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Uusi vuosi, 
uudet haasteet

Olen Kaitoksen hallituksen nimittämänä 

ottanut yhtiön vetovastuun. Toimitusjohtaja 

Jukka Hämäläinen erosi marraskuussa 2001 

Algol-konsernin palveluksesta. 

 Siirryn Kaitoksen toimitusjohtajan tehtäviin 

Algolin tekniseltä osastolta. Taustaani kuuluu  

insinöörin koulutus ja parinkymmenen vuoden 

kokemus tuotemarkkinoinnista ja myynnin 

johtotehtävistä. Viime vuosina olen keskittynyt 

voimakkaasti geoteknisiin tuotteisiin.

 Uusi työni on innostava haaste. Algol-

konserniin liittynyt Kaitos, sen tuoteratkaisut ja 

henkilöstön osaaminen edustavat alansa 

vahvaa suomalaista kärkitasoa. Tältä perustalta 

me Kaitoksessa toimimme tutuilla linjoilla ja 

pyrimme jatkuvasti kehittämään palvelua 

asiakkaidemme parhaaksi.

Toivotan Sinulle 

Menestyksellistä Uutta Vuotta 2002!

Timo Mettälä 
toimitusjohtaja
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Arabianrantaan 
julkisivuja kivikoreista

Toimistotalo Portaali Helsingin Arabianrannassa saa mielenkiintoisen julkisivu-
rakenteen; sen alaosa tehdään Hesco Weldmesh -kivikoreista. Arkkitehti Jussi 
Murolen mukaan tämä Suomessa harvoin käytetty ratkaisu on maailmalla 
varsin tuttu. Viimeistään vuoden 2002 lopulla on tarkoitus käynnistää toinen 
samanlainen rakennusprojekti, Portaali 2.

–Halusimmemahdollisimmanperintei-
seltänäyttävääkivipintaa.Mielestäni
sellainenonsaavutettavissakivikori-
rakenteellajopaparemminkuinesimer-
kiksigraniittilaatoilla.Kustannuksetkin
ovatmuihinkivirakenteisiinnähden
edulliset,toteaahankkeenpääsuunnit-
telijanaArkkitehtitoimistoB&MOy:ssä
työskenteleväMurole.

Lasiajamustaakiveä
Murolepitääkivikorinjayläpuolisenlasi-
julkisivunyhdistelmääarkkitehtonisesti
onnistuneena.Kivikorientehtäväonkin
tässäkohteessapuhtaastiarkkitehtoni-
nen,silläniideneitarvitseottaavastaan
maanpainetta.Tästäsyystäkoritovat
tavallistakevytrakenteisempia.Tavan-
omainensyvyysonyksimetri,tässä
tapauksessavain60cm.
 Arkkitehdintoiveenaolitäyttääkorit
mustallakivellä.Alunperinkivilajiksioli
suunniteltumustagabro,muttaurakoit-
sijanehdotuksestavalittiintäyttökiveksi
lopultakeskisuomalainenkivilaji.Kori-
materiaaliontässäkohteessaalumiini-

sinkittyäterästä.Silmäkokoonkiven
raekoonvuoksi75mmx75mm.

Valmistaparissapäivässä
UrakoitsijanaPortaalinykkösvaiheessa
toimiiSkanskaTekraOy:njaPalmberg
Oy:ntyöyhteenliittymä.Hankinnoista

vastaavaMikko Toivanentyöyhteenliit-
tymästäontyytyväinenmuunmuassa
asennettavuuteen.
 –Muutamassapäivässäsyntyi
valmista.Viiveitäeisiksikääntullut,että
materiaalitoimittajavälivarastoitavaraa
puolestamme,Toivanenkertoo.
 Joustavuusvarastoinnissaolikin
tarpeen.Koskakivikorirakenteidentole-
ranssitkokonaismitoissaovatuseita
senttimetrejä,käytetäänrakenteen
viimeistelyynerillisiäsovitekoreja.Näiden
kivikorienavullaurakoitsijatyöstiraken-
teenlopullisiinmittoihinsa.Lopputulos
onkaikinpuolinonnistunut.Mittatark-
kuuseroaverrattunaesimerkiksilasi-
rakenteisiineikatsojahuomaa.

VanhaElantomuuntuuStakesinpääkonttoriksi

Enkadrainilla parkkihallin 
valumavedet hallintaan

Helsingin Sörnäisissä sijaitseva perin-
teikäs Elannon teollisuuskiinteistö on 
pääkaupunkiseudun suurimpia raken-
nushankkeita. Kohde sisältää sekä 
vanhaan osaan kohdistuvaa mittavaa 
peruskorjausta että uuden toimisto-
rakennuksen. Sisäpihan parkkihallin 
katon vesieristettä suojaa Enkadrain-
salaojamatto, joka ohjaa veden pois 
kansirakenteesta.

Uudisosanjaperuskorjattavanväliinjää-
vällesisäpihalleprojektinjohtourakoitsi-
janatoimivaSRVViitosetOyrakentaa
parkkihallin.Sen87autopaikkaapalve-
leeensivuonnavalmistuvankiinteistön
tarpeita.

Salaojamatto
ohjaavedenpois

Parkkihallinkattoonliikennöitytaso.
Kolminkertaisenbitumieristeenpäälle
asennettiinEnkadrain-salaojamatto,sen
päälletaas10cm:nFinnfoam-lämmön-
eristejabetoninenlaatta.Enkadrainin

tehtäväonehkäistävesienpatoutumi-
nenkantavanrakenteenjapintaraken-
teenväliin.
 –Nykyinenkäytäntöhänsuosiisitä,
ettävesiliikkuutällaisissakansiraken-
teissa.Kallistustenavullavesiohjataan
haluttuunpaikkaanjasieltäedelleen
poisrakenteesta.Salaojamatontehtävä
onvarmistaatämä,kuvaileealuevas-
taavamestariReima LiikamaaSRV
Viitosilta.

Eimateriaalihukkaa
Enkadrainiaasennettiinhankkeessa
yhteensä3000neliömetriä.Hukkaaei
juurikaantullut,silläsaumattehdään

puskusaumoina.Vainalueenreunoilla
rullanpäitäjouduttiinhiukanmuotoile-
maan.
 –Asennussujuitodellajoutuisasti.
Meilläoliselkeäkansi,jollematotrullat-
tiinaukivaakasuuntaan.Mehankimme
materiaalitjaasennustyöntekivesieris-
tysalaurakoitsijammeIcopalOy,Liikamaa
kertoo.
 HankkeenrakennuttajaonSenaatti-
kiinteistötOy.SenonsuunnitellutInsi-
nööritoimistoMikkoVahanenOy.
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Moottoritietä Paimiosta Turkuun ja 
toisessa suunnassa Saloon ja Muur-
laan on rakennettu jo toistakymmentä 
vuotta. Koska alue on herkkä ympä-
ristövaikutuksille, geovahvisteilla on 
ollut hankkeessa merkittävä rooli. 
Nyt yhtäjaksoisesta moottoritiestä 
entisen ja nykyisen pääkaupungin 
välillä ei enää puutu paljon. Jos kaikki
sujuu rakennuttajana toimivan Tiehal-
linnon esittämien tavoitteiden mukaan, 
moottoritie Helsingistä Turkuun on 
kokonaisuudessaan valmis vuonna 
2008.

Kokorakentamisenajankeskeisenä
osanaonolluterilaistenpohjavahvistus-
tekniikoidenkäyttö.Nauhapystyojitukset,
stabiloinnit,paalutukset,kevennyksetja
geovahvisterakenteetovattulleettutuiksi
rakennuttajallejasuurhankkeenmonille
urakoitsijoille.

Loppusuoranäkyvissä
NytonmeneilläänPaimio-Muurla-osuu-
denmaarakennusurakoistaviimeinen;
sitäurakoiSkanskaTekraOy.Käynnissä
olevaaurakkaaedelsimuunmuassa
nauhapystyojitustasisältänytesirakenta-
misvaihe.Senkinansiostasuunnitelmat
ontehtyreilustihyvissäajoin.
 Kunrakennetaanympäristövaikutuk-
siltaanherkälläalueella,erilaisetlupa-
käsittelytvievätaikaa.Kaikkihallinnolliset
kysymyksetonkuitenkinneuvoteltuval-
miiksiennenvarsinaisiatöitä,joten
urakkaonedennytviivytyksettä.

Ratkaisevat
materiaalivalinnat

Tyypillinenpohjarakenneläheskoko30
kilometrinmatkallasisältääraekooltaan
45–50mmmurskekerroksen,jokaon
erotettuperusmaastasuodatinkankaalla.
–Ainoastaanlyhyillä,paalutetuillaja
kallionvaraanperustetuillaosuuksilla
kangastaeitarvita.Noinkilometrinpitui-
sellamatkallapengeronperustettu
lisäksilujiteverkkojakäyttäen,kertoo
työmaapäällikköPekka LehtoTieliike-
laitokselta.
 Lujitekangastameneilläänolevaan
urakkaantarvitaansinne,missäpohja-
suhteetovatkaikkeinheikoimmat.Suo-
datinkankaatsekäFortrac-lujiteverkon
ettäStabilenka-lujitekankaatmeneillään
olevaanurakkaantoimittaaKaitosOy.
SekäStabilenkaaettäFortraciaurakkaan
sisältyynoinviisihehtaaria.
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Vuosikymmeniä sitten Helsingin 
pohjoisosaan kaavoitetun Eliel 
Saarisentien rakentaminen on 
lopulta tosiasia. Uusi tie yhdistää 
Pirkkolan ja Pohjois-Haagan 
Hämeenlinnanväylän alitse, mikä 
helpottaa poikittaisliikennettä. 
Rakennustyön haasteeksi on 
muodostunut arvokkaan, tien tun-
tumassa sijaitsevan alppiruusu-
puiston suojaaminen kuivumiselta, 
sillä koko tieosuus sijaitsee pohja-
vesialueella.

Lähes50miljoonaamarkkaamaksavan
tienrakentaminenkäynnistyivuoden
2001alussa.HankettaurakoivaSkanska
TekraOysaatyönsävalmiiksiensielo-
kuunloppuunmennessä.

Vesieristyssuojaa
herkkiälajikkeita

–Aikatauluonerittäinkireä.Varsinkin
välitavoiteontiukka,sillätienonvälitet-
täväbussiliikennettätammikuunalusta
lähtien,kertootyömaainsinööriVille 
HolopainenSkanskaTekralta.

ElielSaarisentierakentuuPohjois-Haagaan

Voltex suojaa 
alppiruusupuistoa

 Nytrakennettavantieosuudenkoko-
naispituusonpuolitoistakilometriä.
Tästämatkastatiekulkeetunnelissa
noinkolmannekseneli500metriä.Tun-
nelikutenkokotiesijaitseepohjavesi-
alueella.Tämäasettaatunnelirakenteelle
poikkeuksellisiavaatimuksia,einiinkään
pohjavesiensuojauksenkannalta,vaan
pohjavedenpinnanvaihtelunseurauksia
ajatellen.
 Tunnelinvälittömässäläheisyydessä
sijaitseeRhodopuisto,jossakasvaanoin
500erilaistarhododendronia.–Kasvu-
olosuhteiltaanherkkienlajikkeidenjoukos-
saonpaljonpohjoisiaharvinaisuuksia.
Kunnollisellatunnelinvesieristyksellä
taataanse,etteipuistonmaaperäpääse
kuivumaan,VilleHolopainen
kertoo.

Nopeajanäppärä
Vesieristysmateriaalinakohteessakäy-
tettiinVoltex-bentoniittimattoa.Sitä
levitettiintunnelinpohja-jaosinseinära-
kenteeseenyhteensä3500neliömetriä.
TunnelinpohjallaVoltexinpäällevalettiin
5cmsuojabetoni.
 –Käsiteltävyydeltäänmattoosoit-
tautuierinomaiseksi.Suurillavaakapin-
noillaisobentoniittimattorullasaattaisi
ollavielänäppärämpi.Seinilläpienempi
rullaonsensijaanehdotonvalinta,ker-
toovesieristyksenasennuksestavas-
taavamestariMarko Vuoni Skanska
Tekralta.
 Voltex-vesieristyksenasennustyö
alkoiheinäkuunalussajavalmistui
suunnitellunaikataulunmukaisesti
marraskuunpuolivälissä.

Comtrac-lujitteella 
rengasrouhe hyötykäyttöön

Sen jälkeen, kun vanhojen 
autonrenkaiden sijoittaminen 
kaatopaikoille runsaat viisi 
vuotta sitten kiellettiin, renkaiden 
hyötykäyttö on pohdituttanut 
monia ideariihiä. Kiinnostusta on 
riittänyt niin rakentajien kuin 
energia-asiantuntijoidenkin 
keskuudessa.

Maarakentamisessarengasrouheon
kiinnostavasivutuotesekäkeveytensä
ettälämmöneristävyytensäansiosta.
Rengasrouheentilavuuspainoon
400…600g/m3rakenteeseentiivis-
tettynäjalämmönjohtavuus0,1…0,25
W/mK.Rengasrouhettakäytetään
kevennysmateriaalinapienentämään
rakenteistamaapohjallesyntyvääkuor-
mitusta.Lisäksisitävoikäyttäälämmön-
eristeenä.

Painaumatkuriin
lujitekankaalla

Helsinginkaupunginrakennusvirasto
korjasisyksyllä2001Malminkartanon

Parivaljakontiellä Helsingissä tutkittiin sivutuoterakenteita. Yhdessä rakenteessa 
käytettiin Comtrac-lujitekangasta rengasrouheen päällä.

Paimio-Muurla 
-moottoritie ylittää 

pellot lujitettuna

kaupunginosassasijaitsevanParivalja-
kontiensivutuotteitakäyttäen.Tieon
rakennettu1970-luvullamaanvaraisesti.
Kadunkeskelläonpaaluilleperustettu
viemärilinja.Ongelmanakohteessaon
maanvaraisenkadunosanpainuminen
paalutetunosanpysyessäpainumatto-
mana.Katukorjattiinkäyttäenrengas-
rouhe-jakevytsorakevennyksiä.Lisäksi
kadunpäällysrakenteessakäytettiin
masuunihiekkaa,betonimurskettasekä
Comtrac-lujitekangasta.
 –Lujitekangasjäykempänätuotteena
onpaikallaansiellä,missäonolemassa
vaarapainumaerojensyntymiselle.
Työtekniikankannaltalujitekangason
rengasrouheenpäällätarpeellinen,sillä
tällöinyläpuolistenkerrostenrakentami-
nenonhelpompaa,perusteleekohteen
suunnitellutdiplomi-insinööriMarko 
HaatainenSCCViatekOy.stä.

Korkeavetolujuus
Rakentamistavetänyttyömaainsinööri
Asko SeitamoHelsinginkaupungin
rakennusvirastostanäkeelujitekankaan
soveltuvanhyvinrengasrouheraken-
teisiin.
 –Rengasrouheensisältämienteräs-
säikeidenjatiivistystekniikanvuoksi
kankaallaolioltavakorkeavetolujuus.
Tavanomaisetkuitukankaateivättässä
välttämättäriitä,hänkertoo.Vastaavat
rakenteetovatyleistymässämuuallakin,
raaka-ainettakunympäristölakimuu-
tostenmyötäriittää.

Säkkiväline Oy on ollut jo vuosia 
kiinnostunut toimimaan teollisuuden 
kaatopaikkojen rakennuttajana ja 
ylläpitäjänä. Keravalle syksyllä raken-
nettu kaatopaikka on ensimmäinen 
yhtiön kaatopaikkahanke. Sen raken-
teeksi valittiin maabentoniitin ja 
HDPE-kalvon yhdistelmärakenne.

Keravankaatopaikkaottaavastaaneri
puoliltaEtelä-SuomeaSäkkivälineenlai-
tostenesikäsittelynkauttakulkeviateol-
lisuusjätteitä.Pääpainoonkuitenkin
pääkaupunkiseudunpalvelemisessa.
 –Keravankaupunkiolikiinnostunut
yhteistyöstäkanssammejoaiemmin.
Sentarjoamatehdotkiinnostivatmeitä,
jotenpäätimmerakennuttaaensimmäi-

Säkkiväline panostaa 
teollisuus-

kaatopaikkoihin

senkaatopaikansinne,kertooprojekti-
päällikköAhti HuhtaniskaSäkkiväli-
neeltä.

Tavoitteena
miljoonakuutiometriä

VaikkaHuhtaniskapitäähankettakäyttö-
vaiheenorganisoinninkannaltapilotti-
luontoisena,kyseessäonmittavahanke.
Ykkösvaiheenaltaanpinta-alaonnoin
17000neliömetriäjasuurinjätetäytön
korkeustuleeolemaan20metriä.
 –Rakennammekaatopaikankolmessa
vaiheessa.Kakkos-jakolmosvaiheraken-
netaanlähivuosina.Senjälkeenmeillä
onkäytettävissäkaatopaikkojenyhteis-
tilavuutenanoinmiljoonakuutiometriä,
Huhtaniskatoteaa.

Järeätpohjarakenteet
SuunnittelukeskusOy:nsuunnittelemat
rakenteetperustuvatmaabentoniitinja
HDPE-kalvonmuodostamaanyhdistel-

märakenteeseen.Kalvonpäällelevitet-
täväsuojakangasonneliöpainoltaan
1000grammaa.Tähänonerityistäsyytä,
silläyläpuolinensalaojituskerroskoos-
tuuterävärakeisestarengasrouheesta.
Senhyötykäyttömahdollisuuksiapide-
täänmaarakentamisessahyvinä,sillä
rouhekerroksenvedenjohtavuusominai-
suudetovathyvät.
 Ykkösvaiheenpääurakantoteutti
EkokemPalveluOy.YhtiötekiKaitoksen
kanssayhdessämyösSavonSellunjäte-
altaatKuopioon.–Kummatkinhankkeet
ajoittuivatsyksyyn.Tämämerkitsitar-
vettajoustavuuteenmolemminpuolin.
Kaikenkaikkiaanyhteistyösujuihyvin,
kiteyttääprojektipäällikköAntti Kaarto-
kallioEkokemPalvelusta.
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Maailman johtaviin geosynteettivalmistajiin kuuluva saksalaisyritys Huesker 
GmbH:n tarina käy malliesimerkiksi perinteisestä teollisuuslaitoksesta, joka on 
kyennyt modernisoimaan liikeideaansa teollisen rakennemuutoksen myötä. 

Huesker hallitsee korkean 
lujuuden geosynteetit

AlustaastiHueskerintoiminnantun-
nusmerkkejäonollutkorkeaanlaatuun
panostaminenjatuotteistonkehittä-
minengeoteknisenongelmanratkaisun
ehdoilla.Toistasataavuottavanhateks-
tiilitehdason1970-luvultakeskittynyt
täysingeosynteettienvalmistukseen.

Tuotekehitystä
asiakkaantarpeisiin

–Kunasiakkaammetaiyhteistyökump-
panimmeasiakasesittääkonkreettisen
ongelman,pyrimmeyhdessälöytämään
siihenratkaisun.Monetvakiotuotteis-
tammeovatalunperinsyntyneetjuuri
näin.Kunmarkkinattaiyksittäinenkoh-
deonsuuri,voimmevalmistaaraaka-
aineidemmeominaisuuksienrajoissa
mitätahansalujuuksia.Toisinaanjopa
vaihdammeraaka-ainetta.Niinteimme
esimerkiksiBundesbahninrautatiepen-

Eteläpohjalaiset jos ketkä tietävät 
virtaavan veden metkut. Jokivarren 
asukkaiden arkeen joki vaikuttaa 
konkreettisemmin kuin missään 
muualla Suomessa. Syys- ja kevät-
tulvien tuloon varaudutaan, mutta 
tarkka ennustaminen on vaikeaa. 
Maarakentajatkin joutuvat rytmit-
tämään työnsä tulvien rytmien 
mukaan, mikäli töiden aikataulu 
sen vain sallii.

Vaikkatulvathankaloittavatjokapäiväistä
elämää,jokeamyöskunnioitetaan.Tut-
tuamaisemaaeisiihenkasvanuttohdi
lähteärikkomaan.Esimerkkinätästäon
Kauhajoellasyksyllärakennetturumpu-
putkisilta.Siltakorvaavuonna1972
rakennetunpuisenansassillan,jonka
maatuetolitehtyporakivistä.Sillankunto

kereidenkorjausrakenteitavarten,kertoo
HueskerinvientipäällikköJürgen Kassner.
HänviittaaGroebersissa,Leipzigin
lähellätoteutettuihinkohteisiin,joissa
onkäytettyvetolujuudeltaan1200kN/m
Fortrac-aramidiverkkoa.

Strategiana
erikoistuminen

Aramidionpolyesteriinkinverrattuna
kertaluokkaalujempierikoiskuitu,samalla
tosinkertaluokkaakalliimpi.Sekäpoly-
esteriettäaramidiovatkemiallisenkes-
tävyytensäkinsuhteenkäyttökelpoisia
läheskaikkialla.Vainympäristötekniset
hankkeet–toinenmerkittäväHueskerin
liiketoiminta-alue–ovattoisinaanpoik-
keus.MuunmuassanäitävartenHuesker
panostaajatkuvastiuusienraaka-aine-
sovellustenkehittämiseen.Erikoistumisen
strategiaonjohtanutkestäviintuloksiin:

olihuonojasenleveyseiollutriittävä
nykyisellemaanviljelyskalustolle.

Siltamaisemanehdoilla
Alkuperäisenparannussuunnitelman
mukainenehdotusolirakentaajoenyli
siltaliimapuusta,muttarakennuttajana
toiminutyksityinentiehoitokuntahalusi
säilyttäämaisemanniinalkuperäisenä
kuinmahdollista.
 Urakoitsijaksivalittiinkauhajokelai-
nenMaarakennusHannuMarttunenOy.
Yhtiöonrakentanutvaativiaurakoita
niinTiehallinnolle,paikalliselleympäris-
tökeskuksellekuinalueenkunnillekin.
Pohjapatojenrakentajana–javesiraken-
nustöissäyleensäkin–yhtiölläonvahva
kokemus.
 –Tämäyksityistienteräsrumpukohde
olivaativa,koskavirtausolosuhteetolivat

kriittiset.Syystulvatyllättivätvälilläja
tietynlaisellariskilläsiinätöitätehtiin.
Kaikkimenikuitenkinlopultahyvin,toi-
mitusjohtajaHannu Marttunenkertoo.
Riskiolisiollutvieläsuurempi,josolisi
ryhdyttypaaluttamaan;paineellinen
pohjavesipuhkesijopohjatutkimusvai-
heessa.

Tukeva,kevytja
edullinenratkaisu

Marttusellaonolluterittäinkiireinentyö-
syksy.NiinpähäntilasiAssetMultiplate
-aaltolevyrummunhänellepoikkeuksel-
lisestivalmiiksikoottuna.–Tilaajan
toivomuksestarumpupitimyösepoksi-
maalata.Näistäsyistäpääsimmealoitta-
maansuhteellisenmyöhään,jotentyös-
kentelimmekahdellakoneella,Marttunen
sanoo.
 HannuMarttunenpitääaaltolevy-
rumpusiltojajärkevänärakenteena,koska
siltakantaaitsensä.Tämämerkitsee
sitä,etteirakenneoleniinkriittinenesi-
merkiksimaapohjanpainumaeroille.
Kustannuksiinkinhänontyytyväinen.
Liimapuistasiltaavastaavallasummalla
eiolisisaanut.Jamaisemassamuutosta
tuskinhuomaa.

nykyisinHueskeredustaaalansakärkeä
kuudessamaanosassajaaivanerityisesti
siellä,missäkantavuudeltaanhyvät
pohjamaatalkavatjoollarakennetut.

Suomalainengeovahviste-
teknologianousussa

Skandinavia,varsinkinSuomijaRuotsi,
täyttäähyvinviimemainitutkriteerit.
Suomionkinpohjavahvistuksenjohtavia
maita,muttageosynteettienominaisuuk-
siahyödyntäväsuunnitteluonvielä
valitettavanharvoissakäsissä.Maara-
kentamisessaonyhävallallaajattelutapa,
jonkamukaanhaetaanlyhytnäköiseltä
kannaltahalvintaratkaisua.Tämäjohtaa
herkästiesimerkiksitavanomaistenkui-
tukankaidenkäyttöön,vaikkaniitäei
olekaansuunniteltulujitustarkoituksiin.
 Tärkeänavauksentilanteenmuutta-
miseksitekimuutamavuosisitten
Tiehallinnon,ViatekinjaTeknillisenkor-
keakoulunvetämägeovahvisteprojekti,
jonkatuloksetkinhiljalleenalkavatnäkyä
suomalaisessageovahvisteteknologi-
assa.–Suomalaisetovatkylläesimerkiksi
ruotsalaisiapidemmällägeosynteettien
käytössä,Kassnertunnustaa.

Kauhajoen jokivarsimaisema on herkkä 
muutoksille. Aaltolevyrumpusilloilla vesira-
kenteet voi rakentaa lähes huomaamatto-
miksi. Vaakaelliptisen rummun leveys on 
tässä kohteessa 5,85 metriä ja korkeus 
4,39 metriä.

Yksityistie Kauhajoella 
kuntoon aaltolevyrummulla

Kuntien kevyen liikenteen verkostot on perinteisesti rakennettu edullisia raken-
teita käyttäen ja monet niistä ovat olleet päällystämättömiä. Tällaiseen raken-
teeseen on kelvannut lievästi routivakin maa-aines. Kun asfaltti on myöhemmin 
valettu, pohjamaan laatuun ei ole enää  voinut puuttua. Tämä on johtanut 
päällysteen pituussuuntaiseen halkeiluun. Tampereen kaupunki on tarttunut 
ongelmaan rivakasti ja ryhtynyt kunnostamaan pyöräteitä lujitteiden avulla.
  

Kuntienpäällystehalkeaa,ensimmäisenä
tehtävänäonselvittäähalkeilunsyy.Suo-
menolosuhteissatavallisimpiasyitäon
tiepohjanjäätyminenjasiitäseuraavat
muodonmuutoksetpäällysteessä.
Tämäntunnistaauseinsiitä,ettähalkeilu
onpituussuuntaista.Muita,joskinSuo-
messavähemmäntavallisiasyitäpääl-
lystevaurioihinvoivatollapäällysteen
lämpöliikkeettaiautojenjarrutusvoimista
aiheutuvattoistuvatmuodonmuutokset.

Hyviäkokemuksia
HaTelitonsuunniteltunimenomaan
asfalttipäällysteidenmuodonmuutos-
kyvynparantamiseen.Bitumisiveltypoly-
esterikestääkuumanasfalttimassan

Tampere kunnostaa 
pyöräteitä HaTelitilla

lämpötilanjatoistuvatdynaamisetrasi-
tuksetilman,ettäsekadottaalujuu-
tensa.Ennenkaikkeakuitenkinverkolla
lujitettupäällystekestäähuomattavasti
suurempiamuodonmuutoksiakuinlujit-
tamatonpäällyste.
 HaTelitinkäytöstäonkertynytkoke-
muksianiinKeski-jaEtelä-Euroopassa
kuinmyösPohjoismaissa1970-luvulta
alkaen.EsimerkiksiPohjois-Norjanlento-
kenttäpäällysteisiinHaTelitiaonasennettu
kymmeniähehtaareja.Suomessakäyttö
onvauhdittunut1990-luvunjälkipuolis-
koltaalkaen.Yksikeskeisistäkäyttö-
kohteistaonvanhojenkevyenliikenteen
väylienlujittaminenuusintapäällystysten
yhteydessä.

Helppoasentaa
–ViimekesänäasensimmeHaTelitia
useisiinlievästiroutiviinkadunpätkiin.
Tampereellahantällaisiakohteitariittää,
kertootyöpäällikköAulis Mäenpää
LemminkäinenOyj:stä.Hänkiittelee
HaTelitinasennettavuutta.UusiHaTelit
C40/17-mallikoostuulujiteverkon
ohellasiihenliitetystäkuitukankaasta.
Kankaanansiostaesijännitystäeitarvita.
–Tarttuvuusoliapukankaanansiosta
hyvä.Asennusolitodellajoutuisaa,kun
työmaanpojatkeksivätkiinnittäälujite-
rullanpyörilläkulkevaanliimaruiskuko-
neeseen.
 Ainoastaankaarteissajamutkissa
oliturvauduttavarullientyöstämiseen
käsityönä.Sielläsyntyyhiemanlimitys-
hukkaakin,jokamuutoinonlikimain
nolla.HaTelitinhanvoilujuusominaisuuk-
siensakannaltaasentaajokotienpoi-
kittais-taipituussuuntaan,koskaveto-
lujuusonmolemmissaverkonsuunnissa
sama.
 Lähivuosinakaupunginkadunra-
kennusosastoseuraakunnostettujen
pyöräteidentilaa.Tähänastisetkoke-
muksetovatvahvastiplusmerkkisiä.
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