
Reijo Mustonen, HTM Yhtiöt Oy 

20. PAALUSEMINAARI 2022 

Toimialaviisautta lisäävä tilaisuus 

Ennätysmäärä, 120 ilmoittautunutta

Kaikille osallistujille lähetetään huomenna sähköinen palautekysely …. 
https://q.surveypal.com/Paaluseminaari-2022-palautekysely/

Pyydän , että vastaatte siihen, kiitos !

Urakoitsijat 44 %
Suunnittelijat, pohjatutkijat, rakennuttajat            23 %
Paaluvaliokunta 13 %
Viranomaiset, opettajat, muut 8 %
Paalu- ja paaluvarustevalmistajat 7 %
Tuote- ja laitevalmistajat 6 %

https://q.surveypal.com/Paaluseminaari-2022-palautekysely/


Tietoisku - Paalutuskoneen kuljettajakoulutus 2023





Tuotelehdessä on muuttunut kannen kuva ja päivämäärä

• kalliokärki vakiovarusteena 

• vakiopaalujen minimipituus 4 m

• säilyvyysosiossa hiukan täsmennetty happamien sulfaattimaiden kohtaa

• pieniä täsmennyksiä suunnitteluosioon

• RT Betonipaalujen® CO2 -päästöosio lisätty

Tietoisku – RT Betonipaalujen® tuotelehden uudistaminen 2023
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Kannattaa huomioida suunnittelussa, vertailussa täydentäviin – ja kilpaileviin tuotteisiin

Tietoisku – RT Betonipaalujen® kustannusvertailu 5/2022



RT Betonipaalujen®  CO2 päästöt 
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RT Betonipaalujen® CO2 päästöarvot GWP: 
RTB 300 16: GWP = 36,6 kg CO2 eq / paalu jm
•GWP (Global Warming Potential ) kattaa paalun 
raaka aineiden ja teräsosien, näiden kuljetusten sekä 
paalun valmistuksen CO2 päästöt.

Kannattaa huomioida suunnittelussa, vertailussa täydentäviin – ja kilpaileviin tuotteisiin

>200 %:a
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Teräsbetonipaalujen CO2 päästöt 

Pari seikkaa vertailussa täydentäviin 
– ja kilpaileviin tuotteisiin

Date Median €/tCO2

28.10.2022 81,14 

24.10.2022 67,55

3.10.2022 64,63 

5.4.2022 77,96 

2.2.2022 91,81 

20.12.2021 74,92 

22.6.2021 52,96 

29.1.2021 33,42 

Energiakriisin vuoksi EU-komissio on esittänyt, että markkinoille laskettaisiin 20 miljardin 
euron arvosta ylimääräisiä päästöoikeuksia eli järjestelmä joustaisi väliaikaisesti. Taisi 
käydä niin, että lasketaan markkinoille nyt 5 miljardilla

Sementin ympäristölisä nousee päästöoikeuksien hinnan mukaisesti … jos hinta oli joskus ollut 55 €/tCO2 
ja nousee 100 €/tCO2, se aiheuttaa sementin hintaan n. 10 € / tonni ympäristölisän.            

Mepit pääsivät myös yhteisymmärrykseen kannastaan yrityksille kohdistuvan 
päästöoikeuksien ilmaisjaon lopettamisesta. Parlamentin mukaan ilmaisjako loppuisi 
asteittain vuosien 2027 ja 2032 välillä.  ( 6/2022)

https://www.eex.com/en/markets/environmental-markets/emissions-auctions

https://www.eex.com/en/markets/environmental-markets/emissions-auctions


Reijo Mustonen HTM Yhtiöt Oy

Historia sekä lohduttaa että varoittaa. Tieto ja laiskuus vievät meitä vastustamattomasti eteenpäin, 
mutta ilman viisautta joku toinen menee ohitse.

ESKO VALTAOJA

Pitää rakentaa asiakkaiden ja eri 

sidosryhmien kanssa sellaista 

toimialaviisautta, joka luotaa ja 

yhdistää koko alan tarpeita 

riippumatta osapuolten eri tehtävistä 

ja kohdasta kokonaisprosessissa…

RT:N PAALUVALIOKUNNAN HISTORIAA 



RT:n paalujaos perustettiin 10.11.1998 ja puheenjohtajana ensimmäisessä 
kokouksessa toimi Esa Häkämies Lohja Abetoni Oy:stä

Muita jäseniä olivat Juha Kinnunen Lujabetoni Oy:stä, Olli-Heikki Pietikäinen Betoni-
Tekrasta, Hans Staffans Suomen paalutehtaalta, Mikko Toivonen Leimet Oy:stä, Tauno 
Hietanen RTT:stä sekä asiantuntijoina Tielaitokselta Matti Kuusivaara ja RTT:stä Antti 
Koponen.

Kokouksessa 2.2.2000 oli asialistalla jo jaoksen toiminnan lopettaminen… hommat oli 
hoidettu. No, eipäs ollut vielä ja siksi sitä päätettiin jatkaa ja jatketaan vieläkin, lähes 
25 vuotta myöhemmin.
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Tehtäviksi RT:n paalutustoimikunnalle määriteltiin:

• Kotimaisten (SBK) paalustandardien uusiminen
• Eurooppalaiseen paalustandardiin vaikuttaminen
• LPO:n uudistamiseen osallistuminen ja seuranta
• Paalujen laadunvalvonnan yhtenäistäminen, mm. Tielaitoksen laatujärjestelmien auditoinnin siirtämisestä RTL:lle
• Paalujen toimitusehtoihin vaikuttaminen, täsmennykset RYHT:in

Marraskuussa 1998 ensimmäisessä kokouksessa todettiin mm. LPO-87:n olevan vanhentunut ja siten tarvitaan uusi paalutusohje      
( syntyi tuotelehti 1999). Uutta paalutusohjetta piti vielä odottaa. Todettiin myös, että yhdenmukaistetun eurooppalaisen 
paalustandardin laadinta on ajankohtainen. Silloin todettiin työn vievän n. 5 vuotta.  Alkuperäinen vahvistettu eurooppalainen standardi 
EN 12794:2005+A1:2007 

Sitten edettiin niin, että LPO-2005 ja EN12794 tulivatkin samana julkaisuvuotena kirjatuksi.  Tyyppihyväksynnät jäivät pois paalujen 
osalta ja RT:n tuotelehtien rooli vahvistui entisestään… tuli RT:n tuotelehti 2005. Tästä seurasi sitten harmonisoidun standardin myötä 
CE-merkinnät ja rinnakkainelo kansallisten hyväksyntöjen osalta päättyi 1.1 2008. Standardi on tuotteeseen liittyvä, ei kata geoteknistä 
kantokykyä eikä lyönninkestävyyttä. Niissä siis mentiin yhä kansallisilla menettelyillä.
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Jaoksen toimintaan on vuosien varrella vaikuttanut monia paalutusalalla toimineita 
merkittäviä henkilöitä. 

Merkittävimmistä on tehty myös alalle paaluneuvoksia
• Hans Staffans Suomen Paalutehdas Oy, 2003
• Hannu Seva Betoni-Tekra Oy, 2003
• Esa Häkämies Abetoni Oy, 2005
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2. marraskuuta 2001 – Presidentti Tarja Halonen 
löi Rahapajassa Suomen viimeisen markan kolikon. 
Eurosetelit ja -kolikot otettiin käyttöön vasta 1.1.2002.



Muutamia otteita esityksistä:



Muutamia otteita esityksistä: Matti Piispanen Tiehallinto-Siltayksikkö

2001 Tielaitoskausi Suomen yleisten teiden historiassa päättyi ja 

Tielaitoksen tehtävää vastuullisena tienpitäjänä ja tienpidon tilaajana 

jatkoi Tiehallinto. Entinen Tielaitoksen tuotanto siirtyi 

Tieliikelaitos-nimellä kilpailemaan tiealan urakoista muiden 

maarakennusyrittäjien kanssa.



Muutamia otteita esityksistä: Virkkusen Pena EMP



Muutamia otteita esityksistä 1. paaluseminaari: 
Betonipaalun lyönnin ’’helppouteen’’ otettiin kantaa



RT:n paaluvaliokunta on betoniteollisuuden asiantuntijajaos ja se koostuu betonipaalujen ja niiden 

tarvikkeiden valmistajista. Toiminta on keskittynyt edistämään teknisesti teräsbetonipaalujen 

valmistukseen ja käyttöön liittyviä asioita. Valiokunnan tarkoituksena on kehittää ja siten lisätä 

teräsbetonipaalujen käyttöä ja edistää myös paalutusalan ammattimaista toimintaa sekä toimia alan 

teknisen yhteistyön mahdollistajana.

Jäsenyritykset ovat tällä hetkellä:
• HTM Yhtiöt Oy
• Kokemäen TB-paalu Oy
• Lujabetoni Oy
• Siikajoen Betonitukku Oy
• Emeca Oy
• Leimet Oy

Jaoksella on hyvä ja aktiivinen maine alan keskuudessa.

• Reijo Mustonen  HTM Yhtiöt Oy, puheenjohtaja
• Matias Anttila Emeca Oy
• Jukka Haavisto Tampereen yliopisto
• Kimmo Ikkala Emeca Oy
• Jorma Ilkka Lujabetoni Oy
• Taneli Murtoperä Lujabetoni Oy
• Petri Koivunen Emeca Oy
• Antti Leino Leimet Oy
• Teemu Tupala Leimet Oy
• Joni Loikala HTM Yhtiöt Oy 
• Tuomas Vähä-Jaakkola TB-paalu Oy
• Juha Kangas TB-paalu Oy
• Heikki Haho Siikajoen Betonitukku Oy
• Ari Mantila RT, sihteeri



RT:N PAALUVALIOKUNNAN MISSIO

Paaluvaliokunta kehittää ja edistää betonipaalujen käyttöä toimien alan arvostettuna 
asiantuntijajärjestönä yhdessä eri sidosryhmien kanssa.

RT:n paaluvaliokunta toteuttaa missiotaan:
• olemalla mukana tekemässä ohjeita ja standardeja paalutusalalla mm. SGY:n kanssa
• myöntämällä rahoitusta mm. insinööri- ja diplomitöihin ja erilaisiin tutkimushankkeisiin
• toimimalla betonipaalujen tutkimus- ja kehitystoiminnan ylläpito-organisaationa
• järjestämällä betonipaaluihin liittyvää tiedottamista mm. infoja ja seminaareja
• markkinoimalla betonipaalutusta mm. oppilaitoksissa

• tarjoamalla myös mm.  rakenne- ja geosuunnittelijoille maksuttomia ohjeita ja työkaluja, 

jotka helpottavat paaluperusten suunnittelua RT Betonipaaluilla®.

• mahdollistamalla verkottumista paalutusalalla
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https://betoni.com/betonirakentaminen/paalut/paaluinfot/

https://betoni.com/betonirakentaminen/paalut/paaluinfot/


Paalujaoksen kokous lokakuu 2022

Tiedotus ja koulutus
• Paaluinfo 2/2022
• Paaluseminaari 2022
• Sujuva paalutusprosessi-työryhmä
• Oppilaitosten koulutusmateriaali
• RT-Betonipaalut® valmistuspiirustusten päivitys

Meneillään olevat paalujaoksen hankkeet
• Teräsbetonipaalujen vetojännityksistä limijatkoksessa – tutkimus

- Budjetin muutosesitys
• Tuotelehden päivitys
• TB-paalujen säilyvyystutkimukset Ruotsissa?

Seurattavat hankkeet
• Paalutietojen siirto paalutuskoneelle

Työturvallisuus
• Sattuneet tapaturmat ja läheltä-piti-tilanteet
• Betoniteollisuuden turvallisuuspäälliköiden ryhmä

Paalujen ympäristövaikutukset (CO2)
• Vähähiiliset paalutuotteet
• Energiapaalut

Muut asiat
• SGY Paalutustoimikunta
• Geotekniikan päivä Lasipalatsin Bio Rexissä Helsingissä torstaina 3.11.2022.
• Muuta
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Yhdessä hyvin kantavaa yhteiskuntaa rakentaen ! 

Kiitos mielenkiinnostanne 

• Reijo Mustonen HTM Yhtiöt Oy
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