
Infran kääntäminen kiertotaloudellisen
kasvun rungoksi tulee olemaan seuraava
suuri muutos niin meillä kuin maailmalla. 
Puheenvuorossa Kimmo Kurunmäki. s.2

Kaupunkirakentaminen
Älykkäät ratkaisut tekevät ahtaassa  
kaupunkiympäristössä työskentelystä  
tehokkaampaa ja ketterämpää. s. 3

Erikoisosaaminen
Vaativalle maaperälle rakentaminen 
edellyttää huolellisen suunnittelun 
lisäksi laadukasta paalutustyötä. s. 6

Hankesuunnittelu
Riippumaton asiantuntija siivittää 
kuntien infrastruktuurihankkeiden 

kannattavaa läpivientiä. s. 15

Rahoitus. Kestävä yhteiskunta vastuullisilla sijoituksilla. s. 8

MAINOSLIITEContent Housen tuottama erikoisjulkaisuMAINOSLIITE

Infra



MAINOSLIITE INFRA

n  03

INFRA MAINOSLIITE

13 VENTONIEMEN
SORA 
Maansiirtoa lähes sadan 
vuoden ajan

15 KPMG 
Asiantuntemus siivittää 
infrahankkeiden toteu-
tusta

Sisältö

PUHEENVUORO 
Kimmo Kurunmäki  
 
SRV INFRA 
Älykäs infra tukee kaupunki-
rakentamista  

DESTIA 
Kaupunkikehittämisen  
haasteiden ratkaisija

STM INFRA 
Haastava maaperä vaatii  
erikoisosaamista 
 
NORDIC GEO CENTER 
Huipputarkkoja mittauksia  
mobiililaserskannauksella 
 
CAPMAN 
Vastuullinen infrasijoitus  
helpottaa kuntien paineita 
 
HSY 
Hulevesiä hallitaan yhteistyöllä  
  
UNITED BANKERS 
Vakaampaa tuottoa listatuista 
infrayhtiöistä

STARA 
Sujuva viestintä lieventää  
katurakentamisen haittoja 

TERRAMARE 
Satama- ja vesirakentamisen 
tulevaisuus näyttää valoisalta 

HANGON SATAMA
Merilogistiikan kasvava keskus 

VMSV
Tarkkaa ja tehokasta sisävesi-
rakentamista

METSÄHALLITUS
Kiviaineksia valtion mailta

02 
 
 
03 
 

05 

 
06 

 
07 
 

 
08 
 

O9 

10 
 

 
11

12

13

14

16

TEKIJÄT | Päätoimittaja Sini Levisalo | Sisältökoordinaattori Mikko Tammi- 
lehto | Repro Salla-Maaria Syvänen | Toimittajat Anna Gustafsson, Juha- 
Pekka Honkanen, Timo Hämäläinen, Joonas Ranta, Outi Rantala, Ritva-Liisa 
Sannemann, Jarmo Seppälä, Pekka Säilä | Kuvaajat Linda Baarman, Juha 
Arvid Helminen, Juho Länsiharju, Jarkko Mikkonen (kansikuva), Joona Rae- 
vuori | Kannen kuvauspaikka Ravintola Juuri

| Infra on Content Housen julkaisema mainosliite. Jaellaan  
Helsingin  Sanomien liitteenä 12.11.2019. Painosmäärä 100 000.

Lue myös  
newspool.fi  

SUOMEN KAUPUNGIT ovat kattavan tekni-
sen infrastruktuurin osalta kertaalleen ra-
kennettuja. Kantakaupunki-infra rakennet-
tiin viime vuosisadan alkupuoliskoon men-
nessä. Laajentuvan kaupungin infraa alet-
tiin tehdä autoistumisen ja lähiörakentami-
sen myötä 1950-luvulta lähtien.

NYT OLEMME  infran rakentamisessa uu-
della kierroksella. Avaamme katuja van-
hentuneiden ja huono-
kuntoisten maanalais-
ten verkostojen uusimi-
seksi. Parannamme nii-
den kapasiteettia kestä-
mään kaupunkien kas-
vun ja ilmastonmuutok-
sen tuomat rasitteet. Di-
gitalisoimme verkosto-
jen seurannan ja yllä-
pidon. Samalla pistäm-
me kadut kerralla uusik-
si panostamalla etenkin 
pyöräliikenteen suju-
vuuteen ja kävely-ym-
päristön laatuun. 

M YÖ S  JÄT E V E S I JÄ R J E S T E L M ÄT  ovat 
uudistumassa merkittävästi. Rakennam-
me keskitettyjä, kaupunkiseudun laajuisia 
käsittelylaitoksia, kun taas energiantuotan-
nossa ja -jakelussa yhdistelemme kauko- ja 
lähijärjestelmiä. Jätteiden ja energian kier-
totalouden mahdollisuuksia alamme vasta 
hahmottaa laajalla rintamalla. Kun kierto-
talous toimii, jäte muuttuu resurssiksi. Pal-
veleeko nykypäivän infra kuitenkaan tule-
vaisuuden kiertotaloutta?

SUOMI ON  pioneereja liikkumisen yksilöl-
listen palvelujen kehittämisessä. Palvelu-

jen sujuvuus edellyttää toimivaa perusin- 
frastruktuuria ja kokeilevaa asennetta infran 
hyödyntämiseen sekä ennen kaikkea kyt-
keytymistä joukkoliikennejärjestelmiin.  
Raiteita ja bussijärjestelmiä rakennetaan 
suurten ihmisjoukkojen liikkumisen tar-
peisiin ja maankäytön kehityshankkeisiin 
kaupunkiseuduilla. Valtakunnan politiikas-
sa ratkotaan kaupunkienvälisiä, nopeita ju-
nayhteyksiä.

VO I M M E H Y VÄ L L Ä syyl-
lä sanoa, että alalla tapah-
tuu, ja haasteena on, miten 
osaamme ennakoida tekni-
sen infran tulevia muutos-
tarpeita. Aluetutkija Timo 
Aro on todennut, että jo-
ka päivä kaupunkiseuduil-
le muuttaa kaksi bussilas-
tillista uusia asukkaita Suo-
messa. Maailmalla yksittäi-
nen suurkaupunki kasvaa 
bussilastillisen tunnissa. In- 
fran kääntäminen kiertota-
loudellisen kasvun rungoksi 
tulee olemaan seuraava suu-

ri muutos niin meillä kuin maailmalla. Tä-
mä koskee kaikkia alueita, riippumatta vä-
estönkehityksestä. 

I N F R A R A K E N TA M I S E N SU H DA N T E E T 
näyttävät Suomessa lievää kasvua vuodel-
le 2020. Odotukset perustuvat etenkin lii-
kenneväylien korjausvelan lyhentämiseen, 
uusiin väylähankkeisiin ja tuulivoimaraken-
tamiseen. Pula rakennuttamisen, suunnit-
telun ja urakoinnin ammattilaisista on vai-
vannut infra-alaa pitkään. Uusia ammatti-
laisia tarvitaan, jottei infran tila muodostu 
tulpaksi kestävälle kasvulle.

Infrastruktuurin uusi kierros

Kimmo Kurunmäki
Johtaja, yhdyskunta ja infra 
RAKLI ry 

Puheenvuoro 

04 GRK 
Infrarakentamisen  
innovaatiot tehostavat 
työskentelyä 

Älykäs infra tukee 
kaupunkirakentamista

Työnjohtaja Sebastian Foxell ja porari Ville Hellman kertovat uuden paalukoneen olevan notkea toimija työmaalla. 

I nfrarakentaminen on ollut 
pitkään osa SRV:n toimin-
taa ja täydentää yhtiön kau-
punkikehityksen strategiaa.   

Sen liiketoiminta kohdistuu maan- 
alaisiin kalliotiloihin, pohjaraken-
tamiseen, väylähankkeisiin ja eri-
koiskohteisiin, kuten vesirakenta-
miseen ja energialaitoksiin.

– Meillä on vahvaa osaamista 
hankkeissa, joissa työskennellään 
ahtailla kaupunkialueilla, kertoo 
SRV:n Infrarakentamisen liiketoi-
minnan johtaja Sami Korhonen.

Useimmissa projekteissa yhtiö 
toimii pääurakoitsijana tai emoyh-
tiön yhteistyökumppanina, mutta 
pohjarakennuskohteissa sillä voi ol-
la myös aliurakoitsijan rooli. Eniten 
toimintaa on Etelä-Suomessa, mut-
ta louhintaa ja erikoiskohteita hoi-
detaan ympäri maata.

Monipuolinen ja teknisesti edis-
tyksellinen kalusto on työnjohtaja 
Sebastian Foxellin mukaan avain-
asemassa, jotta pohjarakentaminen 
kyetään tekemään huolellisesti ja 
aikataulussa. Hän esittelee Ruotsis-

ta juuri hankittua, uutta porapaa-
lukonetta, yhtiön lippulaivaa, joka 
toimii kaivinkoneen alustalla pora-
ten useita paalutuspisteitä paikal-
taan siirtymättä.

– Ahtaissa olosuhteissa koneilta 
vaaditaan notkeutta ja älykkyyttä, 
tähdentää Foxell, joka toimi aiem-
min porapaalukoneen ohjaajana.

Yhtiö onkin satsannut työmaa-
koneiden digitalisointiin. Esimer-
kiksi kaivinkoneiden hyteissä on 
tietokonenäyttö, josta kuljettaja nä-
kee reaaliaikaisesti, liikkuuko kone 

oikein kohteen suunnitelmaan näh-
den. Automaatiotekniikka merkit-
see mittavirheiden vähenemistä.

Lisäksi paalutuskoneissa on pai-
kannusjärjestelmä, joka antaa tietoa 
porauspisteistä. Kun kone osoittaa 
oikean paikan, työstä tulee entistä 
tarkempaa ja nopeampaa. Paikal-
le ei tarvitse odottaa mittamiestä.

Pieniä ja isoja hankkeita
SRV Infra toteuttaa pohjaraken-
nushankkeita emoyhtiölleen, mut-
ta myös muille yksityisille raken-
nusliikkeille sekä kunnille, julkisil-
le rakennuttajille ja teollisuudelle. 

Hankkeissa on sekä pieniä että 
isoja kohteita. Pienimittaisena pro-
jektina Foxell mainitsee lentoken-
tän pohjoisen laajennusosan, johon 
tarvittiin vajaa 100 paalua. Isossa 
kohteessa porapaalutusta voidaan 
tehdä jopa 10 kilometrin verran.

Käynnissä oleviin hankkeisiin 
kuuluu URHEA-hallin pohjara-
kennustyöt. Projektissa rakenne-
taan Mäkelänrinteen lukion lähei-
syyteen urheilun ja koulutuksen 
kampus. Toinen merkittävä poh-
jarakennuskohde on Vilhonvuo-
renkadun työmaa, jossa ankkurit 
joudutaan viemään jopa 40 met-
rin syvyyteen.

– Vaikka asuntorakentamisen 
buumi onkin hiljentymässä, julki-
sella sektorilla rakentaminen jat-
kuu tasaisesti. Tämä näkyy vakaa-
na työkantana, Korhonen kertoo.

Louhintaa maan alla 
SRV Infra on louhinut muun muassa 
Kalasatamassa maanalaista kalliota 
220 000 kuution edestä väestönsuo-
jatilojen ja REDI-parkkihallin tarpei-
siin. 1150 autolle rakennettu tila on 
osa Euroopan parhaana palkittua 
REDI-keskuksen pysäköintilaitosta.

Parhaillaan yhtiö louhii Finnoos-
sa viemäritunneleita osana Blomin-
mäen jätevedenpuhdistamon han-
ketta. Hankkeiden urakkasummat 
vaihtelevat pienten kohteiden noin 
puolesta miljoonasta suurten pro-
jektien yli 100 miljoonaan euroon.

Väylähankkeissa mittava kohde 
on Kehä I:n rakentaminen Keilanie-
messä. Siihen kuuluu Kehän viemi-
nen betonitunneliin, katuverkos-
ton, meluesteiden, tukimuurien, 
siltojen, Otasolmun kiertoliitty-
män ja viheralueen rakentaminen 
sekä metrolinjan päällä tehtyjä avo-
louhintatöitä.

– Tunneliin ja kahdeksaan siltaan 
on valettu betonia noin 70 000 kuu-
tiota ja kalliota on louhittu yli 300 
000 kuutiota, Korhonen mainitsee.

SRV Infra toteuttaa myös erikois-
kohteita, joista esimerkkinä tämän 
vuoden aikana Kemijoki Oy:lle teh-
dyt Inkeroisten voimalaitoksen pa-
toluukun peruskorjaus sekä vuon-
na 2018 Porttipahdan voimalaitok-
sen kallioseinämän kunnostus.

Uusi porapaalukone on 
juuri saapunut SRV Infra  
Oy:n halliin Keravalle.  
Erikoiskaluston ja älykkäi- 
den ratkaisujen ansiosta 
hankkeet onnistuvat  
myös kaupunkien haas- 
tavissa olosuhteissa.

teksti ritva-liisa sannemann 
kuva joona raevuori 

“
Työstä tulee 
tarkempaa ja  
nopeampaa, kun 
kone osoittaa  
oikean paikan. 
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D estia tunnetaan vah-
vasti valtakunnallise-
na väylien rakentaja-
na ja ylläpitäjänä. Yri-

tyksen koko kuva ei kuitenkaan 
jää tähän. 

– Me mahdollistamme osaltam-
me suomalaisen yhteiskunnan ja 
kaupunkien kehittämisen. Meitä saa 
mielellään haastaa ratkomaan isoja-
kin kysymyksiä, kannustaa johtaja  
Timo Räikkönen Destiasta. 

Destia huolehtii suomalaisen 
infran koko elinkaaresta. Yli 1600 

työntekijän voimin yritys suunnit-
telee, rakentaa ja huoltaa teitä, rato-
ja sekä teollisuus-, kaupunki- ja lii-
kenneympäristöjä koko Suomessa. 

– Kun infra on toimivaa, sitä ei 
tarvitse edes miettiä, Räikkönen 
kuvaa. 

Räikkönen listaa ilmastonmuu-
toksen, kaupungistumisen ja di-
gitalisaation tämän päivän suu-
rimmiksi haasteiksi, mutta samal-
la myös mahdollisuuksiksi, jotka 
vaikuttavat Destian toimintaym-
päristöön. Uusien mahdollisuuk-

sien myötä Destia laajentaa toimi-
alaansa vahvasti kaupunkikehittä-
misen puolelle. 

– Vahvalla osaamisellamme pys-
tymme ratkaisemaan vaativiakin 
kaupunkikehittämisen tilanteita. 
Kykenemme näkemään uudenlai-
sia vaihtoehtoja ja toteuttamaan 
merkittäviä hankkeita, Räikkönen 
iloitsee. 

Vauhtia talouskasvuun 
Destian osaaminen on kertynyt yri-
tyksen pitkän historian aikana. Des-

teksti anna gustafsson 
kuva joona raevuori 

Kaupunkikehittämisen 
haasteiden ratkaisija 

Skandinaviaan laajentuminen on hankekehitysjohtaja Markus Salmelan ja johtaja Timo Räikkösen mukaan Destian seuraava tavoite.  

tia aloitti kuninkaallisena kosken-
perkausjohtokuntana yli 200 vuot-
ta sitten. Pitkän toiminta-aikansa 
ansiosta taloon on kertynyt valta-
va määrä tietotaitoa suomalaises-
ta infrasta, rakentamisesta ja elin- 
ympäristöistä. Tätä kertynyttä 
osaamista Destia haluaa nyt hyö-
dyntää entistä laajemmin. 

Infra on usein kaupunkikehityk-
sen pullonkaula. Erityisesti pääkau-
punkiseudulla sekä muissa kasvu-
keskuksissa asuminen tiivistyy jat-
kuvasti ja kasvava väkimäärä vaatii 
toimivia kaupunki- ja liikennerat-
kaisuja. Logistiikan, kaupan ja esi-
merkiksi jätehuollon kaltaiset ky-
symykset nousevat aivan uusiin 
mittasuhteisiin. Räikkönen muis-
tuttaa toimivan kaupunkiympäris-
tön tärkeydestä maamme talous-
kasvun kannalta. 

– Investointi infraan antaa suo-
raan buustia koko maan taloudel-
le. Yhteyksien paraneminen lisää 
aina alueen taloudellista aktiviteet-
tia, Räikkönen avaa investointien 
hyötyjä. 

Uusia kumppaneita 
Osana Destian uutta laajempaa toi-
mintastrategiaa yritys haluaa tuo-
da maankäytön osaamistaan uu-
sien kumppaneiden käyttöön. Des-
tia hakee kasvua uusista kehitys-
hankkeista, joissa niissäkin on pe-
rustana vahva infran ymmärtämi-
nen, kertoo Destian hankekehitys-
johtaja Markus Salmela. 

– Olemme kiinnostuneita löytä-
mään kumppaneita kiinteistökehi-
tyshankkeisiin. Meillä on näköpii-
rissä erilaisia maa-alueita, joiden 
käyttö toimitiloina tai asuinraken-
tamisessa on mahdollista, Salme-
la kertoo.

Ensimmäiset kiinteistökehitys- 
hankkeet ovat käynnistymässä 
vuonna 2020. Kumppaneita hank-
keisiin ei haeta pelkästään ra-
kennusalalta, vaan Destiassa ol-
laan avoimia esimerkiksi teknolo-
giayritysten kanssa tehtävälle yh-
teistyölle. 

– Usein kaupungistumisen on-
gelmakohdat vaativat monen alan 
yhteistyössä tehtyjä, innovatiivisia 
ratkaisuja, Salmela kuvaa. 

Esimerkiksi Suomen tavoite olla 
täysin hiilineutraali vuoteen 2035 
mennessä vaatii erityisesti kaupun-
kikehittämisessä uusia ratkaisuja ja 
tapoja tehdä asioita. 

Destian tulevaisuudentavoit-
teissa on myös kansainvälistymi-
nen. Ruotsissa Destialla on jo ties-
tön kuntomittaustöitä sekä tiepoh-
jan vahvistushankkeita. Monipuo-
lisempi laajentuminen Pohjoismai-
hin kiinnostaa yritystä. 

– Olemme Pohjoisen elämän yh-
distäjä, siksi laajentuminen myös  
muualle Skandinaviaan tuntuisi 
luonnolliselta, Räikkönen kuvaa. 

Moni ei tule miettineeksi, 
kuinka suuri merkitys  
toimivalla infralla arjessa 
on. Jatkuvasti lisääntyvän 
kaupungistumisen myötä 
hyvien yhteyksien merki-
tys tulee tulevaisuudessa 
vain kasvamaan. 

“
Yhteyksien  
paraneminen 
lisää aina alueen 
taloudellista 
aktiviteettia. 

V äyläviraston, Finrail 
Oy:n ja GRK Rail Oy:n 
muodostama allianssi 
ottaa vastuun Uuden-

maan alueen ratojen kunnossapi-
dosta 1.4.2020 alkaen. Allianssin ta-
voitteena on huolehtia ratojen kun-
nosta niin, että liikennöinti sujuu 
ilman häiriöitä, kiteyttää GRK Rail 
Oy:n toimitusjohtaja Timo Virmala. 

Yhtiö on osa infrarakentamiseen 

Ympäristöä huomioivat 
toimintatavat näkyvät 
GRK:lla kiertotalouden 
innovaatioiden lisäksi 
työskentelymuotojen 
tehostumisena. Ratojen 
kunnossapidon allianssi 
tiivistää yhteydenpitoa 
eri osapuolten välillä. 

teksti timo hämäläinen 
kuva juha arvid helminen

erikostunutta GRK-konsernia, joka 
toimii Suomen lisäksi Ruotsissa ja 
Virossa. GRK voitti kaksi allianssi-
kilpailua, jotka Väylävirasto ja Fin-
rail järjestivät Uudenmaan ratojen ja 
niiden turvalaitteiden kunnossapi-
dosta. Budjetti viidelle vuodelle on 
noin 130 miljoonaa euroa. 

Virmalan mukaan allianssi mah-
dollistaa tiiviin yhteistyön tilaajan, 
liikenteen suunnittelun ja kunnos-
sapitopalveluiden tuottajan kes-
ken, mikä auttaa kunnossapitotöi-
den suunnittelua, resursointia, koh-
dentamista ja aikataulutusta.

GRK sijoittaa noin 10 henkilöä 
Helsingin Linnunlauluun. Työsken-
tely tapahtuu yhdessä Väylän ja lii-
kenteenohjauksesta vastaavan Fin-
railin edustajien kanssa.

– Monimutkaisen kokonaisuu-
den hallitseminen vaatii eri asian-
tuntijoiden yhteistyötä. Suurin osa 
töistä tehdään yöaikaan, jolloin ra-
doilla liikkuu vain vähän junia.

Junaliikenne jatkaa kasvua
Virmala luottaa junaliikenteen li-
sääntymiseen ja sen merkityksen 

kasvuun niin tavaroiden kuin ih-
misten kuljettamisessa. Se tietää 
töitä GRK:n kaltaisille, raiteiden 
kunnossapitoon ja rakentamiseen 
erikostuneille yhtiöille. 

– Iso osa Suomen tavaravien-
nistä kuljetetaan junilla satamiin, 
ja junien suosio matkustusväli-
neenä on kasvanut jo usean vuo-
den ajan. Ympäristöystävällisyys 
parantaa raideliikenteen kilpailu-
kykyä, Virmala iloitsee. 

GRK on vahvistanut nopeas-
ti asemaansa radanrakentajana 
ja kunnossapitäjänä Suomessa. 
Konserni on mukana myös Länsi-
metro-hankkeessa yhteissummal-
la mitaten yhtenä suurimmista ura-
koitsijoista.

Kohti hiilineutraaliutta
Ympäristökuormituksen pienen-
tämiseksi kiertotalous on nostettu 
GRK- konsernissa yhdeksi liiketoi-
minta-alueeksi. Yksikön toimintaa 
vahvistaa tulevaisuusjohtaja Riina 
Rantsi. Yhtiö katsoo rohkeasti tule-
vaisuuteen ja ottaa kiertotalouden 
mahdollisuudet käyttöön.

– Vaatimukset hiilidioksidipääs-
töjen pienentämiseksi tulevat lähi-
tulevaisuudessa kiristymään huo-
mattavasti. Haluamme valmistau-
tua siihen ajoissa, Rantsi avaa. 

Rantsin mukaan hiilineutraaliu-
teen infrarakentamisessa voidaan 
päästä kehittämällä vähähiilisiä toi-
mintoja ja materiaaleja sekä kom-
pensoimalla päästöjä hiiltä sitoval-
la toiminnalla. 

Tätä edistääkseen GRK on pe-
rustanut koealueita, joissa testa-
taan erilaisten orgaanisten mate-
riaalien käyttöä maaperän ominai-
suuksien parantamiseen. Ajatukse-
na on, että kitu- tai huonokasvui-
sen alueen hiilen sidontakykyä saa-
daan lisättyä kasvuolosuhteita pa-
rantamalla. Lisää hiiltä saadaan si-
dottua alueelle istutettaviin kasvei-
hin. Materiaalien hyötykäyttö myös 
vähentää kaatopaikkasijoittamista 
ja sieltä syntyviä päästöjä. 

Muista hankkeista Rantsi nos-
taa esiin muun muassa Vantaan 
jätteenpolttolaitokselta syntyvän 
pohjakuonan käsittelyn. Espoon 
Ämmässuolle sijoitettu GRK:n 

laitteisto erottelee pohjakuonasta 
metallit, jotka saadaan näin takai-
sin kiertoon. Puhdistettu kiviaines 
käytetään maarakentamiseen.

 GRK Rail Oy:n toimitusjohtaja Timo Virmala on innoissaan allianssin tuomasta työskentelyn tehostumisesta ratojen kunnossapidossa.

Infrarakentamisen innovaatiot 
tehostavat työskentelyä 

Rakennusalan 
edelläkävijä  
n GRK on suomalainen  
rakennusalan konserni, 
jossa työskentelee yli 500 
eri alojen ammattilaista. 

n  Emoyhtiö GRK Infra Oy:n 
lisäksi konserniin kuuluvat 
GRK Road Oy ja GRK Rail 
Oy, Viron GRK Infra AS se-
kä Ruotsin GRK Infra Ab.

n  Konserni tarjoaa väylä-, 
taito-, ympäristö- ja teolli-
suusrakentamisen palvelut 
suunnittelusta rakentami-
seen ja kunnossapitoon.
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Mobiililaserskannaus 
yleistyy nopeasti infrara-
kentamisen mittauksissa.  
Nordic Geo Centerille se 
tietää latteiden maahan-
tuonnin lisäksi koulutus-
työtä, sillä menetelmän 
osaajista on pulaa. 

teksti timo Hämäläinen 
kuva juho länsiharju 

N ordic Geo Center Oy:n 
toiminnanjohtaja ja 
kokenut geodeetti 
Hannu Heinonen on 

huolestunut. Hänen mukaansa 
maanmittausalan koulutus on Suo-
messa jäljessä vaatimustasosta, jo-
ta mobiililaserskannauksen käyt-
tö vaatii.

– Opiskelijat eivät saa riittävän 
syvällistä oppia geodeettisesta las-
kennasta.  Mobiililaserskannauk-
sen käyttäjien pitäisi osata analy-
soida mittauksista saatuja tuloksia 

Nordic Geo Centerin maahantuoma mobiililaserskannauslaitteisto maksaa paljon, mutta sen avulla saadaan tuotettua tarkkoja mittauksia ennenäkemättömän tehokkaasti ja edullisesti.

ja tehdä tarvittavia tarkistuslaskel-
mia, Heinonen kertoo.

Osaamisen puutteen seuraukse-
na Nordic Geo Center järjestää jat-
kuvasti asiakkailleen koulutusta. 
Kurssien pituus vaihtelee puoles-
ta vuodesta vuoteen. 

– Joudumme nyt kouluttamaan 
asiantuntijoita, vaikka sen pitäisi 
olla yhteiskunnan tehtävä, Heino-
nen sanoo.

Fotogrammetrian varjo
Heinosella on syvällinen näkemys 
alan koulutuksen kipupisteistä, sil-
lä hän on toiminut tuntiopettajana 
korkeakouluissa. Hänen mukaansa 
koulutuksen alamäki alkoi 1990-lu-
vun puolivälissä.

– Yhtenä syynä tason laskuun oli 
koulutuksen rahoituksen muuttu-
minen budjettiperusteisesta pro-
jektiperusteiseksi.  Sen seuraukse-
na opettajien aikaa tuhlautuu nyt 
rahoituksen hankkimiseen. 

Heinosen mukaan mobiililaser- 
skannauksen selkäranka – INER-
TIA-GNSS-trajektorilaskenta osa-
na uutta, korkeatasoista geodeet-
tisen laskennan opetusta – kantaa 

taakkana fotogrammetrian perin-
töä. Fotogrammetriaa hyödynne-
tään ilmakuvauksissa.

– Fotogrammetrian ajatusmaail-
maa ja laskentamalleja pyritään so-
veltamaan laserskannaukseen, mi-
kä tuottaa huonoja tuloksia. Näillä 
kahdella menetelmällä ei kuiten-
kaan ole juuri mitään yhteistä, Hei-
nonen toteaa.

Heinosen mielestä korkeakoulu-
jen pitäisi kouluttaa nykyistä enem-
män osaajia työelämään, jossa heitä 
tarvitaan, ja jossa tutkimus ja tuote-
kehitys ovat huippuluokkaa.

Koulutusasioiden edistämisek-
si Nordic Geo Center pyrkii järjes-
tämään maaliskuussa pidettäville 
Maanmittauspäiville aihetta käsit-
televän asiantuntijapaneelin.

Mittauksia tehokkaasti
Yritys tuo maahan Riegl Laser 
Meauserement Systemsin lasermit-
tausjärjestelmiä. Kaikki skannerit 
ovat monipistemittaavia ja toimivat 
palautuvan signaalin täyden aallon 
digitointi- ja analysointitekniikalla.

– Aallonmuotokirjastoon perus-
tuvalla analysointitekniikalla saa-

daan hyvin tarkkoja mittaustulok-
sia ja järjestelmät tuottavat myös 
attribuuttitietoa siitä, mihin säde 
on osunut. Kilpailijoilla ei vastaa-
vaa tekniikkaa ole, Heinonen va-
kuuttaa.

Riegl esitteli syyskuussa kan-
sainvälisillä Intergeo 2019 -mes-
suilla uusimman, VMX-2HA-nimi-
sen mobiiliskannerimallinsa. Lait-
teiston lähetystaajuus on 2 MHz. 
Se mittaa useita miljoonia pistei-
tä ja 500 skannauslinjaa sekunnis-
sa. Mittausajo voidaan tehdä kaikil-
la sallituilla maantieliikenteen no-
peuksilla. Järjestelmään voi kytkeä 
erilaisia kameroita.

Mobiiliskannerit ovat menesty-
neet hyvin testeissä. Esimerkiksi 
Liikenneviraston viime vuotises-
sa uramittaustekniikoiden vertai-
lussa paras laatu saavutettiin Rie-
gelin VMX-1HA-laitteella, jolla poik-
keamien osuudet mittauksissa oli-
vat lähes nolla. Alustavien tulos-
ten perusteella Riegl on pärjännyt 
erinomaisesti myös testissä, jonka 
Ruotsin tie- ja kuljetustutkimuslai-
tos VTI järjesti syyskuussa.

– Mobiililaitteistomme ovat kal-

liita, mutta niiden avulla saadaan 
tuotettua nopeasti erittäin tarkkoja 
mittauksia, Heinonen kertoo.

Mahdottomasta mahdollista
Kaupunkiympäristön rakentami-
sen palveluja Helsingille tuottava 
liikelaitos Stara hankki mobiiliskan-
nerilaitteiston suunnittelun ja mit-
tauksen apuvälineeksi ensimmäise-
nä Suomessa. Staran yksikönjohta-
jan Hannu Halkolan mukaan han-
kinta on ollut sekä taloudellisesti et-
tä teknisesti menestys.

– Laitteisto on kallis, mutta nyt 
pystymme tarjoamaan palvelui-
tamme kaupungin eri yksiköil-
le edullisesti. Mittaukset saadaan 
tehtyä huomattavasti perinteistä 
vähemmällä työmäärällä.

Halkolan mukaan mobiililasers-
kannaus on hyvin tarkka menetel-
mä, ja se on mahdollistanut mit-
tauksia, joita ei aiemmin pystytty 
käytännössä juuri tekemään.

Osana mobiiliskannerilaitteiston 
hankintaa Stara hankki Nordic Geo 
Centeriltä kahdeksalle asiantunti-
jalleen noin puoli vuotta kestäneen 
erikoiskoulutuksen.

Huipputarkkoja mittauksia  
mobiililaserskannauksella 

Kiinteistöjä rakennetaan 
entistä haastavammalle 
maaperälle, mikä nostaa 
kysyntää ammattitaitoi-
semmalle sekä monipuo-
lisemmalle maa- ja pohja- 
rakentajalle.  

teksti joonas ranta 
kuva juho länsiharju

kuva stm infra 

K ehä III:n varrelle, Van-
taan Ikean naapuriin ai-
kataulussa nouseva Hel-
sinki Outlet on pääkau-

punkiseudun ensimmäinen out-
let-kylä. Marraskuun alussa auen-
neen ostoskylän työmaa on lokakui-
sena iltapäivänä viimeistä silaus- 
ta vaille valmis. Parkkipaikalla pui-
ta istuttavien työmiesten keskellä 
kävellessä on vaikea kuvitella, et-
tä todellisuudessa tässä kuljetaan 
kolme metriä suon päällä.

– Hyvät tontit pääkaupunkiseu-
dun alueella alkavat loppua, tote-
aa pääkaupunkiseudulla toimivan 
maarakennusliike STM Infra Oy:n 
toimitusjohtaja Kimmo Annala.

Koska asiakkaat haluavat sil-
ti kiinteistölle hyvän sijainnin, si-
joittuvat urakat entistä useammin 
hyvin vaativille maapohjille. Perus-
maarakentamisen taidot eivät enää 
välttämättä riitä.

Koko projektin mahdollistaa laa-
dukas ja alueella oleskellessa nä-

kymätön paalutustyö, jonka pääl-
le on valettu betonilaatta. Helsin-
ki Outletin maa- ja pohjarakennus-
työ ansaitsi vuoden 2018 paalutus-
työmaan tittelin. Paaluja on maas-
sa yhteensä kymmeniä kilometre-
jä. Jos paalut asettaisi jonoon, yl-
täisi se työmaalta Porvooseen asti.

STM Infra on maa- ja pohjara-
kentamisen erikoisosaaja, joka on 
työmaalla aina ensimmäisenä pai-
kalla – ja kasvavissa määrin osana 
suunnittelutyötä jo ennen työmaan 

aukeamista. Pelkän rakennusosaa-
misen lisäksi Annala kollegoineen 
painottaa ihmisten välistä kommu-
nikointia.

Hyvä pohja hyvissä ajoin
– Kun hyviä hiekkatontteja oli vielä 
vapaana, piti alueelle käytännössä 
saada vain koneet. Siitä sitten kai-
vamaan ja taputtelemaan. Nyt hy-
vä pohjatyö vaatii entistä kokonais-
valtaisempaa työtä suunnittelusta 
alkaen. Sellaisesta asenteesta, että 
maarakentaja pitää saada alta pois 
ennen kuin varsinainen rakentami-
nen alkaa, täytyy nyt luopua, An-
nala muistelee.

Haastavien tonttien lisääntyes-
sä Annala harmittelee sitä, miten 
usein pohjarakentamisen suunni-
telmissa on puutteita vielä toteu-
tusvaiheessa. 

– Meidän tehtävämme on enna-
koida hyvissä ajoin, missä mahdol-
lisia ongelmia tai kipupisteitä ilme-
nee. Mitä aiemmin maa- ja pohja-
rakentaja pääsee käsiksi suunnitel-
miin ja ratkaisuihin, sen parempi 
lopputulos tulee olemaan, Annala 
havainnollistaa.  

Työmaata esitellessä STM:n 
työnjohtaja Jari “Nalle” Karhunen 
tervehtii ja keskustelee usean kier-
roksella vastaan tulevan urakoitsi-
jan ja työmiehen kanssa.

– Pohjarakentaminen on usein 
pirstaloitunut alan erikoisurakoit-
sijoiden kesken. Tämä vaatii hyvää 
ja jatkuvaa koordinointia työmaal-
la, Annala painottaa.

Keskiössä yhteistyö 
Suunnittelu- ja koordinointityö vaa-
tii yhä enemmän myös taitoja toi-
mia erilaisten ihmisten kanssa.

– Kun aliurakoitsijat lasketaan 
mukaan, meillä on ollut tällä työ-
maalla lähes 300 eri yritystä edus-
tettuna. En ole kenenkään muun 
esimies. On silti suuri ilo huomata, 
että aikataulujen, suunnitelmien se-
kä työnjaon avoin, selkeä sopimi-
nen sekä kommunikointi on saanut 
paljon kiitosta. Eihän tämä muuten 
onnistuisi, Karhunen iloitsee.

Maa- ja pohjarakentaminen on 
täynnä odottamattomia yllätyksiä, 
joihin pitää varautua jo ennakoivas-
ti. Proaktiivinen ote mahdollistaa 
joustavan ja tuloksekkaan työsken-
telytavan.

STM Infran toimitusjohtaja Kimmo Annala ja työnjohtaja Jari “Nalle” Karhunen ovat työmaalla haluttuja kuokkavieraita.
 

Haastava maaperä 
vaatii erikoisosaamista  

Helsinki Outletin maa- ja pohjarakennustyö huomioitiin vuoden 2018 paalutustyömaan tittelillä. 

STM yrityksenä muistuttaa enem-
män startup-yritystä kuin raken-
nusalan toimijaa. Esimerkiksi Hel-
sinki Outletin urakan koon huo-
mioiden on yllättävä huomata, et-
tä yrityksen toimistossa työskente-
lee alle 10 ihmistä. Avainsana on so-
peutuminen.

– Joustava toimija mahdollistaa 
ennakkoluulottoman, modernin 
tekemisen. Tulevaisuus tuo uusia 
mahdollisuuksia niin organisaa-
tion kuin teknologian saralla. Pie-
nenä organisaationa haluamme olla 
valmiina tarttumaan mahdollisuuk-
siin välittömästi, toimitusjohtaja  

Annala kertoo.
Toinen tärkeä asia on työturval-

lisuus. STM ottaa sen äärimmäi-
sen vakavasti. Sitä odottavat myös 
asiakkaat enemmän kuin koskaan 
aiemmin.

– Suunnittelusta toteutukseen 
ja päivittäisestä kommunikoinnis-
ta työturvallisuuteen. Jatkuvan dia- 
login ja erikoisosaamisen kautta 
myös maarakentaminen luo entistä 
laadukkaampia tuloksia – yhdessä 
sekä tilaajan että muiden urakoit-
sijoiden kanssa. Tavoitteemme on 
olla jatkossakin työmaiden halut-
tu kuokkavieras, Annala kiteyttää.

Työturvallisuus on tärkeä 
osa hankkeiden suunnittelua 
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I nfrastruktuuri koskettaa 
kaikkia. Käsite ei kuitenkaan 
ole päivittäin ihmisten mie-
lissä – ainakaan asioiden toi-

miessa. Infrastruktuurin heiketes-
sä tai hintojen noustessa aihe alkaa 
kiinnostaa laajemmin. Niin kansa-
laisia, sijoittajia kuin poliitikkojakin.

– Infrastruktuurisijoittaminen 
tarjoaa valtavasti mahdollisuuk-
sia. Kysyntä uusille toimintamal-
leille ja rahoitustuotteille kasvaa, 
sanoo sijoitusyhtiö CapManin Ma-

Rakenteelliset muutokset 
yhteiskunnassa luovat 
paineita kuntapäättäjille. 
Sijoitus- ja varainhoitoyh-
tiö Capman pyrkii helpot-
tamaan julkisen sektorin 
paineita kanavoimalla elä-
kerahaa infrahankkeisiin.  

teksti joonas ranta 
kuva juha arvid helminen

naging Partner Ville Poukka.
Urbanisaation kaltaisten megat-

rendien jyllätessä kaupungit kasva-
vat, mutta väestö ikääntyy. Samal-
la velkaantuneet haja-asutusalueet 
ansaitsevat korkealaatuista infraa 
siinä missä kasvukeskuksetkin. Tä-
mä kaikki yhdessä luo kasan painei-
ta kuntapäättäjille. Luotettava ja ak-
tiivinen yksityinen pääoma lieven-
tää paineita kuntien päässä.

– Päättäjien pöydällä on suuri 
määrä asioita. Infrastruktuuriaan 
uudella tavalla rahoittamalla kun-
nan kädet vapautuvat keskittymään 
esimerkiksi soteen. Tämän vuoksi 
on erittäin tärkeää, että investoin-
nit tehdään tehokkaasti, osaavasti 
ja oikea-aikaisesti.

Arvoa vastuullisuudesta
CapMan Infra on Suomen ensim-
mäinen vain infrastruktuuriin kes-
kittynyt sijoitustiimi. Se tarjoaa rää-
tälöityjä ratkaisuja paikallisille inf-
rakohteiden omistajille, kuten kun-
nille. Samalla uusi malli tarttuu ak-
tiivisesti hankevirtaan, joka inves-
tointipaineista syntyy.

– Toimivan ja kustannustehok-
kaan infrastruktuurin yhteiskun-
nallinen merkitys on valtava. Tämä 
vaatii kestävän kehityksen ja ylei-
sesti vastuullisen toiminnan takaa-
mista joka käänteessä.

Yksi Pohjoismaissa toimivan Cap-
Man Infran ensimmäisistä sijoituk-
sista kohdistui Norjaan. Lauttaope-
raattori Norled on kuljettanut ihmi-
siä ja autoja yli sata vuotta. Kun Nor-
jan valtio päätti, että lauttaliiken-
teestä tulisi tehdä entistä kestäväm-
pää ympäristön kannalta, oli Nor-
ledilla rahoitukselle tarvetta. Cap-
Manin sijoitus mahdollistaa lautta-
liikenteen sähköistämisen edistäen 
päästötavoitteiden saavuttamista.

– Lautoilla on toki oma arvonsa 
fyysisinä kulkuvälineinä, eräänlai-
sina kelluvina siltoina, mutta yksi-
tyisesti omistettujen operaattorien, 
julkisen sektorin ja loppuasiakkai-
den yhteispelin mahdollistavat lii-
kennettä koskevat pitkät sopimuk-
set julkisten tahojen kanssa.

Sijoituksen jälkeen CapMan Inf-
ra jatkaa yhtiön kehittämistä yh-
teistyössä hallituksessa henkilös-

töedustajien rinnalla. Vastuulli-
nen uudelleenjärjestely ei syrjäytä 
tai hiljennä ketään.

Capman ja Telia Company ovat 
vastanneet Suomen hallitusohjel-
man tavoitteeseen edistää valo-
kuitupohjaisten verkkoyhteyksien 
laajentamista yhteisyrityksellä, joka 
sijoittaa valokuituverkkoinfran ra-
kentamiseen ja laajentamiseen. Yh-
teisyritys ostaa Telia Finland Oyj:n 
nykyisin Avoin Kuitu -nimellä toi-
mivan FTTH-valokuituverkkoliike-
toiminnan ja vauhdittaa investoin-
teja mahdollistaakseen valokuidun 
saatavuuden koko Suomessa.

Paikallista sijoittamista 
Liikenteen, telekommunikaation ja 
energian aloille keskittyvä CapMan 
Infra toimii sen hallinnoimien pää-
omarahastojen kautta. Yrityksen 
emoyhtiö on listattu Helsingin pörs-
sissä ja myös sijoittanut CapMan Inf-
ran ensimmäiseen rahastoon. Infra-
struktuurirahaston tavoitekoko on 
400 miljoonaa. Sijoitukset yksittäi-
siin kohteisiin voivat isoista hank-
keista tunnetulla infra-alalla alkaa 

jo 10 miljoonasta eurosta.
– Infrastruktuurin tehokas hal-

linnointi tarkoittaa, että sähkön- 
ja lämmönjakelu toimii alueella 
moitteettomasti. Siksi on tärkeää, 
että kohteisiin investoi paikallinen 
ja luotettava taho, Poukka sanoo.

Toimimalla vastuullisesti ja pai-
kallisesti CapMan Infra haluaa pa-
rantaa koko alan mainetta.

– Esimerkiksi energia-alalla ylei-
nen tapa on ollut vastata kustannus- 
tai investointipaineisiin nostamalla 
hintaa. Monien yhtiöiden toimintaa 
voidaa järkeistää ja hakea esimer-
kiksi investoinneissa skaalaa niin, 
ettei tariffien nostolle ole syytä ja 
loppuasiakas saa kustannustehok-
kaampaa palvelua.

Suuri osa CapMan Infran kilpaili-
joiden avainhenkilöistä istuu Lon-
toossa tai Pariisissa. Jotain suoma-
laisen sijoitusyhtiön filosofiasta ker-
too se, ettei myöskään Poukka halu-
aisi vaihtaa omaa sijaintiaan.

– Istumme mieluusti lähellä koh-
teitamme. Yrittäjähenkisinä tekijöi-
nä kasvoton omistajuus ei ole meil-
le luonteva lähestymistapa.

CapMan Infran Managing Partner Ville Poukka uskoo vastuulliseen infrastruktuuriin sijoittamisen vaativan aktiivisuutta paikallisilta toimijoilta.  

Vastuullinen infrasijoitus  
helpottaa kuntien paineita 

Hulevesien hallinnassa on kaupungeilla, vesilaitok-
sella ja kiinteistöillä selkeät vastuualueet. Jokaisella 
toimijalla on oma tärkeä roolinsa, kun sade- ja sula-
misvedet johdetaan hallitusti vesistöihin.

teksti pekka säilä  kuvat hsy

Hulevesiä 
hallitaan 
yhteistyöllä

K un vettä sataa tai tal-
ven lumet sulavat, syn-
tyy rakennetussa ympä-
ristössä hulevettä. Vet-

tä läpäisemättömät pinnat, kuten 
asfaltti ja kattomateriaalit, lisää-
vät huleveden määrää, joka virtaa 
pois maan pinnalta sekä rakennus-
ten katoilta. 

Koska hulevesi virtaa huleve-
siviemäreissä ja avo-ojissa koh-
ti vesistöjä pitkiä matkoja läpi tii-
viin kaupunkirakenteen, on sen 
suunnitelmallinen hallinta erityi-
sen tärkeää. Pääkaupunkiseudulla 
vastuut huleveden hallinnasta on 
jaettu kaupunkien, Helsingin seu-
dun ympäristöpalvelut HSY:n se-
kä kiinteistön omistajien tai haltioi-
den kesken.

Runkoviemäri kerää vedet
HSY:n alueella kaupungit vastaa-
vat hulevesien hallinnan kokonais-
suunnittelusta  sekä esimerkik-
si hulevesiä keräävistä avo-ojista. 
Kaupungilla on siis kokonaisvas-
tuu, mutta osa tehtävistä on an-
nettu HSY:lle.

– HSY:n vastuulla on hulevesiä 
kuljettavan runkoviemäriverkos-
ton rakentaminen ja kunnossapi-
to. Hulevesiverkosto rakennetaan 

siten, että se kerää hulevedet hal-
litusti kaduilta ja tonteilta. Huleve-
siä ei saa johtaa jätevesiviemäriin, 
vaan ne johdetaan aina hulevesi-
viemäriin tai vaihtoehtoisesti avo-
ojaan, kertoo HSY:n erityisasian-
tuntija Henna Luukkonen.

Jatkuvasti tiivistyvä kaupun-
kirakenne tekee tehtävän erityi-
sen haasteelliseksi, sillä hulevettä 
muodostuu koko ajan enemmän, 
kun läpäisemättömän pinnan mää-
rä kasvaa eikä hulevesi imeydy ku-
ten aiemmin.

– Nykyisessä kaupunkiympäris-
tössä on isojen parkkipaikkojen ja 
torialueiden kaltaisia rakenteita, 
joista hulevesien hallittu poisjoh-
taminen vaatii tarkkaa suunnitte-
lua. Samanaikaisesti on otettava 
huomioon kymmenien tulevien 
vuosien tarpeet, mikä tekee suun-
nittelusta entistäkin haasteellisem-
paa, kertoo HSY:n verkostopäällik-
kö Sami Sillstén.

Ennakoivaa suunnittelua 
Hulevesien hallintaa vaikeuttavat 
osaltaan myös ilmastonmuutoksen 
mukanaan tuomat sääilmiöt. Vuo-
tuiset sademäärät eivät ole välttä-
mättä poikkeuksellisia, mutta tai-
vaalta saattaa kerralla tippua jopa 

kuukauden keskimääräinen sade-
vesi. Tämä on otettava huomioon 
hulevesijärjestelmän suunnittelus-
sa, etteivät hulevedet valu raken-
nusten sisälle tai jää seisomaan kul-
kuväylille.  

HSY:n vastuulla oleva viemä-
riverkosto on rakennettava juuri 
oikean kokoiseksi, jotta se pystyy 

vastaanottamaan riittävästi hule-
vettä, mutta myös huuhtelemaan 
veden mukana kulkeutuvan irtai-
men aineksen, kuten hiekan pois.

– Tällä hetkellä HSY kehittää kau-
punkien kanssa uutta tietojärjes-
telmää, joka helpottaa suunnitte-
lua mahdollistamalla esimerkiksi 
entistä paremman hulevesien vir-

tausreittien tunnistamisen, Luuk-
konen kertoo.

– Myös talviset olosuhteet on 
otettava suunnittelussa huomioon. 
Avoimet ritiläkaivot saattavat jää-
tyä ja näin estää hulevesien vir-
tauksen, kun vesimäärät lumien 
sulaessa äkkinäisesti kasvavat,  
Sillstén lisää.

Viemäriverkoston koon suunnittelu on tärkeä osa kaupunkikehitystä, sillä sen vaikutus hulevesien vas-
taanottamiseen ja puhdistumiseen on merkittävä.

Yksittäinenkin kaupunkilainen voi vaikuttaa hulevesien laatuun esimerkiksi välttämällä roskaamista. 

YKSITYISILLÄ kiinteistöillä on tär-
keä rooli hulevesien hallinnassa, 
sillä kiinteistön omistaja tai halti-
ja vastaa kiinteistöllä muodostuvan 
huleveden hallinnasta. Hulevesivie-
märöidyllä alueella sijaitseva kiin-
teistö on liitettävä HSY:n hulevesi-
viemäriverkostoon. Muilla alueilla 
hulevesi voidaan käsitellä tontilla 
imeyttämällä ja johtamalla hulevesi 
esimerkiksi kaupungin avo-ojaan.

– Perussääntönä voidaan pitää, 
että hulevettä ei saa kulkeutua ka-
dulle, eikä siitä saa olla haittaa naa-
purille, Sillstén kiteyttää.

– Omalle tontille kannattaa myös 
istuttaa kasvillisuutta ja suosia muu-
ta vettä läpäisevää materiaalia, ku-
ten nurmea ja soraa sekä suunnitella 

veden virtausta hidastavia painan-
teita. Myös viherkattojen kaltaiset  
ratkaisut ovat loistava keino halli-
ta hulevesiä, Luukkonen vinkkaa.

Meistä jokainen voi vaikuttaa 
omalla toiminnallaan hulevesien 
laatuun, sillä hulevedet johdetaan 
pääosin käsittelemättömänä vesis-
töihin. Esimerkiksi kadulle heitetty 
tupakantumppi huuhtoutuu hule-
veden mukana kohti vesistöjä.

Hulevesien laatuun voi itse vai-
kuttaa välttämällä roskaamista ja 
kemikaalien, kuten pesuvesien, joh-
tamista hulevesiviemäriin, sekä toi-
mittamalla vaaralliset jätteet niille 
tarkoitettuihin keräyspisteisiin. Sil-
loin ne eivät päädy pilaamaan ym-
päristöä, Sillstén päättää.

Jokaisella on mahdollisuus  
vaikuttaa hulevesien laatuun   
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Vakaampaa tuottoa  
listatuista infrayhtiöistä

Infraosakkeet ovat historiallisesti olleet osakemarkkinoiden vakaimpien joukossa. Myös kurssilaskut ovat olleet normaalia pienemmät.

Yhteiskunnan perusra-
kenteita ja -palveluita 
eri osa-alueille tuottavat 
yritykset herättävät si-

joittajien keskuudessa kiinnostus-
ta. Infrastruktuuri kattaa jokapäi-
väiset palvelut, kuten esimerkiksi 
sähkö-, vesi- ja tieverkot. Infrayhti-
öiden toimintaan talouden heilah-
telut eivät juurikaan vaikuta.

United Bankersiin kuuluvan UB 
Rahastoyhtiön hallinnoima UB Inf-
ra -rahasto sijoittaa globaalisti pörs-
silistattuihin infrastruktuuriyrityk-

siin. UB EM Infra puolestaan si-
joittaa infrayrityksiin kehittyvillä 
markkinoilla. 

– Infrasalkku eroaa profiililtaan  
yleisistä osakeindekseistä. Keski-
määräistä korkeampi osinkotuotto 
on matalien korkojen ympäristössä 
vahva kohde, toteaa infrarahasto-
jen salkunhoitaja Pekka Niemelä.

Riskit ja globaalien muutos-
ten vaikutukset kuuluvat aina si-
joittamiseen. Niemelä mainitsee 
esimerkkinä Fukushiman ydin-
voimalaonnettomuudet vuonna 

2011. Tsunamin japanilaiselle ydin-
voimalle aiheuttamien vaurioiden 
vuoksi esimerkiksi Saksa teki pää-
töksen ajaa ydinvoimansa alas.

United Bankers alentaa salk-
kunsa riskiä hajauttamalla  maan-
tieteellisesti, toimialoittain ja yh-
tiöittäin.

– Vakaammat infrastruktuuriyh-
tiöt ja hajautettu salkku pehmentä-
vät maailmanmarkkinoiden muu-
tosten iskuja. Tässä UB Infra -rahas-
to on pärjännyt hyvin.

Pienemmän kurssilaskun lisäk-

si infrasijoituksissa kurssit ovat 
historiallisesti elpyneet nopeam-
min kuin osakemarkkinat yleises-
ti markkinoiden suurten korjaus-
liikkeiden jälkeen.

Hajautus on tärkeää 
Esimerkkinä United Bankersin in- 
frastuktuurirahaston sijoituskoh-
teista ovat Italian infraverkostot se-
kä yhdysvaltalaiset vedenjakelufir-
mat. Valtioiden keskeisimpiin inf-
rastruktuurikohteisiin voi käytän-
nössä sijoittaa vain listatun osake-
markkinan kautta.

Osakemarkkinoilla on usein tar-
jolla juuri suurimmat ja merkittä-
vimmät infrastruktuurikohteet. 
Listattu infrastruktuuri vaihtelee 
kuitenkin maittain.

– Toisaalla voi olla enemmän tie-
tulliyhtiöitä, joissakin maissa taas 
maakaasun siirtoverkkoja. Tämän 
takia on tärkeää, että sijoitusrahas-
to kattaa suuren maantieteellisen 
alueen. Näin rahastosalkkuun saa-
daan riittävän suuri hajautus, Nie-
melä avaa.

Infrasijoittamiselle ominaista 
on, että monet alan liiketoimin-
noista ovat julkisesti säänneltyjä 
tai todellisia monopoleja. Esimer-
kiksi veden- ja sähkönjakelu ei hei-
lu taloussyklien mukaan, vaan ky-
syntä on tasaista.

– Suurin osa yrityksistä toimii 
hyvin säännellyissä toimintaym-
päristöissä. Julkinen sektori har-
voin muuttaa sääntelyä yhtäkkiä.

Sääntely tuo vakautta tuotoille 
mutta myös rajaa tuoton korkeutta, 
sillä julkisen infrastruktuurin kan-
nattavuuden tulee olla kohtuulli-
nen ollakseen yleisesti hyväksyt-
tävä. Toisaalta infrafirmat painu-
vat harvoin samalla tavalla miinuk-
selle kuin muiden alojen yksityiset 
toimijat.

– Yleisesti infrayritysten kurssit 
eivät kauheasti heittele, Nieme-
lä jatkaa infrarahaston etujen lis-
taamista.

Mukaan pienellä summalla
United Bankersin infrarahastojen 
tavoitteena on osakemarkkinoiden 
yleistä kurssikehitystä tasaisempi 
tuotto. Rahastoilla ei myöskään ole 
vertailuindeksejä, mikä tuo vapaut-
ta toimialojen ja maiden painotuk-
siin. Rahastot voivat näin tehok-
kaasti hyödyntää alueellisia mah-
dollisuuksia.

Infrarahastoihin voi sijoittaa 
kertasijoitusten tai kuukausisääs-
tämiseen perustuvan sijoittami-
sen kautta. Mukaan pääsee myös 
pienemmällä summalla. UB Infra- 
ja UB EM Infra -rahastojen A-sar-
jan minimimerkintä on 1000 euroa.

– Laaja hajautus ja indekseistä 
vapaa sijoituspolitiikka alentavat 
vaikeasti ennustettavien poliittisen 
yllätysten vaikutuksia. Toisaalta 
infrasijoittamisen tuotto-odotuk-
siin pääsee helposti kiinni.

Infra-alan yritysten osak-
keiden ostaminen herättää 
mielenkiintoa yhä enem-
män. Matalien korkojen 
ympäristössä infrarahastot 
ovat kiinnostava kohde, 
sillä ne sijoittavat hyvän 
osinkotuoton yhtiöihin.

teksti joonas ranta 
kuva united bankers 

“
Jopa puolet  
infrarahastojen 
tuotoista tulee 
osingoista. 

Vaikka kaupungin ylläpi-
täminen ja kehittyminen 
on kaikille tärkeää, ei ku-
kaan varsinaisesti nauti 

rakennustyömaista. Ne ovat ajoit-
tain meluisia, hidastavat liikkumis-
ta ja aiheuttavat muutoksia ihmis-
ten päivittäisiin kulkureitteihin.

– Voin sanoa jokaiselle, jota Hel-
singin liikennetyöt ovat joskus ri-
soneet, että se on ollut useimmis-
sa tapauksissa meidän tekosiamme, 
naurahtaa Helsingin kaupungin ra-

Katutöiden sujuvoittami- 
seen luodut keinot ovat 
lopulta rajalliset, sillä työ-
maista syntyy aina jonkin 
verran haittoja alueella 
asuville. Stara tarttui 
haasteeseen ketterällä 
WhatsApp-viestinnällä. 

teksti joonas ranta 
kuva juha arvid helminen

kentamispalveluliikelaitos Staran 
yksikönjohtaja Hannu Halkola.

Stara edustaa Helsingin kun-
nallistekniikan omaa rakentamis-
ta. Kaupunkilaiset suhtautuvat 
katutöihin usein kriittisesti ja suo-
ran palautteen lisäksi keskustelu-
ja käydään yleisönosastoilla ja so-
mekanavilla. Työt ovat kuitenkin 
toimivalle infralle välttämättömiä. 
Halkola kollegoineen ei silti heitä 
käsiä ilmaan palautetulvan edes-
sä. Katutöiden sujuvoittamisesta 
puhuttaessa Halkola ei viittaa me-
luaitaan tai työvuorolistaan. Hänen 
vastauksensa on älypuhelimessa.

WhatsApp-ryhmässä Staran työ-
maiden vastuuhenkilöt viestivät 
työmaan ajankohtaisista asioista. 
Ryhmään voi liittyä jokainen, jolla 
on älypuhelin sekä ilmainen Whats- 
App-profiili. Ryhmässä viestitään 
poikkeustilanteista, työn ajoitukses-
ta sekä muutoksista. WhatsApp-yh-
teystiedot löytää työmaalla olevas-
ta kyltistä sekä asukastiedotteista.

– Kun asiat tapahtuvat työmaal-
la joka tapauksessa, huomasimme, 
että reaaliaikaisempi viestintä rau-

hoittaa työmaa-alueen lähellä asu-
vien tai siellä kulkevien mieliä.

 
Entistä yhdenmukaisempaa
Ajatus laajemmasta työmaaviestin-
nästä sai alkunsa Siisti ja sujuva työ-
maa -hankkeesta. Siinä työmaiden 
haittoja lähestyttiin palvelumuo-
toilullisesta näkökulmasta. Hank-
keessa pohdittiin, miltä työmaan 
kuuluisi näyttää ja miten työmaan 
valmistumista voitaisiin nopeuttaa. 
Esille nousi myös tiedotus.

– Olemme perinteisesti työmail-
la ehkä ajatelleet, ettei viestintä ole 
urakoitsijan tehtävä eikä edes mah-
dollista. Nyt tavoitteemme on lisätä 

yhdenmukaista tiedotusta ja sen ta-
voittavuutta. Kyseessä ei ole lopul-
ta hirveä kustannus ja etu on koko-
naisuuden kannalta selkeä.

Tiedottaminen työmaista ei 
ole kaupungin sisäisessä työn- 
jaossa ensisijaisesti Staran tehtävä. 
Perinteisessä mallissa tilaaja tilasi 
työn, minkä jälkeen lisättiin työ-
maataulut, joihin tilaaja toimitti 
tekstin ja vastaavan mestarin nu-
meron. Nykyaika vaatii kuitenkin 
notkeampaa viestintää.

Helsinki viesti Mechelininkadun 
peruskorjauksesta perinteisten ka-
navien lisäksi Facebookin, Whats- 
App-ryhmän ja verkkosivustonsa 
kautta. Sen jälkeen Stara on jatka-
nut WhatsApp-ryhmän käyttöä, ja 
käytäntöä on tarkoitus levittää ai-
nakin pidempikestoisille työmaille.

– Tärkeintä on tavoittaa mah-
dollisimman laaja ja monipuolinen 
joukko niitä ihmisiä, joiden arkea 
työmaat koskettavat.

Maineen puhdistus 
Suurten työmaiden saama palau-
te sisältää kritiikkiä niin itse hank-

keelle, työn ajoitukselle, melulle 
kuin poikkeuksellisille liikennerat-
kaisuillekin. Valitettavasti suunni-
telmat eivät aina pidä.

– Urakan aikana tulee aina vas-
taan yllätyksiä ja työtä, joka ei kuu-
lunut alkuperäiseen tilaukseen. Ku-
kaan ei tietysti yllätyksistä pidä – 
varsinkaan me, Halkola muistuttaa.

Ihmiset ovat myös ihmetelleet, 
miksi työmiehet työmaalla vain 
“katsoa ihmettelevät”.

– Emme ole toimistotyössä, joten 
palaverimme näkyvät ohikulkijoil-
le. Se mikä näyttää toisesta tumput 
suorina seisomiselta, on usein tär-
keää kommunikointia ja suunnitte-
lua. Aktiivisella viestimisellä voim-
me parantaa sekä työntekijöiden et-
tä kansalaisten arkea.

Käytäntö on otettu ilolla vas-
taan myös työnjohdon parissa. Yksi 
heistä on Koskelan sairaala-alueen 
työmaan vastaava mestari Henri  
Koskelainen, joka oli mukana myös 
Mechelininkadun hankkeessa.

– Onhan tämä lappujen jakamis-
ta tehokkaampaa. Nopea viestintä 
lisää myös tuottavuuttamme.

Staran työmailla ollaan tyytyväisiä entistä aktiivisempaan viestintään. Jokainen älypuhelimen omistava lähialueen asukas pysyy WhatsApp-ryhmän kautta perillä työn vaiheista.  

Sujuva viestintä lieventää  
katurakentamisen haittoja

“
Reaaliaikainen 
viestintä ei ole 
lopulta hirveä 
kustannus ja  
etu on selkeä.
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Hangon Sataman toimitusjohtaja Ander Ahlvik ja markkinointipäällikkö Nina Häggroth 
katsovat innolla tulevaisuuteen ennustetuista laskusuhdanteista huolimatta. 

Hangon satama on yksi Suomen merkittävimmistä satamista. 
Viimeisen neljän vuoden aikana Hangon Satama Oy on inves- 
toinut perusparannukseen noin 25 miljoonaa euroa.
teksti outi rantala  kuva linda baarman

Merilogistiikan 
kasvava keskus

H angon satamaa on kehitetty voi-
makkaasti viime vuosina. Ke-
hitystyön tulokset näkyvät toi-
minnan kasvuna. Satamaope-

raattori Rauanheimo Oy aloitti lokakuun ai-
kana transitoliikenteen Hangon Koverharin 
sataman kautta.

– Vuosi 2019 on ollut erittäin vahvan kas-
vun vuosi. Tavaraliikenne on tällä hetkellä 
noin 34 prosentin kasvussa. Suurin syy sii-
hen on ollut Koverharin satamasta toteutet-
tu Nord Stream 2 -kaasuputkiprojekti, joka 
päättyi kesän aikana, Hangon Satama Oy:n 
toimitusjohtaja Anders Ahlvik kertoo.

Myös liikenne Hangon Länsi- ja Ulkosata-
massa on kehittynyt positiivisesti.

 
Uutta liikennettä Koverharissa 
Koverharin sataman kehittäminen on hy-
vässä vauhdissa. Juuri valmistuneen pe-
rusparannuksen aikana satama-allasta on 
syvennetty, on rakennettu uusi 250 metrin 
pituinen laituri sekä uusi ratapiha. Lisäksi 
on rakennettu täysin uusia satamakenttiä 
ja perusparannettu vanhoja. 

Koverharissa alkoi lokakuussa transito-
liikenne Venäjältä, josta kuljetetaan tavaraa 
Koverharin sataman kautta kauas maailman-
markkinoille. Tavaramäärä, joka satamas-
sa säännöllisesti jatkossa liikkuu, on alus-
sa noin 1,5 miljoonaa tonnia vuositasolla.

Myös junaliikenteen merkitys on keskei-
nen. Venäjältä tuleva liikenne on puhtaasti 
pelkkää raideliikennettä. 

– Olemme erittäin tyytyväisiä siihen, et-
tä maan uusi hallitus on päättänyt panostaa 
Hanko-Hyvinkää-radan sähköistämiseen. 
Valtion ensi vuoden budjetissa on varaus 
sähköistää rata 62 miljoonalla eurolla. 

Noin 140 kilometrin rataosuuden sähköis-
tämisprojekti on monivuotinen. Projektin on 
määrä alkaa ensi vuoden aikana. Koverharin 
satamalle tämä tarkoittaa merkittäviä kasvu-
mahdollisuuksia tulevaisuudessa.

Suomen eteläisimmästä satamasta on no-

peat yhteydet Keski-Eurooppaan, kaikkial-
le Suomeen ja Venäjälle.

– Hangon satama on Suomen suurin auto- 
satama, toiseksi suurin kumipyöräliiken-
nesatama, erittäin merkittävä metsäteolli-
suustuotteiden vientisatama ja maan nel-
jänneksi suurin konttisatama. Autojen maa-
hantuonnista osuutemme on noin 80 pro-
senttia. Hangon kautta maahan tulee 100 
000 uutta autoa vuodessa.

Ahlvikin mukaan nykyään eniten kasvaa 
kumipyöräliikenne, eli tuonti ja vienti. Sata-
man porttien kautta ajaa noin tuhat rekkaa 
vuorokaudessa, ja se toimiikin tehokkaasti 
ympäri vuorokauden 365 päivää vuodessa.

– Kaupallisista satamista Hangon satama 
on volyymiltään viidenneksi suurin. Mer-
kittävin linjaliikenne on Saksaan, Lybeckin 
ja Rostockin satamiin, jonka kautta tavara 
kulkee lopulliseen määränpäähänsä. Lisäk-
si liikennettä on muun muassa Puolaan, Vi-
roon ja Pohjanmeren satamiin.

Investointeja tulevaisuuteen 
Hangon Satama on viimeisen neljän vuo-
den aikana investoinut kaikkiaan noin 25 
miljoonaa euroa satamaan.

– Suomen suurimpaan autosatamaan, eli 
Hangon Ulkosatamaan, on investoitu noin 7 
miljoonaa euroa. Kumipyöräliikenteen käyt-
tämän Länsisataman laajennus on valmis-
tumassa. Sen arvo on noin 8 miljoonaa eu-
roa, ja laajennusta varten on saatu EU-in-
vestointitukea. Kyseessä oli Merten mootto-
ritie -yhteistyöhanke Rostockin sataman ja 
Finnlinesin kanssa. Lisäksi Koverharin sata-
maan on sijoitettu noin 10 miljoonaa euroa.

Ahlvik on luottavainen tulevaisuuden 
suhteen, vaikka maailmantalous näyttää-
kin nyt saavuttaneen huippunsa.

– Suhdanteisiin on mahdotonta itse vai-
kuttaa, sillä toiminta riippuu ulkomaankau-
pasta. Se, mitä meidän kauttamme kulkee, 
on leikkaus siitä, mitä Suomi tuottaa ja mi-
tä kuluttajat käyttävät ja ostavat kaupasta.

V aikka Hyvinkäällä toimivan per-
heyrityksen juuret ulottuvat 91 
vuoden taakse, yhtiö on pysynyt 
ketteränä ja nykyaikaisena mo-

dernin kaluston ja sähköisen toiminnanoh-
jausjärjestelmän ansiosta. 

– Olemme olleet edelläkävijöitä toimin-
nan digitaalisessa hallinnoinnissa. Sen avul-
la saamme resurssit järkevästi käyttöön ja 
kuljetukset oikea-aikaisesti perille, sanoo 
yhtiön toimitusjohtaja Timo Ventoniemi, jo-
ka luotsaa yhtiötä jo kolmannessa polvessa.

Autojen keski-ikä on neljä vuotta, ja niis-
sä on muun muassa teliveto, lämpölavat ja 
kuormatilapeitteet.

Kapasiteettia isoihin hankkeisiin
Yhtiö myy kallio- ja soratuotteita jalostuspai-
koiltaan ja noutopisteiltään Hyvinkään Ri-
dasjärveltä, Hausjärveltä ja Patojalta. Murs-
kaukset hoidetaan pääosin itse omilla lait-
teilla. Näin saadaan toimitusvarmuutta ja 
riippumattomuutta. Myös muiden toimijoi-
den kiviaineksia myydään, jos se on lyhyem-
pien kuljetusmatkojen ansiosta asiakkail-
le edullisempaa. Toiminta-alueena on pää-
kaupunkiseudun lisäksi keskinen Uusimaa.

Yhtiöllä on 17 omaa kasettiautoa, mut-
ta parhaimmillaan se saa liikkeelle jopa 50 
ajoneuvoyhdistelmää alihankkijaverkos-
tonsa kanssa. 

– Olemme merkittävä toimija kasettiau-
torintamalla. Harvalla on lyödä peliin näin 
monta autoa, Ventoniemi toteaa.

Hyvän kapasiteetin ansiosta yhtiö on 
kyennyt osallistumaan isoihin kilpailutuk-
siin ja saanut suuria rakennuskohteita pää-
kaupunkiseudulta. Vuonna 2018 kuljetus-
ten volyymi oli 1,4 miljoonaa tonnia. Yhtiö 
hoitaa myös NCC:n Ohkolan ja Pornaisten 
sekä Kekkilän Vantaan toimipisteiden kul-
jetustilaukset.

Ventoniemen Soran yksi suurimpia yl-
peydenaiheita ovat ammattitaitoiset, kou-
lutetut ja sitoutuneet työntekijät. Yhtiössä 
työskentelee 30 henkeä, joista yhdistelmä-

ajoneuvokuljettajia on 18.  
– Alalle mahtuu osaavia, nuoria kuljettajia, 

joista alkaa olla pula, kun vanhemmat  siirty-
vät eläkkeelle, Ventoniemi vinkkaa. 

Talvikaudella yhtiö suuntaa toimintaa 
myös lastaus- ja lumenajopalveluihin, kun 
pienasiakkaiden työmaat hiljenevät. 

Kierrätys on osa toimintaa
Yhtiön toimintakulttuuria kannattelee eko-
loginen ja taloudellinen ajattelutapa. Samal-
la kun autot tuovat uusia aineksia sorakuo-
pilta, ne vievät pois vanhaa materiaalia yh-
tiön hallinnoimaan vastaanottopisteeseen 
Hyvinkään Kaidanpäähän. Siellä puhtaita 
maa-aineksia ja pulveroitua betonia hyö-
dynnetään ampumaradan meluvallien ra-
kentamiseen. 

Ventoniemi katsoo, että yhtiön pitää py-
syä ketteränä myös tulevaisuudessa. Yksi 
tärkeimmistä haasteista on löytää jatkossa 
maa-ainesten vastaanotolle uusi paikka, jos-
sa myös kierrätys ja hyötykäyttö onnistuvat.

Ventoniemen Sora Oy:n kasettiautot ovat tuttu näky eteläisen 
Suomen maanteillä. Kuormana on useimmiten kiviaineksia ja 
multatuotteita rakentajien sekä rakennusteollisuuden tarpeisiin. 
teksti ritva-liisa sannemann  kuva joona raevuori 

Maansiirtoa lähes 
sadan vuoden ajan

Ventoniemen Soran toimitusjohtaja Timo Ventoniemen mukaan omat sorakuopat ja  
jalostuspaikat merkitsevät toimitusvarmuutta.

n Vahvan perheyhtiön juuret ulot-
tuvat vuoteen 1928, jolloin Väinö 
Ventoniemi aloitti ammattimaisen 
autoilun. 

n Ventoniemi-Yhtiöihin kuuluu 
myös linja-autoyhtiö Ventoniemi 
Oy, jolla on 55 bussia ja yhteensä 
noin 80 kuljettajaa. 

n Vuonna 1969 linja-autoliikenne 
ja kuorma-autoliikenne eriytettiin 
omiksi yhtiöiksi.

Ammattitaitoa 
pitkällä historialla 

Terramarella on vuosi- 
kymmenien kokemus 
satama-, ympäristö- ja 
väylähankkeiden toteu-
tuksesta kansallisella ja  
kansainvälisellä tasolla. 
Yritys odottaa innolla 
tulevia hankkeita. 

teksti markku salonen 
kuva terramare 

Meriliikenteen kehitys 
ja kasvu edellyttä-
vät satamien ja väy-
lien jatkuvaa nyky-

aikaistamista. Terramare Oy:llä on 
ollut merkittävä rooli näissä hank-
keissa, kuten myös energiateolli-
suuteen ja ympäristöön liittyvissä 
vesirakennuskohteissa.

Yrityksen kattaviin vesiraken-
nuspalveluihin kuuluvat satama-
laitureiden toteutukset laiturikent-
tineen ja varusteineen, satama-al-

Pohjoisten merialueiden haasteelliset olosuhteet ovat kehittäneet Terramaresta merkittävän vesirakennusalan erikoisosaajan ja asiantuntijan. 

taiden ja -väylien ruoppaukset, ve-
denalaiset louhintatyöt sekä meri-
perustukset. Ympäristökohteisiin 
ovat kuuluneet esimerkiksi tuuli- ja 
vesivoimahankkeet sekä tulvasuo-
jeluruoppaukset. Terramare toteut-
taa kohteet omalla vesirakennuska-
lustollaan, johon kuluu yli 40 uivaa 
erikoisyksikköä. 

– Vesirakentaminen edellyttää 
tavanomaiseen maarakentamiseen 
verrattuna laajasti erikoisosaamis-
ta. Olemme Terramaressa saavut-
taneet pitkän toimintahistoriam-
me aikana merkittävän aseman 
alan luotettavana urakoitsijana ja 
asiantuntijana. Pystymme tarjoa-
maan asiakkaillemme tehokkaita ja 
kilpailukykyisiä ratkaisuvaihtoeh-
toja jo suunnitteluvaiheessa, jossa 
asiantuntijuudella on haastavalla 
alalla merkittävä rooli, toimitusjoh-
taja Hannu Tomperi kertoo.

Teknisen osaamisen ja ammatti-
taitoisen henkilöstön lisäksi yritys 
on tunnettu myös määrätietoises-
ta kehitystyöstä. Vakiintuneita in-
novaatioita vesirakennusalalle ovat 
olleet muiden muassa kulmatuki-

muurilaiturien ja vedenalaisen lou-
hinnan menetelmät sekä tietotek-
niikan sovellukset ruoppaukseen.

Ajankohtaisia projekteja
Terramaren ajankohtaisia kohtei-
ta ovat olleet muun muassa Hel-
singin Länsisatamaan rakennettu 
Hernesaaren risteilijälaituri, Hel-

singin Koirasaaren meritäyttö ra-
kennettavalle asuinalueelle sekä 
Kotkassa sijaitsevan Mussalon sa-
taman D-laiturin ja satama-altaan 
toteutus paperi- ja selluteollisuu-
den tarpeisiin. Satamalaajennuksia 
tehdään tällä hetkellä myös Naan-
talissa ja Raumalla. 

Ruotsissa Terramare on mukana 

toteuttamassa uutta Norvikin kont-
tisatamaa 1 140 metrin laituriosuu-
della sekä Göteborgissa Göta-joen 
alittavaa kuusikaistaista maantie-
tunnelia. Kaukaisemmista koh-
teista mainittakoon Intian Karwa-
rissa toteutetut vedenalaiset lou-
hintatyöt.

Vesirakentamisen trendit
Vesirakentamisen lähitulevaisuu-
den näkymät ovat hankkeiltaan mo-
nipuoliset. Näihin sisältyvät muun 
muassa paperi-, sellu- ja kaivosteol-
lisuuden merikuljetuksiin liittyvät 
hankkeet, risteilijäliikenteen kasvu 
ja tuulivoimainvestoinnit.

– Vesirakentajan näkökulmasta 
ajateltuna lähitulevaisuuden inves-
toinnit näyttävät lupaavilta. Kaikki 
turismiin, teollisuuteen, energiaan 
ja logistiikkaan tehtävät hankkeet 
tarjoavat hienoja mahdollisuuksia 
niin asiakkaillemme kuin meille-
kin. Olemme rohkeita ja innova-
tiivisia, sekä valmiita tukemaan 
suunnitteilla olevia hankkeita kai-
killa rintamilla, Tomperi tähden-
tää lopuksi.

Satama- ja vesirakentamisen 
tulevaisuus näyttää valoisalta 

Terramaren henkilöstöön kuuluu lähes 200 huippuammattilaista.
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Varpaisjärven Maansiirto 
ja Vesitekniikka Oy on 
yksi sisävesirakentami-
sen kärkiyrityksistä Suo-
messa. Korkealaatuisen 
työn takeena on pitkä 
kokemus alalta. 

teksti jarmo seppälä  
kuvat kai jäderholm 

kuva vmsv

V esistörakentaminen on 
vaativaa työtä. Kohteet 
ovat usein varsin moni-
mutkaisia ja niissä pitää 

saada verrattain nopeasti aikaan 
laatutyötä, minkä lisäksi ympäröi-
vä luonto pitää ottaa huomioon niin 
rakentamisen aikana kuin loppu-
tuloksessa.

– Meillä tuhansien järvien maas-
sa ollaan aika herkkiä vesistöraken-
tamiseen liittyvissä asioissa, mikä 
tietysti on ihan oikein. Otamme 

aina luontoarvot huomioon, ja esi-
merkiksi kanavien kunnostuksen 
lopputuloksena on myös entistä 
parempi ympäristö. Työn on olta-
va alusta loppuun kestävää ja vas-
tuullista, Varpaisjärven Maansiirto 
ja Vesitekniikka Oy:n operatiivinen 
johtaja Jorma Tuovinen kertoo.

Alansa kärkijoukkoa 
Sisävesirakentamisessa, eli esimer-
kiksi vesistöjen alituksissa, ruop-
pauksissa sekä kanavien kunnos-

tuksissa Varpaisjärven Maansiirto 
ja Vesitekniikka Oy, eli VMSV, kuu-
luu suomalaisten rakennusyritys-
ten kirkkaaseen kärkijoukkoon. Li-
säksi yritys vastaa Alva-yhtiöt Oy:n 
vesihuollon kunnossapitotöistä.

Yksi VMSV:n vahvuuksista on 
sen joustavuus. Yritys on tarpeek-
si suuri vaativiin ja isoihin työkoh-
teisiin, mutta kuitenkin helposti lä-
hestyttävä ja palvelultaan ketterä. 
Yrityksen asiakkaina on julkisen 
sektorin lisäksi isoja rakennusliik-

keitä, kuten Meritaito Oy, Destia Oy 
ja Kreate Oy.

Rakentamisessa laatu on tärkeä 
tekijä. VMSV:llä se syntyy tinkimät-
tömästä työnjäljestä, parhaiden te-
kijöiden palkkaamisesta, erikois-
osaamisesta ja nykyaikaisesta ta-
vasta toimia.

– Olemme rehti ja reilu työn-
antaja, ja henkilöstömme on py-
syvää jatkuvan vaihtuvuuden si-
jaan. Meillä on kokeneita mutta 
myös nuorempia huippuosaajia ja 
paljon alan erikoisosaamista, Tuo-
vinen kiteyttää.

Nykyaikaista kalustoa 
Tuovisen mukaan yritys tekee tär-
keitä investointeja vuosittain, joten 
alan uusinta ja tehokkainta kalus-
toa on paljon käytössä. Tämä on yk-
si yrityksen merkittävimmistä kil-
pailutekijöistä.

Vaativissa ja vaihtelevissa koh-
teissa konekaluston onkin oltava 
alan parasta. VMSV:n kalustosta 
löytyy muun muassa muunnelta-
va kolmelohkoinen ruoppauslaut-
ta sekä useita pitkäpuomisia kaivu-
koneita. Uusimpia hankintoja ovat 
kaksi massaproomua, vastavalmis-
tunut ruoppauslautta sekä kaivu-
koneeseen asennettu telaponttoo-
nialavaunu.

Kaivukoneisiin asennetut 3D-ko-
neohjausjärjestelmät ovat moder-
nille maa- ja vesirakentajalle vält-
tämättömiä. Niiden avulla työkoh-
teen 3D-maastomallit ja vaikkapa 
rakennettavien putkilinjojen suun-
nitelmat saadaan näkyviin suoraan 
kaivukoneen näyttöpäätteelle. Eri-
tyisen kätevää tämä on ruoppaus-
töissä, kun vesi sameutuu eikä poh-
jaa näe.

Erilaisten koneohjausjärjestel-
mien ansiosta mittaamistyö maa-
rakennustyömailla onkin helpot-
tunut ja työn edistymisen seuraa-
minen reaaliajassa on tullut mah-
dolliseksi.

VMSV:n pitkäaikainen tavoite 
on ohjata kestävän ympäristön ra-
kentamisen kautta koko maata koh-
ti puhtaampaa tulevaisuutta. Tämä 
ilmenee kaikessa yrityksen toimin-
nassa, jota ohjaa kestävyys ja vas-
tuullisuus. Vesi- ja maarakentami-
nen toteutetaan luontoa  kunnioit-
taen sekä alan parhaita osaajia työl-
listäen ja kouluttaen. 

VMSV:n operatiivinen johtaja Jorma Tuovinen kertoo Kuopion sataman laajennuksen olevan täydessä vauhdissa, mutta urakka jatkuu vielä. 
 

Tarkkaa ja tehokasta  
sisävesirakentamista

VMSV:llä on ollut merkittävä osuus Kimolan kanavan vesirakennusurakassa.

VARPAISJÄRVEN Maansiirto ja Ve-
sitekniikka Oy:n viimeisimpiin työ-
kohteisiin kuuluvat Kimolan kana-
van ja Kuopion sataman urakat se-
kä Lievestuoreen siirtoviemärilin-
jan vesistöalitus.

Yrityksen työstämä osuus Kymi-
joen vesistössä sijaitsevan Kimolan 
kanavan vesirakennusurakasta on 
piakkoin valmistumassa. VMSV:n 
osuuteen työstä on kuulunut nel-
jä kilometriä pitkän kanavan ruop-
paus, massanleikkaukset sekä ran-
tojen eroosiosuojauksen rakenta-
minen molemminpuolisella louhe-
verhoilulla.

VMSV on mukana yhtenä pää- 
urakoitsijan aliurakoitsijoista myös 
Kuopion satamassa käynnissä ole-
van laajennuksen esirakentamises-
sa. Satamassa on tehty ruoppausta, 
ruoppausmassojen kuljetusta, lou-
heen ajoa ja pohjien rakentamista, 
ja työt jatkuvat edelleen.

Jyväskylässä VMSV osallistui 
Pisara Lievestuoreen siirtolinja 
-hankkeeseen rakentamalla noin 
6,5 kilometrin pituudelta viemä-
riputkea Päijänteen pohjaan. Vesi-
huoltolinjojen rakentamisesta yri-
tyksellä onkin kertynyt jo ennalta 
vuosikymmenien vankka kokemus.

Kohteina kanavia, satamia
sekä putkistolinjoja

Infrahankkeiden kannat-
tavuus, sidotut pääomat 
ja rahoituksen saaminen 
aiheuttavat kunnille 
haasteita tiukentuvassa 
taloustilanteessa. KPMG 
yhdistää rahoitus- ja toi-
mialatuntemuksen tuot-
tavaksi kokonaisuudeksi. 

teksti pekka säilä  
kuva juha arvid helminen

S ekä kasvukeskuksilla että 
muuttotappiosta kärsivillä 
kunnilla on erilaisia tarpei-
ta, mutta myös paljon yh-

teneväisiä huolen aiheita infratoi-
mintansa kehittämisessä.

Toimivan infrastruktuurin to-
teuttaminen tiealueista rakennus-
kantaan vaatii paljon pääomaa. 
Myös sähkönjakeluun ja vesiverkos-
tojen ylläpitoon liittyy merkittäviä 
investointitarpeita. Neuvontapal-
veluihin erikoistuneella KPMG:llä 

KPMG:n asiantuntijat Minna Tuominen-Thuesen, Teemu Haataja sekä Harri Räsänen vakuuttavat, että kunta-asiakkaat saavat kattavan kokonaisnäkemyksen tukemaan päätöksentekoa. 

on paljon kokemusta eri kokois- 
ten infrahankkeiden läpiviennistä 
kunnissa. Yrityksen asiakaskuntaan 
kuuluu maanlaajuisesti erikokoisia 
kaupunkeja ja kuntia sekä niiden 
omistamia liikelaitoksia ja yhtiöitä.

– Toimijoiden tarpeet ovat hy-
vin moninaisia, ja siksi palvelem-
me kuntasektorin asiakkaitamme 
aina yksilöllisesti. Infrastruktuu-
rihankkeiden asiakastiimimme 
rakennetaan siten, että asiantun-
temusta löytyy niin rahoitusosaa-
misesta kuin itse toimialan tun-
temisestakin. Tavoitteena on, et-
tä kunta-asiakkaamme saavat ai-
na mahdollisimman kattavan ko-
konaisnäkemyksen tukemaan pää-
töksentekoa, kertoo KPMG:n ener-
gia- ja infrastruktuuritoimintojen 
johtaja Harri Räsänen.

Korkotaso avaa uusia ovia 
Yhteistyö kuntien infra- tai raken-
nushankkeiden toteutuksessa al-
kaa esiselvityksellä, jossa käydään 
läpi asiakkaan tarpeet – katsotaan 
talouden kokonaistilannetta sekä 
pitkän aikavälin näkymiä.

– Kuntien rakennus- ja infra-

hankkeiden rahoitusta pohdittaes-
sa käydään usein läpi kunnan omis-
tamaa rakennuskantaa, infraomai-
suutta ja toimintoja. Näin voidaan 
arvioida nykyisten rakenteiden tar-
koituksenmukaisuutta suhtees-
sa kunnan strategiaan ja talouden 
raameihin. Samalla kartoitetaan 
kohteet, joissa on ehkä syytä har-
kita uusia omistusjärjestelyjä. Ta-
louden tasapainotus, vaihtoehtoi-
set toiminta- ja rahoitusmallit se-
kä kunkin toimintaympäristön eri-
tyistarpeet käydään läpi aina omina 
kokonaisuuksinaan, sanoo KPMG:n 
rakennus- ja kiinteistöalan palve-
luista vastaava Teemu Haataja.

Nykyisen matalan korkotason 
aikana erilaisia rahoitusmahdolli-
suuksia on hyvin tarjolla. Toisaal-
ta kunnilla on usein myös sellaista 
kiinteää omaisuutta, jonka myymi-
nen voi olla ajankohtaista.

– Tällaisiinkin ratkaisuihin löytyy 
erilaisia malleja. Vaikka kiinteistöjä 
päädyttäisiinkin myymään, voidaan 
kaupantekoon sisällyttää esimerkik-
si takaisinosto-oikeus määräaikana 
tai pitkäaikainen vuokrasuhde, ker-
too julkishallinnon toimialasta vas-
taava Minna Tuominen-Thuesen.

Energia kiinnostaa sijoittajia 
Yksi kuntien talouteen merkittäväs-
ti vaikuttava omaisuuserä ovat säh-
kö- ja vesivoimalaitokset, joihin liit-
tyy sekä paineita korjausvelasta että 
hiilineutraalisuuden tavoittelusta. 
Kansainvälisten sijoittajien näkö-
kulmasta tällaiset kohteet ovat täl-
lä hetkellä erityisen houkuttelevia.

– KPMG on ollut mukana toteut-
tamassa hankkeita, joissa kunnat 
ovat erilaisten omistusjärjestelyjen 
avulla saaneet kansainvälisiä sijoit-
tajia mukaan jakamaan raskaampia 
omaisuuseriä, Räsänen kertoo.

Esimerkkinä hän mainitsee Ka-
jaanin kaupungin ja Sotkamon kun-
nan, jotka myivät omistamastaan 
energiakonserni Loisteesta 33,9 pro-
senttia ruotsalaiselle Infranodelle 
ja ranskalaiselle Mirovalle. Energia-
yhtiön arvo oli muutaman omistus-
vuoden aikana moninkertaistunut.

– Vähemmistöosuuksien myyn-
nistä huolimatta energiakonser-
ni pysyy kunnan ohjauksessa, sa-
malla kun yhtiön hallitukseen saa-
tiin uutta osaamista. Toteutuneiden 
omistusjärjestelyiden jälkeen olem-
me tarjonneet apua myös varainhoi-
tajien kilpailutuksessa. Omaisuus-
järjestelyiden jälkeen on tärkeää 
myös hallinnoida kertynyttä omai-
suutta kunnan etuja ajatellen, Rä-
sänen toteaa.

– Yksi valteistamme on se, että 
KPMG on riippumaton ja kansain-
välinen, mutta myös paikallinen toi-
mija. Meillä on erittäin monipuoli-
nen asiantuntijaverkosto ja kansain-
välisiä kontakteja käytössämme, ai-
na asiakkaan tarpeisiin vastaten. 
Vastuullisuus ja läpinäkyvyys ovat 
toimintaamme ohjaavia avainsano-
ja, Tuominen-Thuesen kiteyttää.

Asiantuntemus siivittää  
infrahankkeiden toteutusta

“
Yhteistyö alkaa 
esiselvityksellä, 
jossa käydään 
läpi asiakkaan 
tarpeet. 
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Valtion kiviainesvaran- 
not ovat merkittävä tuki 
infrarakentamiselle. Kivi-
aineksen hankkiminen  
mahdollisimman läheltä 
työmaata vähentää mer-
kittävästi kuljetuksen  
aiheuttamia päästöjä  
ja kustannuksia. 

teksti juha-pekka honkanen 
kuva metsähallitus

V altion maiden merkitys 
infrarakentamiselle kas-
vaa koko maan alueella 
samalla, kun käyttökel-

poiset yksityiset kiviainesvarannot 
etääntyvät kasvukeskuksista.

Metsähallituksen kaivannais-
päällikkö Mika Hytönen muis-
tuttaa, että erityisesti Pohjois- ja 
Itä-Suomessa Metsähallituksella 
on aina ollut merkittävä rooli pai-
kallisen kiviainesmyynnin mahdol-
listajana. Pohjoisessa valtion maat 
tukevat paikallista yrittäjyyttä. Met-
sähallitus vuokraa kiviainesyrittä-
jille maanottoalueita pitkillä, kym-
menenvuotisilla sopimuksilla. Val-

Metsähallitus kartoittaa aktiivisesti hallinnassaan olevia kiviainesvaroja, tarvittaessa kehittää niitä hyödyntämisvalmiiksi sekä myy ja vuokraa kiviainesvarantoja.

tiolle tilitetään maksut toimitetus-
ta kiviaineksesta käytön mukaan.

– Valtio on pitkäjänteinen kump-
pani, eikä se ole hakemassa pika-
voittoja isojen etukäteismaksujen 
muodossa, Hytönen huomauttaa.

Valtion asettamat ehdot esimer-
kiksi ympäristönsuojeluun ovat tiu-
kat, mutta ne ovat myös kaikille sa-
mat. Maanottoalueita tarjotaan ta-
sapuolisesti ja riippumattomasti.

Esiintymät kartoitettuna 
Metsähallitus kartoittaa kiviaines-
varantoja aktiivisesti. Hytösen mu-
kaan varsin usein asiakkaat myös 
löytävät itse sopivan maa-alueen. 
Etenkin väylähankkeissa ja tiere-
monteissa varannon löytyminen 
läheltä työmaata säästää kustan-
nuksia ja vähentää merkittävästi 
maanajosta koituvia päästöjä. Sa-
ma tilanne on esimerkiksi pitkäai-
kaisissa tienhoitourakoissa. 

Erityisesti Pohjois-Suomessa val-
tion kiviainesvarantojen löytymi-
nen infrahankkeiden läheltä on hy-
vin todennäköistä. Metsähallituk-
sella on kattava paikkatietojärjestel-
mä, josta nähdään hyvin nopeasti 
asiakkaan työmaa-alueen tutkitut 
kiviainesesiintymät ja niiden käytön 
rajoitteet. Sisäinen esiselvitys kar-
toittaa Metsätalous Oy:n  ja Luon-

topalveluiden näkemyksen uuden 
maanottoalueen perustamisesta.

– Silloin kun meiltä näytetään 
vihreää valoa, asiakkaallamme on 
runsaasti tärkeitä yksityiskohtia tie-
dossa jo ennen lupaprosessia.

Materiaalia merenpohjasta 
Kasvukeskuksissa betonitehtaiden 
osuus valtion kiviainesvarantojen 
käyttäjänä on selkeässä kasvussa. 
Esimerkiksi Oulussa betoniraken-

tamisen kiviainestoimituksia hae-
taan jo noin sadan kilometrin pääs-
tä. Samalla aiemmin liian etäisinä 
pidetyt valtion maat ovat eneneväs-
ti kustannustehokkaampi vaihtoeh-
to. Hytönen odottaa, että myös pää-
kaupunkiseudulla tullaan todennä-
köisesti piankin hakemaan betoni-
sorat valtion mailta – tosin merestä.

– Ruopattu kiviaines alkaa olla 
hinnaltaan kilpailukykyinen vaih-
toehto jo nyt. Myös merenpohjas-

sa on monenlaista kiviainesta, ei-
kä sieltä löytyvää priimaa kannata 
hukata yksinomaan maatäyttöihin.

Kun pääkaupunkiseudun sora-
harjut alkavat olemaan loppuun 
käytettyjä, betoniteollisuus on siir-
tymässä kalliomurskeen käyttämi-
seen. Se vaatii kuitenkin kiven jat-
kojalostusta. Jos betonisora ruopat-
taisiin meren pohjasta, sataman lä-
helle perustettava varastoterminaa-
li toisi kiviaineksen lähelle työmaita

– Englannissa rakentamiseen 
käytettävästä sorasta ja hiekasta 
jo neljäsosa tulee merenpohjasta. 
Näkisin mielelläni ruopatun kiviai-
neksen jatkojalostusta kiviainester-
minaalissa Helsingin keskustan lä-
heisyydessä, Hytönen toteaa.

Kymmenen vuoden takaisessa 
Vuosaaren satamahankkeessa mas-
siiviset maatäytöt tehtiin imuruop-
paamalla merihiekkaa. Kuusi mil-
joonaa kuutiota maata olisi vaatinut 
200 000 täysperävaunukuormaa 
metropolialueen liikennevirtaan.

– Pohjoisen erämaita ja pääkau-
punkia yhdistää jatkuvasti piden-
tyvät kiviainesten kuljetusmatkat. 
Kivi on päästöttömänä ekologinen 
materiaali. Kuljetuksen päästöihin 
voidaan vaikuttaa merkittävästi kar-
toittamalla valtion kiviainesvaran-
tojen tarjoamat mahdollisuudet.

Kiviaineksia valtion mailta 

Metsähallituksen kiviainesasiakkaita koko Suomessa palvelee viiden 
hengen kaivannaistiimi.


