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Kouvolan kaupunki uusiorakentajana

*Vuosina 2007-2011 parannettu katuja uusiorakenteina n.5,5 km
*Työtapana on ollut kantavan kerroksen parantaminenTyötapana on ollut kantavan kerroksen  parantaminen 
kerrosstabiloinnilla ja osan tukikerroksen korvaaminen 
massiivituhkarakenteella + uuden kantavan kerroksen 
k t bil i illkerrosstabiloinnilla.
*Kolmessa uudisrakennuskohteessa on tukikerroksen materiaali 
korvattu pohjatuhkalla.p j
*Hyvin pieni määrä hankkeita toteutetaan uusiorakenteina vaikka 
mahdollisuus ja tarve enempäänkin olisi



Rakennuskohteiden valinta

Omaisuuden hallinta ja investointipäätökset
Tarvittaisiin parempaa tietoa omaisuuden (katu, maanalaiset verkostot) p p ( , )
määrästä, sijainnista ja laadusta, jotta eri laitosten investointipäätökset 
kohtaisivat paremmin.

Hankkeet voitaisiin jakaa jatkosuunnittelua varten seuraavasti:
1. ei sovellu uusiorakenteeksi, 
esim. asuntokatu, vesihuolto saneerataan kaivamalla taiesim. asuntokatu, vesihuolto saneerataan kaivamalla tai
kadulla ei rakennekerroksia, eikä niitä voi lisätä nykyisen rakenteen   päälle
2. voi soveltua uusiorakenteeksi
j tk itt l l it tää t k i lt k t t k i tjatkosuunnittelussa selvitetään tarkemmin  soveltuvuus, rakenteet,  kuivatus,.
vesihuollon saneeraustarpeet jne.
3. soveltuu hyvin uusiorakenteeksiy
kantavaa kerrosta on riittävästi tai voidaan lisätä katua korottamalla, 
ei merkittävästi vesihuoltoa



Hankesuunnittelu

*Hankkeista tulisi tehdä hankesuunnitelma ennen sen esittämistä 
talousarvioon.
*Hankesuunnitelmassa tulisi tehdä kustannusvertailu perinteisen rakenteen ja 
uusiorakenteiden välillä.
*Samoin olisi tehtävä vertailu ”hiilijalanjäljestä”Samoin olisi tehtävä vertailu hiilijalanjäljestä . 
*Näiden vertailujen perusteella tulisi tehdä päätös käytettävästa rakenteesta.
*Monet kunnat tekevät ympäristötilinpäätöksen tekninen sektori voisi näin olla 
sitä parantamassasitä parantamassa.
*Jotta hankesuunnitelmia laadittaisiin pitäisi kehittää helppoja työvälineitä.
*Infrarakentamisessa tuhlaillaan maamateriaaleja joten ennen rakentamista 
tulisi olla massankäyttösuunnitelma.
Tämä edellyttää parempaa tieto käytettävien massojen laadusta.



Odotuksia uuma 2-ohjelmalle

*Uusiorakentamisvaihtoehdon tekeminen tunnetuksi kuntatilaajille, 
suunnittelijoille ja korttelirakentajille (kerrostalojen, liike- ja 
t i i t k t äköi ti l t)toimistorakennusten pysäköintialueet)
*Toiminta- ja asiakirjamallien luominen uusiorakentamiseen
*Uusiorakentamisessa käytettävien teollisuuden sivutuotteidenUusiorakentamisessa käytettävien teollisuuden sivutuotteiden 
välivarastoinnin kehittäminen
*Jäteverokohtelu välivarastoinnissa  
*Käytettävien teollisuuden sivutuotteiden raja-arvojen määrittely ettei 
tarvita ympäristölupia, ainoastaan ilmoitusmenettely
*Uusiorakenteiden takuuehtojen kehittäminenUusiorakenteiden takuuehtojen kehittäminen
*Vanhojen rakennekerrosten parantamien tuotteistaminen on 
kunnossa, mutta nykyisten ”ylijäämämaiden” (savi, siltti yms.) 
h öt kä tö k hittä i ihyötykäytön kehittäminen ei
*Kuntien motivoiminen hankesuunnitteluun panostamiseen  


