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Yhteinen innostus 
tuo tulosta

  Asettamalla tavoitteet tarpeeksi korkealle,  
saadaan myös tulosta aikaiseksi. Lisäksi tarvitaan 
paljon työtä ja yhteistä innostusta. Ilokseni ympäris-
töasioissa ollaan nyt tällä tiellä.

Oma LUMO-ohjelmamme on jopa ylittänyt ta-
voitteensa. Silti työ on vasta alussa, mutta lisää 
vauhtia antaa hyvä yhteistyö eri osapuolten kesken. 
Järjestöjen, viranomaisten ja kiviainestoimijan edus-
tajat istuvat samalla puolella pöytää.

Meillä on paljon uusia mahdollisuuksia. Yksi 
suurimmista on kompensaatio. 

Kompensaation avulla rakennushankkeessa tuo-
tetaan luonnon monimuotoisuudelle hyötyä, joka on 
vähintään hankkeen aiheuttaman hävikin suuruinen. 
Kompensaatio voi olla uuden elinympäristön luomis-
ta, ympäristön ennallistamista tai aktiivista hoitoa. 

Se on iso asia ympäristön kannalta, ja toisaalta 
rakentamatta jättäminen tulee yhteiskunnalle todel-
la kalliiksi. 

Ympäristön monimuotoisuuden turvaaminen ja 
yritysten liiketoiminta eivät sulje toisiaan pois, päin-

vastoin. Uusia liiketoiminnan mahdollisuuksia ovat 
esimerkiksi  ekosysteemipankit ja -hotellit. Nyt tar-
vitaan pilottikohteita, kokemuksia ja sen jälkeen sel-
keitä toiminnan periaatteita ja pelisääntöjä vaikka 
jäteveron malliin.

Rudus on kierrättänyt betonia jo kaksikymmen-
tä vuotta. Asiat etenevät hitaasti; nyt Suomessakin on 
alettu puhua kiertotaloudesta. Se on hieno toiminta-
malli, jota on syytä edistää ja puolustaa kaikin tavoin. 

Aidon kierrätyksen suurin uhka on jätteen 
dumppaaminen, jota pyritään usein tekemään kier-
rätyksen kaavun alla rakentamalla jätteestä massiivi-
sia meluvalleja tai paksuja kenttärakenteita. 

Teknisten ratkaisujen ja dumppauksen estämi-
sen lisäksi toimiva kiertotalous edellyttää palveluja 
ja toimintamalleja, jotka tukevat myös liiketoimintaa 
ja luovat uudenlaisia markkinoita. 

Lauri Kivekäs
toimitusjohtaja
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 Kymijoelle rakennetaan vaelluskaloille, 
pääasiassa lohelle, soveltuvia kutualueita. Projektin 
nimi Ilmasilta viittaa siihen, että soraistukseen 
käytetään osin helikopteria. Kymijoella on paljon 
koski- ja virta-alueita, joille soran kuljettaminen olisi 
muuten vaikeaa tai mahdotonta.

– Kymijoessa on heikosti kutupaikkoja esimerkiksi 
lohelle ja taimenelle. Kun saadaan oikeanlaista soraa, 
kalatkin löytävät sinne, sanoo Kari Taimisto hankkeen 
toteuttamisesta vastaavasta Cursor Oy:stä.

Kymijoen kunnostamiseen käytetään Ruduksen 
joenkunnostukseen tarkoitettuja tuotteita, joita ovat 
muun muassa seulotusta kivestä tehty kutusora ja 
kooltaan suurempi kutukivi.

Kymijoen projektiin kutukiveä menee noin 2 500 
tonnia eli noin 60 kasettiautollista. Toimitukset 
alkoivat toukokuun puolivälissä.

Ilmasilta-hanke valmistuu syyskuun lopussa.

teksti: Leena-Kaisa Simola  

Yhteisellä asialla: 
Rudus on ollut  
mukana jo usean  
joen kunnostuksessa, 
kuvat Hollolan  
Herralan Hahma-
joelta.

ILMASILTA RAKENTAA KUTUPAIKKOJA KYMIJOKEEN

RYTTYLÄSSÄ KIRITETÄÄN YHDESSÄ

 Urheiluseura Ryttylän Kiri otti kutsun vastaan ja ryhtyi yhdessä 
asukkaiden ja Ruduksen kanssa miettimään paikallisen soranottoalueen 
jälkihoitoa. 

Ryttylän Kiri, Hausjärven kunta ja Rudus suunnittelivat yhdessä 
asukkaille virkistysaluetta, jonne tulee esimerkiksi hiihtolatuja, frisbeegolf ja 
mahdollisuus erilaisten tapahtumien järjestämiselle. 

Luonnon monimuotoisuutta on edistetty poistamalla komealupiinia. 
Vieraslajista syntynyt kasa peitettiin kahden metrin paksuisella maa-
aineksella, jolloin saatiin pulkkamäeksi ja paahderinteeksi sopiva kumpu.

Eroosio-ojien täyttäminen edistää sekä kasvien vesitasapainoa, veden 
puhdistumista että alueen turvallisuutta. 

Virkistysalue valmistuu tämän vuoden loppuun mennessä.

Rudukselle koko potti 
Betonin työturvallisuus- 
kilpailussa

 Betoniteollisuuden vuoden 2014 työ- 
turvallisuuskilpailun kaikkien kolmen kilpailu- 
sarjan osakilpailuvoitot päätyivät Ruduksen 
tehtaille. Elementtisarjan voitti Kiteen 
elementtitehdas, valmisbetonisarjan valmis-
betonitehdas Kuopiosta ja betonituotetehtaiden 
sarjan Orimattilan betonituotetehdas.

Rudus Oy ja nämä kolme tehdasta valittiin  
poikkeuksellisesti kokonaiskilpailun voittajaksi 
osakilpailuvoittajien tasaväkisyyden sekä 
Ruduksen johdolta tulleen tuen ja ohjauksen 
ansiosta. 

Tuomariston mukaan Ruduksen tehtaissa 
noudatetaan työturvallisuuden viimeisimpiä 
oppeja. Koko henkilökunta on motivoitu ja 
sitoutettu tinkimättömään työturvallisuuden 
kulttuuriin. Työolot on järjestetty lean periaat- 
teiden mukaan niin, että työtä voidaan tehdä  
tehokkaasti ja turvallisesti siistissä sekä  
hyvässä järjestyksessä olevassa työympäristössä. 

 Lue lisää ruduspro.fi
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 Matinkylän Metrokeskus on uudisrakennus, 
jossa kauppakeskus Ison Omenan laajennus ja 
bussiterminaali rakennetaan tulevan metroaseman 
päälle.  Matinkylän asema integroituu tiiviisti 
maanpäälliseen rakentamiseen. 

Metrokeskuksen bruttoala ilman vesikattoa on 
noin 90 000 neliötä, mikä vastaa pinta-alaltaan 
noin 13 täysmittaista jalkapallokenttää.

Betonirakenteita tarvitaan peräti 33 000 
kuutiota. Se puolestaan vastaa tilavuudeltaan 
kuutiota, jonka särmän pituus on noin 32 metriä. 

Betonit toimittaa Rudus.
Suuria betonivaluja tehtiin 42. Suurimmat 

yksittäiset valut olivat 1 150 neliötä. Noin 700 
neliön valuun tarvitaan sadan betoniauton 
kuormat, jotka kaikki täytyy toimittaa saman 
päivän aikana. Työmaan logistiikka sujui ilman 
ongelmia.

– Se oli upea suoritus paikallavalun 
urakoitsijalta, kiitti NCC:n aluejohtaja Jukka Kylliö. 

Työmaan etenemistä voi seurata:  
 laajennus.isoomena.fi/nettikamera

RUDUSPRO.FI  
AVATTU

 Uusi ruduspro.fi -sivusto  
on ammattilaisten tietokanava  
ja kohtauspaikka.

Sivuilla on tietoa Ruduksen 
tuotteista, referensseissä kerro-
taan sekä tuotteiden käytöstä 
että käyttäjistä ja ajankohtaista-
palstalla on uutisia alan am- 
mattilaisille.

Pari kertaa kuussa julkaistaan 
blogi eri kirjoittajilta. Anna kom-
menttisi, kysy, kerro lisää tai väitä 
vastaan.

Yhteydenottoa varten on 
helppo lomake ja sivustolla 
on myös toimialojen yhteys-
henkilöiden puhelinnumerot.
ruduspro.fi on juuri avattu ja 
sivuston sisältö täydentyy koko 
ajan.

 Pääkaupunkiseudulla yli 20 vuotta 
toimineen Koiviston Vihertyö Oy:n 
perustaja Hannu Koivisto on valittu Vuoden 
Kivenpyörittäjäksi.

Rudus Oy valitsee vuosittain 
Kivenpyörittäjäksi henkilön, joka on edistänyt 

ympäristörakentamista Suomessa.
Kivenpyörittäjän valinnalla halutaan 

tuoda esiin ammattitaitoista ja laadukasta 
ympäristörakentamista.

MATINKYLÄN METROKESKUS VALMISBETONIN SUURURAKKA  

HANNU KOIVISTO KIVENPYÖRITTÄJÄ 2015

 Lue lisää ruduspro.fi
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 Juttutuokio ympäristö-
päällikkö Hanna Luukko-
sen ja kiviainespuolen toimi-
alajohtaja Antti Määttäsen 
kanssa osoittaa oitis, että  
soranoton ympäristövaikutus-
ten pienentäminen on Rudus 
Oy:ssä paitsi normitoimintaa 
myös jatkuvaa kehittämistä.

Kaksikon mukaan rima 
pidetään Ruduksessa korke-
alla.

– Soranottoalue on käy-
tännössä aina myös pohjave-
den muodostumisaluetta, jos-
sa jo pienikin kemikaalivuoto 

voi vaikuttaa veden laatuun. 
Lupaehtoja noudatamme tie-
tysti tinkimättömästi. Omis-
sa kemikaalien ja öljyjen kä-
sittelyohjeissamme on niiden 
lisäksi paljon ekstraa. Esi-
merkiksi koneiden tankkaus-
paikkojen turvallisuutta on 
parannettu huomattavasti.

Koko henkilöstö on val-
jastettu ympäristövastuulli-
seen toimintaan ympäristö-
turvallisuuskortilla. Sen saa 
päivän koulutuksen, käytän-
nön harjoitusten ja kokeen 
suoritettuaan.

MYÖS BETONIN   
KIVIAINES KALLIOSTA

Parhaat sora-alueet käytettiin 
vuosikymmeniä sitten teiden 
pohjiin ja betonin valmistuk-
seen. 

Pääkaupunkiseudulla  
betonisoran kuljetusmatkat 
ovat jo 70-80 kilometriä ja 
osassa Suomea jopa pidem-
mät. Kuljetusrumbaa ja sen 
aiheuttamia päästöjä saadaan 
vähennettyä dramaattisesti, 
kun pääosa sorasta ja muus-
ta harjukiviaineksesta korva-
taan kalliosta murskattaval-

la kiviaineksella. Sitä saadaan 
merkittävästi lähempää  
käyttökohteita.

Tällä hetkellä betonin val-
mistuksessa käytetään kui-
tenkin lähes pelkästään luon-
nonsoraa. Ruduksen tavoite 
on 5-20 vuodessa siirtyä te-
kemään myös betonikiviaines 
kalliosta. Teknisesti betonin 
valmistaminen kalliokiviai-
neksesta onnistuu. Mutta se 
ei ole helppoa:  särmikäs kivi- 
aines ja hienoaines vaikut-
tavat muun muassa betonin 
pumppaukseen, tiivistämi-

teksti: Sirkka Saarinen  kuvat: Vilma Pylkkö

Soranoton ympäristöriskit ovat vähentyneet sekä 
viranomaismääräysten että yritysten  vastuullisuuden 
lisääntymisen ansiosta. Parhaimmillaan soranotto 
vaikuttaa ympäristöön myönteisesti edistämällä luonnon 
monimuotoisuutta. Iso ympäristöasia tulee olemaan 
luonnonsoran korvaaminen kalliosta murskatulla  
kiviaineksella myös betonin valmistuksessa.

VASTUULLINEN SORANOTTAJA 

vähentää ja korvaa
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JATKUU SEURAAVALLA SIVULLA   8

Hyvinkäällä etsitään  
mennyttä aikaa
Mistä on mielenkiintoinen ympäristötaideteos tehty?  
Riku Lumiaro teki sellaisen kivistä, vanhoista 
rintamiestalon ikkunoista, heinäseipäistä sekä eläinten 
luista. Näin syntyi Mennyttä aikaa etsimässä -teos 
Ruduksen vanhalle soranottoalueelle Hyvinkään 
Suomieheen. 

Hyvinkään kaupunki kaavailee muotoiltuun 
luontoon polkua, jonka varrella teos tulee olemaan 
kaikkien kulkijoiden ilona. Jääkaudella muodostuneet 
suojellut luonnonmuistomerkit toimivat myös kohteen 
vetonauloina. 

Soranotto päättyi Suomiehessä 2014 ja alue 
kuuluu Ruduksen LUMO-ohjelmaan. Rudus on tehnyt 
yhteistyötä alueen kehittämiseksi Hyvinkään kaupungin 
ympäristöviranomaisten ja kaupunkisuunnittelijoiden 
kanssa

Jälkihoitosuunnitelman toteutuksen myötä 
Suomiehen alueesta tulee esimerkkikohde uudelle 
jälkihoitotavalle. Samalla kohde muuttuu elämykselliseksi 
ja yllätykselliseksi virkistysalueeksi. 

 Lue lisää ruduspro.fi

seen sekä sementin käyttöön. 
Kaikki nämä ominaisuudet 
on saatava hallintaan.

– Onneksi Ruduksessa 
on innovatiivisia kehittäjiä 
sekä betoni- että murskaus-
toimialoilla, jotta haastavaa 
kehitystyötä voidaan tehdä, 
Luukkonen toteaa. 

Rudus valmistaa noin 
kolmanneksen Suomessa 
käytettävästä betonikiviai-
neksesta. Sen korvaaminen 
kalliokiviaineksella on iso 
ympäristöasia. Harjut sääs-
tyvät. Kallioalueella toimi-

minen on aina riskittömäm-
pää myös juomavesihuollon 
kannalta.

SIDOSRYHMIEN 
VUOROPUHELU TOIMII

Ympäristönäkökulma soran-
ottoon on muuttunut radi-
kaalisti. Ratkaisevan tärkeää 
on ollut vuoropuhelun li-
sääntyminen. Nyt luontovä-
ki, naapurit, viranomaiset ja 
yritys istuvat samalla puo-
lella pöytää ja tuovat kukin 
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osaamistaan ja ammattitaito-
aan yhteiseksi hyväksi. 

Tavoitteet ovat usein sa-
mat: esimerkiksi vähemmän, 
mutta isompia soramonttuja.

Yllätys pääosin teknisen 
koulutuksen saaneelle  
henkilöstölle oli Määttäsen 
mukaan aikanaan se, että  
soranottoalueilla on paljon 

potentiaalia luonnon moni-
muotoisuuden edistäjinä, esi-
merkiksi paahdealueina ja 
perhosniittyinä.

VIERASLAJIT KURIIN

Rudus LUMO-ohjelma säi-
lyttää ja edistää luonnon mo-
nimuotoisuutta. Uusin esi-
merkki liiketoiminnan ja 

ympäristövastuullisen toi-
minnan yhdistämisestä on 
vieraslajien torjuminen.  
Vieraslajit, kuten lupiinit ja 
jättiputket sekä allergisoivat 
kasvit kuten pujot ovat ha-
nakkoja valtaamaan myös  
soranottoalueita.

– Pitkän tähtäimen tavoit-
teena meillä on täysin vieras-
lajeista vapaat soranotto- 
alueet. Tarkoitus on myös 
aloittaa vieraslajien ja aller-
gisoivien kasvien vastaanotto 
ja turvallinen käsittely ylijää-
mämaiden vastaanottopis-

teissämme. Teemme parai-
kaa testauksia ja kehitämme 
palvelukonseptia, Luukkonen 
kertoo.

Rudus on kesällä 2015 
mukana myös Suomen luon-
nonsuojeluliiton projektissa, 
jossa perinnemaisemien hoi-
dossa keskitytään vieraslajien 
poistamiseen.�

Soranottoalueiden jälkihoito on kuulunut 
ottamisprosessiin maa-aineslain 
voimaantulosta lähtien vuodesta 1982. 
Vaadittu perusjälkihoito pystytään 
toteuttamaan varsin yksinkertaisin 
menetelmin.

– Hakija ehdottaa, lausujat lausuvat 
ja lopuksi lupaviranomainen määrittelee, 
miten jälkihoidetaan, Ulla-Maija Liski 
kertaa marssijärjestyksen.

Hän on toiminut runsaat puolitoista 
vuotta johtavana asiantuntijana 
Vahanen Environment Oy:ssä. Sitä 
ennen hän työskenteli 20 vuotta valtion 
ympäristöviranomaisena, viimeksi 
Hämeen ELY-keskuksessa.

Soranottoalueen perusjälkihoidon 
tarkoituksena on aikaansaada 
mahdollisimman nopeasti kasvukerros, 
joka suojelee pohjavettä. Se pystytään 
luomaan varsin yksinkertaisesti 
levittämällä vettä sitovaa ainesta ja 
kylvämällä tai istuttamalla kasvillisuutta.

Jälkihoito-oppia on Liskin mukaan 
saatu kantapäänkin kautta: 

– Aluksi istutettiin männyntaimia 
kuivaan maahan. Usein ne kuolivat. 
Nykyään suositaan sekametsää, 
jolloin kariketta kertyy ja humuskerros 
muodostuu nopeasti.

Paljon enemmänkin pystytään 
tekemään. – Ansiokasta ja 

arvokasta työtä, Liski kiittää 
Ruduksen LUMO-ohjelmaa, jossa 
edistetään vapaaehtoisesti luonnon 
monimuotoisuutta

Toinen ääripää ovat ennen lain 
voimaantuloa olevat ottoalueet, 
joilla ei ole jälkihoitovelvoitteita sekä 
luvitetut ottoalueet, joiden jälkihoito on 
laiminlyöty.

– Paitsi ympäristön, myös yrittäjien 
tasapuolisen kohtelun nimissä valvonnan 
ja vaaditun vähimmäistason pitäisi 
olla samanlaista kunnasta tai alueesta 
riippumatta. Lakihan on kaikille sama, 
Liski korostaa.

Alueen jälkihoito kuuluu soranottoon

Luontoväki, naapurit, 
viranomaiset ja yritys 
yhteisellä asialla. 

Kuolleet puut saavat uuden  
elämän ympäristötaiteena, kun 
ne istutetaan juuret ylöspäin. 
Hauska yllätys Hyvinkään  
Suomiehessä kulkijoille.
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 Porin Tahkoluotoon valmistu-
van terminaalin rakennustyöt aloi-
tettiin viime vuonna. Kokonaisuus 
on valmis ensi vuoden syksyllä.

– LNG-säiliön betonointityöt 
jaettiin kolmeen vaiheeseen. Viime 
syksynä valettiin pohjalaatta, loppu-
vuodesta betoniseinät ja tämän  
vuoden touko-kesäkuussa katto. 
Käytännössä säiliön betoniraken-
teiden rakennusaika oli noin puo-
li vuotta, sanoo työpäällikkö Kyösti 
Kohonen Destialta.

Työmaan tehokkuutta kuvaavat 
hyvin betonivalujen ajoitukset.

– Syyskuussa valettiin 1 500 
kuution pohjalaatta Vihreästä beto-
nista yhtenä valuna vajaassa vuoro- 
kaudessa. Seinien liukuvalu kesti  
viime marraskuussa vajaat kolme 

viikkoa, kertoo yksikönpäällikkö 
Petri Pihlajamäki Rudukselta. 

OSAAJAT YHTEISTYÖSSÄ

LNG-säiliön rakentamisesta vas-
tasi espanjalainen FCC Industrial. 
Yhtiöllä on kokemusta LNG-ter-
minaalien rakentamisesta, mutta ei 
Pohjoismaiden olosuhteiden hallin-
nasta. Paikallinen osaaminen tur-
vattiin FCC:n, Destian ja Ruduksen 
yhteistyöllä, joka aloitettiin jo pro-
jektin varhaisessa vaiheessa.

FCC onkin kiitellyt Destiaa  
varsinkin parhaiden kumppaneiden 
valinnasta alihankkijoiksi ja aika-
taulujen hallinnasta.

Säiliön käyttötarkoitus asetti 
käytettäville rakennusmateriaaleille 
kovat vaatimukset.  Betonin toimit-

tajaksi valikoitui Rudus.
– Rudus tuli mukaan projektiin 

keväällä 2014. Olimme yhdessä kes-
kustelemassa asiakkaan kanssa jo 
ennen kuin sopimustakaan oli alle-
kirjoitettu. Kovin haaste oli kehittää 
resepti, jolla saatiin asiakkaan vaati-
mukset täyttävä betoni. Ruduksella 
asia osattiin ja varsinkin kehityspääl-
likkö Vesa Anttila teki kovasi töitä, 
jotta päästiin toivottuun lopputulok-
seen, Kyösti Kohonen sanoo.

MASSALLA TIUKAT VAATIMUKSET

Betonin oikea koostumus on yksi  
valun onnistumisen kannalta kriitti- 
simmistä asioista. LNG-säiliössä  
käytettävän betonin tuli täyttää 

teksti: Leena-Kaisa Simola  kuvat: Jari Lehtonen ja Petri Pihlajamäki

LNG-SÄILIÖ VAATII PALJON
niin massalta kuin tekijöiltä
Poriin pian valmistuva LNG-terminaali on maassamme ensimmäinen laatuaan. 
Nesteytetyn maakaasusäiliön huikea betoniseinä tehtiin liukuvaluna. Se oli paras 
tapa sekä tiukan aikataulun että kustannusten kannalta. 

JATKUU SEURAAVALLA SIVULLA   10

Säiliön seinät betonoitiin alle 
kolmessa viikossa. Betonin  
menekki oli 2 500 kuutiota.
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Eurooppalaisen betonistandardi  
SFS-EN206:n, sen kansallisen liitteen 
SFS7022:n ja niin sanotun kaasu- 
tankkistandardin vaatimukset. 

Vaatimuksiin kuului myös kor-
kean lujuuden ja työstettävyyden li-
säksi tiukka v/s-sementtisuhde-
vaatimus, minimisementtimäärän 
vaatimus sekä ilmamäärään hallinta. 

– Betonia kehitettiin yhteistyös-
sä FCC:n ja Destian kanssa. Betoni- 
massan vaatimusten mukainen vesi- 
sementtisuhde on 0.37. Kun suh-
de on pieni, massan sementtimää-
rä kasvaa väistämättä suureksi, 
jotta massaan saadaan työstettävyy-
den edellyttämä riittävä vesimää-
rä. Massa on vaativa liukuvalutyölle, 
kun siinä on vettä vähän ja sement-

tiä sekä lisäaineita paljon, Kyösti 
Kohonen sanoo.

TESTEJÄ JA HYVÄÄ 
SUUNNITTELUA

Betonimassan reseptiä hiottiin koh-
dalleen ennakkosuunnittelulla ja 
erilaisilla ennakkotesteillä työmaal-
la. Massan sitoutumista testattiin 
eri hidastinainemäärillä oikean hi-
dastinannostuksen löytämiseksi eri 
liukuvalunopeuksille. 

Säiliössä oleva nesteytetty kaa-
su on miinus 165 astetta kylmää. FCC 
teetättikin betonin kylmätestit Es-
panjassa. Sitä varten Suomesta toimi-
tettiin 50 koekappaletta Madridiin. 

– Suomalaiset ohjeet poikkeavat 
betonin säilyvyyden osalta euroop-

palaisista ja erityisesti espanjalaisis-
ta vaatimuksista. Yhdessä kävimme 
läpi muun muassa, mitä EN206:n 
kohdat tarkoittavat ja milloin mas-
sojen säätämisen jälkeen uudet en-
nakkokokeet pitää tehdä, Vesa Ant-
tila toteaa.

– Pohjalaatan betonin lämmön- 
ja lujuudenkehitystä mitattiin koko 
ajan Ruduksen BetoPlus -ohjelmal-
la. Betonin käyttäytyminen oli kyllä 
koko ajan hallinnassa, Kyösti Koho-
nen kiittelee. 

LATTIASTA KATTOON

Vaativassa projektissa jo säiliön  
metrin paksuisen pohjalaatan 
pumppuvalu oli tarkkuustyön  
mestarinäyte.

 
 Mitä on LNG?

• Nesteytettyä maakaasua
• Lyhenne sanoista Liquefied Natural Gas
• Ympäristöystävällisempi energianlähde kuin  
 teollisuuden, meriliikenteen ja energiatuotannon   
 nykyiset, fossiiliset polttoaineet
• Yrityksille vaihtoehtoinen polttoaine,  
 joka mahdollistaa rikkidioksidi-, hiilidioksidi- ja 
 pienhiukkaspäästöjen vähentämisen

LNG-säiliön työ-
maalla tarvittiin 
paljon isoa kalus-
toa. Pohjalaat-
taan betoni tuo-
tiin 15 autolla. 
Seinien liukuva-
lussa käytössä oli 
kolme pumppu-
autoa, joista kor-
kein 55-metrinen.
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Betoniseinän  
2 500 kuution  
valu kesti vajaat  
kolme viikkoa.

Laatan pinnan tuli olla äärim-
mäisen tasainen. Siinä sallittiin vain 
0,3 prosentin heitto kolmen metrin 
matkalla.

– Asiakas edellytti laatan ole-
van monoliittinen rakenne. Näin 
valu tehtiin yhtenä työnä ja pinta 
viimeisteltiin saman tien. Normaa-
listihan valetaan ensin raakabetoni, 
jonka päälle tehdään pinta, Kyösti 
Kohonen kertoo.

Valettavan seinämän paksuus oli 
60 senttiä ja muotin piiri noin 125 
metriä. Liukuvalumuotin korkeus 
oli 110 senttiä ja sitä nostettiin valun 
edistyessä 2,5 senttiä kerrallaan.

Muotin nostamisen suoruutta 
ohjattiin säiliön sisäpuolella olevien 
12 laserin avulla. Sisähalkaisijaltaan 

41 metrin säiliön valussa sallittiin 
enintään 15 millimetrin heitto.

Seinä on jälkijännitetty betoni-
rakenne. Työn aikana valuun asen-
nettiin 14 000 metriä suojaputkea 
tänä kesänä asennettavia jälkijänni-
tyspunoksia varten. 

Säiliön ulkokuoren viimeistelee 
700 neliön kaareva, betonilla pääl-
lystetty liittolaattarakeinen katto.

– Betoni valettiin valmiin teräs-
kupolin päälle. Teimme myös katos-
ta mallin ennakkoon, jotta saimme 
testattua betonin oikean notkeuden 
ja muotin purkamishetken ennen 
betonin hiertämistä,   Kyösti Koho-
nen sanoo.

Kova urakka on siis säiliön osal-
ta takana. Massiiviset LNG-tankkerit 

alkavat tuoda terminaaliin nesteytet-
tyä maakaasua vuoden 2016 kesällä.

Suomessa ei ole aikaisempaa  
kokemusta LNG-säiliön tekemisestä. 
Nyt Porin tiimillä on varmasti  
hyvä referenssi sekä kokonaisuuden 
hallinnasta että liukuvaluista. LNG-
säiliön liukuvalu huokostettuna  
betonina oli korkean lujuusvaati-
muksen takia varmasti yksi haasta-
vimpia Suomessa. �

  
LNG-säiliö, Pori
• Suomen ensimmäinen nesteytetyn maakaasun tuontiterminaali

• 30 000 kuution LNG-säiliö

• Korkeus 29,6 metriä eli noin 12-kerroksisen asuintalon korkuinen

• Halkaisija noin 42 metriä

• Full Containtment -tankki koostuu kahdesta säiliöstä: ulompi teräsvahvistettua betonia, sisempi kylmän kestävää terästä

• Betoniseinämään 2 500 kuutiota C40/50 -lujuusluokan betonia

• Pohjalaattaan 1 500 kuutiota C45/55 – lujuusluokan betonia

• Kattoon 700 kuutiota C40/50 -lujuusluokan betonia

• Rakennuttaja: Skangass, pääyhteistyökumppanina rakentamisesta vastaava espanjalainen FCC Industrial

• Säiliön betonirakenteiden urakoitsija: Destia Oy

• Betonin toimittaja: Rudus Oy

Tukevat terästan-
got takasivat, et-
tä kehältään 125 
metrin muotti nou-
si tasaisesti noin 
kymmenen senttiä 
tunnissa. Ohuem-
pia putkia käytet-
tiin rakenteen jäl-
kijännitykseen.
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VALTATIE 8:N PERUSPARANNUKSELLA OLI JO KIIRE

teksti: Leena-Kaisa Simola  kuvat: Pasi Leino, Riku Pennanen ja Rudus Oy

Turvallisuus kuntoon
”Kasitie” oli jo Ely-keskuksen arvion mukaan Suomen 
pääteiden runkoverkon huonoimpia. Peruskorjaus 
saatiin vihdoin alkuun viime vuonna Raision ja 
Nousiaisen välillä. Vilkkaalla väylällä myös työmaalla 
on kiinnitettävä turvallisuuteen erityistä huomiota. 

Jere Kuuras Skanska Infra Oy:stä 
ja Pertti Romppainen Palovuoren 
Kivi Oy:stä Vt 8:n työmaalla.  
Raisio-Nousiainen -välille raken-
nettaan 17 siltaa, joista yksi on  
Humikkalan silta. 

 Turun ja Porin välinen 135 kilo-
metrin osuus kasitiestä on Lounais-
Suomen merkittävä tavaraliikenne-
väylä. Sen varrella sijaitsee useita 
kaupunkeja ja kuntataajamia sekä 
viisi vientisatamaa. Tiellä on myös 
runsaasti työmatkaliikennettä.  
Kasitietä on luonnehdittu jo ”surul-
lisen kuuluisaksi” usein tapahtuvien 
onnettomuuksien vuoksi. 

Koko Turku-Pori-välin peruskor-
jaukseen on budjetoitu sata miljoo-
naa euroa vuosille 2014–2018.
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JATKUU SEURAAVALLA SIVULLA 

Työt aloitettiin viime vuonna Tu-
rusta päin ja tänä vuonna lähdetään 
liikkeelle myös Porin suunnasta. 

VÄYLÄÄ VILKKAALLE LIIKENTEELLE

Meneillään on kokonaisuuden ensim-
mäinen vaihe, jossa tieosuuden pa-
rannustoimenpiteitä tehdään useassa 
eri kohdassa. Ensimmäisessä urakas-
sa Raision ja Nousiaisen välinen tie-
osuus muutetaan moottoritieksi.

– Puolet moottoritiestä tulee ra-
kentamattomaan maastoon ja puolet 

nykyisen valtatien paikalle, projekti-
päällikkö Jere Kuuras Skanska  
Infra Oy:n väyläyksiköstä kertoo.

Rakennuspaikka onkin hyvin 
haasteellinen. Osin toimitaan pohja-
vesialueella ja rakennustöitä tehdään 
vilkkaasti liikennöidyn kasitien välit-
tömässä läheisyydessä.

– Tiellä liikennöi jopa 16 000 au-
toa vuorokaudessa eikä korvaavia 
väyliä juurikaan tehdä. Yleisen lii-
kenteen ohjaus täytyy olla hyvin hal-
linnassa, Jere Kuuras toteaa.

Hän korostaa muutenkin työn-
suunnittelun tärkeyttä.

– Maa- ja kiviaineksia liikutellaan 
moneen suuntaan. Isojen massojen 
siirrot täytyy olla mietittynä loppuun 
asti. Epäonnistumisia on vaikea oi-
koa jälkeenpäin, Kuuras muistuttaa.

Tämän vuoden keväällä avattiin 
urakan ensimmäisiä uusia osuuksia 
liikenteelle ja koko väli on valmis en-
si vuoden lokakuussa.

–  Liikenteen turvallisuuden kan-
nalta on suunnittelussa otettu erityi-

  
Valtatie 8 Raisio-Nousiainen 
• Tilaaja: Liikennevirasto

• Pääurakoitsija: Skanska Infra Oy

• Urakka-aika: 02/2014–10/2016

• Valtatien pituus: 9 km

• Siltoja: 17 kpl

• Siltojen betonivaluja: 7 500 m3

• Eritasoliittymät: 2 kpl

• Rampit: 5,1 km

• Maanteitä, katuja, kevyen liikenteen väyliä: 11,6 km

• Urakan arvo on 45 miljoonaa euroa 



14

B
ET

O
N

I 
&

 K
IV

I

  

V
al

ta
ti

e 
8

:n
 p

er
us

pa
ra

nn
uk

se
ll

a 
ol

i 
jo

 k
ii

re

Paaluja ajallaan, vaikka 
suunnitelmia hiottiin

Rudus toimittaa Raisio-Naantalin Vt 8 -työmaalle  
paaluja noin 75 kilometriä eli lähes 17 000 tonnia.  
Tästä määrästä toimitettiin viime vuonna 68,4 kilometriä 
paalua, 4 150 paalupistettä ja noin 6 100 paaluelementtiä. 
Paalujen pituus vaihteli viidestä metristä yli 40 metriin. 

– Pohjamaa oli haastava ja lyhyelläkin matkalla 
paalupituus vaihteli paljon, rakennuspäällikkö Jyrki 
Nikkinen Skanska Infra Oy:stä kuvaa työmaan olosuhteita. 

– Työn aikana suunnitelmat muuttuivat jonkin verran. 
Suuri ja luotettava paaluvalmistaja pystyi reagoimaan 
nopeasti muuttuneisiin toimituksiin eikä työmaalle sen 
takia tullut tyhjäkäyntiä, Nikkinen kiittelee. 

Hänen mukaansa Ruduksen tehtaan riittävä 
paaluvarasto on urakoitsija-ystävällistä toimintaa ja 
Ruduksen kilpailuetu.

– Rudus on tunnettu paalujen valmistaja, jonka kanssa 
olemme tehneet vuosia yhteistyötä. Tosin kilpailukykyinen 
hinta ratkaisevin asia paalukaupoissa.

Paalujatkoksia toimitettiin viime vuonna 4 140 eli 
paalutustyömaalla tehtiin 2070 onnistunutta jatkos- 
liitosta. Rudukselle laadukkaat paalujatkokset valmistaa 
Emeca Oy. 

Paaluja oli yli 520 autokuormallista. Ruduksen 
pitkäaikainen yhteistyökumppani Kuljetus A. Taposen 
nosturilla varustetut ja itsepurkavat paalurekat rahtasivat 
paalut työmaalle.

– Tehtaan sijainti lähellä työmaata helpottaa aina 
paalujenkin kuljetuksia, Jyrki Nikkinen lisää. 

 

sesti huomioon poikittaisliikenteen 
yhteydet sekä kevyenliikenteenväy-
lät, Jere Kuuras toteaa.

VALMISBETONIA LÄHELTÄ

Rudus toimittaa Skanskan työmaalle 
kiviaineksia, valmisbetonia, paaluja 
sekä kaiteita.

Valmisbetonin osalta urakka on 
Rudus Valmisbetoni Länsi-Suomen 
-yksikön suurin tilaus infrarakenta-
miseen viime vuonna ja toimitukset 
jatkuvat nyt vielä 2015.

– Maskun betoniasemamme on 
aivan työmaan vieressä eli logistiikka 
on suhteellisen helppoa. Keskimäärin 
asemalta on rakennuspaikoille vain 
noin viitisen kilometriä, yksikönpääl-
likkö Jarkko Halonen kertoo. 

Valmisbetonia menee työmaal-
le noin 18 000 kuutiota. Vaikka se ei 
varsinaista Vihreää betonia olekaan, 

lyhyet kuljetusmatkat ovat ympäris-
tön kannalta suureksi eduksi.

– Ja sementti on varmasti koti-
maista, Jarkko Halonen lisää.

Osuudella on paljon siltoja, joissa 
tarvitaan tietyn p-luvun vaatimukset 
täyttävää betonia.

– Laadunvalvontaa tehdään koko 
ajan myös työmaalla. Jokaisessa sil-
tavalussa on laborantti paikalla mit-
taamassa betonin ilmamääriä, Halo-
nen sanoo. 

JÄTTEET MINIMOIDAAN
Projektin alkuvaiheessa Palovuoren 

Kivi Oy toimitti työmaalle kiviainek-
sia työmaata valmisteleviin töihin se-
kä kulkuyhteyksiin. Palovuoren Kivi 
Oy on Ruduksen ja turkulaisen JMP 
Rakentajat Oy:n yhteisyritys. 

– Tämän tyyppisissä projekteissa 
myös viestintä on hoidettava kunnol-
la. Viranomaisten lisäksi myös alueen 
asukkaat on pidettävä ajan tasalla 
projektin etenemisestä, toimitusjoh-
taja Pertti Romppainen sanoo.

Ympäristöasiat ovat Ruduksen ta-
paan tärkeitä myös Palovuoren  
Kiven toiminnassa. 

– Raision päätoimipisteessämme 

”Jokainen havainto auttaa 
vähentämään riskejä ja jokainen 
silmäpari on tärkeä.”
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semointia koko ajan. Maisema ei ole 
muuttunut yli kymmeneen vuoteen, 
Pertti Romppainen kertoo.

Jere Kuuraksen mukaan työmaal-
la ympäristöstä huolehtiminen näkyy 
muun muassa siten, että jätteen syn-
tymistä pyritään välttämään ja syn-
tyvän jätteen kierrätys on mietitty. 
Työmaa on organisoitu hyvin ja se on 
myös siisti. 

YHTEISET ARVOT JA KIELI

Jere Kuuras sanoo, että turvallisuu-
della on iso painoarvo Skanskan toi-
minnassa – kuten Ruduksellakin.

– Yhteistyö on helppoa, kun 
kumppaneilla on samat arvot, tapa 
toimia ja puhutaan yhteistä kieltä. 
Työturvallisuutta ei saa pitää auto-
maationa, vaan sen edistämiseksi tu-
lee tehdä töitä koko ajan, Jere Kuu-

ras muistuttaa.
Keskustelun jälkeen pyydämme 

lupaa päästä käymään työmaalla. Työ-
turvallisuus saa konkreettisen muo-
don, kun ennen työmaalle lähtöä an-
netaan vierailijoille selkeä perehdytys 
sekä itse työmaahan että turvalliseen 

liikkumiseen siellä. Vierailijoita pyy-
detään kertomaan työnjohdolle, jos  
he havaitsevat jotain erityistä. �

� Rudus Oy valittiin betonin ja  
paalujen toimittajaksi myös VT8:n  
seuraavaan vaiheeseen Nousiaisissa. 
Pääurakoitsijana toimii Destia. 

  
Törmäyksen kestäviä kaiteita

Rudus toimittaa Vt 8:n ensimmäiseen vaiheeseen myös silta- ja 
pengerkaiteiden betonielementtejä parin kilometrin matkalle. Kaide-
elementtejä on kahta eri kokoa, eniten on 1,6 metriä korkeita pengerkaiteita.

Moottoritien rakentamisessa käytetään Ruduksen Step kaide-elementtejä, 
jotka ovat törmäystestattuja. Ne saivat CE-merkinnän ensimmäisenä 
Suomessa.

Siltakaide kootaan elementeistä, jotka liitetään toisiinsa elementin toiseen 
päähän asennetulla liitososalla. Liitos on Ruduksen oman tuotekehityksen 
tulosta.

Auton törmätessä kaiteeseen, elementtirivi antaa hieman periksi ja näin 
suurimmilta vahingoilta vältytään eikä auto pääse ajautumaan esimerkiksi 
kaiteen läpi.

Kaide kestää varmasti henkilöauton törmäyksen sekä suuremmankin 
auton, jos sillä ei ajeta suoraan pain kaidetta.
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teksti: Leena-Kaisa Simola kuvat: Marjaana Malkamäki

”TAVALLINEN MANSELAINEN” 

Innovatiivisuus  
ilolla vastaan

Reilut 30 vuotta sitten 
Marjo Haaramo meni 
kesätöihin kiviainesten 
pariin. Siitä avautui 
ihmeellinen maailma, jossa 
olikin kiviaineksia paljon 
enemmän kuin vain yhtä ja 
samaa hiekkaa.

 Kun Marjo Haaramo saapuu 
tapaamiseen, kuuluu sekä kenkien 
vähän kiireinen kopina että iloiset 
tervehdykset.

Marjo toimii Ruduksella kiviai-
nesten myyntipäällikkönä Tampere-
Vaasa-alueella. Ensimmäinen työpaik-
ka oli Lohja Betonisorassa Ylöjärvellä. 
Nykyinen on Kangasalalla. 

– Kaikki kiviainespaikat olen Pir-
kanmaalla nähnyt ja melkein kaikkia 
töitä tehnyt. Pumppu- ja betoniautoa 
en ole ajanut, mutta betoniakin olen 
kerran tehnyt, Marjo toteaa.

Marjolle onkin kertynyt koke-
musta monissa kiviaineksen ja beto-
nin tehtävissä: laskutus, tietojärjes-
telmien haltuunotto, kiviainespaikan 
hoito, tilaukset, palvelukeskuksen 

esimiehen tehtävät, asiakasyhteydet 
sekä kiviainesten ja betonin myynti 
monelta eri kantilta.

– Kun minua pyydettiin neljä  
vuotta sitten kiviainesten myynti-
päälliköksi, mietin hetken, miten 
suuren vastuun uusi työ toisi tulles-
saan. Mutta asiakkaat olivat entuu-
destaan tuttuja ja halusinkin uusia 
haasteita.

– Koin olevani valmis tähän hom-
maan. Olinhan jo yli parikymmentä 
vuotta harjoitellut, Marjo nauraa.

PALVELU VALTTIA KIIREESSÄKIN

Marjo Haaramon mukaan työssä  
parasta ovat sosiaaliset kontaktit ja 
asiakkaat.

– Jos en myisi kiviaineksia, var-

Sorakauppa.fi
- kiviainekset  
helposti ja nopeasti  
verkossa
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Asiakkaiden aikataulut ovat kiristyneet, 
joten meidänkin täytyy palvella tehok-
kaammin ja nopeammin, Marjo Haara-
mo sanoo.

masti jotain muuta. Toinen vaihto-
ehto ammatiksi olisi somistaminen ja 
mainontaan liittyvä tai kiinteistöala, 
Marjo kertoo.

Ammatinvalinta on ollut oikea, 
sillä Marjosta on mukava lähteä joka 
aamu töihin – vaikka edellinen päivä 
olisi ollut kuinka hektinen ja raskas.

– Kiireen lisääntyminen on työ-
elämän suurin muutos. Asiakkaiden 
aikataulut ovat kiristyneet ja suota-
koon se heille. Meidän täytyy pystyä 
palvelemaan entistä nopeammin, ny-
kyisin myös verkossa, Marjo sanoo.

Pirkanmaalla rakennetaan nyt 
Marjon mukaan yllättävänkin paljon 
ottaen huomioon koko Suomen ra-
kentamisen alhaisen volyymin.

– Totta kai kilpailu on kovaa. Sii-

nä pärjää vain palvelemalla ja tunte-
malla omat asiakkaansa muita alan 
toimijoita paremmin.

KÄYTÄNTÖ TUO VAHVUUTTA

Marjo tarttuu toimeen rivakasti ja 
usein. Yksi työtovereista sanookin, 
ettei Marjon vieressä kehtaa laiska-
na olla.

– Olen työasioissa aina valmiina 
lähtöön. Lieneekö naisen tunnolli-
suutta, Marjo pohtii itse.

Marjon mukaan parasta koulu-
tusta on käytäntö.

– Teoria on teoriaa, sitäkin tar-
vitaan. Mutta ihmisten täytyy päästä 
kasvamaan tehtäväänsä. Toimialasta 
riippumatta yhteistyö asiakkaiden ja 
muiden sidosryhmien kanssa antavat 

varmuutta myös omaan työhön,  
Marjo sanoo.

– Parasta on, kun asiakkaiden 
kanssa keskustellessa saa positiivista 
vastakaikua. 

”Positiivisuus” tuntuu olevan 
muutenkin Marjon sana.

– Yritän olla positiivisella mielel-
lä ja sillä asenteella mennä myös elä-
mässä eteenpäin. Innovatiivisuuden 
otan aina ilolla vastaan. Elämää ei ole 
ilman huumoria. Huumorilla pääsee 
monesti pahastakin paikasta yli, mut-
ta kaikkea ei silläkään voi kuitata.�

Positiivinen 
asenne vie 
eteenpäin.

JATKUU SEURAAVALLA SIVULLA 
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  – Urakoitsija vastaa rakentami-
sen laadusta. Siksi meille on tärkeää, 
että voimme luottaa kiviainesten 
toimittajaamme, sanoo työpäällik-
kö Juha Mikkonen Turtolan Kaivin 
Oy:stä.

Turtolan Kaivin on yli 20 vuotta 
Pirkanmaalla toiminut maanraken-
nusalan yritys. Nykyisin se on kes-
kittynyt lähinnä infrarakentamisen 
kokonaisurakointiin. Tällä hetkellä 
isoimpia urakoita ovat Nokialla Yrit-
täjäkadun ja Välimäenkadun liittymä, 
urakka-arvoltaan 1,2 miljoonaa eu-
roa, sekä vesihuoltolinja Tampereen 
Rauhaniemessä.

Juha Mikkonen tuli Turtolan Kai-
vimeen työpäälliköksi parisen vuotta 

sitten. Rudus oli tuttu jo aikaisem-
mista työpaikoista.

–  Yhteistyö Marjo Haaramon 
kanssa lähti sujumaan jo ensitapaa-
misesta.

YMPÄRISTÖ YHTEINEN ARVO
Turtolan Kaivin työllistää 15 alan am-
mattilaista ympäri vuoden ja kesällä 
viitisen enemmän. Pääasiassa kiviai-
neksia otetaan Ruduksen Nokian ja 
Tampereen Sorilan toimipisteistä.

Nokian työmaalle toimitetaan 
kiviainesten lisäksi kaikki muutkin 
infrarakentamisessa tässä vaiheessa 
tarvittavat tuotteet eli piha- ja reuna-
kivet sekä kaivot.

– Arvostan ennen kaikkea Ruduk-
sen tuotteiden laatua ja tapaa toimia. 
Voin luottaa saavani sitä, mitä tilaan-
kin. Työmaat ovat hyvin hektisiä eli 
tilausten pitää pyöriä aina ajallaan, 
Juha Mikkonen kiittelee.

Ympäristöön liittyvät asiat ovat 
tärkeitä niin Rudukselle kuin Turtolan 
Kaivimellekin.

– Vastuu ympäristöstä vaikuttaa 
meillä jo toimittajien valintaan, Juha 
Mikkonen toteaa.

– Materiaalien hyötykäyttö on 
tärkeää. Yhdessä kumppanien kans-
sa mietimme, miten mahdolliset 
jätteet voidaan lajitella tai jatkojalos-
tetaan. Ympäristöstä huolehtiminen 
on todellinen win win -tilanne. �

Maarakentaja arvostaa kiviainesten 
LAATUA JA TOIMITUSVARMUUTTA    
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teksti: Leka-Viestintä Oy  kuvat: Rudus Oy

KIERRÄTETTY BETONI ON

RAHANARVOISTA RAAKA-AINEITA

Suomessa on opittu 
kierrättämään hyvin. Suomen 
suurimpana kiviainesten 
tuottajana Rudus kantaa 
ympäristövastuutaan alan 
edelläkävijänä. 

B
ET

O
N

I 
&

 K
IV

I

19

K
ie

rr
ät

et
ty

 b
et

on
i

 Rudus ottaa vastaan ”betonijätettä” 
sekä purettavista rakenteista että betoni-
teollisuudesta noin 20 toimipisteessä eri 
puolilla Suomea. 

– Betonit murskataan käytettäväk-
si uudelleen esimerkiksi katu-, tie- tai 
kenttärakenteeksi. Kierrätettävä beto-
ni on arvokasta raaka-ainetta, josta val-
mistetulla, CE-merkityllä kiviaineksel-
la voidaan korvata luonnonkiven käyttöä, 
kertoo tuotepäällikkö Jani Pieksemä 
Rudukselta.

JÄTTEEN TUOTTAJA MAKSAA

Maassamme kierrätetään jo noin 80 pro-
senttia betonista, mikä on aika hyvin. 
Lainsäädännössä onkin asetettu hyvät 
kannustimet rakennusmateriaalien kier-
rätykseen. Periaatteena on, että jätteen 
tuottaja myös maksaa jätteen käsittelystä 
aiheutuvat kustannukset. Kaatopaikka-

maksun lisäksi tulee maksaa jätevero eli 
rakennusjätteen vieminen kaatopaikal-
le on kallista.

Kierrätys siis kannattaa nykyisin 
paitsi kestävän kehityksen myös kustan-
nusten kannalta.

Vuonna 2008 EU asetti jätepuitedirek-
tiivissään tavoitteeksi, että rakennus- ja 
purkujätteestä kierrätetään vähintään 70 
painoprosenttia vuoteen 2020 mennessä.

Ongelmana on, että kierrätystavoit-
teessa ei huomioida hyötykäytön laatua 
eikä suosita ympäristön kannalta par-
haimpia kierrätystapoja. Se ei erottele 
sitä, hyödynnetäänkö jätteet parhaisiin 
mahdollisiin kohteisiin korvaamaan neit-
seellisiä luonnonvaroja vai käytetäänkö 
vain maantäyttöihin ja muihin vähäar-
voisiin kohteisiin.

EU:n uusi jätedirektiivi on ollut lau-
sunnoilla jäsenmaissa. Suomessa reagoi-
tiin asiaan oikein ja pyydettiin tarken-
nuksia. 

– Meidän on pyrittävä vaikuttamaan 

voimakkaasti siihen, että EU:ssa ei lain-
säädännöllä helpoteta rakennusjätteiden 
käsittelyä. Jos esimerkiksi betonimurska 
ja muu rakennusjäte hyväksytään maan-
täyttöihin kuten meluvalleihin, ne eivät 
enää korvaa arvokasta luonnon kiviai-
nesta, Jani Pieksemä painottaa.

MURSKATTU BETONI ON HIILINIELU

Ruduksen toimipisteissä kiertää nyt  
vuodessa noin 500 000 tonnia betonia. 
Se korvaa luonnon kiviaineksia koko 
määrältään. 

Oleellista on myös, että betonin 
murskaus sitoo hiilidioksidia.

Vaikka sementin valmistuksen yhtey- 
dessä vapautuu melko runsaasti hiilidi-
oksidia, sitoutuu osa tästä takaisin be-
tonin elinkaaren aikana, jos rakenteen 
purun jälkeen betoni murskataan jatko-
käyttöön. Puhutaan jopa ”hiilinielusta”. 
Tätä takaisin sitoutumista ei ole miten-
kään otettu huomioon betonin elinkaari-
laskelmissa tai päästökaupassa. �

EU:ssa ei saa lainsäädännöllä 
helpottaa rakennusjätteiden  
käsittelyä.

Rudus valmistaa betoni- ja tiilijätteestä Betoroc-mursketta, jonka rakeisuusalue on pääsääntöisesti 0/45. Betorocilla voidaan korvata par-
haita sora- ja kalliomurskeita esimerkiksi katu-, tie- ja kenttärakenteiden jakavissa ja kantavissa kerroksissa, erilaisissa täyttötöissä sekä 
putkijohtokaivantojen täytteenä. Uutena innovaationa on Betoroc-murskeen käyttö kivikoreissa.
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 Ruduksella on jo yli 25 vuoden ko-
kemus venäläisestä valmisbetonimark-
kinasta. Oma tytäryhtiö ZAO Betomix 
perustettiin vuonna 1993. Yhtiössä on 
saatu kokea, miten rakennusalan suh-
danteet Venäjällä heittelevät – yllättäen 

ylös ja yhtä nopeasti alas.
Vuosituhannen alun vahvat vuodet 

nostivat Betomixin toiseksi suurimmak-
si valmisbetonin valmistajaksi Pieta-
rin alueella. Sitten suhdanteet heilahti-
vat taas.

– Pietarissa on valtaisat markkinat 
eli vuosittain tuotetaan yli kuusi mil-
joonaa kuutiota valmisbetonia, mikä on 
kaksi kertaa enemmän kuin koko Suo-
messa. Mutta Pietarissa on myös paljon 
toimijoita. 80 yrityksellä on yhteensä yli 
150 betonitehdasta. Kilpailu on kovaa, 
kuvaa tuotantojohtaja Pasi Huttu Ru-
dukselta Pietarin tilannetta.

Samalla kentällä on toiminut myös 
Lujabetoni Oy:n OOO Lujabeton -yhtiö 
vuodesta 2007. Viime vuosina Betomix 
ja Lujabeton olivat molemmat menettä-
neet markkinaosuuksiaan. Vuonna 2014 
OOO Lujabeton oli 2014 Pietarin mark-
kinoilla 7. suurin ja Betomix 11. suurin 
tekijä.

YHDESSÄ VAHVASTI ENEMMÄN

Rudus ja Lujabetoni yhdistivät Pietarin 
valmisbetoniliiketoimintansa viime vuo-
den lopussa. Yhteisen yrityksen nimi on 
OOO LujaBetomix. 

– Toimintojen yhdistäminen oli se-
kä luontevaa että toimintojen kannal-
ta järkevää. Esimerkiksi meidän tehdas-
verkostomme täydensivät toisiaan, Pasi 
Huttu toteaa.

teksti: Leena-Kaisa Simola  kuvat: iStockphoto ja OOO LujaBetomix

RUDUS JA LUJA YHDISTIVÄT VOIMANSA PIETARISSA

Yhdessä isojen  
toimijoiden 
joukkoon
Pietarilaisten rakentajien luottamus suomalaiseen 
kumppaniin tuo tarjouspyyntöjä suuriinkin eli suomalaisittain 
lähes valtaviin betonitoimituksiin. Kaupungin kattava 
tehdasverkosto on yksi valtti tehokkaaseen tekemiseen.

Pietarissa tämän vuoden alussa tehty maailman suurin betonivalu pääsee Guinnessin ennätys-
kirjaan. 19 624 kuutiota betonia valettiin 49 tunnin aikana. Kuljetuksia hoiti 18 pumppuautoa. 
Betonin toimitti OOO LujaBetomix.
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Nyt LujaBetomixilla on käytössään 
kuuden kiinteän tehtaan verkosto, joka 
sijoittuu hyvin kaupungin rakentamis-
alueille. Lisäksi yhtiöllä on yksi suuriin 
projekteihin sopiva betonia valmistava 
siirrettävä betoniasema.

– Yhdessä olemme taas iso toimi-
ja Pietarin valmisbetonimarkkinoil-
la. Meillä on mahdollisuus olla betonin 
toimittaja kaupungissa oleviin suuriin 
hankkeisiin, toteaa puolestaan Mar-
kus Haatainen. Hän vastaa Lujabetonin 
Suomen ja Pietarin valmisbetoniliiketoi-
minnoista.

Tavoitteet on asetettu sen mukaisesti. 
Toimintojen yhdistäminen mahdollistaa 
yhtiön sijoittumisen markkinoiden viiden 
suurimman betonitoimittajan joukkoon. 
LujaBetomixin vuotuinen valmisbetoni-
tuotanto on jopa 500 000 kuutiota ja lii-
kevaihto noin 45–50 miljoonaa euroa. 
Suurten volyymien avulla toiminnasta tu-
lee myös erittäin kustannustehokasta.

REHTIÄ ”KUUTAMOKEIKKAA”

Pietarin betonirakentaminen poikkeaa 
hyvinkin paljon suomalaisesta. Tehtaat 
pyörivät kellon ympäri, koska betonikul-

jetuksia tehdään usein öisin.
– Todellinen suurkaupunki asettaa 

haasteita logistiikalle. Pietariin verrattu-
na Suomessa ei ole ruuhkia koskaan mis-
sään, Markus Haatainen huomauttaa.

Pietarin kaupunki sijaitsee suolla, jo-
ten kiviaines on aina tuotava kaukaa ja 
se nostaa hintaa. Kiviaines on laadultaan 
heikompaa kuin Suomessa, joten beto-
nin reseptiikkaa on sovellettava Pietarin 
olosuhteisiin. 

Eroa on myös yrityskulttuureissa. 
Pasi Hutun mukaan venäläiset asiakkaat 
ovat yllättävänkin innovatiivisia.

– Venäläiset tutkivat tarkasti, mitä 
rakennusalalla muualla maailmassa ta-
pahtuu. He ovat myös valmiita kokeile-
maan uusia asioita. Venäjällä onkin otet-
tu iso loikka rakennusalan kehityksessä 
eteenpäin, Huttu sanoo.

Hänen mukaansa venäläiset ovat 
kumppaneina luotettavia ja he arvosta-
vat myös vastapuolen rehellisyyttä.

– Keskinäisen luottamuksen avul-
la on helpompi myös päästä tarjoamaan 
isojakin toimituksia. Uskottavuuttamme 
lisää se, että haluamme rakentaa yhteis-
työtä jo projektien alkuvaiheessa.

Sekä Hutun että Haataisen mukaan 
LujaBetomix onkin saanut maineen luo-
tettavana ja korkeaa laatua tuottavana 
toimijana.

– Suomalaisina me teemme, mitä lu-
paamme.

AVOIMIN KORTEIN

LujaBetomix on mukana Pietarin suuris-
sa rakennuskohteissa kuten jättimäisissä 
kauppakeskuksissa ja pilvenpiirtäjissä, 
joiden joukossa on Euroopan korkeim-
pia taloja.

– Jos hallitsemme valmisbetonin toi-
mitukset yli 400 metriä korkeaan raken-
nukseen, varmaan ammattitaitoa riittää 
myös Suomessa suunniteltaviin tornita-
loihin, Pasi Huttu myhäilee.

Pietarissa rakennetaan myös asun-
toja vilkkaasti. LujaBetomix on ottanut 
oman paikkansa varakkaille ja keskitu-
loisille asuntoja rakennuttavien kump-
panina.

– Meillä on periaatteena toimia kai-
kissa projekteissa mahdollisimman läpi-
näkyvästi ja avoimin kortein eli samoil-
la arvoilla kuin emoyhtiömme toimivat 
Suomessa, Pasi Huttu toteaa. �

Yhtiö alan viiden suurimman 
toimijan joukkoon Pietarissa.
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 Asukkaiden kannalta hissire-
montin kriittisin vaihe on portaiden 
uusiminen. Se sujui Espoon Olaris-
sa sijaitsevassa taloyhtiössä purku-
töineen kolmessa päivässä.

Hissi helpottaa kerrostalon 
asukkaiden elämää ja nostaa asumi-
sen laatua sekä turvallisuutta. Sik-
si myös vuonna 1971 valmistuneen 
Asunto Oy Erjalaxin asukkaat pää-
tyivät yhtiön kahdessa talossa hissin 
rakentamiseen.

Ensimmäisenä toteutetun F- 
talon hissi- ja porrashuoneremontti  
toteutettiin kätevästi viidessä viikos- 
sa. Asukkaat pystyivät asumaan 
huoneistoissaan koko ajan lukuun 
ottamatta portaiden vaihtoa, joka  
sujui nopeasti Ruduksen kehittämäl-
lä saneerausporraskonseptilla.

– Me talon asukkaat lähdimme 
kolmeksi päiväksi hotelliin tai kuka 

minnekin. Palatessamme rappuun 
oli asennettu uudet portaat, talon 
asukas Tapani Mikkilä kertoo.

Hissin sovittaminen rappu- 
käytävään edellytti aiempien puoli-
kaaren muotoisten portaiden uusi- 
mista vähemmän tilaa vieväksi, 
ulkoreunoiltaan suorakaiteen muo-
toiseksi ja tiukemmin kiertyväksi 
portaaksi.

Ruduksen kehittämä saneeraus- 
porras helpottaa ja nopeuttaa por-
rashuone- ja hissiremontteja. Por-
taat myy ja asentaa Ruduksen yh-
teistyökumppani Fixstone Oy. 
Portaat kootaan paikan päällä teol-
lisesti esivalmistetuista ja kuhunkin 
kohteeseen yksilöllisesti suunnitel-
luista osista. Ne voidaan tuoda oves-
ta sisälle niin, ettei rakennuksen 
kattoa tai seinää tarvitse porrashuo-
neen kohdalta purkaa.

– Toisena vaihtoehtona hissi ja 
portaat olisi toimitettu kokonaisi-
na elementteinä, jolloin kattoon oli-
si pitänyt tehdä suuri aukko, Mikki-
lä sanoo.

Hississä on neljä pysähtymis- 
tasoa eli sisäänkäynnin lisäksi on 
kolme kerrosta.

– Suunnitteluvaiheessa kävim-
me katsomassa muutaman valmiin 
kohteen ja olimme näkemäämme 
tyytyväisiä. Porraskäytävän sanee- 
raus ja porrastyöt sujuivat hyvin ja  
aikataulussa, Tapani Mikkilä sanoo.

JOUSTAVILLE MENETELMILLE 
KASVAVAA KYSYNTÄÄ

Asunto-osakeyhtiön hallituksen  
puheenjohtaja Harri Ala-Kulju 
kertoo, että hankkeen aluksi tehtiin   
asukaskysely kaikille osakkaille. Sen 
tuloksena päätettiin hissiremont-

teksti ja kuvat: Sampsa Heilä

Saneerausportailla
kätevä hissiremontti
Hissien rakentamista hissittömiin taloihin vauhdittaa hissiavustusten lisäksi 
Ruduksen kehittämä, paikalla koottava saneerausporras. Sen avulla remontti 
nopeutuu huomattavasti. 
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ti toteuttaa ensin F-talossa ja seu-
raavaksi A-talossa. Molemmissa ta-
loissa on yksi rappu. Myös kahdessa 
muussa talossa osa asukkaista kan-
natti hissin rakentamista, mutta 
heitä oli alle puolet osakkaista.

– Enemmistö osakkaista kah-
dessa talossa halusi hissiä. Yhtiö-
kokouksessa annettiin lupa hissien 
asentamiseen. Sen jälkeen asukkaat 
näissä taloissa sopivat hissien ra-
kentamisesta ja porrashuoneremon-
tista, jonka he myös itse maksavat, 
Ala-Kulju sanoo.

– Hankkeeseen otettiin hissi-
konsultti, joka valmisteli tarjous-
pyynnöt ja hoiti niiden kilpai-
luttamisen. Saatujen tarjousten 
perusteella valitsimme toimittajan.

Projektin pääurakoitsijana toimi 
Helsingin Laatusaneeraus Oy. Yrit-
täjä Jorma Hämäläisen mukaan 
hyvät kokemukset saneerauspor-
taista ovat tuomassa lisää samalla 
konseptilla toteutettavia hankkei-
ta. Kun uusi hissi ja portaat voidaan 
asentaa tekemättä aukkoa kattoon, 
hanke nopeutuu ja kustannuksia 
säästyy.

– Meillä on sopimusvaiheessa 
useampi hissi- ja porrassaneeraus-
hanke Helsingissä. Näin käteväl-
le saneerausmenetelmälle on val-
tavasti käyttökohteita hissittömien 
talojen saneerauksessa, Hämäläi-
nen sanoo.

HISSIREMONTTI NOSTAA 
ASUNTOJEN ARVOA

Isännöitsijä Kaisa Pekkala Olarin 
Huolto Oy:stä kertoo, että hänellä 
oli huhtikuussa kilpailutusvaihees-
sa yhdeksän hissin rakentaminen.

– Hissisaneeraukset ovat selväs-
ti lisääntyneet. Ihmisillä on enem-
män tietoa hissikorjauksista ja nii-
hin myönnettävistä avustuksista, 

jolloin päätöksiä on helpompi teh-
dä, Pekkala sanoo.

ARA myönsi Sammalkallionkuja 
3:n F-rapun hissiremonttiin 50 pro-
sentin hissiavustuksen. Kaisa Pek-
kalan mukaan Espoon kaupungilta 
saadaan hyvin todennäköisesti vie-
lä tämän lisäksi kymmenen prosen-
tin avustus.

– Osakkaiden maksettavaksi jää 
tällöin vain neljäkymmentä pro-
senttia kustannuksista. Avustus kat-
taa kaikki hissi- ja porrashuone-
remonttiin liittyvät kustannukset 
mukaan lukien suunnittelu- ja val-
vontakulut, Pekkala sanoo.

Käytännössä siis uuden his-
sin rakentamisen lisäksi myös uu-
det portaat, porrashuoneen maalaus 
ja muut työt saadaan 60 prosenttia 
edullisemmin.

– Usein asukkaat päätyvät Sam-
malkallionkuja 3:n tavoin laitta-
maan porrashuoneen muutenkin 
parempaan kuntoon hissiremontin 
yhteydessä. Maalauksen lisäksi uu-
sitaan esimerkiksi valaistusta ja va-

rustelua nykyaikaiseksi.
Pekkalan mukaan aloite hissi-

remonttiin lähtee usein asukkail-
ta, joilla on eri syistä vaikeaa liikkua 
porrashuoneessa. 

– Hissiremontti helpottaa myös 
asuntojen myyntiä ja nostaa niiden 
arvoa. Esimerkiksi suuria perheasun-
toja ylimmässä kerroksessa on sel-
västi vaikeampi myydä, jos talossa ei 
ole hissiä, Kaisa Pekkala sanoo. �

Kattoa tai 
seinää ei 
tarvitse 
purkaa.

Ruduksen saneerausportaat on kehitetty helpottamaan ja nopeutta-
maan porrashuone- ja hissiremontteja. Kun portaat ja hissi kootaan 
paikan päällä esivalmistetuista osista, ei rakennuksen kattoa tai sei-
nää tarvitse porrashuoneen kohdalta purkaa.

Asunto-osakeyhtiön hallituksen puheenjohtaja 
Harri Ala-Kulju kertoo, että hissi- ja porras- 
huonesaneeraus käynnistyi asukaskyselyllä  
kaikille osakkaille. Tapani Mikkilän rapussa  
portaiden uusimiseen kului purkutöineen vain 
kolme päivää.
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teksti: Leena-Kaisa Simola  kuvat: Rudus Oy

Hulevedet 
hallintaan

Hulevesien hallinta on otettava kaupunkirakenteessa huomioon entistä 
vakavammin, jotta niiden aiheuttamat vahingot voidaan ennalta ehkäistä.  
– Hyviä ratkaisuja on jo olemassa. Nyt tarvitaan valmistajien ja suunnittelijoiden 
yhteistyötä, tuoteryhmäjohtaja Mika Tulimaa Rudukselta muistuttaa. 

 Hulevesi on maan pinnalta,  
rakennusten katoilta tai muilta  
pinnoilta pois johdettavaa sade- ja 
sulamisvettä. Hulevesiin luetaan 
myös perustusten kuivatusvedet. 

Rakennetun ympäristön määrän 
lisääntyminen ja kaupunkirakentei-
den tiivistyminen haittaavat luon-
nollista vedenkiertoa. Hulevesien 
järkevä ja tehokas hallinta tuleekin 
ottaa huomioon jo kaavoituksessa.

Ilmastonmuutoksen myötä ole-
tetaan sateiden lisääntyvän 20–40 
prosenttia. Se ei tarkoita välttä-
mättä sateiden lukumäärän kasvua, 
vaan yksittäisten sateiden vesimää-

rä kasvaa. Sään ääri-ilmiöiden li-
sääntyminen tarkoittaa Suomessa 
rankkasateita erityisesti syksyisin ja 
talvisin. 

– Viemäriverkosto ei pysty ot-
tamaan vastaan rankkasateen vesi-
määriä, jolloin tulvat aiheuttavat va-
hinkoa. Hallitsemattomat hulevedet 
aiheuttavat sekä taloudellista va-
hinkoa että inhimillistä kärsimystä 
eli asiaan tulee suhtautua vakavasti, 
Mika Tulimaa toteaa.

UUSIA RATKAISUJA TARVITAAN

Kaupungeissa ja taajamissa on en-
tistä enemmän vettä läpäisemätöntä 

pintaa. Näin myös hulevesien  
määrä kasvaa.

– Perinteisestihän hulevedet 
johdetaan kaduilta viemäriverk-
koon. Maan alla on paljon muuta-
kin infrarakennetta, ja tunnelit ovat 
hyvin haavoittuvia. Rakenteiden 
tulee olla mahdollisimman kestä-
viä, sillä katujen avaaminen ja put-
kien korjaaminen on kallista, Tuli-
maa sanoo. 

Hän muistuttaa myös, että  
olemassa olevat putket ja kaivot  
eivät välttämättä riitä kasvaville  
virtaamille. Vanhoja järjestelmiä  
ei voida korjata, joten tarvitaan  

Rudus-lifter nostaa  
isotkin hulevesi- 
putket helposti  
paikalleen.
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uusia ratkaisuja. 
–  Ainakin osa hulevesistä on 

jatkossa syytä käsitellä paikallisesti. 
Kosteikot ja imeyttäminen paikalla 
eivät ratkaise ääri-ilmiöiden aiheut-
tamia ongelmia. Niiden rinnalle tar-
vitaan myös järeämpiä ratkaisuja, 
Mika Tulimaa sanoo.

VAATIVATKIN RATKAISUT 
BETONISTA

Mika Tulimaa sanoo, että Ruduk-
sen valikoimissa on jo pitkään ollut 
tuotteita myös hulevesien hallin-
taan. Esimerkiksi maisemabetonin 
tuotteita on perinteisesti käytetty 
sade- ja sulamisvesien ohjaukseen, 
vaikka juuri hulevesi-tuotteista  
ei olla puhuttukaan.

– Hulevesien hallintaan tar-
koitettuja ratkaisuja kehitetään 
nyt voimakkaasti. Olimme mukana 
muun muassa läpäiseviä pintoja  
tutkineessa Class-hankkeessa. Nyt 
tarvittaisiin kokemuksia uusista 
tuotteista esimerkiksi kunnilta. 

Kaupunkirakenteessa laajat  
alueet muodostavat paljon hule- 
vettä, jolloin sekä imeytyskaivojen 
että viivytysrakenteen pitää ottaa 

vastaan paljon vettä. 
– Betoni on hyvä materiaali  

hulevesien hallintaan. Vesi pysyy 
betonisessa imeytyskaivossa, jossa 
voidaan hallita isokin määrä vettä. 
Suomen talvessa on hyvä, kun kai-
von suu voidaan lämmittää eikä  
syvän kaivon pohja jäädy. 

– Betoninen viivytysrakenne 
käy vaativillekin, raskaasti kuor-
mitetuille alueille kuten satamiin 
ja logistiikkakeskuksiin. Vesisäiliöt 
voidaan mitoittaa tarvittavan pus-
kurin mukaisesti. Betonirakenteet 
voidaan turvallisesti asentaa maan 
pintakerrosten alle eli alueelle, joka 
muutenkin rakennetaan. Näin muu 
ympärillä oleva luonto säästyy.

Mika Tulimaa muistuttaa, että 
betonistandardeissa on tuotteiden 
kantavuus laskettu valmiiksi. Se on 
suunnittelussa iso etu.

Isoja kaivoja ja putkia on myös 
helppo puhdistaa.

– Hulevesien käsittelyssä pitää 
kaikissa tapauksissa kiinnittää  
huomiota järjestelmien huolletta-
vuuteen, rakenteen kantokykyyn  
sekä käyttöikään, Mika Tulimaa  
korostaa. �

Betoninen viivytysalue käy  
raskaasti kuormitetuille alueillekin.

Hulevesiä voidaan käsitellä paikal-
lisesti esimerkiski imeyttämällä tai 
erilaisilla viivytysrakenteilla.
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 Talojen julkisivuissa jo monesti käytetty graafinen 
betoni on tullut myös infrarakentamiseen. Ruduksen 
tukimuurit ja kaide-elementit voidaan valmistaa myös 
graafisella betonilla kuvioituina. 

Graafisen betonin pintakuvio voi olla lähes 
minkälainen tahansa. Pintahidasteaineen määrää 
säätämällä saadaan kuvioon eri syvyyksiä.

Elementit ovat yksilöllisiä ja ennen varsinaista 
valmistusta tilaaja saa hyväksyttäväkseen mallielementin.

VIHERÄSSÄ LÄPÄISEVIIN KIVEYKSIIN

 Hule- ja nurmikivien uutuus on Viherässä, joka on kehitetty 
yhteistyössä Helsingin kaupungin kanssa. Viherässän suuri 50 mm  
asennusnystyrä ja kookkaat reiät luovat entistä paremmat kasvu-
mahdollisuudet nurmelle. Ensimmäiset Viherässät on asennettu 
Helsingin Radanrakentajantielle ja Mäkelänkadulle raitiotiekiskojen 
alueelle.

Muita Ruduksen hulevesi- ja nurmikiviä ovat Golfkivi, Louhikivi, 
Vihernappula, SF-reikäkivi, Akva-kivi, Reikälaatta ja Nurmikivi.

GRAAFINEN BETONI TUO ILMETTÄ MAISEMAAN

teksti: Leena-Kaisa Simola  teksti: Leena-Kaisa Simola  

AJANKOHTAISET 
TUOTTEET

Lisää tiedonkiviä  
löydät osoitteesta
ruduspro.fi
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LAINERI REUNUSTAA 
KAAREVANKIN PINNAN

 Betonisten reunakivien uutuus on Laineri, jonka  
avulla on helppo ja nopea toteuttaa niin suorien kuin 
kaarevien pintojen reunuksia. Kivestä on saatavilla neljä 
eri pituutta, jotka taipuvat helposti kaareviin muotoihin. 
Lainerin leveys ja korkeus on 140 mm, joten se pysyy 
tukevasti paikoillaan. Kiven pinta ja reunat ovat profiloituja.

Reunus voidaan perustaa samalle pohjalle kiveyksen 
kanssa, mikä helpottaa ja nopeuttaa asennustyötä.

Laineri-reunakivet toimitetaan lajiltelmana, kaikki 
kivikoot ovat samalla tuotelavalla.

 Suomen rakennusmääräyskokoelman 
mukaan kapillaarinen veden nousu maapohjasta 
rakenteisiin on estettävä. Se estyy, kun kapillaari- 
katkokiviaineksen kerrospaksuus on suurempi 
kuin sen kapillaarinen nousukorkeus, siis 
vedenimukorkeus.

Suurin yksittäinen kiviaineksen vedenimu- 
korkeuteen vaikuttava tekijä on kiviaineksen 
sisältämä hienoaines. Tavanomaisilla tuotanto-
prosesseilla tuotettujen kapillaarikatkokivi- 
ainesten kapillaarinen nousukorkeus on 25–40 sm.  
Hyvälaatuisissa teollisesti pestyissä eli vesi-
seulotuissa kapillaarikatkokiviaineksissa 
hienoaines on poistettu pesulaitteistolla, jolloin 
vedennousukorkeus jää alle 20 sm. Rakenteissa 
voidaan sen ansiosta päästä 200 mm kerros-
paksuuksiin.

Erityisen hyvin vesiseulotutkapillaarikatko- 
sepelit soveltuvat saneerauskohteisiin, joissa 
edellytetään tyypillisesti ohuita kerrospaksuuksia 
alapohjassa.

Pestyllä kapillaarikatkolla  
ohuempi rakenne

NÄYTTÄVÄ JA HELPPOKULKUINEN  
ISO LAATTA

 Ruduksen 698x698x80 mm laatta on tähän mennessä 
suurin konevalmisteinen laatta Ruduksen valikoimissa. Laatoissa 
on kahden millin asennusnystyrät ja reunassa 2x2 mm viiste.

Koneellisen valmistuksen etuja ovat tuotteen edullisuus ja 
valmistuksen nopeus.

Ensimmäiset isot laatat on asennettu Espoon Leppävaaraan 
Angry Birds -puistoon.

MAISEMATUOTTEITA  
TIIKERINSILMÄSSÄ

 Ruduksen maisematuotteisiin voi 
tutustua myös tämän kesän Asuntomessuilla 
Vantaalla. 

Hienopestyjä Rombakiviä on 
Lumikvartsinpolulla, hiekanruskeita Milano-
kiviä Tiikerinsilmän aukiolla sekä savunväristä 
Kartanokiveä Rubiinikehän ja Tiikerinsilmän 
välisillä kahdella pikkukadulla. 

Lisäksi useiden talojen pihoilla on 
Ruduksen Formento -pihakiviä.

OULUSSA PYÖRÄILIJÄLLE 
YSTÄVÄLLISTÄ PEHMOSEPELIÄ

 Liuskeinen ja särmikäs hiekoitussepeli rikkoo herkästi 
pyöränkumit. Ei hätää: Oulussa Rudus teki kaupungille 
pehmosepeliä. Nimensä mukaisesti pyöreämpi kiviaines on 
osoittautunut pyöräilijäystävälliseksi.

Oulun kaupunki  hiekoittaa pyörätiet yleensä luonnonsorasta 
vesiseulotulla 2/6 hiekoitussepelillä. Suuren menekin takia 
seulottu sora loppui, jolloin Rudus kehitti korvaavan tuotteen, 
pehmosepelin. 

Pehmosepeli tehdään kalliokiviaineksesta ajamalla se keski- 
pakomurskaimen läpi. Kivi pyöristyy ja särmät hioutuvat pois.



Kivenkovia keskusteluja
ja kauhakaupalla tietoa.

Ammattilaisille.
on uusi sivusto, joka tarjoaa runsaasti tietoa Ruduksen laadukkaasta ja monipuolisesta 

tuotevalikoimasta sekä niiden käyttökohteista. Lisäksi sivustolta löytyy referenssejä sekä 
asiantuntijoidemme blogi-kirjoituksia eri aiheista. Osallistu keskusteluun kommentoimalla ja ottamalla 

kantaa kirjoituksiin. Lisäksi ajankohtaista-palstalta löydät tuoreimmat Ruduksen uutiset.


