiva, maanrakentamiseen ja kunnossapitopalveluihin erikoistunut VRJ
Service Oy ja piharakentamisen yksikkö Oulun Piharakennus Oy. Alueellisten yhtiöiden toimialojen laajuudet vaihtelevat paikkakunnittain,
mutta periaatteena on tarjota laadukasta rakentamista koko Suomeen.
Kasvava ja kehittyvä
VRJ Etelä-Suomi Oy

VRJ Etelä-Suomi Oy aloitti toimintansa vuonna 1998. Pääasiassa pääkaupunkiseudulla toimiva yhtiö on
tänä päivänä liikevaihdoltaan suurin
VRJ-Groupin yhtiöistä.
VRJ Etelä-Suomi Oy urakoi kesällä 2011 Töölönlahden yleisiä alueita Kiasman
- Tarjoamme asiakkaillemme mo- ja Musiikkitalon välissä.
nipuolista rakennusalan osaamista.
Maa- ja infrarakentaminen on liikevaih- rakentamisen alalla, jolla olemme viime punkiseudulla. Talonrakentamisen toimidollisesti suurin liiketoiminta-alueemme. vuosien aikana olleet mukana toteuttamas- alalla olemme keskittyneet korjausrakentaOlemme vahva toimija myös ympäristö- sa useita mittavia puistohankkeita pääkau- miseen, jossa tyypillisimpiä hankkeita ovat

linjasaneeraukset ja peruskorjaukset.
Lisäksi rakennusosastollamme toimii
palvelurakentamisen yksikkö, jonka
erikoisalaa ovat nopealla aikataululla
toteutettavat muutos- ja korjaustyöt
esimerkiksi liike- ja toimistotiloissa,
toimitusjohtaja Jyri Hussa kertoo.
VRJ Etelä-Suomi Oy:llä on myös
ympäristörakentamisen tuotteita
maahantuova ja markkinoiva yksikkö
Envire. Enviren tuoteryhmiin kuuluvat esimerkiksi kolmilanka-aidat ja viherkatot, jotka toimitetaan paikalleen
asennettuina.
VRJ Etelä-Suomi on kasvava ja kehittyvä yritys. Osaamista laajennetaan
ja kasvua haetaan oman organisaation sisäisten järjestelyjen lisäksi yrityskauppojen kautta.
- Periaatteenamme on tarjota asiakkaille korkeatasoista ja joustavaa
palvelua kilpailukykyiseen hintaan,
Hussa kiteyttää.

VRJ Etelä-Suomi Oy
Mittatie 24, 01260 VANTAA
Puh. 0207 425 550
info@vrj.fi, www.vrj.fi
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GTK:n tietopalveluja kannattaa
hyödyntää rakentamisessa
Geologian tutkimuskeskus (GTK) on geotietokeskus, joka tuottaa elinkeinoelämän ja yhteiskunnan
tarvitsemaa tietoa maankamarasta ja sen luonnonvaroista. GTK:n tuottamaa tietoa tarvitaan yhdyskuntarakentamisessa ja maankäytössä.

Kallion laatu- ja rikkonaisuuskartoitusta. Kuvaaja Jari Väätäinen.
Suomen maa- ja kallioperästä on kerätty
järjestelmällisesti tietoa jo yli 125 vuoden
ajan. GTK:lla on valtava määrä koko maata koskevaa yleisaineistoa, ja käytettävissä
oleva tieto lisääntyy ja tarkentuu koko ajan.
GTK kehittää jatkuvasti tietopalvelutarjontaansa.
- Tehtävänämme on palvella yhteiskuntaa,
joten tarjoamme yhä pitemmälle jalostettua
tietoa erilaisiin käyttötarkoituksiin. Esimerkiksi rakentamista varten meillä on todella
laaja tietopalvelutarjonta. Sen tunnettuudessa on kuitenkin vielä parantamisen varaa,
johtava tutkija Ossi Ikävalko toteaa.
Maaperän ominaisuudet vaikuttavat niin
rakennusten kuin maan alle sijoitettavan
yhdyskuntatekniikan rakennuspaikkojen
valintaan. Oikealla paikan valinnalla on
mahdollista saavuttaa suuriakin säästöjä
esimerkiksi rakennuksen perustuskustannuksissa.
Maankäyttökohteita
koskevat kartat
ja rekisterit

GTK:n ja Maanmittauslaitoksen toteuttamana syntynyt maaperäkartta kattaa
maamme rakennetut alueet. Yksityiskohtaisempaa tietoa tarjoaa valtakunnallinen
pohjatutkimusrekisteri, johon GTK kokoaa rakentamiseen liittyvissä maaperätutkimuksissa syntyvää tietoa eri toimijoilta.
Taustapitoisuusrekisteriin GTK kerää eri
lähteistä tietoa eri alkuaineiden luontaisesta pitoisuudesta maaperässä. Rekisteriä
voidaan käyttää rakennushankkeissa maan
pilaantuneisuutta selvitettäessä.
- Jatkossa GTK kohdentaa maaperätutkimuksiaan tuleviin maankäyttökohteisiin
eli alueisiin, joille aiotaan rakentaa. Tämä
palvelee yhteiskuntaa parhaiten, Ikävalko
mainitsee.

Apua sopivan
kiviaineksen
löytämiseen

Varsinkin pääkaupunkiseudulla hyvälaatuisen kiviaineksen löytäminen on vaikeaa,
koska harjuissa sijaitsevat kiviainesvarannot
on jo käytetty loppuun. Tämän vuoksi kiviaineksen kuljetusmatkat käyttökohteisiin
ovat pitkät, sadan kilometrin luokkaa.
- Vaihtoehto harjusoralle on kiviaineksen
irrottaminen kallioperästä ja murskaaminen
harjusoraa vastaavaksi materiaaliksi. Kallioiden laatu vaihtelee, joten ennen kiviaineksen irrottamista on tiedettävä, millaisiin
käyttötarkoituksiin siitä saatava materiaali
soveltuu. GTK selvittää kallioiden ominaisuuksia, Ikävalko kertoo.
Ikävalko huomauttaa, että etenkin yhdyskuntarakentamisessa syntyy usein suuria
määriä kalliolouhetta. Tie- ja tunnelirakentaminen ovat tästä hyviä esimerkkejä. Järkevintä on hyödyntää tämä usein hyvälaatuinen kiviaines muussa rakentamisessa, kuten
esimerkiksi pääkaupunkiseudulla tehdään.
Tasapaino
kiviaineksen
ja pohjaveden otolle

Harjut ovat myös usein pohjavesialueita,
mikä rajoittaa harjusoran hyödyntämistä.
Pohjaveteen liittyvät harjumuodostumien
rakenneselvitykset kuuluvat GTK:n palvelutarjontaan, samoin myös pohjavesiesiintymien hyödyntämismahdollisuuksien selvitykset.
- Pohjavesiesiintymä ei estä harjun käyttöä kiviaineksen lähteenä, mutta on selvitettävä, miten paljon soraa voidaan ottaa pohjavesiesiintymän kärsimättä. Harjun geologiset ominaisuudet on tunnettava ennen
kuin soran otto voidaan aloittaa, Ikävalko
muistuttaa.

Kallioperän heikot
kohdat tiedossa

Suomen kova ja kiteinen kallioperä on
otollinen vaativalle kalliorakentamiselle.
Paikoitellen on kuitenkin rikkonaisuus- tai
heikkousvyöhykkeitä, joissa kallion laatu on
huonompi.
- Kalliorakentaminen eli tunnelien ja luolien rakentaminen edellyttää tarkkoja geologisia tietoja. GTK:lla on tietoa rikkonaisuusvyöhykkeiden sijainneista, joten ne on
mahdollista ottaa huomioon kalliorakentamisen suunnittelussa. Pienet rikkonaisuusvyöhykkeet eivät sinänsä haittaa esimerkiksi
tunnelin rakentamista, mutta ne on luonnollisesti otettava huomioon esimerkiksi
työmenetelmiä valittaessa.
Pehmeikköjen paksuudet ja
ominaisuudet selville

Iso osa Suomen rannikkoseutujen laaksojen
ja tasankojen maaperästä on savipohjaisia
pehmeikköjä. Pehmeä, huonosti kantava
maaperä on tietenkin iso haaste rakentamiselle. Pehmeikön paksuus vaihtelee paikasta
riippuen metreistä kymmeniin metreihin.
Lisäksi maaperässä olevan saven ominaisuudet vaihtelevat. Erityisesti sulfidipitoinen
savi ja lieju ovat ongelmallisia rakennuskohteissa, koska siitä erittyy kaivettaessa hapanta, raskasmetalleja liuottavaa vettä.
Maaperän rakennettavuutta koskevana
palveluna GTK selvittää pehmeikköjen paksuuksia ja ominaisuuksia sekä kovan pohjan
asemaa.
Huipputason geoenergiatutkimusta

Maaperän energiavarojen hyödyntäminen
on ajankohtainen asia. GTK on tarjonnut
geoenergiaan liittyviä tutkimus-, selvitys-,
mitoitus- ja suunnittelupalveluja vuodesta
2007 lähtien. Palvelut keskittyvät suuriin

geoenergiakenttiin, joilla voidaan tuottaa
lämmitys- ja viilennysenergiaa esimerkiksi
liike- tai toimistorakennukseen, ostoskeskukseen tai kokonaiselle pientaloalueelle.
- GTK on kansainvälisestikin ajatellen
merkittävä geonergian tutkija. Meillä on
huippuosaajia ja olemme kehittäneet tutkimuskalustoa ja -laitteistoa erityisesti kalliolämmön tutkimiseen, Ikävalko sanoo.
Geologian tutkimuskeskus GTK
www.gtk.fi
GTK on mineraalivarojen ar vioinnin, tutkimuksen
ja kestävän
käytön huippuosaaja.
Sen tehtävänä on tuottaa elinkeinoelämän ja yhteiskunnan tarvitsemaa geologista tietoa, jolla edistetään
maankamaran ja sen mineraalisten
luonnonvarojen hallittua ja kestävää
käyttöä.
GTK:n tutkimusohjelmat luovat
uutta teknologiaa sekä uusia sovelluksia ja innovaatioita yhteiskunnan
kestävälle kehitykselle. GTK toimii
kansallisena geotietokeskuksena ja
aktiivisena osaajana kansainvälisessä tutkimus- ja projektitoiminnassa.
GTK on osa työ- ja elinkeinoministeriötä.

