
Välähdyksi pää alaspäin!

Puheenjohtajan havaintoja International No Dig 2013 Conference matkalta

ISTT:n board meeting ja kansainvälinen konferenssi keräsi laajan joukon Sydneyhin Australiaan syyskuun
alussa.  Konferenssiin liittyi perinteinen alan näyttely. Näyttelyasettajia oli yli 100 kpl ja konferenssivieraita
noin 700 kpl. Tilaisuuteen liittyi laaja oheisohjelma. Ohessa matkan havaintoja kuvakavalkaadin muodossa.

Koulujen läheisyydessä oli koulujen alkamis- ja päättymisaikoina aluerajoituksia jotka olivat voimassa vain
koulupäivinä. Tämä tuo lisää haastetta niin autoilijoille kuin nopeuksien valvojille tietää koulujen
lukukausien työskentelyajat.



Puistojen halki kulkevilla kaduilla oli alempi nopeusrajoitus ja siitä muistutettiin tunteisiin vetoavalla
tekstillä.

Puistoissa liikkujia muistutettiin ensin mitä kaikkea siellä voikaan tehdä ja vasta myöhemmin pienellä
tekstillä mikä on kiellettyä. Pääasia, puiston olevan jokaista varten, sanottiin isoimmilla kirjaimilla aluksi.



Puistoa halkova monikaistainen tie oli katettu puistolla siten että puistossa pystyi liikkumaan
kokonaisvaltaisesti eikä tie häirinnyt luonnossa liikkujaa.

Suojatien merkintä poikkesi meillä päin yleisestä tavasta



Pysäköintiruudut oli numeroitu ja nuoli osoitti, missä suunnassa on maksuautomaatti. Automaatit olivat
kortti- ja kolikkotoiminnoilla varustettuja. Lipuketta lunastettaessa automaattiin kirjattiin myös
pysäköintipaikan numero.

Työmaan yleisinformaatio oli pitkälle vietyä.  Aitaukseen oli tehty siisti pyöreä katselureikä ja viereen
kuvaus siellä tehtävästä työstä. Kiertotien opasteet oli selkeästi valotauluilla niissä risteyksissä, joista piti
kääntyä.



Polkupyöräily oli hyvin huomioitu. Kaistat selkeästi merkitty kuvilla ja sallituilla maalatuilla merkinnöillä
sekä vihreällä pintavärillä. Lähes kaikissa kiinteissä tolpissa oli kiinteät renkaat polkupyörien lukitsemista
varten.



ISTT:n kokouksessa Suomea edustivat FiSTT:n puheenjohtaja Jari Kaukonen äänivaltaisena edustajana ja
sihteeri Mika Nevala. Kaukosen takana Tsekin puheenjohtaja Stanislav Lovecky.

ISTT vaihtoi puheenjohtajaa Sydeyn kokouksessaan. Ex-puheenjohtaja Samuel Ariaratnam (oikealla)
onnittelemassa tuoretta uutta puheenjohtajaa Derek Choita

Yksi näyttelyn mielenkiintoisimpia uutuuksia oli putkistojen puhdistus jääpossutuksella. menetelmässä
erikoisjäästä tehty tulppa laitetaan kulkemaan paineen avulla putken läpi ja kulkiessaan se puhdistaa
putken seinämissä olevat saostumat. Esittelijöiden mukaan se ei kuitenkaan onnistu tavallisella jäällä eli ei
liene syytä antaa vesijohtojen jäätyä ja sitten lyödä painetta taakse!



Saksalaiset yritykset olivat näkyvästi esillä. GSTT:n puheenjohtaja Jens Hoelterhoff kertoi heidän valtion
tukevan EU:n ulkopuolista markkinointi noin puolella aiheutuvista kustannuksista joten saksalaisten
yritysten on edullista lähteä markkinoimaan tuotteitaan ja palvelujaan kauemmaksikin. Osastolla oli
yhteinen ilme ja se sijaitsi heti oikeanpuoleisen kuvan takana sijaitsevan sisääntulo-oven edessä. Tällaista
toimintaa pitäisi meidän maassammekin harrastaa jotta pienemmätkin yrityksetkin voisivat tuoda
kaukomailla esiin palveluvalikoimaansa. Näin voisi hyvinkin syntyä uusia vientiyrityksiä.

Erilaisia poralaitteita ja niiden kärkiä oli esillä runsaasti. Maailmalla nähdäänkin usein kaivamattomat
verkostojen rakentamismenetelmät ensisijaisina vaihtoehtoina niiden ympäristökelpoisuuden vuoksi.
Maassamme on vielä paljon tehtävää tällaisen ajattelutavan saamiseksi yleisesti hyväksytyksi. Yksi hyvä
tilaisuus on Lahdessa järjestettävä maamme ensimmäinen kansallinen no dig konferenssi marraskuun
loppupuolella.



Valolla kovettavien sukkasujutusten kokoluokka on kasvamassa, siitä näyttelyssä oli esillä valojuna, jolla
luvattiin onnistuvan jopa xxx mm:n kokosten putkien valokovettaminen.

Näyttelyasettajina ei suomalaisia yrityksiä näkynyt, mutta yhden yrityksen esitteet olivat jaossa paikan
päällä.



Sydneyn kaupungin iltaelämän keskus oli Darling Harbour, jonne ihmiset kerääntyivät illastamaan sen
lukuisiin erilaisiin ravintoloihin.

Suomalaisia oli gala dinnerillä peräti 6 kpl, kun joukkoomme liittyi Picote Oy:n neljän hengen aktiivinen
seurue.




