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Infra luo Suomen kilpailukyvylle kestävän 
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1960–1970-LUVUILLA luvuilla panostet-
tiin voimakkaasti tie- ja ratainfran kehittä-
miseen. Valtateitä parannettiin ja uusia oi-
koratoja rakennettiin muun muassa Tam-
pereelta Seinäjoelle sekä Jämsänkoskelta 
Jyväskylään. Päätieverkon parantaminen 
mahdollisti elinkeinoelämän logistisen ke-
hitysharppauksen aivan uudelle tasolle. 
Tampereen teknillisen korkeakoulun tutki-
muksen (1996) mukaan kehittyneen liiken-
neverkon tuottamat sääs-
töt Suomen kuorma-auto-
kuljetuksille vuoden 1995 
kuljetusmäärillä olivat yli 
kaksi miljardia euroa.

LIIKENNEINFRA on teol- 
lisuuden tuotantolinja, 
minkä vuoksi se on pi-
dettävä hyvässä kunnos-
sa. Tuplaraiteen rakenta-
minen pääradalle Ouluun 
saakka sekä monien valta-
teiden kapasiteetin ja tur-
vallisuuden parantaminen 
ovat avainasemassa. Kil-
pailukykymme varmista-
miseksi meillä täytyy olla 
pääsy maailmalle. Lento- 
ja laivaliikenteen kehittämisen lisäksi suo-
ra raideyhteys Eurooppaan on tavoiteltavaa. 
Paitsi tavaraliikennettä liikenneinfran kehit-
täminen parantaa myös kansallista ja kan-
sainvälistä henkilöliikennettä.

INFRA RATKAISEE myös ilmastotavoittei-
den saavuttamisessa. Kuljetusala tekee ko-
ko ajan toimenpiteitä päästövähennysten 
eteen. Uudet ajoneuvot ovat vähäpäästöi-
sempiä, polttoaineissa on biokomponentte-
ja ja operaatioita suunnitellaan tehokkaam-
min. Väylien heikko kunto kuitenkin vie 
päästökehitystä väärään suuntaan.

K AU P U N K I E N K E S TÄVÄ N  liikkumisen 
edistämisessä infra on tärkeässä roolissa. 

1990-luvulla Göteborgissa Volvon pääjoh-
taja ilmaisi pormestarille huolensa autoi-
lun määrästä ja ruuhkista. Göteborgissa ru-
vettiin panostamaan raideinfraan, minkä 
seurauksena kestävän liikenteen kulkuta-
paosuus kasvoi 10 prosenttiyksikköä kym-
menessä vuodessa. Tukholmassa panostet-
tiin 1990-luvulla voimakkaasti pyöräilyinf-
ran kehittämiseen, ja siellä saavutettiin sa-
ma tulos samassa ajassa pyöräilyn osalta. 

Samankaltaisia esimerk-
kejä löytyy monista kau-
pungeista ympäri Eu-
rooppaa.

EUROOPPA RAKENTAA 
kilpailukykyistä ja kes-
tävää tulevaisuutta inf-
ran voimakkaalla kehit-
tämisellä. Suomessakin 
hyväksyttiin tämän vuo-
den huhtikuussa valta-
kunnallinen 12-vuotinen 
Liikenne 12 -liikennejär-
jestelmäsuunnitelma, 
mikä on hyvä askel pit-
käjänteiseen infran ke-
hittämiseen. Kuitenkin 
Suomelta puuttuu iso vi-

sio väyläverkon kokonaiskehitykseen – se-
kä valtio- että kaupunkitasolla. Tarvitsem-
me lisää näkökykyä, yhteisymmärrystä ja 
rahaa. Liikenne 12 -ohjelman rahoitusraami 
vuosille 2021–2031 on noin 27 miljardia eu-
roa. Ruotsi parantaa elinkeinoelämän toi-
mintaedellytyksiä liikenneinfrastruktuurin 
avulla yli kolminkertaisesti Suomeen ver-
rattuna. Ruotsissa on myös visio!

ON HYVÄ  tiedostaa, että infra ratkaisee. 
Infra luo perustan, jonka päälle voidaan 
tuottaa uusia liikkumisen palveluja ja ot-
taa uusia teknologisia kehitysharppauksia. 
Jos väylät ovat epäkunnossa, palveluista ei 
saada hyötyjä irti. Ja jos infra pettää, Suo-
men kilpailukyky sakkaa.

Infra ratkaisee – visio puuttuu 

Puheenvuoro 
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Ratarakentamisen  
kestävä tulevaisuus  
vaatii tekoja jo nyt

”Siirtyminen  
lineaarisesta mallista 
kiertotalouteen  
laskee lisäksi  
urakoiden hintaa.”
Ympäristöpäällikkö 
Jukka Viitanen

Kalle Vaismaa
Industry Professor,  
Tampereen yliopisto, 
Tutkimuskeskus Terra  

Säätieto on olennainen 
osa tien kunnossapitoa

Meteorologina toimiva, Sääneuvoksen Petri Takala ja RoadMeteon asiantuntija Henry Tennberg tukevat yhteistyössä teiden ylläpitäjiä.

T eiden kunnossapitoa tar-
vitaan erityisesti talvel-
la, kun lumi tuivertaa ja 
tienpinnat ovat jäässä. 

Kunnossapidon perustana ovat sää-
tieto ja keliennusteet. Niiden poh-
jalta laaditaan kunnossapitotöiden 
ennakointi, sään ja kelin muutok-
siin liittyvät hälytykset, toimenpi-
teiden ajoitus sekä valitaan kuhun-
kin keliin sopivat työmenetelmät.

– Tuemme yhteistyössä Sääneu-
vos Petri Takalan kanssa teiden yl-
läpitäjiä. Palvelumme käyttäjät ta-

kaavat sen, että tiet ovat säästä riip-
pumatta mahdollisimman hyvässä 
kunnossa, RoadMeteon asiantuntija 
Henry Tennberg sanoo.

Tennbergillä on yli neljän vuosi-
kymmenen kokemus teiden kun-
nossapidosta. Viimeisimmät niistä 
asiantuntijatehtävissä ja vuodesta 
alkaen 2015 omassa yrityksessä. 

OmaKeli-palvelu optimoi
– OmaKeli-palvelullamme optimoi-
daan kalusto- ja henkilöresursseja. 
Näin resurssit ovat esimerkiksi lu-

mimyräkän sattuessa lähtövalmiu-
dessa oikeaan aikaan oikeassa pai-
kassa, televisiostakin tuttu meteo-
rologi Petri Takala sanoo. 

Takalalla on ollut muutaman 
vuoden ajan sääalan koulutukseen 
ja konsultointiin keskittynyt yritys 
nimeltään Sääneuvos.

Hyvin suunnitellulla ja oikea-ai-
kaisella kunnossapidolla paranne-
taan liikenneturvallisuutta ja vä-
hennetään tienpidon kustannuk-
sia. Ympäristö kiittää, kun tiesuo-
laus voidaan pitää kunnossapidos-

ta tinkimättä minimissään.
– OmaKeli-palvelun ytimessä on 

seurantaennuste kelin kehittymi-
sestä. Siihen on kerätty säähän liit-
tyviä havaintoja, kuten tutkakuvat, 
mittaukset, kelikamerakuvat ja sa-
demäärät. Palvelussa on myös run-
saasti pistehavaintoja ja -ennustei-
ta, joista nähdään kunkin paikan ti-
lanne, Takala kertoo.

OmaKeli-palvelussa on mahdol-
lisuus luoda hälytyksiä, joiden pe-
rusteella teiden kunnossapidosta 
vastaavat ryhtyvät toimenpiteisiin.

Palvelu on kehitetty teiden kun-
nossapitäjien tarpeisiin Tennbergin 
ja Takalan vuosikymmenten koke-
musten perusteella. Paljon on saatu 
ideoita myös molempien yritysten 
koulutus- ja konsultointiasiakkailta.

Asiakkaat kiittävät palvelua
Ensimmäiset asiakkaat ovat jo eht-
tineet testaamaan Sääneuvoksen 
OmaKelin ja RoadMeteon tukipal-
velun yhdistelmää. Muun muassa 
Vantaalla, Hollolassa ja Mikkelissä 
teiden kunnossapidosta vastaava 
Viherpalvelut Hyvönen käyttää se-
kä OmaKeli-palvelua että RoadMe-
teon 24/7-tukipalvelua. Asiakkaalla 
on edessään sama näkymä OmaKeli- 
palveluun kuin RoadMeteon tuki-
henkilöllä, jolloin yhteispeli sujuu. 

– RoadMeteolla on tukihenkilö, 
joka neuvoo tien ylläpidon päivys-
täjäämme siitä, miten kannattaa toi-
mia haastavissa säätilanteissa, ker-
tooViherpalvelut Hyvösen toimitus-
johtaja Timo Hyvönen.

OmaKeli-palvelun ja RoadMe-
teon tukipalvelua täydentää yri-
tysten järjestämät korkealuokkaiset 
koulutus- ja konsultointipalvelut.

– Asiakkaamme ovat tyytyväisiä, 
kun osaamisemme täydentävät toi-
siaan. RoadMeteolla on vahva osaa-
minen teiden kunnossapidosta ja 
minulla säästä, Takala sanoo.

Sää ja keli, kaksi eri asiaa
Sää ja keli ovat Takalan mukaan 
kaksi eri asiaa. Hyvä esimerkki tästä 
on kuuran muodostuminen tielle. 
Sää voi olla kaunis ja lämpötila usei-
ta asteita nollan yläpuolella, mut-
ta tien pinta on petollisen jäinen.

– Kosteus voi tiivistyä selkeällä 
kelillä kylmään tien pintaan. Sen 
ennustamiseksi olemme kehit-
täneet OmaKeli-palveluun kuu-
ran määrää kuvaavan työkalun. 
Avaamme keliin liittyviä asioita, 
jotka ovat olleet asiakkaillemme 
aiemmin vaikeita hahmottaa, Ta-
kala kertoo.

Tiesäässä ja kunnossapidossa ta-
pahtuvat muutokset vaativat palve-
lun jatkuvaa hienosäätöä. Tiestöstä 
kerättävä tieto lisääntyy koko ajan, 
mikä johtaa tiemeteorologian jatku-
vaan kehittymiseen.

– Teiden kunnossapidossa, kuten 
toimenpiteiden ajoituksessa ja työ-
tavoissa, käytetään koko ajan enem-
män dataa. Ylläpitoa johdetaan tie-
dolla, ei luulolla, Tennberg sanoo.

Teiden kunnossapitäjät 
saavat OmaKeli-palvelusta 
sekä RoadMeteon Oy:n  
vuorokauden ympäri  
tavoitettavissa olevalta  
päivystäjältä säätietoa ja  
luotettavia keliennusteita 
päätöksentekonsa tueksi.

teksti jukka nortio
kuva patrik pesonen

“
Oikea-aikaisella 
kunnossapidolla 
parannetaan 
tieturvallisuutta.
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Ruostumattomasta teräksestä rakennettu silta säästää muun muassa kunnossapitotöistä aiheutuvia kustannuksia elinkaarensa aikana.

Outokummun Peder Claesson uskoo ruostumattomaan teräkseen.

N äky on tuttu monel-
le autoilijalle ja muil-
le tien päällä liikkujil-
le: siltaa korjataan vah-

voin turvajärjestelyin, ja liikenne 
takkuaa. Häiriö koskettaa koko yh-
teiskuntaa. Työmatka kestää taval-
lista pidempään ja työaika lyhenee. 

Liikenneseisokit ovat vain yksi 
perinteisiin hiiliteräksestä ja beto-
nista valmistettuihin siltoihin liit-
tyvistä ilmiöistä. Niissä on myös 
päällysteitä, maaleja ja kemikaale-
ja, jotka voivat aiheuttaa ympäristö-
riskejä. Ongelmat ovat toistuvia, sil-
lä vanhat sillat täytyy huoltaa sään-
nöllisesti. Esimerkiksi maalaukset 
täytyy uusia 30–40 vuoden välein. 

Suomessa ja Euroopassa on lu-

kematon määrä 1960–70-luvulla 
rakennettuja ja jopa sitä vanhem-
pia siltoja, jotka ovat tulossa elin-
kaarensa päähän. Ne on korjattava 
tai rakennettava kokonaan uudel-
leen. Vanhojen siltojen teräsraken-
teet ovat korroosion ja Suomen il-
maston vaikutusten seurauksena 
ruostuneet ja heikentyneet. 

Kunnossapitotöiden kustannuk-
set voivat ylittää ajan mittaan sil-
lan alkuperäisen hinnan. Tällaisel-
ta laskulta voidaan kuitenkin vält-
tyä, kun siltojen rakentamiseen va-
litaan ympäristöystävällisempi ja 
kestävämpi rakennusmateriaali: 
ruostumaton teräs.

Outokummun ruostumatonta 
terästä on käytetty lukuisissa silta-
projekteissa eri puolilla maailmaa. 
Ruostumattoman teräksen markki-
najohtaja maailmassa vastaa tuot-
teellaan lisääntyneeseen ympäris-
tötietoisuuteen ja kestävän raken-
tamisen trendiin, jota vastuulliset 
rakentajat noudattavat omassa toi-
minnassaan ja edellyttävät usein 
myös yhteistyökumppaneiltaan.

Hyvin mietitty kannattaa
Outokummun missiona on auttaa 
siltojen rakentajia toimimaan en-
nakoivasti tulevaisuutta ajatellen. 

– Haluaisimme olla asiakkaidem-

me ensimmäinen valinta, kun on ky-
se kestävästä materiaalista. Ruos-
tumattomalla teräksellä on lukuisia 
etuja hiiliteräkseen verrattuna. Se ei 
esimerkiksi kärsi korroosiosta, joten 
sitä ei tarvitse maalata tai käsitel-
lä kemikaaleilla. Se on huoltovapaa 
seuraavat sata vuotta, toteaa projek-
timyynnin johtaja Peder Claesson.

Ruostumattoman teräksen käyt-
tö vaatii yleisen asennemuutoksen. 
Siltojen investointilaskelmat on teh-
tävä elinkaarikustannukset huomi-
oiden, ei hankintahinta edellä. Lop-
putulos voi yllättää. Lopulta ruostu-
mattomasta teräksestä rakennettu 
silta voi maksaa asiakkaalle jopa vä-
hemmän kuin perinteisistä materi-
aaleista rakennettu silta.

Silta yli sukupolvien
Outokummun ruostumatonta teräs-
tä on käytetty lukuisissa siltaprojek-
teissa ympäri maailmaa. Vuosina 
2017–2019 se toimitti ruostumatonta 
duplex-terästä Tukholman ydinkes-
kustassa sijaitsevan metrosillan pe-
ruskorjausprojektiin. Söderströms-
bro on 800 metriä pitkä, ja sen nel-
jällä junaraiteella kulkee päivittäin 
jopa noin 340 000 matkustajaa.

Sillan rakentaja katsoi pitkälle tu-
levaisuuteen. Jos sillalla jouduttai-
siin tekemään huoltotöitä, ihmis-

ten työhön pääsy hidastuisi. Jo vii-
den minuutin pidennys työmatkaan 
merkitsisi yhteiskunnalle tuntuvaa 
tuottavuuden laskua. Tältä vältyt-
tiin osaltaan siksi, että siltapalk-
kien rakennusmateriaaliksi valit-
tiin huoltovapaa ruostumaton teräs.

Talouden lisäksi julkiset toimi-
jat kiinnittävät enenevästi huomio-
ta sillan käyttöikään sekä ympäris-

Kestäviä siltoja 
ruostumattomasta
teräksestä

tövaikutuksiin. Nämä argumentit 
painoivat vaa’assa myös Södertäl-
jessä, kun kunta rakennutti jalan-
kulku- ja pyöräilysillan. 

– Silta koottiin kahdesta osasta, 
jotka toimitettiin paikalle valmii-
na. Rakentajien ei tarvinnut tehdä 
muuta kuin asentaa silta paikoil-
leen, Claesson kertoo.

Silta on myös muunneltavissa 
käyttötarpeiden muuttuessa.  

– Jos kaupunkirakenne muut-
tuu, eikä siltaa enää tarvita, sen voi 
siirtää muualle tai kierrättää. Ruos-
tumaton teräs on sataprosenttisesti 
kierrätettävää materiaalia.

Suurimman kasvupotentiaalin 
ruostumattoman teräksen käytöl-
le Claesson näkee komposiittisil-
loissa. Nynäshamniin rakennetus-
sa maantiesillassa siltakansi on be-
tonia ja siltapalkki ruostumatonta 
terästä. Palkkia ei tarvitse maalata, 
eikä se siten aiheuta ympäristövaa-
raa alla virtaavalle joelle.

Toisin on hiiliteräksen suhteen. 
Hiiliteräksestä valmistettu silta-
palkki pitää ruostesuojata esimer- 
kiksi maalaamalla, ja vaarana on, 
että maali ajan mittaan irtoaa ja 
ajautuu alla virtaavaan veteen, jol-
loin vesi saastuu. Lisäksi kun palk-
kia täytyy korjata, silta ei ole käy-
tössä. Kyseisiä haittoja ei synny, 
kun hiiliteräs korvataan ruostumat-
tomalla teräksellä.

Elinkaarensa päässä 
olevat sillat aiheuttavat 
merkittäviä haittoja  
ympäristölle ja mittavia  
kustannuksia yhteis- 
kunnalle. Outokummulla 
on ongelmaan ratkaisu.
teksti helen partti   
kuva outokumpu oyj

“
Ruostumatonta 
terästä ei tarvitse 
erikseen maalata 
tai käsitellä 
kemikaaleilla.

G lobaalin konttiliikenteen ruuh-
kautuessa kemikaalien toimi-
tusajat ja varastointi ovat viime 
aikoina olleet merkittävä teolli-

suuden huolenaihe.
– Ratkaisimme ongelman rakentamal-

la Kokkolan suurteollisuusalueelle kau-
pallisen IMO-kentän logistiikkaa paranta-
maan, avaa toimitusjohtaja Jaakko Pöykkö 
KIP Infrasta.

Kenttä täyttää sekä kemikaalikonteille 
asetetut lyhyt- että pitkäaikaisen varastoin-
nin viranomaisvaatimukset, mikä on Suo-
messa poikkeuksellista. Kemikaalien pitkä-
aikainen varastointi vaatisi teollisuudelta 
ennustuskykyä sekä turhiakin investoin-
teja ja lupamenettelyjä, riskeistä puhumat-
takaan. 

Turvallista kemikaalien varastointia
Kokkolassa KIP eli Kokkolan Suurteolli-
suusalue, kehitti Suomen ensimmäisen 
Tukes-lainsäädännön täyttävän IMO-ken-
tän ja varastohallitilaa alueen teollisuudel-
le sekä kaikille, joille tämä vienti- ja tuon-
titeollisuuden virtojen solmukohta jouhe-
vasti sopii tukikohdaksi. Kokkolassa sijait-
see Pohjois-Euroopan suurin epäorgaanisen 
kemianteollisuuden keskittymä, joten aida-
tun teollisuusalueen turvallisuudella ja yh-
teistyökumppanuuksilla on pitkät perinteet.

Olennainen osa tätä laajaa palveluko-
konaisuutta on asiakaskäyttöön kehitet-
ty CHESS-varastonhallintajärjestelmä. Sen 
avulla asiakas voi vaivattomasti varata säi-
lytykseen kemikaalien vaarallisuussuosituk-
seen liittyvän erottelumatriisin suosittele-
man varastointipaikan. Eli kemikaaleja säi-
lytetään vaarallisuusluokituksen mukaan ja 
riskitekijöitä ennakoiden. Tätä tukee muun 
muassa kauko-ohjattu palontorjuntajärjes-
telmä. CHESSillä voi tilata varastopaikalta 
tarpeellisen määrän kemikaaleja ja operaat-

tori huolehtii kellontarkasti myös kontin pa-
lauttamisesta oikeaan paikkaan.

Palvelupaketti on KIP Infran merkittävim-
piä investointeja alueen kemianteollisuudel-
le ja muunkin teollisuuden toimintaedelly-
tysten eteen. Aluetta täydentää kaksi kiin-
teille ja ei-syttyville kemikaaleille tarkoi-
tettua yhteensä 8 000 neliön varastohallia.

– Hallitummalla kemikaalilogistiikalla 
saadaan turvaa ja vaivattomuutta tuotan-
toon. Kun raaka-aine saadaan lähemmäksi, 
raaka-ainepuskuri parantaa tasaa tuotannon 
vaihteluita. Tämä avaa uusia mahdollisuuk-
sia raaka-aineitten vienti- ja tuontiliikentee-
seen, onhan vieressä Suomen kolmanneksi 
suurin satama, selvittää Pöykkö.

Kokkolan kemikaalilogistiikkaa tukevat 
myös sataman säännölliset konttilaivalinjat 
Euroopan keskeisiin kotisatamiin.

Asiakkaiden toiveita kuunnellaan, ja KIP 
Infra on valmiudessa kasvattamaan vuon-
na 2020 valmiiksi tullutta aluetta kysynnän 
mukaiseksi. Sen tehtävänä on tarjota val-
mis, synergiaetuinen verkosto ja toimitilat 
erilaisille yrityksille sekä tuotantolaitoksille.

Kokkolassa syntyi 
keino kemikaalien 
varastointiin

Kemikaalien varastointialuetta suunniteltiin palvelunäkökulmaa painottaen. Toimitusjoh-
taja Jaakko Pöykkö kertoo alueen kokonaiskapasiteetin olevan 287 konttia (TEU). 

KIPin alueelle Kokkolaan on noussut Suomen ensimmäinen  
kaupallinen, Tukesin hyväksymä kemikaalien varastoalue. 
teksti ja kuva anne yrjänä 

n Vaarallisia kemikaaleja varastoi- 
daan esimerkiksi konepajoissa, 
energiantuotannossa sekä kemian- 
ja elintarviketeollisuudessa. 

n Kemikaalien käsittely ja varas-
tointi edellyttää lainsäädännössä 
vaadittua turvallisuustasoa.

Tukes valvoo 
varastointia  

– Mittauksella säästetään ajettavien ma-
teriaalien määriä, sillä ajettava murske koh-
distetaan jo suunnitteluvaiheessa oikeisiin 
paikkoihin. Suunnittelun laatu paranee, kun 
päätökset perustuvat mitattuun tietoon.

Tierakenteen kunto selville
Pidemmällä aikavälillä seurattuna kanta-
vuusmittaukset varmistavat tieinvestoin-
nin onnistumisen. Päällysteen uusiminen 
ei aina riitä. Tällöin on riskinä, että uusittu 
asfalttitie vaurioituu ainoastaan muutaman 

vuoden kuluessa, jos ra-
kenteet pettävät alta.

– Kantavuusmittauksia 
tehdessä huomaa, miten 
pistemäistä ja vaihtelevaa 
kantavuus on. Kantavilla 
moreenimailla se voi olla 
hyvällä tasolla pitkät pät-
kät, mutta notkelmissa ja 
kosteikoissa kantavuus 
romahtaa.

Lisäksi tierakenteet vä- 
syvät vuosikymmenten 
rasituksen aikana. Ilman 
kantavuusmittausta on 

vaikea arvioida johtuuko tien pinnan huo-
no kunto päällysteen kulumisesta, vai onko 
ongelma kenties jossain syvemmällä.

Kantavuusmittauksia tehdään paljon 
myös muuhun käyttöön. West Coast Road 
Masters mittaa kantavuuksia myös muun 
muassa erikoiskuljetusten reittisuunnitte-
lun tueksi. Yritys on kehittänyt tieverkon 
varmistamiseksi menetelmän siltarumpu-
jen kunnon arviointiin. Erikoiskuljetusreit-
tien mittaukset osoittavat osaltaan kanta-
vuusmittausten joustavuuden.

– Mitattavat reitit voivat olla 300–400 ki-
lomerin mittaisia, ja mittaus tehdään yhtä 
erikoiskuljetusta varten. Tähän verrattuna 
vuosikymmenien aikajänteelle perusparan-
nettavien tieosuuksien kantavuuden selvit-
täminen on hyvin kustannustehokasta.

“
Jos rakenteet 
pettävät alta, 
voi uusittu tie 
vaurioitua parin 
vuoden aikana.

U seat megatrendit kirittävät tei-
den perusparannuksia Suomes-
sa. Tieliikenteessä näkyvimpien 
maantieurakoiden lisäksi tuu-

livoimahankkeisiin liittyy laajoja yksityis-
teiden ja metsäautoteiden perusparannuk-
sia rakentamisvaiheen lähestyessä. Koko 
maan alueella, Suomessa, Ruotsissa ja Vi-
rossa teiden kantavuusmittauksia tekevän 
West Coast Road Mastersin toimitusjohtaja  
Juha-Matti Vainio arvioi lisäksi, että yksi-
tyisteiden kunnostussuunnitelmien yleis-
tyminen ennakoi koro-
na-aikana yleistyneiden 
etätöiden jatkumista.

– Kyse on tavanomai-
sesti yksityisteistä, joi-
den perusparannussuun- 
nitelmien määrä on kas-
vanut selvästi edeltävän 
vuoden aikana.

Vainiolla itsellään on 
poikkeuksellisen hyvä 
näköala sekä yksityistei-
hin että metsäautoteihin, 
sillä molempien tiehank-
keiden tuet edellyttävät 
kantavuusmittausten tekemistä. Mittauk-
silla onkin keskeinen rooli hankkeiden on-
nistumisessa. West Coast Road Masters to-
teuttaa tuulivoimaloiden perustuskenttien 
kantavuusmittaukset levykuormituslaitteel-
la. Yritys on mukana jo tuulipuistohankkei-
den alkuvaiheessa, sillä ennen rakentamis-
ta tiestö pitää kunnostaa kestämään kulje-
tusten massat.

Mitattu tieto parantaa suunnittelua
Vainio näkee, että tuulipuistoteiden esi-
merkki voi osoittaa keinon säästää rahaa ja 
aikaa myös valtion ja kuntien tiehankkeis-
sa. Niissä käytetään kantavuusmittauksia 
vaihtelevasti. Mittaus itsessään on nopea 
toteuttaa ja muodostaa vain pienen osan 
suunnittelukustannuksista.

Vaikka tieosuus näyttäisi tasalaatuiselta, perustusten kantavuus 
voi muuttua lyhyelläkin matkalla. Kantavuusmittaus tarjoaa 
suunnittelun tueksi nopeutta ja säästöjä mahdollistavaa tietoa.

West Coast Road Masters toteuttaa mittauspalveluita urakoitsijoille, yksityisteille sekä 
kaupungille ja kunnille koko maan alueella Suomessa, Ruotsissa ja Virossa.

Kantavuusmittaus 
pitää tiet kunnossa

teksti juha-pekka honkanen  kuva west coast road masters
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Millaista on 
tulevaisuuden 
asiantuntijatyö?

K oronapandemia kiih-
dytti asiantuntija-
työn murrosta. Or-
ganisaatioissa kan-
nettiin läppärit ko-

titoimistolle ja kummasteltiin ky-
symyksiä työn paikkariippumatto-
muudesta, joustavuudesta, johta-
misesta ja yhteisöllisyydestä.

Mitä asiantuntijatyölle tapahtuu 
pandemian jälkeen, ja mitä uusi 
normaali tarkoittaa? Tätä haluttiin 
ymmärtää paremmin myös Swecol-
la, Euroopan johtavassa rakennetun 
ympäristön ja teollisuuden asian-
tuntijayrityksessä.

– Näimme pian, että korona-ajan 
etätyöstä jää työelämään jotain py-
syvää. Aloimme puhua joustavasta 
hybridityöstä, kertoo Swecon henki-
löstöjohtaja Sari Metsänen.

Sweco suunnittelee tulevaisuu-
den kaupunkeja ja kestävämpää yh-
teiskuntaa. Siksi asiantuntijatyön 
ymmärtämisessä ja sen kehittämi-
sessä halutaan olla aina askeleen 
verran muita edellä.

Sweco selvitti asiantuntijatyön 
nykytilaa ja työntekijöiden odotuk-

sia yhdessä Terveystalon ja Talous-
tutkimuksen kanssa. Laaja selvitys 
tulevaisuuden etätyöhön liittyvistä 
kokemuksista valmistui viime ke-
sänä, ja sen pohjalta Sweco kehit-
tää nyt omaa hybridityön malliaan.

– Kyse ei ole ainoastaan siitä, 
tehdäänkö etä- vai lähityötä. Hybri-
dityöhön liittyy paljon laajemmin 
työn tekemisen tapoja ja kulttuuria 
koskevia asioita. Työntekijäkoke-
mus on meille ensisijaisen tärkeä. 
Siksi koimme, että tämä on asia, jo-
hon meidän pitää panostaa, Met-
sänen taustoittaa.

 
Hyvinvointia ja tehokkuutta 
yhteisöllisyydellä
Yksi tulevaisuuden hybridityön 
keskeisimmistä haasteista liittyy 
yhteisöllisyyteen. Tutkimuksen 
mukaan etätyö lisää työntekijöi-
den hyvinvointia ja tehokkuutta 
vain, jos organisaatio onnistuu vaa- 
limaan yhteisöllisyyttä.

Tämä on huomattu myös Swe-
con infratoimialalla, jonka asian-
tuntijat työskentelevät vaativien 
projektien, kuten isojen raidehank-

keiden ja tulevaisuuden liikenne-
järjestelmien, parissa.

– Monialaisissa projekteissa tar-
vitaan useiden eri osastojen osaa-
mista ja tietotaitoa, Swecon raidelii-
kenteen teknisten järjestelmien yk-
sikönjohtaja Mikko Rislakki sanoo. 

– Näissä projekteissa työtä on teh-
tävä myös yhdessä, jotta jokainen 
yksittäinen asiantuntija voi tehdä 
oman työnsä parhaalla mahdolli-
sella tavalla, Rislakki lisää.

Esimerkiksi työmaakäynnit ovat 
kiinteä osa monen Swecon infratoi-
mialan asiantuntijan työnkuvaa, ei-
kä niitä lopetettu etätyöaikanakaan.

Swecon Etelä-Suomen rata-
suunnitteluosaston päällikkö Max  
Lagerström tiimeineen miettii nyt 
muun muassa sitä, miten etä- ja lä-
hityö tulisi järjestää tulevaisuudessa 
työmaakäyntien ympärille.

– Kun työmaakatselmus on ohi ja 
pitäisi lähteä vielä kokoustamaan, 
kukin siirtyy kotitoimistoilleen etä-
yhteyksien päähän ja tiimi hajaan-
tuu. Kaikki eivät tietenkään asu työ-
maan vieressä, jolloin siirtymähet-
ket heikentävät työn sujuvuutta, 

Lagerström havainnollistaa.
Toisaalta uudenlainen hybridityö 

tekee yhdessä toimimisen joiltakin 
osin aiempaa helpommaksi.

– Meitä swecolaisia työskentelee 
Suomessa 27 eri paikkakunnalla. 
Johtamisen näkökulmasta on aiem-
paa helpompaa, kun tiimit ympäri 
Suomen saadaan koottua samaan, 
vaikkakin virtuaaliseen, tilaan. Sa-
moin asiakkaiden kanssa on entis-
tä sujuvampaa ottaa yhteys lyhyel-
läkin varoitusajalla, Rislakki pohtii.

 
Tukea, vaan ei vahtimista
Tutkimuksen mukaan hybridityö 
vaatii tulevaisuudessa yhtä lail-
la johtajilta entistä parempia sosi-
aalisia taitoja ja toisaalta työnteki-
jöiltä itsensä johtamista, aloitteel-
lisuutta ja oman työn kehittämistä.

Sweco selvitti asiantuntijatyön nykytilaa ja työntekijöiden siihen liittyviä 
odotuksia laajalla tutkimuksella. Nyt organisaatiossa kehitetään saatujen 
tulosten pohjalta tulevaisuuden hybridityön mallia.

Muutos kohti itseohjautuvuut-
ta ei kuitenkaan tapahdu itsestään, 
vaan asiantuntijat kaipaavat tukea 
oman työnsä johtamiseen.

– Tämän päivän työelämään ei 
kuulu vahtia työntekijöiden olan 
yli, milloin työtä tehdään, tai pa-
kottaa työskentelemään tietyssä 
paikassa. Asiantuntijamme tietä-
vät itse parhaiten, miten työt kan-
nattaa tehdä, Rislakki kertoo.

Rislakin mielestä esihenkilön 
rooli asiantuntijan hybridityön 
johtamisessa onkin poistaa estei-
tä työnteon tieltä. Työnantajan teh-
tävä on mahdollistaa työnteko niin, 
että se on tehokasta ja kannattavaa 
niin työntekijän kuin yrityksen nä-
kökulmasta.

Tutkimuksen mukaan yli 80 pro-
senttia asiantuntijatyötä tekevistä 

Tutkimuksen mukaan etätyö lisää työntekijöiden hyvinvointia ja tehokkuutta vain, jos organisaatio onnistuu vaalimaan yhteisöllisyyttä.

teksti  saara argillander  kuvat sweco

haluaisi jatkaa etätöitä myös tule-
vaisuudessa. Näkemys sopivasta 
etätyön määrästä taas vaihtelee.

Swecolla työskentelee Suomessa 
kaikkiaan 2 800 asiantuntijaa, eikä 
sama työnteon malli sovi kaikille. 
Työtehtävät ja liiketoiminnan tar-
peet määrittävät pääosin työn te-
kemisen paikkaa ja tapaa, mutta 
jokaista swecolaista kuullaan, kun 
mallia rakennetaan.

– On hienoa, että meillä voi hy-
vin vapaasti vaikuttaa siihen, mis-
sä ja miten työtä tekee. Samalla 
työntekijöille on kuitenkin annet-
tava suuntaviivat, joiden puitteissa 
toimia, Lagerström tiivistää.  
 
Molemmat samalla viivalla
Työelämän muutos kohdataan eri 
organisaatioissa eri lähtökohdis-

ta. Swecon infratoimialalla etätyö-
käytännöt ja valmiudet digitaalis-
ten työkalujen käyttöön olivat hy-
vällä mallilla jo silloin, kun Suomi 
siirtyi hetkessä etätyöhön.

Swecolla projekteja oli totut-
tu tekemään yhdessä eri puolilla 
Suomea sijaitsevien toimistojen 
kesken, ja oman työn johtamisen 
mallit olivat jo olemassa. Monissa 
organisaatioissa vielä pähkäiltiin, 
kuinka toiminta saadaan edes siir-
rettyä kotitoimistoihin.

– Hybridi voi haastaa organisaa-
tioiden perustavanlaatuisia pilarei-
ta. Monessa yrityksessä on joudut-
tu miettimään, pitääkö yrityskult-
tuuri tai arvot nyt määritellä uudel-
leen, Metsänen sanoo.

Se Swecolla on huomattu, et-
tä työnteon tavoissa ollaan entistä 

useammin samalla viivalla asiak- 
kaan kanssa, kun hybridityöhön on 
totuteltu muissakin organisaatiois-
sa jo hetken verran.

– Työn tilaaja on usein esimer-
kiksi valtionyhtiö- tai virasto, jossa 
etätyöt eivät ennen pandemiaa ol-
leet samalla tavalla arkipäivää. Kun 
asiakas on digitaalisten ratkaisujen 
hyödyntämisessä samalla viivalla, 
yhteistyö on entistä joustavampaa, 
Rislakki sanoo.
 
Paluuta koronaa edeltävään   
toimistoarkeen ei ole  
Yksi asia on selvää: paluuta enti-
senlaiseen toimistoarkeen ei ole. 
Swecolla uskotaan, että asiantun-
tijatyö kehittyy suuntaan, joka ko-
rostaa ja lisää tuottavuutta, jousta-
vuutta sekä hyvinvointia.

Metsäsen mukaan hybridityössä 
on vielä valtavasti otettavaa. Par-
haat ratkaisut syntyvät ihmisten 
kanssa rohkeasti kokeillen. Toi-
miva malli syntyy vasta, kun tie-
detään, mitä hybridityöllä halutaan 
saada aikaan tulevaisuudessa.

– Muissakin organisaatioissa 
kannattaa miettiä, mitä hybridi-
työllä yritetään niissä ratkaista. 
Halutaanko rytmittää työpäivää, 
luoda puitteet syvätyöskentelylle 
vai houkutella työntekijöitä uusil-
ta paikkakunnilta?

– Tarkoituksemme ei ole tehdä 
väliaikaista mallia työnteolle. Siir-
tymä kokonaisvaltaiseen hybridi-
työhön on jo alkanut, ja nyt muo-
toillaan sen ympärille swecolaisille 
ja tuleville swecolaisille sopivinta 
työnteon mallia, Rislakki summaa.

Hybridityö 
n Työn tekemistä paikasta 
riippumatta digitaalisia  
ratkaisuja hyödyntäen.

n  Siihen kuuluu työskentely- 
paikan vaihtaminen omien, 
tiimin sekä organisaation  
tarpeiden mukaan.

n Avainsanoja yhteisöllisyys 
ja paikkariippumattomuus.

Työntekijäkokemus on Swecolle ensisijaisen tärkeä, ja asiantuntijatyön ymmärtämisessä ja sen kehittämi-
sessä halutaan olla aina askeleen verran muita edellä, sanoo Swecon henkilöstöjohtaja Sari Metsänen.

LUE LISÄÄ SWECON  
HYBRIDITYÖTUTKIMUKSESTA:
BIT.LY/HYBRIDITYOTUTKIMUS
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FiComin Elina Ussa uskoo, että valokuitu- ja 5G-mobiiliteknologian 
mahdollisuuksia yhdistämällä nopeutetaan verkkoinfran rakentamista.

Infran laitemarkkina tulee pandemian jälkeen selvästi piristymään,  
sanoo Konevel Oy:n toimitusjohtaja Mikko Jääskeläinen.

I CT-alan edunvalvontajärjes-
tö FiComin toimitusjohtaja 
Elina Ussa harmittelee Suo-
men kuntien kankeaa vitkas-

telua verkkoinfran kehittämisessä. 
Asioita pitäisi edistää kunnissa ak-
tiivisesti ja markkinavetoisesti, ei-
kä vain odotella valtion tukirahoi-
tusta infrahankkeisiin.

– Viestintäverkot muodostavat 
modernin yhteiskunnan ja julkis-
ten digipalveluiden perustan. Nii-
den rakentaminen pitäisi nähdä 
tulevaisuusinvestointina, joka pa-
rantaa kuntien kilpailukykyä. Ke-
hittyneitä verkkoyhteyksiä tarvitse-
vat niin alueen yritykset, kotitalou-
det kuin kunta itse. Esimerkiksi so-
te-puolen digitaaliset palveluratkai-
sut, kuten etäklinikat, tarvitsevat 
toimiakseen nopeita ja toimintavar-
moja yhteyksiä, Ussa muistuttaa.

Verkkoinfran kehittämistä hait-
taavat erityisesti kuntien epäyhte-
näiset rakentamiskäytänteet, me-
netelmiin liittyvät vanhakanteiset 
rajoitteet ja hankkeiden monimut-

Tasokas verkkoinfra lisää 
kunnan kilpailukykyä

kaiset luvituskäytännöt. Verkon ra-
kennuttaja joutuu hakemaan lupia 
sekä kunnalta että Ely-keskuksel-
ta. Tässä pitäisi päästä selkeämpään 
yhden luukun toimintakulttuuriin.

– Verkkoja rakennetaan kuntara-
jojen yli. Olisikin tärkeää, että kun-
nat sopisivat yhtenäisistä tavoista 
toimia. Nyt esimerkiksi kaapeli-
kaivantojen syvyydet vaihtelevat 
kuntakohtaisesti. Infran rakentami-
sessa pitäisi sallia uusien ja edisty-
neempien menetelmien käyttämi-
nen. Esimerkiksi mikrosahaamisen 
salliminen tehostaisi rakentamis-
ta. Mikrosahauksessa kaapelia var-
ten tehdään maahan pieni railo, jo-
ka täytetään saman päivän aikana.

Joka vuosi puoli miljardia 
verkkoinvestointeihin
Kuntakohtaisista kehityseroista huo- 
limatta Suomen digi-infra kestää 
kansainvälisen vertailun. Valtakun- 
nalliset poliittiset päätökset ja te-
leyritysten investointihalukkuus 
ovat tukeneet vahvan infran raken-

tamista. Nykyään 4G-mobiiliverk-
ko on kaikkien Suomen kotitalouk-
sien saatavilla, ja 100 megan kiin-
teän verkkoyhteyden voi hankkia 
jo yli 65 prosenttia kotitalouksista. 
Myös 5G-verkko laajenee vauhdilla.

– Suomi on digitalisaation kärki-
maa ja mobiiliverkkojen kattavuus 
on poikkeuksellisen hyvä. 5G-verk-
ko yltää jo puoleen Suomen kunnis-
ta ja laajenemisvauhti on nopea. Te-
leyritykset investoivat vuosittain 
500 miljoonaa euroa verkkojen ra-
kentamiseen. Summa jakautuu puo-
liksi kiinteän ja mobiiliverkon ra-
kentamiseen. Teleyhtiöiden inves-
tointiaste on peräti 20 prosenttia.

Kunnat ja valtio talkoisiin
Kunnat ja valtio voisivat tehdä pää-
töksiä, joilla 5G-verkon laajenemis-
ta voitaisiin helpottaa.

– Olisi hyvä, jos kuntien omista-
mia rakennuksia voitaisiin hyödyn-
tää nykyistä enemmän 5G-verkon 
rakentamisessa. Valtio voisi puoles-
taan laajentaa kotitalousvähennys-
tä niin, että kuluttajat voisivat ha-
kea sitä kodin tai piha-alueen ulko-
puolella tehtävien töiden kustan-
nuksista, kuten kulut, jotka syn-
tyvät valokuituverkon vaatimista 
maanrakennustöistä tontin rajojen 
ulkopuolella. Tämä lisäisi osaltaan 
nopeiden liittymien kysyntää.

Osa kunnista on jäämässä verkkoinfran kehityksessä 
takamatkalle. Nopeat ja luotettavat verkkoyhteydet 
tulisikin nähdä keskeisinä vetovoimatekijöinä.

E lokuussa Konevelin toi-
mitusjohtajana aloitta-
nut Mikko Jääskeläinen 
on lähtenyt puunaamaan 

yhtiön prosesseja entistä kirkkaam-
miksi. Hän on ammentanut strate-
gisen johtamisen oppinsa IT-alalta, 
jossa hän toimi parikymmentä vuot-
ta johtotehtävissä ja konsulttina. 

– IT-alalla asiakastyytyväisyy-
destä huolehtiminen on arkipäi-
vää, mutta työlaitteiden markkin-
assa vielä uutta. Haluamme erot-
tautua juuri poikkeuksellisen hy-
vän palvelun ja asiakaskokemuk-
sen kautta, Jääskeläinen lupaa.

Jos kone hajoaa työmaalla, yhtiö 
lähettää paikalle korjaajan ja toimit-
taa tarvittaessa väliaikaisen laitteen, 
jotta työt eivät keskeydy.

Jääskeläinen pitää tärkeänä, että 
asiakas saa sen mitä haluaa, ja pääl-
limmäiseksi jää tunne välittämi-
sestä. Asioinnin jälkeen asiakkailta 
tullaan keräämään palautetta soit-
tamalla tai digitaalisten kanavien 
kautta. Toiveita kuunnellaan myös 

Ensiluokkaiset laitteet joko 
vuokralle tai omaksi

messuilla. Tavoitteena on kehittää 
palveluita entistä paremmiksi.

Kasvua Etelä-Suomesta
Konevel perustettiin Iisalmeen 2010 
infrahuollon laitteiden maahan-
tuontia ja kauppaa varten. Se edus-
taa yksinoikeudella useita merkkejä 
ja tekee omaa tuotekehitystä.

Asiakaskuntaan kuuluu maata-
lousyrittäjiä sekä maanrakentami-
sen, kiinteistö- ja tiehuollon, pur-
ku- ja kierrätyksen, viherrakentami-
sen ja viemäröintialan toimijoita se-
kä kunnat ja valtionhallinto.

Yhtiö on hiljattain laajentanut toi- 
mintansa Tuusulaan tavoitteenaan 
hakea kasvua Etelä-Suomesta. 

– Keskitämme Tuusulaan vuok-
rakoneliiketoimintaa ja varaosapal-
veluita. Alueella on runsaasti kausi-
luontoisia toimijoita, joille tarveläh-
töinen kaluston vuokraaminen on 
järkevin ja ekologisin ratkaisu.

Osa yhtiön uudistumista on pai-
nopisteen siirtäminen koneiden 
vuokraamiseen ostamisen sijaan. 

Vuokralaitteet ovat aina huollettu-
ja laatutuotteita, eivätkä vaihtolaa-
rista kaivettuja ikäloppuja rojuja.

Tiedolla johtaminen on yksi Jääs-
keläisen lempilapsista. Käytännös-
sä se tarkoittaa, että asiakasdataa 
hyödynnetään asiakkaiden kausi-
luonteisten tarpeiden ennakoimi-
seksi. Datasta selviää, mitä ja mil-
loin asiakas on tilannut aiemmin.

– Oikea-aikaisuus vähentää tur-
hia ostoja ja laitteiden seisottamista 
varastossa. On kaikkien etu hank-
kia oikeita laitteita oikea-aikaisesti. 

Laitteiden toimitusajat ovat glo-
baalin materiaalipulan takia veny-
neet ja myös hintataso on nousus-
sa. Vuokraaminen on hyvä vaihto-
ehto toimitusvaikeuksissa kamp-
pailevalle alalle.

Kaikki kanavat käyttöön
Tähän asti alan markkinointi on 
keskittynyt pääasiassa paperilehti-
mainontaan, mutta Konevel aikoo 
jatkossa lisätä monikanavaisuutta 
sähköisillä alustoilla.

– Kehittelemme myös verkko-
kauppaa ja apuria netissä asiointiin.

Konevelin edustamien ensiluok-
kaisten tuotteiden laatu, käyttöikä 
ja kustannustehokkuus ovat tuo-
neet yritykselle uskollisia asiakkai-
ta. Yhtiö myös huoltaa vanhoja lait-
teita ja myy niitä käytettyinä. 

teksti tuomas i. lehtonen  kuva sanni hirvonen

Infrahuollon koneita ja laitteita tarjoava Konevel Oy 
on ottanut tehtäväkseen uudistaa alan toimintatapoja. 
Yhtiö satsaakin vahvasti asiakaskokemukseen.

teksti ritva-liisa sannemann  kuva teemu heikkiläNRC Group on Suomen 
suurin radanrakentaja ja 
johtava toimija rautatie-
materiaalien hankinnassa. 
Niissä huomio kiinnittyy 
entistä enemmän mate-
riaalien kierrättämiseen 
ja elinkaariajatteluun.

N RC Group on kierrättä-
nyt materiaaleja jo yk-
sittäisissä ratahank-
keissa, mutta jatkossa 

uusio- ja hyötykäyttöä tullaan te-
hostamaan. Yhtiö on solminut Väy-
läviraston kanssa viisivuotisen ma-
teriaalipalvelusopimuksen, jossa 
korostuvat aikaisempaa enemmän 
kierrätys ja elinkaaritehokkuus.

– Mietimme parhaillaan syste-
maattista toimintamallia, jolla kier-
rätyksen eri vaiheet saadaan onnis-
tumaan purkutyöstä lajitteluun, 

NRC Groupin Materiaalit-divisioonan johtaja Katariina Nilsson sekä ympäristöpäällikkö Jukka Viitasen mukaan merkittävä määrä ratarakentamisen materiaaleista on kierrätettävissä.

kuljetukseen ja uusiokäyttöön, ker-
too Materiaalit-divisioonan johtaja 
Katariina Nilsson.

Tähän asti hankinnoissa ovat 
ratkaisseet pääasiassa uuden os-
tohinta ja toimitusvarmuus. Jat-
kossa materiaalien kierrätysastet-
ta tullaan myös mittaamaan. 

Ytimessä kestävä kehitys
Konkreettisiin ilmastotekoihin yri-
tys on ryhtynyt jo esimerkiksi Tam-
pere-Seinäjoki-radalla, jossa on uu-
siokäytetty muualta puretun turva-
laitejärjestelmän metalliosia. 

Kun modernia tekniikkaa on asen- 
nettu vanhoihin ratalaitekaappei-
hin, on järjestelmälle saatu lisää elin-
kaarta noin 30 vuotta. Myös opasti-
mien vastavalosuojien metalliset li-
pat ovat päätyneet uudelleenkäyt-
töön. Toimenpiteillä on kierrätetty 
suuri määrä metallia.

Energiansäästöä ja kunnossapi-
tokulujen laskua saatiin vaihtamal-
la opastinjärjestelmän vanhat heh-
kulamput LED-valoyksiköihin.

– Merkittävä määrä materiaaleis-
ta on kierrätettävissä, sanoo ympä-
ristöpäällikkö Jukka Viitanen. 

Hän katsoo, että siirtyminen li-
neaarisesta talousmallista kiertota-
louteen on ympäristöystävällisyy-
den lisäksi kannattavaa, sillä se tuo 
säästöjä ja laskee urakoiden hintaa.

Viitanen tähdentää, että kestä-
vää infraa pitää myös rakentaa kes-
tävästi. Tampere-Seinäjoki-radan 
kokemukset osoittavat selvästi tule-
vaisuuden suuntaa ja ohjaavat vas-
taavanlaiseen toimintaan.

Vastuullisuus näkyy myös yrityk-
sen uudessa ympäristöohjelmassa, 
jonka osana seurataan muun muas-
sa energiankulutusta.

- Tavoitteemme on keventää hii-
lijalanjälkeämme. Päästövähennyk-
sille on asetettu tavoitteet kansain-
välisen kasvihuonekaasuprotokol-
lan mukaisesti, Viitanen kertoo.

Etelä-Suomen rataverkon pöl-
kynvaihdossa huomioitiin ympä-
ristöystävällisyys puujätteen kulje-
tuksessa, jossa siirryttiin viime syk-
synä kumipyöräliikenteestä rauta-
tiekuljetuksiin. Se paransi osaltaan 
kustannustehokkuutta.

NRC Group on liittynyt Suomen 
Green Building Counciliin, jossa se 
toimii Kestävä infra -toimikunnas-

sa. Siinä kehitetään yhdessä alan 
muiden toimijoiden kanssa vas-
tuullista infrarakentamista.

Verkkokoulutus perehdyttää 
vastuullisuuden saloihin
NRC Groupilla on Suomessa yli 150 
vuoden kokemus rauta- ja raitiotei-
den rakentajana. Syvät juuret ulot-
tuvat valtio-omisteiseen VR Trac-
kiin, joka myytiin vuonna 2019 nor-
jalaiselle konsernille. 

– Meillä on vankka asiantunte-
mus materiaaleista, mutta niiden 
kierrättämistä ja elinkaariajattelua 
pitää vielä herätellä, Nilsson toteaa.

Avainasemassa on Tampereella 
toimiva keskusvarasto, jossa teh-
dään purkuosien lajittelua. Siellä 
on jo henkilöitä, joille uusiokäy-
tön idea on sydämen asia. 

– Käytöstä poistuvien materiaalien 
uusio- sekä hyötykäytön kannalta 
syntypaikkalajittelu on keskiössä, 
Viitanen lisää.

Alhaisen syntypaikkalajittelun ja 
kierrätysasteen taustalla ovat usein 
vanhat tottumukset. Siksi NRC Grou-
pilla on käynnistetty koko henkilös-
tölle suunnattu vastuullisuusaihei-

Ratarakentamisen kestävä  
tulevaisuus vaatii tekoja jo nyt

NRC GROUP 
n  Suurin rauta- ja raitio- 
teiden rakentaja sekä radan 
kunnossapitäjä Suomessa.

n  Lisäksi merkittävä raide- 
infran sähköverkkojen ja 
turvalaitejärjestelmien  
rakentaja sekä rautatie- 
materiaalien toimittaja.

n Pohjoismaiden johtava 
raideinfra-alan toimija. Toi-
minta-ajatuksena on luoda 
huomisen vaatimukset 
ylittävää infrastruktuuria.

n Yritys julkaisi ensimmäi-
sen vastuullisuusraporttinsa 
vuonna 2020.

teksti ritva-liisa sannemann 
kuva eino ansio

nen verkkokoulutus, jonka on suorit-
tanut hyväksytysti jo puolet yrityk-
sen noin tuhannesta työntekijästä.
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Sijoittajien kiinnostus tuulivoimahankkeita kohtaan 
käy nyt kuumana, ja sekä maanomistajilla että kehit-
täjillä on hyvät mahdollisuudet saada maa-alueiltaan 
ja hankkeiltaan aiempaa parempia tuottoja. 

Vihreä 
energia 
houkuttaa 
sijoittajia

Sähköverkkoyhtiöt satsaavat nyt sähkösiirron tasalaatuun. Verkkojen säävarmuutta parannetaan siirtämällä 
niitä maan alle sekä kehittämällä varastointijärjestelmiä, kertovat Sirpa Smids, Harri Räsänen ja Olli Laine.

U usiutuvan energian 
hankkeet lisääntyvät 
vauhdilla Suomessa ja 
maailmalla. Investoin-

tisummat ovat mittavia. Suomen 
uusiutuvan energian hankkeista 
etenkin tuulivoima tuntuu kiin-
nostavan sekä kotimaisia että kan-
sainvälisiä sijoittajia. 

Suomen tavoite on olla hiilineut-
raali vuoteen 2035 mennessä. Kun-
nianhimoiset tavoitteet edellyttä-
vät merkittäviä investointeja vihre-
än ja laadukkaan energian tuotan-
toon soveltuvan infrastruktuurin ra- 
kentamiseksi. 

– Pelkästään Euroopan osalta pu-
hutaan tuhansien miljardien inves-
toinneista. Isot investoinnit vaati-
vat pääomaa, mahdollisesti velan 
ottamista. Tässä saumassa sopiva 
rahoittaja voi olla sananmukaises-
ti kullanarvoinen, KPMG:n ener-
gia- ja infrastruktuurihankkeiden 
parissa työskentelevät asiantuntijat  
Sirpa Smids, Harri Räsänen ja Olli 
Laine arvioivat.

Tuulivoimahankkeiden ja uusiu-
tuvan energian sijoitusmahdolli-
suuksien kiinnostavuutta globaalien 
toimijoiden silmissä lisää Suomen 
maine vakaana euroalueen maa-
na, jossa on tehokkaat sähkömark- 
kinat ja vahvat näkymät tulevaisuu-
den energialle. Lisäksi kansalaisten 
mielipiteet ovat muuttuneet tuuli-

voimamyönteisemmiksi. 
– Uusiutuvan energian hankkeet 

ovat mittavia, ja niiden läpiviemi-
nen vaatii useiden eri osa-aluei-
den erityisosaamista. KPMG auttaa 
maanomistajia esimerkiksi maan-
vuokrasopimusten laadinnassa, ke-
hityskumppanien hankinnassa, ra-
kennusvalmiiden hankkeiden ra-
hoituksen hankkimisessa ja omis-
tusjärjestelyissä. Meillä on tässä 
työssä tukenamme laaja, kansain-
välinen yhteistyö- ja kontaktiver-
kosto, Smids kuvailee. 

Kuntien riskejä voidaan
hajauttaa osaomistuksella
Viime vuosina Suomessa on nähty 
muutamien kunnallisten energia-
yhtiöiden omistusjärjestelyjä. Jär-
jestelyissä kunta on ottanut kump-
panikseen sijoittajan.

– Järjestelyillä on oikein suunni-
teltuna ja toteutettuna pitkälle ulot-
tuvat, positiiviset vaikutukset kun-
nalle. Kunta esimerkiksi saa lisää 
osaamista yhtiön ohjaukseen. Näin 
varmistetaan yhtiön taloudellinen 
tehokkuus ja tasoitetaan kunnan 
riskikeskittymää, Räsänen kertoo.

– Olemme avustaneet monia 
energiayhtiöitä, kuntia sekä kau-
punkeja erilaisissa infraomistus-
ten järjestelyissä. Sijoittajat ovat 
vakaiden tuotto-odotusten vuok-
si halukkaita jakamaan omistuk-

seen liittyviä riskejä, Laine sanoo. 
Sijoittajan mukaantulo kunnal-

liseen energiayhtiöön ei suoraan 
merkitse päätäntävallan luisumis-
ta vieraille toimijoille. Prosessien 
yhteydessä voidaan päättää, kuin-
ka suuresta osuudesta kunta, kau-
punki tai muu toimeksiantava osa-
puoli on valmis luopumaan. 

Yli 50 prosentin omistuksella 
päätäntävalta on mahdollista säi-
lyttää nykyisillä omistajilla, jolloin 
päästään kuitenkin hyötymään uu-
den omistajan mukanaan tuomas-
ta osaamisesta ja asiantuntijuudes-
ta. Oleellista on löytää juuri se oi-
kea sijoittaja, joka on valmis jaka-
maan riskiä ja toimimaan sopimuk-
sen edellyttämällä tavalla. Osuuden 
myynti sijoittajalle vapauttaa pää-
omaa muuhun toimintaan ja jakaa 
energiayhtiöön liittyvän riskin laa-
jemmalle kunnan taseessa.

Panostus kehitykseen
Energia-alan murros on tuonut 
muutostarpeita myös alan palvelu- 

ja myyntitoimintoihin. Sähkön 
myyntitoiminta on nykyään erittäin 
kilpailtua, ja sähkön hinta on vii-
me vuosina vaihdellut reippaasti. 
Kilpailuedun saavuttaminen vaa- 
tii uusien, asiakkaiden tarpeista 
lähtevien palveluiden kehittämis-
tä. Palveluiden uskotaan tulevai-
suudessa ratkaisevan, kun kulut-
taja valitsee sähkönmyyjää.

Sähkönsiirrossa on myös panos-
tettava entistä enemmän kehityk-
seen. Sekä yritykset että kuluttajat 
vaativat laadukasta ja tasavarmaa 
sähköntoimitusta. 

Viime aikoina sijoittajat ovat 
kiinnostuneet myös julkisen sek-
torin sosiaalisesta infrastruktuuris-
ta. Koulu-, terveyskeskus- ja hoiva-
kiinteistöjen investointien toteut-
taminen yhdessä sijoittajien kans-
sa mahdollistaa julkiselle sektorille 
tarvittavien investointien toteutta-
misen ilman budjettirajoitteita. En-
tistä ennakoitavammat kassavirrat 
mahdollistavat keskittymisen pal-
veluiden toteuttamiseen.

KPMG:n asiantuntijat korosta-
vat, että erilaisten investointihank-
keiden toteutus- ja rahoitusmallit 
pohditaan aina tapauskohtaisesti. 
Yhtiöstä löytyy vahvaa osaamis-
ta eri järjestelyvaihtoehtojen poh-
dintaan ja taloudellisten vertailu-
laskelmien toteuttamiseen.

– Olemme olleet mukana toteut-
tamassa monipuolisia hankkeita. 
Sitä kautta meille on kertynyt laa-
jaa kokemusta infra- ja energia-alan 
eri osa-alueilta sekä kansainvälisen 
tason osaaminen suunnitella ja to-
teuttaa omistusjärjestelyhankkeita, 
Räsänen huomauttaa.

teksti maarit seeling  kuva riku kylä

KPMG – maailmanlaajuinen  
asiantuntijayritysten verkosto

n  KPMG neuvoo energia- 
alan omistus- ja rahoitusjär-
jestelyissä ja tarjoaa lisäksi 
muun muassa tilintarkastus-, 
vero- ja lakipalveluita. 

n  Yritys toimii 146 maassa 
225 000 henkilön voimin. 
Suomessa KPMG:n riveissä 
on yli 750 henkilöä.

n Uusiutuvan energian 
hankkeet ovat mittavia, ja 
niiden läpivieminen vaatii 
useiden osa-alueiden eri-
tyisosaamista.

n Energia-alan murros on 
tuonut muutostarpeita myös 
alan palvelu- ja myyntitoi-
mintoihin.

“
Oleellista on  
löytää sijoittaja, 
joka on valmis 
jakamaan riskiä.

N ykyaikaisen kaupunkiraken-
tamisen haasteita ovat muun 
muassa tilanpuute ja hyvän 
rakennusmaan väheneminen. 

Ongelma vaatii kekseliäitä tilankäytön rat-
kaisuja, kuten rakennusmaaperän lujitta-
mista, jyrkkiä luiskia ja tukimuureja.

– Tilanpuute aiheuttaa usein sen, että 
luiskat saattavat olla teknisesti haastavia 
toteuttaa ja myös alttiita pintaeroosiolle. 
Geosynteettien avulla voidaan mahdollis-
taa rakentaminen ja tehdä vihreää pintaa 
jyrkillekin luiskille, sanoo ViaCon Oy Ab:n 
toimitusjohtaja Saara Kaikkonen.

Koska myös ympäristönäkökulma on 
ViaConille tärkeä, se pyrkii löytämään rat-
kaisuissaan hiilineutraalimpaa rakentamis-
ta. Geosynteettien käyttö mahdollistaa laa-
jemmin myös uusiomaa-aineksen ja in situ 
-materiaalien käytön kohteessa.

– Oleellista tuotteidemme käytössä on 
se, että niiden avulla pystytään tekemään 
pitkäikäisiä rakenteita. Esimerkiksi geolu-
jitteita käyttämällä pystytään vähentämään 
kiviaineksen käyttöä ja näin ollen vaikutta-
maan syntyvään hiilijalanjälkeen. 

Myös muun muassa teräsputkisilloilla 
on jopa sadan vuoden käyttöikä ja ne ovat 
huoltovapaampia verrattuna muihin silta-
ratkaisuihin.

– Luonto otetaan huomioon myös esi-
merkiksi rumpuputkien suunnittelussa, 
joita voidaan varustella muun muassa ka-
lalaipoin, Kaikkonen toteaa.

Visiosta aina ammattimaiseen 
toteutukseen saakka
ViaCon auttaa ajatuksen asteella olevasta 
visiosta teknisten toteutustapavaihtoeh-
tojen ja mitoitustyön kautta aina toteutuk-
seen saakka. Suurin osa ViaConin toteut-

tamista rakenteista menee maan alle näky-
mättömiin, mutta poikkeuksiakin on. Esi-
merkiksi Kivikon kivikoritukimuuri on on-
nistunut geotekninen esimerkki siitä, mi-
ten yhdessä lujitteiden ja kivikorien avulla 
on toteutettu suuri ja korkea, meluesteenä 
toimiva tukimuuri.

– Halusimme pohtia tarjousvaiheessa, 
voisiko rakennetta toteuttaa vielä alustavia 
suunnitelmia tehokkaammin. Päädyimme 
muuttamaan mitoitus- ja toteutustapaa, jon-
ka myötä saimme aika- ja kustannussäästöä, 
Kaikkonen kertoo tyytyväisenä.

Valmista jopa viikossa
ViaCon on Suomen suurin teräsputki- ja 
teräsholvisiltojen sekä kierresaumattujen 
rumpuputkien valmistaja. Sen etu on koti-
maisuus ja se, että yritys pystyy tarjoamaan 
asiakkailleen yksilöityä palvelua. Teräsput-
kisilta on kustannustehokas, huoleton ja no-
pea vaihtoehto esimerkiksi paikalla valetul-
le betonirakenteiselle alikulkusillalle: sillan 
rakentaminen aiheuttaa tehokkuudessaan 
hyvin vähän häiriötä liikenteelle ja valmis-
ta voi olla jopa viikossa.

– Koska päällystetyillä pinnoilla huleve-
sien hallinta on ilmastonmuutoksen myötä 
nykypäivän haaste, tarjoamme tarkoitusta 
varten erilaisia vesien varastointi- ja viivy-
tysrakenteita. Lisäksi meiltä löytyy ratkai-
su muun muassa siihen, kuinka rakentaa 
suurempiakin kuormia kestävä maanalai-
nen ilmastointi nopeasti ja helposti, unoh-
tamatta tietenkään kustannustehokkuutta. 
ViaConin tuotteita on tällä hetkellä käytös-
sä muun muassa Helsingin Olympiastadio-
nilla ja Amos Rex -taidemuseossa. 

– Lisäksi olemme tuoneet Suomeen myös 
uuden betonisen elementtisiltaratkaisun, 
CON/SPAN, kertoo Kaikkonen.

Kotimainen ratkaisutoimittaja tekee kaupunki-infrastruktuurin 
rakentamisen kehitystyötä. Lujitteiden avulla pystytään vähentä-
mään kiviaineksen käyttöä esimerkiksi tie- ja kenttärakenteissa.

Kasi-siltojen betonianturat voidaan varustaa tilaajan mieltymysten mukaan vaikkapa 
kettujen kuvilla, sanoo ViaCon Oy Ab:n toimitusjohtaja Saara Kaikkonen.

Kaupunki-infran 
innovaatioita 
etevällä otteella

teksti maiju korhonen  kuva joona raevuori

T yypillisesti kiviainesta tuottavil-
la yrityksillä on toiminnassa pie-
nempiä toimipisteitä, joista jokai-
nen aiheuttaa omat ympäristövai-

kutukset. Rakennusalan johtavalla kiviai-
nestoimittaja Seepsula Oy:llä on päinvastai-
nen toiminta-ajatus, sillä sen Senkkerin kivi-
ainestehtaalla pääkaupunkiseudulla riittää 
materiaalia sadaksi vuodeksi. Keskitetyn toi-
minnan ansiosta toiminta-alueen ympäristö-
vaikutukset voidaan huomioida paremmin.

– Tuotamme isosti ja keskitetysti yhdes-
sä paikassa saman määrän kiviainesta, mikä 
vaatii muilta alan toimijoilta jopa kymme-
nien pikkupaikkojen yl-
läpitoa. Koska raaka-ai-
ne on toiminnallemme 
keskeinen tekijä, ovat 
yrityksen omistajat pys-
tyneet pitkäjänteisel- 
lä maanhankinnalla ta-
kaamaan sen, että raa-
ka-ainetta riittää ja pys-
tymme panostamaan 
tehtaan kehittämiseen 
pitkälle tulevaisuuteen 
saakka, kertoo Seep-
sulan myyntijohtaja 
Richard Lustig. 

Hän toteaa, että kun muut alan toimijat 
puhuvat vähäpäästöisyydestä, on Seepsula 
täysin suomalaisena perheyrityksenä tehnyt 
oikeasti mittavia toimia ympäristön eteen.

– Asiakkaamme voi olla varma, että tuot-
teidemme ympäristöjälki on alan pienin. 
Sähköä vaativa toiminta tapahtuu meillä 
verkkovirrassa, kun monet toimijat operoi-
vat liikuteltavilla diesel-aggregaateilla. 

Yritys on investoinut myös aurinkoenergi-
an hyödyntämiseen rakentamalla jopa 3 000 
paneelista koostuvan aurinkosähköpuiston. 

– Noin kahden hehtaarin suojavallille ra-
kennetun aurinkopuiston tuottama ener-
gia vastaa neljäsosaa kaikesta sähköntar-

peestamme. Tehtaan kiinnioloaikoina siir-
rämme tuotetun sähkön Vantaan Energian 
verkkoon, kertoo Seepsulan huoltoinsinööri  
Tomi Nikula.

Joustavasti toimituksesta noutoon
Sekä toimitus- että noutomyynnissä Seep-
sulan kilpailuvaltteja ovat täsmällisyys ja ri-
peys. Yrityksen toimintaperiaatteisiin kuu-
luu, ettei mikään asiakas ole liian pieni, joten 
se palvelee yhtä hyvin suurimpia yrityksiä 
kuin yksityisiä kuluttajiakin. Syksyllä 2021 
toteutetussa asiakastyytyväisyyskyselyssä 
Seepsula sai erittäin hyvän NPS-luvun: 63.

– Pyrimme aina anta- 
maan hyvän arvion kuor- 
man saapumisajasta. 
Vastaamme myös nope- 
asti yhteydenottoihin ja 
tarjouspyyntöihin. Kaik-
ki tuotteemme ovat ti-
lattavissa myös suoraan 
verkosta. Verkkokaupan 
lisäksi meillä on käytös-
sä myös oma tilausapp-
likaatio, jonka avulla 
kuormia voi tilata hel-
posti suoraan työmaal-
le, yrityksen myynnistä 

vastaava Lustig lupaa.
Seepsulan toimituskalusto on nykyaikais-

ta ja kokonaisuudessaan vähintään Euro 6 
-päästöluokiteltua, ja yrityksen sopimusau-
tojen tankissa käytetään uusiutuvaa polt-
toainetta. Joukossa on mukana myös pää-
kaupunkiseudun ensimmäinen hybridiauto. 

– Toimipisteemme sijainti, laajin tuoteva-
likoima, päällystetyt kulkuväylät sekä mitta-
va kuormaus- ja vaakauskapasiteetti takaa-
vat sen, ettei tarvitse jonotella. Tehtaan yh-
teydestä löytyy oheispalveluita, kuten lou-
nasravintola ja tankkauspiste. Kuljettajan ei 
siis tarvitse poiketa reitiltään päivän aikana 
ja pysäköintitilaa löytyy, Lustig kiteyttää.

Seepsulan Senkkerin kiviainestehtaalla pääkaupunkiseudulla riittää materiaalia ainakin 
sadaksi vuodeksi. Keskitetty toiminta auttaa ympäristövaikutusten hallinnassa.

Kestävä kiviaines 
tukee ympäristöä
Jokainen suomalainen käyttää vuodessa noin kuorma-autollisen 
verran kiviainesta. Puhutaan siis tärkeästä materiaalista, joka on 
kaiken rakentamisen perusta. Kiviainestuotannossa korostuvat 
ympäristönäkökohdat, jotka on otettava paremmin huomioon.

teksti pekka säilä  kuva seepsula

“
Aurinkopuiston 
energia vastaa 
yhtä neljäsosaa  
koko yrityksen 
tarpeesta.
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L änsimainen yhteis-
kunta on isojen haas-
teiden edessä. Infra-
struktuuri sekä väestö 
ikääntyvät ja kaupun-

gistuminen voimistuu. Talouteen ja 
terveyteen liittyvät koettelemukset 
ravisuttavat kansakuntia, ilmaston-
muutos vaatii toimenpiteitä. Haas-
teet edellyttävät massiivisia panos-
tuksia muun muassa uuteen tekno-
logiaan.

– Julkisen sektorin toimijoille 
yhtälö on erittäin haastava, toteaa 
CapMan Infran Managing Partner 
Ville Poukka. 

Investointeja on pakko tehdä, 
mutta miten sijoittaa rahat kestä-
västi ja kannattavasti? Miten kun-
nat saisivat uutta näkemystä vaik-
kapa energiayhtiöiden hoitoon? 
Miten yritykset voisivat keskittyä 
ydintoimintoihinsa ja luoda samal-
la uutta bisnestä? 

CapMan on johtava pohjoismai-
nen, monipuolisen pääomasijoitta-
misen ammattilainen. Se on tunnis-
tanut kuntien ja teollisuusyritys-
ten keskuudessa lukuisia yhteis-
työmahdollisuuksia, joita se edis-
tää vuonna 2018 perustamansa Cap-
Man Infra -rahaston avulla. Rahas-
toon ovat sijoittaneet muun muassa 
Ilmarinen, Espoon kaupunki, Kir-
kon eläkerahasto ja Tradeka.

CapMan Infran tavoitteena on 
kanavoida hallinnoimiaan pää-
omia hankkeisiin, jotka avaavat 
uusia toimintatapoja kestävän pe-
rusinfrastruktuurin parissa ener-
gia-, liikenne- ja telekommuni-
kaatiosektorilla. Rahasto sijoittaa 
muun muassa kaukolämpöön, säh-
köntuotantoon ja -siirtoon, uusiu-
tuvaan energiaan ja biokaasuun.

– Kuntien tehtäväpaletti on laaja. 
Jossain kohtaa pitää miettiä, haluaa- 
ko kunta sijoittaa parempiin kun-
nan omiin palveluihin kuin esimer- 
kiksi osakeyhtiömuotoiseen ener-
giayhtiöön. Me haluamme vapaut-

Huomisen infra
rakennetaan 
yhdessä

taa kunnilta pääomia muun muassa 
päiväkoteihin ja vanhusten hoitoon 
tehtäviin investointeihin. 

CapMan Infra vie investoinnit  
ruohonjuuritasolle. Kaikkien in-
vestointien ei tarvitse olla miljar-
diluokkaa, vaan kannattavaa bis-
nestä syntyy pienemmälläkin ra-
halla, Poukka huomauttaa. 

Paikallinen toimija
Kumppaneita pääomasijoittaja on 
löytänyt isojen teollisuusyhtiöiden, 
energiayhtiöiden ja kuntien joukos-
ta. Vastaanotto on ollut hyvä. 

– Suomesta on tähän asti puut-
tunut aktiivinen, kasvollinen toimi-
ja, Poukka kuvaa. 

Norjassa CapMan Infra on osallis-
tunut julkisen liikenteen kehitykseen 
ja uudistanut vuonoseutujen reitti-
liikennettä sähköistämällä autolaut-
toja. Ensi vuoden alkuun mennessä 
parikymmentä päästötöntä sähkö-
lauttaa sukkuloi vaikeakulkuisella 
seudulla. Reittiliikenteessä on aloit-
tamassa myös maailman ensimmäi-
nen vetyalus. 

– Erityisesti meitä kiinnostavat in-
vestoinnit, jotka johtavat pois fos-
siilisten polttoaineiden käytöstä, 
Poukka perustelee.

Kestävään kehitykseen tähtää-
viä hankkeita CapMan Infra on lan-
seerannut myös Suomessa. Yksi sen 
kohteista on Loviisan Lämpö, joka 
tuottaa ja jakelee kaukolämpöä Lo-
viisassa. 

Syyskuussa CapMan Infra sopi 
suomalaisen energiayhtiö St1:n 
kanssa yhteistyöstä maalämpölai-
tosten rakentamisesta. Yhteistyö 
tähyää maalämpöinvestointien 
vauhdittamiseen ja lämmityksen 
päästöjen vähentämiseen. 

Valokuituverkko lisää 
tiedonsiirron kapasiteettia
Tuore esimerkki vastuullisesta pää-
omasijoittamisesta on Valokuitu-
nen Oy. Se on CapMan Infran ja Te-

lian muodostama yhteisyritys, jo-
ka vastaa räjähdysmäisesti kasva-
viin tiedonsiirron tarpeisiin valta-
kunnallisesti. 

CapMan Infra halusi parantaa 
Suomen nopeita datayhteyksiä ja 
tiedonsiirron kapasiteettia, ja Telia 
kiinnostui yhteistyöstä. Kumppanit 
perustivat huhtikuussa 2020 uuden 
toimijan, Valokuitunen Oy:n, jos-
ta CapMan Infra omistaa 60 ja Te-
lia 40 prosenttia. Valokuitusen lii-
ketoiminta pohjautuu Telian Avoin 
Kuitu -liiketoimintaan. 

Valokuitunen rakentaa valokui-
tuverkkoa taajama-alueille ympäri 
Suomen. Yritys sai liiketoimintakau-
passa Telialta seitsemän hengen tii-
min sekä 20 000 kotitaloutta katta-
van verkon Helsingissä, Tampereel-
la ja Turussa. 

Pääkaupunkiseudulta startan-
nut bisnes on tehnyt lyhyessä ajas-
sa valtavan kasvuloikan. Henkilös-
tö on kasvanut yli 40:een ja verkon 
kattavuus tuplaantunut. 

Yritys uskoo, että tiedonsiirron 
tarpeen voimakas kasvu jatkuu pit-
källe tulevaisuuteen. Se investoi 
Suomen valokuituyhteyksiin 300 
miljoonaa euroa.

– Valokuitu on loistava tuote, sillä 
se on ympäristöystävällisin ja paras 
käsillä oleva tiedonsiirron teknolo-
gia ja kestää aikaa. Kun se on kerran 
rakennettu, se pysyy. Sitä ei tarvitse 
uusia, kuten niin moni muu tekno-
logia, toteaa Valokuitunen Oy:n toi- 
mitusjohtaja Heikki Kaunisto.

Kauniston mielestä kotitalouk-
sien ja koko yhteiskunnan olisi hyvä 
tiedostaa valokuidun tarpeellisuus 
kasvavan tiedonsiirron tarpeen kat-
tamiseksi. Kotien kannattaisi ottaa 
valokuitu kiinteänä yhteytenä, kos-
ka siten mobiili-infran kapasiteet-
ti riittäisi myös tulevaisuudessa te-
hokkaaseen tiedonsiirtoon. 

Valokuitu varmistaa toiminta-
varman, kaksisuuntaisen yhtey-
den, sillä se kykenee kuljettamaan 

Kunnat ja teollisuusyritykset ovat paineen alla. Ne haluavat käyttää pääomiaan 
tehokkaasti passiivisen infrastruktuurin omistamisen sijaan. CapMan Infra tarjoaa 
toimintamalleja erityisesti energia-, liikenne- ja telekommunikaatiosektorilla.  
Valokuitunen Oy toimii valokuituverkkojen pelinavaajana valtakunnallisesti.

teksti helen partti  kuva patrik pesonen

Miksi valita 
valokuitu?
n Valokuitu kotiin on aina 
nopein ja huolettomin yh-
teys nettiin kaikille kodin 
laitteille.

n  Yhteys on tasalaatuinen, 
ja sen viive lyhin mahdolli-
nen. Videot eivät pätki tai 
pelit hidastele.

n Kotiin asti rakennettu 
kiinteä valokuituyhteys 
nostaa kiinteistösi arvoa.

n  Kodin yhteyksistä valo-
kuitu on pitkäkestoisin ja 
ekologisin: kaapelit palve-
levat vähintään 50 vuotta.

yhtä tehokkaasti sekä lähtevää että 
tulevaa liikennettä. 

– Valokuituverkon rakentamises-
sa Valokuitusen vahvuus on Telian 
kattava valtakunnallinen runkoverk- 
ko, johon Valokuitunen kytkee koti-
talouksien liittymät, Kaunisto sanoo. 

Valokuitunen rakentaa verkkoja 
aina Saariselkää ja Sallaa myöten. 

– Sallan kunnassa oli iso tarve saa-
da kuntaan verkko, mutta kukaan 
ei tullut sitä rakentamaan. Me olim- 
me vastaus heille. 

– Eroamme muihin nähden siinä, 
että rakennamme valokuituyhtey-
den ja tarjoamme asiakkaille avoi- 
men kuidun, mahdollisuuden vali- 
ta laajakaista- ja tv-palvelut useil-
ta eri palveluoperaattoreilta. Kuka 
tahansa palveluntarjoaja voi tarjo-
ta meidän verkkomme päällä omia 
palvelujaan, Kaunisto painottaa.

Nykytiedon mukaan vain valo-
kuitu tarjoaa lähes rajattoman tie-
donsiirron myös tulevaisuudessa.

Yhteisyrityksessä molemmat  
kumppanit loistavat
CapMan Infran ja Telian yhteistyö  
tarjoaa Valokuituselle vankan omis- 
tuspohjan ja monipuolisen osaami-
sen kasvulle sekä teknologiselle ke-
hitykselle. 

– Telialla on resursseja tutkimuk- 
seen, meillä pääsy viimeiseen tekno- 
logiaan. CapMan antaa puolestaan 
toiminnallemme fokuksen, ja tukea 
löytyy aina, kun tarvitaan. Myös ra-
hoitus on iso asia. Ei tarvitse miet-
tiä, onko meillä budjettia rakentaa 
asiakkaille kuitua maahan, Kaunis-
to havainnollistaa. 

CapMan ei osallistu yhtiöiden 
operatiiviseen toimintaan, mutta 
se antaa panoksensa strategiatyö-
hön, rahoitukseen ja riskienhallin-
taan omistajaohjauksen kautta, mi-
kä on tervetullutta osaamista missä 
tahansa yrityksessä. 

CapMan Infra voi tuoda oman tii-
minsä tai muiden ammattilaisten 
osaamista hallitustyöskentelyyn 
aktiivisena omistajana. Poukka us-
koo, että myös julkinen sektori voisi 
hyötyä CapManin tiimin asiantun-
temuksesta. 

Nopea verkkoyhteys kaikille
Lisäkapasiteettia tiedonsiirtoon siis 
tarvitaan, ja sarkaa on kynnettävä, 
jos Suomi aikoo digitaalisen infra-
struktuuristrategiansa mukaisesti 
nousta tietoliikenneverkkojen kär-
kimaaksi. Suomen pyrkimyksenä 
on Euroopan komission tavoittei-
den mukaisesti taata nopeat laaja-

kaistayhteydet, vähintään 100 me-
gabittiä sekunnissa, kaikille kansa-
laisille vuoteen 2025 mennessä. 

Naapuriin verrattuna Suomi on 
jäänyt jälkeen; Ruotsissa tietoliiken-
nenopeudet ovat jo nyt kymmenker-
taiset eli yhden gigabitin luokkaa.

Heikkoihin datayhteyksiin voi 
törmätä vielä jopa monissa taajamis-
sa pitkin Suomea. Tänä päivänä on 
tavanomaista, että lapset pelailevat 
nettipelejä samalla kuin vanhem-
mat tekevät etätöitä asiantuntija-
tehtävissä ja istuvat Teams-kokouk-
sissa. Sellaista datasiirron määristä 
ei paraskaan mobiiliverkko selviä. 

Mobiili-infra ei riitä
Kuituyhteydet ovat sähköistettyjen 
autolauttojen ja maalämpölaitosten 
rakentamisen tavoin havainnollinen 
esimerkki vastuullisesta pääomasi-
joittamisesta ja siten linjassa Cap-
Man Infran arvojen kanssa. Kuitu-
yhteydet tukevat tasa-arvoa suo-
malaisten keskuudessa: ne tarjoa- 
vat mahdollisuuden asua ja työs-
kennellä monissa paikoissa, ei vain 
isoissa kasvukeskuksissa.

– Suomessa ollaan luotettu mo-
biili-infraan, mutta datan käyttö on 
lisääntynyt massiivisesti. Hyvä mo-
biiliverkko on hyvä asia, mutta se ei 
yksin riitä, Poukka toteaa.

Valokuitu on myös ympäristöys-
tävällisin tiedonsiirron muoto; sen 
hiilijalanjälki on pienin vastaavan-
laisiin tuotteisiin verrattuna. 

Kuka tahansa voi tarjota palvelujaan meidän kuituverkkomme päällä,  
toteaa CapMan Infran Ville Poukka ja Valokuitusen Heikki Kaunisto.

Suomessa ollaan  
luotettu mobiili- 
infraan, mutta datan 
käyttö on lisääntynyt  
massiivisesti. Toimiva 
mobiiliverkko on  
hyvä asia, mutta se  
ei yksin enää riitä.
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S uomen kansainvälisten 
merikuljetusten keskiös-
sä oleva Hangon Satama 
panostaa satamatoimin-

tojen tehostamiseen ja turvalli-
suuden edistämiseen. Käynnis-
sä olevien hankkeiden seurauk-
sena Hangon Länsisatama uudis-
tetaan lähes kokonaan. Lisäksi Ul-
kosataman turvallisuus on paran-
tunut lisättyjen myrskypollareiden 
seurauksena, Koverhariin puoles-
taan havitellaan uutta syvälaituria 
suurempiakin laivoja palvelemaan. 
Hankkeiden tekninen johtaja Björn 
Peltonen kertoo toimenpiteiden li-
säävän alueen kilpailukykyä logis-
tiikkamarkkinoilla entisestään.

– Liikkuminen Länsisatamassa 
on parantunut merkittävästi uu-
distusten seurauksena. Olemme 

peruskorjanneet alueella kenttää 
2,1 hehtaarin verran, maanpintaa 
on oikaistu ja hulevesijärjestelmät 
tehty. Nyt trailereiden parkkeeraa-
minen käy helposti myös lumisella 
säällä, kun alueen opasteet ja maan 
kallistumat parantavat kulkua, Pel-
tonen kertoo alueen käyttöä tehos-
taneista kehitystoimenpiteistä.

Länsisataman eri uudistukset 
ovat toteutettu yhteistyössä eri si-
dosryhmien kanssa. 

– Mallinsimme yhteistyössä tääl-
lä asioivien osapuolten ja alan asian-
tuntijoiden kanssa säilytysalueita 
niin, että rekkojen on turvallisem-
pi ja tehokkaampi liikkua alueella. 
Yhteistyön tuloksena edistimme sa-
tamassa asioinnin sujuvuutta muun 
muassa uusilla liikennemerkeillä ja 
opasteilla, Peltonen jatkaa.

Toimenpiteiden on jo nyt havait-
tu parantavan työturvallisuutta se-
kä tehokkuutta.

– Uusien maalauksien ja opastei-
den ansiosta säilytystilat löytyvät 
helpommin ja toiminta on sujuvam-
paa, kun ei tarvitse ajella alueella ris-
tiin rastiin. Turhien matkojen ajami-
nen työkoneilla on vähentynyt, mi-
kä näkyy turvallisuuden lisääntymi-
sessä ja polttoainekulujen alenemi-
sessa. Samalla sataman potentiaalia 
pystytään hyödyntämään entistä te-
hokkaammin, kun kuljetusyksiköt 
saadaan tiivistettyä, eikä yksiköiden 
tarvitse peruuttaa, Peltonen kertoo 
kehityshankkeen hyödyistä.

Hangon satama toimii kolmessa 
eri satamaosassa. Länsisataman li-
säksi liikennöintiä kehitetään myös 
Ulkosatamassa sekä Koverharissa.

– Koverharin osalta meillä on ve-
silupahakemus sisällä uuden syvä-
laiturin rakentamiselle. Tavoittee-
namme on rakentaa 14 metrin kul-
kusyvyydellä 300 metriä pitkä syvä-
laituri, jonka avulla pystymme pal-
velemaan myös huomattavan suuria 
laivoja. Ulkosatamaan puolestaan li-
sättiin kaksi uutta myrskypollaria, 
jotka kestävät aikaisempaa enem-
män kuormitusta. Hangon satama 
on jo nyt kansainvälisen meriliiken-
teen solmukohta Suomessa, ja nämä 
toimenpiteet tulevat nostamaan kil-
pailukykyä edelleen, Hangon Sata-
masta kerrotaan.

Ei turhaa odottelua
Hangon Sataman erityisinä valtti-
kortteina ovat ympärivuorokauti-
nen palvelu sekä lyhyet merimatkat 
Eurooppaan. Nopeiden lähetysten 
tavaraa liikkuu satamasta päivittäin 
tiuhaan tahtiin.

– Suomen eteläisimmällä kärjel-
lä sijaitsevasta Hangosta on suora 
yhteys avoimelle Itämerelle, joten 
olemme nopea silta eri satamiin ym-
päri maailman. Palvelu pelaa vuoro-
kauden ympäri, joten rekat voivat 
tuoda tavaran tänne myöhäänkin 
ilman, että paikan päälle on jäätävä 
notkumaan. Turhaa odottelua sa-
tamassa ei ole, joten asiakkaamme 
pystyvät suunnittelemaan ajonsa 
tehokkaasti. Lyhyen merimatkan 
ansiosta lähtöjä on paljon, joten ta-
vara lähtee täältä joustavasti liik-
keelle eri vuorokauden aikoina, 

Peltonen summaa.
Ympärivuorokauden liikennettä 

palveleva satama on viihtyisä asioi-
da sujuvasti myös yöaikaan. 

– Rakensimme lisää 30 metrin 
mittaisia valaisinmastoja paran-
taaksemme näkyvyyttä etenkin yö-
aikaan. Nyt asiointi yöllä on miellyt-
tävämpää ja turvallisempaa, Han-
gon Satamasta todetaan.

Kohti hiilineutraaliutta
Hangon Sataman kaikkia kehitystoi-
menpiteitä ohjaa toimintojen tur-
vallisuus- ja tehokkuustekijöiden 
rinnalla tärkeänä osana myös ym-
päristöpoliittinen näkökulma.

– Sataman alueita rakennetaan 
ja kunnostetaan kestävän kehityk-
sen ratkaisuja hyödyntäen. Palve-
luidemme lähtökohtana on olla 
turvallisia sekä ihmiselle että ym-
päristölle. Tavoitteenamme on ol-
la täysin hiilineutraali omassa toi-
minnassamme vuoteen 2024 men-
nessä, Suomen eteläisimmästä sa-
tamasta kerrotaan.

Hangon satama 
on edelläkävijä

Hangon Sataman alueita rakennetaan ja kunnostetaan kestävän kehityksen ratkaisuja hyödyntäen, kertovat tekninen johtaja Björn Peltonen sekä markkinointipäällikkö Nina Häggroth.

Hangon Sataman infrastruktuuria kehittämällä on lisätty asioinnin tur-
vallisuutta ja tehokkuutta. Tavara liikkuu kansainvälisen meriliikenteen 
solmukohdasta Eurooppaan entistä sujuvammin nyt ja tulevaisuudessa.
teksti mari korhonen  kuva linda baarman

“
Palveluidemme 
lähtökohtana on 
olla turvallisia 
sekä ympäristölle 
että ihmiselle.

P. Salonen Oy on käyttänyt Kihon palveluita oman toimintansa tehostamiseen jo yli viiden vuoden ajan.

K iho Oy:n liiketoimin- 
nan kehitysjohtaja Tomi 
Virtasen viesti infra- 
alan yrityksille on sel-

keä: paperille raapustetut työkir-
jaukset joutavat museoon. Kun yri-
tys siirtyy arkensa hallinnassa säh-
köiseen maailmaan, paranevat pro-

jektien hallinta, toiminnan tehok-
kuus sekä kannattavuus, ja saadaan 
säästöjä kalusto- ja hallintokuluissa. 
Samalla yrittäjän vapaa-aika lisään-
tyy ja yöunien laatu kohenee, kun 
hallinnollinen työ vähenee.

– Kihon tarkoituksena on auttaa 
yrityksiä pääsemään eroon epä-

Kuopiolaisyrityksen  
kehittämä järjestelmä 
auttaa infra-alaa toimi-
maan resurssiviisaammin. 

määräisille lippulapuille kirjatuis-
ta muistiinpanoista ja työaikakir-
jauksista. Järjestelmämme kerää da-
taa työntekijöiden sekä koneiden ja 
laitteiden työsuorituksista. Kerätty 
tieto toimii perustana laskutuksel-
le ja palkanmaksulle. Tiedon poh-
jalta voidaan myös koostaa raport-
teja asiakkaille, viranomaisille sekä 
yrityksen omien prosessien kehit-
tämistä varten, Virtanen summaa. 

Avointen rajapintojen ansiosta 
Kiho voidaan liittää yrityksen mui-
hin järjestelmiin, kuten laskutus- ja 
palkanlaskentaohjelmistoihin. Hal-
linnon prosesseja automatisoimalla 
asiakasta voidaan laskuttaa nopeas-
ti tehdystä työstä ja palkanlaskenta 
on vaivatonta.

Asiakasyrityksen tarpeisiin
Kiho koostuu kolmesta osiosta, 
kenttätyön- ja kalustonhallinnas-
ta sekä työajanseurannasta. Asiak-
kaalle voidaan räätälöidä tarpeet 
täyttävä järjestelmäkokonaisuus 
sopivat ohjelmistomoduulit valit-
semalla. Kiho ja siihen integroitu 
taloushallintajärjestelmä muodos-
tavat pienille infra-alan yrityksille 
toiminnanohjausjärjestelmään ver-
rattavissa olevan kokonaisuuden.

– Asiakkaamme pysyvät Kihon 
avulla kärryillä kentällä tapahtu-
vasta työstä, koneiden liikkeistä ja 
työmaiden tilanteista. Näin johta-
minen tehostuu. Kihon avulla voi-
daan optimoida kaluston käyttöas-
tetta, huoltoja ja käytön taloudelli-
suutta. Palvelu tarjoaa myös katta-
vasti ratkaisuja pienemmän kalus-
ton hallinnointiin. Datan perusteel-

la käyttökustannukset voidaan las-
kea tarkasti. Tämä helpottaa inves-
tointipäätösten tekoa ja konetyön 
tuntihintojen määrittämistä. 

Paikkatietoa hyödyntävä Kiho 
pyörii tietokoneella ja mobiililaitteil-
la. Tilausten organisointi sekä teh-
tävien ja -ohjeiden reaaliaikainen 
jakaminen onnistuvat näppärästi 
kartta- ja kalenterinäkymien avulla. 

Kirjaamisen oltava helppoa
Kiho hyödyntää työkoneisiin ja lait-
teisiin asennettujen paikanninlait-
teiden lähettämää dataa sekä työn-
tekijöiden mobiililaiteilla tekemiä 
työaika-, tarvike- ja materiaalikir-
jauksia. Kihon mobiilikäyttöliitty-
mä on kehitetty intuitiiviseksi ja 
ohjaavaksi, joten kirjausten teke-
minen työmaalla on helppoa.

– Olemme tehneet pitkään yh-
teistyötä infra-alan kanssa. Järjes-
telmämme vastaakin erittäin hy-
vin toimialan erityistarpeisiin. Ki-
ho pystyy tarkastelemaan työko-
neesta saatavaa tietoa ja työnteki-
jöiden kirjauksia kokonaisuutena. 

Kihoa voi hyödyntää yrityksen si-
säisen käytön lisäksi alihankintaket-
juissa. Kirjausoikeuksia voidaan an-
taa alihankkijoiden työntekijöille, ja 
pääurakoitsijoille voidaan myöntää 
oikeus tarkastella alihankkijayritys-
ten toimintaraportteja. 

Kotimaista Kiho-järjestelmää on 
kehitetty 2000-luvun alusta lähtien, 
ja se on käytössä jo yli 1 000 yrityk-
sessä. Tällä hetkellä yritys työllistää 
yli 50 työntekijää. Lisäksi Kiholla on 
tytäryhtiö USA:ssa, jossa se tulee 
kasvattamaan toimintaansa.

Paperiset työkirjaukset 
joutavat pian museoon 

teksti tuomas i. lehtonen 
kuva mikko suutarinen

K olmiulotteiset tietomal-
lit ovat tulleet olennai-
seksi osaksi työmaiden 
arkea. Niitä käytetään 

laajasti sekä talonrakennuksen et-
tä infrakohteiden suunnittelussa 
ja toteutuksessa. Työ nopeutuu ja 
laatu on parempaa, kun tietomal-
lin pohjana on tarkka paikkatieto.

– Tietomallipohjaisen suunnitte-
lun hyödyntäminen työmaalla edel-
lyttää tarkkaa koordinaatistoon si-
dottua paikannuspalvelua, Geot-
rimin Trimnet-palvelun myynti- 
insinööri, Jouni Ojanperä sanoo.

Geotrim on tarjonnut kaksi vuo-
sikymmentä rakennusalan ja maan-
mittauksen satelliittipohjaiseen 
paikkatietoon liittyviä palveluita ja 
tuotteita. Ojanperällä on monipuoli-
nen kokemus infrarakentamisesta ja 
erikoisosaamista satelliittimittaus-
ten käytöstä rakennushankkeissa.

Helpotusta työmaan arkeen
Satelliittipaikannuspalvelu tuo hyö-
tyjä tietomallipohjaisen rakentami-
sen kaikissa vaiheissa eli suunnit-
telussa, rakentamisessa ja kunnos-
sapidossa. Sillä saavutetaan sentti-

Tarkkaa paikannusta rakennustyömaille

metriluokan tarkkuuksia.
3D-koneohjauksen lisäksi Trim-

net-palvelua hyödynnetään myös 
moderneissa ratkaisuissa kuten UA-
V:ssä (Unmanned Aerial Vehicle), 
mobiilikeilauksessa ja robotiikassa. 

Satelliittipohjaisten GNSS-mit-
tausten (Global Navigation Satellite 
System) reaaliaikaiset ratkaisut ovat 
monipuolistuneet ja tarkentuneet 
niin, että niiden päälle tehdään jat-
kuvasti uusia työmaiden arkea hel-
pottavia sovelluksia. Mahdollisuuk-
sien oivaltaminen ja käyttöönotto 
vaatii alan kokemusta, jota Geotrim 
tarjoaa Trimnet-palvelullaan.

Satelliittiteknologiaa ei käytetä 
pelkästään isojen hankkeiden suun-
nittelussa ja toteutusvaiheessa vaan 
moni yksittäinen koneurakoitsija-
kin on ottanut sen käyttöön. 

Palvelu perustuu satelliittipai-
kannuksen suunnannäyttäjäyritys 
Trimblen teknologiaan, jota yri-
tys on kehittänyt 1970-luvulta al-
kaen vastaamaan uusien käyttäjä-
ryhmien tarpeita. Satelliittipaikan-
nus on lisäksi mukana esimerkiksi 
maanmittauksen sovelluksissa.

– Palvelussamme arvostetaan sii-

nä olevaa Trimblen patentoimaa 
VRS-menetelmää, jossa sijainti tuo-
tetaan palveluna suhteessa käyttä-
jän sijaintiin. Palvelumme huomioi 
satelliittimittaukseen liittyviä vir-
helähteitä kuten ilmakehän virhe-
tekijöitä. Näin saamme optimoidun 
sijainnin määrittelyn käyttäjälle.

Trimnet-palvelun kotimaisuus 
on yksi huomattava etu. 

– Olemme lähellä asiakaskun-

taamme ja asiantuntijamme ovat 
Suomessa. Kuulemme asiakkai-
demme tarpeita ja kehitämme pal-
velua niiden mukaan ja niin, et-
tä asiakkaamme saavat jatkuvas-
ti uusinta teknologiaa käyttöönsä.

Tukea vuorokauden ympäri
Läheisyys ja moderni, varmennettu 
teknologia takaavat myös sen, että 
palvelu on käytössä kellon ympäri 

vuoden jokaisena päivänä. Asiak-
kaat myös saavat tukea läheltä, mi-
kä on monelle koneyrittäjälle tärkeä 
syy valita Geotrim kumppanikseen.

– Palvelun kehittämiseen ja yl-
läpitoon löytyy yli 20 vuoden ko-
kemus ja sitä tuotetaan Suomessa 
ammattilaisten käyttöön. Käyttäjä 
saa taakseen osaavan organisaation 
asiantuntijoineen sekä huolto- ja tu-
kipalveluineen, Ojanperä toteaa.

Monilla työmailla hyödynnetään senttimetrin tarkkuuden tarjoavaa satelliittidatan Trimnet-korjauspalvelua.

Geotrim Oy:n Trimnet-satelliittipaikannuspalvelu 
varmistaa tietomallipohjaisen työskentelyn laadun 
rakennushankkeiden kaikissa vaiheissa.
teksti jukka nortio  kuva geotrim
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oleva tarrapinta mahdollistaa vai-
vattoman asennuksen muottiin 
ja vähentää samalla muottikan-
kaan ryppyjä sekä huonoja liitok-
sia. Muottikangas asennetaan pys-
ty- tai vinomuottien pinnalle. Kiin-
nittämisen jälkeen valutyö suorite-
taan normaalisti. Muottikankaal-
la päällystetyt muotit irtoavat hel-

posti kovettuneen beto-
nin pinnasta ilman erilli-
siä irrotusaineita.

Sopivassa suhteessa 
sementti ja vesi muo-
dostavat vahvan liiman, 
joka sitoo betonin kiviai-
neksen. Muottikankaan 
avulla ylimääräinen ve-
si suotautuu muottikan-

kaan taakse, minkä ansiosta se-
menttipartikkelit lähestyvät toi-
siaan ja tekevät rakenteesta mah-
dollisimman tiiviin ja vahvan. Kun 
vesi valuu muottikankaan ansios-
ta pois, poistuvat samalla myös yli-
määräiset ilmarakkulat, jolloin be-
tonin pinnasta tulee sileä ja helpos-
ti puhtaana pidettävä.

– Ratkomme yhdessä asiakkaan 
kanssa eri käyttökohteiden haas- 

Kun valetaan kestävää 
betonirakennetta, tiiviy-
teen ei usein kiinnitetä 
riittävästi huomiota. 
Muottikankaan avulla 
valetun betonipinnan  
lujuus ja tiiviys parane- 
vat huomattavasti.

Kestävä betonirakenne sietää 
pitkäaikaistakin rasitusta

B etonirakenteet vale-
taan perinteisesti sileitä 
muottipintoja vasten, 
mikä aiheuttaa veden 

kertymistä betonirakenteen pin-
taan. Veden kertyminen antaa beto-
nille heikomman pinnan, kuin mi-
tä rakenne muilta osin on. Pitkäai-
kaisen kestävyyden kannalta, juuri 
betonin pinnan tulee olla kestävä, 
jotta se suojaa rakennetta pitkän 
ajan vaikutuksilta, kuten veden, 
pakkasen tai tiesuolan kloridien 

aiheuttamilta rasituksilta.
– Hyvin valettu betoni lujenee 

vanhetessaan. Se kestää hyvin pu-
ristusta, mutta ei vetoa, minkä ta-
kia betonin sisään valetaan teräs-
tä. Betoni on teräkselle erittäin hy-
vä suoja, koska se on emäksistä ja 
suojaa näin ruostumiselta. Betonin 
on oltava kuitenkin riittävän tiivis-
tä, jotta rapauttavien ai-
nesoisen kulkeutuminen 
betonin läpi teräksiin es-
tyy, kiteyttää betonira-
kenteisiin erikoistuneen 
Muottikolmio Oy:n toimi-
tusjohtaja Mikko Aalto.

Muottikolmiolla on yli 
30 vuoden kokemus eri 
betonirakenteisiin koh-
distuvista haasteista sekä kestä-
vien rakenteiden valmistamisesta. 
Yritys toimittaa betonirakennerat-
kaisuja vaativiin kohteisiin, kuten 
jätevesien puhdistamoihin, kaato-
paikkojen suojaukseen ja siltatyö-
maille, joissa betonirakenteet jou-
tuvat äärimmäiselle rasitukselle.

– Vaativiin betonivalukohtei-
siin toimitamme Väyläviraston hy-
väksymää Formtex-muottikangas-

ta, jonka avulla betonin pintaker-
roksesta saadaan mahdollisimman 
kestävä. Muottikankaan päätehtä-
vä on valuttaa ylimääräinen vesi ja 
ilma tuoreen betonin pintakerrok-
sista. Veden valuessa pois putoaa 
betonin vesi-sementtisuhde mas-
san pinnasta, mikä parantaa beto-
nin lujuutta ja tiiviyttä huomatta-

vasti, kertoo Aalto ja jatkaa: 
Betonille muodostuu vahva, tii- 

vis ja tasainen pinta, mikä antaa 
erinomaisen suojan klorideja, kar-
bonatisoitumista, pakkasta sekä 
mekaanista kulutusta vastaan.

Vaivaton tarrapinta
Itseliimautuva tarrapohjainen 
muottikangas on helppo asentaa. 
Muottikankaan toisella puolella 

Ratkomme yhdessä asiakkaan kanssa betonirakentamisen haasteita ja toimimme urakoitsijan apuna projektin alkuvaiheesta lähtien, lupaa Muottikolmio Oy:n toimitusjohtaja Mikko Aalto.

teita ja toimimme urakoitsijan apu-
na projektin alkuvaiheesta lähtien. 
Käyttökokemusten perusteel-
la haemme jatkuvasti myös uusia 
edistyksellisiä tuotteita valikoi-
maamme, Aalto kuvailee Muotti-
kolmion toimintaperiaatteita.  

Neuvontaa saatavilla myös 
käytännön olosuhteissa
Muottikolmion tavoitteena on löy-
tää asiakkaiden rakennuskohteil-
le sopivimmat tuotteet, jotka mah-
dollistavat pitkän käyttöiän ja ko-
konaisedulliset ratkaisut. 

– Toimitamme tuotteet Vantaan 
noutovarastosta nopeasti rakennus-
työmaille kaikkialle Suomeen sekä 
lähialueille. Neuvontaa tarjoamme 
Vantaan konttoristamme käsin ja 
edustajiemme kautta. Luonnollises-
ti käymme myös työkohteissa opas-
tamassa käytännön olosuhteissa.

Muottikolmio on vuonna 1990 
perustettu, rakennusalan tuottei-
den parissa toimiva palveluyritys, 
joka toimii tuotteidensa maahan-
tuojana ja valmistuttajana. Yhtiö 
hakee jatkuvasti uusia ja edistyk-
sellisiä tuotteita valikoimaansa.

“
teksti pekka säilä   
kuva joona raevuori

Muottikangas parantaa  
betonin pinnan lujuutta ja  

tiiviyttä huomattavasti.


