Hyvän elinympäristön
rakentaja
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Markus Lahtinen
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YIT lyhyesti
YIT on johtava
eurooppalainen
palveluyritys
kaikilla toimintaalueillaan.

n. 25 800
ammattilaista.

Liikevaihto 2010
3,8 mrd euroa ja
liikevoitto
229,1 milj. euroa.

450 toimipaikkaa
Pohjoismaissa,
Keski-Euroopassa,
Baltian maissa ja
Venäjällä.
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YIT aloitti
toimintansa
Suomessa 1912.

Rakennamme, kehitämme
ja ylläpidämme hyvää
elinympäristöä ihmiselle.

YIT:n osake
noteerataan
NASDAQ OMX
Helsingissä.

Vuoden 2010
lopussa lähes
33 300
osakkeenomistajaa.

Laaja liiketoiminta
Pohjois-Euroopan kiinteistötekniset palvelut *46%
Matti Malmberg

Talotekniset ratkaisut | Kiinteistöpalvelut
Kunnossapitopalvelut | Investointiprojektit
Keski-Euroopan kiinteistötekniset palvelut *14 %
Karl-Walter Schuster

Talotekniset ratkaisut | Kiinteistöpalvelut
Kunnossapitopalvelut | Investointiprojektit
Suomen rakentamispalvelut *28 %
Tero Kiviniemi

Asunnot ja alueet | Liike ja toimitilahankkeet
Maa- ja vesirakentaminen

Kansainväliset rakentamispalvelut *12 %
Kari Kauniskangas

Asunnot ja alueet | Liike- ja toimitilahankkeet
*osuus toimialojen liikevaihdosta 2010
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Infrarakentamisen moniosaamista
yli 70 vuoden ajan
YIT INFRAPALVELUT
Vuotuinen liikevaihto yli 200 milj. €
Henkilöstöä n. 700
Kunnossapito
ja
kuntapalvelut

Aluetoiminta

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Väylät,
sillat ja
maarakennus

Kalliorakennus
Kalliotilojen sisustus
Kunnallistekniset työt
Pohjarakentaminen
Stabilointityöt
Lyönti- ja erikoispaalutukset
Tien- ja kadunrakennus
Ratatyöt
Sillanrakennus
Laiturit ja ruoppaustyöt

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Palveluita infrahankkeiden koko elinkaarelle
Suurimmat asiakkaat: valtio, kunnat ja teollisuus

Pohja- ja vesirakentaminen

Betonirakenteet
Liukuvalut
Urheiluhallit ja -kentät
Maakaasurakentaminen
Pohjavesien suojaustyöt
Viher- ja kiveystyöt
Infrakunnossapito
Vesihuoltorakentaminen
Vedenkäsittely
Jäteveden käsittely

Rakennustekniset työt

Kalliorakennus
E18
moottoritiehanke
ja kaivokset
KoskenkyläKotka

• Lietteen ja jätteen käsittely
• Pilaantuneiden maa-alueiden
kunnostus
• Maa-ainesten kierrätys
• Teollisuuden sivutuotteiden
jalostus ja hyötykäyttö
• Kaatopaikkojen rakentaminen,
sulkeminen ja hoito
• Biokaasun jalostus
• Tuulivoima

Kehä I, Leppävaara
Vuoden Infratyömaa 2010
Asiakas:
Tiehallinto, Uudenmaan tiepiiri
Perusparannus välillä Turuntie Helsingin raja ja Vermon
eritasoliittymä, Espoo
Urakkahinta: n. 90 milj. €
Urakka-aika: 2008 - 2012
Kehä I -tietä
Mestarintunnelia
eritasoliittymiä
suuntaisliittymiä
ramppeja
risteyssiltoja
ali- ja ylikulkukäytäviä
uusia katuja
meluesteitä
kevyenliikenteen väyliä
Toteuttamassa infrapalveluiden 4 eri yksikköä ja YIT kiinteistötekniikka
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1,7 km
0,5 km
1 kpl
2 kpl
1,8 km
2 kpl
2+2 kpl
1,7 km
2,7 km
3,5 km

Mt100 Hakamäentien parantaminen
Asiakas: Tieliikelaitos / Destia
ST-urakka, päätoteuttaja Destia
N. 1 km:n osuus Hakamäentien
parantamistyötä, Helsinki
Urakkahinta: n. 25 milj.€
Urakka-aika: 2006 - 2009
Sillat
Betonitunneli
Maankaivu
Louhinta
Paalulaatat
Tb-paalutus
Patoseinä
• Kaivinpaalut

5 kpl
380 jm
55 000 m3
56 000 m3
10 000 m2
40 000 m
3 500 m2
d 1200 mm
2 100 jm
• Suihkuinjektointi d 1200 mm
2 100 jm
Kivilaatoitukset
21 000 m2
• Reunakivet
20 000 jm
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Kakolanmäen jätevedenpuhdistamo
RIL-palkinto 2009
Asiakas: Turun Seudun Puhdistamo Oy
Kakolanmäen jätevedenpuhdistamo,
Turku
Urakkahinta: n. 25 milj.€
Urakka-aika: 2005 - 2008
Pääurakka:
Betonialtaat kallioon louhittuun tilaan
sekä toimistorakennus ja poistoilmapiippu maan päälle
• Betonia 33 000 m3
• Betoniterästä 2 560 000 kg
• Betonimuottia 74 000 m2
Muut urakat:
• Pääkoneisto 7,4 milj.€
• Täydennyskoneisto 8,7 milj.€
• LVI -urakka n. 3,6 milj.€
• Sähkö- ja rakennusautomaatiourakka,
n. 6,1 milj.€
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Vt 14 Kyrönsalmen sillat
Asiakas: Tiehallinto
Savonlinnan keskustan väylähanke
Urakkahinta: n. 17 milj.€
Urakka-aika: 2009 - 2011
• Liittopalkkisilta (411 m)
• 3 alikulkusiltaa
• Vt14 parannus nelikaistaiseksi
välillä Ruislahden alikulkukäytävä Miekkoniemi
• Tievalaistus
• Liikennevalot
• Telematiikka
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Kehärata
Aviapolis asema- ja ratatunneli

Asiakas:
Ratahallintokeskus
Sijainti:
Vantaa
Urakka-hinta:
21,3 milj.€
Urakka-aika:
10/2009 - 3/2011
• Louhintaa 390 000 m3ktr
• Ratatunnelilouhintaa 3600 m,
tunneli n. 7,5 m leveä ja 8 m korkea
• Asemahalli n. 300 m pitkä, 27 m leveä ja
• 15 m korkea
• 5 kuilua
• Kallion tiivistämistä - n. 2 milj.kg sementtiä
• Harjateräspultitusta 100 km
• Ruiskubetonointia 12 000 m3
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Mäntyluodon 12 metrin
sataman rakentaminen
Asiakas:

Porin kaupungin tekninen
palvelukeskus / Porin satama
Urakkahinta: 5 milj.€
Urakka-aika: 2/2010 - 1/2011
• kulmatukimuurielementit n. 3500 m3/
46 elementtiä
• elementtien asennussyvyys -14,50
• laiturin haraussyvyys -14,50
• laiturin reunapalkki 278 m / n. 1600 m3
• laiturin eroosiosuojaus 800 m3
• laiturin taustatäytöt syvätiivistystöineen
asfalttipintaan asti
• laiturikentän kunnallistekniset työt
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Vt 3 kattaminen
Hämeenlinnan kohdalla

Asiakas:

Hämeenlinnan kaupunki
Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut
Sijainti:
Hämeenlinna
Urakka-aika: 9/2011 - 6/2013
Urakkahinta: 24 milj.€
• Vt 3 kattaminen betonitunnelilla Hämeenlinnan
kohdalla liikekeskuksen rakentamista varten
• tunnelin telematiikka- ja liikenteenohjausjärjestelmien rakentaminen
• moottoritien rampin ja lisäkaistan rakentaminen
• alueen katujen ja niiden kunnallistekniikan
uusiminen
• neljän sillan rakentaminen
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Varkauden kaupunki
Hankinnan nimike: Varkauden kaupungin
kunnallistekniikan palvelutuotannon
ulkoistaminen
• Asukkaita 23 406 (31.12.2007)
• Väestötiheys 44,6 as/km2 (31.12.2007)
VARKAUDEN KAUPUNKI

• Pinta-ala 524, 93 km2, josta 139,27 km2
on vesistöjä
• Julkinen kilpailutus, kunnallistekniikan
palvelutuotannon ulkoistaminen
• Sopimuksen aloitus: 1.6.2009 (7v.)

YIT Rakennus Oy Infrapalvelut Kunnossapitoyksikkö rakentaa, ylläpitää ja kehittää hyvää
elinympäristöä sekä tarjoaa tekniseen infraan
liittyviä palveluja ensisijaisesti Varkauden
talousalueella ja Pohjois-Savossa.
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• Henkilöstö: 32 kunnalta siirtyneitä
• Kumppanit:
- paikalliset yrittäjät

YIT:n vihertyöt / kivityöt ja
urheilurakentaminen
•
-

Vetäjänä Markus Lahtinen
AMK hortonomi+insinööri
Työpäällikkönä Infrapalveluissa v. 2008, YIT:llä
vuodesta 2000
Aikaisemmat työnantajat mm. TTS sekä Hyvinkään
Tieluiska
Omaa työvoimaa n. 30 henkilöä, 5 työnjohtajaa
Liikevaihto vuositasolla n. 8 milj €
Toimialue pääasiassa 100 km:n säteellä Helsingistä,
urheilurakentamista koko Suomessa
Vihertöissä pääosa työntekijöistä puutarhureita,
nokkamiehinä myös hortonomeja
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•

Työmaista suuri osa yhteisprojekteja joissa YIT
hoitaa koko katurakentamisen

•

Merkittävimpiä kohteita viime aikoina:
- Uutelan kanava, urakka 4. Helsinki Vuoden
Ympäristörakenne 2010
- Musiikkitalon viher-ja luonnonkiviurakka.
SRV.2011
- Eläintarhan urheilukentän saneeraus.
Helsinki. 2011-2012
- Useita tekonurmikenttiä eri puolille maata

Käyttökokemuksia lietekompostista
mullan raaka-aineena
•

•
•

Työhistoriani YIT:llä alkoi siitä että suuri tilaaja (kaupunki) ei hyväksynyt Helsingin Veden mullan
käyttöä katukohteessa, pidätyksinä satoja tuhansia euroja. Syynä oli liian korkea johtoluku sekä
mullan rakeisuuskäyrä joka ei vastannut VYL:n suosituksia
YIT osallistui seurantatutkimukseen jota suoritti Viherympäristöliitto Helsingin Veden
toimeksiannosta
Kasvualustasta otettiin säännöllisesti näytteitä ja kasvua seurattiin useita vuosia
-> johtoluku laski ensimmäisen talven aikana suositustasolle
-> ei kasvuvaurioita, kasvu erittäin rehevää
-> seurannan jälkeen pidätykset vapautettiin
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Suurimmat käyttökohteet
•
•

YIT on käyttänyt vuosittain useita tuhansia kuutioita lietepohjaista multaa (HSY)
Suurimmat käyttökohteet:
- Lukuisia toimitila-ja asuntorakentamisen kohteita
- Itäväylän parantaminen Itäkeskuksen kohdalla (2005)
- Koskelantien liittymä Helsingissä (2008)
- Kehä 1 parantaminen Leppävaaran kohdalla (2011)

•

Tiettyjen tilaajien osalta tuotteen hyväksyttäminen on edelleen vaikeaa.
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Plussat
•
•

•
•
•

Kilpailukykyinen hinta, tosin hinnanero ”tavallisiin”
multiin on tasoittunut
Kasvit kasvavat hyvin, lisälannoituksen tarve on
vähäinen
(omat käyttökokemukset + 10 v.)
Ekologinen vaihtoehto (puhdistamolietteen
kierrätys)
Hyvä ja asiantunteva henkilöstö (HSY)
Tuotteen laatu on tasainen

Miinukset
•
•
•

•
•
•
•
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Kysynnän kasvamisen myötä on
saatavuusongelmia
Levitysvaiheen tunnusomainen tuoksu (ei
pitkäaikainen vaiva)
Viherhoito työllistää paljon varsinkin
ensimmäisenä kasvukautena, tätä kautta
tuotteelle tulee lisää hintaa
Suuri johtoluku nurmikon kylvövaiheessa
saattaa aiheuttaa epätasaista itämistä
Onko ravinteiden huuhtoutumisella
ympäristövaikutuksia?
Ihmisten asenteet rajoittavat käyttökohteita
Rakeisuuskäyrä on vaikeaa saada
Viherympäristöliiton suosittamalle tasolle

