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elsingin Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK ry:n jäsenlehti ilmestyy 9 kertaa vuodessa. Jo neljättä kertaa ylimääräisenä numerona ilmestyy Teemanumero. Teemanumeron julkaisemisella
halutaan paneutua tiettyyn aihealueeseen pintaa syvemmältä.
Vuoden 2012 Teemanumeron aihe on infrarakentaminen. Edellisinä
vuosina teemoina ovat olleet Energiatehokas rakentaminen, Korjausrakentaminen ja Pientalorakentaminen.
Kuten lehdessä haastateltu Infra ry:n toimitusjohtajan Paavo Syrjökin toteaa, infrarakentaminen on käsitteenä laaja: perinteisen maa- ja
vesirakentamisen lisäksi siihen kuuluu paljon muuta, tilastoissakin usein
talonrakentamiseen laskettua, kuten rakennusten pohjarakenteiden ja
maanalaisen tilojen tekeminen.
Tämän lehden jutuiksi valikoitui isoja hankkeita, kuten Länsimetro ja
Kehärata. Isot väylähankkeet ovatkin euroissa suuri osa infrarakentamisesta, mutta infraa ovat yhtälailla pienrakentajan tontillaan teettämät
maanrakennustyöt - ja kaikki siltä väliltä. Myös infraurakoitsijoiden koko on laaja: mies ja kone -yrityksistä isoihin konserneihin.
Infrarakentamisen päällimmäisiä huolenaiheita ovat kasvava korjausvelka sekä osaavan työvoiman turvaaminen. Kunnossapidon rahoitus
on jo pitkään ollut alimitoitettua. Koulutuspuolella muun muassa rakennusmestarikoulutuksessa tarvittaisiin lisäpaikkoja juuri infrapuolelle.
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Infrarakentamisen arvo
kymmenen prosenttia
kansallisvarallisuudesta

”Suomen infrarakentamisen arvo on noin kymmenen prosenttia maamme
kansallisvarallisuudesta, jopa 77 miljardia euroa. Infra on toimialueena laaja:
se alkaa teistä, radoista ja silloista ja ulottuu vesihuolto-, energia- ja
tietoliikenneverkkoihin”, summaa INFRA ry:n toimitusjohtaja Paavo Syrjö.

I

NFRA ry, aikaisemmin Suomen
Maarakentajien Keskusliitto,
perustettiin vuonna 1954 ajamaan infra-alan yritysten toimintaedellytyksiä. Paavo Syrjö on
luotsannut järjestöä vuodesta 2008
lähtien. Taannoinen nimenmuutos
kuvastaa toimialan laajuutta: perinteisen maa- ja vesirakentamisen lisäksi siihen kuuluu paljon myös tilastoissa usein talonrakentamisen
piikkiin menevää rakentamista, kuten rakennusten pohjarakenteiden
ja maanalaisten tilojen tekeminen.
Infra ry:ssä toiminta on jaettu
viiteen toimialajaostoon: kiviainekset, louhinta ja kalliorakentaminen,
nosturi- ja erikoiskuljetuspalvellut,
purku- ja kierrätyspalvelut, asfalttityöt. PK-yritysten yrittäjyysasioita
hoidetaan yrittäjävaliokunnassa,

yleistä edunvalvontaa edunvalvonta- ja kehittämisvaliokunnassa sekä
työmarkkina-asioita työmarkkinavaliokunnassa. Myös jäsenyritysten
kokokirjo on laaja: jäseniä ovat niin
suuret valtakunnalliset konserniyritykset kuin iso joukko pieniä mies ja
kone -yrityksiä. INFRA ry:n lähes
1600 jäsenyritystä tuottavat valtaosan kaikesta infran rakentamisesta, kunnossapidosta ja hoidosta
Suomessa.
”50 000 henkilötyövuotta, lopputuotteiden arvo runsaat kahdeksaan miljardia euroa”, Syrjö poimii
infra-alan tunnuslukuja vuoden
2011 tilastoista.
Infra-alan suurin asiakas ovat
yksityiset, joiden osuus on runsas
40 %, kuntien osuus on vajaat 40
%, valtion siivu on noin 20 %.

KORJAUSVELKA
Korjausvelka kuvaa, kuinka paljon rakenteisiin on jäänyt investoimatta menneinä vuosina, jotta ne olisivat edelleen käytön kannalta hyvässä kunnossa. Luku on laskennallinen.
Esimerkiksi koko liikenneverkon (maantiet, kadut, radat) laskennallinen korjausvelka on 2,5 miljardia euroa. Liikenneverkon uusinvestointien taso on 1,3 ja korjausinvestointien taso 0,5 miljardia euroa.
Koko liikenneverkon arvo kansallisomaisuutena on 30 miljardia euroa.
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”Mielenkiintoista ja monipuolista. Suhdannevaihtelut ovat muuta rakentamista
maltillisemmat. Ammattitaitoisille tekijöille
on töitä”, toimitusjohtaja Paavo Syrjö houkuttelee nuoria, ja miksei vanhempiakin,
valitsemaan ammatin infra-alalta. Kuva
Infra ry

Infran korjausvelka on kasvanut
koko 2000-luvun
Infra-alan huolenaiheita kysyttäessä ei Syrjön vastaus yllätä: ”Korjausvelka ja perusväylänpidon määrärahat. Perusväylänpitoon satsa-

taan liian vähän siihen nähden, mikä olisi tarve.”
Koko 2000-luku on hänen mukaansa menty euroissa suurin piirtein samalla vuotuisella rahamäärällä. ”Jonka arvo esimerkiksi perustienpidossa on kuitenkin laskenut
huomattavasti. Samalla summalla
saa nyt 40 prosenttia vähemmän
kuin vuosituhannen alussa. Maanrakennuksen panoshinnat ovat
nousseet inflaatiota nopeammin,
suurimmillaan jopa 8 prosenttia
vuodessa. Suurin yksittäinen tekijä

on ollut öljyn hinta. Kun indeksi
vuonna 2005 oli 100, kuluvana
vuonna polttoaineiden indeksi oli jo
190, bitumissa oli kivuttu peräti
247:ään”, Syrjö kertoo.
Syrjön mukaan jokavuotisessa
väyläeurojen budjettiväännössä ei
ole kyse siitä, etteikö korjausvelan
kasvu olisi tiedossa. ”Ongelma ja
tarpeet tiedetään ja ymmärretäänkin, mutta loppupeleissä sillä ei ole
ollut riittävää poliittista painoarvoa.”
Valaiseva esimerkki korjausvelan
kasvusta ovat asfaltointimäärät:

INFRAA LUKUINA
Lähde: www.infrakuntoon.fi

Tiet, kadut ja sillat

 80 000 km maanteitä, josta pääteitä 13 330 km ja
moottoriteitä 770 km
 51 000 km päällystettyä maantietä – 65 % koko maantieverkosta
 28 000 km kuntien ja kaupunkien katuja
 350 000 km yksityisteitä
 36 mrd ajo-km vuodessa maanteillä
 20 mrd ajo-km kaduilla ja yksityisteillä
 20 000 siltaa, joista maanteillä yli 14 000

Radat

 5 920 km liikennöityä rataverkkoa, josta noin 3 100 kilometriä
on sähköistetty
 3 172 tasoristeystä, joista pääradoilla 2 780 tasoristeystä ja
sivuradoilla 392
 724 varoituslaitteilla varustettua tasoristeystä (2010 ajettiin rikki
209 puomia)
 85 km raitiolinjaa ja 21 km metrorataa pääkaupungissa;
länsimetro tuo 14 km lisää metrorataa

Vesihuolto

 90 000 km vesijohtoverkostoa
 45 000 km viemäri- ja hulevesiverkostoa, josta 15 000 km
betoniputkiviemäriä ja 30 000 km muoviputkiviemäriä
 90 % suomalaisista on liittynyt vesi- ja viemärilaitokseen
 Veden kulutus 200–250 l asukasta kohti vuorokaudessa

Energiahuolto

 11 500 km kaukolämpöverkostoa; putkikoko vaihtelee
20–1 000 mm:n välillä
 22 000 km sähkön suurjänniteverkkoja (110–400 kV)
 136 000 km sähkön keskijänniteverkkoja (1–70 kV)
 222 000 km sähkön pienjänniteverkkoja (alle 1 kV)
 1 800 km maakaasun jakeluputkistoa
 1 200 km maakaasun siirtoputkistoa
 Lämmön ja sähkön kulutus 1,3 milj. TJ / vuosi
 Tuontisähkön osuus kulutuksesta 2–3 %
 Uusiutuvan energian osuus reilut 26 % (tavoite 2020: 38 %)
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valtio rahoittaa tänä vuonna 2100
kilometrin päällystemäärän. Todellinen tarve olisi Syrjön mukaan kuitenkin noin 5000 kilometriä. Tuolle
tasolle päästiin vielä 2000-luvun
alussa, mutta nyt siis kilometrimäärä on puolittunut. Vähennys näkyy
suoraan tiestön kunnossa.
Korjausvelan osalta näkyy tosin
valoa tunnelin päässä: vuoden 2016
jälkeen perusväylänpitoon on tulossa 100 miljoonan lisäpotti.» Ikävää
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Perinteisen maa- ja vesirakentamisen lisäksi infrarakentamiseen kuuluu paljon myös tilastoissa usein
talonrakentamisen piikkiin menevää rakentamista,
kuten rakennusten pohjarakenteiden ja maanalaisten
tilojen tekemistä.

on, että summa kuitenkin otetaan
toisesta taskusta, väyläinvestoinneista. Infrastruktuuriin laitettu rahamäärä ei siten kasva, vaan kohdentamista priorisoidaan», Syrjö
tarkentaa.

Harmaat markkinat kuriin myös
infrapuolella
Talousrikollisuuden torjunta ja ympäristökysymykset ovat alueita, jot-
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ka ovat yhteisiä Infra ry:n kooltaan ja toimialaltaan hyvinkin erilaisille yrityksille.
”Harmaa talous aiheuttaa julkiselle taloudelle huomattavat tulonmenetykset joka vuosi. Lisäksi epärehelliset toimijat vääristävät alan
kilpailua ja pilaavat suotta infra-alan
mainetta. Alan toimijoiden yhteistyö
on tehokkain tapa parantaa tilannetta”, Syrjö huomauttaa.
”Me olemmekin järjestönä jo pit-
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kään suositelleet jäsenillemme Luotettava kumppani -palveluun liittymistä ja sen suosittelemista myös
kaikille yhteistyökumppaneille. Palvelu hoitaa toimittajan ja urakoitsijan puolesta tilaajavastuulain edellyttämien tietojen noutamisen eri
rekistereistä ja pitää tiedot aina ajan
tasalla. Jäsenyrityksiä on kehotettu
edellyttämään etenkin aliurakoitsijoiltaan palveluun liittymistä. Silloin
tilaajavastuulain edellyttämät tiedot

alihankkijoista voi tarkistaa vaivattomasti ja ilmaiseksi tilaajavastuu.fi
-sivuston kautta”, Syrjö toteaa. ”Nyt
tarjoamme ohjelmaan liittymistä
myös uutena jäsenetunamme.”
Positiivinen pakko tilaajan puolelta on Syrjön mukaan harmaan
talouden markkinoiden torjumisessa myönteinen asia: ”Infran isoista
tilaajista esimerkiksi Liikennevirasto
edellyttääkin jo urakoitsijoilta Luotettava kumppani -ohjelmaan kuulumista.”

Rakennusaineiden saanti
turvattava
Infra-alan yritykset sekä rakentavat
ja kunnossapitävät väyliä ja muuta
infraa että hankkivat rakentamisessa ja kunnossapidossa välttämättömät kiviainekset.
Kiviaineksia, kuten soraa, hiekkaa, kalliomursketta ja sepeleitä
käytetään Suomessa sata miljoonaa tonnia vuodessa. ”Tavoitteemme on että kiviainesten saatavuus
voidaan turvata ympäristöä kunnioittaen. Niiden hankkimisesta aiheutuu kuitenkin vääjäämättä ympäristövaikutuksia”, Syrjö toteaa.
Kiviaineksen hinnasta puolet on
kuljetuskustannuksia. Toisaalta kiviainesten saatavuus ja varsinkin uusien otto- ja murskauspaikkojen
avaaminen vaikeutuu koko ajan.
Sen myötä kuljetusmatkat pitenevät
entisestään.
”Olisi erittäin tärkeätä saada jo
maakuntakaavassa sovitettua yhteen ihmisten ja luonnon hyvinvointi, hyvä yhdyskuntarakenne ja kiviainesten hankinta”, Syrjö listaa järjestön kirjaaman tavoitteen. Myös
rakennusmateriaalien kierrätys on
tärkeä Infra ry:n ajama ympäristöteema.
Entä infra-alan tutkimus- ja tuotekehitysaktiivisuus? ”Infra ry on
mukana Rakennustietosäätiön vetämässä laajassa Infra-TM -hankkeessa. Tavoitteena on luoda Suomen inframarkkinoille avoin ja yhteinen InfraBIM-tietomallistandardi,
joka perustuu kansainvälisiin paikkatieto- ja tuotemallistandardeihin
sekä kotimaiseen vakionimikkeistöön.
”Kun tuotemallit ja koneautomaatio saadaan linkkautumaan yh-

Vaikka teiden ja varsinkin kaupungin katutyömaista usein valitetaan, tosiasia on, ettei työmaita ole tarpeeksi, vaan infran korjausvelka kasvaa huolestuttavasti. Koko liikenneverkon
(maantiet, kadut, radat) laskennallinen korjausvelka on peräti 2,5 miljardia euroa.
teen, pystytään tuotemallipohjaisesti tehdyt suunnitelmat siirtämään
koneohjausmalleiksi ja syöttämään
suoraan koneisiin, jotka käyttävät
esimerkiksi gps:ää ja robotteja.
Tarkkuus paranee, hukka pienenee,
tarkistusmittaukset saadaan automaattisesti. Lisäksi saadaan lähtötiedot esimerkiksi teiden ja ratojen
kunnossapitoon”, Syrjö tiivistää tulevaisuudennäkymät.

Infratyömaille tarvitaan nuoria
mestareita
Osaavan työvoiman saaminen ja
turvaaminen on infrapuolella edelleen iso huolenaihe. Ammattikoulutuksesta valmistuu alalle vuosittain
noin 200 nuorta ja 300 aikuista, yhteensä noin 500. Tarve olisi kuitenkin 700 - 800.
”Ammattikorkeakoulutasoisen
rakennusmestarikoulutuksen uudelleenkäynnistyminen oli myös
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meille hyvä asia. Toisaalta infrapuolelle pitäisi ehdottomasti saada lisäkoulutuspaikkoja. Tällä hetkellä
mestarikoulutuksen paikkajakautuma ei vastaa infrarakentamisen
osuutta eli noin viidennestä”, Syrjö
huomauttaa.
Hän myöntää, että infrapuoli on
ammatinvalintavaiheessa oleville
nuorille selvästi talonrakentamista
tuntemattomampaa. ”Meidän pitää
tehdä se heille tutuksi.”
”Infrarakentaminen ei ole läheskään yhtä suhdanneherkkää kuin
talopuoli, koska julkinen sektori tilaa töistä yli puolet. Infrarakentaminen on myös mielenkiintoista.
Omasta mielestäni se on myös
haastavampaa kuin talopuoli. Kun
mennään maan alle, saattaa tulla
yllätyksiä, ja tuleekin. Työnjohdon
pitää, ja se saa, työmaalla käyttää
myös päätään”, Syrjö listaa infraammatinvalinnan valtteja.
Sirkka Saarinen
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Suomen suurin infrahanke

Länsimetroa 13,9 kilometriä
Länsimetro on Suomen suurin infrahanke. Hankkeen kokonaishinnaksi on arvioitu
713,6 miljoonaa euroa. Kustannusarvio on laadittu vuoden 2007 lokakuun
hintatasossa. Espoon osuus hankkeesta on noin 72 % ja Helsingin 28 %.
Valtio osallistuu metron kustannuksiin 30 % osuudella.

R

uoholahdesta Lauttasaaren
kautta Espooseen, Matinkylään ulottuva länsimetro kuljettaa valmistuttuaan yli 100 000
matkustajaa päivässä. Reitin varrelle rakennetaan seitsemän uutta
asemaa. Helsingissä asemat rakennetaan Koivusaareen ja Lauttasaa-

reen ja Espoossa Keilaniemeen,
Otaniemeen, Tapiolaan, Urheilupuistoon ja Matinkylään. Niittykumpuun on suunniteltu asemavaraus.

Alkupaukku marraskuussa 2009
Länsimetron rakentaminen alkoi

Keilaniemen työmaa heinäkuussa 2012. Kuva Länsimetro Oy / Timo Kotineva
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Ruoholahdesta
marraskuussa
2009. Urakoitsijaksi valittu Lemminkäinen Infra Oy ampui ensimmäisen
avopaukun tammikuussa 2010.
Noin 300 metriä pitkä työtunneli
saatiin valmiiksi kesän alussa 2010.
Metrotunnelilouhinnat alkoivat heinäkuussa 2010.

Länsimetro lyhyesti
 13,9 kilometriä
 2 rinnakkaista maanalaista
tunnelia
 7 asemaa
 1 asemavaraus
 15 pystykuilua
 9 työtunnelia rakentamista
ja huoltoa varten
 3 miljoonaa kuutiometriä
kalliolouhetta
 1 500 liityntäparkkipaikkaa
henkilöautoille
 1 600 liityntäpyöräpaikkaa
 2,5–5 minuutin vuoroväli
 713,6 M € (10/2007)

Ruoholahden kuilu heinäkuussa 2012. Kuva Länsimetro Oy / Timo Kotineva

Louhinnat puolivälissä
Kesällä 2012 länsimetron louhinnat
ovat edenneet puoliväliin: 13 919
metriä eli hiukan yli puolet maanalaisista metrotunneleista on louhit-

tu. Otaniemen, Keilaniemen ja Koivusaaren asemahallit ovat lähes
louhittu. Helsingin puolella tunneleista on valmiina 83 prosenttia ja
Espoon puolella 36 prosenttia.
Länsimetron louhinnat valmistuvat

vuonna 2013. Louhintojen jälkeen
alkavat välittömästi asemien rakennusurakat, joista ensimmäiset asemaurakat käynnistyvät jo vuoden
2012 puolella. Tämän jälkeen on
vuorossa rataurakka ja automaatti-

Metrotyömaa Lauttasaaressa
maaliskuussa 2012. Kuva
Länsimetro Oy / Timo Kotineva
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Koeasennus
Lauttasaarensalmen
alitusosalla
huhtikuussa 2012.
Kuva Länsimetro Oy /
Timo Kotineva

metron asennus ja testaus. Länsimetro valmistuu vuoden 2015 lopulla.

Monta urakoitsijaa
Isossa hankkeessa on jo myös
useita pääurakoitsijoita: Lemminkäinen Infra Oy, Skanska Infra Oy,
YIT Rakennus Oy, Peab Infra Oy,
SRV Rakennus Oy, KalliorakennusYhtiöt, STRABAG Sverige AB sekä
Destian ja tsekkiläisen Metrostav
a.s.:n työyhteenliittymä METRO.
Rakentamisen etenemistä voi
seurata netissä www.lansimetro.fi

Länsimetron rakentamisaikataulu

Länsimetron aikataulu
2005 ympäristövaikutusten arviointi
2007 hankesuunnittelu
2008 rakennussuunnittelu
2009 Espoon ja Helsingin valtuustot hyväksyivät metrokaavat
2009 rakentaminen alkoi Ruoholahdesta
2015 länsimetron liikennöinti alkaa

hrmy

teema

9

YIT:llä merkittävä siivu

Länsimetron urakoista
Yksi Länsimetron pääurakoitsijoista on YIT Rakennus Oy.
Sen louhintaurakoista ovat jo valmiina Otaniemen ja
Matinkylän ajotunnelit, Lauttasaarensalmen ratatunnelin
louhinta valmistui elokuussa 2012, Keilaniemen
ratatunneleita ja asemaa sekä Niittykummun ajotunnelia,
ratatunnelia ja asemaa louhitaan parhaillaan.

L

änsimetron lisäksi YIT on tekemässä myös pääkaupunkiseudun toista isoa infrahanketta,
Kehärataa. Se on louhinut Aviapoliksen ratatunnelit ja aseman sekä
Ruskeasannan ajotunnelin. YIT tekee myös sekä Aviapoliksen että
Ruskeasannan asemien sisustusurakat.
Toimittaja bongasi YIT Rakennus
Oy:n Kalliorakennus ja kaivokset
yksikön rakennuspäällikön Jouni
Hyvärisen Keilaniemen työmaalta
elokuussa.
”YIT on yksi suurimmista kotimaisista kalliorakentajista. Maanalaisen rakentamisen osaamistamme hyödynnetään Länsimetron ja
Kehäradan lisäksi paraikaa muun
muassa E18:n tunneliosuuksilla”,
Hyvärinen listaa. Länsimetro -hankkeessa hän on toiminut myös Lauttasaarensalmen alituksen työpäällikkönä sekä Kehärata -hankkeessa
Ruskeasannan sisustusurakan lohkopäällikkönä.
Kalliorakentamistaustaa Hyvärisellä on jo 2000-luvun alusta lähtien. ”Mielenkiintoista ja haastavaa
työtä, johon louhinta veden ja asutuskeskusten alla antaa vielä lisämausteensa”, hän luonnehtii.
”Työvuoron alkaessa ei voi tietää
mitä tulee eteen. Esimerkiksi Länsimetron ratalinjalla kallio-olosuhteet
vaihtelevat valtavasti myös urakkaalueiden sisällä ”, hän toteaa. Hyvä
esimerkki on Keilaniemen kallio,
jossa kalliossa paljastui yllättäen
laaja ruhje.
”Se on teettänyt tilaajalle, suunnittelijoille ja meille toteuttajille paljon töitä”, Hyvärinen toteaa ja korostaa että teknisten ratkaisujen et-

YIT Rakennus Oy urakoi useita
Länsimetron kohteita. Keilaniemessä
metron ajotunneli sukeltaa maan alle
Miestentieltä.
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Miten louhitaan
Tunnelilouhinnassa työkierroksen kesto riippuu kallion laadusta ja
kestää noin kymmenestä tunnista muutamiin päiviin.
●
●

●

●

Rakennuspäällikkö Jouni Hyvärisen mukaan tunnelityömaalla tarvitaan normaalia
talonrakennustyömaata isompi työmaaorganisaatio: ”Työnjohtajan vastuu on iso,
hänen pitää pystyä tekemään tunnelissa
päätöksiä miten edetään, jos ja kun tulee
yllättävä tilanne eteen.”

siminen on yhteispeliä. ”Teemme
turvallista metroa - sekä työmaavaiheessa että käyttäjille.”

Kallioruhje aiheuttaa
aikataulupainetta
Keilaniemessä jouduttiin kallioruhjeen takia louhimaan ylimääräistä
ajotunnelia. ”Olemme jo myös tehneet noin 90 metriä pitkällä ruhje-

●

Esi-injektointi: kallio vahvistetaan porausta varten injektoimalla.
Poraus ja panostus: jumbo poraa kallioon riittävästi reikiä - niiden
pituus vaihtelee. Niin sanotun katkon pituus on 0,5-6 m.
Räjäytys ja tuuletus: reikiin asetetut pienet määrät räjähdysainetta
räjähtävät tarkkaan suunnitellussa järjestyksessä. Räjäytyksen 		
kesto on enimmillään noin 6 sekuntia. Räjäytyksen jälkeen tunneli 		
tuuletetaan.
Kuormaus ja kuljetus:
irronnut louhe kuljetetaan pois tunnelista. Keilaniemen työmaalta 		
louhe viedään Jätkäsaareen.
Rusnaus: erikoisajoneuvo irrottaa seinämistä irtoavat lohkareet.

osuudella tunnelin pohjalle tasausvaluja, syyskuun alussa aloitamme
seinä- ja holvivalujen tekemisen”,
Hyvärinen kertoo.
Tunnelin seinät lujitetaan pulttaamalla kallioon teräspultit ja ruiskubetonoimalla. Ruiskubetonissa käytetään teräskuitujen sijasta muovikuitua. Yksi syy sen valintaan oli
korroosioriski merenalaisissa tunneleissa; polymeerikuitu ei ruostu.
Keilaniemen työmaa käynnistyi
YIT:n osalta huhtikuussa 2011. Alkuperäisen aikataulun mukaan se
valmistuu vuoden 2012 lopussa.

Yllättävä ruhje aiheuttaa luonnollisesti aikataulupaineita.
Metrotunnelin poraus- ja räjäytystyöajat on tarkasti säädelty ympäristökeskuksen antamassa meluluvassa. Ympäristölle aiheutetaan
mahdollisimman vähän häiriötä.
”Kesälomakaudella töitä on tehty poikkeuksellisesti kahdessa vuorossa. Normaaliin ympärivuorokautiseen kolmivuorotyöhön palataan
heti lomien päätyttyä. Nyt täällä
Keilaniemessä tehdään töitä parinkymmenen hengen työmaavahvuudella”, Hyvärinen kertoo.

Turvallisuus ykkösenä
Käynti maan alla, jo louhitussa tunnelissa, antaa aavistuksen kalliorakentamisen erityisyydestä. Tarkoista tutkimuksista huolimatta kallion
lopullinen laatu paljastuu tekijöille
vasta louhinnassa. Toteutuksen ja
suunnittelun on oltava valmiina uusiin ratkaisuihin. ”Metron turvallisuudesta ei tingitä missään vaiheessa”, Hyvärinen korostaa.
Sirkka Saarinen
Tunnelin louhintanopeus riippuu
luonnollisesti kallion laadusta.
Keilaniemessä paljastui yllättävä
ruhje, joka vaatii sekä ylimääräisen
ajotunnelin rakentamisen että
lujittavat betonirakenteet noin 90
metrin matkalle.
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Kehärata yhdistää
18 kilometriä pitkä Kehärata yhdistää Vantaankosken radan
päärataan. Se on samalla raideyhteys lentoasemalle sekä
kaupunkirata. Kehärata valmistuu vuoden 2014 lopussa.

K

ehärata on kaksiraiteinen lähiliikenteen kaupunkirata, jolla
kulkee ainoastaan henkilöliikennettä. Kehäradalle rakennetaan
Kivistön ja Leinelän pinta-asemat
sekä Aviapoliksen ja Lentoaseman
tunneliasemat. Ruskeasannassa ja
Viinikkalassa on tunneliasemavaraukset. Vehkalassa ja Petaksessa on
pinta-asemavaraukset. Vilkkaimmat
uudet asemat tulevat olemaan Kivistö ja Lentoasema.

Lentoaseman alle 8 kilometriä
pitkä kaksoistunneli
Rata alittaa lentoaseman alueen
kahdeksan kilometriä pitkässä kaksoistunnelissa. Ratatunneleiden väliin louhitaan yhdystunnelit noin 200
metrin välein. Yhdystunneleiden
kautta voidaan onnettomuustilanteissa poistua viereiseen tunneliin.

Käyttöturvallisuuden vaatimukset
korostuvat suunnittelussa ja toteutuksessa.
Kivistön asemanseudun katujärjestelyt suunnitellaan osana Hämeenlinnanväylän parantamista
Kehä III:n ja Keimolan välillä. Tiesuunnitelmaan kuuluu muun muassa uusi Keimolanportin eritasoliittymä. Vanhaa Hämeenlinnantietä siirretään ja sen visuaalinen ilme suunnitellaan kaupunkimaiseksi ja ajonopeuksia hidastavaksi.
Kehärata-projektin kokonaiskustannusarvio on 605 miljoonaa
euroa. Rahoitus jaetaan valtion (419

Kehäradan avainluvut
●
●
●
●
●
●

		
		

hankkeen kustannukset arviolta 605 M€
kaksiraiteinen
huippunopeus 120 km/h
rautatien pituus 18 km
4 uutta asemaa ja 4 asemavarausta
ensimmäisessä vaiheessa rakennetaan noin 500
liityntäpysäköintipaikkaa sekä lisäksipolkupyörien
pysäköintipaikkoja.

Leinelän puistotien silta valmiina. Kuva Liikennevirasto / Skyfoto
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Kehäradan Vantaankoski-Hiekkaharju
-osuus on 18 kilometriä.

Kehäradan tunnelilouhinnat jaettiin neljäksi urakaksi. Kuva Liikennevirasto

milj. euroa) ja Vantaan kaupungin
(186 milj. euroa) kesken. Projekti
saa EU-tukea tässä vaiheessa yhteensä noin 17,8 milj. euroa.
Kustannusarvioon sisältyvät
myös Hämeenlinnanväylän parantaminen Kehä III:n ja Keimolan välillä sekä Tikkurilan matkakeskuksen
ensimmäinen vaihe.
Kehärata-projekti toteutetaan
Liikenneviraston rautatieosaston
johdolla. Muita sopimuskumppaneita ovat Vantaan kaupunki, Liikenneviraston tieosasto ja Finavia
Oyj.

Myös Kehä III:n ja Hämeenlinnanväylän välisen avorataosuuden maanrakennustyöt ovat valmistumassa.
Noin kaksi kilometriä pitkälle alueelle
rakennetaan myöhemmin Vehkalan ja
Petaksen asemavaraukset.

Työt etenevät suunnitellusti
Näkyvimmin Kehäradan työt ovat
nyt esillä Kivistössä ja Lapinkylässä, jossa Kivistön asemaa katetaan
ja alueen läpi rakennetaan liki kilometrin mittaista betonikaukaloa rataa varten. Lisäksi heinäkuun lopulla pääradan ylittävä Koivukylän 450
metriä pitkä risteyssilta alkoi saada
lopullista kaarevaa muotoaan.
Useat Kehäradan urakat saadaan päätökseen loppukesästä.
Vantaankosken aseman perusparannustyöt valmistuvat elokuussa.
Asema saa uudet portaat, laiturialueen laatoitukset ja katokset. Asemalle rakennetaan myös hissit .

hrmy

teema

Hämeenlinnanväylällä
parannustöitä
Hämeenlinnanväylän urakassa rakennetaan uusia siltoja ja levennetään kolmea jo olemassa olevaa
siltaa. Hämeenlinnanväylää parannetaan 3,5 kilometrin matkalta, minkä lisäksi sen valaistusta uusitaan ja
tien sivuun rakennetaan uusia meluesteitä. Myös moottoritien ramppeja perusparannetaan ja uusia rakennetaan lisää.
Tulevan uuden kaupunginosan,
Marja-Vantaan läpi kulkevan kehäratalinjan rakennustyöt alkoivat jo
toukokuussa ja jatkuvat vilkkaasti
Kivistön ja Lapinkylän välisellä
osuudella. Urakka käsittää ratalinjan raivauksen, maanrakennustyöt
sekä 700 metriä pitkän vesitiiviin
betonikaukalon rakentamisen. Rataosuus kulkee myöhemmin rakennettavan Marja-Vantaan asuinalueen keskustan läpi,
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Tunnelilouhintoja noin
1,5 miljoonaa kuutiota
Lentoaseman alueen alittavan, kahdeksan kilometrin pituisen tunnelin
louhintatyöt ovat loppusuoralla.
Neljään urakkaan jaetusta kokonaisuudesta kolme valmistui jo viime
vuoden lopussa ja viimeinen, Viinikkalan tunneliurakka valmistuu syksyllä 2012. Tunnelilouhinnat tulivat
maksamaan noin 122 miljoonaa euroa ja kalliota louhittiin noin 1,5
miljoonaa kuutiota.
Lentoaseman tunneliasemalla
on käynnissä tunnelin laajennuslouhinnat, jotka jatkuvat loppusyksyyn.
Tunnelissa on käynnissä myös Aviapoliksen aseman rakentaminen.
Lisäksi Ruskeasannan asemavarausta rakennetaan.

Tikkurilaan asemakeskus
Tikkurilan asemalle rakennetaan
asemakeskus. Työt ovat suunnitteluvaiheessa ja rakentaminen alkaa
vuoden vaiheessa 2012–2013. Liikenneviraston Kehärata-projektiin
kuuluu Tikkurilan asemasillan rakentaminen. Vantaan kaupunki vastaa aseman muista rakennusurakoista.
Sirkka Saarinen

E18 Koskenkylä-Kotka työmaalla käytössä
keppi ja porkkana

Turvallisesti infratyömaalla
E18 Koskenkylä–Kotka-moottoritietä rakennetaan yli 600
henkilön voimin. Kaiken tekemisen lähtökohtana on
turvallisuus, johon kiinnitetään huomiota perusteellisella
perehdyttämisellä, jatkuvalla turvallisuusseurannalla ja
tietoiskuilla. Marraskuussa 2011 käynnistyneellä työmaalla
on noin tunnin mittaisen perehdytyksen saanut jo 2000
henkilöä.

E

18 -työmaalla vietettiin 6.8–
10.8.2012 työturvallisuusviikkoa. Viikon aikana kierrettiin työmaan kaikkien kuuden lohkon työmaatoimistot Kotkasta Koskenkylään. Teemalehden
toimittaja pääsi mukaan 8.8.2012
Ahvenkoskelle Elimäentien projektitoimiston pihamaalla pidettyyn tilaisuuteen.
Viesti työturvallisuusinfosta oli
saavuttanut tekijät hyvin. Työyhteenliitymä Pulterin projektinjohtaja
Kari Alavillamo arvioi, että lounasaikaan pidettyyn vajaan tunnin tilaisuuteen osallistui jopa 95 prosenttia
työmaan vahvuudesta. Yhtä suosittuja olivat olleet jo kaksi edellisinä
päivinä pidettyä tilaisuutta.

mukaansa uudet silmäsuojaimet
henkilösuojaimia esitelleestä infopisteestä.
”Tekoja ei puheita” päti myös
infotilaisuuteen: sekä Alavillamon
että Liikenneviraston projektinjohtaja Hannu Lehtikankareen puheenvuorot olivat jopa alle ohjelmaan
merkityn viiden minuutin mittaiset.
Työsuojelupäällikkö Erja Mutanen
ja työsuojelukoordinaattori Mikael
Träskälin puolestaan jalkautuivat
heti hernerokansyöjien joukkoon
vastaamaan kysymyksiin. Skydda
Suomi Oy:n Petri Kesti kumppaneineen esitteli puolestaan infopisteessä henkilösuojaimia.

Puheiden sijasta tekoja

”Periaatteena on tehdä työ kerralla
oikein, tehokkaasti, taloudellisesti,
turvallisesti ja ympäristöä säästäen.
Työ- ja liikenneturvallisuudesta pidetään tiukasti kiinni, yhteisvoimin
ja yhteistyöllä”, oli yhteinen viesti.
”Mutta parannettavaa on”, Alavillamo huomautti. ”Rakentamisessa tapaturmataajuus on - parantumisesta huolimatta - edelleen noin
puolitoistakertainen verrattuna teol-

Hyvän osallistumisprosentin takaa
paljastui sekä keppiä että porkkanaa. Alavillamo totesi, että kaikkien
”on annettu ymmärtää”, että tilaisuuteen on syytä osallistua. Toisaalta osallistuminen oli helppoa:
soppatykki hernekeittoineen ja voileipineen odotti valmiina lounastajia. Vaivanpalkaksi jokainen sai vielä

Kerralla oikein ja turvallisesti
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E18 Koskenkylä-Kotka työmaan vahvuus
oli elokuussa noin 600. Jokainen työntekijä käy läpi perehdytyksen ennen kuin hän
saa työmaalle kulkuluvan. TYL Pulterin
projektinjohtaja Kari Alavillamo kertoi,
että perehdytys on runsaassa yhdeksässä
kuukaudessa annettu jo 2000 henkilölle.

lisuuteen. Meidänkään työmaamme
ei valitettavasti ole päässyt nolla
tapaturmaa -tavoitteeseen. Tapaturmia on sattunut kuusi, joista pahimmassa henkilö menetti näön toisesta silmästään.”
Myös Lehtikankare totesi, että
parannettavaa on. Erityisesti hän
toivoi, että turvallisuuspuutteiden ja
Läheltä piti -tapauksien ilmoittamisesta tulisi jokaiselle itsestäänselvä
asia. Pulterin työmaalla turvallisuushavaintojen ilmoittamista on helpo-
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Henkilökohtaisten suojainten tuotekehityksessä on satsattu myös käyttömukavuuteen: enää käyttämättä jättämistä ei voi perustella epämukavuudella. Työturvallisuusinfossa esiteltiin alan viimeiset ”trendit”.

Iso turvallisuusriski tiehankkeissa on käytössä olevan tien muu liikenne.

Liikenneviraston projektinjohtaja Hannu
Lehtikankare totesi että turvallisella työmaalla myös työn laatu on hyvä.
tettu valmiilla pikkulomakkeella. Se
on helposti ja nopeasi täytettävissä
rasti ruutuun -periaatteella..
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E18 Koskenkylä–Kotka-hankkeessa valtatie 7 (E18) rakennetaan vihreäksi moottoritieksi Loviisan Koskenkylän ja Kotkan Kyminlinnan
välillä. Tavoitteena on lisätä liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta.
Moottoritie avataan liikenteelle osittain jo vuonna 2013 ja kokonaisuudessaan vuonna 2014. Muut tiejärjestelyt ovat valmiita vuoden
2015 lopussa. Vuoteen 2026 kestävällä elinkaarisopimuksella toteutettavan hankkeen palveluntuottaja on Tieyhtiö Valtatie 7 Oy, ja urakoitsijana YIT Rakennuksen ja Destian muodostama työyhteenliittymä Pulteri. www.liikennevirasto.fi/e18
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E18 -työmaan siltakohteista teknisesti vaativin on Ahvenkosken eritasoliittymä.

Turvallisuus huomioon
jokaisessa vaiheessa
Turvallisuussäännön rikkoja saa
E18 -työmaalla ensin huomautuk-

sen. Jollei se tehoa, annetaan kirjallinen varoitus ja pieni sakko. Jollei
sekään tehoa, sanktiot kovenevat.
E18- työmaalla on käytössä
useita konkreettisia turvallisuutta

E18 Koskenkylä–Kotka-hanke käsittää nykyisen moottoriliikennetien
täydentämisen moottoritieksi Koskenkylästä Loviisaan (17 km) ja
moottoritien rakentamisen Loviisasta Kotkaan (36 km). Moottoritielle
rakennetaan 6 uutta eritasoliittymää: Loviisan itäinen, Ruotsinpyhtää,
Ahvenkoski, Pyhtää,Siltakylä ja Heinlahti. Lisäksi Loviisan läntistä ja
Sutelan eritasoliittymää parannetaan.
Rakentaminen alkoi marraskuussa 2011. Moottoritie avataan liikenteelle osittain jo vuonna 2013 ja kokonaisuudessaan vuonna 2014.
Kaiken kaikkiaan tiejärjestelyt ovat valmiita vuoden 2015 lopussa.
Tien kunnossapidon ja rahoituksen sisältävä sopimuskausi ulottuu
vuoteen 2026 saakka.
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parantavia käytäntöjä. Jokaiseen
hankkeen suunnitelmaan sisältyy
suunnittelijoiden laatima turvallisuusmuistio. Alihankintasopimukset sisältävät myös turvallisuus- ja
ympäristöosiot. Urakoitsijoiden on
tehtävä turvallisuussuunnitelma,
jonka allekirjoittavat kaikki sen
työntekijät. Kulkuluvan työmaalle
saa vain työmaan oman perehdytyksen sekä tieturva- ja työturvallisuuskortin suorittanut. Jos tapaturma sattuu, syy ja urakoitsijan toiminta käydään perusteellisesti läpi.
Turvallisuus on osa kaikkia työmaapalavereita. Joka viikko lähetetään turvallisuus- ja ympäristöasioiden viikkotiedote.
Sirkka Saarinen
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Kierrätystä:

betoni ja tiili

murskeena infrarakentamiseen
Betonimurske sopii hyvin maarakentamiseen: mm. teille
ja kaduille, pysäköinti- ja varastoalueille. Murske on
luonnonkiveä edullisempaa ja lisäksi sitä tarvitaan ohuemmat
rakennekerrokset. Betonimurske sisältää näet reagoimatonta
sementtiä, jonka ansiosta se lujittuu rakenteessa.

R

udus Oy:llä on 20 vuoden
kokemukset betonin ja tiilen kierrätyksestä. Se
murskaa vuosittain noin
puoli miljoonaa tonnia betonia ja
tiiltä Betoroc-murskeeksi. Murskattu aines on peräisin betoniteollisuudesta ja purkutyömailta.

Vastaanottopisteeseen tuotu purkujäte lajitellaan aineksen mukaan: sivumitaltaan alle metrin betonijäte, sivumitaltaan 1-5 metrin betonijäte, erikoiskappaleet, tiilijäte sekä betonia ja tiiltä sisältävä jäte.
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Vastaanottopisteessä
purkujäte esipaloitellaan ja murskataan
0-45 mm ja 0-90 mm
kokoluokkiin. Murskeesta erotellaan kierrätykseen toimitettavat
teräkset magneetin
avulla.

”Tarkkoja tilastoja purkumateriaalin määristä ei ole olemassa, omissa arvioinneissamme olemme päätyneet jopa 1,5 miljoonaan tonniin
vuodessa, yleensä puhutaan vajaasta miljoonasta tonnista”, projektipäällikkö Petri Mälkiä Rudus Oy:stä
kertoo.
Valtakunnallisena yrityksenä Rudus pystyy vastaanottamaan kierrätysbetonia ja myymään mursketta
eri puolilla maata, yhteensä 23 miehitetyssä vastaanottopisteessä.
”Valtaosa raaka-aineestamme, noin
80 %, tulee purkutyömailta, runsas
10 prosenttia betoniteollisuudesta ja
noin 5 % uudisrakentamisesta”,
Mälkiä kertoo.
Purku-urakoitsija toimittaa murskattavan lajitellun aineksen vastaanottopisteeseen, jossa se esipaloitellaan ja murskataan. Teräkset erotellaan ja toimitetaan kierrätykseen.
Mahdolliset epäpuhtaudet poistetaan ja murske seulotaan haluttuun
fraktioon.

Teknisiltä ominaisuuksiltaan
moitteetonta
”Meidän Betoroc-murskeemme on
teknisiltä ominaisuuksiltaan yksi yh-

teen luonnonkiven kanssa. Hinta sen
sijaan on edullisempi: se on 20 - 30
% halvempaa. Lisäsäästöä syntyy,
jos käytössä hyödynnetään murskeen parempi kantavuus. Parhaimmassa tapauksessa mursketta tarvitaan vain puolet luonnonkiviaineksen tarpeesta”, Mälkiä summaa.
Monissa Betoroc-kohteissa, joissa alkuperäiset suunnitelmat on tehty luonnonkiviainekselle, betonimurskeella samat rakennekerrokset
on tehty samaan paksuuteen, jottei
suunnitelmia ole tarvinnut muuttaa.
Mälkiä kertoo, että Betorocmurskeen ominaisuudet ovat Valtio-
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neuvoston vuonna 2006 antaman
asetuksen mukaiset. ”Teknisten
ominaisuuksien perusteella olemme
luokitelleet murskeemme seitsemään eri luokkaan. Näistä M1- ja
M2-luokan murskeet lujittuvat maaperässä. Olosuhteista riippuen myös
muiden luokkien murskeet voivat lujittua, mutta lujittuminen vaihtelee.”
Routimattomia ovat M1-, M2- ja
M3-luokan murskeet, kun ne on rakennettu ohjeen mukaisesti sekä ohjeiden mukaisessa vesipitoisuudessa ja tiiviydessä. Niiden pääasiallinen käyttökohde on kantava- ja jakava kerros. Muiden murskeiden
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Betonimurskeen suurimmat
käyttökohteet ovat tiet ja kadut
sekä pysäköinti- ja varastoalueet. Mursketta voidaan käyttää
kaikissa alus- ja päällysrakenteen kerroksissa, pengertäytteestä ja suodatinkerroksesta
kantavaan kerrokseen saakka.

Betonimurskeessa on reagoimatonta sementtiä, jonka ansiosta se
lujittuu maaperässä. Kantavuus on
luonnonkiviainesta parempi, joten
rakennekerrokset voidaan tehdä
ohuemmiksi.

pääasiallinen käyttökohde ovat pengertäytöt.

Ilmoitus alueelliselle
ympäristökeskukselle
Betonimurskeen käytöstä on tehtävä ilmoitus alueelliselle ympäristökeskukselle. Käyttö pohjavesialueella ja rakennusten alapuolisissa
täytöissä vaatii ympäristöluvan.
Mursketta ei myöskään saa jättää
päällystämättömäksi; se on peitettävä joko vähintään 10 cm luonnonkiviaineksella tai asfaltilla.
Työteknisesti murske ei Mälkiän
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mukaan juuri eroa luonnonkiviaineksesta. ”Asfaltoinninkin voi tehdä
ja on monessa kohteessa tehtykin
suoraan murskeen päälle. Tosin se
on hieman työläämpää. Usein asfalttiurakoitsija haluaa alustaksi
ohuen kiviaineskerroksen.”

Katujen, teiden ja kenttien
jakaviin ja kantaviin kerroksiin
Murskeen käyttöalue on Mälkiän
mukaan laaja: ”Määrällisesti eniten
sitä käytetään katujen ja teiden rakennekerroksissa, myös pysäköintija varastoalueet ovat isoja kohteita.
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Mursketta käytetään paljon myös
täytöissä ja putkijohtokaivantojen
täytteenä”, hän listaa.
”Enemmänkin voitaisiin käyttää”, Mälkiä huomauttaa käyttökohteita listatessaan.
Rakennusmateriaalina kierrätysmurske on kuitenkin vielä nuori tuote: ”Muutosvastarinnan ja epäluulojen hälventäminen vaatii aikaa. Esimerkiksi epäily siitä että murskekohteen aukikaivaminen olisi ongelma, on osoitettu vääräksi. Kaluston
pitää olla oikeanlaista, ehkä hieman
tavanomaista järeämpää.”
”Tiukka laadunvalvonta on puolestaan tae siitä, että murske on
puhdasta ja teknisiltä ominaisuuksiltaan luvattua. Meillä on myös
omia seurantakohteita, joissa
olemme mitanneet murskeen käyttäytymistä jo pitkään.”
Mälkiä ihmettelee, että julkisen
puolen hankkeissa kierrätysmateriaalien käyttö on vielä vähäistä. ”Me
tietysti toivomme, että tarjouspyynnöissä olisi mainittu, että kierrätysmateriaaleja voidaan käyttää. Silloin
jo suunnitelmat voitaisiin tehdä
myös kierrätysmateriaaleille. Nyt se
on joskus jopa kielletty.”
Maarakennusurakoitsijoita Mälkiä pitää varsin ennakkoluulottomina: ”He ovat usein oivaltaneet hyödyt tilaajaa paremmin.”
Sirkka Saarinen

Metrosillan varsinainen siirto tehtiin 17. heinäkuuta. Siirto aloitettiin puolenyön jälkeen, noin yhdeltä. Siirto tehtiin kolmessa
vaiheessa ja se oli valmis klo 16.00. Siirtomatka oli 17 metriä. Silta on 130 metriä pitkä ja painaa ilman raiteita ja sepeliä
noin 2600 tonnia.
Kuva SRV

Suomen suurin sillansiirto
Kalasatamassa
Kalasataman keskuksen työmaalla siirrettiin heinäkuussa
metrosilta. Siirrettävä silta oli 130 metriä pitkä ja painoi
ilman raiteita ja sepeliä noin 2600 tonnia.

K

ulosaaren sillan alla Kalasataman päässä oleva kallio louhitaan tulevan keskuksen pysäköinti- ja liiketilojen kohdalta pois
ja rata rakennetaan sillalle pilareiden varaan. Tulevaisuudessa sekä
metro että Itäväylä kulkevat Kalasataman keskuksen kohdalla kannen
alla. Kansi palvelee rakennettavien
tornitalojen piha-alueena.
Työmaan alle louhittiin 200 metriä pitkä työtunnelia, jonka kautta
päästään rakentamaan siltaa kannattavat lopulliset pilarit alhaalta
ylöspäin.
Uusi metrosilta rakennettiin Ka-

lasataman keskuksen työmaalla kevään aikana teltan suojissa. Siirtooperaatiossa purettiin ensimmäisenä metroliikenteen vaatimat kaapelit ja turvalaitteet sekä vanhat kiskot. Seuraavaksi louhittiin radan
kohdalta kalliota noin kolmen metrin syvyydeltä ja rakennettiin väliaikaiset tuet. Tämä vaihe kesti kaksi
vuorokautta.
Seuraavaksi työnnettiin tunkkien
avulla uusi silta siirtoratoja pitkin
paikoilleen. Sillan päälle nostettiin
sepeli ja asennettiin uudet kiskot.
Lopuksi kytkettiin tarvittavat kaapelit ja turvalaitteet sekä testattiin, että
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kaikki varmasti toimii.
Siirtotyö katkaisi metroliikenteen
9 päiväksi 14.–22.7. Kulosaaren ja
Ruoholahden välillä.

Kalasataman keskus valmiina
vuonna 2021
Kalasataman keskus valmistuu
metroaseman ympärille vuoteen
2021 mennessä. Keskuksen toteuttaa SRV, joka rakentaa kaupallisen
keskuksen ja siihen liittyvät kuusi
asuintornia, hotellitornin ja toimistotornin. SRV rakentaa keskukseen
myös kaupungin omistukseen tulevia julkisia tiloja ja kunnallistekniikkaan kuuluvia rakenteita. Destia on
SRV:n yhteistyökumppani Kalasataman keskuksen maanrakennusja louhintatöissä. –SS
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Suomen rautatie täytti 150 vuotta
Maaliskuussa 2012 tuli
kuluneeksi 150 vuotta siitä,
kun Suomen ensimmäinen
rautatie otettiin käyttöön.

S

uomen liikennejärjestelmää
alettiin rakentaa toden teolla
1850- ja 1860-luvuilla: Saimaan kanava valmistui ensin, ja
muutamaa vuotta myöhemmin Helsinki–Hämeenlinna-rata. Helsingin
Sörnäisiin muodostui Suomen ensimmäinen meriliikenteen ja rautateiden liityntäkohta. Hämeenlinnaan
syntyi vastaavasti kiskoliikenteen ja
sisävesilaivojen vaihtopaikka.
Ensimmäinen rata päätettiin rakentaa Helsingin ja Hämeenlinnan
välille, jotta Helsinki saataisiin yhdistettyä Vanajaveden vesistöön ja
sitä kautta laivoilla myös Tampereeseen ja Valkeakoskeen. Ajatuksena
oli laajentaa rataverkkoa pian tämän ensimmäisen radan jälkeen.
Suomen ensimmäinen rautatie toteutettiin osittain lainarahalla. Ensimmäinen juna saapui Hämeenlin-

naan 31. tammikuuta 1862. Vajaassa sadassa vuodessa rautatiet
muodostuivat silloisen liikennejärjestelmämme rungoksi.

Puolet rataverkosta sähköistetty
Tänä päivänä Suomen rataverkon
pituus on 5 900 kilometriä, josta
noin 50 prosenttia on sähköistetty.
Pääradoilla on runsaat 3100 tasoristeystä ja 43 tunnelia. Junilla tehdään vuosittain 70 miljoonaa matkaa. Niistä 80 % tehdään pääkaupunkiseudun lähiliikenteessä ja 20
% kaukoliikenteessä. Tavaraa rautateitse kuljetetaan noin 40 miljoonaa tonnia vuodessa.
Liikennevirasto huolehtii rautateiden ylläpitämisestä. Suunnittelu,
rakentaminen ja kunnossapito teetetään yrityksillä. Ratahankkeilla kehitetään Suomen rataverkkoa ja ylläpidetään sen liikennöitävyyttä.
Liikennekelpoisena rataverkko
pidetään jatkuvalla kunnossapidolla, joka edellyttää tarkastuksia,
määräaikaishuoltoja, viankorjauksia
ja lumitöitä. Liikennekeskuksessa
huolehditaan päivittäisen liikenteen

sujumisen lisäksi siitä, että myös
junaliikenne ja ratatyöt saadaan sovitettua yhteen. Liikenneviraston
vastuulla on myös matkustajainformaatio eli sähköiset, asemilla ja laiturialueilla olevat informaatiojärjestelmät. Niihin kuuluvat aikataulunäytöt ja kuulutusjärjestelmät. Matkustajainformaatiota kehitetään
parhaillaan.
Ennen manuaalisesti tehtyä työtä on nykyään korvattu ja täydennetty automaatiolla. Haasteena on
hallita valtavaa tietomäärää, jota
saadaan esimerkiksi mittalaitteista,
radasta, liikkuvasta kalustosta ja
liikenteenohjauksesta. Lähitulevaisuuden haasteita ovat kapasiteetin
lisäys Etelä-Suomen vilkkaimmilla
radoilla ja tasoristeysten vähentäminen muualla Suomessa. Kapasiteettia hankitaan lisäraiteilla ja
opastinjärjestelmän muutoksilla.
Helsinki–Vantaan lentokentän kautta kulkeva, vuoden 2014 lopulla
valmistuva Kehärata tuo mukanaan
myös uutta teknologiaa, kuten uuden opastinjärjestelmän. –SS

Vuosittain ratojen kunnossapitoon
käytetään lähes 200 miljoonaa
euroa.
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Haikulan risteyssilta on

Vuoden 2012 silta

V

uoden silta on valittu jo 12
kertaa. Vuoden 2012 silta
-tunnustuksen sai Haikulan
risteyssilta. Moottoritien ylittävä silta sijaitsee Nastolan ja Heinolan
rajalla.
Suomen Rakennusinsinöörien
Liiton RILin sillat ja erikoisrakenteet
-tekniikkaryhmä etsi siltaa, joka
edustaa korkealuokkaista ja laadukasta suomalaista sillansuunnitteluja sillanrakennusosaamista, ja joka
on kilpailuaikana edistänyt siltakulttuuria maassamme.
Tänä vuonna kilpailun teemana
olivat risteyssillat ja erityisesti haettiin siltaa, jossa sekä siltapaikkaan
että siltaan on panostettu. Kohdetta
valittaessa kiinnitettiin huomiota
mm. esteettisiin, ekologisiin, teknisiin ja taloudellisiin ansioihin sekä
suunnittelun ja rakentamisen innovatiivisuuteen.

Puurakenteinen riippuansassilta
Haikulan silta on puurakenteinen
riippuansassilta, jonka muoto muistuttaa M-kirjainta. Sillan näkyvintä

Vuoden sillat:
osuutta edustavat punertavanruskeat puiset ansaat, jotka ovat kotimaista kreosoottikyllästettyä liimapuuta. Silta on 22 metriä korkea ja
68 metriä pitkä. Sen jännemitat ovat
26,8 + 26,8 metriä ja hyötyleveys
4,5 metriä.
Sillan tilaaja oli Pirkanmaan ELYkeskus ja pääurakoitsija Destia Oy.
Haikulan silta on suunniteltu YSKonsultit Oy:ssä, joka on sittemmin
fuusioitu Sito-konserniin.
Haikulan puusillan toimitti Versowood Oy, joka oli mukana myös
projektin suunnitteluvaiheessa.

2012 Haikulan silta, Nastola
2011 Laukon silta, Tampere
2010 Viikinmäen kevyen liikenteen silta
2009 Mikkelin satamasilta
2008 Keravan kaupunkisillat
2007 Kunniamaininta Aleksanterinkadun silta, Porvoo ja Lukkarin silta, Pori
 2006 Espoonportti
 2005 Korkeasaaren silta
 2004 Korian ratasillan korjaustyö
 2003 Hollolan rataoikaisun sillat,
Helsinki
 2002 Matinkaari, Helsinki
 2001 Tuomaansilta, Turku







Turun uusi Myllysilta on

vuoden Kuntatekniikan Saavutus

S

uomen Kuntatekniikan yhdistys
SKTY valitsi vuoden 2012 Kuntatekniikan Saavutukseksi Turun
uuden Myllysillan.

Turun uusi Myllysilta palkittiin
Kuntatekniikan Saavutuksena erityisesti hankkeen vaatiman kunnallisen valmistelu- ja päätöksentekoprosessin poikkeuksellisen nopean
ja onnistuneen läpiviennin ansiosta.
Se mahdollisti uuden sillan suunnittelukilpailun nopean käynnistämisen sekä vanhan sillan purkutöiden,
suunnittelun ja uuden sillan rakentamisen joustavan limittämisen in-

vestointiohjelmaan.
Hankkeen nopeaa läpivientiä
edesauttoivat myös urakkasopimuksiin kirjatut kannusteet, joiden
käyttö suomalaisissa kuntatekniikan hankkeissa on toistaiseksi ollut
harvinaista. Lisäksi kaupunki onnistui hanketta koskevassa viestinnässä poikkeuksellisen hyvin ja kriisiviestintänä alkanut rakentava vuoropuhelu kaupunkilaisten ja median
kanssa kehittyi uuden sillan positiiviseksi markkinointiviestinnäksi
kulttuuripääkaupunkihengessä.
Lopputuloksena Aurajoen yli saatiin
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nopealla aikataululla ja mahdollisimman pienillä haitoilla uusi, tyylikäs silta.
Sillan rakennuttajana sekä viestintävastaavana oli Turun Kiinteistöliikelaitos. Uuden ”Myllyn Teräs ”
-sillan suunnitteli WSP Finland Oy,
pääurakoitsija oli Insinööritoimisto
Seppo Rantala Oy. Vanhan sillan
purkutyöt teki Pohjolan Purkutyö Oy.
Koko hanke alkoi vanhan Myllysillan notkahdettua aamuyöllä
6.3.2010 ja päättyi uuden sillan vihkimiseen 29.11.2011.
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InfraRYL sekä kirjoina että netissä
InfraRYL-kirjoina
Osa 1 Väylät ja alueet
Maa-, pohja- ja kalliorakenteet sekä
päällysteet ja pintarakenteet
Osa 2 Järjestelmät ja täydentävät
osat
Tekniset järjestelmät kuten vesihuoltojärjestelmät, sähkönsiirto- ja
valaistusrakenteet, aidat, kaiteet,
meluseinät, liikennemerkit ja liikennevalot
Osa 3 Sillat ja rakennustekniset
osat
Sillat sekä erittelemättömät betoni-,
teräs- ja puurakenteet
Osa 4 Liikunta- ja virkistyspaikkojen
rakenteet
Ulkoliikuntapaikat
Rakennusosa- ja hankenimikkeistö,
Määrämittausohje 2.1
Infra-alan yhtenäinen ja yhteinen
nimikkeistö sekä sen pohjalta laadittu määrämittausohje, joka on tarkoitettu käytettäväksi mallinnettaessa suunnitelmaa kustannusten
hallintaa ja tuotannon ohjausta varten

InfraRYL Net

InfraRYL Infrarakentamisen yleiset
laatuvaatimukset on julkaistu kirjojen lisäksi netissä, jossa RYLin suuren tietomäärän hallinta on helppoa.
Palvelu sisältää koko InfraRYL- laatuvaatimusjärjestelmän sekä Rakennusosa- ja hankenimikkeistön ja
Määrämittausohjeen. Se tarjoaa
infra-alan toimijoille kätevän sähköisen työkalun yleisten laatuvaatimusten käyttöön. Tieto on saatavissa helposti kaikkialla nettiyhteyden
päässä.

InfraRYL on jaettu teknisiin vaatimuksiin ja toimivuusvaatimuksiin
Teknisissä vaatimuksissa asetetaan vaatimukset rakennustarvikkeille ja työn suoritukselle. Vaatimukset määritellään tarvikkeiden,
alustan, työn, valmiin rakenteen ja
kelpoisuuden osoittamisen osalta.
Tekniset vaatimukset on jäsennetty

Infra 2006 Rakennusosa- ja hankenimikkeistön 2.1 mukaan sekä urakoitsijan kustannuslaskennan ja
työnohjauksen näkökulmasta. Rakenteen tulee täyttää tekniset vaatimukset valmistumishetkellä. Teknisiä vaatimuksia käytetään rakennusosien ja työvaiheiden laatua
määritettäessä ja todettaessa ja
niitä voidaan käyttää myös urakoitsijoiden laatujärjestelmissä.
Toimivuusvaatimukset koskevat
rakenteen ja sen osien elinkaaren
aikaista käyttäytymistä. Niissä kuvataan rakenteiden ja niiden osien
käytön aikaiset vaatimukset. Toimivuusvaatimuksia voi käyttää rakenteiden suunnitteluperusteena uusien rakenteiden toteutuksessa sekä
esimerkiksi toimenpiderajoina, kun
arvioidaan kunnostus- tai korjaustarpeita. Verkkopalvelussa infrarakentamisen toimivuusvaatimukset
on esitetty kirjoja laajemmin.
Teknisten vaatimusten jaottelu
tietopalvelussa
• 10000 Maa-, pohja- ja kalliorakenteet
• 11000 Olevat rakenteet ja
rakennusosat
• 12000 Pilaantuneet maat ja
rakenteet
• 13000 Perustusrakenteet
• 14000 Pohjarakenteet
• 15000 Kallion tiivistys- ja lujitusrakenteet
• 16000 Maaleikkaukset ja
-kaivannot
• 17000 Kallioleikkaukset,
-kaivannot ja -tunnelit
• 18000 Penkereet, maapadot ja
täytöt.
• 20000 Pinta- ja päällysrakenteet
• 21000 Päällysrakenteen osat ja
radan alusrakennekerrokset
• 22000 Reunatuet, kourut, askelmat ja eroosiosuojaukset
• 23000 Kasvillisuusrakenteet
• 24000 Ratojen päällysrakenteet.
• 30000 Järjestelmät
• 31000 Vesihuollon järjestelmät

• 32000 Turvallisuusrakenteet ja
opastusjärjestelmät
• 33000 Sähkö-, tele- ja
konetekniset järjestelmät
• 34000 Lämmön- ja kaasunsiirtojärjestelmät.
• 40000 Rakennustekniset
rakennusosat
• 41000 Erittelemättömät
rakennustekniset rakennusosat
• 42000 Sillat
• 43000 Laiturit
• 44000 Perustus- ja tukirakenteet
• 45000 Ympäristörakenteet
• 46000 Rakennelmat ja kalusteet.
Toimivuusvaatimusten jaottelu
tietopalvelussa
• 10000 Tierakenteet
• 20000 Katurakenteet
• 30000 Ratarakenteet
• 50000 Liikunta- ja virkistyspaikkojen rakenteiden tekniset
toimivuusvaatimukset.

InfraRYLin nettiversion etuja
• Aina ajan tasalla, päivitykset
julkaistaan heti
• Vanhat versiot jäävät palveluun
• Versionumero ja sen julkaisupäivämäärä näkyvät
• Näytettävän sisällön rajausmahdollisuus (katu/tie/rata/
viherrakenteet/vesihuolto)
• Haun rajausmahdollisuus (tekniset vaatimukset/toimivuusvaatimukset/sisältö/kuvat/taulukot)
• Rakennusosa- ja hankenimikkeistö, Määrämittausohje sisältyy palveluun myös lukukohtaisesti
linkitettynä
• Viitteet linkitetty
• Näytä muutokset –toiminto näyttää muutokset kahden peräkkäisen version välillä
• Taulukko- ja kuvaluettelot, kuvat
myös Autocad-kuvina
• Palvelusta voi tulostaa pdftiedostoja luvusta tai luvusta
alilukuineen
• RT Tarviketieto Net on linkitetty
palveluun

Tutustu, lisätietoa: www.rakennustieto:fi > Tietopalvelut > RYL-laatuvaatimukset > InfraRYL Net
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Helsingin Rakennusmestarit ja
-insinöörit AMK ry
• Yhdistys on perustettu vuonna 1906, sillä on noin 1400 jäsentä. Yhdistys on valtakunnallisen
Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK RKL:n suurin jäsenyhdistys.
• Yhdistys on ammatillinen henkilöjärjestö, jonka tarkoitus on ylläpitää ja edistää jäsentensä
ammattitaitoa ja kehittää rakentamisessa ja kiinteistöalalla työskentelevien toimihenkilöiden
yhteistyötä. Yhdistys järjestää mm. ammattiin liittyviä edullisia koulutustilaisuuksia jäsenilleen.
• Yhdistyksen jäsenten käytössä on jäsenhintaan kaksi vapaa-ajanasuntoa Jämsän Himoksella,
Nestori-Maja Vihdin Wuoriolassa sekä koulutus- ja virkistyspaikka Kallioniemi Helsingin
Laajasalossa. Yhdistys kannustaa jäseniään myös liikkumaan sekä nauttimaan kulttuuritapahtumista tarjoamalla heidän käyttöönsä liikunta- ja kulttuuriseteliedun.
• Yhdistys toimii Rakennusmestarien talossa Helsingissä osoitteessa Fredrikinkatu 51 - 53 A,
00100 HELSINKI, puh. (09) 646 343, fax (09) 642 259.

Ota yhteyttä ja kysy lisää!
Yhdistyksen kotisivut osoitteessa www.hrmy.fi

YHDISTYKSEN ALAOSASTOT

Yhdistyksen hallitus vuonna 2012

Mestari-Laulajat ry
Rakennusmestarikeilaajat ry
Rakennusmestariklubi ry
Rkm-Veneilijät HRV ry
Ampujat
Golf
Hiihto- ja yleisurheilu
Himos
Kallioniemi
Kulttuuri- ja perinnekerho
Laskettelu
Lentopallo
Mailapelit
Nestori-maja
Rakennusmestarien Rouvat
RKM-Veteraanit
Suunnistus
Uinti ja sukellus

Puheenjohtaja Ari Autio
1. varapuheenjohtaja Jari Raukko
2. varapuheenjohtaja Timo Saarikko
Olli Heire
Kalevi Hiltunen
Kari Mikonsaari
Jukka Multanen
Timo Rissanen
Martti Saarinen
Esa Säntti
Jari Tiimonen
Hannu Vehviläinen

