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Tiivistelmä 
Tämä raportti käsittelee vesijohdon asentamista vaakaporausmenetelmällä ja vertaa tätä 
perinteiseen menetelmään. Arvioinnin kohteena on Niemenkadulla Lahdessa tehty 
saneeraustyö. Työmaalla rakentajana toimi Uponor Suomi Oy, No Dig –järjestelmät ja 
aliurakoitsijana työn suoritti Lännen Alituspalvelu Ltd. Rakennuttaja oli Lahti Vesi Oy.  

Vesijohtoa asennettiin työmaalla yhteensä noin 840 metrin matkalle, mutta tämän arvion 
kohteena on vain osa, 493 metriä, koska vain tällä osalla vaakaporausmenetelmä onnistui. 
Asennettu putki oli PEH 225 PN 10.  

Sekä perinteisessä että No Dig -menetelmässä työ aloitetaan liikennejärjestelyillä sekä putkien 
ja tarvittavien koneiden kuljettamisella työmaalle. Tämän jälkeen on vaakaporaus-
menetelmässä vuorossa aloitus- ja päätöskaivantojen tekeminen, niin kutsutun pilottireiän 
poraaminen näiden välille ja putken asentaminen paikalleen. Perinteisessä menetelmässä 
kaivanto tehdään koko asennettavalle matkalle, tehdään asennettavalle putkelle sopiva pohja 
ja asennetaan putki paikalleen. Molemmissa menetelmissä putken asentamisen jälkeen 
täytetään kaivannot. 

Lopuksi on molemmissa menetelmissä jälkitöiden tekeminen. Näihin kuuluu putken 
sulkeminen sulkuventtiilillä, kadun asfaltointi, putken painehuuhtelu ja liitostyöt johdon 
yhdistämiseksi putkiverkostoon.  

Laadullisessa arvioinnissa vertailtiin ympäristölle häiriötä aiheuttavien laadullisten 
ominaisuuksien eroja menetelmien välillä. Näihin luettiin työn kesto, vedenjakelun keskeytys, 
liikenteen häiritseminen, pöly, melu, tehdyn työn laatu, riskit ja kustannukset. Merkittävin ero 
menetelmien välillä oli No Dig –menetelmän huomattavasti lyhyempi kesto.  

Määrällisessä arvioinnissa verrattiin johdon asentamisessa tarvittavaa luonnonvarapanosta. 
Suurin tarvittava panos aiheutui molemmissa menetelmissä maa-aineksen käytöstä ja sen 
kuljettamisesta maankaatopaikalle. Työvaiheista suurimmat luonnonvarapanokset tarvittiin 
kaivantojen kaivamisen ja täyttämisen aikana. Perinteisessä menetelmässä tarvittiin noin 7-13 
kertaa niin paljon luonnonvarapanoksia kuin No Dig –menetelmässä.  

Arvioinnin perusteella voidaan sanoa, että ympäristölle aiheutuvan häiriön ja tarvittavien 
luonnonvarapanosten kannalta on vaakaporausmenetelmä perinteistä menetelmää 
kannattavampi.  
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1. Yleistä 
Tässä raportissa on tarkoitus selvittää Lahdessa Niemenkadulla 2003 viikoilla 37-39 olleen 
vesijohtotyömaan ympäristövaikutuksia. Asennus tehtiin vaakaporausmenetelmällä ja tässä 
raportissa sen vaikutuksia verrataan perinteiseen menetelmään. Työmaalla rakennuttajana 
toimi Lahti Vesi Oy ja rakentajana oli Uponor Suomi Oy, No-Dig -järjestelmät.  

Uponor on rakennus- ja ympäristötekniikan alalla toimiva yritys, jolla on toimintaa yli 
sadassa eri maassa. Uponor on alansa johtavia yrityksiä ja sillä on tavoitteena kehittää 
kestäviä ratkaisuja toimialallaan. Vesi- ja viemäriasennuksiin Uponorilla on monia erilaisia 
niin kutsuttuja ”kaivamattomia menetelmiä”, jotka soveltuvat erilaisiin kohteisiin. Tässä 
raportissa näistä käsitellään vaakaporausta. Vaakaporaus on menetelmä, jota voidaan käyttää 
erilaisten alueiden, kuten esimerkiksi puistojen tai moottoriteiden alituksiin. Vaakaporaus 
sopii sekä uudisrakentamiseen että saneeraamiseen ja se soveltuu monien erilaisten putkien 
asentamiseen.  

Uponor antaa yleensä asennustehtävät aliurakoitsijalle, joka tuo tarvittavat porauslaitteet 
paikalle. Niemenkadulla aliurakoitsijana toimi Lännen Alituspalvelu Ltd. Suomen ja Ruotsin 
välillä tämä aliurakoitsija toimii yhteistyössä siten, että tiettyjä koneita on vain Ruotsissa ja 
niitä lainataan Suomeen. Vastaavasti tiettyjä koneita on vain Suomessa ja niitä lainataan 
tarvittaessa Ruotsiin. Tarkkailun kohteena olleella työmaalla porauskalusto oli tuotu 
Ruotsista. 

Vaakaporausmenetelmässä putkien asennus tapahtuu seuraavasti: Halutun välin 
päätepisteisiin kaivetaan aloitus- ja päätöskaivannot ja tälle välille porataan pilottireikä. 
Tämän jälkeen  putki vedetään paikalleen pilottireiän poraamisessa käytettyjen tankojen 
avulla. Perinteisessä menetelmässä poistetaan maa-aines koko matkalta siten, että kaivannon 
syvyys on sama kuin haluttu asennussyvyys. Putki asennetaan kaivannon pohjalle tehdyn 
alkutäytön varaan ja tämän jälkeen kaivanto täytetään.  

Ympäristövaikutuksia arvioitiin materiaalipanoksen avulla. Kaikki työmaalla tarvittavat 
raaka-aineet, käytetyt koneet ja kulutettu energia sekä maakaatopaikalle menevä maa-aines 
pyrittiin määrittämään. Tämän perusteella laskettiin molempiin menetelmiin tarvittu 
luonnonvarapanos. Lisäksi tehtiin arviointi muista, laadullisista tekijöistä, minkä 
tarkoituksena oli saada käsitys menetelmien lähiympäristöön vaikuttavien tekijöiden eroista.  

Raportti on tehty osana Kaupungin ekotehokkuuden parantaminen –projektia. Tarkemmat 
tiedot projektista liitteenä. Tämän raportin laatimiseen ovat osallistuneet Elina Virtanen, 
Adeline Ries ja Michael Lettenmeier.  
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2. Menetelmien kuvaus 

2.1. No Dig –menetelmä 

2.1.1. Työpaikka 
Työpaikkana oli Niemenkatu Lahdessa. Alueelle oli rakennettu uusia asuinrakennuksia ja 
siksi oli ilmeisesti tarvetta uudelle vesijohdolle. Vesijohto oli tarkoitus asentaa Nimenkadun 
alle ja siitä lähtisivät sitten liityntäjohdot tonteille. Vanha putki kulkee uuden putken vieressä 
ja se oli tarkoitus tulpata ja jättää paikalleen. Asennettava putki oli Upoten PEH 225 PN 10. 
Putki oli tarkoitus asentaa 2,5-3 metrin syvyyteen pääasiassa kevyen liikenteen väylän alle.  

Saman kadun varressa oli meneillään muita katutöitä syyskuun 2003 alkupuolella. Kaupunki 
oli tehnyt kadun varteen kiertoliittymiä ja näihin kohtiin putki oli jo valmiiksi asennettu. 
Vesijohto oli päätetty asentaa Niemenkadun jalkakäytävän alle kolmessa eri osassa. Yhteensä 
asennettavaa vesijohtoa oli 840 metriä ja asennettavat osat olivat noin 200 m, 300 m ja 340 m. 
Ainakin keskimmäisen osan alueella oli maaperä kivistä.  

Työmaahan tutustuminen tapahtui 10.9.2003 ja tällöin oli meneillään keskimmäisen osan 
pilottireiän poraaminen. Ensimmäinen osa putkea oli jo asennettu ja viimeinen osa tehtäisiin 
keskimmäisen osan jälkeen. Poraukset tehtiin 8.-12.9.2003. 

Yhtä osaa asennettavasta välistä ei saatu lopulta porattua vaakaporausmenetelmällä, koska 
maaperä oli niin kivistä. Tämä osa putkea piti asentaa perinteisellä tavalla eli asennusvälille 
tehtiin kaivanto koko matkalta. Tästä syystä asennuksen tarvitsemat panokset on laskettu 
aiottua pienemmälle matkalle. Vaakaporausmenetelmällä asennetun putken pituus oli lopulta 
493 metriä ja materiaalipanoslaskenta on tehty tälle matkalle.  

Tiivistelmä vertailun kohteesta: 
Työ: PEH 225 PN 10 vesijohdon asennus  

Matka: 493 metriä, asennus kahdessa osassa 

Tekniikka: vaakaporausmenetelmä, vertailulaskelmassa perinteinen menetelmä 

2.1.2. Työvaiheet 

Ennakoivat työt 
Kun työmaa aloitetaan, täytyy alueelle hoitaa väliaikaiset liikennejärjestelyt. Mikäli työmaa ei 
ole liikenteen tiellä, ei järjestelyjä tarvita. Niemenkadun työmaa häiritsi liikennettä vain 
vähän. Alueella ei ollut tarvetta kaivaa ajoväylällä ja työmaakoneet toimivat pääasiassa 
jalkakäytävällä, joten ajoneuvoille ei ollut tarvetta järjestää muuta kulkureittiä. 
Jalkakäytävällä kulkuväylä oli paikoitellen kapeampi, mutta ohi mahtui kulkemaan, eikä 
vaihtoehtoista kulkureittiä siksi tarvittu. Jalkakäytävälle sijoittuvat montut oli aidattu, jotta 
riski kuoppaan putoamisesta olisi pienempi. Työkoneista yksi seisoi bussipysäkillä, ilmeisesti 
leveämmän katuosuuden takia, eikä bussi siksi mahtunut pysähtymään pysäkillä. 

Ennen kaivamisen aloittamista pitää työmaalle kuljettaa tarvittavat koneet ja asennettava 
putki. Porauskalusto tuli työmaalle Ruotsista ja kaivinkoneet Lahden lähistöltä. Putki tuotiin 
paikalle Uponor-Suomen Forssan tehtailta. Putki pitää hitsata yhtenäiseksi paikan päällä 
ennen asentamista. 
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Kaivaminen 
Putken reitin porausta ennen täytyy vaakaporaustekniikkaa käytettäessä kaivaa aloitus- ja 
päätösmontut ja niistä syntyvä ylimääräinen maa-aines pitää kuljettaa pois. Kaivantoja 
tarvitaan porausvaiheessa ja putken asentamisessa. Porausvaiheessa aloituskaivannon 
kerääntyy maan poraamisesta aiheutuva liete. Päätösmontussa vaihdetaan pilottireiän 
poraamisen jälkeen porausputken päähän niin sanottu avanneterä ja tämän perässä vedetään 
sitten putki paikalleen. Niemenkadun työmaalla oli kaivantoja viisi.  

Kaivamisen jälkeen porataan halutulle putken asennusvälille niin kutsuttu pilottireikä. 
Pilottireiän poraaminen tehdään erityisellä porauslaitteella. Laite pyörittää pilottireiän 
poraamiseen tarkoitettuja toisiinsa liitettyjä tankoja. Ensimmäisen tangon päässä on 
porauskärki, jonka asemaa muuttamalla pilottireikä porataan suunniteltuun reittiin pysty- ja 
vaakasuunnassa. Porauksen aikana tankojen sisältä pumpataan porausnestettä, joka purkautuu 
ulos porauskärjen päästä. Porausneste on vettä, johon on sekoitettu bentoniittiä eli eräänlaista 
savea. Porausneste edesauttaa maan hajoamista ja tankojen syrjäyttämä maa-aines valuu 
nesteen mukana aloituskaivantoon. Porauslaitteen leveys on alle 100 mm. Reiän poraaminen 
voidaan aloittaa jonkin matkan päästä aloitusmontusta, jolloin porauslaitteen paikkaan työn 
aikana voidaan vaikuttaa. Pilottireiän poraamista ohjataan maanpinnalta eräänlaisella tutkalla. 
Mikäli reitillä törmätään isoihin lohkareisiin, täytyy ne kiertää. Tangoilla on kuitenkin 
rajoitettu kääntösäde, joten kaikkia lohkareita ei ole mahdollista väistää.  

Niemenkadulla oli pilottireiän porauksessa ongelmia. Keskimmäistä väliä yritettiin porata 
monta kertaa, mutta aina törmättiin kiveen. Ongelmista oli kuitenkin tiedetty, kun työmaa 
aloitettiin. Keskimmäistä väliä ei lopultakaan saatu porattua vaan putki piti asentaa 
perinteisellä menetelmällä. Niemenkadun ensimmäinen putkiväli oli saatu porattua yhdellä 
kertaa. Poraaminen ei ole kovin meluisaa, sitä voidaan tehdä vuorokauden ympäri.  

Kun pilottireikä on valmis, on vuorossa putken asennus. Tämä tapahtuu pilottireiän 
poraamiseen käytettyjen tankojen avulla. Tangot on nyt porattu sille välille, jolle uusi putki 
halutaan asentaa. Poraustangon päähän kiinnitetään avenninterä johon kiinnitetään 
asennettava putki. Sitten poraustankoja aletaan vetämään takaisin aloituskaivantoon. 
Takaisinvedon aikana tankoja pyöritetään ja tankojen sisältä pumpataan porausnestettä 
aventimeen. Myös avenninterä pyörii ja syöttää porausnestettä ympäröivään maaperään.. Näin 
saadaan aikaan asennettavan putken tarvitsema tila ja putki asettuu paikalleen 
bentoniittisaveen. Bentoniittisavi pienentää kitkaa vedon aikana ja suojaa putkea 
naarmuuntumiselta. Putken vedon aikana pumpattu neste vie mukanaan syrjäytetyn maa-
aineksen ja näin muodostunut liete purkautuu kaivantoon. Tämä liete kuljetetaan pois 
työmaalta maankaatopaikalle. Rakennuspaikalla oli työlaitteita poralaitteen lisäksi sen 
kuljettamiseen tarkoitettu rekka, porausnesteen sekoitusauto ja yksi kaivinkone. Työmaalla 
tarvittiin myös työkalujen kuljetusautoa ja lietteen imuautoa. 

Asennettavan putken halkaisijasta riippuu, miten suuri porauslaite tarvitaan. Suurimpia 
porauslaitteita tarvitaan kuitenkin niin harvoin, ettei niiden pitäminen Suomessa ole 
kannattavaa. Esimerkiksi halkaisijaltaan yli 1000 mm kokoisten putkien asentaminen on 
mahdollista, mutta tarvittava porauskalusto tuodaan ulkomailta.  

Kun putki on asennettu paikalleen, kaivannot täytetään. Tätä varten tarvitaan soraa, mutta 
osaksi voidaan käyttää myös kaivannosta alkuvaiheessa otettua maa-ainesta. Niemenkadulla 
hyödynnettiin kolmannes kaivannoista otetusta maa-aineksesta.  

Jälkityöt 
Kun putki on asennettu paikalleen, suoritetaan jälkityöt. Näihin kuuluvat koeponnistus, 
desinfiointi ja kiinteistöliitosten tekeminen. Lisäksi vanha putki pitää sulkea. 
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Kiinteistöliitoksia varten kaivetaan kaivanto, jossa liitäntä tehdään. Kiinteistöliitokset teki 
Niemenkadulla tilaaja omana työnään, eivätkä ne sisälly tähän arviointiin. 

Koeponnistuksessa putken paineen kestävyys testataan, jotta varmistuttaisiin, ettei putkeen 
ole tullut vaurioita asennuksen aikana. Putki suljetaan toisesta päästä ja toisesta päästä se 
pumpataan täyteen vettä. Sitten tarkkaillaan, laskeeko paine putkessa. Desinfioinnissa putkeen 
laitetaan klooria sisältävää nestettä ja tämän annetaan seistä putkessa pari päivää. Tämän 
jälkeen putki huuhdellaan vedellä ja sitten se on valmis käyttöön. Niemenkadulla ei 
desinfiointia tarvinnut tehdä. Lopuksi katu entisöidään aiempaan kuntoonsa ja opasteet sekä 
työn aikana syntyneet jätteet kuljetetaan pois alueelta.  

Kuva 1. No Dig -menetelmän panokset ja tuotokset 

2.2. Perinteinen menetelmä 
Jotta menetelmien tarvitsemat luonnonvarapanokset ja laadulliset erot olisivat 
vertailukelpoisia, on perinteistä menetelmää pyritty arvioimaan ikään kuin asennus olisi tehty 
Niemenkadulla samalle matkalle käyttäen tätä menetelmää.   

Perinteisellä menetelmällä tehtynä liikenne pitää ensin rajoittaa pois työmaa-alueelta. Paikalle 
tuodaan opasteita, jotka ohjaavat ajoneuvoliikenteen kiertämään työmaata. Mikäli tie on 
kapea tai vilkkaasti liikennöity, pitää liikenteelle osoittaa vaihtoehtoinen kulkureitti. Lisäksi 
työmaalle pitää tuoda riittävä määrä aitaa, jolla kaivanto voidaan reunustaa, jotta 
jalankulkijoilla ei ole riskiä pudota kuoppaan. Materiaalipanoslaskennassa ei ole arvioitu 
tarvittavan enemmän sähköä kuluttavia laitteita tai kuljetusta liikennejärjestelyjä varten. Arvio 
on tehty varovasti, jotta menetelmien vertailu olisi luotettavampaa. Sähkön kulutus on 
kuitenkin laskettu pidemmälle ajalle työn arvioidun keston mukaan.  

Ennen työn aloittamista tuodaan työmaalle tarvittavat koneet ja asennettava putki. Työmaalla 
tarvitaan vähintään yksi kaivinkone ja kuorma-auto. Tässä arvioinnissa on oletettu työmaalla 
olevan kaksi kaivinkonetta. Kaivinkoneella kaivetaan maa-aines pois asennettavan putken 
paikalta ja poistettava maa-aines lastataan kuorma-autoon, joka kuljettaa maa-aineksen pois 
työmaalta. Kun kaivanto on riittävän syvä tehdään pohjatäyttö. Tämä tarkoittaa pohjan 
tukemista siten, että putki pysyisi paikallaan asentamisen jälkeen. Täytössä tarvittavan pohja-
aineksen laatu riippuu maaperästä. Kovaan maaperään ei välttämättä tarvitse ollenkaan lisätä 
maa-ainesta, kun taas pehmeään maaperään voidaan tarvita betonilaattoja putken alle. 
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Niemenkadulla maaperä oli hiekkaa, joten putken alustaksi tarvittaisiin sorakerros. Putki 
voidaan asentaa pala kerrallaan, joten koko asennettavaa matkaa ei tarvitse kaivaa auki 
kerralla. 

Kun putki on asennettu paikoilleen, kaivanto täytetään. Täyttämiseen voidaan käyttää 
poistettua maa-ainesta, mutta putken ympärystäyttö on tehtävä hiekalla ja täyttö on 
tiivistettävä huolellisesti. Täyttöhiekka kuljetetaan työmaalle kuorma-autolla. Mikäli 
ympärystäyttöön käytetään kaivumaita on riski, että putki vaurioituu kaadettaessa kivistä 
maa-ainesta kaivantoon. Kun kaivanto on täytetty tehdään päällysteet entiselleen. Jos putki on 
asennettu tien alle, pitää paikalle laittaa jälleen tien pohjaan tarvittavat kerrokset ja päällyste. 
Puistoalueilla vastaavasti maaperä pitää korjata entiselleen ja istutukset laittaa paikalleen. 

Lopuksi putki koeponnistetaan ja desinfioidaan aiemmin selostetulla tavalla. 

Kuva 2. Perinteisen menetelmän panokset ja tuotokset 
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3. Laadulliset erot 
Laadullisia eroja menetelmien välillä arvioitiin ennen materiaalipanosarvioinnin tekemistä. 
Tarkoituksena oli kartoittaa menetelmien välillä olevia lähiympäristöön vaikuttavia asioita ja 
niiden eroja menetelmien välillä. Arviointi keskittyi ainoastaan rakennusvaiheeseen. Tiedot 
saatiin Uponor Suomi Oy:n edustajilta sekä aliurakoitsijana toimineen Lännen Alituspalvelu 
Ltd:n edustajalta, Juhani Välisalolta. Lisäksi tehtiin vierailu Niemenkadun työmaalle. 
Samassa yhteydessä kerättiin perustiedot työvaiheiden jaottelusta ja menetelmän 
toteuttamisesta. 

Työn kesto 
Asennustyön tekeminen kestää kokonaisuudessaan huomattavasti vähemmän aikaa 
vaakaporausmenetelmällä. Perinteisellä menetelmällä kaivannon kaivaminen kestää 
pidempään ja lisäksi tarvitaan asennusmatkalle uusi päällystystyö asentamisen jälkeen. 
Kaiken kaikkiaan aliurakoitsija Juhani Välisalo arvioi tavallisella menetelmällä Niemenkadun 
vesijohdon asennuksen kestävän noin kolme kuukautta. Kaivamattomalla menetelmällä 
asennuksen oli tarkoitus kestää kaksi viikkoa. Nyt työmaa kesti kolme viikkoa, koska 
porauksessa oli ongelmia maaperän kivisyyden vuoksi. 

Vedenjakelun keskeytys 
Vaakaporausmenetelmää käytettäessä voidaan välttyä pitkistä katkoista vedenjakelussa, koska 
putki voidaan porata vanhan putken ollessa käytössä. Porauksen suorittamisen jälkeen 
käytössä oleva putki voidaan katkaista ja liittää vanhaan linjaan. Vedenjakelu katkeaa 
huomattavan pieneksi ajaksi verrattuna perinteiseen tapaan. Mikäli putki asennetaan uuteen 
paikkaan, ei tällä ole merkitystä.  

Liikenteen häiritseminen 
Liikennettä kaivamatta tehty asennus häiritsee vähemmän. Ajoneuvoliikennettä ei 
Niemenkadulla häiritty juuri lainkaan ja jalankulkuliikennettäkin suhteellisen vähän. 
Jalkakäytävää jouduttiin työmaan aikana kaventamaan muutamasta kohtaa. Esimerkiksi 
lastenvaunujen kanssa työmaan ohi kulkeminen, olisi voinut olla hankalaa. Normaali 
jalankulkija mahtui hyvin kulkemaan työmaan ohitse. Lisäksi työmaan käytössä oli 
Niemenkadun yksi bussipysäkki. Tämän takia liikennöivät bussit joutuivat pysähtymään 
ajoväylälle, jolloin takaa tuleva liikenne pysähtyi. Tämä ei ainakaan vierailun aikana 
aiheuttanut ongelmia. Niemenkadulla putki asennettiin pääasiassa kevyen liikenteen väylän 
alle, joten myöskään perinteinen menetelmä ei olisi häirinnyt ajoneuvoliikennettä paljoa. 
Kevyen liikenteen väylä oltaisiin kuitenkin todennäköisesti jouduttu sulkemaan asennuksen 
ajaksi eli noin kolmeksi kuukaudeksi. Lisäksi muuta liikennettä haittaavaa 
maankuljetusliikennettä olisi ollut enemmän.  

Pöly 
Koska työmaalla piti kaivaa vain aloitus- ja lopetuskaivannot, oli ympäristöön leviävää maa-
ainesta ja pölyä vähemmän. Maata kaivettiin ja kuormattiin vain työmaan alkaessa, joten 
kuormauksen aikana helposti ilmaan leviävästä pölystä ei tarvinnut kauaa kärsiä. Lisäksi 
työmaan kokonaiskeston lyhyys vähentää leviävän pölyn määrää. Niemenkadun työmaalla 
porausnestettä levisi ajoväylälle porauslaitteesta sen käytön aikana. Kuivuessaan tämä olisi 
voinut aiheuttaa pölyämistä. Neste ei kuitenkaan levinnyt laajalle alueelle ja se poistettiin 
työn aikana.  



Lahden kaupungin ekotehokkuuden parantaminen, Uponor, No Dig –arviointi  18.8.2004 

 10 / 23 

Melu 
Työmaan melutaso on toiminnan alkaessa samaa luokkaa kuin perinteisen menetelmän 
työmailla. Tällöin kaivetaan kaivinkoneella kaivannot, joten toiminta on samantapaista kuin 
perinteisillä työmailla. Kaivamatonta menetelmää käytettäessä syntyy kuitenkin siirrettäviä 
maamassoja vähemmän. Tällöin ei kuljetuksen aiheuttamaa melua ja muuta häiriötä synny 
niin paljon. Porauskoneen melutaso on suhteellisen matala. Vaakaporausmenetelmän 
aiheuttama melu on siis kaiken kaikkiaan pienempää kuin perinteisessä menetelmässä 
Yleensä ovat kivisellä maaperällä toimivat työmaat meluisimpia, koska näillä voidaan tarvita 
porausta ja räjähteitä. Tällaisille työmaille ei vaakaporaus sovellu.  

Kustannukset 
Työmaasta aliurakoitsijan puolesta kertonut Juhani Välisalo kertoi kaivamattomalla 
menetelmällä putkien asennuksen tulevan tavallista menetelmää halvemmaksi. 
Työkustannukset ovat pienemmät, koska työ kestää vähemmän aikaa. Lisäksi tällä 
menetelmällä vältytään toisinaan suhteellisen kalliilta päällystystöiltä. Niemenkadulla putket 
asennettiin alueelle, jossa oli asfaltilla päällystettyä katua ja hoidettua nurmikkoa. Näiden 
uusimiskustannukset säästettiin, kun käytettiin kaivamatonta menetelmää.  

Tässä arvioinnissa ei pyritty vertailemaan menetelmien välisiä kustannuseroja. Molemmissa 
menetelmissä lopullisiin kustannuksiin vaikuttaa huomattavasti asennuspaikka, erityisesti 
maaperän laatu. 

Työn laatu 
Työnlaadun Juhani Välisalo kertoi olevan samaa luokkaa kuin tavallisella asennustavalla. 
Hajoamisriski on pieni, koska putkea asennettaessa se asettuu paikalleen 
bentoniittisavipatjaan, joka syntyy avenninterään pumpattavasta porausnesteestä. Lisäksi 
putki tarkistetaan aina läpivedon jälkeen ja liian syviä naarmuja saaneet putket hylätään ja 
tilalle asennetaan uusi putki. Tällä asennustavalla putket saadaan myös useimmiten juuri 
halutulle paikalle. Mikäli maaperässä ei ole esteitä, ei asennuspaikkaa tarvitse valita 
esimerkiksi ajoväylien tai istutusten mukaan. Myös työturvallisuuden voidaan ajatella hieman 
parantuvan, kun syviä kuoppia tarvitaan vähemmän. Lisäksi raskasta liikennettä on 
vähemmän, kun maamassoja siirretään vähemmän paikasta toiseen. 

Riskit 
Tämän arvioinnin puitteissa ei myöskään arvioitu asennusmenetelmiin liittyviä riskejä. 
Esimerkiksi yhtenä No Dig –menetelmän riskinä voidaan pitää sitä, että asennusta ei 
saadakaan tehtyä menetelmän avulla vaan joudutaan turvautumaan perinteiseen 
asennustapaan. Näin juuri tapahtui Niemenkadulla, mutta tämän muutoksen vaikutuksia ei ole 
arvioitu tässä tutkimuksessa.   

Maa-aineksen käyttö ja energian kulutus 
Määrällisessä arvioinnissa on tarkasteltu asennukseen tarvittavaa luonnonvarapanosta. Tässä 
on huomioitu käytetty maa-aines sekä muut raaka-aineet ja kulutettu energia. Tarkempaa 
tietoa tästä arvioinnista on kohdassa 3.2, ”Erot luonnonvarapanoksessa”.  

Yhteenveto 
Taulukossa 1 on esitetty yhteenvetona laadullisten ominaisuuksien vertailu menetelmien 
välillä. Taulukossa ”–” tarkoittaa huonompia vaikutuksia ympäristön kannalta ja ”+” 
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parempia vaikutuksia. Merkinnät ”--” ja ”++” tarkoittavat suhteellisen suurta eroa 
menetelmien välillä. Symboli +/- merkitsee, ettei suuria eroja menetelmien välillä ole.  

Tässä raportissa on energian kulutus ja maa-aineksen käyttö arvioitu määrällisesti. Tulokset 
tästä on esitetty raportin kohdassa 3.2. ”Erot luonnonvarapanoksessa”.  

Taulukko 1 Laadullisten ominaisuuksien vertailu perinteisen menetelmän ja vaakaporaamisen välillä 
Niemenkadulla 

 perinteinen tapa vaakaporaaminen 

työn kesto -- ++ 
vedenjakelun keskeytys -- ++ 
liikenteen häiritseminen - + 
pöly - + 
melu +/- +/- 
tehdyn työn laatu +/- +/- 
riskit +/- +/- 
kustannukset +/- +/- 
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4. Erot luonnonvarapanoksessa 

4.1. Arviointimenetelmä 

4.1.1. Luonnonvarapanoksen mittari, MI 

Tausta 
Länsimaisten yhteiskuntien ekotehokkuutta on lisättävä huomattavasti, jos tulevaisuudessa 
halutaan ylläpitää liiketoimintaa ja hyvinvointia nykyisissä määrin. Ekotehokkuuden 
lisäämiseksi on olennaista saada aikaan vähemmistä luonnonvaroista enemmän hyötyä. 
Lähtökohtana on, että yritystoiminnan tulee tuottaa mahdollisimman paljon palvelua tai 
hyötyä mahdollisimman vähästä määrästä luonnonvaroja mahdollisimman pitkäksi aikaa.  
Kansainvälisessä kestävän kehityksen keskustelussa esillä olleen Factor 10 -tavoitteen 
mukaan länsimaisten yhteiskuntien luonnonvarojen käytön tehokkuutta olisi 
kymmenkertaistettava tämän vuosisadan puoleenväliin mennessä. 

Liiketoiminnan kehittäminen edellyttää sopivia mittareita. Luonnonvarojen kulutusta 
vähentävät ratkaisut pitää voida määrittää ja mitata. Vuonna 1992 Wuppertal-instituutti 
ehdotti materiaalipanosta palvelusuoritetta kohti (material input per unit service, MI/S tai 
MIPS) perusmittariksi tuotteiden ja palveluiden aiheuttaman ekologisen paineen arviointiin ja 
vertailuun. MIPSin avulla kestävän materiaalitalouden tavoittelu voidaan operationalisoida 
yritystoiminnan tasolla. 

Käytäntö 
Jokainen tuote jota käytämme ja jokainen palvelu jota hyödynnämme, on koko elinkaarensa 
aikana sidoksissa energia- ja materiaalipanoksiin. MIPS-mittarin MI-luku (material input, 
materiaalipanos) kertoo, minkä verran tietyn tuotteen tai toiminnon aikaansaamiseksi on 
jossakin vaiheessa ja jossakin päin maailmaa kulunut materiaalia. MI-luku sisältää siis 
tuotteen oman massan lisäksi tuotteen ns. ekologisen selkärepun, joka lasketaan tuotteen koko 
elinkaaren ajalta. 

Esimerkiksi tuikkukynttilän elinkaareen laskettaisiin steariinin, sydänlangan ja 
alumiinimuotin valmistukseen tarvittavien raaka-aineiden hankinta sekä materiaalien jalostus. 
Lisäksi tuikkukynttilän valmistus, pakkaaminen ja kuljetus sekä tuotteen käyttäminen ja 
hävittäminen ovat elinkaaren vaiheita. Elinkaaren aikana tarvittavien panosten määrään 
vaikuttavat tehdyt oletukset esim. tuotteen loppusijoituksesta. Kynttilän muotti voidaan 
käyttää uudestaan sellaisenaan tai sen materiaali voidaan kierrättää alumiinin raaka-aineeksi. 
Mikäli kaiken tarvittavan alumiinin oletetaan tulevan kierrätetystä materiaalista, on tuotteen 
elinkaaren aikana tarvitsema panos pienempi.  
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Kuva 3. Tuikkukynttilän elinkaaren aikaiset vaiheet 

Wuppertal-instituutin alun perin kehittämän mallin mukaan tuotteen tai toiminnan 
materiaalipanos lasketaan periaatteessa viitenä erillisenä MI-lukuna:  

- uusiutuvat (bioottiset) ja  
- uusiutumattomat (abioottiset) materiaalit, 
- vesi, 
- ilma (lähinnä polttoprosesseissa kulutettu happi) 
- ja maa- ja metsätalouden aiheuttama eroosio.  

Materiaalipanos ilmaistaan painoyksiköissä eli kiloina tai tonneina. Materiaalipanokseen 
sisältyy myös elinkaaren aikainen energiapanos, mutta sekin muunnettuna energiantuotannon 
ja -jakelun vaatimiksi materiaalikiloiksi.  

Materiaalipanos lasketaan kertomalla prosessissa tai tuotteessa kulutettu aine- tai 
energiamäärä ko. raaka-aineen tai energialähteen MI-kertoimella. Näitä kertoimia on 
taulukoitu erilaisissa selvityksissä saatujen tulosten perusteella. MI-kertoimen yksikkönä on 
raaka-aineiden osalta kg/kg eli kg luonnonvaroja per kg tiettyä raaka-ainetta tai vastaavasti 
sähköpanoksille kg/kWh ja kuljetuspanoksille kg/tkm (tonnikilometri eli yksi tonni 
kuljetettuna kilometrin verran) Suurin osa tässä selvityksessä käytetyistä MI-kertoimista 
perustuu Wuppertal-instituutin yleiseurooppalaista tilannetta koskeviin selvityksiin. Lisäksi 
on tarvittaessa käytetty Suomen tilannetta paremmin kuvaavia kertoimia (esim. sähkön 
tapauksessa). 

Tässä selvityksessä on laskettu pelkkä abioottinen MI eli uusiutumattomien luonnonvarojen 
kulutus. Tämä on yleinen tapa silloin, kun ei ole mahdollista laskea kaikkia viittä eri MI-
luokkaa.  Abioottisen MI-luvun laskentaan on olemassa toistaiseksi paras tietopohja. 
Abioottinen MI-luku sisältää kaikki uusiutumattomat materiaalit, jotka luonnossa on siirretty 
pois alkuperäiseltä paikaltaan tietyn tuotteen tai toiminnan aikaansaamiseksi, esimerkiksi 
fossiiliset polttoaineet ja niiden louhinnan sivutuotteet, metallien tuotantoa varten louhitut 
malmit sivukivineen tai harjuista otettu sora. 

Hyödyt 
MIia tai MIPSiä pidetään ihmisen ympäristölle aiheuttaman kokonaiskuormituksen 
yleismittarina. MIPS-lähestymistapa siirtää yrityksen ympäristöasioiden näkökulman 
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päästöistä säästöihin ja tarjoaa siihen havainnollisen ja käytäntöön suuntautuneen työkalun. 
Tämä tuo uusia kehittämismahdollisuuksia perinteisten toimintatapojen rinnalle. Perinteisesti 
ympäristöasiat ovat olleet kustannustekijä, kun toiminnasta syntyviä päästöjä ja jätteitä on 
jouduttu käsittelemään ja muuttamaan vähemmän haitalliseen muotoon. Ekotehokkuuden ja 
MIPSin avulla päästään ympäristöhaittojen ja kustannusten ennaltaehkäisyyn. 

4.1.2. Jaottelu 

Työvaiheet 
Tässä arvioinnissa on MI-määrien arviointi jaoteltu kahteen eri luokitukseen. Toinen luokitus 
perustuu työvaiheisiin ja toinen käytettyjen tuotantopanosten luokitukseen. Työvaiheet on 
luokiteltu kahdella tasolla. Ensimmäisen tason luokitus on:  

- ennakoivat työt,  
- kaivaminen ja 
- jälkityöt.  

Ennakoiviin töihin kuuluvat kaikki ennen varsinaisen kaivamisen aloittamista tehtävät 
järjestelyt:  

- putkien tuonti, 
- koneiden tuonti ja 
- liikennejärjestelyt.  

Kaivamisen vaiheet ovat No Dig –menetelmän kohdalla:  

- monttujen kaivaminen,  
- pilottireiän poraaminen,  
- putkien asentaminen ja 
- kaivantojen täyttäminen.  

Perinteiseen menetelmään kuuluu pilottireiän poraamisen tilalta pohjan tekeminen. Jälkitöihin 
liittyvät työvaiheet tehdään varsinaisen kaivamisen ja putkien asentamisen jälkeen. Siihen 
kuuluvat:  

- putken sulkeminen sulkuventtiilillä,  
- kadun asfaltointi,  
- painehuuhtelu ja 
- liitostyöt.  

Työvaiheet on pyritty jaottelemaan siten, että vertailu No Dig –menetelmän ja perinteisen 
menetelmän välillä olisi helppoa. Työvaiheet on nimetty samoin ja jaottelu ennakoiviin töihin, 
kaivamiseen ja jälkitöihin on tehty siten, että molemmissa menetelmissä samat työvaiheet 
kuuluvat näiden otsikoiden alle.  

Kulutustyypit 
Työvaiheiden sisällä on tehty jaottelu erilaisiin kulutustyyppeihin, jotka ovat:  

- materiaalit,  
- käytetyt koneet ja kulutettu energia sekä 
- maakaatopaikalle menevä maa-aines.  

Tämän luokituksen tarkoituksena on helpottaa vaikutusten syiden arviointia lopullisella 
tasolla, jossa eri vaiheiden vaikutukset kootaan yhteen.  
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Materiaalit ovat käytännössä erilaisia tuotteita ja aineita, joita käytetään putkiremontin aikana. 
Eniten käytetty materiaali on sora ja muu maa-aines, jota käytetään kaivantojen täyttämisessä. 
Muita käytettyjä materiaaleja ovat mm. asennettavat putket, vesi ja bentoniittisavi.  

Käytetyt koneet ja kulutettu energia koostuu pääasiassa työtä varten tehdyistä kuljetuksista ja 
koneiden käytöstä työmaalla. Maakaatopaikalle menevä maa-aines sisältää kaikki työmaalta 
pois viedyt maamassat. Näissä huomioitavaa on, että MI-laskennan periaatteiden mukaan 
ihmisen jo käsittelemiä aineita ei lasketa. Käytännössä tämä tarkoittaa maa-ainesta, joka 
kuuluu kadun rakennekerroksiin. Nämä massat on esitetty arviointitaulukossa, mutta MI-
kerroin on 0 kg /kg. 

4.1.3. Tarvittavan materiaalinkäytön vaihtelu 

Perinteinen menetelmä 
Perinteisen menetelmään tarvittavan MI-määrän vaihtelun suuruutta on pyritty arvioimaan 
kahdella eri tavalla. Erikseen on tehty arviointi kaupunkiolosuhteissa tehtävästä asennuksesta 
Lahden Aluepalvelun antamien tietojen perusteella sekä toinen arviointi kirjallisuuteen ja 
osittain YIT:n antamiin tietoihin perustuen. Tämä arvio pyrkii kuvaamaan alarajaa 
asennuksen vaatimille materiaalipanoksille. Nämä arviot kertovat jollain tasolla mahdollisesta 
vaihteluvälistä työmaalla riippuen siitä, miten helppoa kaivaminen paikassa on ja miten paljon 
tulee yllättäviä tilanteita työn aikana.  

Lisäksi on arvioitu uudelleenkäytettävän maa-aineksen osuuden vaikutusta. Toinen arvio, 
jossa kaivantojen täyttämiseen käytetään kolmasosa kaivannoista otetusta maa-aineksesta, 
perustuu Niemenkadulla No Dig –menetelmää käytettäessä toteutuneeseen maa-aineksen 
uudelleenkäyttöön. Toinen arvio uudelleenkäytöstä on 75 % ja tämä perustuu Lahden 
Aluepalvelun arvioon uudelleenkäytöstä hiekkamaalla. Uudelleenkäytettävän maa-aineksen 
osuus lasketaan prosenttiosuutena siitä maa-aineksesta, joka otetaan maasta kaivantoja 
tehtäessä. 

No Dig -menetelmä 
Vastaavasti myös No Dig –menetelmän yhteydessä on arvioitu uudelleenkäytön ja 
kaivantojen suuruuden vaikutusta tarvittavaan panosmäärään. Uudelleenkäytettävän maa-
aineksen osuus on perustilanteessa 1/3 ja vertailutilanteessa 75 % kuten perinteisen 
menetelmän yhteydessä. Kaivantojen suuruuden vaikutusta on arvioitu tekemällä 
vertailulaskelma, jos aloitus- ja päätöskaivannot olisivat kaksi kertaa niin suuria kuin 
Niemenkadulla.  

4.1.4. Arviointiperusteet 
Arvioinnissa käytetyt tiedot on kerätty pääasiassa Niemenkadun työmaahan liittyvistä 
tiedoista ja arvioista Uponorilta ja Lännen Alituspalvelulta. Perinteiseen menetelmän tiedot 
on saatu Lahden Aluepalvelulta, YIT:ltä ja kirjallisuudesta. Osa siihen liittyvistä arvioista 
perustuu No Dig –menetelmän tietoihin, jotta tulokset olisivat vertailukelpoisia keskenään. 
Tiedon lähteet ja mahdolliset laskentaperusteet on esitetty liitteenä olevissa taulukoissa 
kunkin käytetyn panoksen yhteydessä.  

Tässä joitakin yleisesti käytettyjä arviointitapoja, jotka toistuvat selvityksessä usein. 
Katukerroksen syvyydeksi maanpinnalta mitattuna on selvityksessä oletettu 1 metri, koska 
tämä on yleinen kadun poikkileikkauksen syvyys. Maamassojen kuljetukset perinteisessä 
menetelmässä on arvioitu Niemenkadulla tehtyjen kuljetusten perusteella. Kun tiedetään 
perinteisen menetelmän yhteydessä kuljetettava kokonaislasti ja kuorman keskimääräinen 
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suuruus saadaan Niemenkadulta, voidaan laskea kuljetettujen kuormien määrä. Matkan 
pituudeksi on oletettu sama kuin Niemenkadulla.  

Kun kuljetetun lastin tarvitsema panos on arvioitu tonnikilometreissä, on siinä otettu 
huomioon myös paluumatka. Matkan vaatimat panokset sisältävät myös karkean arvion 
infrastruktuurin tekemiseen tarvittavista panoksista sekä kaluston kulumisesta kuljettua 
matkaa kohti.  

Joidenkin työvaiheiden välillä on esimerkiksi osuus käytettyjen koneiden kulutuksesta 
arvioitu karkeasti prosenttiosuutena. Tällöin vaikutusten jakautuminen työvaiheiden kesken 
on arvionvarainen, mutta kokonaisvaikutusten summaan tämä ei vaikuta. Joitain pienempiä 
työvaiheita, kuten esimerkiksi putkien asentaminen perinteisessä menetelmässä on arvioitu 
hyvin karkeasti. Nämä vaikuttavat kuitenkin lopputulokseen erittäin vähän, joten niillä ei ole 
suurta merkitystä. Myöskään virhearvioilla työvaiheissa, jotka toistuvat samanlaisina 
molemmissa menetelmissä, ei ole menetelmien vertailun kannalta merkitystä.   

Perinteisessä menetelmässä arvioitu kaivannon leveys ja maa-aineksen uudelleenkäyttöaste 
vaikuttavat erittäin paljon laskennan lopputulokseen. Kaivannon mitat ja maa-aineksen 
uudelleenkäyttö vaihtelevat työmailla ympäristöstä ja muista olosuhteista riippuen, joten 
tarkkaa yleisesti pätevää laskelmaa ei voida esittää.  

Huomioimatta jätetty 
Arvioinnissa ei ole huomioitu välineitä, joiden kuluminen työn aikana on vähäistä. Suurin 
merkitys näistä on luultavasti työmaalla käytettävillä koneilla. Kuljetuksien vaikutuksissa, 
jotka on arvioitu tonnikilometrien perusteella, on huomioitu myös kuljetusvälineiden 
kuluminen. Liikennejärjestelyissä käytettävien puomien yms. kulumista ei ole huomioitu.  

Perinteisen menetelmän yhteydessä on oletettu, ettei uudelleen käytettävää maa-ainesta voida 
läjittää työmaa-alueelle sen suuren määrän takia. Tämä vaikuttaa lopputulokseen kuljetukseen 
tarvittavien materiaalipanosten kautta. Vaikutus on kuitenkin suhteellisesti erittäin pieni.  

4.2. Tulokset 

4.2.1. Tulosten esittäminen 

Taulukot 
Putkien asentamiseen liittyvät MI-määrät on esitetty taulukkoina erikseen No Dig -
menetelmälle ja perinteiselle menetelmälle. Nämä taulukot ovat raportin liitteenä. Taulukoissa 
on eritelty käytetyt materiaalit, koneet, kulutettu energia ja maakaatopaikalle viety maa-aines. 
Arvioinnin lähtökohtana on käytetty määrä, joka lukee taulukossa ensimmäisessä sarakkeessa. 
Tämä voi olla massa, tilavuus, kuljettu matka, käytetty aika tai kuljetettuun massaan ja 
kuljettuun matkaan liittyvä tonnikilometrimäärä. Tämä lasketaan kertomalla kuljettu matka 
kilometreinä kuljetetulla massalla tonneina. Esimerkiksi 10 tonnia painavan lastin 
kuljettaminen 2 kilometrin matkan tarkoittaa (2km*10t=20tkm) 20 tonnikilometriä. 
Määrä/käyttö -sarakkeen jälkeen tuleva yksikkö-sarake kertoo millä laadulla määrä on 
ilmoitettu.  

Joihinkin käytettyihin resursseihin liittyy kulutus tai muu vastaava kerroin. Käytetyissä 
koneissa tähän liittyy polttoaineen kulutus tunnissa (l/h). Muita tässä sarakkeessa huomioituja 
ovat maa-aineksen tiheys (t/m3), sähkön kulutuksen teho (W) ja veden kulutus (m3/h). 
Käytetyn määrän ja kulutuksen perusteella saadaan lopullinen käytetty määrä kilogrammoina 
(kg), tonnikilometreinä (tkm) tai kilowattitunteina (kWh). Useimmiten kulutusta ei tarvita 
vaan määrä saadaan suoraan ensimmäisen sarakkeen perusteella.   
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Näiden laskennan pohjana olevien työmaahan liittyvien tietojen jälkeen on seuraavassa 
sarakkeessa kerrottu, mistä tiedot on saatu. Jos tietoihin liittyy jotain laskentaa tai arviointia 
prosenttiosuuksien perusteella, kerrotaan laskelmasta alaviitteessä. Mikäli lopullisen määrän 
laskennassa on käytetty tiheyttä, on tästä huomautus kommentti-sarakkeessa. Esimerkiksi 
polttoaineiden käytön laskennassa on käytetty tiheyttä. Lisäksi tässä sarakkeessa on kerrottu 
maa-aineksen sijoituspaikka. 

Kun lopullinen kulutettu määrä on saatu, voidaan tämän perusteella laskea kulutettu 
abioottinen materiaalipanos taulukosta saatavan MI-kertoimen perusteella. Tässä arvioinnissa 
on käytetty pääasiassa Wuppertal-instituutin yleiseurooppalaisia kertoimia. Muita kertoimia 
ovat sähkön MI-kerroin sekä pakettiautolla tehtävän kuljetuksen MI-kerroin. Sähkön kerroin 
on saatu Michael Lettenmeierin tutkimuksesta vuonna 1997 Suomessa tuotetun sähkön MI-
kertoimesta ja pakettiauton kerroin on Lettenmeierin arvio. Käytetyt kertoimet on eritelty 
liitteenä olevassa taulukossa. 

Kuvaajat 
Arvioinnin lopussa on koottu menetelmän tarvitsemat panokset kuvaajiksi. Ensimmäisenä on 
esitetty panosten jakautuminen päätyövaiheiden, ennakoivat työt, kaivaminen ja jälkityöt, 
kesken. Näissä työvaiheissa tarvittavien panosten jakautuminen pienempien 
työkokonaisuuksien kesken on esitetty tämän jälkeen.  

Lisäksi on kuvattu kaikki työmaalla tarvittavat panokset jaoteltuna työvaiheisiin ja 
kulutustyyppeihin. Viimeiseksi on kuvaaja kaikkien työvaiheiden panoksista suhteutettuna 
asennettavan putken pituuteen. Tämä luku on periaatteessa vertailukelpoinen eri työmaiden 
välillä, mutta erilaisia rajoituksia pitää ottaa huomioon. 

4.2.2. Tulokset ja vertailu 
Tässä esitellään laskennassa saadut tulokset pääpiirteittäin. Laskennan perusteella saadut 
tarkemmat tulokset tarvittavista luonnonvarapanoksista on esitetty liitteenä olevissa 
taulukoissa.  

Molemmissa menetelmissä kaivaminen-työvaiheen aikana tarvitaan suurin osa käytetystä 
luonnonvarapanoksesta. Perinteisessä menetelmässä ennakoivat työt ja jälkityöt ovat siihen 
verrattuna lähes merkityksettömiä. No Dig –menetelmässä ennakoivat työt ovat suhteessa 
merkittävämpiä, koska koneiden tuominen paikalle Ruotsista asti merkitsee suuremman 
luonnonvarapanoksen tarvetta. 

Merkittävimmät luonnonvarapanokset aiheutuvat molemmissa menetelmissä käytetystä maa-
aineksesta ja kaivannosta otetusta maakaatopaikalle menevästä maa-aineksesta. Vastaavasti 
työvaiheet, jossa maa-aineksia käsitellään eniten ovat molemmissa menetelmissä 
merkittävimmät. Nämä työvaiheet ovat monttujen kaivaminen ja kaivantojen täyttäminen.  

Molemmissa menetelmissä vaikuttavat lopulliseen arvioon tarvitusta luonnonvarapanoksesta 
suhteellisen paljon arvioitu uudelleenkäytetyn maan osuus ja kaivantojen suuruus. Nämä 
tekijät vaikuttavat pääasiassa eniten luonnonvarapanoksia tarvitseviin työvaiheisiin eli 
monttujen kaivamiseen ja kaivantojen täyttämiseen. Lisäksi niillä on merkitystä asfaltointiin 
tarvittavan luonnonvarapanoksen kannalta. Eri työvaiheisiin tarvittavat panokset ja niiden 
vaihtelut kaivantojen koon ja uudelleenkäytön mukaan on esitetty No Dig –menetelmälle 
kuvassa 4 ja perinteiselle menetelmälle kuvassa 5 
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MI-luvut Niemenkadun työmaalla, No Dig-menetelmä (kg/m)
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Kuva 4 No Dig -menetelmään tarvittu luonnonvarapanos 
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MI-luvut Niemenkadun työmaalla, perinteinen menetelmä (kg/m)
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Kuva 5 Perinteiseen menetelmään tarvittu luonnonvarapanos 
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Maa-aines aiheuttaa suurimman panoksen, koska sen massa on niin paljon suurempi muihin 
panoksiin verrattuna. Lisäksi se vaikuttaa myös tarvittavien koneiden käyttöön. Perinteisessä 
menetelmässä maamassojen liikuttaminen onkin suurin käytetyt koneet ja kulutettu energia –
ryhmässä. No Dig –menetelmässä koneiden tuominen työmaalle on suurempi verrattuna 
maamassojen liikuttamiseen tarvittavaan panokseen, koska koneet tuodaan niin kaukaa. 
Perinteisessä menetelmässä koneiden kuljetuksella on erittäin pieni merkitys kokonaisuuden 
kannalta. 

Kuvassa 6 on esitetty yhteensä tarvittavan luonnonvarapanoksen vaihtelu eri oletuksien 
mukaan No Dig ja perinteisessä menetelmässä. Pylväät kuvaavat menetelmän tarvitseman 
panoksen vaihteluväliä tietyillä oletuksilla. Lopputuloksen vaihtelu antaa kuvan siitä, miten 
paljon näillä tekijöillä on vaikutusta lopputulokseen. Yksittäisiä pylväitä ei voi suoraan 
verrata toisiinsa. 
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MI-luvut työvaiheittain eri menetelmissä Niemenkadun työmaalla (kg/m)
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Kuva 6 Tarvitun luonnonvarapanoksen erot perinteisen ja No Dig -menetelmän välillä Niemenkadulla 
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No Dig –menetelmälle tarvittu materiaalipanos asennetulle putkelle Niemenkadulla oli tässä 
tehtyjen arvioiden mukaan noin 750 kg/m. Kun otetaan huomioon tehdyt arviot tarvittavan 
materiaalipanoksen vaihtelulle uudelleenkäytön ja kaivantojen suuruuden mukaan, saadaan 
No Dig –menetelmälle tarvittavan materiaalipanoksen vaihteluväliksi 500-1400 kg/m 
asennettua putkea. Perinteiselle menetelmälle vastaava vaihteluväli on 3600-10 000 kg/m.  

Kokonaisero menetelmiin tarvittavien luonnonvarapanosten välillä on noin 7-13 -kertainen. 
Jos oletuksia muutetaan, tarvitaan perinteiseen menetelmään 4-7 kertaa niin paljon panoksia 
kuin No Dig –menetelmään. Suurimmat erot menetelmiin tarvittavan kokonaispanoksen 
välillä syntyvät monttujen kaivamisessa ja kaivantojen täyttämisessä. Nämä työvaiheet 
tarvitsevat perinteisessä menetelmässä 5-10 kertaa niin paljon luonnonvarapanoksia kuin No 
Dig –menetelmässä. Kadun asfaltoinnissa vastaava Factor luku on 8-10 ja pilottireiän 
poraamiselle verrattuna pohjan tekemiseen perinteisessä menetelmässä luku on 100. No Dig –
menetelmään tarvitaan enemmän panoksia koneiden tuonnissa ja putkien asentamisessa, 
mutta nämä työvaiheet ovat kokonaisuuden kannalta erittäin pieniä. Lisäksi molemmissa 
menetelmissä on putkien tuonti –työvaiheella pieni merkitys. Muut työvaiheet ovat 
käytännössä merkityksettömiä kokonaisuuden kannalta.  

4.3. Rajoitteet 
Vaakaporausta ei voida käyttää kaikkiin kohteisiin. Parhaiten vaakaporaus soveltuu 
pehmeisiin ja kosteisiin maaperiin sekä jo rakennettuihin ympäristöihin, joissa perinteinen 
kaivamalla tehtävä asennus on hankalaa ja kallista toteuttaa. Vaakaporausta  ei ole järkevää 
tehdä kallioon tai isoja kiviä sisältävään maaperään. Poraustankojen sallittu minimi 
taivutussäde estää jyrkkien mutkien teot. Vaakaporausmenetelmällä voidaan asentaa erittäin 
suuriakin putkia jopa halkaisijaltaan yli 1500 mm. 
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5. Johtopäätökset 
Laadullisessa vertailussa merkittävin ero perinteisen ja No Dig –menetelmän välillä on työn 
kesto. No Dig –menetelmä kestää huomattavasti vähemmän aikaa ja aiheuttaa siksi 
vähemmän häiriötä ympäristölle. Saneerauskohteissa merkittävin tekijä on tällöin 
vedenjakelun keskeytymisen kesto. Muita laadullisia tekijöitä, joissa No Dig –menetelmä 
aiheuttaa vähemmän haittaa ympäristölle ovat melu ja liikenteen häiritseminen.  

Tarvittavan luonnonvarapanoksen vertailussa suurimmat erot menetelmien välille syntyvät 
käytetyn ja kaatopaikalle kuljetetun maa-aineksen määrästä. Perinteisessä menetelmässä 
tehdään huomattavasti suuremmat kaivannot, joten maa-ainesta käytetään ja kuljetetaan 
maankaatopaikalle enemmän. Molemmissa menetelmissä maa-aines aiheuttaa suurimman 
luonnonvarapanostarpeen. Yhteensä tarvittava luonnonvarapanos on perinteisessä 
menetelmässä noin 7-13 kertaa niin suuri kuin No Dig menetelmässä.  

Menetelmien välisessä vertailussa rajoittava tekijä on arviointiperusteiden lisäksi se, ettei No 
Dig –menetelmää ole mahdollista käyttää kaikissa tilanteissa. Maaperän laatu rajoittaa 
menetelmän soveltuvuutta ja lisäksi monien putkien asentaminen kerralla on yleensä 
kannattavampaa perinteisellä menetelmällä.  
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Liite 4.  

KAUPUNGIN EKOTEHOKKUUDEN PARANTAMINEN 
Teknillinen korkeakoulu Lahden keskus 

Projektipäällikkö Mari Pajunen, Adeline Ries 

Hanke kuuluu Etelä-Suomen tavoite 2-ohjelmaan, toimintalinjaan 3 ja 
toimenpidekokonaisuuteen 3.4. Hämeen maakunnan yhteistyöryhmä on 20.12.2001 
hyväksynyt hankkeen EU-osarahoituksella toteutettavaksi. 

Hanketta valvoo Hämeen ympäristökeskuksen ympäristö- ja vesivaraosasto. Hankkeen 
valvojana toimii ympäristöinsinööri Matti Koponen. 

Projektin toteutusaika on 1.10.2001 - 31.12.2003 (27 kuukautta). Teknillinen korkeakoulu 
Lahden keskus sai rahoituspäätöksen Hämeen ympäristökeskukselta 30.7.2002. Projektille 
anottiin ja saatiin jatkoaikaa vuodelle 2004. 

Muut raportit löytyvät www.aluenet.com:stä. 
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Adeline Ries  TKK, projektipäällikkö 
Jorma Salomaa  TKK, talousasiat 
Tarja Teppo  TKK, tutkija 
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Lassi Linnanen  ohjaus (vaihtanut työpaikkaa) 
Tuula Pohjola  professori, ohjaus 
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