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• Infrarakentamisen analysoinnissa tavoitteena oli tunnistaa keskenään samantyyppisen
työn kysyntä huolimatta siitä, mille toimialalle työt kirjataan tehdyksi tilastoissa. Tämä
tieto auttaa ymmärtämään paremmin markkinoiden suhdannetilanteen sekä tulevan
kehityksen.
• Infrainvestoinnit, tilaajat ja alueellinen jakauma johdettiin Tilastokeskuksen
perustilastoja varten kerätyistä lähtöaineistoista.
• Lopputuotteiden luokittelun runko on tehty edellisessä, vuonna 1984 tehdyssä maa‐ ja
vesirakentamisen poikkileikkaustutkimuksessa.
• Työlajien luokittelun lähtökohtana oli Rakennustietosäätiön InfraRYL yhteydessä
kehitettyä nimikkeistö, josta työstettiin tässä raportissa esitetty 15 työlajin valikoima.
Työlajit vaativat tietojen keräämistä rakennushankkeista.
• Infrarakentamisen tilaajat jaettiin kolmeen tyyppiin: valtioon, kuntakonserneihin ja
yksityiseen sektoriin. Kuntakonsernit pitävät sisällään peruskunnat, kuntien
liikelaitokset ja kuntien 100% omistamat yritykset. Virallisissa tilastoissa kaksi
jälkimmäistä käsitellään yrityksinä. Yksityinen sektori pitää sisällään muut kuin valtion
ja kuntakonsernit.
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• ”Infrarakentaminen” pitää sisällään rakentamisen, joka tarvitaan rakennetun
ympäristön tuottamiseen ja kunnossapitoon pois lukien talojen maanpäällisten
osien rakentaminen ja kunnossapito.
• Infrarakentaminen jakaantuu kolmeen lähes samankokoiseen, erityyppiseen
markkinaan:
• Rajallisella alueella, kuten tontilla, korttelissa tai esimerkiksi kaivosvaltauksella
tehtäviin töihin. Näitä ovat talojen, puistojen tai ulkoliikunta‐alueiden alueosat
(tonttien raivaus, esirakentaminen, pohjanvahvistukset, pohjarakentaminen,
päällysrakenteet ja tms. maarakennusurakoitsijoiden tyypillisesti tekemät työt.
Samoja töitä tehdään myös kaivosten avaamisen tai tuulivoimaloiden
rakentamisen yhteydessä. Koneurakoitsijat tekevät myös Suomen talveen kuuluvia
piha‐alueiden lumitöitä.
• Yhdyskuntarakentaminen tuottaa kadut, vesihuollon, kaukolämpöverkoston sekä
ympäristörakenteet.
• Yhdyskuntien välisiä yhteyksiä ovat Suomessa ja Suomen rajojen yli toisiin maihin
ja mantereisiin tiet, radat, vesiväylät, ilmaliikenne, tietoliikenne‐, sähkö‐ ja
kaasuverkot.
• Pääsääntöisesti hankekoko kasvaa vaikutusalueen laajuuden kasvaessa.
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Alueiden rakentamisen tarve
• Suomeen rakennetaan 2013‐2015 uusia
talonrakennuksia 7,5‐8,5 milj. m2 per vuosi.
• Vireillä on 15 merkittävää kaivoshanketta.
Investoinnit ajoittuvat pääasiassa vuosille 2014‐
2017.
• Suomen tavoitteena on nostaa tuulivoiman osuus
sähköntuotannossa 0,3 prosentista 6‐7
prosenttiin.
• Ulkoalueiden hoidon piirissä on 445 milj. m2
asunto‐ ja toimitilakanta.

Yhdyskuntien rakentamisen tarve
• Suomen väestö (5,4 milj. hlö) lisääntyy 25 000 henkilöllä
vuosittain.
• Väestö keskittyy suurille kaupunkiseuduille mm.
Helsingin seutukunnan väestö (1,4 milj. hlö) lisääntyy
vuosittain 15 000 henkilöllä.
• Vesijohto‐ ja viemäriverkostojen korjaustarve on 2..3
kertainen nykyiseen korjaustoimintaan verrattuna
ikääntymisen takia.
• Katuverkostoon kohdistuu toimenpiteitä teknisen
korjaustarpeen lisäksi siksi, että sen alla (tai päällä) olevia
verkostoja on korjattava tai sinne asennetaan kokonaan
uusia järjestelmiä (esim. kaukokylmä, valokaapelointi)

11.1.2013
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Yhdyskuntien välisiä yhteyksiä käytetään
SÄHKÖSIIRTOON
•
Pohjoismaisen voimajärjestelmän maat Suomi, Ruotsi, Norja, Tanska sekä Viro ja Venäjä ostavat ja myyvät sähköä toisilleen. 10.1.2013
Suomi toi sähköä Venäjältä 1095 MW, Ruotsista 1182 MW. Suomi myy Viroon 145 MW.
•
Kaikkiaan Ruotsi ja Norja tuottavat sähköä 2000‐3000 MW enemmän kuin kuluttavat. Suomi kuluttaa noin 2000 MW enemmän kuin
tuottaa ja Viro tuottaa noin 500 MW enemmän kuin kuluttaa. Tanskan tuotanto ja kulutus on melkein tasapainossa.
MAAKAASUN SIIRTOON
•
Vuonna 2011 maakaasun käyttö oli 3908 miljoonaa kuutiota eli noin 39,1 TWh. Maakaasua käyttää Suomessa teollisuus 46,2 % ja
energialaitokset kaukolämmön ja sähkön tuotantoon 53,8 %. Suurin osa menee sähkön ja lämmön yhteistuotantoon. Teollisuuden
käytöstä suurin osa menee metsä ja kemianteollisuuteen. Maakaasu tuodaan Venäjältä Suomeen runkoputkistoa pitkin.
TAVAROIDEN KULJETTAMISEEN JA HENKILÖIDEN LIIKKUMISEEN
•
Vuonna 2011 Suomen tavaraliikenteessä kulki 27,2 mrd tn maanteitse, 9,4 mrd tn rautateitse ja 4,3 mrd tn vesiteitse.
•
Suomen henkilöliikenne maantieverkolla oli vuonna 2011 73,9 mrd henkilö‐km, tästä suurin osa henkilöautoliikennettä ja vain hieman
yli 10 prosenttia oli bussiliikennettä.
•
Junien kuljetussuorite oli 3,9 mrd henkilö‐km, lentokoneiden 1,3 mrd henkilö‐km ja laivojen 0,1 mrd henkilö‐km.
•
Vuonna 2011 Suomesta vietiin tavaroita 45 milj. tonnia ja tuotiin 62 milj. tonnia. Niistä vesiteitse 85 %, maakuljetuksina 12 % ja
lentoteitse 8 % ja muutoin 3 %.
•
Ulkomaan meriliikenteen matkustajamäärä on kasvanut noin 17 miljoonaan matkustajaan vuositasolla. Tästä Ruotsin liikenteen osuus
on n. 10 miljoonaa matkustajaa ja Viron n. 7 miljoonaa matkustajaa.
TIEDONSIIRTOON
•
Yhteensä lankapuhelin liittymiä on miljoona, niistä noin puolet kotitalouksissa. Kotitalouksista enää 22 % (0,55 miljoonaan kotitaloutta)
omistaa lankapuhelin liittymän. Lankapuheluita soitetaan 0,5 miljardia kpl, matkapuheluita 2,5 miljardia kpl
•
Suomalaisista kotitalouksista 87 % (2,2 miljoonaa kotitaloutta) on internet yhteys
•
Televisiovastaanotin on 90 % (2,‐25 miljoonaa kotitaloutta) kotitalouksista. Lähetykset vastaanotetaan puoliksi antennin, puoliksi
kaapelin kautta

Infrarakentaminen
vuonna 2011 yhteensä 8,1 mrd €
Alueilla tehtävät
työt; 38%

Yhdyskuntien
yhdistäminen;
32%

Yhdyskuntien
rakentaminen;
30%
Infrarakentaminen muutoksessa ‐projekti
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•

VTT & TAMK ennustavat kiinteähintaiseksi muutokseksi eli määrän kehitykseksi
2012
2013:

infrarakentamiselle
‐ 2%
‐ 3%

maa‐ ja vesirakentamiselle
‐1 %
0%

•

Bruttokansantuotteen kasvu ei tue infrarakentamista
BKT 2012 ‐1…+1 % => Infrarakentaminen supistuu. Kasvu vaatisi 2…3 % BKT
kasvun.

•

Kustannustaso korkea
Kustannukset ovat nousseet kaksi kertaa enemmän kuin inflaatio (2005 ‐)
Korkea kustannustaso viivästyttää hankkeita.

•

Vienti Suomesta ei vedä
Rahoituskriisin takia Suomen vienti Eurooppaan on supistunut.
Aasiaan, Pohjois‐Amerikkaan ja muihin maihin kasvanut vienti ei ole paikannut
vajetta.

•

Julkisen sektorin taloustilanne heikko
Vuonna 2011 koko julkisen sektorin rahoitusvaje oli lähes 7 mrd. euroa.
Sekä valtion että kuntien rahoitusvajeet uhkaavat vähentää investointeja.

•

Uudistalonrakentamisen aluetyöt vähenevät
Uudistalonrakentaminen supistuu sekä 2012 että 2013 noin ‐ 7 prosenttia
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• Suuriksi tiehankkeiksi on luettu: Kt51 Kehä 1/ Mt101 Turunväylä‐Vallikallio, Kehä 1
Keilaniemi, Kt50 Vantaankoski‐lentoasema, Vt5 Kuopio /Kallan sillat ja Päiväranta‐
Vuorela, Vt6 Lappeenranta‐Imatra I+II, Vt6 Taavetti‐Lappeenranta, Vt6 Joensuu, Vt7,
E18 Koskenkylä‐Loviisa‐Kotka, Vt7, Hamina‐Vaalimaa, Vt7 Hamina ohikulku, Vt12
Tampereen rantaväylä, Vt14 Savonlinnan keskusta 1,2 ja 3.
• Suuriksi ratahankkeiksi on luettu: Ilmalan ratapiha, kehärata, länsimetro, rata
Seinäjoki‐Oulu vaiheet 1 ja 2, rata Lahti‐Luumäki, rata Kokkola‐Ylivieska, rata Lielahti‐
Kokemäki perusparannus
• Suuria energiahankkeita ovat: merikaapeli Estlink2, merikaapeli Fenno‐Skan2
Olkiluoto‐Finnböle.
• Vuosina 2008‐2013 suurten kohteiden osuus infrarakentamisesta vaihtelee 7‐10 %
välillä. 1990‐luvun lopulla suurten kohteiden osuus oli noin 5 %. Suurten kohteiden
osuus koko markkinasta on siis noussut.
• Suuria investointeja kykenee tarjoamaan Suomessa alle kymmenen yritystä. Osa
suurista investoinneista kilpailutetaan osina, jotta useammat yritykset kykenisivät
osallistumaan tarjouskilpailuun.
Lähde: VTT Expert Service Oy & TAMK suurten kohteiden seuranta.
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• Vuodesta 1993 infrarakentaminen on siirtynyt Etelä‐Suomeen
• 66 % infrarakentamisesta sijoittuu suurille kaupunkiseuduille
Helsingin seutukunta
(Helsinki, Espoo, Vantaa, Hyvinkää, Järvenpää, Nurmijärvi,
Tuusula, Kirkkonummi, Kerava, Mäntsälä, Kauniainen, Siuntio,
Pornainen, Karjalohja, Vihti, Karkkila, Nummi‐Pusula, Lohja)

30%

Turun seutukunta
(Turku, Raisio, Lieto, Paimio, Nousiainen, Mynämäki, Sauvo,
Masku, Naantali, Kaarina, Rusko)

5%

Tampereen seutukunta
(Tampere, Nokia, Kangasala, Vesilahti, Lempäälä, Pirkkala,
Hämeenkyrö, Orivesi, Pälkäne, Ylöjärvi)

8%

Jyväskylän seutukunta
(Jyväskylä, Uurainen, Toivakka, Laukaa, Muurame, Hankasalmi,
Petäjävesi)

3%

Kuopion seutukunta
(Kuopio, Siilinjärvi, Maaninka)

3%

Oulun seutukunta
(Oulu, Hailuoto, Haukipudas, Kempele, Kiiminki, Oulunsalo,
Muhos, Liminka, Tyrnävä, Lumijoki)

6%

Muu Suomi

44%
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• Infrarakentamisen tilaajia ovat kuntakonsernit (33 %), valtio (20 %) ja yksityinen
sektori (47 %).
• Kuntakonserniin kuuluvat peruskunnat, kuntien liikelaitokset ja kuntien 100%
omistamat yritykset. Virallisissa tilastoissa liikelaitokset ja julkisen sektorin
yritykset käsitellään yrityksinä.
• Kuntien käyttömenoista infran käyttö on 4‐5 prosenttia ja infrainvestoinnit
kolmannes kaikista investoinneista.
• Yksityinen sektori pitää sisällään sekä yritykset että kotitaloudet, jotka
loppuasiakkaana ominaisuudessa lopulta maksavat joko itse tai asunto‐
osakeyhtiön osakkaana infrarakentamisen. Infraurakoitsijan työn välitön tilaaja on
tyypillisesti investointihankkeen projektiorganisaatio tai talonrakennushankkeen
pääurakoitsija tai rakennuttaja.
• Valtion tilaajaorganisaatioita ovat liikennevirasto ja ELY keskukset (liikenneväylät)
sekä pienessä mittakaavassa mm. Senaatti talonrakennushankkeiden tilaajana.
• Aluekohtaisissa töissä tilaaja edustaa 85 prosenttisesti yksityistä sektoria.
• Yhdyskuntarakentamisen tilaajaa on yleisimmin kuntakonserni.
• Yhdyskuntia yhdistävien verkkojen rakentamisesta vastaa joko valtio (tiet,
junaradat, vesiväylät, lentoliikenne) tai yritykset (sähkö, kaasu, tietoliikenne).
Satamista suurin osa on kuntakonsernien omistuksessa.
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• Tässä urakoitsijoiksi on laskettu sekä yksityiset että valtion omistamat yritykset
(Destia Oy, VR Track Oy) mutta ei kuntien omistamia yrityksiä tai liikelaitoksia.
• Aluekohtaiset hankkeet ja yhdyskuntien yhteydet urakoi pääsääntöisesti
urakoitsijat. Energiayhtiöillä on omia verkonrakentamiseen erikoistuneita
yksikköjä. Valtion omilla rakennusyhtiöillä on merkittävä markkinaosuus
yhteyksien rakentamisessa.
• Kuntien vastuulla olevaan yhdyskuntarakentamiseen käytetään sekä
kuntakonsernin omia yksikköjä että urakoitsijoilta.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Lemminkäinen Infra
Destia
YIT Rakentamispalvelut / Infra
VR Track
Skanska Infra + Skanska asfaltti
Helsinki Stara
NCC Roads
Tampereen Infra
Kesälahden Maansiirto
Delete Group
KVL‐tekniikka
Graniittirakennus Kallio
Espoo katu‐ ja vihertuotanto
E.M. Pekkinen Oy
Turun Kuntec

Liikevaihto
511
496
nn
266
178
155
142
68
65
51
48
48
45
40
40

• Liikevaihdolla mitattuna
suurimmat julkista sektoria
edustavat ja yksityiset
urakoitsijat olivat vuonna 2011:
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•

Maa‐ ja vesirakennusalan yritysten tulos ennen veroja ja satunnaiseriä on
pudonnut kolmesta prosentista noin puoleen prosenttiin.

•

Alan yritysten kannattavuus on huonompi kuin useimpien muiden toimialojen
yritysten kannattavuus.
Tulos ennen veroja ja satunnaiseriä vuosina 2008‐2011
Maa‐ ja vesirakentaminen
Kuorma‐autoliikenne
Alin

Kauppa

Vaihtelu

Talonrakentaminen
Teollisuus
Erikoisalojen rakentaminen
Konsultointi ja suunnittelu
Informaatio ja viestintä
Liike‐elämän palvelut
Energia
‐5

Lähde: Tilastokeskus

0

5

10

15

20

25

Infrarakentamisen rakenne ja kehityksen ennakointi

11.1.2013
15

•

Vuoden 2005 jälkeen maarakentamisen kustannukset ovat nousseet
talonrakentamisen kustannuksia ja inflaatiota enemmän.

•

Inflaatiota enemmän ovat nousseet yhtä kustannuslajia (rahoitus ja vakuutus)
lukuun ottamatta kaikki panoskustannukset. Eniten ovat nousseet bitumin,
polttonesteiden ja energian hinnat.
2005=100
Bitumi
Polttoaineet ja energia

XI/2012
212.7
186.4

Kuljetuspalvelut

142.2

Kokonaisindeksi
Maa‐ ja kiviaines
Suunnittelu
Muut materiaalit

135.3
133.3
130.2
128.6

Työvoima

129.0

Inflaatio
Rahoitus ja vakuutukset

117.0
72.8

•

Maarakennuskustannukset ovat nousseet yhtä paljon kuin investointien arvo =>
investointien reaalinen määrä on pysynyt vakiona

•

Kunnossapidon kustannusten nousu (10 %) on enemmän kuin kunnossapidon arvo
=> absoluuttisesti kunnossapidon määrä vähentynyt vaikka infrakanta on kasvanut.

Lähteet: Tilastokeskus hintatilastot
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•

Infrarakentamisessa käytetään paljon koneita ja kalustoa. Oman ja ostetun konetyön
osuus kustannuksista on 30 %.

•

Palvelujen merkitystä kasvattavat infrarakentamiseen liittyvät mittavat kuljetustarpeet
sekä maansiirto‐ ja muiden työmaakoneiden huolto‐ ja korjaamopalvelut.

•

Materiaalikustannuksista maa‐ ja kiviainekset edustavat 1/3

•

Bitumin hinnan nousu on nostanut sen kustannusosuuden (1/6) metallituotteiden ja
sementti/betonituotteiden kanssa samalla tasolle

•

Kun energia‐ ja polttoainekustannukset poimitaan yhteen eri kustannusmuuttujista eli
kuljetuksista, maansiirtokoneiden käytöstä, ostetuista konepalveluista, materiaaleista
(jne.) nousee polttoaineiden ja bituminen osuus 20 prosenttiin.

•

Tähän osuuteen vaikuttaa suoraan öljyn maailmanmarkkinahinta

•

Suomen energia‐ ja ilmastopoliittisena tavoitteena on vähentää öljyriippuvuutta.
Toimenpiteenä mm. öljytuotteiden energiasisältö‐ ja hiilidioksidiveroja on nostettu.

Lähde: Tilastokeskus / Maarakennuskustannusindeksi
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•

Suomen infrarakentamisen hintataso oli vuonna 2011 noin 10 prosenttia korkeampi
kuin Euroopan Unionin keskimääräinen hintataso ja sama kuin Saksassa.

•

2000‐luvun alussa Suomen infrarakentamisen hintataso oli matalampi kuin muussa
läntisessä Euroopassa. Vuosikymmenen puolivälissä Suomen hintataso nousi muun
Euroopan hintatasoa korkeammalle useiksi vuosiksi.

•

Ruotsissa ja Norjassa on selvästi korkeampi hintataso. Baltian maissa hintataso on
puolestaan merkittävästi matalampi.

Suomen, EU27 ja EU15 infrarakentamisen
kustannustasojen suhde
150

EU27 =100
140
130
120

Suomi
EU15

110
100
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Lähde: Eurostat

Lähde: Eurostat
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•

Öljyn hinnan kehitys on ollut lähes vankkumaton maarakennuskustannusten
kehitystä (MAKU) ennakoiva muuttuja.

•

Viive öljynhinnan muutoksista maarakennuskustannusindeksin reagointiin on
lyhentynyt ½‐1 vuodesta 2‐4 kuukauteen.

•

Bruttokansantuotteen ja maarakennuskustannusindeksin riippuvuus on vahva.

•

Viive BKT:n muutoksesta MAKU:n reagointiin on puolittunut muutamassa
vuodessa. Tällä hetkellä viive on 5 kuukautta.

•

Oheiset muuttujat löydettiin tutkittujen 8 indeksintekijän (palkat,
korjaus/huolto/kulutus, polttoaineet ja energia, ostetut konepalvelut, ostetut
kuljetuspalvelut, maa‐ ja kiviaines, bitumit ja metallituotteet) sekä 6 yleisen
tekijän (bkt, inflaatio, rakentaminen, talonrakentaminen, mvr ja öljy) joukosta.

•

Aineistona käytettiin kuukausitason havaintoja vuosilta 2000‐2011
kuukausittain. Aineisto muokattiin analysointia varten poistamalla siitä
kausivaihtelu ja trendit.
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•

Infrarakentamisen ennakointi ottaa kantaa tulevaan kehitykseen. Tulevan
kehityksen ennustamisessa on tunnettava tutkittavan kohteen historia: mihin
tarpeeseen infraa rakennetaan, mikä vaikuttaa infraa koskevaan päätöksen
tekoon, miten rakentaminen rahoitetaan, jne.

•

Kontekstualistisessa analyysissä otetaan huomioon yhtä aikaa useita tasoja
kuten ajankohta, toimintaympäristö ja tutkittavan ilmiön sisäinen rakenne.

•

Infrarakentamisen ennakointiprojektissa valittiin tarkasteltaviksi ajanjaksoiksi
monilla tavoin suljettu Suomi ja inframarkkinat eli aika ennen vuotta 1990
(ennen), rakennemuutoksen aika 1991‐2010 (nyt) ja tulevaisuus lähtien
vuodesta 2011.

•

Toimintaympäristön muutoksista tärkeitä ovat olleet mm. suljettujen
markkinoiden avaaminen kilpailulle, yksityistäminen.

•

Sisäisiä muutoksia ovat esim. lopputuotteiden markkinaosuuksien muutokset.

•

Tavoitteena on ollut tunnistaa infrarakentamista ennakoivat muuttujat, ns.
avainindikaattorit erotukseksi infrarakentamisen kanssa yhtäaikaa tai sen
suhteen jälkikäteen reagoivista muuttujista.

•

Tutkimushypoteesi on ollut, että toimintaympäristön ja sisällön
rakennemuutosten takia myös avainindikaattorit muuttuvat.

Lähde:
Nippala (2010), Civil engineering drivers and indicators
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• Tutkimuksessa selvitettiin mitkä indikaattorit ennakoivat infrarakentamisen
sektorien rakentamista 1‐3 vuotta ennakkoon. Samalla selvisi mitkä muuttujat
muuttuvat ajallisesti samanaikaisesti infrarakentamisen kanssa ja mitkä reagoivat
vasta jälkikäteen.
• VALTIO: Muuttujien joukosta ei löytynyt todellisia avainindikaattoreita eli niitä,
joiden ja infrarakentamisen korrelaation olisi vahva. Potentiaalisten muuttujien
joukosta löytyi kuitenkin kaksi muuttujaa (LVM hintaindeksi ja MAKU), joiden
korrelaatio oli kohtalainen suhteessa infrainvestointeihin.
• KUNTA: Bruttokansantuotteen ja talonrakentamisen lupien korrelaation on
infrarakentamisen kanssa vahva.
• YKSITYINEN: Bruttokansantuotteen ja talonrakentamisen lupien korrelaation on
infrarakentamisen kanssa vahva.
• Korrelaatiokertoimen itseisarvon mukaan riippuvuus on vahva, jos |r| > 0,7;
kohtalainen , jos 0, 3 < |r| < 0,7 ja heikko, jos |r| < 0,3.
• Korrelaatio voi olla joko suora, eli muuttujien arvot muuttuvat samaan suuntaan.
Jos korrelaation on käänteinen, muuttujien arvot muuttuvat eri suuntiin.
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Lähtötaso:
• Infrarakenteiden kokonaistuotannon arvo lopputuotteittain jaettuna
investointeihin ja kunnossapito/hoitoon.
• Tietolähteitä ovat mm. kuntien taloustilastot, maa‐ ja vesirakentamisen tilastot,
talonrakennustilastot, sektoreiden oma seuranta mm. kaivosten perustaminen,
tuulivoiman rakentaminen, kiinteistöjen ulkoalueiden hoito
Avainindikaattorit tilaajittain (investoinnit):
• Kunnat: talouskehitys (BKT), talonrakentaminen (rakennusluvat)
• Valtio: seuraavan vuoden tulo‐ ja menoarvio.
• Ykstityinen sektori: vientimaiden talouskehitys (EU teollisuuden luottamus),
talouskehitys (BKT) ja talonrakentaminen (rakennusluvat)
Muu infrarakentaminen:
• Suuret infrahankkeet (hanketiedot)
• Kunnossapito (tilastoista johdettu laskennallinen tieto)
• Kiinteistöjen ulkoalueiden hoito (laskennallinen tieto)
Tulos:
• Seuraavan vuoden investointien muutos‐% kiinteähintaisena.
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•

Infrarakentamiseen kuuluu maa‐ ja vesirakentamisen lisäksi:
‐ kaivosten avaaminen
‐ uudistalonrakentamisen aluetyöt
‐ talojen pihatyöt ja
‐ tuulivoiman rakentaminen.

•

Suppean määrittelyn mukainen maa‐ ja vesirakentaminen kasvaa +1 % vuonna
2012 ja pysyy saavuttamallaan tasolla myös vuonna 2013.

•

Laajan määrittelyn mukainen infrarakentaminen supistuu – 2 % vuonna 2012 ja
edelleen ‐3 % lisää vuonna 2013.

•

Eniten koko infrarakentamisen supistumiseen 2013 vaikuttaa uudistalon‐
rakentamisen pohjatöiden talonrakentamisen väheneminen ‐7 %.
Talonrakentamisessa sisällä supistuu eniten kerrostalorakentaminen.
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•

Infrarakentaminen supistuu vuonna 2013 investoinnit ja kunnossapito sekä
hoito mukaan lukien noin 3 prosenttia. Investoinnit supistuvat 4 prosenttia ja
kunnossapito 2.

•

Vuonna 2013 kasvavat rata‐, maantie‐, vesihuolto ja energiahuoltoinvestoinnit.
Ratainvestoinneissa kasvua aiheuttavat mm. Isot käynnissä olevat hankkeet.
Maantierakentamisessa 2013 kasvulle on olemassa riksi Vt12 Tampereen
rantaväylän käynnistymisen takia. Hanke on edennyt mutta lopullinen allianssin
2 vaiheen päätös puuttuu.

•

Vuonna 2013 supistuvat katu‐, vesiliikenteen rakentaminen. Samoin kaivosten
käynnistämisessä odotetaan mm. Länttän, Kolarin ja Soklin etenemistä.
Metallien maailmanmarkkinahintojen kehitys vaikuttaa aloituspäätöksiin
voimakkaasti.

•

Myös talonrakentamisen aluetyöt supistuvat 2103 kuudella prosentilla. Sektorin
painoarvo on suuri ja painaa koko infrarakentamisen miinukselle.

•

Ennusteen riskinä on kuntien katuinvestoinnit. Mikäli kunnat investoivatkin
entiseen tahtiin kadunrakentamiseen lisää lainaa ottamalla, saattaa ennuste
toteutua arvioitua positiivisemmin.
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•

8,1 miljardin euron infrarakennusmarkkinaan on luettu mukaan lopputuotteet,
joita rakentavat maarakennusurakoitsijat tai organisaatioiden omat
maarakennusyksiköt.

•

Toimenpiteittäin infrarakentaminen jakautuu investointeihin (70 %) ja
kunnossapitoon & hoitoon (30 %).

•

Infrarakentaisesta 35 % on väylärakentamista, 25 % verkostojen rakentamista ja
loput 40 % muuta maarakentamista.
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•

Työlajikohtaiset markkinat määritettiin todellisten kohteiden avulla.

•

Infrainvestointien työlajeihin on luettu InfraRYL nimikkeet:
Esityöt (1100‐1200)
Perustustyöt (1300)
Pohjarakennustyöt (1400)
Kalliorakennustyöt (1500‐1700 pl vedenalaiset)
Maarakennustyöt (1600‐1800 pl vedenalaiset)
Päällysrakennetyöt (2110‐2131, 2139, 2150, 2400)
Pintarakennetyöt (2132, 2140, 2160‐2300)
Järjestelmätyöt (3000)
Rakennustekniset työt (4000)
Vesirakentaminen (1640‐1649, 1740‐1749)
Kunnossapitotyöt (5800)
Hanke‐ ja yritystehtävät (5100‐5500)
Suunnittelutyöt (5600)
Rakennuttaminen ja projektinjohto (5700)

•

Kunnossapito on käsitelty kokonaisuutena siksi, ettei lopputuotesektoreille ole
vakiintunut yhteistä käsitteistöä.
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• Talonrakentamiseen tontilla tehtävät maarakennustyöt eli alueosat lasketaan yleensä
talonrakentamisen arvoon, Näitä töitä ovat Rakennustietosäätiön Talo2000
nimikkeistön mukaan:
111 Maaosat

112 Tuennat ja vahvistukset
113 Päällysteet
114 Alueen varusteet
115 Alueen rakenteet

• Uudistalonrakentamisen arvo oli vuonna 2011 noin 12,7 miljardia euroa. Siitä
alueosien rakentamisen osuus oli 12%, yhteensä 1 500 miljoonaa euroa.
• Case‐kohteissa alueosien osuus kustannuksista vaihtelee 6‐30 % välillä. Pienin osuus
on hyvälle maapohjalle rakennetuissa kerrostaloissa. Suurin osuus on huonolle
maapohjalle perustetuissa (esim. paalutetuissa) yksikerroksisissa rakennuksissa.
• Tilaajajakaumassa on käsitelty loppuasiakkaita. Käytännössä suuri osa
maarakennustöitä aliurakoidaan talonrakennusurakoitsijoille.
• Maarakennustyöt tilataan pientalokohteissa ja osaurakoiksi pilkotuissa suuremmissa
hankkeissa maarakennusurakoitsijalta erikseen. Pienessä määrin
talonrakennushankkeita maarakennusurakoitsijat tekevät myös talon perustustyöt.
Näitä kustannuseriä ei ole laskettu mukaan infrarakentamisen euroihin!
• Maarakennusurakoitsijat osallistuvat myös talonrakennusten ulkoalueiden hoitoon.
Lähteet: Tilastokeskus, VTT ja Talonrakennushankkeiden infrarakenteet (Thilman 2012)
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Ympäristö‐ ja muun infrarakentamisen lopputuotteita ovat
•

Puistot, leikkikentät, ulkoilualueet, ulkoliikuntapaikat, ulkoilureitit, hautausmaat

•

Jätteiden käsittelykentät, maankaatopaikat, pilaantuneiden maiden puhdistus

•

Maiseman ennallistaminen, vesistöjen suojelu, meluvallit

•

Rakennusten ja rakenteiden purku, alueiden raivaus, maanvaihdot

•

Maatalouden rakenteet mm. peltojen kuivatusrakenteet (ojat, salaojat).
Peltojen salaojittaminen romahtunut 5000–7000 hehtaariin aiemmasta 22 000
hehtaarista EU jäsenyyden ja viljelytilojen määrän vähenemisen myötä.

•

Metsätalouden rakenteet mm. kuivatusrakenteet, metsäautotiet. Uusien
kuivatusrakenteiden sijaan nykyisin kunnostetaan tai perataan vanhoja
ojitusalueita hakkuiden yhteydessä. Myös metsäteissä painotus on vanhojen
teiden parantamissa.

•

Ely‐keskukset ovat tukeneet puuhuollon kannalta merkittävien teiden
perusparannusta. Metsäkeskuksessa on toteutettu ”Maaseudun yksityistiet
kuntoon” –aluekehityshankkeita.
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• Kuva sisältää sekä investoinnit että kunnossapidon.
• Kunta huolehtii asemakaavoitetun alueen liikenne‐ ja katusuunnittelusta,
rakentamisesta ja ylläpidosta sekä katualueen johtojen ja rakenteiden
yhteensovittamisen. Kunnan velvollisuus kadunpitoon alkaa, kun asemakaavan
mukaisen maankäytön liikennetarve sitä edellyttää. Kunnissa kadunpito on
organisoitu lukuisin eri tavoin. Organisointiin vaikuttaa kunnan koko ja se, mitä
muita tehtäviä hoidetaan kadunpidon ohella.
• Kuntien kadunpidon kustannukset jakautuvat rakentaminen ja korvausinvestoinnit
(68 %), ylläpito (28 %) ja suunnittelu (4 %).
• Rakentaminen ja korvausinvestoinneissa pääurakoitsijana toimii kunta
(omajohtoisena hanke) 55 %, kunnan liikelaitos 6 %, kunnan omistama yhtiö 2 %
ja urakoitsijat 37%.
• Kuntien omajohtoisten hankkeista omana työnä tehdään 22%. Loput ostetaan
aliurakoina kunnan omilta yrityksiltä (3%) tai yksityiseltä sektorilta (75%).
• Ylläpitotöissä pääurakoitsijana toimii kunta (omajohtoisena hanke) 52 %, kunnan
liikelaitos 20 %, kunnan omistama yhtiö 3 % ja urakoitsijat 25%.
• Kuntien omajohtoisten hankkeista omana työnä tehdään 58%. Loput ostetaan
aliurakoina kunnan omilta yrityksiltä (3%) tai yksityiseltä sektorilta (39%).
• Eniten katuinvestointeja tekivät vuonna 2011 Helsinki (88 milj.€), Espoo (87 milj.€)
ja Vantaa (70 milj.€). Näiden lisäksi kunnat sijoittivat katujen kunnossapitoon.
Lähteet: Tilastokeskus/Kuntien taloustilastot ja
Kuntien kadunpidon organisointi 2010 (Pirkkanen & Reinikka 2011)
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• Vesihuoltoon kuuluvat: vesijohdot, viemärit, vedenottamot ja –puhdistamot,
pumppaamot, viemärit, jätevedenpuhdistamot, hulevesiviemärit, ala‐ ja
ylävesisäiliöt.
• Vettä kulutetaan 200‐250 l per henkilö vuorokaudessa (ml. kotitaloudet,
maatalous, teollisuus, palvelut).
• Vesijohtojen rakentamisen arvo oli v. 2011 noin 110 milj. euroa, viemäreiden
rakentamisen arvo vajaa 40 milj.euroa ja hulevesiviemäreiden rakentamisen arvo
noin 15 milj. euroa.
• Vesijohtoverkostoa saneerattiin noin 95 milj. eurolla. Myös vedenpuhdistamojen
saneeraukseen kului 95 milj. euroa. Vesijohtoverkoston ylläpitoon kului 100 milj.
euroa ja vedenpuhdistamojen ylläpitoon 40 milj. euroa.
• Uusia jätevedenpuhdistamoja rakennettiin 35 milj. eurolla ja saneerattiin n. 90
milj. eurolla. Verkostojen saneeraamiseen käytettiin 20 milj. euroa.
• Jätevesiviemäreiden ylläpitoon käytettiin vajaa 20 milj. euroa ja puhdistamojen
ylläpitoon 40 milj. euroa.
• Vuonna 2007 vesihuoltolaitoksista noin 200 on osakeyhtiöitä, noin 100 kunnan
liikelaitoksi ja noin 1000 vesiosuuskuntaa sekä noin 300 kunnan vesilaitosta. Viime
aikoina kuntien energia‐ ja vesilaitoksia on yhdistetty samaan organisaatioon.
• Eniten talousvettä toimittavia laitoksia ovat Helsingin vesi (~ 150 000 m3/vrk) ja
Espoon Vesi (~ 55 000 m3/vrk) ja Tampereen vesi (~ 50 000 m3/vrk)
Lähteet: Tilastokeskus/Kansantalouden tilinpito
Vesihuoltorakenteet (Aho 2012)
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• Energiahuollon infrarakentamiseen luetaan keskitetyt järjestelmät kuten
sähköverkkojen rakentaminen (600 milj.€ ‐ ei voimalaitoksia), maakaasuverkon
rakentaminen (100 milj.€), alue/kaukolämpöverkon rakentaminen (160 milj.€‐ ei
voimalaitoksia) ja tuulivoimalat
• Kiinteistökohtaiset järjestelmät (maalämpö) ovat talonrakentamisen alueosien
rakentamista. Aurinkopaneelien asennukset eivät ole infrarakentamista.
• Sähkötuotanto ja sähkönjakelu sekä maakaasun tuonti ja maakaasun jakelu ovat
erotettu toisistaan.
• Vuonna 2011 Suomen sähkön kokonaiskulutus oli 84 400 GWh. Siitä kolmasosa (27
800 GWh) oli yhteistä kaukolämmön kokonaistuotannon – 34 300 GWH – kanssa.
• Suurimpia toimijoita ovat Fingrid Oyj Sähkön (runkoverkko), Fortum Sähkösiirto Oy
(suurin markkinaosuus sähkön jakeluverkoista), Gasum Oy (maakaasun
runkoverkko), Helsingin Energia (kaukolämpö) ja Fortum Oyj (useita
kaukolämpölaitoksia).

Lähteet:
Tilastokeskus/Kansantalouden tilinpito & Energiatilastot
Energiamarkkinavirasto
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• Suomen tieverkko on ollut 454 000 km. Tästä yksityisteiden osuus 350 000 km (77,1
%), kuntien osuus 26 000 km (5,7 %) ja valtion osuus 78 000 km (17,2 %).
• Valtion tieverkon kehittämishankkeiden arvo oli vuonna 2012 n. 216 milj. euroa ja
laajennus/korvausinvestointien 155 milj. euroa.
• Ylläpidon ja hoidon arvo oli n. 300 milj. euroa, käyttö ja hoito n. 195 milj. euroa.
• Näiden lisäksi liikenteen hallintaan, losseihin, liikenteen suunnitteluun ja
maanhankintaan kului n. 70 milj. euroa.
• Yksityisteitä ovat mm. metsäautotiet. Näiden ylläpitoa valtio on avustanut vuosittain
n. 13 miljoonalla eurolla. Yksityisteiden valtionapu on tullaan vähentämään 8
miljoonaan euroon (2013).
• Liikennevirasto kilpailuttaa kaikki maanteiden rakentamiseen liittyvät urakat hoidon,
ylläpidon sekä tieverkon kehittämiseen liittyvissä hankkeissa.
• Yksittäisissä maantiehankkeissa on mukana rahoittamassa myös kunta ja yksityisiä
tahoja. Kunta rahoittaa tyypillisesti maantien rampit katuverkostoon ja yksityinen
saattaa rahoittaa ylimääräisen liittymän tontilleen.

Lähde: Liikennevirasto
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• Suomen liikennöidyn rataverkon pituus on 5 944 kilometriä, josta 3 073 kilometriä
on sähköistetty. Vuosittain kunnossapitoon käytetään lähes 200 miljoonaa euroa.
• Rataverkon kehittämisinvestointeihin käytetään 2012 n. 255 milj. euroa ja n. 105
milj. euroa korvaus‐ ja laajennusinvestointeihin. Ylläpitoon ja hoitoon kuluu n. 165
milj. euroa. Käyttöön ja liikenteen hallintaan kuluu n. 95 milj. euroa.
• Helsingin metron linjarataa on valmiina 42,2 km. Metrolinjaa jatketaan Espoon
rajalle osana Länsimetroa. Länsimetron vuotuiset vuotuiset rakennuskustannukset
ovat lähes 200 milj. euroa. Tällä hetkellä käynnissä ovat metrotunneleiden ja niihin
johtavien kulkuyhteyksien louhintatyöt.

Lähde: Liikennevirasto
Länsimetro Oy
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•
•

•
•

•

•

•

Vesiliikennettä palvelevat satamat, kanavat, sulut, padot ja 20 000 km vesiväyliä.
Rannikolla ja sisävesistöissä piensatamia. Satamaliittoon kuuluu 29
kauppamerenkulun satamaa. Satamista suurin osa on kuntakonsernien
omistuksessa. Suurimmat satamat laituripituuden perusteella ovat Helsinki (11
km), Kotka (5 km) ja Turku (5 km).
Viime vuosina satamainvestoinnit ovat olleet vähäisiä verrattuna vuosiin 2006‐2010
(noin 200 miljoonaa euroa per vuosi).
Suurinta osaa vesiväylistä ylläpitää Liikennevirasto. Vesiväylienpitoon käytetään
vuosittain noin 60 – 70 miljoonaa euroa. Tämä jakautuu hankeinvestointeihin,
ylläpitoon sekä talvimerenkulun aiheuttamiin kustannuksiin. Kunnossapitotöiden
osalta vesiväylien, kanavien ja merenkulun turvalaitteiden rahoitus vaihtelee
budjetin ja tarpeen mukaan vuosittain.
Suomen lentoliikennettä palvelee 27 lentoasemaa ja lukuisa määrä pienempiä
lentopaikkoja. Lentoasemista yksi (Mikkeli) on kaupungin omistuksessa ja yksi
(Seinäjoki) säätiön omistuksessa. Muut (25 kpl) omistaa valtionyhtiö Finavia. Niitä
käytetään sekä siviili‐ että sotilaslentoliikenteeseen.
Finavia rahoittaa toimintansa ja investointinsa pääasiassa käyttömaksuilla. Valtio ja
kunnat osallistuvat jossakin määrin lentoasemien laajennushankkeisiin
rahoittamalla osan investointimenoista.
Finavia sai vuonna 2011 valmiiksi via Helsinki investointiohjelman (600 milj.
Finavian investointitaso tulee laskemaan 1/10 osaan ja painottumaan palvelu‐ ja
turvallisuustason ylläpitoon sekä ympäristövaatimusten täyttämiseen.

Lähde: Liikennevirasto; Finavia
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• Tietoliikenneverkkojen rakentamiseen lasketaan kiinteiden televerkkojen,
matkaviestinverkkojen, TV‐ ja radioverkkojen rakentaminen ja kunnossapito.
• Alalla tekniikan kehitys on nopeaa, joten käytössä olevaa teknologiaa korvataan tai
päivitetään nopealla tahdilla.
• Vuonna 2011 verkkoinvestointien (600 milj. €) osuus siitä saatavasta liikevaihdosta
oli 15,3% Aineellisten investointien osuus tästä oli 85%.

• Televerkko‐liiketoiminnan arvo oli vuonna 2011 yli 3,9 mrd euroa, 80 % alan
yritysten kokonaisliikevaihdosta.
• Alalla toimivista yrityksistä ylivoimaisesti suurimmat sekä liikevaihdolla että
investointien arvolla mitattuna ovat Telia‐Sonera ja Elisa. Kolmanneksi suurin, mutta
edellisiä selvästi pienempi on DNA.
• Kolmen suurimman osuus mobiiliverkko‐liiketoiminnasta on lähes 100%, kiinteän
verkon liiketoiminnasta ¾ ja TV/radioverkkoliiketoiminnasta ½.
Lähde: Teletoiminta Suomessa (Viestintävirasto 4/2012)

Infrarakentamisen rakenne ja kehityksen ennakointi

11.1.2013
36

• Maa‐aineksia otetaan käyttöön sekä maa‐ainesluvan varaisesti (90 miljoonaa tonnia)
että rakennuspaikoilta. Vuosittaisten ottomäärien arvioidaan olevan yli 100
miljoonaa tonnia, siitä 60 ‐ 70 miljoonaa tonnia on jalostettuja kiviaineksia.
• 2010 käyttö jakaantui infrarakentamisen (teiden rakentaminen 56 % ja asfaltointi 6%)
ja talonrakentamisen (työmaat 25 % ja betonin & laastin valmistus 11 %) kesken.
• Suomen maa‐ainesten arvioidaan riittävän vuosisadoiksi valtakunnallisesti, mutta
alueelliset erot ovat suuria. Nykyisillä käyttömäärillä voimassaolevien lupien
kattamat kiviainekset periaatteessa riittävät noin 15 ‐ 25 vuodeksi. Ne eivät
kuitenkaan ole sijoittuneet optimaalisesti sinne, missä kiviaineksia tarvitaan.
• Kiviaineksen hinnasta noin puolet on kuljetuskustannuksia. Alueellisesti laadukkaiden
kiviainesvarantojen väheneminen on pidentänyt kuljetusmatkoja, nostanut
kustannuksia, lisännyt päästöjä ja muita ympäristöhaittoja.
• Kalliokiviaineksen käyttöä ovat lisänneet pula soravaroista – etenkin
pääkaupunkiseudulla, pohjaveden suojelun soranotolle asettamat rajoitukset sekä
tehostuneet ja entistä taloudellisemmat kalliokiviaineksen louhinta‐ ja
murskaustekniikat.
• Kalliokiviaineksen käytön oletetaan lähivuosina vielä merkittävästi lisääntyvän
luonnonsoraa korvaavana materiaalina. Kalliokiviaineksen lisäksi käytetään
merenpohjan kiviaineksia sekä hieman moreenia.
Lähde: VM, maa‐ainesvero – selvitys maa‐aineveron käyttöönoton mahdollisuuksista ja
tarkoituksenmukaisuudesta, 2012
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• Kierrätettävää, rakentamisessa aiemmin käytössä ollutta materiaalia syntyy.
keskimäärin alle viisi miljoonaa tonnia vuodessa, joten sillä ei pystytä korvaamaan
suuressa määrin luonnonkiviaineksia. Toistaiseksi kierrätyskiviaineksen osuus on
vain noin miljoona tonnia eli yksi prosentti kokonaiskäytöstä.
• Maarakentamiseen kelpaavia uusiomateriaaleja syntyy Suomessa vuosittain noin
60 ‐ 70 miljoonaa tonnia. Niistä suurin osa on kaivostoiminnan sivutuotteita ja
jätteitä. Hyötykäyttöön näistä päätyy noin 10 prosenttia. Käyttöä rajoittavat mm.
vaihteleva laatu, sijainti suhteessa potentiaalisiin käyttökohteisiin ja
ympäristölupien ehdot.
• Lisäksi maarakentamisessa käytetään teollisuuden tuhkia ja kuonia. Niiden käyttöä
valvoo ympäristölupamenettely.
• Kaivostoiminnassa kertyvää sivukiveä, rikastushiekkaa ja muuta maa‐ainesta
kertyy yhteensä noin 24 miljoonaa tonnia vuosittain. Lopetettujen
metallikaivosten suljetut läjitysalueet sisältävät lisäksi rikastusjätettä ja sivukiveä
yhteensä noin 286 milj. tonnia.
Lähde: Maa‐ainesvero – selvitys maa‐aineveron käyttöönoton mahdollisuuksista ja
tarkoituksenmukaisuudesta (Valtionvarainministeriö, 2012)
Uusiomateriaalien käyttö maarakentamisessa (Ympäristöministeriö, 2010)
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• Kuvan asfalttitonnit ovat kuumapäällystetonneja.
• Kylmäpäällysteiden määrä on vähentynyt huomattavasti, esimerkiksi Ruotsissa
kylmäpäällysteitä tuotetaan alle 1 prosentti asfaltoinnin kokonaismäärästä.
• Suomessa käytettiin kierrätysasfalttia 2011 noin 1 miljoona tonnia eli noin 20 %
kaikesta asfalttimassasta. Kierrätysasfalttia on mukana 65 % massasta.
Korkeammat kierrätysasfaltin osuudet ovat Luxemburgissa (80 %), Hollannissa (71
%), Australiassa (73 %) ja Japanissa (73 %). Saksassa osuus on sama (65).
• Suomessa ei ole yhtään pelkästään asfaltointiin keskittynyttä yritystä. Muun
liiketoiminnan ohella 10 yritystä sekä valmistaa että levittää asfalttia ja 15 yritystä
pelkästään levittää asfalttimassaa.
• Ruotsissa asfaltin valmistaja/levittäjäyrityksiä on 10 ja pelkkiä levitysyrittäjiä 80.
Norjassa on 4 asfaltin valmistajaa, 20 valmistaja/levittäjää ja 35 pelkkiä levittäjiä.
• Suomessa on yhteensä 55 asfalttiasemaa (ml. kiinteät‐ ja mobiiliasemat).
Ruotsissa asemia on 85 kpl.
Lähde: EAPA. Key figures of the European asphalt industry 2011.
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• Valtion ympäristöhallinnon tietojärjestelmään on koottu tietoja runsaasta 23 000
maa‐alueesta, joiden maaperä saattaa olla pilaantunut, tiedetään pilaantuneen tai on
kunnostettu. Maa‐alueista 1200 kohteen katsottiin vaativan pikaista puhdistamista.
Pilaantuneita maa‐alueita on eniten sellaisilla paikkakunnilla, joilla on teollisuutta,
liikennettä, energiantuotantoa ja jätteiden käsittelyä.
• Alueista 2500‐5500 kpl on isännättömiä eli maanomistajalla (yksityisellä) ei ole
resurssia vastata maaperän puhdistuksesta.
• Parinkymmenen vuoden aikana on kunnostettu n. 4 000 maa‐aluetta (kuva).
• Yleisin syy pilaantuneen maa‐alueen kunnostamiseen on maankäytön muutos. Muita
syitä ovat usein myös ympäristö‐ ja terveysriskit, alueella toteutettavat kaivu‐ ja
rakennustyöt sekä kuuluminen SOILI‐ohjelmaan.
• Pilaantuneiden maa‐ainesten hyötykäyttöaste on korkea (84 % v. 2006). Valtaosa
käytetään hyödyksi kaatopaikkojen peitemaina joko ilman käsittelyä tai käsittelyn
jälkeen. Pilaantuneita massoja stabiloidaan myös kaatopaikkojen rakenteisiin ja
kenttiin. Lähes viidennes massoista käytetään lakkautettujen kaatopaikkojen
sulkemiseen.
• Entisten huoltoasemien maa‐alueiden maaperän kunnostamiseen on perustettu
”Soili” ohjelma, joka huolehtii kokonaisvaltaisesti kohteen kunnostusprojektin.
Ohjelma takana on Öljy‐ ja Kaasualan Keskusliiton, öljy‐yhtiöiden,
ympäristöministeriön ja Suomen Kuntaliiton sopimus vuodelta 1996.
• Soili‐ohjelmassa on viimeisten 16 vuoden aikana puhdistettu 650 kiinteistön
maaperää. Kunnostusta odottaa vielä 700‐800 aluetta.
• SOILI ohjelma on päättymässä 2014, mutta sille suunnitellaan jatkoa.
Lähde: Puolanne, Pyy, Leltsch (1994) Saastuneet maa‐alueet ja niiden käsittely
Suomen ympäristökeskus

