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Viihtyisä piha ja puisto - jokaisen oikeus

Lue lisää  
www.rakennustieto.fi/pihajapuisto 
-sivustolta ja ota meihin yhteyttä. 

Esteetön ympäristö hyödyttää meitä kaikkia ja sen voi saa-
vuttaa hyvällä suunnittelulla ja laadukkaalla rakentamisel-
la. Tärkeitä kaikessa piha- ja puistosuunnittelussa ovat ku-
lun ohjaus, kulkureitit, rakenteet, kalusteet sekä liikunta- ja 
leikkivälineet. Myös kasvillisuus, ääniympäristö ja valaistus 
luovat viihtyisyyttä. 

Rakennustiedon tietopalveluista, kirjoista sekä RT esteet-
tömyystieto- ja RT tuotetieto -palveluista löytyy runsaasti 
tietoa ja tuotteita. Niiden avulla suunnittelijat, rakentajat  
ja asukkaat voivat toteuttaa viihtyisiä, esteettömiä pihoja 
ja puistoalueita sekä liikuntapaikkoja.

OHJELMAT ASIAKIRJAT TUOTETIETO KAUPPA

www.rakennustieto.fi

Korkeatasoisesti toteutetut pihat, puistot, urheilu- ja vapaa-ajanalueet, aukiot ja 
torit lisäävät rakennetun ympäristön viihtyisyyttä.  Ympäristön laatu ja viihtyisyys  
ovat nousseet keskeisiksi suunnittelijoiden, päättäjien ja asukkaiden yhteisiksi arvoiksi. 

Luodaan yhdessä viihtyisiä ympäristöjä 
Rakennustiedon tietotuotteilla!
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Lama uhkaa 
akateemisuutta

Akateemisesti koulutettu
jen työttömyys on Suomessa 
kasvanut ennätyskorkealle. 

Viime vuoden lopulla työttömänä 
oli yli 44 000 korkeasti koulutettua, 
mikä on pahin tilanne vuosikym
meniin. Lisäksi korkeakoulutet
tujen työttömyys kasvaa nopeam
min kuin muiden työntekijöiden. 
Nyt heitä on viitisentoista prosent
tia työttömien kokonaismäärästä.

Lääkkeeksi on tarjottu aloitus
paikkojen merkittävää supista
mista. Akavalaisten liittojen ta
hoilta on todettu, että kaupallisten 
ja teknisten alojen aloituspaikoista 
voisi karsia 25–30 prosenttia. 

Eikä kriittinen tarkastelu ra
joitu vain perustutkintoihin, vaan 
osansa siitä saisivat niin lukio
koulutus kuin jatkotutkinnotkin. 
Akavan puheenjohtaja Sture Fjä-
der kysyi taannoin Talouselämän 
haastattelussa (31.10.2014), onko 
Suomessa tarvetta nykyisen laajui
selle väitöskirjatuotannolle ja yli
oppilastutkintojen määrälle. 

Suomessa korkeaa koulutusta 
on pidetty koko kansakunnan ke
hittymisen ja kilpailukyvyn elineh
tona. Näin on tulevaisuudessakin. 

Yleissivistävän pohjakoulutuk
sen, laadukkaiden perustutkinto
jen ja syventävien jatkotutkinto
jen arvo päinvastoin korostuu yhä 
nopeammin kehittyvässä ja muut
tuvassa työelämässä. Lukiossa ra
kennettavat valmiudet esimer
kiksi kielitaidon osalta ovat tär
keitä riippumatta siitä, mihin jat
kokoulutukseen nuori tähtää. Eikä 
väitöskirjan tekeminen poista sitä 
osaamista, joka henkilölle on ai
emmalla työuralla kertynyt. Toh
torin toimenkuva voi olla paljon 
tutkijankammiota laajempi.

Moka pitäisikin korjata viipymättä 
ja palauttaa rakennusalan ope
tus omaksi koulutusohjelmakseen 
myös Oulussa. 

Kiinteistö ja rakentamisala on 
kärvistellyt nykyisessä lamassa jo 
vuosia. Paineet koulutuspolitii
kan tarkastamiselle ja alan kou
lutusmäärien supistamiselle kas
vavat eri suunnista. Nyt jos kos
kaan meidän on pidettävä huolta 
omista eduistamme sekä riittä
västä ja laadukkaasta alan koulu
tuksesta kaikilla koulutustasoilla. 
Koulutusmäärien mitoituksessa 
mittatikkuna ei saa olla hetkelli
nen aallonpohja, vaan tulevaisuu
den kasvavat tarpeet sekä koti
markkinoilla että kansainvälisillä 
foorumeilla. 

Helena Soimakallio
päätoimittaja

Pääto im ittaja  He l ena So imaka l l i o  •  he l ena . so imaka l l i o@r i l . f i  •  Twitte r :  @HSo imaka l l i o  @RIL Ins i noo r i t

”Meidän on pidettävä 
huoli riittävästä ja 
laadukkaasta alan 

koulutuksesta.”

Historia on osoittanut, että vai
keissa suhdannetilanteissa teh
dyillä hätäisillä päätelmillä ja vää
rillä ratkaisuilla on kauaskantoiset 
seuraukset. Rakennusalalla tällai
nen suurvirhe oli 1990luvun la
massa tehty päätös lakkauttaa Ou
lun yliopiston rakennusosasto. 
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Uusi puheenjohtaja toivoo RILin 
jäseniltä rohkeita kannanottoja

TkL Tuomas Särkilahti toimii RILin puheenjohtajana vuosina 2015–2017. 

RILin puheenjohtajaksi valittu 
Tuomas Särkilahti sanoo työs
kentelevänsä Skanskan toimi
tusjohtajana näköalapaikalla, 
josta havaitsee urakoinnin ke
hittymisen niin Euroopassa kuin 
PohjoisAmerikassakin.

”Isoa yritystä ei voi katsoa vain 
sisältä päin, vaan pitää olla ak
tiivisesti vaikuttamassa yhteis
kunnan tulevaisuuteen. Skanska 
on pysynyt tämän asian suhteen 
ajan hermolla. Sama pätee RILin, 
joka tuo esille alan yhteisen näke
myksen yhteiskunnan kehityksen 
suunnasta.” 

Särkilahden ura on kulkenut 
18 Skanska vuoden aikana suo
raviivaisesti kohti nykyistä pallia. 
Aiemmin hän toimi yrityksessä 
muun muassa alue, toimiala ja 
varatoimitusjohtajana.

”On ollut hienoa kiertää eri 
tehtävissä. Olen oppinut paljon 
esimerkiksi työturvallisuuteen liit
tyvästä johtamisesta, joka on en
simmäisessä vaiheessa valvontaa, 
kuria ja järjestystä. Kun toiminta 
kehittyy riittävän pitkälle, turval
lisuus ei parane näitä lisäämällä, 
vaan vastuu siirtyy yksilöille ja tii
meille. Jos asioita pyritään kehittä
mään vain kovien asioiden kautta, 
ei päästä eteenpäin.”

Hyvä johtajuus edellyttää tuo
reen puheenjohtajan mukaan en
nen kaikkea hyviä kuuntelutai
toja: esimiehellä on oltava yksi suu 
ja kaksi korvaa. Kaiken toiminnan 
on myös oltava tasapuolista ja läpi
näkyvää sekä vahvasti fokusoitua. 

Teksti: HENRIIKKA HELLSTRÖM Kuva: SKANSKA/AKI RASK

Itseään hän kuvailee analyyt
tiseksi, johdonmukaiseksi ja no
peaksi päätöksentekijäksi, joka ei 
usko paljon puhuttuun intuitioon. 
Vapaaaikanaan Särkilahti har
rastaa monipuolisesta liikuntaa 
tennistä pelaten ja hiihtäen. Hän 
asuu rakentamassaan omakotita
lossa Espoossa. Perheeseen kuuluu 
vaimo ja kolme lasta, joista enää 
nuorimmainen asuu kotona.  ■

”Johtajan on lisäksi keksittävä kei
not siihen, kuinka asiantunti
joista saa irti parhaan tiedon. Hy
vässä esimiestoiminnassa ei ole 
kyse vain substanssiosaamisesta. 
Ja mikä tärkeintä, johtajan täy
tyy itsekin pystyä kehittymään. Se 
ei ole vain alaisen tehtävä, vaan 
esimiehen täytyy aistia herkästi 
eri ikäpolvien viestit ja arvojen 
muuttuminen.”
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VTT on lanseerannut palvelun 
kyberuhkiin varautumiseksi. Uu
dessa Cyber War Room laborato
riossa on  käytössä täysin kaikesta 
muusta tietoliikenteestä eristetty 
pienoisinternetympäristö, jossa 
testattavia laitteita tai ohjelmistoja 
kohtaan voidaan tehdä hallittuja ja 
todenmukaisia kyberhyökkäyksiä. 

VTT:n uusi kyberlaboratorio etsii 
turva-aukot 

Lähes nollaenergiarakentamisen 
lainsäädäntötyö käyntiin 
Ympäristöministeriö asetti tammi
kuussa hankkeen valmistelemaan 
lähes nollaenergiarakentamista 
koskevaa lainsäädäntöä. Taustalla 
on Euroopan parlamentin ja neu
voston rakennusten energiatehok
kuusdirektiivi (EPBD), joka edel
lyttää jäsenmailta useita kansallisia 
ohjaustoimia rakennusten energia
tehokkuuden parantamiseksi. Hal
lituksen esitys lähes nollaenergia
rakentamisesta on tarkoitus antaa 
eduskunnalle syksyllä 2016.

Lähes nollaenergiarakennuk
silla tarkoitetaan rakennuksia, joi
den energiatehokkuus on erittäin 
korkea, ja joiden tarvitsema vähäi
nen energia katetaan hyvin laajalti 
uusiutuvalla energialla. Vuoden 
2018 jälkeen viranomaisten käy
tössä ja omistuksessa olevien uu
sien rakennusten tulee olla lähes 
nollaenergiarakennuksia. Vuoden 
2020 loppuun mennessä kaikkien 
uusien rakennusten tulee olla lähes 
nollaenergiarakennuksia.

Hankkeessa valmistellaan lain
säädäntö ja ohjeet, joilla Suomessa 
siirrytään uudisrakentamisessa lä
hes nollaenergiarakentamiseen. 
Valmistelussa hyödynnetään uu
siutuvan energian käytön edistä
mistä koskevan RESdirektiivin 
toimeenpanemiseksi tehtyä työtä 
ja kansallisia lähes nollaenergia
rakentamista koskevia kehittämis
hankkeita, kuten FInZEBhank
keen tuloksia.

Hankkeen ohjausryhmän pu
heenjohtajana toimii ylijohtaja He
lena Säteri ympäristöministeriöstä. 
Hankkeeseen kuuluu myös seu
rantaryhmä ja neljä hankeryhmää. 
Sidosryhmät ovat laajasti edustet
tuina valmistelutyössä. Hankkeen 
toimikausi päättyy 31.12.2016.  ■

Lisätietoja 
verkossa: 

■■ Ympäristöministeriön  
hankkeen asettamispäätös: 
http://bit.ly/1ywzdcj

■■ Rakennusten energiatehok-
kuusdirektiivi (englanniksi): 
http://bit.ly/18b0rP9

■■ FInZE-hankkeen kotisivu: 
http://finzeb.fi/

Tällaisia ovat esimerkiksi järjes
telmien haltuunottoon tähtäävät 
hyökkäykset, tyypilliset hakkerei
den työkalupakkeihin perustuvat 
hyökkäykset sekä bottihyökkäyk
set. Laboratoriossa voidaan myös 
testata erilaisten järjestelmien 
puolustautumiskykyä.  ■
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RaideJokeri on kaksiraiteinen 
seudullinen pikaraitiolinja, joka 
yhdistäisi 2020luvulla Helsin
gin Itäkeskuksen ja Espoon Keila
niemen. Pituudeltaan 25kilomet
rinen ratayhteys korvaisi osittain 
Helsingin vilkkaimmin liikennöi
dyn runkobussilinjan 550 eli Bus
siJokerin, jolla kulkee noin 30 000 
ihmistä vuorokaudessa. 

Hankkeen rakennuskustannuk
siksi arvioidaan 280 miljoonaa eu
roa ja toteutuessaan pikaraitiolinja 
palvelisi vuonna 2040 arkipäivisin 
jopa 100 000 käyttäjää. 

Helsingin seudun ensimmäisen 
pikaraitiotielinjan hankesuunnitel
man laativat yhteisvoimin Ram
boll ja WSP. Hankesuunnitelma 
sisältää radan lisäksi pysäkkien ja 
liityntä ja kulkuyhteyksien, vaih
toasemien ja varikon sekä tar
vittavien tie ja katujärjestelyi
den suunnittelun. Hankesuunni
telma toimii lähtökohtana radan 
rakennussuunnittelulle. 

Lue lisää sivulta 16. ■

VTT:ltä kestävän 
rakentamisen 
ohjauskeinoja kaupungeille

Omistajuus kestävässä rakenta
misessa eli OKRAtutkimushank
keessa tehtiin muun muassa ehdo
tuksia, kuinka hanketavoitteet tulisi 
asettaa erityisesti kestävän rakenta
misen näkökulmasta. Hankkeessa 
kuntia opastettiin myös energia
tehokkuuden toimintaohjelmien 
laadintaan. 

VTT:n tutkimuksen mukaan 
kunta voi parhaiten vaikuttaa ra
kennushankkeissaan tuottamalla 
itse materiaaliresursseiltaan ja 
energiankulutukseltaan tehok
kaita sekä toimivuusominaisuuk
siltaan optimoituja toimitiloja ja 
olemalla näin myös esimerkkinä 
muille rakennuttajille. Kunnan on 
myös mahdollista ohjata muiden 
rakentamista kaavoituksella, ton
tinluovutusehdoilla, rakennusta
paohjeilla ja neuvottelemalla ra
kennusvalvonnan yhteydessä ra
kennuttajien ja suunnittelijoiden 
kanssa. Kuntien tulisi laatia koko
naisuudesta strategia eri keinojen 
käyttöönottamiseksi. 

Hankkeiden onnistumisen 
kannalta kriittisiksi kohdiksi tun
nistettiin kattavien toimivuusvaa
timusten asettaminen jo hanke
suunnitteluvaiheessa, tavoitteiden 
toteutumisen säännöllinen seu
ranta sekä tietomallien hyödyntä
minen hankkeen eri vaiheissa. 

Raide-Jokerin 
hankesuunnitelman 
laadinta käyntiin

VTT esittää kunnille toimenpidesuosituksia rakentamisen  
ohjaamiseksi nykyistä kestävämpään ja ilmastoystävällisempään 
suuntaan. 

Tilaajan kannalta tärkein työ
kalu on hankesuunnitelma. VTT 
suositteleekin hyödyntämään ti
laajakohtaisen kehyksen laatimi
sessa esimerkiksi ISO 219291 
standardissa kuvattujen kestävän 
rakentamisen indikaattoreita. Yhä 
monimutkaistuvissa hankkeissa 
osapuolten välistä yhteistyötä kan
nattaa edistää myös erilaisilla yh
teistyökäytännöillä ja sopimuksel
lisilla kannusteilla.

VTT:n yhteistyökumppaneina 
hankkeessa olivat Tampereen ja 
Vantaan kaupungit, Senaattikiin
teistöt ja Tekes. 

Kehitystyö jatkuu mm. Hel
singin, Espoon ja Porvoon 
kanssa VTT:n koordinoimassa 
Nezerhankkeessa, jossa laaditaan 
toimintasuunnitelmia lähes nol
laenergiakorjausrakentamiseen 
(www.nezerproject.eu). 

OKRA-hankkeen loppuraportti ver-
kossa: http://bit.ly/19eUEd9  ■
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Ympäristöministeri Grahn-Laasonen:

”Suomen noustava jätehuollossa EU:n 
kärkimaiden tasolle.” 
Suomen jätepolitiikan tavoitteena 
on edistää luonnonvarojen kestä
vää käyttöä sekä varmistaa, ettei 
jätteestä aiheudu haittaa tervey 
delle tai ympäristölle. Päämää
ränä on, että jätettä päätyisi kaa
topaikalle mahdollisimman vä
hän. Suurin osa teollisesta toimin
nasta syntyvästä jätteestä ohjau
tuukin nykyisin hyödynnettäväksi 
pääosin energiana. Vuonna 2013 
yhdyskuntajätteistä kierrätettiin 
kolmannes.

EUmaiden yhdyskuntajät
teen kierrätysasteiden vertailussa 
Suomi sijoittuu keskitasolle. Suo
men nykyisessä lainsäädännössä 
ja valtakunnallisessa jätesuunni
telmassa on asetettu 50 %:n kierrä
tystavoite vuoteen 2016 mennessä. 
Jätehuolto 2015 tapahtumassa 
helmikuussa puhuneen ministe
rin mukaan Suomen jätehuollon 
tavoitteena on nostaa Suomi vuo
sikymmenen loppuun mennessä 
EU:n kärkimaiden tasolle. 

Ministerin mukaan kierrätystä 
on Suomessa tehostettava huomat
tavasti, mihin tarvitaan jätemateri
aalien kysyntää lisääviä innovaati
oita sekä erotteluteknologiaa, joka 
mahdollistaa entistä tehokkaam
man ja puhtaamman raakaaine
saannon. Kierrätyksen ja kierto
talouden edistämiskeinoja selvi
tetään keväällä käynnistyvän val
takunnallisen jätesuunnitelman 
uudistamistyön yhteydessä. 

Euroopan komissio antoi viime 
kesänä osana kiertotalouspaketti
aan ehdotuksen kuuden jätealan 
direktiivin uudistamisesta. Komis
sio ehdotti muun muassa merkit

täviä tiukennuksia yhdyskuntajät
teen ja pakkausjätteen kierrätysta
voitteisiin ja kaatopaikkakäsittelyn 
kieltämistä asteittain käytännössä 
kokonaan. Ennen joulua komissio 
kuitenkin ilmoitti, että se vetää eh
dotuksensa pois ja valmistelee ti
lalle uuden kunnianhimoisemman 
ehdotuksen vielä kuluvan vuoden 
aikana.  ■

Ympäristöministeri Sanni Grahn-Laasonen. Kuva: Laura Kotila/VNK.
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Kuva: Metsähallitus/Sirke Seppänen

Luonnonsuojelulakiin uusi 
ilmoitusmenettely koskien 
Natura 2000 -aluetta
Valtioneuvosto hyväksyi tammi
kuussa luonnonsuojeluasetuksen 
muutoksen, joka liittyy 1.2.2015 
voimaan tulevaan luonnonsuoje
lulain muutokseen. Luonnonsuo
jelulakiin on lisätty Natura 2000 
verkoston heikentämiskielto, 
jonka mukaan Naturaalueen suo
jelun perusteena olevien lajien ja 
luontotyyppien merkittävä heiken
täminen on kielletty. Kiellon nou
dattamista tehostaa lakiin lisätty 
uusi ilmoitusmenettely, joka kos
kee Natura 2000 alueella tai sen 
läheisyydessä suoritettavaa toi
menpidettä, jos siitä saattaa seu
rata laissa kiellettyä heikentymistä.

Uusi ilmoitusvelvollisuus kos
kee vain sellaisia toimenpiteitä, 
jotka eivät edellytä viranomai
sen lupaa tai ilmoittamista viran
omaiselle jonkin muun lain pe
rusteella. Kyse on siis yleensä var
sin pienimuotoisista alueeseen 
kohdistuvista toimenpiteistä. Il
moitusvelvollisuus voi koskea toi
menpidettä, jossa alueen luonno
noloja tavalla tai toisella muute
taan, kuten esimerkiksi kiinteistön 
sisäisen yksityistien tai sähköjoh
don rakentamista, latu tai pol
kureitin rakentamista, maaai
nesten tai turpeen kotitarveottoa, 
pellonraivausta, vähäistä ojitusta 
tai metsänkäsittelyyn liittyvää 
toimenpidettä.

Ilmoitusvelvollisuus ei yleensä 
koske Naturaalueen hoito ja 

käyttösuunnitelman mukaisia toi
menpiteitä, metsästystä, kalastusta 
tai muuta virkistyskäyttöä, taikka 
toimenpidettä, joka ei olennai
sesti poikkea alueen jo vakiintu
neesta käytöstä. Myöskään maa
talousalueiden normaalit vilje
lytoimet tai laiduntaminen eivät 
edellytä ilmoittamista. Samoin Na
tura 2000 alueen ulkopuolella ta
pahtuva toiminta vaatii harvoin 
ilmoituksen.

Ilmoitus tehdään alueelliselle 
elinkeino, liikenne ja ympäristö
keskukselle (ELYkeskus) 30 vuo
rokautta ennen toimenpiteeseen 
ryhtymistä. Ilmoitusta ei tarvitse 
tehdä sellaisesta toimenpiteestä, 
joka perustuu viranomaisen an
tamaan päätökseen tai lupaan, tai 
josta on tehtävä ilmoitus muun 
lainsäädännön perusteella.

Ilmoituksen tarkoituksena on, 
että ELYkeskus voi tarvittaessa 
ohjata toimenpiteestä vastaavan 
toteuttamaan toimen luonnonar
vojen kannalta haitattomalla ta
valla. Mikäli aiottu toimenpide 
aiheuttaisi laissa kiellettyjä vai
kutuksia, ELYkeskus harkitsee, 
missä määrin sitä on tarpeen ra
joittaa ja antaa tarvittaessa asiasta 
päätöksen. Toimenpiteeseen voi 
ryhtyä, mikäli ELYkeskus ei ole 
30 vuorokauden kuluessa antanut 
päätöstä.

Ilmoituksessa on annettava toi
menpiteen yhteys ja sijaintitieto
jen ohella kuvaus toimenpiteestä, 
sen ajoituksesta ja toteuttamista
vasta sekä vaikutuksista Natura 
2000 alueeseen.

Lisätietoja ilmoitusvelvollisuu
desta ja ilmoituksen tekemisestä 
sekä ilmoituslomake: http://bit.
ly/1Aj3eUc ja sähköinen ilmoitus
lomake: http://bit.ly/1FHc5ha  ■
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Teksti: HENRIIKKA HELLSTRÖM  Kuvat: LÄNSIMETRO OY JA RAMBOLL FINLAND OY

Länsimetron Matti Kokkinen: 

”Seuraava mahdollisuus siirtyä 
automatisointiin on vuonna 

2020.”
Metron automatisointiveivaus on aiheuttanut monelle taholle harmaita hiuksia. Onneksi 

metroradan varrelle mahtuu paljon muutakin, kuten hienoa insinööriosaamista muun muassa 
rakennesuunnittelussa.
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Helsingin kaupungin liikelai
toksen (HKL) johtokunta 
päätti joulukuussa 2014 pur

kaa Siemensin kanssa solmitun 
metron automatisointihankkeen. 
Muuten Länsimetron kakkososuu
den rakentaminen etenee suunni
tellusti. Rakenne, kalliorakenne, 
LVI ja sähkösuunnittelu on jaettu 
ratalinjalla Matinkylä–Kivenlahti 
kahteen osaan.

Länsimetron seitsemän ki
lometrin matkalle Matinkylästä 
Kivenlahteen rakennetaan viisi 
uutta asemaa sekä Sammalvuo
ren maanalainen metrovarikko. 
Raideosuuden länsipuolen, Sam
malvuoren varikon sekä Kiven
lahden ja Espoonlahden ase
mien rakennesuunnittelun hoi
taa Konsulttiryhmä Pöyry Fin
land Oy – Ramboll Finland Oy, 
joka tekee lisäksi myös koko rai

Länsimetron kakkosvaihe yhdistää Matinkylän Kivenlahteen.

Matti Kokkinen kertoo, että Matinkylä–
Kivenlahti osuuden kustannusarvio on 
noin 801 miljoonaa euroa.

deosuuden päärakennesuunnitte
lun Rambollin Hans Wilkmanin 
johdolla. Länsipuolen kallioraken
nesuunnittelun tekee Konsultti
ryhmä Sigma (Finnmap Infra Oy, 
Kalliosuunnittelu Oy Rockplan 
Ltd, WSP Finland Oy, Sipti Oy ja 
Saanio & Riekkola Oy), joka toi
mii lisäksi ratalinjan itäisen osan 
rakennesuunnittelukonsulttina.

Pöyry toteuttaa itäisen osuu
den ratalinjan, sille sijoittuvien 
kuilujen ja kolmen metroaseman 
eli Finnoon, Soukan ja Kaitaan 
kalliorakennesuunnittelun.

”Pöyryn kokemus maanalai
sista raideliikennehankkeista aut
taa meitä saavuttamaan tämän 
hankkeen suunnittelulle ja toteu
tukselle asetetut tavoitteet”, Länsi
metro Oy:n toimitusjohtaja Matti 
Kokkinen sanoo.
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Arkkitehtitoimisto HKP Oy on suunnitellut Matinkylän aseman. 

Mm. rakenne- ja kalliorakennesuunnittelu on jaettu ratalinjalla Matinkylä–Kivenlahti 
kahteen osaan.

Pöyryn projektipäällikkö 
Magnus Långstedt pitää hank
keen kannalta haasteellisimpana 
aikataulua.

”Esimerkiksi ensimmäiset tar
jouspyynnöt tulevista louhintaura
koista lähtevät laskettaviksi jo ju
hannuksen tienoilla.” 

Tässä vaiheessa suunnitte
lussa on mukana kahdeksan hen
gen ryhmä, joka koostuu projekti 
ja aluepäälliköistä. Jokaisella ase

malla on omat projektiryhmänsä, 
jotka toimivat rinnakkain. 

”Rambollin osuus rakenne ja 
päärakennesuunnittelusta kattaa 
arviolta 40 000 tuntia ja se painot
tuu erityisesti vuosille 2015–2018”, 
yrityksen rakennetekniikan johtaja 
Juha-Pekka Smolander kertoo.

Tämän lisäksi Ramboll on to
teuttamassa Konsulttiryhmässä 
Granlund Oy – Ramboll Finland 
Oy myös koko rataosuuden ja ase

mien LVIsuunnittelua. Työn mää
räksi on arvioitu Rambollin osalta 
noin 24 000 tuntia.  

Sähkösuunnittelusta vastaa 
konsulttiryhmä NNG (Insinöö
ritoimisto Tauno Nissinen, Säh
köinsinööritoimisto Oy Niemistö 
ja Granlund Oy). 

Louhintatöiden kesto 3,5 vuotta
Kaikkiaan Länsimetro maksaa lä
hes kaksi miljardia euroa. Matin
kylän–Kivenlahden osuuden kus
tannusarvio on 801 miljoonaa eu
roa. Kilpailutukseen osallistui 35 
yritystä, lähes kaikki samat tahot 
kuin ykkösosuudellekin. 

”Louhintatyöt alkoivat jo jou
lukuussa. Työtunneliurakoita oli 

Työt alkoivat Kivenlahdessa marras-
kuussa 2014. Kuva: Erkki Kontiolahti.
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kilpailutuksessa kaikkiaan kuusi. 
Kaikki edelliselläkin tarjouskier
roksella olleet suomalaisyrityk
set antoivat työtunnelilouhinoista 
urakkatarjouksen. Sen sijaan esi
merkiksi tsekkiläinen Metrostav ja 
monikansallinen Strabag jättäytyi
vät työtunnelien tarjouskilpailusta 
pois”, Kokkinen kertoo.

Hankkeen suunnittelijat ovat 
kaikki suomalaisia. Tähän asti lou
hintavaiheen työntekijöistä 72–78 
prosenttia ja rakennusvaiheessa 
55 prosenttia on ollut suomalaisia. 
Yhteensä hankkeessa on ahkeroi
nut työntekijöitä 15 maasta. 

Ison osan budjetista lohkaisee 
varsinaisen metrotunnelin lou
hinta, jonka osuus kokonaisuu
desta nousee noin 25–30 prosent
tiin. Louhintatyöt kestävät noin 
3,5 vuotta ja ne käynnistyvät ensi 
kesänä. 

Kilpailutus asetinlaitteestä käynnissä
Länsimetron ensimmäisen vai
heen eli Ruoholahti–Matinky
läosuuden rakennustöiden osalta 
kaikki on sujunut suunnitellusti. 
Toisin on käynyt metron automati
soinnin kanssa Helsingin kaupun

gin liikennelaitoksen (HKL) joh
tokunnan päätettyä purkaa auto
matisoinnin hankintasopimuksen 
2014. Johtokunnan tekemän pää
töksen jälkeen Siemens toimitti 
uuden ratkaisuehdotuksen tammi
kuun alussa, johon liikennelaitos 
puolestaan teki vastaehdotuksen. 
Siemens ei vastannut kyseiseen 
ehdotukseen, vaan toimitti neljä 
uutta ehdotusta. Sopua hankinnan 
jatkamisesta ei syntynyt.

Liikennelaitoksen mukaan Sie
mensin viimeisimmät ratkaisueh
dotukset olivat kokonaistaloudel
lisilta vaikutuksiltaan useita kym
meniä miljoonia euroja huonom
mat kuin mitä liikennelaitos itse 
vastaehdotuksessaan piti mahdol
lisena. Tämän takia automatisoin
tihankinta päätettiin keskeyttää.

Johtokunta kehotti liikennelai
tosta samalla käynnistämään vä
littömästi sellaiset korvaaviin han
kintoihin liittyvät toimenpiteet, 
että länsimetron liikennöinti voi
daan aloittaa sen muiden raken
nustöiden valmistuttua vuonna 
2016.

Länsimetron Kokkinen sanoo, 
että käytännössä metroliikennettä 

ohjaamaan hankitaan joka tapauk
sessa digitaalinen asetinlaite, joka 
mahdollistaa automatisoinnin tu
levaisuudessa. Asetinlaitehankin
takilpailutus on käynnistetty, ja 
uuden järjestelmän pitäisi olla pai
koillaan elokuussa 2016.

”Vaikka HKL:n ja Siemen
sin automatisointia koskeva sopi
mus purettiinkin, merkitsee kau
punkirakenteen tiivistyminen 
niin Helsingissä kuin Espoossa
kin automaattimetroon siirtymistä 
2020luvulla”, Länsimetron Kokki
nen arvioi.

Kokkisen mukaan uudet 
metroasemat rakennetaan noin 90 
metristä metrojunaa varten. Van
han metron puolella oleva uusittu 
asetinlaite ja Länsimetroon asen
nettava uusi asetinlaite mahdollis
tavat relepohjaista asetinlaitetta ly
hyemmät vuorovälit. 

Matinkylän asema on Länsimetron ensimmäisen vaiheen pääteasema.
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Länsimetron kokonaismitta on 21 kilometriä. 

Matinkylän metroaseman työmaalla paiskitaan töitä parhaimmillaan 26 metriä merenpinnan alapuolella. 
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”Uudella asetinlaitteella metroa 
voidaan ajaa 2,5 minuutin vuoro
välillä. Palvelutaso paranee nykyi
sestä neljästä minuutista huomat
tavasti”, Kokkinen huomauttaa. 

Tulevaisuudessa samat junat lii
kennöivät niin vanhan kuin uuden 
kin osuuden asemilla. Lyhyem pi 
vuoroväli mahdollistaa sen, että 
vaunuja on ruuhkaaikaan käy
tössä nykyistä enemmän.  ■

Länsimetro lukuina:

■■ 14 + 7 kilometriä
■■ 2 rinnakkaista tunnelia
■■ 8 + 5 uutta asemaa
■■ 12 + 6 työtunnelia
■■ 15 + 8 poistumistiekuilua
■■ 170 000 matkustajaa päivittäin
■■ 3 050 liityntäpysäköintipaikkaa
■■ 4 100 pysäköintipaikkaa pyörille
■■ Ruoholahti–Matinkylä loppukustannusennuste 1 008 miljoonaa 

euroa
■■ Matinkylä–Kivenlahti kustannusarvio 801 miljoonaa euroa 

(11/2013 hintatasossa)
■■ Työllistää satoja suunnittelijoita ja tuhansia rakentajia ja välilli

sesti tuhansia alihankkijoita

Lähde: lansimetro.fi
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Teksti: ANTTI LEIKAS  Kuvat: RAMBOLL JA WSP FINLAND

Pikaraitiotiet tukevat nykyaikaista   kaupunkirakentamista

Kasvavien kaupunkien lii
kennetarpeisiin kehitettiin 
jo 1800luvun alussa raitio

vaunuja, joita vetivät aluksi he
voset. Myöhemmin energianläh
teenä käytettiin höyryvoimaa ja 
sähköä. Suomessakin käytössä ol
leet raitiotiet Turussa ja Helsin
gissä siirtyivät sähkövoimaisiksi 
heti 1900luvun alussa. Sen jäl
keen Suomessa ja koko Euroo
passa raitioteiden rakentaminen 
oli lähes olematonta aina 1980lu
vulle saakka. 

Uusi aikakausi alkoi vuonna 
1985 Ranskan Nantesista, johon 
rakennettiin uusi raitiotie toisessa 
maailmansodassa vaurioituneen, 
ja myöhemmin käytöstä poistu
neen raitiotien tilalle. Seuraava 
uusi järjestelmä tehtiin Sveitsiin, 
ja vähitellen raitiovaunujen rene 
sanssi levisi muualle Eurooppaan. 
Vajaan kolmenkymmenen vuoden 
aikana Eurooppaan on avattu 80 
uutta raitiotiejärjestelmää, joiden 
yhteenlaskettu ratapituus on 1 550 
kilometriä.

Raitioteiden uuden tulemisen 
myötä syntyi uudenlainen kau
punkikiskoliikenteen muoto, pi

Berniin, Sveitsiin, valmistui pikaraitiotiet, bussilinjat ja rautatien yhdistävä liikenne-
keskus EM-jalkapallokisojen aattona vuonna 2008.
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Pikaraitiotiet tukevat nykyaikaista   kaupunkirakentamista
karaitiotie eli light rail. Sillä tar
koitetaan perinteistä raitiotietä 
nopeampaa kaupunkijunaa, joka 
on kalustoltaan kevyempi kuin 
metro tai tavallinen juna. Pika
raitiotie syntyi täyttämään auk
koa tavallisen raitiotien ja esimer
kiksi lähijunien välille. Toisaalta 
sen ei ole tarkoitus korvata mi
tään muuta liikennemuotoa, vaan 
suunnittelussa lähdetään liikkeelle 
eri joukko ja yksityisliikennevä
lineiden mahdollisimman hyvästä 
yhteensovittamisesta.

 

Kapasiteetti kaksinkertainen 
telibussiin verrattuna
Juuri nyt pikaraitiotie näyttää kiin
nostavan kaupunkisuunnitteli
joita ympäri Eurooppaa enemmän 
kuin koskaan. Projektipäällikkö 
Pekka Kuorikoski Ramboll Fin
land Oy:n Infra & Liikenne yksi
köstä kertoo, että heräävä ympä
ristötietoisuus kaupunkisuunnitte
lussa ja yleinen sähköllä liikkumi
sen trendi tekevät pikaraitiotiestä 
varteenotettavan vaihtoehdon 
erityisesti suurten kaupunkien 
liikennejärjestelmissä.

”Pikaraitiotie soveltuu parhai
ten isojen metropolien kehämäi
seen liikenteeseen. Euroopassa on 
tällä hetkellä käynnissä ainakin 20 
pikaraitiotieprojektia. Helsingin 
RaideJokeri on yksi niistä”, Kuori
koski sanoo.

Pienemmissä kaupungeissa, 
kuten Tampereella ja Turussa, pi
karaitiotie sopii myös säteittäi
seen liikenteeseen. Kun telibussien 
eli jäykkäkoristen, kolmiakselis
ten linjaautojen kapasiteetti alkaa 
loppua, tarvitaan muita ratkaisuja.

”Pikaraitiotien kapasiteetti on 
2–2,5kertainen verrattuna teli
bussiin. Pikaraitiotien suunnitte
lussa on tavoitteena häiriötön lii
kennöinti.  Suunnittelu lähtee siitä, 
että junat pysähtyvät vain pysä
keillä. Tämä on haastavaa, mutta 
mahdollista, kun suunnittelu teh
dään hyvin. Liikennejärjestelmien 
suunnittelussa täytyy päästä eroon 
eri kulkuneuvojen vastakkainaset
telusta”, Kuorikoski muistuttaa.

 ”Euroopassa on tällä 
hetkellä käynnissä ainakin 20 

pikaraitiotieprojektia.”  
− Pekka Kuorikoski, Ramboll.

Bernin ensimmäiset raitiovaunulinjat otettiin käyttöön 1890-luvulla ja pikaraitio-
tieverkko valmistui vuonna 2010.
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Pikaraitiotie Raide-Jokerin hankesuunnittelu on käynnissä. Reitin kokonaispituudeksi on tulossa 25 kilometriä, ja ennusteen mu-
kaan sitä käyttää arkisin jopa 100 000 matkustajaa, kun reitti on täysin valmis.

Sähkönsyöttöasemien sijoittelussa 
haasteita
Pikaraitiotiet ovat aina osa koko 
liikennejärjestelmää. Ne eivät 
vaadi varsinaisia syöttölinjastoja, 
mutta vaihtopaikat harkitaan tark
kaan. Tavoitteena on mahdollis
taa tiiviimpi kaupunkirakenta
minen, mutta tämä asettaa myös 
omat haasteensa. Kukaan ei ha
lua pikaraitiotien varikkoaluetta 
naapuriinsa.

Kuorikoski kertoo, että Raide 
Jokerin suunnittelussa törmätään 
muutamiin haasteisiin, jotka vaati
vat omat ratkaisunsa.

”Esimerkiksi Otaniemen 
alueella ja Viikin kampusalueella 
on esisuunnittelussa päädytty liian 
tiukkaan geometriaan, mikä vaatii 
pohtimista hankesuunnittelussa. 
Haasteena ovat lisäksi 80neliöiset 
sähkönsyöttöasemat, jotka täytyy 

myös ottaa huomioon. Niitä on ol
tava rataverkon varrella 1,5–2 kilo
metrin väleinä.” 

RaideJokerin hankesuunnitel
massa lähdetään tuhannen millin 

Haagan ja Maunulan välillä Raide-Jokerin kaavaillaan seuraavan Pirkkolantietä.

raideleveydestä. Vaunujen leveys 
on luultavasti 2,4 metriä, mutta 
suunnittelussa varaudutaan 2,65 
metrin leveyteen, mikä on euroop
palainen standardileveys.
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Pohjoismaissa vireillä tai suunnitteilla olevat, 
uudet raitiotiehankkeet 
■■ Suomi: Turku, Tampere, Helsinki
■■ Ruotsi: Helsingborg, Lund, Malmö, Uppsala
■■ Tanska: Kööpenhamina, Odense, Århus
■■ Norja: Bergen (olemassa olevan verkon laajennus)

Suunnittelutyön kannalta pika
raitiotieprojektit ovat erittäin mo
nialaisia. Kooltaan RaideJokerin 
hankesuunnittelu on lähes Länsi
metron jatkeen kokoinen projekti. 
Suunnittelijoiden on paitsi tunnet
tava kunnallistekniikkaa ja hallit
tava raiteen geometrinen suun
nittelu, mutta myös liikennesuun
nittelun ja järjestelmäosaamisen 
on oltava hyvällä tasolla. Ratasäh
köjärjestelmät ja tunnelisuunnit
telu vaativat vielä erikseen omaa 
osaamista. 

RaideJokerin hankesuunnitte
lua on toteuttamassa Rambollin li
säksi WSP. Suunnitelman on tar
koitus valmistua vuoden 2015 lop
puun mennessä.  ■

Faktoja Raide-Jokerista:

Helsingin ja Espoon välille tuleva poikittainen raideyhteys, joka otetaan 
käyttöön 2020luvun alussa. Sen kokonaispituudeksi on tulossa 25 kilomet
riä, ja sen varrelle noin 32 pysäkkiparia. RaideJokeri on osa Helsingin uu
den yleiskaavan mukaista kestävän liikkumisen kehittämistä, johon kuulu
vat paremmat poikittaiset raideyhteydet. RaideJokerin suunnittelussa va
raudutaan pikaraitiotieverkon laajenemiseen tulevaisuudessa.  ■

Raide-Jokeri yhdistää Helsingissä Itäkeskusta, Viikkiä, Oulunkylää ja Maunulaa. Viikki on yksi vilkkaimmista solmukohdista.
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Rakentamisen 
näkymät 

vuoteen 2025

Teksti: SAMI PAKARINEN, PÄÄEKONOMISTI, RAKENNUSTEOLLISUUS RT

Rakentamisen suhdannekuva 
vuodelle 2015 näyttää edel
leen varsin heikolta. Suomen 

taloudessa ei ole nähtävissä no
peaa elpymistä. Siitä huolimatta 
pessimistinen näkemys Suomen 
talouden tulevasta kehityksestä al
kaa olla jo niin yksituumaista, että 
se herättää miettimään, olemmeko 
jo nousun partaalla. 

Vuoden 2014 loppupuolella oli 
havaittavissa pieniä positiivisia sig
naaleita, joihin kuuluivat brutto
kansantuotteen varovainen kään
tyminen kasvuun vuoden 2014 
kolmannella neljänneksellä, teolli
suuden saamien tilausten tasainen 
kasvu sekä asuntolainamarkkinoi
den heikkenemisen pysähtyminen. 
Näiden lisäksi talouden kasvua 
vauhdittavat lähitulevaisuudessa 
merkittävästi alentunut raakaöljyn 
hinta sekä euron heikentyminen 
suhteessa Yhdysvaltain dollariin. 

Tästä huolimatta suhdanne
kuvaan liittyy edelleen kysymys
merkkejä. Venäjän tuleva kehitys 
on yhä varsin epäselvä ja eurokriisi 

voi puhjeta uudelleen kuluvan ke
vään aikana. Kuinka Kiina pys
tyy hallitsemaan hitaampaan kas
vuun siirtymisen? Myös kotimaan 
politiikassa on tulossa mielen
kiintoinen kevät eduskuntavaalien 
myötä. Toivoa sopii, että kansain
välisistä tapahtumista huolimatta 
politiikan painopiste olisi Suomen 
taloudessa.

Mikäli rakentaminen supistuu 
edelleen vuonna 2015, kyseessä on 
jo neljäs peräkkäinen vuosi, kun 
tuotanto supistuu. Rakentamisen 
näkymät tästä vuodesta eteenpäin 
ovat kuitenkin positiiviset. Näky
miä kohentaa erityisesti heikko 
lähtötaso. Asuntojen uudisraken
taminen vilkastuu, koska etenkin 
kasvukeskuksissa riittää kysyntää. 
Myös toimitilojen uudisrakenta
minen vauhdittuu selvästi, koska 
nykyinen taso on erittäin matala. 
Kiinteistössä piilevä korjausvelka, 
joka Rakennetun omaisuuden tila  
(ROTI 2013) raportin mukaan on 
arviolta 30–50 miljardia euroa, pi
tää yllä korjausrakentamista.

Kun rakentamisen näkymiä 
tarkastellaan yli suhdannevaih
teluiden, voidaan rakentamiseen 
vaikuttavia trendejä löytää seuraa
van kymmenen vuoden aikana ai
nakin neljä:

Ensinnäkin kaupungistuminen 
jatkaa Suomessa tulevina vuosina 
kiihtymistään. Suomi tulee muita 
Pohjoismaita selvästi jäljessä kau
pungistumiskehityksessä ja on 
väistämätöntä, että sama kehitys 
toteutuu ajan mittaan myös Suo
messa. Muuttopotentiaali kaupun
keihin on arviolta yhä noin puoli 
miljoonaa ihmistä. Väestön keskit
tyminen tuleekin lähivuosina pai
nottumaan maakuntien keskus
kaupunkeihin. Väestön määrä kas
vaa koko ajan nopeammin kuin 
väestöennusteet antavat olettaa, 
pääasiassa kasvavan maahanmuu
ton seurauksena.

Kasvava ja keskittyvä väestö li
sää väistämättä rakentamistar
peita. Lisäksi tämän hetkinen ra
kennuskanta ei sijaitse kaikilta 
osin kasvavilla alueilla, joten uu
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disrakentamiselle on selkeästi tar
vetta. Keskeisin tekijä kaupungis
tumisen hallinnassa ja asumisen 
hinnan määräytymisessä on kun
tien sekä kaupunkien harjoittama 
maapolitiikka. Maankäyttöratkai
suilla on suora ja keskeinen vaiku
tus alueen talouteen, työmarkki
noihin ja tuottavuuteen. 

Toiseksi, kiinteänä osana kau
pungistumiskehitykseen kuuluu 
myös liikenneverkon kehitys. 
Väes tönkasvu luo paineita hen
kilöliikenteen kehittämiseen kas
vukeskuksissa. Yhdyskuntien ra
kentamisen vilkastuminen takaa, 
että infrarakentamisen sektorille
kin riittää töitä. Paremman väylä
verkoston luominen ei kuitenkaan 
rajoitu ainoastaan kaupunkiseu
duille. Suomen elinkeinoelämän 
toimintaympäristön turvaami
nen edellyttää toimivaa, maanlaa
juista raskaan ja raideliikenteen 
huomioivaa kunnossapitoa sekä 
väyläinvestointeja.

Kolmanneksi, Suomi on yh
dessä muiden EUmaiden kanssa 

sitoutunut energiatehokkuuden 
parantamiseen. Tässä rakennus
sektorin rooli on merkittävä. Läh
tökohtaisesti Suomessa rakenne
taan vuodesta 2020 alkaen vain 
nollaenergiarakennuksia. Energia
tehokkaassa rakentamisessa Suomi 
on edelläkävijä, josta voi oikein ja
lostettuna löytyä merkittävääkin 
vientipotentiaalia alalle. 

Neljäntenä seikkana raken
nusalaa vauhdittaa tulevina vuo
sina tietomallintamisen yleistymi
nen. Rakennusten käyttötarkoitus 
on tulevaisuudessa yhä moninai
sempaa. Tämä asettaa haasteita jo 
suunnitteluvaiheessa. Tietomal
linnuksen hyödyntäminen nos
taa rakennusalan heikkoa tuotta
vuutta merkittävästi, josta ala on 
kärsinyt jo pidemmän aikaa. Tie
tomallinnuksen lisäksi tuottavuus
hyötyjä on saatavissa uusien toteu
tustapojen sekä kilpailutusmenet
telyjen myötä erityisesti julkisissa 
hankinnoissa.

Edellä mainituista positiivi
sista ajureista huolimatta raken

tamisen osuus kansantaloudessa 
on investoinneilla mitattuna Suo
messa korkealla muihin Pohjois
maihin verrattuna. Investointien 
osuus bruttokansantuotteesta on 
ollut Suomessa viime vuosina las
keva. Näin ollen on perusteltua 
olettaa, että rakennusinvestoin
tien kasvuvauhti on tulevina vuo
sian keskimäärin yleistä talouskas
vua hitaampaa, mikäli Suomi seu
raa muita Pohjoismaita.

Lyhyen aikavälin suhdanne
vaihtelut heiluttavat rakentami
sen määrää jatkossakin. Siitä huo
limatta on muistettava, että raken
namme paraikaa tulevaisuuden 
ympäristöä. Suhdanteista riip
puen rakennamme välillä enem
män ja välillä vähemmän, mutta 
tulevaisuutta kuitenkin. Ja tulevai
suus näyttää olevan rakennusalalle 
täynnä mahdollisuuksia.  ■ 

Kaupunkiväestön osuus eri maissa vuonna 2007. Tiilastollinen vuosikirja 2009, Tilastokeskus. 
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Aaltoyliopiston strategi
sena tavoitteena on nousta 
omaleimaisena kokonaisuu

tena maailmanluokkaan. Toteut
taakseen yliopiston strategiaa Aal
toyliopiston insinööritieteiden 
korkeakoulu on ottanut tavoit
teekseen olla kansainvälisen tason 
insinööritieteiden korkeakoulu 
vuonna 2020.

Aaltoyliopistossa kiinteistö ja 
rakennusalan koulutusohjelmat on 
sijoitettu insinööritieteiden kor
keakouluun, jonka toimintaaloja 
ovat energiatekniikka, konetek
niikka, maanmittaus ja maankäy
tön suunnittelu sekä rakennus ja 
yhdyskuntatekniikka. Tutkimuk
sen painopistealueet ovat Aallossa 
arktinen tekniikka, kestävä raken
nettu ympäristö, mekaniikka ja 
materiaalit, monialainen energia
tekniikka sekä teknisten järjestel
mien suunnittelu ja tuotanto. 

Insinööritieteiden korkea
koulussa on noin 4 000 perus ja 
jatkoopiskelijaa ja sieltä valmistuu 
vuosittain noin 300 diplomiin
sinööriä ja noin 25 tohtoria. Hen
kilökuntaa korkeakoulussa on 770, 
joista professoreita reilut 62.

Diplomi-insinöörikoulutuksen 
uusi aika

Suomessa on kaksi rakennusalan yliopistoyksikköä, joista yksi toimii Aalto-yliopistossa ja toinen 
Tampereen teknillisen yliopistossa (TTY). Lisäksi alan opetusta on tarjolla Oulun yliopiston 
teknillisen tiedekunnan konetekniikan koulutusohjelmassa. Vuosittain eri koulutusohjelmiin 

hyväksytään noin 490 uutta opiskelijaa ja niistä valmistuu yhteensä noin 260 kiinteistö- ja 
rakennusalan diplomi-insinööriä.

Teksti: HELENA SOIMAKALLIO  Kuvat: AALTO-YLIOPISTO

Hervannan vahvuutena 
yritysyhteistyö
TTY:llä rakennusalan opetus ja 
tutkimusta tehdään rakennus
tekniikan laitoksella, joka kuu
luu talouden ja rakentamisen 
tiedekuntaan. 
Vuonna 2008 perustettu raken
nustekniikan laitos kokosi yhteen 
aiemmin erillisinä laitoksina toi
mineet maa ja pohjarakenteiden, 
rakennetekniikan sekä rakennus
tuotannon ja talouden laitokset. 
Rakennustekniikka on ollut ope
tustarjonnassa Tampereen teknil
lisen korkeakoulun, nykyisen yli
opiston, perustamisesta saakka. 

TTY:n Rakennustekniikan lai
toksen painopistealueita sekä 
opetuksessa että tutkimuksessa 
ovat rakenteet ja niiden suunnit
telu, rakennustuotanto ja raken
tamisprosessit, elinkaaren hal
linta ja korjausrakentaminen 
sekä tietotekniikka rakennus ja 
kiinteistöalalla.

Maa ja pohjarakenteiden yk
sikön tutkimus keskittyy erityi
sesti infrarakentamiseen. Tutki
mustoimintaa toteutetaan kol
messa tutkimusryhmässä, joita 

ovat ratarakenteet, maarakenteet 
ja pohjarakenteet. 

Rakennetekniikan yksikön tut
kimus painottuu rakenteisiin ja 
niiden toimintaan, rakenteiden 
mekaniikkaan, rakennusmateri
aalien ja rakenteiden lämpö ja 
kosteustekniseen toimintaan, si
säilman laatuun vaikuttaviin fy
sikaalisiin ilmiöihin, rakentei
den elinkaaritekniikkaan, metal
lirakentamiseen sekä rakenteiden 
palotekniikkaan. 

Rakennustuotannon ja talou
den yksikön päätutkimusalat ovat 
rakennusyritysten, tuoteteol 
lisuuden ja rakennuttajayritys
ten toimintaprosessit ja liiketoi
minta sekä kiinteistöjen elinkaari, 
energia ja ympäristötalous. Näi
hin tutkimusalueisiin liittyy myös 
virtuaalitekniikoiden ja kiinteis
tödatan koko elinkaaren aikainen 
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hyödyntäminen. Kiinteistöliike
toiminta ja siihen sisältyvät toimi
tila ja käyttäjäpalvelut sekä asu
minen ovat yksikön kehittyviä 
tutkimusaloja.

Laitoksella työskentelee noin 
120 henkilöä. Opetushenkilökun
taa laitoksella on hieman yli 20, 
joista 12 on professoreita. Työnte
kijöistä enemmistö on tutkijoita,  
ja heistä suurin osa tekee tutki
musta osana jatkoopintojaan. Tut
kijoiden lisäksi laitokselle palka
taan vuosittain noin 20 teekkaria 
diplomityön tekijöiksi, tutkimus
apulaisiksi ja kesätyöntekijöiksi.

Oulun yliopistossa rakentajat 
konetekniikan suojissa
Oulun yliopiston rakentamistek
niikan koulutusohjelma lakkautet
tiin vuonna 2001 ja rakentamisen 
opetus annetaan nykyisin teknil
lisen tiedekunnan konetekniikan 
koulutusohjelmassa. Sen raken
teet ja rakentamisteknologian tut
kimusryhmässä tutkitaan ja opete
taan rakennesuunnittelun, raken
tamisen ja rakentamisteknologian 
menetelmiä. Diplomiinsinööri
koulutukseen sisältyvät rakentei
den suunnittelu, uusi teknologia 
rakentamisessa ja rakentamisen 
elinkaaritalous.

Tutkimusryhmästä valmistuu 
vuosittain noin 15–20 rakennus
alan diplomiinsinööriä. 

Lisäksi Oulussa käynnistyi vuo
den 2013 kesäkuussa rakennus
tekniikan DItutkintoon tähtäävä 
erilliskoulutus, joka toteutettiin 
yhdessä TTY:n kanssa. Koulutuk
sen pääaineena olivat liikenne ja 
kuljetusjärjestelmät ja sivuaineena 
väylärakentaminen.

Raksanimeä kantanut kak
sivuotinen koulutusohjelma on 
suunnattu ammattikorkeakoulussa 
rakennustekniikan alan tai lähia
lan tutkinnon suorittaneille in
sinööreille sekä muiden alo
jen DItutkinnon suorittaneille 
henkilöille. 

EUrakennerahastojen, Oulun 
kaupungin ja Oulun rakennustek
niikan säätiön rahoituksella toteu
tetussa projektissa Oulun yliopisto 
huolehti sivuaineen ja täydentä
vien aineiden opinnoista ja TTY 
puolestaan pääaineesta ja diplo
mitöistä. Tutkintovaatimukset ovat 
oululaisilla samat kuin TTY:llä ja 
opiskelijat ovat myös kirjoilla Tam
pereella. Ensimmäiset 30 uutta ra
kennustekniikan diplomiinsinöö
riä valmistuivat rakennusalan pal
velukseen keväällä 2015.

Jos tarvittava rahoitus järjes
tyy, on hankkeelle luvassa jatko
kausi vuosille 2015–2017. Raksa 2 
muuntokoulutuksen pääaineeksi 
on kaavailtu rakennustuotantoa ja 
sivuaineeksi infrarakentamista.

Maisteriohjelmien uudistaminen 
maaliin 2016
Kiinteistö, rakennus ja ympä
ristötekniikan hakukohteiden ve
tovoima eri yliopistoissa on toi
mialan alavireestä huolimatta säi
lynyt erinomaisena. Vuonna 2014 
alalle johtaville linjoille haki ke
vään yhteishaussa 1 043 henkilöä. 
Heistä opiskelijoiksi valittiin 489 
siten, että Aallon sisäänotto oli yh
teensä 333, Tampereen 103 ja Ou
lun 53 opiskelijaa. Lisäksi Tampe
reella ja Aallossa hyväksyttiin suo
raan maisterivaiheen opiskelijoiksi 
yhteensä 97 opiskelijaa. 

Yhteisvalinnan kautta syntyy 
opiskeluoikeus sekä alempaan tek
niikan kandidaatin että ylempään 
diplomiinsinöörin tutkintoon. 
Vuonna 2012 käyttöön otetun säh
köisen yhteisvalinnan piirissä on 
seitsemän yliopistoa ja niissä dip
lomiinsinöörihakukohteita on 
yhteensä 42. Kaikkiin niihin hae

taan yhdellä ja samalla hakemuk
sella ja samoilla pääsykokeilla, sillä 
valintaperusteet ovat kaikissa yli
opistoissa samat. 

Tampereella maisteriohjel
mien päivitys tehtiin jo joitakin 
vuosia sitten. Opiskelijat jatka
vat siellä suoraan kandidaattioh
jemista maisterivaiheeseen valiten 
vain sopivan pääaineen. Talonra
kentamiseen suuntautuvien pääai
nevaihtoehdot ovat rakennesuun
nittelu ja rakennustuotanto ja yh
dyskuntatekniikkaan suuntau
tuvien pääainevaihtoehdot ovat 
infrarakenteet sekä liikenne ja 
kuljetusjärjestelmät. 

Aallossa uudet maisteriohjel
mat käynnistyvät syksyllä 2016, 
mutta jo kuluvan syksynä haut ta
pahtuvat pääasiassa uusiin mais
teriohjelmiin. Kandiohjelmien 
kautta tulevien opiskelijoiden va
linta maisteriohjelmiin perustuu 
aiempiin opintoihin ja se toteute
taan todistusvalintana ilman pää
sykoetta. Valintaprosessiin liit
tyvä akateeminen arviointi teh
dään maisteriohjelmissa. Akatee
misen arvioinnin kriteerejä ovat 
alemman tutkinnon ja opintojen 
soveltuvuus, opintomenestys sekä 
motivaatiokirje.

Aallossa rakenne ja raken
nustuotantotekniikan koulutus
ohjelmassa pääaineeksi voi jat
kossa valita joko rakenneteknii
kan tai rakennusmateriaalit ja 
rakennusfysiikan. Kiinteistötalou
den koulutusohjelmassa on tarjolla 
kiinteistöjohtamisen ja kiinteistö
tekniikan maisteriohjelmat. Myös 
energia ja LVItekniikalle on lu
vassa erilliset maisteriohjelmat.  ■

Lisäinfoa:
■■ Opetus- ja kulttuuriministeriö, 
www.minedu.fi 

■■ Aalto-yliopisto, www.aalto.fi 
■■ TTY, www.tut.fi
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Korkeakoulujärjestelmä muodostuu 
yliopistoista ja ammattikorkeakouluista

Yliopistojen perustehtävänä on yli
opistolain mukaan harjoittaa tie
teellistä tutkimusta ja antaa siihen 
perustuvaa ylintä opetusta. Am
mattikorkeakoulut puolestaan tar
joavat käytännönläheistä ja työelä
män tarpeita vastaavaa koulutusta.

Yliopistoissa eli tiede ja tai
dekorkeakouluissa voi suorittaa 
alempia ja ylempiä korkeakoulu
tutkintoja sekä tieteellisiä jatko
tutkintoja, joita ovat lisensiaatin 
ja tohtorin tutkinnot. Ammatti
korkeakoulujen perustutkinnot, 
kuten insinöörin tutkinnot ovat 
aina alempia korkeakoulututkin
toja. Ammattikorkeakoulussa voi 
suorittaa myös jatkotutkintona ns. 
ylemmän ammattikorkeakoulu
tutkinnon, jonka edellytyksenä on 

ammattikorkeakoulututkinto tai 
muu soveltuva tutkinto. Lisäksi 
alalta on oltava vähintään kol
men vuoden työkokemus tutkin
non suorittamisen jälkeen. Ylempi 
ammattikorkeakoulututkinto 
on nimensä mukaisesti ylempi 
korkeakoulututkinto. 

Raha keppinä ja porkkanana 
Korkeakoulutuksen rahoitusmal
lia on viime vuosina uudistettu 
merkittävästi. Tavoitteena on ol
lut, että malli tukisi aiempaa pa
remmin koulutusuudistuksen kes
keisiä tavoitteita, kuten koulutuk
sen läpäisyn parantamista, no
peampaa siirtymistä työelämään ja 
hallinnon tehostamista sekä ope
tuksen ja tutkimuksen laadun pa

rantamista, kansainvälistymistä 
ja korkeakoulujen profiloitumista 
vahvuusaloilleen.

Yliopistojen kokonaisrahoi
tus muodostuu valtion talousarvi
ossa yliopistoille osoitetuista mää
rärahoista ja tätä täydentävästä ra
hoituksesta, joka voi muodostua 
maksullisen toiminnan tuloista, 
lahjoituksista tai sponsorirahoi
tuksesta. Valtion suora rahoitus 
yliopistoille on noin 64 prosenttia 
kokonaisrahoituksesta.

Perusrahoituksen määrä
rahat jaetaan yliopistojen kes
ken laskennallisen mallin avulla, 
joka koostuu opetuksen ja tutki
muksen rahoituksen lisäksi ns. 
strategiarahoituksesta.

Täydentävästä rahoituksesta 
merkittävä osa on kansallisesti kil
pailtua tutkimusrahoitusta. Perus
tutkimusta rahoittaa ja arvioi ope
tus ja kulttuuriministeriön hallin
nonalaan kuuluva Suomen Akate
mia.  ■

Kuva: Mikko Raskinen.
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Teksti: HENRIIKKA HELLSTRÖM Kuvat: TTY:N KUVAPANKKI JA HENRIIKKA HELLSTRÖM

Professori Matti Pentti on tyytyväinen rakennustekniikan opiskelijoihin.

Kaksi vuotta sitten Tampe
reen teknillisessä yliopistossa 
(TUT) tehty rakennusteknii

kan tutkintouudistus on herättä
nyt opiskelijoissa pääasiassa tyyty
väisyyttä. Tätä mieltä on laitoksen 
johtaja, professori Matti Pentti.

”Tarkoituksena oli sekä selkeyt
tää tutkintoa että luoda siitä pa
remmin työelämän tarpeita pal
veleva. Pääaineet ovat laajaalaisia 
ja sivuaineilla opiskelijan on mah
dollista sisällyttää tutkintoonsa 
opintoja yhä vapaammin sekä 
luoda entistä paremmin omannä
köisensä tutkinto.”

Hän jatkaa, että uudistuk
sessa on pyritty etsimään opin
tojen edistymisen pullonkaulat 
ja sujuvoittamaan kurssien suo
rittamista laajentamalla valinnan 
mahdollisuutta. 

”Tämä lisää selvästi opis
kelijoiden motivaatiota ja sitä 
kautta osaltaan myös tutkinnon 
läpäisynopeutta.”

Käytännössä opiskelija valmis
tuu ainakin teoriassa aiempaa no
peammin, vaikka opintojen koko
naismäärä pysyy samana. Tavoi
teaikatauluksi on asetettu vähin
tään 55 opintopistettä vuodessa. 
Ennen uudistusta noin 40 prosent
tia opiskelijoista valmistui Tampe
reen teknillisestä yliopistosta alle 
seitsemässä vuodessa. 

”Aloitamme myös joka syksy 
johdantokurssilla, jossa esitellään 

Uudistettu DI-tutkinto on 
lisännyt valmistumismotivaatiota
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Opiskelijoiden kokemukset DI-tutkinnon uudistuksesta ovat 
pääosin positiivisia. Paavo Tawast ja Elina Loukonen kiittelevät 
molemmat uudistuksia lukuunottamatta muutamia kursseja.

Rakennusalalle kaivataan 
lisää trainee-ohjelmia

rakennusalaa. Huippuasiantunti
jat rakennus ja kiinteistöalan eri 
osaalueilta kertovat alan haas
teista ja opiskelijat tekevät tämän 
pohjalta ryhmätöitä. Opintoja vie
dään heti alkuvaiheessa yhä lä
hemmäs työelämää”, Pentti kertoo.

Myös kieliopintoja on kehitetty. 
Substanssiopintojen yhteyteen in
tegroidaan kieliopinnot siten, että 
esimerkiksi kurssin harjoitustyöt 
ovat englanniksi. Tällöin ammat
tikielisanasto tulee luontevaksi 
osaksi kurssia.

Professori Pentti ei kuitenkaan 
kannata koko opetuksen muutta
mista englanninkieliseksi. 

”Työnantajien näkövinkkelistä 
katsottuna tämä ei välttämättä ole 
hyvä asia. Kaikki sopimuspape
ritkin tehdään suomeksi. Meidän 
on palveltava opiskelijoiden työ
markkinakelpoisuutta. Tutkijoilla 
tilanne on luonnollisesti erilai
nen. Osa opinnoista on toki hyvä 
tarjota englanniksi, jotta vaih
toopiskelijoita voidaan houkutella 
enemmän.”

Rakennusalan tulevaisuuteen 
Pentti katsoo luottavaisin mielin. 

”Kaikkea ei tarvitse opet
taa eikä oppia perustutkinnossa. 
Muuallakin maailmassa tutkinnot 
ovat sisällöltään lähes poikkeuk
setta paljon yleisempiä. Tarkasti 
työelämän tarpeisiin räätälöity 
erikoisosaaminen olisi luonte
vaa hankkia myöhemmin tarpeen 
mukaan.”

Hän myös ehdottaa, että kor
keakoulut voisivat jatkossa ottaa 
vahvemman roolin täydentävässä 
koulutuksessa esimerkiksi Opetus 
ja kulttuuriministeriön uuden eri
koistumiskoulutusmallin mukaan. 
Rakennusala voisi toimia asiassa 
pilottina, koska alalla on jo asetus
pohjainen ja FISE:n puitteissa to
teutettu pätevyysjärjestelmä, jonka 
edellyttämiä opintoja voitaisiin to
teuttaa ERKOkoulutuksina.  ■

Paavo Tawast opiskelee Tampe
reen teknillisen korkeakoulun ra
kennustekniikan osastolla kuu
detta vuotta. Puolet ajasta hän on 
tehnyt tenttimisen ohella opinto
neuvojan töitä, joten myös opis
kelijoiden näkemykset tutkinto
uudistuksesta ovat tulleet varsin 
tutuiksi. 

”Olen lukenut rivien välistä, 
että porukka on muutokseen tosi 
tyytyväinen. Opintokokonaisuu
det ovat nyt järkevämpiä, ja sa
malla on saatu lisää opetusresurs
seja. Opinnot ovat sujuneet kaiken 
kaikkiaan paremmin uudistuk
sen jälkeen. Vuosina 2012–2013 ja 
2013–2014 opintopisteiden määrä 
vuodessa per opiskelija on nous
sut toivotulle tasolle aiempiin lu
kuvuosiin verrattuna.”

Tilanne on aiheuttanut han
kaluuksia joillekin opiskelijoille, 
jotka ovat aloittaneet vuonna 2012 
ja suorittaneet vain puolet peruso
pinnoistaan. Tavoitteena kuitenkin 
on, että vanhat kurssit saa korvat
tua suoraan uusilla. 

Tawast sanoo, että muutok
sen myötä osa opintojen pai
nopisteestä siirtyy väkisinkin 
työelämään.

”Koulusta saa tietyn lähtötason 
ja työkalut siihen, että työelämässä 
oppii hankkimaan lisää tietoa.”

Oppia vastavalmistuneille ja 
ensimmäistä työpaikkaansa etsi
välle Tawast hakee kaupalliselta 

puolelta. Hän toivoo, että myös 
rakennusyritykset käynnistäisivät 
enemmän traineeohjelmia. Firma 
tulisi tutuksi nuorelle ja nuori yri
tyksen johdolle.

Paavo Tawast aloitti opinnot vuonna 
2009.
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”Lisää englanninkielistä opetusta 
kiinteistöliiketoimintaan.”
Pääaineenaan rakennustuotantoa 
ja sivuaineenaan kiinteistöliike
toimintaa lukeneen Elina Louko-
sen opinnot ovat lähellä päätepis
tettä, diplomityön on tarkoitus val
mistua kesään mennessä. Takana 
on viiden vuoden tiukka opiskelu
putki. Osasyy valmistumistahtiin 
on juuri tutkintouudistus. 

Loukosen mielestä siirtymä
vaihe sujui melko sujuvasti muuta
mia poikkeuksia lukuun ottamatta.

”Suoritin kandivaiheen van
han ja maisterivaiheen uuden tut
kinnon mukaisesti. Kaikkiin kurs
seihin ei löytynyt suoraa vastaa
vuutta, joten yritin opiskella mah
dollisimman nopeasti seuraten 
vanhaa tutkintoa.”

Lähes valmis diplomiinsinööri 
uskoo tutkinnon antavan työelä
mään hyvät eväät. Parhaan ja hyö
dyllisimmän kokemuksen hän sa
noo saaneensa kursseista, joissa 

tehtiin harjoitustyö liittyen johon
kin yritykseen. 

”Yhdellä kurssilla tehtiin esi
merkiksi työmaaaikatauluja ja 
toisella liiketoimintasuunnitelmia”, 
Loukonen muistelee.

Englanninkielistä opetusta hän 
olisi kaivannut enemmän kiinteis
töliiketoimintaan. Sen sijaan ra
kennesuunnittelussa vieraskieli
nen opiskelu olisi aiheuttanut lii
kaa päänvaivaa.  ■

Elina Loukonen tekee diplomityötään Satolle.
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Energiansäästöä ja pidempiä
korjausvälejä lasitetulla
parvekkeella
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Parvekelasitus pienentää energiankulutusta sekä
suojaa parvekerakenteita rapautumiselta.
Hyvin hoidettu rakennus säilyttää arvonsa ja 
pitää asukkaat tyytyväisinä.

020 7403 200 
(Puh. hinta 8,28 snt + 7 snt/min (lankapuh.)  
tai + 17 snt/min (matkapuh.)

Mittauta taloyhtiösi
energiansäästöhyöty!
Parvekelasit säästävät energiaa
tutkitusti. Tilaa nyt arvio 
parvekelasien vaikutuksesta
energialaskuun nettisivuillamme.

www.lumon.fi/energialaskuri
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Teksti ja kuvat: ANTTI LEIKAS, PROJECTUS TEAM OY JA DESTACLEAN OY

Rakennusjätteen uudet 
ulottuvuudet – kiertotaloudesta 

lisää kilpailukykyä
Kiertotaloudessa on kyse talouden mallista, joka voi parantaa tuotannon edellytyksiä  

ja turvata talouskasvua. 

Sitran tekemän selvityksen 
mukaan kiertotalous tarjoaa 
Suomelle jopa 2,5 miljar

din euron vuotuisen kasvupoten
tiaalin, kun kaikki kierrätyksen ja 
uusiokäytön mahdollisuudet ote
taan tehokkaaseen käyttöön.  Sel
vityksessä on arvioitu, että kierto
talous luo esimerkiksi yksin kone
pajateollisuudelle mahdollisuuden 
jopa puolen miljardin kasvupoten
tiaaliin laitteiden paremman huol
lon, korjaamisen ja uudelleenval
mistuksen kautta.

Suomessa suurin raakaaineita 
käyttävä sektori on rakennusteolli
suus, ja samalla se on toiseksi suu
rin jätteen tuottaja. Vuosittain syn
tyvästä 20 miljoonasta tonnista ra
kennusjätettä lähes miljoona ton
nia on puuta. Jätteestä voidaan 
kuitenkin kehittää yhä innovatii
visempia uusiotuotteita ja vält
tyä hyödyllisten raakaaineiden 
hukkaamiselta. 

Rakennusjätteet pohjana 
uusiokomposiiteille
Helsinkiläinen Destamatic Oy jul
kisti viime syksyn Finnbuild mes
suilla uuden Destacleankon

septinsa, josta on muodostunut 
vuonna 1998 perustetun, materi
aalien kierrätykseen erikoistuneen 
yrityksen uusi keihäänkärki. Kon
septin ensimmäiset tuotteet ovat 
ympäristörakentamiseen tarkoitet
tuja pihakiviä, joiden uusiokom
posiittirakenne syntyy jalostetusta 
jätepuusta ja betonista. Yhtiön tek
nologiajohtaja Kimmo Rinne ker

too, että Destacleanpuukivet tule
vat markkinoille ensi kesänä. 

”Tässä vaiheessa puukivien ti
lavuudesta 30 prosenttia on uu
sioraakaainetta – jalostettua 
kierrätyspuuta. Pyrimme nosta
maan puuraakaaineen osuutta 
asteittain.”

Yritys on hakenut EU:n katta
vaa patenttia rakennusjätteiden 

Destaclean valmistaa ympäristörakentamiseen tarkoitettuja pihakiviä, joiden uusio-
komposiittirakenne syntyy jalostetusta jätepuusta ja betonista.
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prosessoinnista uusiokomposiit
tien raakaaineeksi. 

”Kaiken kaikkiaan Destaclea
nissa on kyse miljoonaluokan in
vestoinnista. Se on sisältänyt be
tonitehtaan oston, Kyläsaaren 
kierrätysaseman avauksen ja ke
hitysyhteistyötä Lappeenrannan 
teknisen yliopiston kanssa sekä 
suuren määrän omaa työtä”, Rinne 
luettelee. 

Kehitysprojekteissa tutkittiin 
kahta rinnakkaista valmistusme
netelmää komposiittituotteille. 

”Ekstruusio jäi lopulta sivuun, 
vaikka jatkammekin sen kehi
tystä toisen projektin osana. Pää
dyimme kehittämään puristustä
rytystekniikkaa, joka osoittautui
kin hyväksi valinnaksi.”

Puukiviin liittyvät ennakkoluu
lot ovat väistyneet tuotekehityk
sen edetessä. Puukuitujen sitkey
den ansiosta uusiokomposiittiki
vien vetolujuus on jopa suurempi 
kuin betonikivien. Muut ominai
suudet – pakkas ja kulutuskes
tävyys – ovat samalla tasolla be
tonisten kanssa. Lisäksi puuaines 
muumioituu vuosien saatossa ki
ven sisään, eli muuttuu tavallaan 
ikuiseksi.

Raaka-aine ei lopu kesken
Rinteen mukaan kasvupotentiaali 
on erittäin suuri. 

”Vaikka jätepuu ei lopu heti 
kesken, meillä on suunnitelmissa 
päästä käyttämään myös muita 
materiaaleja, kuten muovia ja eris
temateriaaleja, jotka ovat erin
omaista raakaainetta komposiit
teihin. Mutta tämä vaatii aluehal
lintoviraston myöntämän End
ofWaste statuksen, joka voidaan 
myöntää vain tiettyyn paikkaan, 

tietylle prosessille. Meillä on hake
mus sisällä, status perustuu EU:n 
jätedirektiiviin.”

Lisäksi Rinne visioi keinoista 
korvata sementti ainakin joissakin 
tuotteissa ekologisemmalla vaih
toehdolla, kuten masuunikuonalla 
ja tuhkalla. Myös uusiokompo
siittien käyttö talonrakennuksessa 
kiinnostaa.

 ”Mutta toistaiseksi keski
tymme ympäristötuotteisiin, niissä 
riittää työsarkaa.” 

Myös hukkalämpö on jätettä
Rakennussektori synnyttää jätettä 
myös rakennusvaiheen jälkeen. 
Sitran selvityksessä kiinnitet
tiin erityistä huomiota rakennus
ten käyttöasteen nostamiseen. Sen 
avulla on mahdollista saavuttaa 
merkittäviä taloudellisia hyötyjä. 
Ekologisesti kestävän rakentami

Kimmo Rinne aloitti Destacleanin teknologiajohtajana viime elokuussa. ”Kasvupoten-
tiaali on suuri”, Rinne arvioi kiertotalouden mahdollisuuksia.
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sen kannalta onkin keskeistä, mi
ten rakennus teknisenä kokonai
suutena pystyy vastaamaan käyt
tötarkoitustaan ja käyttöastettaan. 
Projectus Team Oy:n Elinkaari
yksikön päällikkö Mika Kovanen 
kertaa hyvän energiasuunnittelun 
periaatteita: 

”Jos ajatellaan, että hukka
energia on jätettä, niin tässä pä
tevät samat periaatteet kuin kai
kessa jätteen kierrätyksessä. En
simmäinen tavoite on, että tuo
tetaan jätettä mahdollisimman 
vähän. Ja toiseksi: se mitä tuote
taan, hyödynnetään.”

Rakennusten yleinen tavoite on 
tarjota käyttäjilleen suojaa ulkoil
malta, terveelliset ja viihtyisät si
säolosuhteet sekä mahdollisuu
det käyttötarkoituksen mukaiseen 
toimintaan. Se, miten paljon näi
den tuottaminen kuluttaa energiaa 
ja tuottaa päästöjä, riippuu siitä, 
kuinka hyvin rakennuksen arkki
tehtoniset, rakennetekniset ja ta
lotekniset ratkaisut toimivat koko
naisuutena ja vastaavat rakennuk
sen käyttöastetta.   

”Rakennusprojektin elinkaa
risuunnittelijan tehtävänä on var
mistaa, että valittavat ratkaisut 
ovat nimenomaisessa kohteessa 
elinkaaritehokkaita. Dynaami
set energiasimuloinnit ovat tässä 
olennainen työkalu”, Kovanen 
sanoo.

Elinkaariyksikön päällikkö Mika Kovanen Projectus Teamilta suhtautuu hukkalämpöön 
kuin jätteeseen. ”Jätettä pitäisi syntyä mahdollisimman vähän. Ja se mitä syntyy, 
hyödynnetään.” 

Hän jatkaa, että simuloinnin 
avulla rakennuksen energiankulu
tusta voidaan tarkastella tuntita
solla, muuttuvat olosuhteet huo
mioiden. Tällöin selviää myös, 
onko rakennuksessa mahdollista 
kierrättää energiaa rakennuksen 
sisällä.  

Puristustärytystekniikalla valmistetut 
kivet päihittävät sitkeiden puukuitu-
jen ansiosta vetolujuudeltaan betoniki-
vet. Puuaines muumioituu vuosien saa-
tossa kiven sisään, eli muuttuu taval-
laan ikuiseksi. 

Destamatic Oy
■■ Perustettu: 1998
■■ Toimipaikat: Helsinki, Tuusula ja Hyvinkää
■■ Toimiala: Jätemateriaalien kierrätys ja jatkojalostus
■■ Muuta: Osti 5/2014 hyvinkääläisen LS-Betoni Oy:n liiketoiminnan,  
kehittää ja valmistaa Destaclean-uusiokomposiittituotteita, joiden  
raaka-aineena käytetään mm. jätepuuta 

Projectus Team Oy
■■ Perustettu: 1993
■■ Toimipaikat: Espoo, Hyvinkää
■■ Toimiala: Kokonaisvaltainen talotekniikan suunnittelu
■■ Muuta: Tähtää erityisesti elinkaaritehokkaaseen talotekniseen suunnitteluun.
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Helsingin yliopiston konesalin hukkalämpö kierrätetään Viikin tiedepuiston kasvihuoneiden lämmitykseen. Lämmönjakohuone on 
siis eräänlainen jätteenkäsittelylaitos. 

Mitä on kiertotalous?
Kiertotaloudessa materiaalien 
hukkaaminen ja jätteen syntymi
nen on hyvän suunnittelun avulla 
minimoitu. Kiertotalous tehostaa 
materiaalien käyttöä säilyttämällä 
ne kierrossa entistä pidempään. 

Sitra järjesti vuoden alkupuo
lella Kiertotalous Suomessa ta
pahtuman Helsingin Kaapeli
tehtaalla, jossa kuultiin politii

kan ja yritysmaailman kärkini
miä. Ympäristöministeri Sanni 
Grahn-Laasonen vahvisti Sitran 
selvityksen tiedot, joiden mukaan 
kiertotaloudessa on kyse miljar
diluokan kasvumahdollisuudesta 
kotimaiselle teollisuudelle. 

Sitrassa alkaa tänä keväänä uusi 
projekti, joka edistää kiertotalou
den kuluttajalähtöisiä liiketoimin

tamalleja. Tavoitteena on luoda 
yhteinen tahtotila ja askelmerkit 
Suomen siirtymiselle kohti kier
totaloutta. Pilottialaksi on valittu 
tekstiiliala.  ■

”Jos jokin rakennuksen pro
sessi tuottaa hukkalämpöä, selvi
tetään muu rakennuksessa samaan 
aikaan tarvittava lämpöenergian
tarve. Tarkastelu voidaan laajen
taa myös esimerkiksi lähialueen 
rakennuksiin.”

Konesali lämmittää kasvihuoneita
Yleinen esimerkki hukkaenergian 
hyödyntämisestä on ilmanvaihdon 
lämmön talteenotto. Poistoilman 
lämmöstä talteenotettava energia 

lämmittää tuloilmaa. Vastaavasti 
esimerkiksi suuret serverihuoneet 
ja kokonaiset serverihallit synnyt
tävät paljon lämpöä, jonka kuljet
taminen pois saleista on tärkeää jo 
laitteiden toiminnan varmistami
seksi. ITsalin lämpö voidaan siir
tää suoraan veteen ja lämmittää 
sillä rakennuksen muita osia tai se 
voidaan johtaa kokonaan toisiin 
rakennuksiin. Esimerkiksi Helsin
gin Yliopiston uuden konesalin 
hukkalämpö ohjattiin Viikin tiede

puiston kasvihuoneisiin. Kovasen 
mukaan vastaavia järjestelmiä tul
laan kehittämään tulevaisuudessa 
paljon. 

”Mahdollisuuksia löytyy kai
kista rakennuskohteista. Kun van
hoja kerrostaloja linjasaneerataan, 
voidaan jo lähtökohtaisesti ottaa 
huomioon lämmön talteenotto, 
ja sitä kautta saavutettava ener
giatehokkuus sekä parempi sisäil
masto.”   ■ 
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Vuoden Silta 2015 -kilpailussa 
palkittiin avattavia siltoja 

Suomen Rakennusinsinöö
rien Liitto RIL on jakanut 
Vuoden Silta palkintoa vuo

desta 2001. RIL haluaa nostaa kil
pailulla sillansuunnittelun tasoa 
maassamme sekä kiinnittää eri
tyisesti huomiota sillan hyvään ul

Teksti: HENRIIKKA HELLSTRÖM JA HELENA SOIMAKALLIO 
Kuvat: MIKKO HONKONEN, VILLE MOILANEN JA LENTOKUVA VALLAS OY

Vuoden Silta 2015 -palkinnon sai Ylisoutajan silta Joensuusta ja kunniamaininnan korjattu 
porilainen Reposaaren läppäsilta.

konäköön ja sopivuuteen ympä
ristöön. Vuoden 2015 kilpailussa 
erityisteemana oli ”oivaltavuus 
insinöörinäkökulmasta”.

Ylisoutajan silta perus
tuu vuonna 2011 Joensuun kau
pungin ja RILin järjestämän in

sinööritaitokilpailun voitta
neeseen ehdotukseen ”Swingi”. 
Sen on suunnitellut WSP Fin
land Oy ja urakoinut Kesälah
den Maansiirto Oy. Siltapaikka 
sijaitsee Pielisjoen suussa, kau
punkikuvan kannalta keskeisellä 

Tuomariston mukaan Ylisoutajan silta on toimiva kokonaisuus, jossa ei ole mitään lisättävää tai poistettavaa.
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Ylisoutajan silta yhdistää Penttilänrannan asuinalueen Joensuun keskustaan.

paikalla. Ylisoutajan silta yhdis
tää Penttilänrannan uuden asui
nalueen ruutukaavakeskustaan ja 
kuuluu olennaisena osana alueen 
uuteen liikenneratkaisuun.

Nykyaikainen perinnesilta
Silta on ortotrooppikantinen palk
kisilta, joka koostuu avattavasta 
osuudesta ja kiinteistä tulojän
teistä.  Pääkannattimien ja kannen 
materiaali on säänkestävää terästä. 
Ortotrooppisessa rakenteessa lu
juusominaisuudet ovat erilaiset eri 
akselien suunnissa.

Sillan kokonaispituus on 134 
metriä ja hyötyleveys viisi met
riä. Kaiteet ovat puisia, taivutet
tuja pystysäleitä. Kannen päällyste 
koostuu asfaltin ja laastin muo
dostamasta yhdistelmäpäällys
teestä. Valaistuksella on korostettu 
sillan arkkitehtuuria. Käsijohtei
siin ja reunapalkkeihin upotetut 
ledit valaisevat sekä kulkupinnan 
että puisen julkisivun. 

Tuomaristo totesi valintape
rusteluissaan, että Ylisoutajan silta 
päivittää perinteisen siltatyypin 
hienosti nykyaikaan. 

”Sen muotoilu ja valaistus on 
onnistunut erittäin hyvin. Lisäksi 
materiaalien käyttö on innovatii

vista. Suunnittelijan rohkeudesta 
kertoo sillan avaamisen toteutta
minen kääntyvänä siltana sirolta 

Valaistus korostaa kauniisti sillan arkkitehtuuria.
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Ylisoutajan sillan käsijohteisiin on upotettu led-valoja.

näyttävän keskituen ympäri. Silta 
on toimiva kokonaisuus – siinä ei 
ole mitään lisättävää eikä poistet
tavaa”, tuomariston puheenjohta
jana toiminut Timo Tirkkonen 
Liikennevirastosta kertoo.

Teräksinen piristysruiske 
Penttilänrannalle
Sillan rakentaminen aloitettiin 
vuonna 2013 tekemällä työsilta jä
reästä teräksestä. Terästä tarvittiin 
noin miljoona kiloa, sillä työsillan 
piti kantaa muun muassa sadan 
tonnin painoinen porapaalukone 

Ylisoutajan silta:
Sillan omistaja ja rakennuttaja:
■■ Joensuun kaupunki/ 
Projektipäällikkö Tero Toivanen

Sillan pääurakoitsija: 
■■ Kesälahden Maansiirto Oy/ 
Työpäällikkö Timo Tiainen 
Vastaava mestari  
Matti Hirvonen

Sillan suunnittelijat: 
■■ WSP Finland Oy 
Pääsuunnittelija  
DI Sami Niemelä 
Siltasuunnittelija DI Ilkka Ojala 
Siltasuunnittelija  
DI Antti Silvennoinen 
Pohjarakennus  
DI Kari-Matti Malmivaara 
Valaistus TaM Pia Salmi/ 
DI Tom Schneider 
Ympäristö maisema-arkkitehti 
Hiroko Kivirinta

■■ Thomson Engineering  
Consultants (UK) 
Koneisto- ja laitesuunnittelu  
David Thomson

■■ Arkkitehdit NRT Oy 
Kaupunkikuva ja siltaestetiikka  
Arkkitehti, SAFA Jyrki Tasa  
Arkkitehti, SAFA Teemu Tuomi
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ja suuria autonostureita. Työsilta 
rakennettiin noin 16 metristen te
räspaalujen päälle, jotka on jun
tattu joen pohjaan lähelle perus
kalliota. Varsinaisen sillan valmis
tuessa työsillan juntatut teräspaa
lut irrotettiin kaivuriin liitetyllä 
ponttivasaralla. 

Ylisoutajan silta on niin sanottu 
kääntösilta, eli se ei avaudu eikä 
nouse ylöspäin vaan aukeaa kään
tymällä kääntötuen muodostaman 
akselin ympäri. Jokiuomassa ole
van kääntötuen tukirakennelma 
muodostuu kuudesta seitsemän
sataamillisestä porapaalusta, jotka 
ulottuvat peruskallioon noin kah
den metrin syvyyteen. Paalujen 
päälle on valettu varsinainen beto
niperustus. Kokonaisuus on vielä 
ankkuroitu siten, ettei se kaadu 
esimerkiksi laivan törmäyksen 
voimasta. 

Kääntötuen lisäksi sillan alla on 
viisi muuta tukea. Sillan kääntyvän 
osan pituus on noin 60 metriä ja 
sen kokonaispaino noin sata ton
nia. Ihan pieniä aluksia varten sil
taa ei tarvitse kääntää, sillä sen va
paa aukon korkeus on laskennalli
sesti 3,9 metriä.

Sillan alittava väylä on kuiten
kin vilkas ja tärkeä vesiliikenne
reitti, joten siltaa avataan kauko
käyttöisesti noin 500 kertaa vuo
dessa. Kun Joensuun kanava saa 
pyynnön sillan avaamisesta, sul
jetaan jalankulkuliikenne sillalla 
valoin ja portein. Tämän jälkeen 
sillan molemmat päät laskeutu
vat noin 30 senttiä, minkä jälkeen 
silta on vapaa kääntymään poikit
tain 90 astetta. Sillassa on yhteensä 
21 anturia, joiden avulla varmiste
taan, että silta pääse kääntymään 
esteettä.

Sillan kääntäminen on sallittua 
vain, kun viisi kameraa ei havaitse 
ketään sillalla. Jos punainen valo 
ei herätä jalankulkijaa, sillalla on 
käytössä kuulutuslaitteisto.

Kesäkuussa 2014 avatun sillan 
lopulliseksi hinnaksi tuli noin 6,2 
miljoonaa euroa.

Reposaaren sillan läppävika kuntoon 
ennätysajassa
Kunniamaininnan saanut Re
posaaren läppäsilta sijaitsee Levo 
Reposaari maantiellä ylittäen 
laivaväylän ja on osa 122 met
riä pitkää Reposaaren siltaa. Sen 
korjaus suunnittelun on tehnyt In
sinööritoimisto Pontek Oy ja pää
urakoinnista on vastannut Destia 
Oy. 

Uusi siltaosa on jännemital
taan 21,5 metriä pitkä ja 7,0 met
riä leveä. Läppäsilta on kansi
rakenteeltaan ortotrooppinen ja 
sen päällyste on kumibitumiva
luasfalttia. Silta on kiinteäakse

linen, osittain vastapainotettu ja 
hydraulitoiminen.

Tuomaristo totesi Reposaaren 
läppäsillan uusimisen edustavan 
korkeatasoista insinööriosaamista. 
Korjaustyön huolellinen suunnit
telu ja toteutus mahdollistivat vai
kean kohteen nopean ja onnistu
neen korjauksen ja liikennehaitan 
lyhentämisen murtoosaan nor
maalitoteutuksesta; sillan korjauk
sessa varauduttiin jopa kolmen vii
kon liikennekatkoon, mutta silta 
oli suljettuna vain viisi päivää. 

Tuomariston kokoonpano:

■■ Timo Tirkkonen, Liikennevirasto,  
puheenjohtaja (kuvassa)

■■ Christer Finne, Rakennustietosäätiö RTS
■■ Santeri Kinnunen, Tensicon Consulting Oy
■■ Kalle Nikula, VR Track Oy
■■ Kyösti Oasmaa, Helsingin Energia Oy
■■ Veikko Saukkonen, Helsingin Satama Oy

Nosturin pystytystä Reposaaren sillalla. Nosturilla nostettiin ensin vanha silta pois 
ja asennettiin uusi läppäsilta. Kuva Destia Oy.
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Reposaaren läppäsillan uusiminen
Tilaaja:
■■ Varsinais-Suomen ELY-keskus 
Investointipäällikkö Antti Kärki 
Siltainsinööri Jari Nikki 
Siltainsinööri Ari Salo 
Tilaajan asiantuntija, sähköistys ja telematiikko  
Juha Ylikorpi ja Lauri Kapanen

■■ Liikennevirasto 
Teräsrakenteiden laadunvalvonta Arvo Heikkinen

■■ Pontek Oy 
Asennus- ja koekäyttötöiden laaduntarkastuskonsultti Jaakko Tuovinen

■■ Trafix Oy 
Hydrauliikka-, sähkö- ja telematiikka-asioiden valvontakonsultti

Suunnittelijat: 
■■ Ins.tsto Pontek Oy 
Pääsuunnittelija DI Juhani Hyvönen 
Teräsrakennesuunnittelu tekn. Jaakko Tuovinen 
Betonirakennesuunnittelu DI Esa Paavola 
Ohjaamorakennus DI Jouko Lehtonen 
Laskennat DI Tuomas Kaira

■■ Etteplan 
hydrauliikka DI Risto Hakkarainen

■■ CLS-Engineering Oy 
sähköautomaatio Timo Setälä

Urakoitsijat:
■■ Pääurakoitsija: Destia Oy 
Työpäällikkö Eetu Väisänen 
Vastaava työnjohtaja Vesa Salmijärvi 
Työnjohtaja Heikki Jakomaa

■■ Teräsrakenteet  
Karvian konepaja Oy 
Jaakko Kivimäki

■■ Hydrauliikka  
Satatekniikka Oy

Silta valmiiksi konepajalla
Korjauksen myötä läppäsilta uusit
tiin hydrauliseksi ja osittain vasta
painotetuksi läppäsillaksi. Läppä
kammion vanhat koneistoraken
teet purettiin, betonirakenteita pii
kattiin ja uuden läpän nivelten ja 
hydraulisylintereiden kohdille ra
kennettiin uudet betonirakenteet. 
Kaikki läppäkammion muutostyöt 
tehtiin ennen liikenteen katkaise
mista sillalta. 

Liikenne katkaistiin sillalta 
huhtikuun lopulla 2013 ja vanha 
läppäsilta purettiin. Uusi konepa
jalla valmistettu läppäsilta asen
nettiin paikoilleen ja sen kansi ve
sieristetiin ja päällystettiin. Lisäksi 
läppäkammioon asennettiin uudet 
nostosylinterit. Näiden töiden jäl
keen liikenne saatiin palautettua 
sillalle. 

Viimeistelyvaiheessa työt kes
kittyivät pääosin sillan läppäkam
mioon, jossa rakennettiin sillan 
avaukseen käytettävää hydrauliik
kakoneisto ja muu tekniikka val
miiksi. Myös sillan päiden osalta 
tehtiin betonirakennetöitä. 

Siltapalkkien vauriot ja vanhentuneet 
komponentit puolsivat uusimista
Reposaaren sillan läpän avausme
kanismi oli rikkoutunut osittain 
jo vuonna 2010. Korjaus kuitenkin 
laajeni suunnitellusta koneiston 
sähköistys ja automaatiokorjauk
sesta, kun peruskorjauksen yhtey
dessä läppäsillan siltapalkeissa ha
vaittiin vakava vaurio. Vauriokohta 
tuettiin väliaikaisin apupalkein ja 
samalla kiellettiin erikoiskuljetuk
set sillan yli. Tämän jälkeen sel

vitettiin niittiliitosten kuntoa ult
raäänitarkasteluilla. Niissä ei ha
vaittu vaurioita. Lisäksi tehtiin te
räsrakenteen väsymistarkastelu eli 
laskennat teräsrakenteen jäljellä 
olevasta elinkaaresta. Näiden poh
jalta tarkasteltiin sillan korjaus ja 
uusimisvaihtoehtoja. Läpän ko
neisto on 1950luvun lopun huip
putekniikkaa, mutta nykyajan mit
tapuun mukaan vanhentunutta.

Läppäkoneiston uusimista kor
jaukseen verrattuna puolsivat sillan 

Uusi läppäsilta matkalla Karvian kone-
pajalta siltapaikalle lavetilla. Kuva Des-
tia Oy.
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Reposaaren uusi läppäsilta matkalla nosturilla paikoilleen. Kuva Destia Oy.

rakenteeseen jäävät riskikohdat 
ja liikenteelle aiheutuvat mittavat 
haitat, jos silta jouduttaisiin sulke
maan kokonaan mahdollisen äkil
lisen vaurion takia. Vaikka uusi
missuunnitelma olisi valmiina, lii
kennekatko kestäisi tällöin useita 
kuukausia. Parhaaksi vaihtoeh
doksi todettiinkin koko sillan uu
siminen osittaisen korjauksen si
jasta. Uusimistyön kustannukset 
olivat noin kolme miljoonaa eu
roa. ■

Reposaaren vanha läppäsilta purettu, kuvassa läppäkammio, jossa talven aikana be-
tonityöt tehtiin valmiiksi ennen liikenteen katkaisua. Kuva Destia Oy.
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Teksti: TEEMU VEHMASKOSKI JA ROTI 2015 Kuvat: SHUTTERSTOCK JA ADOLFO VERA

YLI 130 TEKOA SEURAAVALLE 
VAALIKAUDELLE

RILin koordinoima ROTI 2015 tarjoilee
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Rakennetun omaisuuden tila 
ROTI 2015 raportti julkistet
tiin helmikuun alussa. Hanke 

keräsi lähes sata kiinteistö ja ra
kennusalan asiantuntijaa arvioi
maan rakennetun ympäristön ny
kytilaa ja tulevaisuutta. Näkökul
mina tarkasteltiin rakennuksia, 
liikenneverkkoja sekä yhdyskunta
teknisiä järjestelmiä. Lisäksi ajan
kohtaisina poikkileikkaavina tee
moina selvitettiin digitaalisia rat
kaisuita sekä alan koulutusta ja 
kehitystä.

Raportti on järjestyksessään 
viides. RIL on aikoinaan tuonut 
hankemallin Suomeen ja sittem
min vastannut sen koordinoin
nista kaikilla kierroksilla eli joka 
toinen vuosi. Raporttien ja niitä 
seuranneen julkisuuden seurauk
sena ROTI on muodostunut us
kottavaksi perustyökaluksi niin 
alan ammattilaisille, päätöksente
kijöille kuin mediallekin. Panee
leihin osallistuneet asiantuntijat 
ovat arvostaneet niiden mahdollis
taman vuorovaikutuksen erityisen 
korkealle.

Vuoden 2015 hankkeessa pai
nopiste oli tulevaisuuden ratkai
suiden etsimisessä. Työskentelyn 
tuloksena syntyi yli 130 kehityseh
dotusta, jotka voi pelkistää julki
selle sektorille seuraaviksi keskei
simmiksi tavoitteiksi: 

RAKENNETUN YMPÄRISTÖN 
MINISTERIÖ
Rakennettu ympäristö on yhä 
monimutkaisempi kokonaisuus, 
jonka keskinäisissä riippuvuus
suhteissa on valtavasti käyttämät
tömiä mahdollisuuksia. Suomen 
kilpailukyvyn ja hyvinvoinnin pe
rusedellytysten turvaamiseksi ja 
kehittämiseksi maankäyttöön, 
asumiseen ja liikenteeseen liitty
vät valtionhallinnon asiat on yh
distettävä rakennetun ympäristön 
ministeriöksi.

TIETOMALLI KAIKKIIN MERKITTÄVIIN 
JULKISIIN HANKKEISIIN
Digitaalisia ratkaisuja hyödynne
tään kiinteistö ja rakennusalalla 
yhä vähän, ja vallitsevat käytännöt 
ovat usein päällekkäisiä ja käyt
täjälle liian monimutkaisia. Tässä 
olisi helpon harppauksen paikka. 
Sen osana kaikissa merkittävissä 
julkisissa rakennus ja korjaus
hankkeissa on edellytettävä vuo
den 2017 alusta alkaen tietomalli
pohjaista toimintaa.

ALALLE YHTEINEN KOULUTUS- JA 
OSAAMISSTRATEGIA
Suomalaisen rakentamisen laatu 
vaihtelee liian paljon, ja lisäksi ra
kennushankkeiden vaatimustaso 
on lyhyessä ajassa moninkertais
tunut. Paras laatutakuu alalle on 
vaativa asiakas, joten välttämä
tön jatko valtakunnallisille Kos
teus ja hometalkoille on Elinkaa
ritalkoot. Samalla valtion ja alan 
on yhdessä laadittava kaikki alan 
koulutustasot sisältävä koulutus ja 
osaamisstrategia.

SÄÄSTÖJÄ JULKISIIN 
TILAAJARESURSSEIHIN 
PANOSTAMALLA
Huomattava osa rakentamisen pa
noksista kuluu yhä hukkaan ja 
odotteluun, vaikka tarjolla on run
saasti tuottavuutta parantavia työ
kaluja elinkaaren eri vaiheisiin. 
Tila ja järjestelmätarpeiden oi
kealla määrittelyllä, tietomallin
nuksella ja uusilla yhteistoimin
tamalleilla voidaan säästää jopa 
kymmeniä prosentteja hankkeiden 
kustannuksista. Nämä kaikki ovat 
kuitenkin saavutettavissa vain, jos 
valtio ja kunnat panostavat voi
makkaasti rakennetun ympäris
tön parissa toimivan henkilös
tönsä riittävyyteen, osaamiseen ja 
kehittämiseen.

Seuraavilla sivuilla esitellään ot
teita yksittäisten paneelien toi
menpideehdotuksista. Raportin 
kaikki sisällöt ja jalkauttamisen 
vaiheet löytyvät sähköisiltä kana
viltamme: seuraa ja tykkää!

https://roti2015.wordpress.com
http://twitter.com/2015ROTI 
http://facebook.com/ROTI2015
http://www.roti.fi  ■ 

ROTI 2015



Rakennustekniikka • 1/201542

RAKENNUKSET

ENERGIATEHOKKUUSTOIMENPITEET 
PRIORISOITAVA
Energiatehokkuustoimenpiteet on 
toteutettava ensisijaisesti osana 
suunnitelmallisen kiinteistönpi
don mukaisia muita isoja remont
teja. Usein jo tiivistysten ja ilman
vaihdon säätöjen tarkistamisella 
saavutetaan hyvin pienillä ku
luilla jopa 10..15 prosentin sääs
töt. Samalla julkisen vallan on pa
nostettava raskaisiin muutostöi
hin liittyvien rakennusfysikaalis
ten riskien tutkimukseen. Alaa 
koskevista useista merkittävistä sa
manaikaisista määräysten ja toi
mintamallien muutoksista seuraa
vaa teknistä ja taloudellista riskiä 
ei voi jättää yksin kotitalouksien 
kannettavaksi.

TOIMIALAN KANSALLISIA 
VAHVUUKSIA VAHVISTETTAVA
Tietomallinnuksella voidaan sääs
tää hankkeen kokonaisbudjetista 
noin 5–10 prosenttia. Korjausra
kentamisessa ja rakennuksen elin
kaaren eri vaiheissa mallinnusta 
hyödynnetään edelleen hyvin vä
hän, vaikka sillä voitaisiin saa
vuttaa nopeasti hyötyjä. Julkis

ten tilaajien on toimittava suun
nannäyttäjinä ja edellytettävä kai
kessa merkittävässä suunnittelu, 
rakentamis ja ylläpitotoimin
nassaan palveluntarjoajilta tieto
mallipohjaista toimintaa vuoden 
2017 alusta alkaen. Vain näin voi
daan kiriä kiinni sitä välimatkaa, 
jota esimerkiksi muut Pohjois
maat ja IsoBritannia ovat parhail
laan omilla valtakunnallisilla stra
tegioillaan rakentamassa. 

JULKINEN KILPAILUTTAMINEN 
UUDISTETTAVA RADIKAALISTI
Hankintalain mahdollistamien 
neuvottelumenettelyiden, allians
sien ja big room suunnittelun 
hengessä on päästävä eroon tilaa
jan, suunnittelijan ja urakoitsijan 
näkemisestä toistensa vastapuo
lina. Tavoitteet ja reunaehdot voi
daan määritellä hankkeessa yh
dessä. Osapuolten yhteistoiminta 
tuottaa hankkeen varhaisista vai
heista alkaen arviolta 10–20 pro
sentin säästöt muun muassa vir
heiden ja lisätöiden vähentymi
senä. Hankintalain uudistuksessa 
on huomioitava, että julkisten ti
laajien on laatuarvioinnin osana 

pystyttävä myös pisteyttämään ai
empi tilaajan ja tarjoajan välinen 
onnistunut yhteistyö.  

KÄYNNISTYSHOUKUTTIMET 
TASA-ARVOISTETTAVA
Kotitalousvähennyksen määrä on 
harkittava uudelleen – esimerkiksi 
Ruotsissa tuen suuruus on noin 10 
000 euroa henkilöä kohden vuo
dessa. Vähennys on ehdottomasti 
voitava kohdistaa myös suunnitte
luun. Tämä antaa asukkaalle valin
nanvaraa ja vähentää sellaista vain 
yhteen sektoriin panostamista, 
joka valuu helposti tarjoushintoi
hin. Myös asuntoosakeyhtiöiden 
asukkailla on oltava mahdollisuus 
kotitalousvähennykseen sekä yh
tiö että huoneistokohtaisissa toi
menpiteissä. Tämä helpottaisi esi
merkiksi monen eläkeläisen ja les
ken tilannetta, jotka asuvat put
kiremonttiiässä olevassa talossa. 
Muun muassa ARA voisi myöntää 
mikrolainoja, jotka helpottaisivat 
vähävaraisten asemaa.  ■
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PERUSVÄYLÄNPIDON 
BUDJETTIKÄYTÄNTÖÄ 
SELKEYTETTÄVÄ
Valtakunnallisen liikenneinfra
struktuurin budjetoinnissa päi
vittäinen kunnossapito ja kehitys
hankkeet on korvamerkitty erik
seen. Nyt budjetin pienentyessä ja 
ostovoiman heikentyessä riittävä 
rahoitus täytyy kohdistaa perus
väylänpitoon. Perusväylänpidon 
kestävä rahoitustaso on tunnistet
tava ja sen pitkän aikavälin osto
voima on turvattava. Rahoituksen 
pääpaino on ohjattava sinne, missä 
liikennettä on.

KEHITYSHANKKEIDEN EHDOT 
TARKASTELTAVA KRIITTISESTI
Kehityshankkeiden vaikutusarvi
ointia on uudistettava. Investoin
tiratkaisujen on perustuttava kus
tannustehokkuuteen, liikenne
määriin, yritystaloudellisiin vai

kutuksiin sekä muun muassa 
kaupunkiseutujen järjestelmäta
son kapasiteettivaikutuksiin. Ny
kyinen hyötykustannuslaskelma 
ei tavoita kaikkia näistä keskeisistä 
hyödyistä. Valtion osallistumisen 
ehtona on myös luotava selkeäm
piä rajaarvoja, joiden on oltava 
samat kaikille.

UUDET YHTEISTOIMINTAMALLIT 
KÄYTTÖÖN KAIKISSA 
KOKOLUOKISSA
Yhteistoimintaurakoissa sekä ris
kit että hyödyt jaetaan tilaajan, 
suunnittelijan ja urakoitsijan kes
ken. Yhteistoimintaurakoista on 
hyviä kokemuksia useissa koh
teissa, ja niillä on saavutettu jopa 
25 prosentin kustannussäästöjä 
tie ja ratapuolella. Tunnetuin yh
teistoimintamalleista on allianssi
malli, jota on käytetty esimerkiksi 
Lielahti–Kokemäkiratahank

LIIKENNEVERKOT

keessa sekä Tampereen Rantatun
nelissa. Yhteistoimintaurakat sopi
vat parhaiten suuriin hankkeisiin, 
mutta niiden oppeja voi tehok
kaasti soveltaa pienemmissäkin 
kohteissa.

LOPPUTUOTTEEKSI LIIKKUMINEN 
PALVELUNA
Uudenalaisille palveluille on luo
tava tilaa nykyisessä liikennejär
jestelmäverkostossa. Kaikki liik
kumismuodot – metro, bussi, 
juna ja raitiovaunuliikenne, hen
kilöautot, taksit, kimppakyydit ja 
kaupunkipyörät – voisi jo nyt hel
posti yhdistää yhteen älypuhelin
sovellukseen. Aikataulu ja saata
vuustietojen yhdistämisellä niihin 
voisi helposti liittää kulloiseen
kin kysyntätilanteeseen perustu
vat hinnat. Alusta toimisi palve
luiden markkinapaikkana julkisille 
laitoksille, yrityksille ja yksityisille 
ihmisille. Samalla se helpottaisi 
kokonaan uusien liiketoiminta
konseptien syntymistä, kuten lai
nattavien kaupunkisähköautojen 
verkostoa tai robottiautoja.  ■
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TEKNISTEN PERUSPALVELUIDEN 
STRATEGIA TOIMINTAA OHJAAMAAN 
Kunta teettää kotitalouksia palve
levat tekniset peruspalvelut noin 
viidellä eri liikelaitoksellaan, kun
tayhtymällään, osakeyhtiöllään tai 
yksityisellä yhtiöllä. Kuntalaisen 
edun sijaan jokainen näistä laitok
sista optimoi omaa toimintaansa. 
Kunnan intressinä on laitosten toi
mintamuodosta ja omistussuh
teista riippumatta ohjata palvelu
palettia asukkaiden eduksi. Askel 
kohti kokonaisvaltaisempaa oh
jausta on laatia kuntaan teknisten 
peruspalveluiden strategia. 

VESIHUOLTOVERKOSTOJEN 
KORJAUSVELKA TALTUTETTAVA
Vesihuoltoverkostojen saneera
usta on kiihdytettävä vuositahtiin 
kolme prosenttia verkostopituu
desta seuraavan kymmenen vuo
den ajaksi. Tämä on ainoa keino 
pitää verkostojen pitkän aikavälin 
toimintavarmuus nykyisellä tasol
laan. Jos samalla yhdyskuntia tii
vistetään hajauttamisen sijaan val
takunnallisten tavoitteiden mu
kaisesti, vesihuollon kuluttaja
hintojen nousupainetta vähentää 
uusien verkostoinvestointien tar
peen väheneminen. 

SUURHANKKEISSA TARKASTELTAVA 
KYTKENNÄT MUIHIN TEKNISIIN 
PERUSPALVELUIHIN 
Toteutettaessa mittavia yhdyskun
tateknisiä hankkeita on jo hanke
selvitysvaiheessa tutkittava mah
dolliset hyödyt, jotka olisivat saa
vutettavissa yhteistyöllä muiden 
teknisten peruspalveluiden kanssa. 

Konkreettisia ja jo toteutettuja esi
merkkejä ovat lämmön talteen
otto, kylmän talteenotto, jätteestä 
raakaaineeksi sekä jätteestä polt
toaineeksi. Kaikki parantavat mer
kittävästi hankkeiden ekologista 
jalanjälkeä, vähentävät tai poista
vat kokonaan jätteen määrän sekä 
tuottavat suoraa taloudellista hyö
tyä kaikille osapuolille. 

LAITOSTEN YKSIKKÖKOKOA 
KASVATETTAVA
Teknisiä peruspalveluita tuotta
vien laitosten yhdistäminen tehos
taa toimintaa, mahdollistaa eri
koistumisen, luo edellytyksiä pal
veluiden kehittämiselle ja parantaa 
toiminnon alueellista hallintaa. Jä
tehuollossa vireillä olevia esimerk
kejä ovat Itä ja LänsiUusimaan 
jätelaitosten sekä Salon ja Turun 

seudun jätelaitosten yhdistymi
set. Sama kehityssuunta olisi mah
dollinen myös vesihuollossa, sillä 
alalla on edelleen paljon pieniä toi
mijoita, jotka hyötyisivät yhdis
tämisestä. Korkeintaan yksi laitos 
kuntaa kohden on hyvä tavoite, 
josta aloittaa.  ■

YHDYSKUNTATEKNIIKKA
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DIGITAALISET MAHDOLLISUUDET 
TARKASTELTAVA JOKA 
HANKKEESSA
Kaikkia yhteiskunnan toimintoja 
ja julkisia hankintoja on tarkastel
tava myös digitaalisuuden tarjoa
mien palvelu ja tuottavuusmah
dollisuuksien kautta. Näin tulee 
siis toimia myös kaikissa julkisen 
rakentamisen, käytön, kunnossa
pidon ja korjaamisen hankkeissa. 
Tarkasteluita varten alan on itse 
pikaisesti kehitettävä mallitarkis
tuslistoja erilaisille hanketyypeille.

STANDARDIEN KEHITYSTYÖHÖN 
OSALLISTUTTAVA AKTIIVISESTI
Rakennetun ympäristön digitaali
sen tiedon kansainvälinen standar
dointi kehittyy parhaillaan kovaa 
vauhtia. Suomalaisten yritysten ja 
toimijoiden on osallistuttava kehi
tystyöhön voimalla, koska nyt luo
daan seuraavien vuosikymmenten 
pelisääntöjä. Valtion on mahdol
lisuuksiensa mukaan tuettava ko
timaista osallistumista. Aktiiviset 
maat ja toimijat pystyvät murros
vaiheessa määrittelemään globaa
lia pelikenttää itsensä näköiseksi. 
Nokia toimi aikoinaan omalla 
alueellaan juuri tällä tavalla.

AVOIMUUS AINA LÄHTÖKOHDAKSI
Rakennetusta ympäristöstä kerä
tyn tiedon tulee olla avoimessa, 
järjestelmä ja toimittajariippu
mattomassa muodossa. Tiedon ke
rääjällä tulee pääsääntöisesti olla 
oikeus päättää tiedon edelleen ja
kamisesta tietoturvallisuus ja yksi
tyisyyden suoja huomioon ottaen, 
mutta teknisen rajapinnan on aina 

oltava avoin. Vain avoimuus voi 
mahdollistaa markkinaehtoisen 
sovelluskehityksen. 

TIEDON KÄYTTÄJÄLTÄ DATAPANTTI
Rakennettuun ympäristöön liitty
vän tiedon kumuloimiseksi ja ja
lostamiseksi on kehitettävä menet
telyitä, jotka rohkaisevat kehityk
seen. Tämä tarkoittaisi, että tiedon 
saajan olisi lähtökohtaisesti pa
lautettava se tarkistettuna ja mie
lellään jalostettuna. Kyse olisi siis 
tiedon jalostamisen joukkoista
misesta, ja ennakkotoimenpiteenä 
käyttäjän tulisi rekisteröityä tie
don tuottajaksi. Käytännössä esi
merkiksi kaapelin näyttömaksun 
saisi takaisin, jos tieto palautettai
siin päivitettynä. 

DIGITAALISET RATKAISUT

SÄHKÖINEN PYSYVÄ 
RAKENNUSTUNNUS KAIKKIALLE
Suomeen on luotu pysyvä raken
nustunnus vuonna 2014. Se on 
uusi ja välttämätön perustunniste, 
masterID, joka luo erinomaisella 
tavalla uusia edellytyksiä rakenne
tun ympäristön tiedon keruulle ja 
jalostamiselle. Sähköinen pysyvä 
rakennustunnus on otettava käyt
töön kaikissa kiinteistöissä. Seu
raavaksi on pohdittava, mitä kaik
kea tietoa rakennustunnukseen 
liittyen haluttaisiin avata ja mitä 
keinoja rikastaa tietoa kyetään tar
joamaan eri toimittajille eri tilan
teissa.  ■ 
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ALAN NOSTETTAVA ITSE 
KUNNIANHIMOTASOAAN
Kiinteistö ja rakentamisalalla ei 
Suomessa ole montaakaan yritystä, 
jotka ilmoittaisivat tavoitteek
seen nousta maailman parhaaksi. 
Vaikka tavoitteesta karsisi kaiken 
amerikkalaisen isottelun, yksikään 
maailman parhaaksi päätynyt yri
tys ei ole siellä vahingossa. Aliu
rakoitsijan mentaliteetti varmistaa 
verisen kilpailun ja olemattomat 
katteet ikuisesti. Siksi ainoa vaih
toehto koko toimialalle on panos
taa voimakkaasti osaamiseen, tut
kimukseen ja kehitykseen. 

RIITTÄVÄ MAANTIETEELLINEN 
KATTAVUUS ON VÄLTTÄMÄTÖNTÄ
Tutkimusten mukaan vastavalmis
tuneen liikkuvuus työn perässä 
on kohtuullisen heikkoa, erityi
sesti korkeasti koulutetuilla. Tä
män takia onkin kansantaloudelli

sesti välttämätöntä, että kiinteistö 
ja rakentamisalan yliopistotasoista 
koulutusta annetaan edelleen kol
messa kaupungissa. Oppilaitos
ten on tehtävä yhteistyötä päällek
käisyyksien estämiseksi sekä eri
koistuttava paikallisen osaami
sen ja elinkeinoelämän tarpeiden 
mukaan. 

KRIITTISTEN OSAAMISTEN 
KOULUTUKSEN SAATAVUUS 
VARMISTETTAVA 
Oppilaitosten keihäänkärjikseen 
valitsemat tutkimus ja osaamis
alueet valitaan tukemaan niiden 
rahoituksen kriteereiden täytty
mistä. Tämä ei aina osu yksiin 
toimialan todellisten tarpeiden 
kanssa. Siksi yhteiskunnan on val
vottava, että kriittisen osaamisen 
koulutusta on saatavilla alan tar
peiden mukaan. Valtion ja alan on 
yhdessä laadittava harkittujen pää

KOULUTUS JA KEHITYS

tösten taustaksi sektorille valta
kunnallinen, kaikki koulutustasot 
sisältävä koulutus ja osaamisstra
tegia, jota päivitetään esimerkiksi 
neljän vuoden syklillä. 

OPISKELIJOIDEN 
KANSAINVÄLISTYMISEN HYÖTYJEN 
KOTIUTTAMINEN SUUNNITELTAVA
Oppilaitosten tutkintorakenteiden, 
opetuskielen ja tutkimustoimin
nan voimakas kansainvälistämi
nen edellyttää seuraavien askelei
den suunnittelua. Vuodesta 2018 
alkaen kiinteistö ja rakentami
salalle valmistuu Suomessa arvi
olta useita kymmeniä diplomiin
sinöörejä ja AMKinsinöörejä sekä 
joitakin tohtoreita, jotka eivät juuri 
puhu Suomea. Heidän osuutensa 
kaikista valmistuvista on arviolta 
20–30 prosenttia. Asiasta on laa
dittava toimenpideohjelma vuo
den 2016 loppuun mennessä.  ■
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Teksti: HENRIIKKA HELLSTRÖM Kuvat SPR/TATU BLOMQVIST

Katastrofialueille kaivataan 
legopalikkataloa

SPR on auttanut katastrofi
alueiden jälleenrakennuk
sessa jo yli 50 vuotta kym

menissä maissa. Organisaation 
kansainvälisen avustustoimin
nan johtaja, Kalle Löövi, on näh
nyt 40 vuoden SPRuransa aika 
paljon: tsunamin tuhot Sri Lan
kassa, maanjäristyksen jäljet Ar
meniassa, sodan hävityksen Balka
nilla… lista on pitkä ja kattaa useat 
katastrofeista kärsineet maailman 
valtiot. 

Löövi on huomannut samojen 
periaatteiden pätevän avustustoi
minnassa joka paikassa. Rakenta
mista koskee sääntö, että kyseessä 
ei ole vain fyysinen tapahtuma, 
jossa tehdään asunto. Sen sijaan 
nikkaroidessaan mökkiään, ihmi
set rakentavat itselleen kodin. 

”Asunto ei tuo turvaa, mutta 
koti tuo.”

Löövin mukaan oman talon ra
kentaminen tuhoutuneen kodin ti
lalle on erittäin terapeuttinen pro
sessi. Siinä pystyy konkreetti
sesti tuomaan suojaa perheelleen. 
Tästä syntyy valtavan onnistumi

Suomen Punainen Risti on koordinoinut lukuisia jälleenrakennushankkeita maailman köyhimmillä 
alueilla. Rakennusalan osaajista on niin projektinjohdossa kuin käytännön töissäkin huutava pula. 

Paikallisia oman kodin rakentaminen auttaa selviytymään kriisistä.

sen tunne, joka on tärkeää katast
rofista selviytymiseksi. 

Tämän vuoksi SPR pyrkii
kin kouluttamaan jälleenraken
nusvaiheessa mahdollisimman 
paljon paikallista väkeä talojen 
tekemiseen.

”Rakennettaessa joutuu palaa
maan arkeen. Siinä saa samalla 
kiinni elämänhallinnasta.”

Tyypillistä kuitenkin on, että 
suomalaiset valvovat hanketta pro
jektipäällikön roolissa, sillä ala on 
kaikissa maissa monin paikoin 

”Toisaalta, mikään ei ole samanlaista ja joka kerta kaikki on erilaista. Se, mikä en-
nen meni huonosti, osataan seuraavalla kerralla paremmin. Ja tilalle tulee uusia ongel-
mia. Kaikki on vähän hankalaa, mutta mikään ei ole ylivoimaista”, Kalle Löövi sanoo.



 1/2015 • Rakennustekniikka 49

korruptoitunutta. Omatunto kol
kuttaa kaikilla heti katastrofin ta
pahduttua: ihmiset toimivat ja aut
tavat, mutta miesmuisti on Löövin 
mukaan erittäin lyhyt.

”Vähitellen hinnat alkavat 
nousta, ja tarpeen kasvaessa ne 
nousevat yhä enemmän.” 

Pääsääntöisesti SPR koulut
taa paikallisia ammattilaisia aut
tamaan omia kansalaisiaan. Toi
saalta, esimerkiksi Filippiinien 
hirmumyrsky Haiyanin jälkeen 
maasta ei yksinkertaisesti löyty
nyt tarpeeksi osaajia, joten paikan 
päällä toimi kymmenkunta ulko
maalaista rakennusalan työnte
kijää kansainvälisesti Punaisesta 
Rististä. 

Suomalaiset eivät pyri staroiksi
Suomen Punaisella Ristillä on re
servissä noin 1 100 henkilöä, 
joista 700 on valmiina komen

nukselle. Reservissä henkilöt kuu
luvat joko Aryhmän aktiiveihin 
tai Bryhmän elämän tilanteensa 
vuoksi ”passiivisiin”. Kansainvä
lisestä henkilöreservistä noin 40 
prosenttia on terveydenhuollon 
ammattilaisia.

Rakennusalalta Suomessa ei 
ole reservissä sellaisia koulutettuja 
ryhmiä, joita saisi nopeasti liik
keelle. Löövin mukaan osaamiselle 
olisi kuitenkin kysyntää.

”Suuri tarve olisi vesihuolto 
ja sanitaatioalan osaajille muun 
muassa verkostosuunnitteluun, ja 
lisäksi ’handymaneille’. Esimer
kiksi kenttäsairaaloita on perus
tettu pressuhalleihin ja niiden ko
koamisessa tarvitaan sähkömie
hiä, kirvesmiehiä ja metallialan 
osaajia. Mutta tarvetta on myös 
projektinjohtoosaamiselle.” 

Sairaalat on saatava pystyyn tai 
korjattava välittömästi. Paikalla pi

tää olla porukkaa, joka osaa ajaa 
monenlaisia koneita ja käyttää eri
laisia työkaluja. Reserviläisiä ei ole 
tarpeeksi johtuen jälleenrakenta
misen aaltoilevuudesta. Löövistä 
suomalaisilla on riittävästi käy
tännön järkeä, jotta he pärjäävät 
katastrofialueilla.

”Meillä ei kuitenkaan voi tehdä 
kansainvälistä uraa, vaan kaikki 
reserviläisemme tekevät muualla 
päivätyönsä. Monet opiskelijat oli
sivat innokkaita osallistumaan 
hankkeisiimme, mutta vaadimme 
pohjalle minimissään 3−5 vuoden 
mittaisen työkokemuksen. Katas 
trofialueelle ei voi mennä opettele
maan työelämän alkeita.”

SPR on auttanut katastrofialueiden jälleenrakennuksessa yli 50 vuotta.

”Jo 3 000−5 000 eurolla pystyy 
monessa maassa rakentamaan 

uuden kodin komeasti.”
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Kaatuneet palmut ovat hyvää rakennusmateriaalia.

Useimmat tekevät kuukau
denparin vuoden mittaisia perio
deja. Viime vuonna komennuk
sella oli 202 henkilöä. Määrä oli 
absoluuttisesti maailman suurin. 

Löövi on onnekseen myös ha
vainnut, että rakennusalan ihmiset 
eivät pyri staroiksi, vaan he hoi
tavat työt katastrofialueella ikään 
kuin mennessään. Hänellä on jää
nyt mieleen muun muassa raken
nusalan konkareista Anssi Tihe-
kari, joka toimi Tšetšenian sota
tantereella ihailtavan tehokkaasti 
ja pelottomasti.

Talvipakkasten hyydyttämässä 
Afganistanista Löövi muiste
lee norjalaista avustustyöntekijää, 
joka keksi tehdä tyhjällä lentoken
tällä hökkelin sisällä olevasta pelti
kaminasta kiukaan.

”Tämä kaveri keräsi lähistöltä 
ruosteisia kanaverkon paloja ja li

tuskaisia kiviä ja loi niistä varaavan 
kiukaan, jolla rötiskö lämpeni.”

Tarina kertoo Löövin mukaan 
sen oleellisen: katastrofialueilla 
joudutaan tekemään paljon tila
päisratkaisuja, jotka syntyvät lähes 
tyhjästä. Mutta mikä tärkeintä, lä
hes aina ne toimivat.

Pyöreä muoto on talossa paras
Aina jälleenrakentaminenkaan ei 
suju kaavailulla tavalla. Löövi ker
too esimerkin eräästä toisen jär
jestön avustushankkeesta, jossa 
Somaliassa rakennetiin taloja 
lasikuidusta. 

”Niiden perustaminen on to
della helppoa, mutta eihän kukaan 
voi asua talossa, jossa lämpötila 
kohoaa yli 40 asteeseen.” 

Monissa maissa rakennetaan
kin pyöreitä majoja. Muoto toimii 
kuumalla säällä parhaiten, koska 

tuuli hivelee majaa ulkoa kauttaal
taan ja ilma vaihtuu tämän joh
dosta hyvin. Majat rakennetaan 
lähiseudulta kerätystä puusta, ol
jesta, heinistä ja savesta. 

”On tärkeää kunnioittaa pai
kallista kulttuuria ja kuunnella 
tulevien asukkaiden näkemyksiä 
myös teknisistä ratkaisuista. Usein 
ne ovat hyvin viisaita. Ja jos tietää, 
että 5−10 vuoden kuluttua tulee 
taas iso luonnonkatastrofi, ei talos
taan edes halua liian hienoa.”

Löövi muistuttaa, että myös 
suomalaisyritysten pitää mahdol
lisissa jälleenrakennusalueiden 
mökkiponnisteluissa miettiä talo
jen sopivuutta paikalliseen kult
tuuriin. Sen vuoksi monet orasta
vat hankkeet ovatkin kaatuneet.

”Olisi kova keksintö, jos joku 
kehittäisi legonkaltaisia ele
menttejä, joita voisi muunnella 
maittain.”

Summa, jonka yksi perhe saa 
SPR:ltä kodin rakentamista var
ten, vaihtelee paikasta riippuen 
1 000−2 000 euron välillä. Sillä saa 
materiaalit, kuten ovet ja ikkunat. 

”Jo 3 000−5 000 eurolla pystyy 
monessa maassa rakentamaan uu
den kodin komeasti.”

Hartiapankkirakentaminen 
mahdollistaisi paljon 
Löövi uskoo hyvään kokemuk
seen suomalaisesta sodan jälkei
sestä hartiapankkirakentamisesta 
ja on pyrkinyt viemään myös maa
ilmalle näitä ajatuksia. Tsunami oli 
tästä hyvä esimerkki.

”Kun katastrofista oli kulunut 
kuusi viikkoa, ehdotin, että tuet
taisiin paikallisten hartiapankki
rakentamista. Tämä ei kuitenkaan 
saanut kansainvälisen Punaisen 
Ristin ja YK:n parissa kannatusta. 
Varauksellisuus perusteltiin ra
kennuskieltoalueilla, joita oli tuol
loin luonnollisesti rantaviivan tun
tumassa. Isoissa organisaatioissa 
tuntui myös helpommalta toimia 
suoraviivaisemmalla ja teollisem
malla tavalla.”

”On tärkeää kunnioittaa 
ja kuunnella paikallisia 

myös teknisissä 
ratkaisuissa.”
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Mutta edelleen Löövi uskoo 
vahvasti kodin rakentamisen mer
kitykseen katastrofeista selviyty
misen keinona.

”En ole kuitenkaan nähnyt tut
kimusta, jossa olisi selvitetty kodin 
rakentamisen vaikutusta ihmisen 
selviytymisessä. Sellaisen olemassa 
olo voisi joissakin paikoissa tu
kea rakentamisprosessin tärkeyttä 
henkiselle toipumiselle.”  ■

”Suuri tarve olisi 
vesihuolto- ja 
sanitaatioalan 

osaajille muun muassa 
verkostosuunnitteluun.”

Kirvesmiehen työ on elinkeinonsa menettäneille maanviljelijöille ja kalastajille tärkeä.

Punaisen Ristin kouluttamat kirvesmiehet rakentavat taloja tuhoutuneiden tilalle Filippiineillä. SPR koulutti sata kirvesmiestä.
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SPR jälleenrakentaa Filippiineillä
■■ Vuonna 2013 Filippiineillä kuoli hirmumyrsky Haiyanissa yli 6 000 ihmistä ja 1,1 miljoonaa asuntoa tuhoutui.
■■ Suomen Punainen Risti auttaa yhdessä Filippiinien Punaisen Ristin kanssa perheitä, joiden kodit tuhoutuivat kokonaan 
tai osittain.

■■ Länsi-Samarian alueella 200 kotinsa menettänyttä perhettä saa rakennustarvikkeita, kuten aaltopeltiä ja puuta, koko-
naan uusien, taifuuninkestävien asuntojen rakentamiseen.

■■ Talojen rakentamisessa on mukana paikallisia kirvesmiehiä ja perheenjäseniä, jotka saavat palkkaa tekemästään työstä.
■■ Lisäksi 600 sellaista perhettä, joiden talo vaurioitui, saa korjausavustuksena aaltopeltiä ja teknistä tukea. 
■■ Talojen rakentamiseen ja korjaukseen käytetään ensisijaisesti paikallisia materiaaleja.
■■ 800 kyläläiselle tarjotaan puusepän koulutusta. 
■■ Paikan päällä hankkeen toteutumista seuraa Suomen Punaisen Ristin lähettämä avustustyöntekijä. 
Lähde: www.spr.fi

Kiinnostaako työ katastrofialueella?
Rakennuspuolen DI – apuasi tarvitaan!
■■ Rakennusalan ammattilainen osaa ohjata ja neuvoa katastrofista jaloilleen pyrkiviä hankalissa rakennustekniikan asioissa - 
valitsemaan oikein ja tekemään oikein.

■■ Sairaaloiden ja muiden palveluja tuottavien suurempien rakennusten kunnostaminen tai rakentaminen vaatii lujaa rakennus-
projektien osaamista.

■■ Vesihuolto ja muu yhteiskunnallisen infran korjaaminen nopeuttaa ihmisten pääsyä tavalliseen elämään.
■■ Kaiken jälleenrakentamisen on oltava laadultaan hyvää – kaiken on kestettävä elämää ja seuraavia katastrofeja.
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Tiedätkö kumpi olet työttömyysturvassa,

YRITTÄJÄ VAI PALKANSAAJA?

Teksti: ELINA JOHANSSON JA PÄIVI JALAVA, IAET-KASSA, 
SATU TARNANEN, AYT 

Yrittäjän ja palkansaajan vä
listä eroa työttömyysturvassa 
voi olla hankala hahmot

taa. Työttömyysturvan kertymisen 
kannalta on tärkeää, että olet va
kuutettuna oikeassa työttömyys
kassassa. Yrittäjäasemassa tehty 
työ ei kerrytä palkansaajan työssä
oloehtoa, eikä päinvastoin.

Jos sinulla on palkkatyön ohella 
yritystoimintaa tai työskentelet 
perheesi omistamassa yrityksessä, 
on hyvä varmistaa, että kuulut 
juuri oikeaan työttömyyskassaan. 
Varmistus kannattaa tehdä myös, 
jos perustat yrityksen työttömänä.

Työttömyysturvalain mukaan 
yrittäjä on henkilö, joka on YEL 
tai MYELvakuutusvelvollinen. 
Yrittäjäksi katsotaan myös Ty
ELvakuutuksen piiriin kuuluva 
henkilö, joka
■y työskentelee johtavassa asemassa 

yrityksessä, josta hän omistaa vä
hintään 15 % osuuden

■y työskentelee johtavassa asemas
sa yrityksessä, josta hän omistaa 
yhdessä perheen kanssa tai perhe 
omistaa vähintään 30 %

■y työskentelee yrityksessä, josta hän 
omistaa itse tai yhdessä perheensä 
kanssa vähintään 50 %

■y työskentelee yrityksessä, josta hä
nen perheenjäsenensä omistavat 
vähintään 50 %

Päätoiminen vs. sivutoiminen 
yritystoiminta
Työttömyysturvassa yrittäjäase
maa tutkii työttömyyskassojen li

säksi myös työ ja elinkeinotoi
misto, joka antaa työttömyyskas
soja sitovia lausuntoja siitä, katso
taanko henkilö päätoimiseksi vai 
sivutoimiseksi yrittäjäksi. 

Päätoimisella yrittäjällä ei ole 
yritystoimintaa harjoittaessaan oi
keutta työttömyysetuuteen, mutta 
sivutoimisella yrittäjällä voi olla 
mahdollisuus saada päivärahaa, 
jonka suuruuteen yritystulot vai
kuttavat vähentävästi. Yleensä si
vutoimiselta yrittäjältä edellyte
tään, että yritystoimintaa on har
joitettu palkkatyön ohella näytöksi 
siitä, ettei yritystoiminta ole este 
palkkatyön vastaanottamiselle. 

tyäsi AYTkassan jäsenyysaikana 
yrittäjänä vähintään 15 kuukautta. 

Palkansaajan työssäoloehto py
syy voimassa myös yrittäjäkassaan 
siirtyessäsi, mikäli siirto tapahtuu 
kuukauden sisällä palkansaajakas
sasta eroamisesta. Tällöin yrittäjä
kassa voi maksaa sinulle päivära
haa palkansaajan työssäoloehdon 
perusteella, mikäli et ole 18 kuu
kauden kuluessa yrittäjäksi ryh
tymisestä täyttänyt yrittäjän työs
säoloehtoa (15 kuukautta yrittäjä
kassan jäsenenä) ja yritystoimin
tasi päättyy.

Vakuuta itsesi riittävällä tasolla
Yrittäjä saa itse valita työttömyys
vakuutuksen perusteena olevan 
työtulon. Valittu työtulo saa kui
tenkin olla enintään lakisääteisen 
eläkevakuutustyötulon suuruinen 
(YELvakuutetulla eläkevakuutuk
sen vahvistettu vuosityötulo ja Ty
ELvakuutuksen piirissä olevalla 
osaomistaja tai perheenjäsenyrit
täjällä TyELpalkka). Oman sosi
aaliturvan kannalta on erittäin tär
keää huolehtia siitä, että YELva
kuutus on riittävällä tasolla.

On myös hyvä muistaa, että 
yrittäjän työttömyysturvan pii
riin pääsemisen vähimmäis
työtulo nousi vuoden 2015 
alusta noin 12 500 euroon. ■■

Lisätietoja: 
www.iaet.fi ja www.ayt.fi

Työttömyysturvan 
kertymisen kannalta 
on tärkeää, että olet 

vakuutettuna oikeassa 
työttömyyskassassa. 

Palkansaajat IAET-kassaan, yrittäjät 
AYT-kassaan
Jos haluat pitää ansioturvasi kat
kotta voimassa, liity AYTkassaan 
heti yrittäjäksi ryhtyessäsi. Jos pa
laat palkkatyöhön, muista palata 
IAETkassan jäseneksi.  

Työskenneltyäsi vähintään 26 
viikkoa IAETkassan jäsenenä, 
saat oikeuden palkansaajan työt
tömyysturvaan. Yrittäjänä saat an
siopäivärahaoikeuden työskennel
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RAKENNUTTAMINEN       RAKENNESUUNNITTELU      

INFRASUUNNITTELU       KALLIO- JA YMPÄRISTÖSUUNNITTELU

    WWW.AINS.FI

NYT SILLAT 
KUNTOON!

Täydellinen paketti 
sillankorjaajille. Si-
sältää kompressorin 
ja kaksi piikkaus-
konetta letkuineen 
ja liittimineen.

Kysy lisää kevät-
kampanjastamme:
Pekka Kabanow
020 718 9226
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Kulma
Teemu Vehmaskoski

DIPLOMI-INSINÖÖRI 
EDUSKUNNASSA
ei tee autuaaksi

Rakennusala ei ole tyypillinen tausta eduskuntavaaliehdokkaalle. Pitäisikö olla?  

Puolueet julkistavat eduskun
tavaalien ehdokaslistansa pari 
viikkoa tämän lehden ilmes

tymisen jälkeen. Rakennetun ym
päristön toimijoiden keskuudessa 
kuulee aika ajoin ihmettelyä siitä, 
miksi alan sisältä ei nouse enem
pää ehdokkaita. Iso sali on vääräl
lään valtiotieteilijöitä, kansankynt
tilöitä ja pitkän linjan poliittisia 
eläimiä, mutta insinöörejä on vain 
jokunen. Miksi edes alan henkilö
järjestöt eivät tee mitään epäsuh
dan oikaisemiseksi?

Koska, luonnollisesti, vaalieh
dokkaiden asettaminen ei sisälly 
epäpoliittisten järjestöjen toimin
tavaltuuksiin. Me voimme toki 
osaltamme toimia kasvualustoina 
tai kaikupohjina fiksuille ja toi
meliaille yksilöille. Puoluetoi
mistolla otetaan sitten ehkä sekin 
huomioon, mutta enemmän pai
noa taitaa saada aktiivisuus hei
dän ympyröissään ja toiminta suh
teessa heihin. Ihan vain ulkopuo
lelta narulla työntämällä ei vielä 
listalle pääse.

Politiikka edellyttää halua vai
kuttaa. Sitä on diplomiinsinöö
reille jaettu jo määritelmällisesti 
pienemmällä kauhalla kuin kas
vatustieteen maistereille tai tiedo
tusopin tohtoreille. Diplomiin
sinööri on hyvä rajaamaan ongel

man ja ratkaisemaan sen, mutta 
politiikka edellyttää samalla ha
lua laskea muutama mahdollinen 
peliliike eteenpäin. ’Jos tässä nyt 
näin, niin myöhemmin tuolla ehkä 
noin.’ Yksittäinen päätös ei välttä
mättä näyttäydy rationaalisena, ja 
se voi pidemmän päälle käydä in
sinöörille henkisesti raskaaksi.

Toisaalta rakennetun ympäris
tön parissa työskentelevät ammat
tilaiset ovat kaikki mitä suurim
massa määrin vaikuttajia. Lähes 
jokaisella meistä on jollakin tasolla 
esittelijän valta ja tilaajan tai to
teuttajan vastuu. Töidemme tulok
set vaikuttavat ratkaisevalla tavalla 
jokaisen suomalaisen elämään 
joka ikinen päivä. Jos teemme 
työmme hyvin, vaikutamme to
dennäköisesti paljon enemmän 
kuin vaalikauden kaikki lehmän
kaupat yhteensä. Ja tämä kaikki 
on hedelmää hallitusti rajaamis
tamme ongelmista, perustuen am
mattitaitoomme, joka on koulu
tuksen ja kokemuksen summa. Siis 
loogisen ketjun tulos.

Jos. Jos esitystämme kuunnel
laan. Jos sitä ei haasteta jollakin ai
van absurdilla menoerällä yhteis
kunnan toiselta laidalta. Jos juus
tohöylää ei anneta sokeiden tai ty
perysten käsiin.

Siksi on tärkeää, että pidämme 
tästä toimialasta meteliä. Ei itseis
arvona, vaan välttämättömänä ja 
keskeisenä osana kehittyvää Suo
mea. Alustana. Toki myös tunnis
taen heikkoutemme, esittäen pa
rannustoimenpiteet – ja maalaa
malla sitten vision tai pari. Näin 
voimme vähitellen ansaita sitä us
kottavuutta, jota yhteiskunnalli
seen keskusteluun osallistuminen 
vaatii. Ja jotta perusteluita ei joka 
kerta tarvitsisi aloittaa alusta.

Siksi on myös hienoa ja tär
keää, että jotkut meistä hakeutu
vat omia polkujaan kohti eduskun
taa. Yksi, viisi tai edes kymmenen 
diplomiinsinööriä eduskunnassa 
ei tee autuaaksi, mutta työllä ja laa
jalla yhteistyöllä he voivat saada 
paljon määräänsä suuremman vai
kutusvallan. Kunhan – meidän ta
pauksessamme – rakennetun ym
päristön toimiala jaksaa samalla 
pelata sitä omaa pitkää kiekkoaan.

Menestystä kaikille ehdolle 
asettuville!  ■

Eduskuntavaaleissa ehdolle asettu-
vat RILin jäsenet esitellään verkko-
sivuillamme maaliskuun aikana.
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Matkakertomus

Nanyang Technological University, Singapore 
1.8.2013−13.5.2014 

Vaihtovuosi Singaporessa avasi
uusia urapolkuja

Teksti: NATALIA SAUKKONEN JA NIKLAS TAVASTI

Kun puolitoista vuotta sitten 
päätimme hakea yhdessä Sin
gaporeen vaihtoon, emme 

osanneet kuvitellakaan, kuinka 
ikimuistoinen vuosi meillä tulisi 
olemaan edessä. Vaihdosta jäi kä
teen hyviä uusia ystäviä, rutkasti 
elämänkokemusta, ripaus syväl
lisempää maailmankatsomusta, 
hyödyllisiä kontakteja ja oppeja 
työelämää varten sekä tuhansia 
valokuvia ja muistoja uskomatto
man mielenkiintoisista paikoista. 
Olipa meillä molemmilla hyö
tyä vaihtoopinnoista myös työn
haussa, sillä Singaporen opinnoista 
saatu kansainvälinen kokemus oli 
avainasemassa kesätyöpaikkojen 
saannissa. 

Pariskuntana vaihtoon lähtemi
nen oli meidän tapauksessamme 
sopiva ratkaisu: illat eivät men
neet toista ikävöidessä, vaan yh
teisiä uusia seikkailuja suunnitel
lessa. Vaihto on jokaiselle henkilö
kohtainen kokemus, joten toiselle 
oli hyvä myös antaa tilaa itsenäi
sesti mennä, tehdä ja tutustua. Oli 
varsin mukavaa, että mukana oli se 
kaikista mahtavin matkakaveri ja
kamassa hienoja hetkiä. 

Vuokra-asunto löytyi vapailta 
markkinoilta
NTU:n antamien tietojen mukaan 
50 prosenttia vaihtooppilaista saa 
kampukselta kämpän. Käytän
nössä näytti kuitenkin siltä, että 
osa kansallisuuksista (esim. Korea, 
USA, Kanada) olivat kaikki saa
neet kampuskämpän, kun useim
mat pohjoismaalaiset joutuivat et
simään asunnon kampuksen ul

kopuolelta. Haimme molemmat 
kampusmajoitukseen, mutta meitä 
ei onnistanut arvonnassa. Eh
dimme kuitenkin vielä hyvin jär
jestää asunnon hankinnan Suo
mesta käsin. Käytimme asunnon 
etsimiseen lähinnä EasyRoom
mate.com sivustoa. 

Singaporen asumismuodot jae
taan HDBasuntoihin ja condoi
hin. HDB:t ovat valtion tukemia 

Niklas Tavasti ja Natalia Saukkonen toteuttivat unelmansa opiskelusta ulkomailla 
yhdessä.
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”Singaporelaiset tekevät 
hommia ahkerasti yötä 

päivää.”

asuntoja, joista varsinkin uudem
mat ovat laadukkaita ja toimivia 
perusasuntoja. Condot ovat ker
rostaloryhmittymiä, jotka on ra
kennettu yksityisrahoitteisesti. 
Ne ovat hieman HDB:itä kalliim
pia, mutta myös rakennusmate
riaaleiltaan ja lisäpalveluiltaan 
hulppeampia. 

Jaoimme keittiön, olohuo
neen ja vessan muiden asukkai
den kanssa, ja maksoimme huo
neestamme vuokraa 1 200 SGD/kk 
(n. 710 euroa) sisältäen veden, ne
tin ja sähkön. Hinta voi kuulostaa 
aika suolaiselta, mutta se oli var
sin kohtuullinen moniin condossa 
asuvien kavereidemme vuok
riin (n. 1 400–1 500 SGD/huone) 
verrattuna.

Vaikka vuokrailmoituksessa tai 
sopimuksessa ei ollut mitään mai
nintaa asiasta, oli monissa asun
noissa kiellettyä pyytää vieraita ky
lään. Vuokralaisia kontrolloidaan 
suomalaismakuun aika holhoavin 
ottein, eikä vuokralaisella välttä
mättä ole määräämisoikeutta edes 
vuokraamansa huoneen osalta.

Parasta antia harjoitustyöt 
paikallisten kanssa
TTY:ltä saadun hyväksynnän jäl
keen alkoi hakuprosessi NTU:n 
päähän. NTU:lla haku suoritettiin 
sähköisesti, mutta hakuportaali oli 
varsin kömpelö ja kaatui vähän vä
liä. Tässä hakuvaiheessa oli tärkeää 
täyttää ereguestit huolella ja kou
lun rajoituksia noudattaen. Lisäksi 
jotkut kurssit olivat tässä vaiheessa 
kiellettyjä vaihtooppilailta.  

Lopullinen hyväksymiskirje 
saapui sähköpostitse kesäkuun 
alussa. Lukukausi alkoi elokuun 
alussa ja päättyi joulukuun puolen 
välin tienoilla. Tätä seurasi noin 
kuukauden joululoma, ja toinen 
lukukausi alkoi tammikuun kol
mannella viikolla kestäen touko

kuun alkuun saakka. Lukukausien 
puolessa välissä oli recess week, 
jolloin opetusta ei ollut ja paikal
liset kertasivat opintojaan. Vaih
tooppilaille tämä oli sopiva ajan
kohta varata matka pidemmällekin 
reissulle.

Kaikkien lomakkeiden ja tark
kojen ohjeistusten perusteella 
NTU voi vaikuttaa hyvin jousta
mattomalta ja jäykältä laitokselta, 
mutta sinnikkyydellä ja TTY:ltä 
hankituilla todistuksilla on mah
dollista vielä jälkikäteen vaikuttaa 

omiin kursseihinsa ja laitokseensa. 
Koululla kannattaa saapua noin 
viikko ennen opiskelujen alkua.

NTU tarjoaa laajan joukon eri
laisia opintoja, eikä omien va
lintojen rajaaminen vain koural
liseen kursseja ole helppo teh
tävä. Kurssiilmoittautuminen on 
NTU:lla kaksiosainen menettely, 
jossa kurssipaikat arvotaan valin
tojen jälkeen ilmoittautujien kes
ken. Kursseille pääsyä voi vauhdit
taa keskustelemalla kursseista vas
taavan laitoksen opintosuunnitte
lijan kanssa. Kannattaa kuitenkin 
varautua siihen, ettei kaikkia va
lintoja hyväksytä. 

Huomioita hakuprosessiin/NTU
■■ On tärkeää täyttää e-reguestit huolella ja koulun rajoituksia noudattaen, 
jotta itselle mieluisille kursseille pääsy varmistuu.

■■ Jotta NTU antaa hyväksynnän, täytyy olla vähintään kaksi hyväksyttyä 
kurssia ennen lukukauden alkua. 

Opiskelun lisäksi Natalia ja Niklas ehtivät lomailla lukuisissa Kaakkois-Aasian maissa.
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Matkakertomus

Vaikka NTU:n tenttijärjestelyt 
voivat aluksi säikäyttää jäykkyy
dellään, olivat tentit kohtuullisia ja 
helposti päästävissä läpi. Moniva
lintakokeet olivat välillä epäreilulta 
tuntuvan pikkutarkkoja, ja niissä 
tunnuttiin välillä kysyttävän epä
oleellisia yksityiskohtia. Kurssien 
kokonaisarvosanat arvostellaan 
Gaussin käyrän avulla, mutta myös 
vaihtooppilaat ylsivät monestikin 
korkeimpiinkin arvosanoihin. 

Tenttiin valmistautumisessa 
hyödylliseksi avuksi osoittautui
vat vanhat koepaperit, joita sai 
ladattua koulun kirjaston sivu
jen kautta. Lisäksi jotkut laitok
set (esim. EEE, muttei NBS) myi
vät edullisesti vanhoja koepape
reita, joihin oli tulostettu oikeat 
vastaukset mukaan. Tenteillä ei ole 
NTU:lla uusimismahdollisuutta, 
vaan hylätyt kurssit täytyy käydä 
kokonaan uudestaan seuraavalla 
lukukaudella. Näin ollen vaihtarin 

Esimerkkejä Natalian ja Niklaksen käymistä kursseista:
■■ Negotiate to Get What You Want  

Kurssi koostui kolmestatoista pienryhmätapaamisesta, kahdesta oppimispäiväkirjasta sekä neuvotte
luvalmistautumisdokumentista. Kurssi painotti erilaisia hinta ja aikatauluneuvotteluja käyttäen har
joitteissa hyödyksi erilaisia neuvotteluasemia ja yllätyksiä. Kurssilla oli laajaalainen ja kansallinen 
osanottajakunta. 

■■ Strategic HR Management 4 AU, Nanyang Business School  
Kurssi käsitteli henkilöstöhallintoa ja siihen liittyviä strategioita useiden caseesimerkkien avulla. Kurs
silla pelattiin harjoitusryhmissä simulaatiopeliä, jossa oli tarkoituksena parantaa työyhteisön hyvinvoin
tia, tuottavuutta ja tyytyväisyyttä annettujen vaihtoehtojen ja budjetin rajoissa. Ryhmä tapasi kerran vii
kossa tehdäkseen uudet valinnat peliin. Ryhmät esittelivät havaintonsa ja johtopäätöksensä pelistä kurs
sin lopuksi. Kurssilla oli lopputentti, josta selvisi kerrattuaan kurssilla käydyt asiat läpi. 

■■ Environmental Issues in Changing World 3 AU, Environmental and Electrical Engineering  
Kurssi käsitteli erilaisia ympäristökysymyksiä, jotka ovat nousseet lähiaikoina esille uusista tutkimus
tuloksista teknologian kehityttyä. Ilmastonmuutosasioiden lisäksi kurssilla käsiteltiin myös esimerkiksi 
kaupunkisuunnittelua, veteen liittyviä ympäristökysymyksiä, maailman ruokatilannetta, säiden vaihte
lua ja jätteiden käsittelyä. Kurssilla oli harjoitustyö, kolme lyhyttä, mutta varsin yksityiskohtiin menevää 
monivalintakoetta ja lopputentti. Luennoilla ei ollut pakollista läsnäoloa, ja ne pystyi myös katsomaan 
omalla ajallaan videolta. 

näkökulmasta vanhojen koepape
reiden läpikäynti oli hyvä tapa var
mistella tarvittavien opintopistei
den karttumista. 

Singaporelaiset tekevät hom
mia ahkerasti yötä päivää. Paikal
liset ovat todella motivoituneita 
hyvien arvosanojen saamiseksi, ja 
vapaaaikaa ei heillä liioin ole lu
kukauden ollessa käynnissä. Jos 
haluaa panostaa kursseihin vain 
läpipääsyn verran, on ehkä reilum
paa paikallisia kohtaan hakeutua 
ryhmätöissä vaihtariporukkaan. 
Motivoituneiden singaporelaisten 
kanssa tehdyt harjoitustyöt olivat 

”Singaporen opinnoista 
saatu kansainvälinen 

kokemus oli avainasemassa 
kesätyöpaikkojen saannissa.” 

kuitenkin paljon opettavaisempia. 
Niiden avulla sai läheisiäkin sin
gaporelaiskavereita, oppi paikal
lisesta kulttuurista ja kuuli hyviä 
vinkkejä kursseilla pärjäämiseen. 

Singaporessa tasokasta opetusta 
Singapore on noin viiden miljoo
nan asukkaan saarivaltio Malesian 
eteläkärjessä. Asukkaat koostuvat 
pääosin kiinalaisista, intialaisista, 
malesialaisista sekä indonesialai
sista etnisyyksistä. Laaja kulttuu
riperintö tekee Singaporesta eri
koisen ja erilaisen vaihtokohteen 
ja maan. Katukuvassa voi nähdä 
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SÄÄTIÖ

Hae 
apurahaa: 

RIL-Säätiö myöntää apurahoja teekka-
reiden ulkomailla tapahtuvaan ammatilli-
seen opiskeluun ja harjoitteluun. 

Lue lisää aiheesta: ril.fi/fi/ril/ril-saatio/
apurahojen-haku.html

erilaisia uskonnollisia monument
teja ja etnisiä ravintoloita sopu
soinnussa keskenään, mikä kertoo 
osaltaan eri ryhmien välillä vallit
sevasta harmoniasta. 

Singaporelaiset ovat kohteliai  ta, 
eivätkä suosi suoraa viestintää. Ti
lanteissa syntyviä konflikteja pyri
tään välttämään niin, ettei kukaan 
osapuoli menettäisi kasvojaan. Tä
män vuoksi singaporelaisilta saat
toi joihinkin suoriin kysymyk
siin saada kiertelevän vastauk
sen, joka vaati hienotunteisem
pien signaalien tulkintaa. Vaikka 
Singapore on täyteen ahdettu val
tio, sen asukkaat arvostavat omaa 
rauhaa ja tilaa. Olikin varsin har
vinaista, että singaporelaiset tulivat 
omaaloitteisesti jututtamaan. 

Singaporen virallinen kieli on 
englanti, paikallisesti murtaen 
singlish. Singlish eroaa englannista 
rytmityksen, nopeuden, erilaisten 
lyhenteiden sekä kiinan ja male
siankielisten sanontojensa vuoksi. 

Teoriassa kielen ymmärtäminen 
ei vaadi englannin kielitaidon li
säksi muuta taitoa, mutta erittäin 
nopeaa singlishiä kohdatessa jou
tuu usein pyytämään useampaa 
toistokertaa. 

Mielestämme Singapore on 
mitä mainioin paikka toteuttaa 
vaihtosuunnitelma. Tasokas kou
lutus, omia opintojamme täyden
täneet kurssit, tuttu opetuskieli ja 
ennen kaikkea Singaporen mai
nio sijainti Aasian halpalentoyh
tiöiden hubina mahdollistivat su
juvasti edenneen ja unohtumatto
man vaihtovuoden.

Vuosi jää mieleen ainutkertai
sena kokemuksena, jossa jokai
sena päivänä sai kokea jotain uutta 
ja mieltä avartavaa. Singaporessa 
riitti ihmeteltävää lukuvuoden 
ajaksi, ja yksi lukukausi olisi eh
dottomasti tuntunut liian ly hyel tä 
– niin paljon nähtävää ja tehtävää 
oli!”  ■

Singaporessa opiskeli Natalian ja Niklaksen kanssa nuoria lukuisista eri maista.
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AMMATTI-
identiteetti

Sillat ja erikoisrakenteet tekniikkaryhmä
Teksti ja kuva: MIKKO HYYRYNEN

Sillat ja erikoisrakenteet tek
niikkaryhmä pyrkii olemaan 
silta ja erikoisrakenteiden 

asiantuntijoiden aktiivinen yhteis
työn kehittäjä ja vaikuttaja. Ryhmä 
pitää yllä yhteyksiä alan koti ja 
ulkomaisiin osapuoliin sekä nos
taa esiin keskustelua ajankohtai
sista aiheista. Tavoitteena on myös 
pyrkiä vaikuttamaan vaativien ra
kenteiden koulutuksen asemaan ja 
kiinnostavuuteen maassamme.

Viime vuonna tekniikkaryhmä 
järjesti muuan muassa ekskursiot 
Länsimetroon, Kehäradalle sekä 
Pietariin. Siltapäivien yhteydessä 
vierailtiin myös Aurajoen silloilla, 
jolloin oli mahdollisuus tutustua 
myös Vuoden sillaksi 2014 valit
tuun Kirjastosiltaan. Kerhoiltoja 
järjestettiin satamarakenteiden 
suunnittelusta ja tietunneleiden 
rakenneteknisestä sunnittelusta. 

Tapahtumat ovat aina kerän
neet mukavasti kiinnostuneita. 
Esimerkiksi Siltapäivillä oli posi
tiivisesti merkillepantavaa nuorten 
suuri määrä asiantuntijajoukossa: 
alalla on selvästi vetoa.

Tulevaisuuden suunnitel
missa on perinteisten tapahtumien 
ohella muun muassa ”RIL 179 Sil
lat” käsikirjan uudistamispro
sessin käynnistäminen. Teos vaa
tii koko alan asiantuntijoiden pa
nosta. Tähän alan jatkuvuuden ja 
osaamisen siirtymisen kannalta 
merkittävään ponnistukseen pyy

Sillat ja erikoirakenteet tekniikkaryhmä on perinteikäs ja aktiivinen osa RILiä. Vilkkaan ekskursio- 
ja kerhoiltatoiminnan ohella vuonna 1977 perustettu tekniikkaryhmä järjestää muun muassa 
jokavuotiset siltapäivät ja valitsee ”Vuoden silta” ja ”Yrjö Matikainen”-palkintojen saajat. 

detään mukaan erityisesti koke
nutta asiantuntijakaartia.

Kirjan uudistamishanke on 
saanut positiivista palautetta kes
kusteluissa alan konkareiden 
kanssa. Monet kokeneemmat ovat 
itsekin nuorina insinööreinä käyt
täneet teosta ja edelleen palanneet 
siihen käsikirjatiedon tarpeessa. 
Toivottavasti alan osaajat näkevät 
kirjan merkityksen ja lähtevät mu
kaan teoksen laatimiseen.

Tekniikkaryhmän jäseniksi 
ja tapahtumiin ovat tervetulleita 
kaikki RILin jäsenet. Tekniikka
ryhmän toimintaa kehittää ja jär
jestää johtoryhmä, joka koostuu 

reilusta kymmenestä alalla toi
mivasta yritysjäsenestä, kahdesta 
teekkarijäsenestä sekä toimiston ja 
hallituksen edustajasta. 

Tekniikkaryhmän puheenjoh
tajana toimii vuonna 2015 toista 
kauttaan Mikko Hyyrynen AInsi
nöörit Suunnittelu Oy:stä. Ole yh
teydessä Mikkoon (mikko.hyyry
nen@ains.fi), jos koet paloa järjes
tää alan ihmisille kokoontumisia ja 
haluat päästä näköalapaikalle silta 
ja erikoisrakenteiden alalla.  ■

Ekskursioryhmä vieraili Kehäradan tunnelissa Helsinki-Vantaan lentokentän tuntu-
massa keväällä 2014.
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Teksti: MIRO KIERROS, TONI KUJALA JA MIKKO KUUSELA Kuva:JUULIA JUSELIUS

Aloitimme opiskelun Tam
pereen teknillisessä yliopis
tossa syksyllä 2011. Meitä 

kaikkia yhdisti kiinnostus raken
nesuunnitteluun ja huomasimme 
opiskelun edetessä, että jokaisella 
meistä oli erityistä mielenkiin
toa siltasuunnitteluun. Kolman
tena opiskeluvuonna oli jo varmaa, 
että opiskelu suuntautuisi siltojen 
suunnitteluun.

 Sillat ovat monella tapaa kiin
nostavia. Ensinnäkin ne ovat näyt
täviä. Silta ei pelkästään mahdol
lista esteen ylitystä, vaan toimii 
monesti myös maamerkkinä, joka 
nostaa työn arvoa ja näkyvyyttä. 

Sillanrakennuksen opinnot 
mahdollistavat kansainvälisenkin uran

RILin piirissä toimii tällä hetkellä 
seitsemän tekniikkaryhmää, jotka 
edustavat toimialan eri näkökulmia. 

PS. Kiinnostuitko?  
RILin jäsenenä voit liittyä  
tekniikkaryhmään verkossa 
www.ril.fi Tekniikkaryhmät.

Suomessa tästä toimivat hyvinä 
esimerkkeinä Tampereen Laukon
silta, Turun Kirjastosilta ja Helsin
gin Auroransilta.

 Sillat ovat myös monimuotoi
sia. Sillansuunnittelussa on otet
tava huomioon sen sopivuus ym
päristöönsä. Tällöin siltatyypin ja 
rakennusmateriaalin valinnalla on 
merkitystä lopputulokseen. Lisäksi 
on huomioitava rakentamisen kus
tannustehokkuus. Sillanrakennus 
vaatii monen eri osaalueen hallin
taa, joka tekee alasta haastavan ja 
kiinnostavan. 

 Siltasuunnittelua voidaan to
teuttaa myös Suomen rajojen ul

kopuolelle, sillä se ei vaadi fyy
sistä läsnäoloa. Eurokoodin tule
minen helpottaa Euroopan sisällä 
toimimista. Alalla on potentiaa
lia kansainvälistymiselle. Uskoi
simme, että suomalainen insinöö
ritaito on arvossaan myös muualla 
maailmassa.

 Opiskelijoiden näkökulmasta 
tulevaisuuden työllistymismahdol
lisuudet ovat hyvät. Käsityksemme 
mukaan ammattilaisia ei ainakaan 
ole liikaa. Jatkuva siltojen korjaus 
tarve sekä liikennejärjestelmien 
kehittyminen yhdistettynä suur
ten ikäluokkien eläköitymiseen ei
vät ainakaan vähennä nuorten tar
vetta alalle. 

 Nyt kun meidän opiskeluvai
heemme alkaa olla loppusuoralla, 
odotamme jo mielenkiinnolla työ
elämään siirtymistä. Opiskeluaika 
on luonut meille hyvän kivijalan 
työelämässä kehittymistä varten. 
Työelämässä on odotettavissa jat
kuvaa oppimista, sillä ala kehittyy 
koko ajan.  ■

Miro Kierros, Mikko Kuusela ja Toni Kujala odottavat innolla tulevaa työelämää.
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Teksti: PAULI MOILANEN  Kuva: ANTTI NEUVONEN

Rakennesuunnittelun ammattiainekerho 
Vääntö

Aalto-yliopiston rakennesuunnittelun opiskelijoiden ammattiainekerho yhdistää  
opiskelijoita yhä laajemmin.

Vuodenvaihteessa 2006−2007 
herätettiin uudelleen hen
kiin rakennesuunnittelun 

ammattiainekerho Vääntö. Aiem
masta kerhon toiminnasta oli tuol
loin kulunut yli kymmenen vuotta. 
Toiminnan uudelleen aloittamisen 
taustalla oli halu kannustaa raken
nesuunnittelun opiskeluun ja alan 
työnantajien, työntekijöiden ja tu
levaisuuden osaajien yhdistämi
nen sekä tietysti viihdyttäminen.

Perinteikkäitä Väännön vuosit
taisia tapahtumia ovat vuoden en
simmäiset pikkujoulut helmikuun 
tiennoilla vuosikokouksen yhtey
dessä ja päivän mittainen kevät
retki toukokuun aurinkoisilla ke
leillä. Lisäksi Väännön oma sil
lanrakennus kilpailu on löytänyt 
paikkansa kerhon syksystä.

Ekskursiot ovat tärkeä osa toi
mintaa. Kerho tekee vuosittain 
useita excuja alan yritysten kanssa 
mielenkiintoisiin kohteisiin. Sil
lat, tehtaat ja toimistorakennuk
set ovat tulleet vuosien aikana tu
tuiksi. Samalla on löytynyt myös 
työpaikkoja ja yrityskontakteja in
nokkaille opiskelijoille.

Kerholla on toimintaa lisäksi 
alan muiden yhdistysten kanssa. 
RIL:n tekniikkaryhmissä on Vään
nöstä teekkariedustaja sekä sil
lat ja erikoisrakenteet että ra
kennus ja rakennetekniikka 

johtoryhmissä. Lisäksi Vään
nöltä on opiskelijaedustaja Ra
kenteiden Mekaniikka Seuran 
johtokunnassa.

Vääntö tekee yhteistyötä myös 
muiden Otaniemen rakennus 
ja ympäristöalan ammattiaine
kerhojen kanssa. Kerhot järjes
tävät yhdessä muun muassa ke
säisin retken Mommilan järven 
kirkkovenesouteluihin.

 Kerhon jäsenet ovat tähän 
mennessä tulleet pääosin Raken

nusinsinöörikillasta, joka vastaan
otti rakenne ja rakennustuotanto
tekniikan tutkintoohjelman opis
kelijat syksyyn 2012 asti. Vuoden 
2013 syksystä alkaen, Aaltoyli
opiston kandiuudistuksen myötä, 
uudet rakennetekniikasta kiinnos
tuneet opiskelijat aloittavat kone 
ja rakennustekniikan kandioh
jelmassa ja heidät vastaanottaa 
Koneinsinöörikilta.

Tämän myötä Väännön on 
muutettava fokustaan jäsenrekry
toinnissa Koneinsinöörikillan 
suuntaan ja ensimmäisiä askelia 
tähän on jo otettu. Vääntö on ollut 
mukana KIK:n fuksitapahtumissa 
ja järjesti tammikuussa seminaa
rin puurakentamisesta yhdessä 
KIK:n ja Teekkarien LVIkerhon 
kanssa. Suunnitteilla on lisää yh
teistyötä ja myös täysin uudenlai
sia tapahtumakonsepteja.

Olennaisinta kaikessa Väännön 
toiminnassa on lopulta kannustaa 
rakennesuunnittelun opiskeluun 
Aaltoyliopistossa. Tällöin tämä 
hieno ala kehittyy ja huippuosaa
jia riittää myös tulevaisuudessa. 
Tähän Vääntö on aina pyrkinyt ja 
pyrkii myös jatkossa.

Lisätietoa kerhosta ja toimin-
nasta: http://vaanto.ayy.fi/  ■
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Kutsu kevätliittokokoukseen 
Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry:n sääntömääräinen kevätkokous pidetään

perjantaina huhtikuun 17. päivänä 2015 klo 16.30  
Tampereen teknillisellä yliopistolla, Korkeakoulunkatu 10, Tampere

Kokouksen ohjelma
   1. Kokouksen avaus
   2. Kokouksen järjestäytyminen
    Puheenjohtajan, sihteerin, pöytäkirjantarkastajien ja  
    ääntenlaskijoiden valinta
   3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
   4. Työjärjestyksen hyväksyminen
   5. Kokouksen äänestysmenettelyn toteaminen
   6. Vuosikertomuksen ja tilinpäätöksen 2014 sekä  
    sitä koskevan tilintarkastajien kertomuksen esittely
   7. Vuosikertomuksen 2014 vahvistaminen
   8. Tilinpäätöksen 2014 vahvistaminen
   9. Vastuuvapauden myöntäminen
   10. Vaalitoimikunnan ja sen puheenjohtajan valitseminen
   11. Evästyskeskustelu

   SUOMEN RAKENNUSINSINÖÖRIEN LIITTO RIL RY
   HALLITUS

Kokoukseen liittyvä muu ohjelma Tampereella:
■■ Ekskursiot Tampereella perjantaina ja lauantaina
■■ Kokous ja illallinen, jossa julkistetaan vuoden rakennusalan diplomi-insinööri
■■ Katso tarkempi ohjelma seuraavalta aukeamalta
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RILin sääntömääräinen kevätkokous järjestetään 17.4., jolloin juhlitaan myös Vuoden rakennusalan 
DI:tä. 17.4-18.4 on lisäksi mahdollisuus tutustua mielenkiintoisiin hankkeisiin Tampereella. 

Kevätkokous ja ekskursiot Tampereella

Matkan ohjelma
PERJANTAI 17.4.2015
08.00  Tapaaminen Kiasman pysäkillä Helsingissä, (Mannerheiminaukio 2)
11.00  Tampereen keskustan kehityshankkeen esittely
12.30  Lounas
14.00  TTY Hervannassa: uuden Kampusareenan työmaa ja uusitut Rakennustalon tilat
16.00  Kahvit kokouspaikalla, sali RN201
16.30  Kevätliittokokous, sali RN201
18.00  Siirtyminen bussilla hotellille, Solo Sokos Hotel Torni Tampere
19.30  Illallinen, Hotel Tornin ravintola
 Ohjelmassa: Vuoden rakennusalan diplomiinsinöörin julkistaminen
 Musiikista huolehtii Janne Laurila ja Tuhlaajapojat

LAUANTAI 18.4.2015
10.30  Ekskursio Rantatunnelin työmaalle Tampereella
12.00  Lounas
13.00  Paluumatka Helsinkiin
15.30  Takaisin Helsingissä

Lauantaina ekskursio Rantatunnelin työmaalle. Kuva Martti Keskinen/Rantatunnelin allianssi.
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Jäsentietojen päivittäminen kannattaa!

Tilaukset ja muut yhteistietojen päivitykset voi tehdä kätevimmin verkossa:

■y Mene sivulle www.ril.fi
■y Valitse välilehti ”Extranet”
■y Kirjaudu Extranet-jäsensivuille antamalla oma käyttäjätunnuksesi (etunimi.sukunimi, ääkköset käytössä, esimerkik-
si maija.meikäläinen) ja salasanasi. Jos olet unohtanut salasanasi, voi tilata uuden kirjautumissivun linkista ”Unoh-
ditko salasanasi?”

■y Extranetin etusivulla valitse välilehti ”Jäsensivut”
■y Jäsensivuilla valitse vasemmasta sivupalkista kohta ”Jäsenkortti, tietojen ja salasanojen muuttaminen”
■y Siirryt jäsenrekisteriin, mikä vaatii uudelleen kirjautumisen. Käytä samoja tunnuksia kuin aiemmin Extranetiin 
kirjautumisessa.

■y Tarkista ja päivitä tietosi. Lehtien tilauskohta löytyy sivun alalaidasta. Samalla sivulla voit myös liittyä tekniikka- ja 
ikäryhmiin sekä tulostaa jäsenkortin tai vaihtaa salasanasi.

Lisätietoja jäsenmaksuista ja jäsenrekisteriasioista antaa toimistolla Jatta Lytter (jatta.lytter@ril.fi, 0207 120 
604).

Lisätietoja sääntöuudistuksesta yleisesti antaa Teemu Vehmaskoski (teemu.vehmaskoski@ril.fi, 050 352 6878).

Retkeilymaksu  on 50 euroa varsinaisille jäsenille ja 25 euroa teekkareille. Maksu sisältää koko ohjelman, ruokai
lut sekä halukkaille bussikuljetuksen Helsingistä ja Helsinkiin. Myös avecit ovat tervetulleita mukaan ohjelmaan.
Varsinaisen jäsenen seuralaisen maksu on 80 euroa ja teekkarin seuralainen vastaavasti 50 euroa. Maksut lasku
tetaan osallistujilta jälkikäteen. Pelkkään kokoukseen osallistuminen on maksutonta.

Majoitus
Tampereella majoittuville varataan hotelliin kiintiö sopimushinnalla ja kiintiömajoittumisesta vastaa jäsen itse.  
Yhden hengen Solo Up huone 145 €/huone/vrk, kahden hengen Solo Up huone 165 €/huone/vrk.
Huonehintoihin sisältyy aamiainen, arvonlisävero sekä asiakassauna. 

Huonevaraukset voi tehdä 
■y Sokos Hotels Myyntipalveluun: avoinna mape klo 08.00–20.00, puh 020 1234 600, email sokos.hotels@sok.fi tai 

hotellin vastaanottoon: Solo Sokos Hotel Torni Tampere, puh. 020 1234 634, email torni.tampere@sokoshotels.fi
HUOM! Varaukset tulee tehdä 17.3.2015 mennessä ja mainita varauksen yhteydessä kiintiötunnus “RIL”.

Ilmoittautumiset 6.4. mennessä RILin verkkosivuilta  
kalenterin kautta tai sähköpostitse Ritva Solasaarelle,  
ritva.solasaari@ril.fi.

Tervetuloa!
HUOM! Tapaamisajat ja paikat täydentyvät RILin verkkosivujen  
kalenteriin. Ilmoittautuneille lähetetään ennen tapahtumaa viesti, 
jossa on kerrottu tarkka ohjelma.  Kampusareena. Kuva Arkkitehdit LSV.
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RILin syysliittokokous vahvisti 
13.11.2014 liitolle uudet säännöt, 
jotka astuivat voimaan vuoden 
2015 alusta. Laajassa uudistuk
sessa käytiin läpi ja päivitettiin lii
ton säännöt sekä äänestys ja vaali

Varmista jäsenetusi tarkistamalla 
yhteystietosi!

RILin uudet säännöt voimaan 1.1.2015

järjestykset siten, että ne vastaavat 
muuttuneen yhdistyslainsäädän
nön sekä alan ja liiton nykyisiä tar
peita. Opiskelijoille ja eläkeläisille 
lehtietu muuttuu valinnaiseksi. Jä
sentietojen hallinta tapahtuu käte

vimmin verkossa, joten nyt kaik
kien kannattaa tarkistaa ja tarvit
taessa päivittää tietonsa jäsenrekis
teriin. Ohjeet löytyvät edelliseltä 
aukeamalta.

Mikä säännöissä muuttui?
Keskeisiä muutoksia vanhoihin sääntöihin ja käytäntöihin ovat muun 
muassa seuraavat:
■y Alan ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittanut henkilö on jat

kossa jäsenkelpoinen.
■y Neuvoaantavaa ennakkoäänestystä ja sitä seuraavaa ehdokkaiden karsin

taa ei tehdä, vaan hallituksen vaaliin asetetaan ehdolle kaikki vaalikelpoiset 
henkilöt, jotka antaneet suostumuksensa ehdokkuudelle ja jotka ovat toi
mittaneet vaaditut asiakirjat määräaikaan mennessä. Ehdokkaiden mää
rälle ei ole ylärajaa.

■y Myös puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vaali perustuu vastaavaan 
vapaaseen ehdokasasetteluun eli ehdokkaita voi olla enemmän kuin yksi.

■y Erovuoroista hallituksen jäsentä ei voida valita uudelleen. Takaisin hal
litukseen päästäkseen henkilön on siis pidettävä ainakin vuoden tauko.

■y Vaali voidaan suorittaa sähköistä apuvälinettä käyttäen, postiäänestyksenä, 
ja syyskokouspaikalla perinteisenä äänestyksenä. Näistä viimeksi mainit
tu on pakollinen. Kaikissa tapauksissa vaali päättyy viimeistään kokouk
sen alkaessa. Tällöin vaalitoimikunta vastaa äänten laskennasta ja ilmoit
taa tuloksen kokoukselle.

■y Myös kokouksen aikana etäosallistuminen mahdollistetaan. Hallitus ku
tenkin määrittelee aina erikseen missä kokouksissa, missä erikseen mai
nituissa asioissa ja missä laajuudessa tämä on mahdollista. 

■y Jäsenmaksun määräajassa suorittamatta jättänyt ei ole äänioikeutettu syys
kokouksessa ja hänet katsotaan eronneeksi liiton jäsenyydestä saman vuo
den lopussa. Aiemmin aika oli kaksi vuotta.

Seniorimaksussa kaksi vaihtoehtoa 
vuonna 2015
RILSeniorien kannalta keskei
sin muutos on jäsenmaksuvapau
tuksen poistuminen. Syysliittoko
kouksen ja sitä täydentävän RILin 
hallituksen päätöksen perusteella 
eläkkeelle siirtynyt jäsen voi kui
tenkin vuonna 2015 valita, kuinka 
laajasti hän haluaa hyödyntää 
jäsenetuja. 

Helmikuussa kaikille senio
reille lähetetyssä jäsenmaksulas
kussa oli kaksi eri maksuvaihto
ehtoa: Maksamalla 100 euroa jat
kuivat jäsenyys ja täydet jäsenedut 
ml. täysi lehtipaketti (Rakennus
lehti, Tekniikka&Talous ja Ra
kennustekniikka) automaattisesti. 
Maksamalla 50 euroa jäsenyys jat
kui, mutta lehtipaketti supistui 
Rakennustekniikkalehteen.

Jos jäsenmaksua ei ole maksa
nut helmikuun loppuun mennessä, 
päättyvät jäsenedut ja oikeudet 
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sääntöjen mukaan. Varsinainen jä
senyys päättyy tammikuussa 2016 
hallituksen erillispäätöksellä.

Opiskelijoiden varsinainen jäsenyys 
ja lehtietu valinnaiseksi
Normaali opiskelijajäsenyys on 
jatkossakin ilmainen. Uudet sään
nöt mahdollistavat kuitenkin opis
kelijan liittymisen varsinaiseksi 
jäseneksi jo hänen suoritettuaan 
kandidaatin tutkinnon ja jatkaes
saan alan opintoja maisterivai
heessa. Näin voi toimia neljän 
vuoden ajan. Jäsenmaksu on täl
löin 50 % täydestä maksusta ja se 
oikeuttaa mm. äänioikeuteen. Var
sinainen jäsenyys opintojen aikana 
on kuitenkin vapaaehtoista.

Opiskelijan valmistuessa diplo
miinsinööriksi jäsenlaji muuttuu 
automaattisesti varsinaiseksi jäse
nyydeksi. Vastavalmistunut on vel
voitettu maksamaan jäsenmaksun 
valmistumistaan seuraavan kuu
kauden alusta. Seuraavan vuoden 
jäsenmaksu on normaali (100 %).

Opiskelijajäsen voi jatkossakin 
saada kaikki lehtiedut maksutta, 
mutta se edellyttää vuosittain uu
distettavaa tilausta. 

Jäsenmaksuvapautusta tai alennusta 
haetaan hallitukselta
Yhdessä ja samassa osoitteessa 
asuvista kahdesta jäsenestä toiselle 
voidaan myöntää 100 euron puoli
soalennus täydestä maksusta, mi
käli osoitteeseen ei haluta toisia 
lehtiä. Alennus ei koske eläkeläisiä 
eikä maisterivaiheen opiskelijoita, 
jotka ovat varsinaisia jäseniä.

Muiden jäsenmaksualennusten 
osalta alennus myönnetään har
kinnanvaraisesti, jos vapautuspe
ruste on jatkunut yli 6 kk kalente
rivuodesta. Jäsenmaksualennuk
sia voi yksittäisen jäsenen kohdalla 
olla voimassa vain yksi kerrallaan. 
Alennuksia myönnetään seuraavin 
perustein:
■y Ulkomailla työskentelevä on oi

keutettu 50 % alennukseen vuo
simaksusta, jos hän ei halua leh
tiä lainkaan.

■y Varusmiespalvelustaan suorittava 
vapautetaan kokonaan jäsenmak
susta sinä vuonna, jolle palvelusai
ka pääasiallisesti ajoittuu.

■y Äitiys tai hoitovapaalla oleva va
pautetaan kokonaan jäsenmaksusta 
sinä vuonna, jolle vapaa pääasial
lisesti ajoittuu. 

■y Työtön vapautetaan koko vuo
den jäsenmaksun osalta, mi
käli työttömyys jatkuu yli 6 kk 
kalenterivuodesta.

■y Osaaikatyökyvyttömälle vuosimak
sun alennusprosentti on todettu 
prosentuaalinen työkyvyn alenema. 

■y Osaaikainen lomautus ei ole pe
ruste jäsenmaksun alenemiselle kes
täessään alle vuoden. Yli kalente
rivuoden kestävä osaaikainen lo
mautus on peruste vapautukselle 
puolen jäsenmaksun osalta.

■y Vuorotteluvapaa tai osaaikaiset va
paat (osaaikaeläke, osittainen hoi
tovapaa, osaaikatyö) eivät ole pe
rusteita jäsenmaksun alenemiselle.

■y Jäsenmaksusta ovat lisäksi koko
naan vapautettuja kunniajäsenet 
sekä opiskelijajäsenet. 

Alennuksia ja vapautuksia haetaan 
lomakkeella, joka löytyy RILi verk-
kosivuilta osoitteesta www.ril.fi/ja-
senyys/fi/sivut/rilin-jasenmaku.
html  
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TERVETULOA
JA KIITOS!

Ella Lahtinen aloitti Tampereen ja 
Oulun uutena teekkariyhdyshen
kilönä jo ennen vuodenvaihdetta. 
Aktiivinen kiltatoiminta TARA
KIssa johdatteli rakennusteknii
kan kolmannen vuoden opiskeli
jan nousemaan valtakunnalliselle 
tasolle. 

LÄHTISITKÖ MENTORIKSI?
Haussa 15–30 vuotta työelämässä olleet

RIL toteutti vuonna 2014 en
simmäistä kertaa täysimittaisen 
mentorointiohjelman, johon osal
listui kaikkiaan 60 paria Helsin
gissä, Tampereella ja Oulussa. 
Nyt teemme saman uusiksi – uu
silla nuorilla ja myös uudistuvalla 
kokeneempien ammattilaisten 
poolilla.

Ohjelma on tarkoitettu val
mistumisvaiheessa oleville ja kor
keintaan viisi vuotta työelämässä 
olleille nuorille ammattilaisille. 
Mentoroitavalla on siis vähintään 

Vuonna 2014 RILin jäsenten  
keskipalkka oli 5 521 euroa
ja mediaanipalkka 5 000 euroa.
 

RILin työmarkkinatutkimuksen 
tulokset julkaistaan  
maaliskuussa 2015.

Pirkko Snellman, RILin toimis
ton aina hymyilevä asiakaspalve
lija, on jäämässä toimistosihteerin 
tehtävästä täysin palvelleena eläk
keelle 1.6.2015. Sitä ennen on toki 
lomat pidettävä pois, joten kii
rehdi nyt alkukeväästä toimistolle 
Pirkkoa tervehtimään!

kesätöiden, harjoitteluiden ja mui
den töiden kautta työkokemusta 
muutamalta työnantajalta tai muu
tamasta tehtävästä.

Mentoreiksi haetaan noin 15–
30 vuotta työelämässä toimineita 
ja edelleen työssäkäyviä ammat
tilaisia. Mentorointi kestää puoli 
vuotta ja se koostuu kahdesta ryh
mätapaamisesta sekä kolmesta 
kahdenkeskisestä tapaamisesta. 
Ohjelman aloitus on toukoke
säkuussa ja päätös marraskuussa 
2015.

Kiinnostaisiko mentorina toi
miminen? Odota sähköisen jäsen
kirjeen kutsua maaliskuussa tai il
moittaudu saman tien teemu.veh
maskoski@ril.fi. 

Lisätietoja edellisestä kierrok
sesta: www.ril.fi/fi/alankehittami
nen/mentorointi2014.html 
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JÄSENET ENNÄTYSTYYTYVÄISIÄ  
RILIN TOIMINTAAN

Juhlavuoden hyvä mieli heijastui vastauksissa

RILin vuosittainen jäsentyytyväi
syyskysely toteutettiin joulukuussa 
2014. Kysely lähetettiin 5082 jäse
nelle ja siihen vastasi 677 jäsentä 
(13,3 %). Vastaajien profiili nou
dattaa RILin jäsenten profiilia hy
vin. Kysely jaoteltiin RILin toi
mintaprosessien mukaisesti jäse
nyyteen, jäsentoimintaan, vaikut
tamiseen, alan asiantuntemuksen 
kasvattamiseen ja viestintään.

Jäsenistä 83,6 % piti RIL:n toi
mintaa kokonaisuutena erinomai
sena tai hyvänä. Tämä on tutki
mushistorian paras tulos ja 2,2 
%yksikköä parempi kuin edel
lisenä vuonna. Yksittäisistä 
osaalueista erityisesti kiitosta sai
vat yhteydenpito jäseniin, jul
kaisutoiminta kokonaisuutena 
sekä jäseneduista ja palveluista 
tiedottaminen. 

Ikäryhmittäin tarkasteltuna toi
mintaa piti erinomaisena tai hy
vänä nuorista 89 %, työssäkäyvistä 
81 % ja senioreista 87 %. Jäsen
eduista tärkeimpinä pidettiin leh
tiä, palkkatilastoja, työttömyystur
vaa (erillistä maksua vastaan), työ
suhdejuridisia palveluita ja amma
tillisia tapahtumia.

Jäsentoiminnan arvosti erin
omaiseksi tai hyväksi 68 %. Vä

hintään yhteen tapahtumaan oli 
osallistunut 46 % vastaajista. Kou
lutustoimintaan ei ollut koskaan 
osallistunut 45 % jäsenistä. Täy
dennyskoulutusta piti erinomai
sena tai hyvänä 78 % niistä vastaa
jista, jotka eivät vastanneet EOS. 
Julkaisutoimintaa piti kokonaisuu

dessaan hyvänä tai erinomaisena 
82 % vastaajista. Työssään RILin 
julkaisuja piti vähintään joskus 
tarpeellisina 82 %.

Vaikuttamisessa tärkeimpinä 
asioina pidettiin alan diplomiin
sinöörien asemaa ja arvostusta, 
alan opetusta ja koulutusta sekä 

alan lainsäädännön ja ohjeiden 
kehitystä. Viestinnässä RILin yh
teydenpitoa jäseniin piti hyvänä 
tai erinomaisena 85 %. Tärkeim
mät viestintäkanavat ovat sähköi
set uutiskirjeet, Rakennuslehti ja 
Rakennustekniikka.

Kyselyllä saatiin myös kerät
tyä runsaasti palautetta toimin
nan kehittämiseksi. Sen seurauk
sena mm. jäsenetupaketin laajen
tamista sekä vain jäsenille suun
nattuja työelämän välinetaitojen 
koulutuksia selvitetään ja jäsen
toiminnassa pääkaupunkiseudun 
jäsenryhmiä rohkaistaan ainakin 
yhteen tapahtuman webstriimauk
seen vuonna 2015. Samoin ainakin 
pääkaupunkiseudulla aktivoidaan 
yksi tai kaksi uutta lajia harrastus
toimintaan. Vuonna 2014 hyvän 
palautteen saaneiden uusien jäsen
tapahtumien, kuten mentoroinnin 
ja perhetapahtumien, järjestämistä 
jatketaan.

Kyselyyn vastanneiden kesken 
arvottiin GoProactionkamera. 
Sen voitti Hannu Pihlajaviita 
Haukiputaalta. Onnea!
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Taulukkoon on koottu RILin ja alan tulevia tapahtumia
Tapahtumia
Taulukoon on koottu RILin ja alan tapahtumia. 

Päivä Tapahtuma Järjestäjä Paikka
3.3. Infra 2015 Helsingin Messut Helsinki
3.3. Vuoden silta julkistaminen RIL Helsinki
27.–29.3. Pytinki Etelä‐Pohjanmaan Pytinki Oy Seinäjoki
17.–18.4. Kevätkokousretkeily RIL Tampere
17.4. Kevätliittokokous RIL Tampere
17.4. Vuoden DI julkistaminen RIL Tampere

20.–21.5. Yhdyskuntatekniikka 15 Turun Messu‐ ja kongressikeskus Turku

21.–23.5. Kuntatekniikan päivät SKTY Turku
11.–13.6. Logistiikka ja kuljetus Suomen Messut Helsinki
10.7.–9.8. Asuntomessut Suomen Asuntomessut Vantaa
19.8. RIL‐Regatta RIL Espoo
7.9. RIL‐Golf RIL Aulanko
24.9. Maarakennuspäivä MANK Helsinki
6.–8.10. Teknologia 15 Suomen Messut Helsinki
3.11. Pirkanmaan rakennuspäivä PIRA Tampere
18.–20.11. Julkisivu 2015 Suomen Messut Helsinki
18.–20.11. Kiinteistö 2015 Suomen Messut Helsinki
19.11. Syysliittokokous RIL Helsinki
19.11. RIL‐Palkinto, julkistaminen RIL Helsinki

Rakennustekniikan laitos

RAKENNUSFYSIIKKA 2015

Uusimmat  tutkimustulokset ja hyvät käytännön ratkaisut

20.–22.10.2015, Tampere-talo
www.ril.fi/rakennusfysiikka2015

Lähetä esitelmäehdotuksesi 13.5. mennessä
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RIL-Seniorit täyttää tänä vuonna 45 vuotta. 
Rakennustekniikka-lehti kertoo seniorien 

aktiivivuosien työtehtävistä, joissa on kartoitettu ja 
muokattu maamme lähitulevaisuutta.

Teksti: Risto Pesonen

LENTOLIIKENTEEN HUIMAAN NOUSUUN 
EI USKOTTU

Tulevaisuuden ennustaminen on 
tunnetusti vaikeaa, rationaalisille 
insinööreillekin. Sen ovat saaneet 
tuta monet, jotka ovat olleet vas
tuussa työnantajayrityksensä tai 
julkishallinnossa sektorinsa pitkän 
aikavälin suunnittelusta.

Eri sektoreiden kehitys on 
muistuttanut sinikäyrää nousui
neen ja laskuineen. Siksi suunni
telmien tekijät ovat nähneet pit
kän uransa aikana niiden toteutu
vankin, mutta myös tulevaisuuden 
kuvat ovat usein osoittautuneet 
yliampuviksi tai reaalimaailman 
huiman kehityksen johdosta no
peasta vanhentuneiksi.
 
Matkustajamäärät kasvaneet 
räjähdysmäisesti
Liikennemuodoista voimakkainta 
ja menestyksekkäintä on maas
samme ollut lentoliikenteen kehi
tys. Matti Koskivaara, joka val
mistui Otaniemestä 1972, johti Fi
naviassa viimeisinä työvuosinaan 
apulaisjohtajana Suomen lento
asemaverkostosta vastaavaa yleis
suunnitteluyksikköä. Sen tehtä
vänä oli lentokenttien maankäytön 
pitkän aikavälin yleissuunnittelu ja 
yhteistyö kuntien ja maakuntakaa
voittajien kanssa.

”Kun tulin silloiseen Ilmailu
hallitukseen vuonna 1979, oli len

toliikenne voimakkaassa kasvussa 
ja suunnitelmia tehtiin etenkin 
HelsinkiVantaalle. Kun maaginen 
miljoonan vuosimatkustajan raja 
ylitettiin joskus 1960luvulla, ei 
Suomessa uskottu koskaan yllettä
vän Pariisin tai Amsterdamin noin 
neljän miljoonan matkustajan lu
kuihin. Ei siis syytä varautua usei
siin kiitoteihin tai jättiläismäisiin 
terminaaleihin. Nyt tiedämme, 
että HelsinkiVantaan kautta kul
kee vuosittain yli 15 miljoonaa 
matkustajaa ja kasvu jatkuu.”

Näin kävi myös parkkipaik
kojen kanssa. Kun ensimmäinen 
noin 1 500 paikan pysäköintilaitos 
valmistui, moittivat Valtiontalou
den tarkastajat silloista Ilmailuhal
litusta ylimitoituksesta: ”Ikinä ei 
noin paljon autopaikkoja tarvita!” 
Nyt parkkitaloissa lienee yli kym
menkertaisesti tuo määrä ja uusia 
rakennetaan lähivuosina, vaikka 
Kehärata helpottaa tätä painetta.

Lentokonepaikkoja on liian vähän
HelsinkiVantaan 2000luvun 
alussa tehdyt pitkän aikavälin 
suunnitelmat ovat parhaillaan uu
den tarkastelun kohteena. Pe
rusongelma syntyi jo 1970lu
vulla, kun kolmannen kiito
tien sijainnista päästiin yksimie
lisyyteen kaavoittajien ja valtion 

kanssa. Suurin pulma tuntuu jat
kuvasti olevan paralleelikiitotei
den väliselle alueelle siirtymisen 
ajankohta.

”Askelmerkkejä haettaessa 
näyttää aina olevan liian aikaista 
ponnistaa. Tätä suurta ja kallista
kin askelta ei toistaiseksi ole uskal
lettu ottaa, vaan on tyydytty jatka
maan nykyisiä terminaaleja mo
lemmista päistä ja sama suuntaus 
taitaa jatkua vielä pitkään. Kysy
mys kuuluukin, kuinka kauan ah
taan terminaalialueen kapasiteetti 
riittää.”

Lentoaseman kapasiteetin pul
lonkaula ei näytä olevan nykyi
sestä terminaalialueen sijain
nista johtuva kiitoteiden ylittämi
nen eikä matkustajaterminaalin 
ahtaus, vaan lentokonepaikkojen 
määrä.

”Voimakkaasti kasvava kautta
kulkuliikenne johtaa siihen, että 
samaan aikaan asematasoille jär
jestetään mahdollisimman paljon 
saapuvia ja lähteviä lentoja mo
nipuolisten ja ajallisesti lyhyiden 
vaihtojen mahdollistamiseksi. Li
säksi suurimpien konetyyppien 
konepaikkojen ja rullausväylien 
vaatimat tilat ovat kasvaneet mer
kittävästi”, Koskivaara arvioi seu
raajiensa haasteita.

Seniorit
45
vuotta
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YMPÄRISTÖTEKNISTÄ OSAAMISTA
turvallisen ja terveellisen ympäristön mahdollistamiseksi

ympäristöriskit ja -vastuut | vaikutusarvioinnit | geoenergiaratkaisut 
pilaantuneet maat | purkujätteen hyötykäyttöselvitykset | työturvallisuus

www.golder.fi
 09 5617210
info@golder.fi

Parhaan ympäristön tekijät
Sito on infran, liikenteen, 
maankäytön, ympäristön 
ja sähköisten palveluiden 
moniosaajayritys. Lähes 500 
asiantuntijaamme tarjoavat 
mutkatonta palvelua ja 
korkealuokkaista suunnittelua 
kymmenellä paikkakunnalla.  
15 palvelualuettamme kattavat 
suunnittelun kaikki vaiheet ja 
osatehtävät sekä asiakasprosessien 
konsultoinnin ja projektinhallinnan. 
Meidän kanssa haastavatkin 
projektit onnistuvat. 

www.sito.fi



ASIANTUNTIJA-AINEISTOA
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Workshopiin osallistui asiantuntijoita 21 maasta.

Teksti: Risto Kiviluoma 
Puheenjohtaja, IABSEn Suomen osasto 
Kuvat: Anu Karvonen

Rakennetekniikan seuraavan 
sukupolven suunnitteluohjeet
IABSE Workshop ”Rakenteiden turvallisuus, vaurionsietokyky ja 
kunnonseuranta”, Tuusula 11−12.2 2015

Silta ja rakennetekniikan kan
sainvälisen yhdistyksen IABSEn 
Suomen osasto ja RIL järjestivät 
Workshopin jatkona vuoden 2013 
vastaavalle tapahtumalle ”Suur
ten rakenteiden turvallisuus, vau
riot ja vaurionsietokyky” (Raken
nustekniikka 1/2013).  Edellisen 
workshopin aihepiiriä oli syven

netty kahden havainnon pohjalta. 
Ensinnäkin vaikka vaurionsieto
kyky ja jatkuva sortuma on mer
kittävänä turvallisuustekijänä tun
nistettu jo 1970luvulta tähtien, 
sitä on uudemmissakin suunnitte
luohjeissa käsitelty vain suppeasti. 
Toisekseen myöskään olemassa 
olevien rakenteiden rakenneana

lyysille ei useammissa maissa ole 
lainkaan suunnitteluohjeita

Tällaisten suunnitteluohjeiden 
menetelmät voisivat luontevasti 
käyttää kunnonseurannan tuotta
maa toteuma ja mittaustietoa ra
kenteesta. Suunnitteluvaiheessa 
huomioon otettuja epävarmuuksia 
voitaisiin toisaalta lieventää, ja toi
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saalta ottaa huomioon rakenteen 
ikääntymiseen, kuormahistoriaan, 
kunnossapitoon ja vaurioihin liit
tyviä tekijöitä. 

Perinteisten materiaalilujuus
kokeiden lisäksi tarkoitukseen so
veltuvaa mittaustietoa tuottavat 
yhä useammin erilaiset ainetta rik
komattomat testausmenetelmät ja 
instrumentointi. Näitä sovelletaan 
projektikohtaisesti ilman sen tar
kempaa normipohjaa, eli ilman 
vähimmäisvaatimuksia mittausten 
laadulle ja määrälle tai mittausten 
tekijän ammattitaidolle. Olemassa 
olevan rakenteen rakenneanalyy
sistä on rakenteen omistajan tai 
viranomaisen kannalta tuloksena 
”vain” asiantuntijamielipide, joka 
voi viimekädessä olla vailla suu
rempaa merkitystä erilaisten lu
pien myöntämisessä, ja mahdol
lisen vaurion tai onnettomuuden 
jälkiselvittelyissä. 

Ikääntyneen rakenteen tar
kempi rakenneanalyysi on haas
tava tehtävä, ja tieteissä tunne
tusti ”mitä enemmän tiedät, sitä 
vähemmän tiedät”. Onkin oletet
tavaa, että merkittävämmän koh
teen analyysissä, jossa kuullaan 
useampaa asiantuntijaa, mielipi
teet voivat mennä ristiin. Lisäksi 
vaurioihin liittyy aina varmuuskä
site. Mikä on hyväksyttävä raken
teen vaurioitumistodennäköisuus, 
ja miten hyvin tilastollisten me
netelmien ja determinististen osa
varmuuslukumenetelmien lasken
taparametrit ja laskentaotaksumat 
on kalibroitu kohdilleen.

Vauriosietokyky, joka esimer
kiksi eurokoodijärjestelmässä on 
kuitattu yhdellä lauseella: ”rakenne 
tulee suunnitella ja toteuttaa siten, 
että esimerkiksi räjähdys, törmäys 
tai inhimillinen erehdys ei vau
rioita sitä alkuperäiseen syyhyn 
nähden suhteettoman paljon”, ei 
aina edellytä kalliita lisärakenteita 

tai ylimitoittamista. Esimerkiksi 
muutama oikeaan kohtaa sijoitettu 
betoniteräs voisi riittää varmista
maan vaihtoehtoisen kuormapo
lun tai kalvovoiman syntymisen 
tilanteessa, jossa pilari häviää alta 
pois räjähdyksen tai törmäyksen 
seurauksena.

Workshopin ohjelma koostui 
kutsutuista alustuksista (5 kpl), 
tieteellisen artikkelin jättäneiden 
alustuksista (32 kpl) sekä paneeli
keskusteluista. Workshop keräsi 63 
osallistujaa 21 eri maasta. Osallis
tujat jakaantuivat likimain tasan 
järjestävien yhdistysten jäseniin, 
eijäseniin ja nuoriin osallistujiin.

Kutsutut alustukset aloitti 
Predrag Popovic Yhdysvalloista 
tekemällä yhteenvedon maansa sil
tasortumista, niiden syistä ja seu
rauksista. IABSEn Presidentti Prof. 
TkT David A. Nethercot Isos
taBritanniasta esitteli menetel
miä, jolla vaurionsietokyky saa
daan osaksi rakennesuunnitte
lua. Sveitsiläinen Prof. TkT Eugen 
Brühwiler analysoi kokemuksia 
olemassa olevien rakenteiden las
kentastandardista, joka on ollut 
käytössä Sveitsissä nyt neljä vuotta. 
Prof. TkT Michael H. Faber Tans
kasta kertoi maaliskuussa jul
kaistavasta riskianalyysipohjai

sesta rakennelaskentaohjeesta, 
ja sen soveltamisesta vaurionsie
tokyvyn analyysiin. Worksho
pin kolmanteen teemaan osallis
tujat johdatti Prof. TkT Joan Ca-
sas Espanjasta puhumalla silto
jen värähtelymittauspohjaisesta 
kunnonseurannasta. 

Prof. TkT Risto Kiviluoman 
vetämissä paneelikeskusteluissa 
käsiteltiin muun muassa suunnit
teluohjeiden kehitystarvetta vauri
onsietokykytarkasteluihin liittyen, 
jatkokoulutuksen merkitystä, ti
lastollisten ja deterministien me
netelmien eroja ja instrumentoin
tipohjaisen kunnonseurannan 
laatukysymyksiä.

Kuten vuoden 2013 tapahtu
maa, nytkin pidettyä Workshop
pia voi hyvin pitää onnistuneena. 
Se mahdollisti paitsi tutkimus
tulosten esittelyn, myös avoimen 
keskustelun eri menetelmien vah
vuuksista ja kehitystarpeista.  

Workshopin kokoelmakirja 
(298 s.) on julkaistu IABSERe
ports sarjassa volyymillä 103. 
Sen voi hankkia IABSEn sivuston 
kautta www.iabse.org.   ■

Workshopiin osallistujia.

Päätöspäivän paneelikeskustelijat: Joan 
Casas (vas.), Eugen Brühwiler, Pred-
rag Popovic, Michael H. Faber ja Risto 
Kiviluoma.
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Swiss standards  
for existing structures 
– Four years of implementation

Text: Eugen Brühwiler 
Professor, Dr Civil Engineer,  
Swiss Federal Institute of Technology (EPFL), 
Lausanne, Switzerland 

1. Introduction
In many countries, civil structu
res such as bridges have been in 
service already for several genera
tions. They add value to the pub
lic economy, and thus there is high 
interest in economic performance 
while providing unrestricted uti
lisation when responding to inc
reasing traffic demands. There is 
also a need to extend the service 
duration of civil structures signifi
cantly beyond 100 years which of
ten is the arbitrarily presumed ser
vice duration of civil structures. 
Structural engineers have to devise 
novel ways to examine the structu
ral safety of existing structures, in 
particular when high cultural va
lues are involved.

Codes for the design of new 
structures are not applicable to 
existing structures, and enginee
ring of existing structures must be 
based on an inherent methodo
logy that essentially includes up
dating by collecting detailed ac
tual information since the struc

ture exists and performs for many 
years.

For this reason, the Swiss So
ciety of Engineers and Architects 
(SIA) launched a pioneering pro
ject in 2005 to develop a series of 
standards for existing structures 
which were implemented in the 
structural engineering community 
in January 2011 [1]. In a country 
with a rather welldeveloped infra
structure such as Switzerland, the 
establishment of this series of stan
dards was a real need arising from 
the fact that significantly more 
than half of all current and future 
structural engineering activities 
are and will be related to existing 
structures.

2. Standards SIA 269 (2011)  
– Existing structures
Standard SIA 269 “Existing struc
tures – Basis for examination and 
interventions” [2] describes the 
basic principles and the procedure 
to be followed in the treatment of 
existing structures and is directed 
at specialists in engineering activi

ties related to existing structures. 
Standard SIA 269 is supplemented 
by a series of standards which treat 
specific items as shown on Figure 
1.

Figure 1: General overview on the se-
ries of standards SIA 269 for existing 
structures.

 

Standard SIA 269/1 [3] contains 
updated models for actions and 
action effects, and SIA 269/2 to 6 
give specific indications for upda
ting material and structural para
meters and models valid for the 
various types of structures, in par
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ticular when materials and struc
tural systems from the past are in
volved. They address structural re
sistances and corresponding mo
dels. Standard SIA 269/7 covers 
geotechnical aspects specific to 
existing structures, and SIA 269/8 
(to be published in 2015) refers to 
earthquake engineering of existing 
structures.  

Figure 2 gives the table of con
tents of Standard SIA 269. After 
defining the framework, basics 
and activities when dealing with 
existing structures are covered. 

The first principle of the Stan
dard SIA 269 states that activi
ties related to existing structures 
are carried out while duly respe
cting individual and society’s sa
fety needs as well as economic, en
vironmental, cultural and societal 
compatibility, thus following the 
principles of sustainable develop
ment of the built environment. 

Preservation of an existing 
structure over its future service 
duration always has to fulfil the 
main objectives of satisfying the 
requirements for utilisation and 
legal aspects, guaranteeing struc
tural safety and serviceability, and 
preserving the material and cul
tural values of a structure while 
accounting for economy and 
aesthetics.

3. First experiences  
After the publication of the Stan
dards SIA 269 on January 1 2011, 
introductory courses have been 
conducted and background docu
ments were established with the 
objective to implement content 
and methodologies into the engi
neering practice in Switzerland. 
These implementation initiatives 
have proven to be a very valuable 
and effective since inquiries regar
ding the interpretation and appli

 

Figure 2: Content of Standard SIA 269 [1].

cation of articles in the standards 
were limited. 

In general, examination of exis
ting structures through a stepwise 
procedure and thorough updating 
is well conducted by the structural 
engineers. With the introduction 
of the Standards SIA 269, detai
led structural safety verifications 
are now conducted more syste
matically with the objective to li
mit construction interventions. In 
single cases, also probabilistic met
hods and riskbased safety verifi
cations are conducted.

Overall, it can be stated that 
the Standards SIA 269 are well ac
cepted by the engineering commu
nity which makes finally the real 
success of the standards. Never
theless, implementation of these 
standards was challenging since 
most structural engineers have no 
or only little education and trai
ning in structural engineering re
lated to existing structures. Conse
quently, some reluctance to apply 
“novel” engineering methods is 
still present in single cases.  

However, since projects 
implying high construction cost 

are financially more interesting for 
engineering firms and contractors, 
there is a difficulty to provide suf
ficient incentives for mandated en
gineers to reach the general goal to 
“get more out of the existing struc
ture” and to “limit interventions 
costs”. This organisational matter 
is a real challenge in particular for 
the owners of structures.  

4. Application of the Standards SIA 
269 to two existing bridges 
4.1 Railway bridge at Eglisau – Fa-
tigue safety verification using data 
from monitoring [6] 
The railway bridge across the Ri
ver Rhine at Eglisau in Switzer
land was built from 1895 to 1897 
for single lane railway traffic. The 
central part of the 457 m long 
bridge is a riveted steel truss struc
ture made of early mild steel. The 
truss girder has a span of 90 m and 
a height of 9 m (Fig. 3). 
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Results of fatigue safety verifi
cation on Level 1 applying updated 
railway traffic load models as given 
by Standard SIA 269/1 were not 
conclusive, and the owner deci
ded to perform a monitoring cam
paign in order to determine actual 
railway traffic action effects on the 
most important structural mem
bers. The main objective was to ve
rify the fatigue safety of the riveted 
structure in view of a long future 
service duration exploiting the ad
vancements of the Standards SIA 
269. 

Standard SIA 269 allows for up
dating using data from monitoring 
of fatigue action effects. Railway 
traffic action effects were directly 
measured by monitoring reducing 
thus sources of uncertainty. Howe
ver, it may not be possible to ob
tain monitored data directly in 
cross sections determinant for the 
fatigue safety verification. Also, ac
tion effect due to dead load is not 
recorded by monitoring. Struc
tural analysis is thus needed to 
“translate” monitored data to sec
tions determinant for the structu
ral safety verification (Fig. 4).

Strain gauges were mounted 
on several structural elements re
levant for the verification of the 
fatigue safety. An average of 159 
trains per day was recorded during 
the 12 months monitoring period. 
Monitored raw data from every 
train passage were exploited to ob
tain histograms of stress cycles.

Fatigue safety verification follo
wed a stepwise procedure: First, fa
tigue safety was checked with res
pect to the fatigue limit of riveted 
details. Only in three cases, fatigue 
damage accumulation calculation 
by applying the PalmgrenMiner 
rule needed to be conducted in a 
second step. Fatigue loading due 
to past traffic was estimated using 

Figure 3: Railway bridge across the River Rhine at Eglisau, Switzerland.

 

Figure 4: Translation of monitored data to sections determinant for structural 
safety.

available detailed traffic informa
tion. A scenario of future traffic 
demand was considered to forecast 
fatigue in 50 years. The fatigue sa
fety verifications based on the mo
nitored values finally showed suf
ficient fatigue safety for the entire 
riveted structure for at least the 
next 50 years of service duration. 

The study revealed that the ri
veted structure was actually expo
sed to relatively low fatigue stres
ses during its past service duration 
of 115 years. In fact, the structure 
is virtually still in an undama
ged condition in terms of fatigue, 
and only the planned future hig
her railway traffic loading may 
produce fatigue damage in single 
structural elements.  

The present approach turned 
out to be very economic as the 
cost for the monitoring and ac
companying theoretical studies is 
only a small fraction of the cost 
of a hypothetical major strengthe
ning or bridge replacement pro
ject which could be avoided by this 
study.

 

4.2 Chillon Highway Viaducts  
– Strengthening using R-UHPFRC 
The Chillon Viaducts are part of 
the Swiss National Highway on the 
east end of Lake Geneva. The va
riable height box girder bridges, 
spanning between 92 m and 104 m 
over a total length of 2’210 m (Fig. 
5), were built in 1969.
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Structural safety verification 
on a first level using updated road 
traffic models and updated values 
for concrete strength showed that 
structural safety requirements cur
rently can just be fulfilled. The go
verning structural element turned 
out to be the 18 cm thin deck slab. 
However, further investigations re
vealed that the concrete is prone 
to alkali aggregate reaction (AAR) 
which is expected to lead to conc
rete strength reduction over time. 
Thus, it could be anticipated that 
the structural safety will no longer 
be fulfilled for significantly AAR 
damaged concrete, and strengthe
ning was investigated. 

Conventional strengthening 
methods turned out to be costly 
and technically not efficient. The 

Figure 5: Chillon Viaducts near Montreux, Switzerland.

chosen strengthening method was 
casting of a 40 to 50 mm thin layer 
of UltraHigh Performance Fiber 
Reinforced cementbased Compo
site (UHPFRC), additionally rein
forced with steel rebars, on the top 
surface of the deck slab [7]. 

This additional layer of high 
performance material provided 
a significant resistance increase 
in flexure and shear as well as fa
tigue of the deck slab in the tran
sverse direction, anticipating the 
decrease in strength of the existing 
concrete subjected to AAR. In ad
dition, this layer also led to some 
increase in stiffness and flexural 
resistance in the longitudinal dire
ction of the bridge girder. Finally, 
the very dense UHPFRC layer acts 
as waterproofing of the deck slab.  

The intervention cost was 200 
Euro per m2 of deck slab surface is 
very economic compared to con
ventional strengthening methods 
or options such as bridge replace
ment. In addition, cultural va
lues of this viaduct as one of the 
most important structures from 
the era of highway construction in 
Switzerland, could be preserved.
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5. Conclusions
Novel engineering methods are 
needed for engineering of exis
ting civil structures responding in 
this way to the principles of sustai
nability. In Switzerland, the Stan
dards SIA 269 dealing with exis
ting structures respond to this goal 
and provide a reliable framework 
for the structural engineering 
community. 

From the two above outlined 
examples follows that significant 
cost savings for the maintenance 
of existing structures could be rea
lized in Switzerland since the int
roduction of these standards. This 
is of outmost importance from 
a socioeconomic viewpoint, as 
public financial means should be 
invested into real societal needs 
for improving infrastructure. 

6. References
[1] BRÜHWILER, E., VOGEL, T., 
LANG, T., LÜCHINGER, P., Swiss 
standards for existing structures, 

Structural Engineering Interna
tional, IABSE Zurich, 2/2012, pp. 
275–280.
[2] SIA 269, 2011. Existing struc
tures – Bases for examination and 
interventions, Swiss Society of En
gineers and Architects (SIA), Zu
rich. (in German and French)
[3] SIA 269/1, 2011. Existing 
structures – Actions, Swiss Society 
of Engineers and Architects (SIA), 
Zurich. (in German and French)
[4] SIA 269/2, 2011. Existing 
structures – Concrete structures, 
Swiss Society of Engineers and 
Architects (SIA), Zurich. (in Ger
man and French)
[5] SIA 269/3, 2011. Existing 
structures – Steel structures, Swiss 
Society of Engineers and Archite
cts (SIA), Zurich.
[6] BRÜHWILER, E., BOSS
HARD, M., STECK, P., MEYER, 
C., TSCHUMI, M., HALDI
MANN, S., Fatigue safety exami
nation of a riveted railway bridge 
using data from long term moni

Figure 6: UHPFRC casting using a machine allowing for 1’250 m3 of fresh UHPFRC. to be placed on the 2’100 m long and 11 m 
wide deck slab in 5 weeks only..

toring, IABSE Conference, Rot
terdam May 6–8, 2013: Paper ID 
RTM00642013. 
[7] BRÜHWILER, E., DENARIE, 
E., “Rehabilitation and strengthe
ning of concrete structures using 
UltraHigh Performance Fibre 
Reinforced Concrete”, Structu
ral Engineering International, Vo
lume 23, Number 4, November 
2013, pp. 450–457.   ■



 1/2015 • Rakennustekniikka 81

Teksti: Juha Vinha, Tampereen teknillinen yliopisto, Rakennustekniikan laitos

vaurioiden korjaaminen on tuo
nut mukanaan opetustarpeita li
säksi muun muassa mikrobiolo
giaan ja haittaaineisiin liittyen, 
jotka eivät sinällään suoraan kuulu 
rakennusfysiikkaan.

Rakennusfysiikan suunnitte
lussa tarvitaankin nykyisin hy
vin laajaalaista ja myös poikkitie
teellistä osaamista. Rakennusfysii
kan suunnittelun merkitys koros
tuu muun muassa siten, että sille 
on jo pitkään ollut olemassa erilli
set suunnittelupätevyydet. Lasken
taohjelmien käyttö on koko ajan li
sääntymässä myös suunnittelussa.

Osaavan suunnittelun merki
tys korostuu entisestään korjaus
hankkeissa, joissa joudutaan kor
jaamaan puutteellisesti tai vir
heellisesti tehtyjä rakenneratkai
suja, jotka voivat sisältää lisäksi 
kosteusvaurioita. Rakennusfysii
kan suunnittelijan on myös oltava 
kiinteässä yhteistyössä muiden ra
kennushankkeen suunnittelijoiden 
kanssa, koska monilla rakennusfy

Viimeisen 30 vuoden, ja varsin
kin viimeisen kymmenen vuoden 
aikana rakennusfysiikan alueella 
on tapahtunut suuria muutoksia 
niin tutkimuksessa, opetuksessa, 
suunnittelussa kuin käytännön ra
kentamisessakin. Rakennusfysii
kan tutkimus on lisääntynyt sekä 
Suomessa että kansainvälisesti voi
makkaasti, ja tutkimustuloksia jul
kaistaan vuosittain monikertainen 
määrä verrattuna viime vuositu
hannen tilanteeseen. Tutkimusme
netelmien puolella suurin muutos 
on ollut laskennallisten tarkaste
lujen lisääntyminen laskentaohjel
mien kehittyessä yhä monipuoli
semmiksi ja paremmiksi.

Opetuksen alueella rakennus
fysiikan opintomäärät ovat kasva
neet merkittävästi ja ne ovat edel
leen kasvamassa. Yhtenä syynä 
tähän on se, että uusia määräyk
siä ja suunnitteluohjeita on tuo
tettu rakennusfysiikan alueella 
viime vuosina ennätyksellisen pal
jon (kuva 1). Perinteisen lämpö ja 
kosteusfysiikan rinnalle ovat tul
leet myös energiatehokkuuden 
parantamiseen liittyvät asiat sekä 
akustinen suunnittelu. Kosteus

Rakennusfysiikka on noussut kes
keiseksi osaamisalueeksi nykyi
sessä rakentamisessa. Rakennus
alalla tarvitaan uutta tietoa sekä 
rakennusfysiikkaan liittyvästä 
teoriasta että käytännön suun
nitteluratkaisuista johtuen muun 
muassa rakenteiden kosteusvau
rioista ja homeongelmista, kiris
tyneistä energiansäästötavoitteista 
sekä ilmastonmuutokseen liitty
vistä asioista.

Rakennusfysiikan suunnittelu vaatii 
laaja-alaista osaamista 
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RIL 255-1-2014 
Rakennusfysiikka I
Rakennusfysikaalinen suunnittelu ja 
tutkimukset
 
www.ril.fi/kirjakauppa

RIL julkaisi viime vuoden lopussa 
uuden rakennusfysiikan käsikir
jan ensimmäisen osan. Kirjan kir
joittajina ovat toimineet pääasiassa 
Tampereen teknillisen yliopiston 
rakennustekniikan laitoksen opet
tajat ja tutkijat, mutta kirjoittaja
kaartiin kuuluu lisäksi paljon kir
joittajia myös muista tutkimusor
ganisaatiosta ja yrityksistä. 

Käsikirja on jaettu kahteen 
osaan. Nyt julkaistu osa 1 Raken
nusfysikaalinen suunnittelu ja tut
kimukset sisältää rakennusfysi
kaalisen suunnittelun ja lasken
nallisten tarkastelujen toteutuksen 
perusteet, rakenneratkaisujen ku
vauksia, rakennuksen energiate

hokkuuden hallintaa, materiaalien 
ja tuotteiden rakennusfysikaali
sia ominaisuuksia sekä mittaus ja 
tutkimusmenetelmien kuvauksia. 

Myöhemmin julkaistava osa 2 
Rakennusfysiikan teoria ja las-
kentasovellukset käsittelee raken
nuksen ja rakenteiden ulko ja si
säympäristön olosuhteita ja rasi
tuksia sekä lämpöön, kosteuteen ja 
ilmavirtaukseen liittyvää teoriaa ja 
laskentasovelluksia.  ■

Käsikirjan I osa antaa yleiskuvan 
rakennusfysiikan osa-alueista  
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Kuva 1. Ympäristöministeriön ja Suomen Rakennusinsinöörien Liiton julkaisemien 
voimassa olevien rakennusfysiikkaa käsittelevien (lämpö, kosteus ja energiankulutus) 
määräysten ja ohjeiden sivumäärän kehitys 1960–2013.

siikkaan liittyvillä asioilla on vai
kutusta rakennuksen arkkitehtuu
riin, rakennesuunnitteluun ja ta
lotekniikkaan. Rakennusfysiikan 
osaamisalue onkin muodostunut 
nykyisellään niin laajaksi, että sen 
hallitseminen on haasteellista ja 
edellyttää tiivistä perehtymistä ai
heeseen sekä pitkää kokemusta.

Rakennusfysiikan hallinta on 
keskeinen osatekijä myös käytän
nön rakentamisessa. Energiate
hokas rakentaminen ja ilmaston
muutos ovat tuoneet mukanaan 
entistä suuremmat laatuvaatimuk
set liittyen muun muassa raken
nustyömaan kosteussuojaukseen, 
rakennusaikaisen kosteuden kui
vumiseen ja hallintaan, rakentei
den kosteuseristyksiin, lämmö
neristeiden asentamiseen sekä 
rakennuksen ilmatiiviyteen ja 
tuulensuojaukseen. 

Rakenteiden ja rakennuksen 
toteuttaminen rakennusfysikaali
sesti toimivaksi edellyttää suunnit

telun lisäksi siten suurta ammat
titaitoa myös rakentamisessa sekä 
toteutuksen riittävää valvontaa. 
Sama pätee erilaisiin rakennuk
sissa tehtäviin seurantamittauksiin 

sekä vanhoissa rakennuksissa teh
täviin kuntoarvioihin ja kosteus
vauriokartoituksiin.  ■
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RILin jäsenille kattavat jäsenedut

Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry on valtakunnallinen puolueeton asiantuntijaorganisaatio, jonka tar
koituksena on edistää hyvää suunnittelu, rakentamis ja ylläpitotapaa sekä rakennusalan asiantuntijuuden kehit
tymistä Suomessa. Vuonna 1934 perustetun järjestön jäsenistö koostuu yli 6 400:sta rakennus, yhdyskunta, ym
päristö ja kiinteistöalan diplomiinsinööristä, tekniikan lisensiaatista ja tohtorista sekä teekkarista.

Alan parhaat ammattiuutiset ja 
niiden verkkopalvelut
■■ Jäsenetulehtinä kaikille Raken

nuslehti, Rakennustekniikka ja 
eRakennusinsinööri

■■ Varsinaisille jäsenille lisäksi 
Tekniikka&Talous, teekkareille 
sama sähköisenä

■■ Talentumin, Sanoma Median 
ja SAFAn lehtiä 30... 50 %:n 
alennuksella

■■ Betoni, Teräsrakenne ja 
PUUlehdet

■■ RILTEK yhteisjäsenten Ta
louselämän tilaukset

Ammattitaidon kehittäminen:
■■ Tekniikkaryhmien tapahtumat, 

ekskursiot ja muu toiminta
■■ Täydennys ja pätevöitys

koulutus, jäsenille alenne
tut hinnat RILin järjestämistä 
koulutustilaisuuksista

■■ Julkaisutoiminta, jäsenille  
RILin julkaisuista 20 % (itse 
maksaville), nuorille jäsenille 
alennus 50 %

Tulevaisuuden rakentajien 
tukeminen:
■■ Harjoittelu ja diplomityöpalk

kasuositukset teekkareille
■■ Apurahat teekkareiden ulko

maan harjoitteluun
■■ Apurahat DItutkinnon 

1. vaiheen erinomaisesti 
suorittaneille

■■ Apurahat hyvin opinnoissaan 
menestyneille valmistuneille

■■ Mentorointi vastikään 
valmistuneille

Turvan antaminen työelämässä:
■■ Palkat ja palkkatilastot
■■ Työsuhdejuridinen neuvonta
■■ Vastuu ja oikeusturvavakuutus 

toisen palveluksessa oleville
■■ RILin neuvottelemat edulliset 

ryhmävakuutukset www.if.fi/ril
■■ Työttömyysturva erillistä mak

sua vastaan IAETkassassa
■■ Työttömyysturva erillistä mak

sua vastaan AYTkassassa

Alan osaamisen esille tuonti:
■■ Vuosittain myönnettävä 

RILPalkinto
■■ Vuoden rakennusalan 

diplomiinsinööri
■■ Sillat ja erikoisrakenteet tek

niikkaryhmän myöntämä Vuo
den Silta palkinto

■■ Sillanrakennuksen erikoispal
kinto joka toinen vuosi

Sosiaalinen kanssakäyminen ja 
vapaa-aika:
■■ Alueelliset joulu ja kesäglö

git, golf, tennis, suunnistus, 
regatta...

■■ Ikäryhmien eli RILNuorten ja 
RILSenioreiden toiminta

■■ Alueosastojen ja teekkareiden 
tapahtumat

■■ Valtakunnalliset kevät ja 
syyskokoukset

■■ Vierumäen huvila

Katso tarkemmat tiedot:  
www.ril.fi/fi/jasenyys/jasenedut-
ja-palvelut.html 
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