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Espoo
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Avoinna: 
ma-pe 7-19, 
la 9-16
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Air1 AdBlue
Lisäaine 
•  Air1 AdBlue® (AUS32)  

on 32,5 % urean vesiliuos
•  puhdasta urean ja veden seosta
•  tarkasti määritelty liuos  

valmistetaan ISO 22241  
ja DIN 70070 -standardien  
mukaisesti

Urakoitsijoille!

Pesuainetiiviste, 
 tehopesu
•  mäntyöljypohjainen,  

helposti biohajoava
•  jättää pinnat kiiltäviksi

Aito ja alkuperäinen!

10 l
PL100010

3990
(3,99 e/l)

20 l
PL100020

7790
(3,90 e/l)

200 l
PL100200

695,- (3,48 e/l)

Kuumapesurit 
•  vesijäähdytys
•  polttoaine diesel
•  messinkipumppu, jossa keraamisesti 

pinnoitetut männät
•  tuplasuutinputki paineensäädöllä

7,3 kW / 400 V,  
vesijäähdytys
LKX2015 LP
•  max. paine 200 bar
•  työpaine 30 - 200 bar
•  vesimäärä 450 - 900 l/h
•  sis. letku 20 m, pesupistooli pyörivällä nipalla,  

tuplasuutinputki, suutin ja letkukela,  
virtajohto 5 m

LAV81A 2990,-
9,7 kW / 400 V,  
vesijäähdytys
Tekna HT 2021 LP
•  max. paine 200 bar
•  työpaine 30 - 200 bar
•  vesimäärä 630 - 1260 l/h
•  sis. letku 20 m, pesupistooli pyörivällä 

nipalla, tuplasuutinputki, suutin,  
letkukela, virtajohto 5 m

LAV82A3990,-

AdBlue  
pumppusarjat
•  AdBlue AUS32  

lisäaineelle
•  tuotto 35 l/min
•  jakeluletku 4 m,  

3/4” EPDM
•  poistoletku ja  

manuaalinen  
PVC-tankkauspistooli

•  max. paine 1,5 bar
•  itseimevä kalvopumppu

24 V
MEG35115

219,-

230 V
MEG35113

249,-

12 V
MEG35114

219,-
200 l

ADB200 199,-
(1,00 e/l)

1000 l
ADB1000

598,-
(0,60 e/l)

Mutterinväännin  
M18, kitkarengas
FMTIWF12502X
•  max. 2400 rpm
•  max. vääntö 610 Nm
•  max. 2700 iskua/min
•  1/2” neliö kitkarenkaalla
•  2 x 5,0 Ah Li-Ion  

REDLITHIUM™ akku,  
laturi, laukku 719,-

MW459185 499,-

610 Nm  

kompaktissa  

koossa!

MW441675

249,-
509,-

Rasvapuristin M18
GG-201C
•  562 bar max. paine
•  tyhjentää jopa 7 putkiloa / lataus
•  355 mm pitkä, 1219 mm letku
•  400 ml putkiloille
•  sis. 1 x 2,0 Ah REDLITHIUM-ION  

akku ja laukku

MW440490

399,-

Ylileveän täydellinen LED valosarja
•  lakisääteinen ylileveän valosarja, käytettävä esim. kun koneessa 

kiinni paripyörät tai leveys muuten ylittää 2,6 m
•  teleskooppinen rakenne, leveys säädettävissä 
•  sinkitty teräs

ST860014 199,-

Ensimmäisen  
kontin pantti 150 €.

sis. rahti

sis. rahti

Rasvapuristin M12
GG-401B
•  max. 562 bar
•  7 patruunaa/lataus
•  914 mm x 14.4 mm korkeapaineletku 

jousisuojalla ja rasvaliittimellä
•  400 ml patruunoille
•  sis. 1 x 4,0 Ah REDLITHIUM-ION  

akku ja laukku
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Pääkirjoitus

Stipendit  
oikeasta  
asenteesta
 INFRA Uusimaa haluaa tukea ja innostaa 
nuoria alalle valmistuvia myös stipendeillä. 
Nyt jo kahdeksatta kertaa jaetut infran  sti-
pendit saivat  TTS Työtehoseuran vastaval-
mistuneet opiskelijat  Tomi Vainio ja Antti 
Kirkkari. Tomi ja Antti suorittivat TTS:n 
Rakennusalan perustutkinnon Maaraken-
nuskoneenkuljetuksen osaamisalalta. 
Molemmat nuoret ovat työllistyneet hyvin 
ja olleet työsuhteessa jo opintojen aikana. 
Tomi TM-päällyste ja Maarakennus oy:ssä 
ja Antti Terrawise oy:ssä.

Stipendit jaetaan oppilaille, joilla on oi- 
keanlainen asenne työntekoon ja turvalli-
suuteen ja hyvät alan työtaidot.  Arvion teke-
vät kouluttajat. Onnittelemme nuoria sti-
pendien saajia ja toivomme haastavia ja mie-
lenkiintoisia työtehtäviä työuralla! 

INFRA Uusimaa
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mikaela.aaltonen@infra.fi
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Kannen pääkuva 
Kaisa Salminen

Antti Kirkkari (kuvassa vasemmalla) ja Tomi Vainio työllistyivät molemmat hyvin jo ennen valmistumista.

Jokin aika sitten etsin oppisopimuspaik-
kaa työntekijällemme ja yksinkertaisuu-
dessani ajattelin etsiä tiedon googletta-
malla. Aikani surffatessa ymmärsin, etten 
tietoa yksin löydä, ja päätin kilauttaa kave-
rille. Hän ystävällisesti kertoi, että oppiso-
pimuspaikat ovat oppilaitoskohtaisia ja 
tieto on haettava jokaiselta oppilaitokselta 
erikseen.

Tilanne herätti kysymyksen, kuinka on 
mahdollista, ettei kaikkia Suomen oppiso-
pimuspaikkoja saa tietoonsa yhdellä ker-
taa yhdestä viestintäkanavasta? Pääsin 
kilauttamaan useammallekin kaverille 
ennen kuin sain asiaani eteenpäin. 

Esimerkkini osoittaa, miksi on tärkeää, 
että me Infrassa eri piireissä teemme aktii-
vista alueellista oppilaitosyhteistyötä ja 
yritykset omalla talousalueellaan ovat suo-
rassa yhteistyössä oppilaitosten kanssa. 
Vielä tarvitsemme yhteisön, joka koordi-
noi tämän tiedon jäsentemme käyttöön 
tehokkaasti.  

F2F
Vanhin tyttäreni valmistui peruskoulusta 
tänä keväänä. Olen seurannut ylpeänä äi- 

tinä tyttäreni etenemistä eskarista ysille. 
Siperia opettaa äiti -periaatteella, TET jak-
sot hän on tehnyt muissa yhtiöissä, itse 
hankkimillaan työpaikoilla. Viime vuonna 
hän suoritti INFRA ry:n tarjoaman työtur-
vallisuuskorttikoulutuksen. Takataskussa 
työturvallisuuspätevyys ja traktorikortti 
on kesätyön hakeminen koulujen lomien 
aikana helpompaa.  

Keskimmäinen tyttäreni valitsi 4. luo-
kalla yritystoiminnan valinnaisen kurssin. 
Tarjouduin kertomaan yritystoiminnasta 
ja infra-alasta luokalle. Koska olen saanut 
valtakunnallista huomiota turvallisuusju-
listemallina, päätin sonnustautua esityk-
seeni huomiovaatteilla. Tulin herättäneeksi 
opettajan huolen siitä, miten oppilaat nä- 
kyvät syksyn liikenteessä. Ja aivan varmasti 
herätin oppilaissa kiinnostuksen myös inf-
ra-alaa kohtaan, face to face. 

TET-jaksot ovat nuorille yleensä ensim-
mäinen kosketus työelämään. Vaikka työ-
turvallisuusmääräykset rajoittavat nuor-
ten työntekoa, samaan aikaan heille tulee 
antaa kokemuksia turvallisen työn teke-
misestä. Oikean ja positiivisen mieliku-
van luominen alan työtehtävistä edellyt-

tää, että TET-harjoittelija pääsee tekemään 
tai seuraamaan oikeaa rakentamista 
oikealla työmaalla, eikä häntä unohdeta 
arkistoa siivoamaan.   

FYI
Jatkan teini-suomi-sanastolla; for your 
information, tiedoksenne. 

INFRA Uusimaa ry järjesti tammikuussa 
INFRA ry:n eri piirien hallitusten yhteis-
seminaarin aiheella ”Ammattitaitoisen 
työvoiman saanti infra-alalle”. Esille nou-
sivat vetovoiman näkökulmasta nuorten 
kanavat, kuten tubettajat, sekä nuorten 
kielellä puhuminen. Informaatioyhteis-
kunta tavoittaa yhä nuoremmat lapset, jol-
loin alan vetovoimatyö tulee kohdistaa jo 
ala-asteikäisiin. 

Lisäksi uusi koulutusreformi lisää työ-
paikalla tapahtuvaa oppimista. Käytän-
nönläheisenä ammattina työssäoppimi-
nen on ollut alalla vallalla aina ja mesta-
ri-kisälli-toimintaa tulee edelleen yllä- 
pitää. Opettamisen taito voi olla tulevai-
suudessa yrityksen kilpailuvaltti työnan-
tajamielikuvaa rakennettaessa. MP tästä, 
kysyisi tyttäreni? 

KVG = kato vittu googlesta, 
 mikä tarkoittaa ”ei aavistustakaan”
F2F =  face to face, henkilökohtaisesti
FYI =  for your information, tiedoksenne
MP =  mielipide

KVG 

NINA LINDSTRÖM

Hyötytietoa tiedotteista

Uusi maa- ja 
vesirakennusalan tes ja 
omailmoitusmenettelyn 
käyttöönotto
Uuden mvr-alan työehtosopimuksen pal-
kankorotukset löytyvät elinkeino- ja työ-
markkinatiedotteesta 20/2018. Palkan-
korotuksista ja muista muutoksista on 
tehty webinaari, jonka linkki löytyy jäsen-
tiedotteesta 22/2018. INFRA ry on laati-
nut soveltamisohjeen ja mallisopimuk-
sen omailmoitusmenettelyn käyttöön-
otosta.

Täydennystä ohjeistukseen 
tietosuoja-asetuksen 
soveltamisesta
Tietosuoja-asetuksen soveltaminen alkaa 
25.5.2018. Jäsentiedotteessa 22/2018 on 
tarkennusta ohjeistukseen henkilötieto-
jen käsittelyn perusteen ja säilytyksen 
osalta.

Kuva: Leena M
anneri
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Antti Knuutila: ”Jotta nuoria saadaan alalle, infra-alan  pitää olla entistä aktiivisemmin esillä             nuorten suuntaan sekä eri tapahtumissa että sosiaalisen median välityksellä.”

 RIITTÄÄKÖ NUORIA 

INFRA-ALALLE?
Ammatillisen koulutuksen reformi on herättänyt infra-alan yrityksissä suurta huolta. Oppilaitos-
ten pelätään luopuvan infra-alan koulutuksesta, koska koulutusmäärärahoja on leikattu rajusti. 
Samaan aikaan kilpailu nuorista koventuu. Riittääkö nuoria infra-alalle tulevaisuudessa?

Teksti ja kuvat: Kaisa Salminen 

Huoli on suuri paitsi yrityksissä myös oppi-
laitoksissa. Ammatillisessa koulutuksessa 
on tehty valtavat koulutusmäärärahojen leik-
kaukset ja samanaikaisesti koulutusreformi 
on tuonut mukanaan isoja muutoksia. 

– Oppilaitokset ympäri Suomea ovat kuri-
muksessa. Esimerkiksi meiltä on pudonnut 
noin viidennes julkisesta rahoituksesta pois 
ja toimintaa on ollut pakko sopeuttaa muut-
tuneeseen tilanteeseen, maarakennus- ja 
puutarha-alan koulutuspäällikkö Jere Hän-
ninen TTS Työtehoseurasta kertoo.

Miten oppilaitokset pystyvät jatkossa esi-
merkiksi hoitamaan työpaikoilla ohjaami-
sen? Ja joutuuko työnantaja ohjaamaan opis-
kelijoita aiempaa enemmän? Nämä kysy-
mykset askarruttavat nyt yrityksiä.

– Uudistus on iso asia ja käytännöt hake-
vat vasta muotoaan. Kaikki ovat huolissaan 
siitä, mitä tapahtuu, jos opiskelijat sysätään 
työnantajien koulutettaviksi. En näe, että 
niin on tapahtumassa – onhan meillä aiem-

tussopimukseen perustuvassa työharjoitte-
lussa opiskelijalle ei voi maksaa lainkaan 
palkkaa. 

– Uusi koulutussopimus korvaa käytän-
nössä vanhan työssä oppimisen, mutta 
aiemmin työssä oppiminen oli ammattiin 
opiskelevalle joko palkallista tai palkatonta. 
Nyt pitää laatia aina oppisopimus tai kes-
keyttää koulutus, jos työnantaja haluaa mak-
saa palkkaa. Ennen samalla oppisopimuk-
sella voitiin mennä koko harjoittelujakso. 
Oppilaitos vastaa uutena asiana myös kou-
lutussopimuksen tekemisestä, hän vertaa. 

– Iso muutos on sekin, että nuorille suun-
nattu ammatillinen peruskoulutus ja aikui-
sille suunnattu näyttötutkintojärjestelmä 
on reformin myötä yhdistetty yhdeksi jär-
jestelmäksi. Jos haluaa suorittaa koko amma-
tillisen perustutkinnon, on myös aikuisten 
tutkintoon nykyään sisällytettävä yhteisiä 
opintoja, kuten kieliä, yhteiskunnallisia, 
kulttuurisia ja luonnontieteellisiä aineita. 

– Se miten olemassa olevaa osaamista 
tunnistetaan ja tunnustetaan näiden suh-

teen onkin aiheuttanut monenlaista pään-
vaivaa ja lisätyötä koulutuksen järjestäjille 
sekä opiskelijoille.

Lisää joustoa oppisopimuksiin
Työpaikoilla koulutusreformi ei aiheuta 
Hännisen mielestä isoja muutoksia – lukuun 
ottamatta sitä, että työnantaja voi tehdä 
ammattiin opiskelevan kanssa ensin kou-
lutussopimuksen ja muuttaa sen missä 
tahansa vaiheessa oppisopimukseksi. Lisäksi 
koulutusta voidaan pätkiä niin, että oppi-
laitoksessa opiskelua voi tehdä sekä koulu-
tus- että oppisopimuksia joustavasti missä 
järjestyksessä halutaan.

– Aiemmin oppisopimukset tehtiin läh-
tökohtaisesti koko tutkintoa varten, eli noin 
1,5–2 vuodeksi eteenpäin. Nyt oppisopimuk-
set voi tehdä lyhyemmissäkin pätkissä. Se 
on mielestäni hyvä asia, mutta tuo muka-
naan vähän haasteitakin, koska hallinnolli-
sen työn määrä oppilaitoksissa kasvaa, hän 
sanoo.

Oppisopimuskoulutuksen voi suorittaa 
periaatteessa ilman, että käy päivääkään kou-
lutuksessa, koska vaatimukset tietopuoli-
sesta koulutuksesta ovat käytännössä pois-
tuneet. Aika harvoin se Hännisen arvion 
mukaan kuitenkaan onnistuu.

– Kouluttajan rooli on varmistaa, että osaa- 
minen on tutkinnon perusteiden mukaista. 
Osaaminen osoitetaan kuten ennenkin näyt-
tökokeiden kautta käytännön työtehtävissä.

Oppilaitosyhteistyötä  
kaivataan lisää
Infra-alalla on oltu huolissaan myös veto-
voimasta, koska väki eläköityy ja kilpailu 
nuorista kovenee. Esimerkiksi Metropolia 
Ammattikorkeakoulun lehtori Mika Räsä-

minkin ollut runsaasti työssä harjoittelua, 
jota on toteutettu hyvässä yhteistyössä yri-
tysten kanssa. Tehokas koulutus oppilaitok-
sissa antaa jatkossakin valmiudet pärjätä 
työpaikoilla, Hänninen arvelee. 

– Vielä on vähän rooleissa hakemista, 
mutta uskoisin että muutokset saadaan vie-
tyä ainakin meillä TTS:ssä aika kivuttomasti 
läpi. Oppisopimusten laadinta tuottaa vähän 
enemmän työtä kuin ennen, koska se on 
byrokraattisempaa kuin vanhan mallin 
työssä oppiminen. Oman haasteensa tuo se, 
että rahoitus ja sitä myötä koulutuksen jär-
jestäjän resurssit vähenevät. Uskoisin kui-
tenkin, että työpaikoilla pystytään edelleen 
yhteistyössä yritysten kanssa ohjaamaan 
opiskelijoita suurin piirtein saman verran 
kuin ennenkin.

Koulutussopimus korvaa  
työssä oppimista
Mikä sitten muuttuu ammatillisen koulu-
tuksen reformin myötä? Hänninen pitää 
isona muutoksena ainakin sitä, että koulu-

Infralaiset pohtivat tärkeitä koulutukseen liittyviä teemoja vankilassa – onneksi kuitenkin vain hotelli Katajanokassa, entisessä vankilassa.
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Antti Knuutila: ”Jotta nuoria saadaan alalle, infra-alan  pitää olla entistä aktiivisemmin esillä             nuorten suuntaan sekä eri tapahtumissa että sosiaalisen median välityksellä.”

teä systemaattisesti rakentamaan suhteita 
alueen oppilaitoksiin. Tukea tähän työhön 
tarjoavat myös LIKE ja INFRA Uusimaa ry.

– Tarjolla on paljon yhteistyömahdolli-
suuksia, joissa voi verkottua sekä oppilai-
den että opettajien kanssa – esimerkiksi 
rekrypäiviä, kesätyöpäiviä ja kiertueita. Jär-
jestän itsekin tapahtumia ammattikorkea-
kouluissa ensimmäisen vuosikurssin raken-
nustekniikan opiskelijoille, hän kertoo.

– Myös oppilaitokset toivoisivat syste-
maattisempaa yritysyhteistyötä. Työvoiman 
saatavuuden haasteet ovat suuria ja ongel-
man voidaan olettaa kasvavan. Jotkut yri-
tykset eivät saa lainkaan kesätyöhakemuk-
sia, mutta toiset yritykset saavat hakemuk-
sia moninkertaisesti tarpeeseen nähden. 
Osasyynä tähän on maine, joka ansaitaan 
olemalla läsnä oppilaitoksissa erilaisten 
yhteistyömuotojen myötä. 

Kasvukeskuksissa  
suurimmat haasteet
Entä miltä tulevaisuus näyttää, kun työnte-
kijöitä eläköityy ja koulutusmäärät ovat ylei-
sesti laskusuunnassa, riittääkö tekijöitä?

– Alueellisia eroja toki on, mutta ilmiö on 
kaikkialla sama, eli tekijöitä tarvitaan. Jos 
miettii kaupunkikeskuksia, ennakoitu väes-
tönkasvu on valtava ja maarakentamista tar-
vitaan eniten. Työnjohtopula ja kaivinko-
neiden perämiesten tarve näkyy etenkin 
Uudellamaalla ja Tampereella, koska siellä 
rakennetaan eniten, Knuutila vastaa.

– Esimerkiksi it-sektori markkinoi vapaita 
työaikoja ja liikkuvaa työtä, jota voi tehdä 
vaikka Mallorcalta käsin. Meillä infra-alalla 
toimintaympäristö on haastavampi eikä 
työntekopaikkaansa voi vapaasti valita, 
mutta positiivisia puolia ovat pysyvyys ja 
merkityksellisyys. Niitä pitäisi markkinoida 
enemmän.

Opettajat työmaalle?
Nuoret arvostavat tutkimusten mukaan kor-
kealle työn merkityksellisyyttä. Knuutilan 
mielestä kannattaisikin korostaa enemmän 
infran merkitystä koko yhteiskunnan toi-
mivuuden, kilpailukyvyn ja yksilöiden oman 
viihtyvyyden kannalta. Jos infra ei toimi, se 

nen toisaalta arvioi alan imagon kehittyneen 
parempaan suuntaan, koska moni on alka-
nut ymmärtää digitalisaation hyödyt infra-
hankkeissa. Myös koulumaailmassa digita-
lisaatio on tuotu mukaan opetukseen niiltä 
osin kuin se on mahdollista.

Alan markkinointi pitäisi hänen mieles-
tään aloittaa – ja se on joiltain osin MANK 
ry:n kautta alkanutkin – lukioissa ja yläas-
teilla. Yritysten ja oppilaitosten välistä 
yhteistyötä pitäisi myös lisätä, jotta alalle 
saataisiin lisää ihmisiä.

– Kun oppilaat tulevat ammattikorkea-
kouluun, he ovat yleensä valintansa tehneet. 
Noin 90 prosenttia Metropolian rakennus-
tekniikan opiskelijoista valitsee talopuolen 
ja 10 prosenttia infrapuolen. Pikku hiljaa 
käsitys infra-alasta on kuitenkin alkanut 
muuttumaan – siitä iso kiitos MANK ry:lle 
sekä alan järjestöille, sanoo Räsänen.

Erittäin suosittuja ovat Räsäsen mukaan 
olleet Metropolian työvoimapoliittiset inf-
ratyönjohtajan muuntokoulutukset. Metro-
polia järjestää niitä yhdessä alan yritysten 
ja TE-keskuksen kanssa. Tähän mennessä 
on koulutettu kaksi ryhmää, joista toinen 
on valmistunut. 

– Muuntokoulutus on hyvä malli ja näen, 
että sillä on kysyntää tulevaisuudessa kai-
killa aloilla. Opiskelijoilla on yleensä hyvä 
motivaatio ja pohjakoulutuksensa ansiosta 
he pystyvät nopeasti oppimaan uutta asiaa.

Aktiivisuus kantaa hedelmää
Myös MANK ry:n käynnistämän LIKE-pro-
jektin vetäjä Antti Knuutila kannustaa inf-
ra-alan yrityksiä tekemään oppilaitosyhteis-
työtä. LIKE on liikenne- ja infra-alan osaa-
misen kehittämisfoorumi, jonka pää- 
tehtävänä on tuoda esiin alan osaamis-, kou-
lutus-, ja kehittämistarpeita, sekä käynnis-
tää niihin liittyviä kehittämishankkeita.
Yritysten kannattaa Knuutilan mielestä läh-

sosiaalisen median välityksellä. Olisi hie-
noa, jos myös yritykset aktivoituisivat sosi-
aalisessa mediassa. Sitä kautta nuoret näki-
sivät aitoja työmaan tapahtumia ja tarinoita 
alan töistä.

– Opinto-ohjaajien kautta pitää varmis-
taa, että nuorille on tarjolla vähintäänkin 
tietoa infratoimialasta heille sopivassa muo-
dossa. Edelleen on epäsuhtaa sen välillä, 
mitä nuoret ajattelevat infra-alasta ja mikä 
on todellisuus – on paljon positiivisia 
asioita, joita he eivät näe. 

Työmaakäynti avaa silmät
Rakennus- ja kiinteistöpalvelualan veto-
voima ry:n asiamies Janne Suntio nostaa 
esiin kullanarvoisena asiana yläasteikäisille 
järjestetyt avoimet työmaakäynnit, koska 
niiden avulla päästään vaikuttamaan suo-
raan ammatinvalintaan. 

– Koulussakäyntialueen opinto-ohjaajilta 
selvitetään infra-alaa preferoivat nuoret, 
kootaan heidät bussiin ja viedään alan oppi-
laitokseen, missä pidetään tunnin mittai-
nen yleisinfo. Sen jälkeen tutustutaan oppi-
misympäristöön, syödään ja mennään 
oikealle työmaalle tutustumiskäynnille. 
Koko päivän mittaisessa rupeamassa kou-
lulainen näkee, millaisiin työtehtäviin hän 
voi sijoittua ammattiopiskeluun liittyvän 
koulutussopimuksen aikana, Suntio kertoo.

Avoimia työmaakäyntejä järjestetään sekä 
talo- että infrapuolelle paikkakunnan ja kou-
lutusresurssien mukaan. 

– Lisäksi infra-alan ammattikorkeakou- 
luopiskelijat ja teekkarit käyvät meidän mak-
samaa korvausta vastaan pitämässä abi-in-
foja lukioissa. Meidän puolesta esittäjälle 
tulee myös kuulijoille näytettävä materiaali. 
Ennen kaikkea he kertovat kuitenkin omista 
kokemuksistaan, koska ne puhuttelevat 
paremmin kuin sata Power Point –kalvoa.

Yleinen tiedonpuute infra-alasta johtaa 
helposti talopuolen valintaan ammattikor-
keakouluissa, mutta abi-infoilla toivotaan 
muutettavan asetelmaa. Vireillään on pal-
jon muitakin vetovoimahankkeita. Tutki-
musten mukaan pitkä ja tasainen näkyvyys 
tuo paremman lopputuloksen kuin pelkkä 
korkeasuhdanteen aikaan kampanjointi. 

näkyy välittömästi esimerkiksi ruuhkina ja 
kuoppaisina teinä. 

Toisaalta nuoret arvostavat muutakin kuin 
palkkaa, esimerkiksi hyvää työilmapiiriä ja 
viihtyisyyttä. 

– Hyvinvoiva henkilöstö ja hyvä työilma-
piiri johtavat aina tehokkaampaan työhön 
ja parempaan suoriutumiseen. Nuoret tar-
vitsevat myös paljon tukea; käytännössä vas-
tavalmistuneita opiskelijoita on vaihtanut 
alaa, koska vastuu työmailla on kasvanut 
hirmuiseksi ilman aitoa työkokemusta. Työ-
paridynamiikkaakin voisi miettiä. Sopisiko 
filosofinen pohdiskelija infra-alalle, jos työ-
pariksi laitettaisiin toiminnan mies?

Tammikuussa 2018 INFRA Uusimaa ry 
järjesti kaikille Suomen piiriyhdistyksille 
kaksipäiväisen seminaarin, jonka aiheena 
oli ammattitaitoisen työvoiman turvaami-
nen sekä infra-alan vetovoiman kasvattami-
nen. Seminaarissa toivottiin esimerkiksi 
kisälli–mestari-asetelmaa kehitettävän 
eteenpäin. Nuori ei aina ymmärrä esimer-
kiksi toimintaympäristön uhkia kunnolla. 
Vastaavasti vanhemmat kaipaavat usein tie-
toteknistä tukea. 

Parempia ratkaisuja toivottiin siihenkin, 
miten opettajia voisi kierrättää enemmän 
työelämässä. Yritysten edustajien toivottiin 
vastaavasti käyvän kertomassa työelämän 
toimintamalleista kouluissa.
  
Aidot tarinat puhuttelevat
Infra-alalle valmistuvien kokonaismäärää 
lisäävät tällä hetkellä muuntokoulutukset, 
joiden mahdollistamisessa Rakennusteol-
lisuus RT on ollut pääroolissa. 

– Alanvaihtajat voivat olla päteviä työelä-
mässä, koska neuvottelutaitoja ja viestintää 
opitaan monenlaisissa tehtävissä. Viestin-
tää pitäisi opettaa enemmän myös kouluissa, 
Knuutila toivoo.

Monimuotokoulutuksiinkin on ollut 
Knuutilan mukaan hyvin hakijoita – eli 
aikuisopintoihin, joita on mahdollisuus 
toteuttaa työn ohella. Opiskelijoiden kes-
ki-ikä on ollut kuitenkin melko korkea.

– Jotta nuoria saadaan alalle, infra-alan  
pitää olla entistä aktiivisemmin esillä nuor-
ten suuntaan sekä eri tapahtumissa että 

Mikä muuttuu ammatillisen 
koulutusreformin myötä?
• Uusi koulutussopimus korvaa vanhan 
 työssä oppimisen, mutta koulutussopi-
 mukseen perustuvassa työharjoittelussa 
 opiskelijalle ei voi maksaa palkkaa
• Aiemmin työssä oppiminen oli ammat-
 tiin opiskelevalle joko palkallista tai pal-
 katonta, mutta nyt pitää laatia aina oppi- 
 sopimus tai keskeyttää koulutus, jos 
 työnantaja haluaa maksaa palkkaa
• Ennen oppisopimukset tehtiin lähtökoh-
 taisesti koko tutkintoa varten, mutta nyt  
 oppisopimukset voi tehdä lyhyemmis- 
 säkin pätkissä
• Oppilaitoksille oppisopimusten laadinta 
 teettää jonkin verran enemmän työtä 
 kuin ennen, minkä lisäksi haasteita tuo 
 koulutuksen järjestäjän pienenevät re- 
 surssit
• Nuorille suunnattu ammatillinen perus-
 koulutus ja aikuisille suunnattu näyttö-
 tutkintojärjestelmä on reformin myötä 
 yhdistetty yhdeksi järjestelmäksi 
• Jos haluaa suorittaa koko ammatillisen 
 perustutkinnon, on myös aikuisten tut-
 kintoon nykyään sisällytettävä yhteisiä 
 opintoja
• Oppisopimuskoulutuksen voi suorittaa 
 periaatteessa ilman, että käy päivääkään 
  koulutuksessa, koska vaatimukset tieto- 
 puolisesta koulutuksesta ovat poistu- 
 neet, mutta se voi olla käytännössä  haas- 
 tavaa

MANK ry:n käynnistämän LIKE-projektin vetäjä Antti Knuutila (oikealla) kannustaa oppilaitosyhteistyöhön.



6 | INFRA Uusimaa

Pasi Korander: ”Lähdemme liikkeelle maaperustustöistä.”

Teksti ja kuvat: Kaisa Salminen

Luksian – eli Länsi-Uudenmaan koulutus-
kuntayhtymän – pihalla on opiskelijoiden 
rakentamia taloja, mökkejä ja saunoja. Tou-
kokuun loppupuolella niiden ympärillä on 
yllättävän hiljaista. Luksian harjoitustyö-
maista vastaava mestari Pasi Korander ker-
too sen johtuvan siitä, että talonrakennus-
linjan opiskelijat on revitty kesätöihin. 

– Jatkuvasti meiltä kysytään myös maa-
rakennuskoneenkuljettajia, hän kertoo.

Hän arvioikin syksyllä 2018 alkavaan maa-
rakennuskoneenkuljettajan koulutukseen 
löytyvän hakijoita – eikä vähiten siksi, että 
Vihdin kunnassa on valtavasti maaraken-
nusalan yrittäjiä. 

Maarakentajia on tarkoitus opettaa ensim-
mäinen vuosi yhdessä talonrakentajien 
kanssa. Koulutus tulee sisältämään paljon 
muitakin asioita kuin kaivukoneen kuljetusta, 
jota nuoret oppivat myös simulaattorin avulla. 

– Lähdemme liikkeelle maaperustustöistä, 
koska sekä talon- että maarakentajien pitää 
tietää, miten esimerkiksi anturat, salaojat ja 
kuivatukset tehdään. Myös maalajit pitää tun-
tea ja erilaisia piirustuksia sekä tutkimuksia 
on opittava lukemaan, maarakentajien ope-
tuksesta vastaava Niklas Packalén kertoo.

Logistiikka- ja rakennuspuoli 
opettavat yhdessä
Uutuuttaan kiiltävä kaivukone odottaa logis-
tiikkapuolen pihalla jo harjoittelijoita. Kai-
vukonesimulaattorikin on hommattu ja kai-
vureita on tarkoitus vuokrata lisää. Niitä on 
toki vuokrattu aikaisemminkin, jotta innok-
kaimmat logistiikan opiskelijat ovat pääs-
seet harjoitustyömaille kaivamaan. 

Myös muita simulaattoreita ja kalustoa 
löytyy – esimerkiksi traktoreita, trukkeja, 
busseja ja kuorma-autoja.

– Kaivukoneiden kuljetusta on tarkoitus 
opettaa Luksian logistiikkapuolella ja maa-

rakentamisen perusopetusta rakennuspuo-
lella. Meillä on logistiikkapuolella myös oma 
autokoulu, missä voi suorittaa traktorikor-
tin ja B- sekä C-kortit. Opetus autokoulussa 
on ilmaista, mutta opiskelijan on huolehdit-
tava viranomaismaksuista, logistiikkapuo-
len koulutuspäällikkö Raija Virta kertoo.

– Opiskelija voi suorittaa myös tieturva-
kortit, ensiapututkinnot ja monia muita 
kortteja sekä tutkintoja.

Ajoharjoittelurata on lähellä
Logistiikkapuolen opiskelija Sonja Nylund 
on suorittanut juuri näyttötutkinnon kuor-
ma-auton tavarakuljetusten hallinnasta. 
Opettaja Toni Tiilikaisen mukaan kyseinen 
näyttö vastaa noin neljäsosaa yhdistelmä-
ajoneuvon kuljettajan tutkinnosta. Ammat-
tipätevyyttä varten tarvitaan valtavasti ajo-
harjoittelua ja Sonja kertoo ajaneensa ensim-
mäisenä opiskeluvuotenaan todella paljon 
traktoria. 

– Myös opiskelijat, jotka tulevat maara-
kennuspuolelle, ajavat ensimmäiseksi trak-
torikortin. He pääsevät siten 16 vuoden ikäi-
sinä kilometrin päässä sijaitsevalle ajoradal-
lemme harjoittelemaan, logistiikan opettaja 
Timo Huhtilainen  kertoo. 

– Traktorilla ajo on melko samanlaista 
kuin kuorma-autolla. Traktori vain liikkuu 
vähän hitaammin, Huhtilainen vertaa. 

– Maarakennuskoneen kuljettajan am- 
matti sopii naisillekin. Jonkin verran tarvi-
taan voimaa, mutta ei se ole ylitsepääsemät-
tömän raskas ammatti, Virta täydentää.

Harjoitustyömaitakin löytyy
Toni Tiilikainen ja Pasi Korander olivat tou-

kokuussa opiskelijoiden mukana Taitaja-kil-
pailussa, missä Luksian opiskelijat menes-
tyivät mukavasti. He kertovat, että sekä logis-
tiikka- että rakennuspuolelta pääsi opis- 
kelijoita finaaliin, eli kahdeksan parhaan 
joukkoon.

Korander esittelee mielellään myös Vih-
din kunnassa sijaitsevia puutaloja, jotka on 
rakennettu maarakennustöitä lukuun otta-
matta opiskelijavoimin. Hän luottaa täysin 
niiden laatuun ja talot on tarkoitus laittaa 
pian myyntiin.

– Oma logistiikkamme on tuonut mon-
tulta sorat työmaalle ja kuljettanut maata 
pois. Jatkossa pyrimme hyödyntämään har-
joitustyömailla Luksian maarakennuspuol-
takin mahdollisuuksien mukaan, Korander 
kertoo.

– Tärkeintä on oppia erilaiset maalajit ja 
suodatinkankaat sekä tietää, miten laser-
mittalaitteita käytetään. Maata ei kannata 
kaivaa liian paljon, koska maankuljetus mak-
saa tuhottomasti. Urakoitsijoilta tulee jat-
kuvasti viestiä, että nuoret osaavat käyttää 
kaivukoneita, mutta eivät ymmärrä, miksi 
ja miten niillä pitäisi kaivaa. 

Entä miten ammattikoulutuksen reformi 
näkyy opetuksessa?

– Oppilaitosten vastuulla on nykyisin kou-
lutussopimusten tekeminen. Oppilaitoksen 
ohjaajan tehtävänä on lisäksi valvoa, että 
opiskelija, joka on otettu esimerkiksi työ-
maalle koulutussopimuksella, tekee moni-
puolisesti erilaisia töitä.  Opettajat tuntuvat-
kin pitävän  koulutussopimusta työllistä-
vänä, mutta siinä mielessä hyvänä asiana, 
että työnantaja on velvoitettu huolehtimaan 
opetuksesta. 

Vihdin Nummelassa sijaitseva Luksia tarjoaa yli 2 500 oppilas-
paikkaa ammatilliseen peruskoulutukseen. Maarakennus- 
koneenkuljettajan koulutuksestakin on haaveiltu pitkään.  
Nyt se on viimein käynnistymässä.

Luksia aloittaa 
kaivurikuljettajien 
koulutuksen

Opiskelija Sonja Nylundin mielestä isot autot ja työkoneet sopivat 
mainiosti naisillekin.

Luksian virtuaaliluokassa on trukki- ja pimeäharjoittelusimulaatto-
rit. Jatkossa siellä voi ajaa myös kaivukonesimulaattorilla.

Harjoitustyömaista vastaavan mestarin, Pasi Koranderin mukaan urakoitsijoilta tulee viestiä, että nuoret osaavat käyttää kaivuko-
neita, mutta eivät ymmärrä, miksi ja miten niillä pitäisi kaivaa.
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Ratkaisukeskeiset kumppanisi räjäytystöihin
CMYK

Vuodesta 1893
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Ville Sainio: ”Hytin pitää olla viihtyisä, koska siellä tehdään töitä 10 tuntia päivässä.”

Nuoret maarakentajat arvostavat nuo-
ren yrittäjän, Ville Sainion mukaan tänä 
päivänä joustavia työaikoja, modernia 
kalustoa ja työskentely-ympäristöä sekä 
mahdollisuutta tuunata kaivukoneitaan. 
Rekrytointi onnistuu parhaiten sosiaa- 
lisen median kautta.

Teksti ja kuva: Kaisa Salminen

– Kun Facebookissa julkaisee hyviä valo-
kuvia kaivukoneista ja hifistelee vähän, se 
herättää nuorten kiinnostuksen, Ville Sai-
nio sanoo.

Itsekin vasta kolmekymppinen Ville on 
kasvattanut kymmenessä vuodessa parin 
miljoonan euron liikevaihtoa tekevän per-
heyrityksen. Hänen perustamansa VJ 
Maa-aines Oy työllistää 25 henkilöä, joista 
18 on kaivukoneen kuljettajia. Oma puo-
liso hoitaa HR:n, toimistotyön ja vie tar-
vittaessa iskuvasaran työmaalle.

Valtaosa työntekijöistä on nuoria. Tänä-
kin vuonna Ville on palkannut neljä 
vuonna 1995 syntynyttä miestä. Hän vetää 
heidän kanssaan esimerkiksi kaasuput-
kea, joka ulottuu Inkoosta Sipooseen. Pro-
jekti on osa laajempaa hanketta, jonka 
tavoite on parantaa kaasunjakelun var-
muutta Euroopassa. 

Hifistelyllä Ville tarkoittaa sitä, että työn-
tekijät saavat tummentaa kaivukoneiden 
ikkunoita ja tehdä muita nuorten juttuja, 
kuten teipata nimensä koneen kylkeen. 
Nykyaikaista työympäristöäkin arvostetaan.

– Kaivukoneen hytin pitää olla viihtyisä, 
koska siellä tehdään töitä 10 tuntia päi-
vässä. Nuoria kiehtoo mahdollisuus sää-
tää kännykällä webaston lämmitintä ja 
jäähdytintä. Osa kuskeistamme työsken-
telee sukkasillaan, eikä minullakaan ole 
asiaa heidän ”toimistoonsa” kengät jalassa. 

– Työkokemusta nuorilla on yleensä 
vain vähän, joten monia perusasioita pitää 
opettaa. Toisaalta palveluasenne heillä on 
pääsääntöisesti hyvä. Se pitää kuitenkin 
ymmärtää, että nuorten tahtotila työnte-
koon on toisenlainen kuin 20 vuotta sit-
ten. Ei heitä voi pitää ympäri vuorokau-
den töissä.

Ruohonleikkaajasta 
maarakennusalan yrittäjäksi
Villen suvussa on muitakin yrittäjiä; esi-
merkiksi hänen isoäidillään oli aikanaan 
tiejyriä. Yritteliäisyyteen on kannustettu 
pienestä pitäen. 

– Ollessani 7-vuotias isä antoi minulle 
ruohonleikkurin ja sanoi, että meillä ei 
makseta viikkorahaa. Aloin leikata omaa 

ja naapureiden pihojen nurmikoita pientä 
maksua vastaan, Ville kertoo. 

– Ensimmäisen kaivukoneeni hankin 
15-vuotiaana. Jossain vaiheessa aloin tehdä 
maarakennus- ja pohjatöitä isäni talonra-
kennusfirmalle. Saimme ensimmäisen 
kaukolämpöurakan, kun olin noin 20-vuo-
tias ja perustin samoihin aikoihin VJ Maa- 
aineksen.

Infra-alan yhdistystoimintaan Ville lähti 
mukaan tavatakseen muita ihmisiä. Nykyi-
sin hän edustaa INFRA Uudenmaan halli-

tusta ja INFRAn konepalveluvaliokuntaa. 
Sitä kautta on päässyt vaikuttamaan tär-
keisiin asioihin.

– Konepalveluvaliokunta kävi hiljattain 
esimerkiksi kertomassa TTS Työtehoseu-
ralle, millaisia maarakentajia tarvitaan 
alalle. TTS:stä valmistuu nyt perustason 
maarakentajia, mutta me edellyttäisimme 
koneurakoitsijoina saavamme valmiita 
konekuskeja. Esimerkiksi isojen vesijoh-
tojen asennustöihin kaivataan lisää kou-
lutusta. 

Ville Sainio kannustaa 
hifistelemään

– Kai se on rakkaus maarakentamiseen, joka vaikutti uravalintaan. Tykkään myös pelata erilais-
ten vempeleiden ja koneiden kanssa, Ville Sainio sanoo.
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Teksti ja kuvat: Tommi Ahlberg

Yli 30 000 tuotenimikkeen IKH:n Vantaan 
myymälästä löytyy joukko tuotteita, jotka 
myyvät tasaisen varmasti vuodesta toiseen. 
Tällaisia ovat esimerkiksi vaatteet ja henkilö-
kohtaiset suojavarusteet. Yksi hittituotteista 
löytyy myymälän pihalta, siellä odottaa osta-
jia laaja valikoima erilaisia peräkärryjä.

Tuotevalikoima kuvastaa muutosta
Aina välillä pääkaupunkiseudulla kolmea 
IKH:n myymälää pyörittävä kauppias ja toi-
mitusjohtaja Jukka Hannuksela kokee posi-
tiivisia yllätyksiä tuotteista, joille ei itse ole 
aluksi osannut myyntimenestystä ennustaa.

–  Dieselkäyttöisissä ajoneuvojen pako-
kaasujen puhdistukseen käytettävää AdB-
lueta oli meillä aluksi hyllyssä muutama 
purkki ja ajateltiin itse, että kyllähän se hyvin 
asiakkaille riittää. Sitten sitä alkoi mennä 
sellaista vauhtia, että nyt on lavallinen kanis-
tereita koko ajan esillä.  Suurempia määriä 
ja AdBlue-pumppuja voi tilata meiltä suo-
raan omalle toimipisteelle, Hannuksela ker-
too. Asiakkaiden konekaluston uusiutumi-
nen näkyy myymälän arjessa hyvin.

Siirtyminen sähkökäyttöisistä käsityöka-
luista akkukäyttöisiin on jo pitkällä, mutta 
sinnekin tulee Hannukselan mukaan koko 
ajan uusia mielenkiintoisia tuotteita. Yhtenä 

esimerkkinä akkukäyttöiset rasvapuristimet.
Yksi mielenkiintoisimmista rakennus-

alan murroksesta kertova ilmiö alkoi näkyä 
myymälän vaaterekeissä viime talvena, kun 
sinne tuli naisille suunnattujen työvaattei-
den oma mallisto. 

–  Aiemmin naiset ostivat lähinnä mie-

hille suunniteltuja työvaatteita, niiden pie-
niä kokoja. Nyt on saatu naisille omia mal-
listoja naisten leikkauksilla, työtakkeja, 
-housuja ja -paitoja. Ja menekki on ollut 
todella hyvä, Sari Hannuksela kehuu iloi-
sena muutosta.

Naisten tekevät hänen mukaansa vaate-
valintansa myös miehiä huomattavasti 
perusteellisemmin, tuotetta tutkitaan ja 
kysymyksiä esitetään enemmän. Uusi tuo-
teryhmä kertoo siitä, että ala muuttuu enem-
män naisvaltaiseksi.

–  Perinteisesti naispuoliset asiakkaat ovat 
meillä  edustaneet puutarhapuolta, mutta 
nykyään heitä löytyy rakentamisen kaikilta 
sektoreilta ja ihan kaikilta tasoilta, Sari ja 
Jukka Hannuksela toteavat yhteen ääneen.

Prinssit ja prinsessat myymälässä
IKH:n asiakkaat ovat enimmäkseen miehiä 
ja noin 70 prosenttia heistä on yritysasiak-
kaita. Viime aikoina myymälän asiakaskun-
nassa on alkanut näkyä toinenkin uusi ilmiö, 
yhä useammin asiakkaana on nuori henkilö, 
uudet sukupolvet ovat astumassa remmiin.

Vanhan sanonnan mukaan asiakas on 
aina kuningas, mutta kun kuuntelee Jukka 
Hannukselaa, olisi totuudenmukaisempaa 
puhua prinsseistä – ja prinsessoista.

–  Myymälässä näkee, että monissa maa-
rakennusalan yrityksissä on äskettäin tehty 
sukupolvenvaihdos. Taustalla vaikuttaa kui-
tenkin usein vielä vanhempi sukupolvi neu-
vomassa ja ohjaamassa nuorempia. Ja on 
alalle tullut myös kokonaan uusia nuoria 
yrittäjiä, hän tietää kertoa.

Hannukselan näkemystä kannattaa kuun-
nella, sillä hän tekee itse niin paljon töitä 
tiskin takana kuin vain pystyy, vaikka muut 
kiireet vaatisivatkin toimitusjohtajaa toi-
saalle. Sitä kautta hän tuntee asiakkaansa ja 
tietää näiden tarpeet. Asiaa todistaa sekin, 
että kun Hannuksela on itse myymässä, 
näyttää siltä, että suurin osa asiakkaista on 
vanhoja tuttuja, ja asiaa väännetään paljon 
muustakin kuin itse myyntituotteesta. 

 – On tärkeä palvella kaikkia asiakkaita 
yhtä hyvin, niin suuria kuin pieniäkin yri-
tyksiä, nuoria ja vanhoja. Siitä syntyy luot-
tamus molempiin suuntiin. 

Nuorten yrittäjien kulutuskäyttäytymi-
sessä Jukka Hannuksela on huomannut eroja 
vanhempiin nähden.

Maarakennusala nuortuu ja alalle tulee yhä enemmän naisia  
töihin. Näitä kahta asiaa on alalla arvuuteltu jo jonkin aikaa, 
mutta nyt murros alkaa näkyä. Kysyimme asiaa rakentajille  
työkaluja, varaosia ja muita alan tarvikkeita myyvältä kauppiaal-
ta, joka tarkastelee muutosta joka päivä myyntitiskin takaa.

Asiakaskunnan 
nuortuminen näkyy 
myymälän arjessa

Kauppias kokee välillä iloisiakin yllätyksiä, kun tuote alkaa myydä itse itseään. Jukka Hannuksela yllättyi äskettäin dieselkäyttöisten ajoneuvojen pakokaasujen päästöjen alentamiseen tarkoitetun 
AdBlue-lisäaineen suosiosta.

Jäsenille etuja
Kun yrittäjä liittyy INFRA Uusimaan jäse-
neksi, hän alkaa saada automaattisesti 
ostoksissaan alennusta. IKH:n Vantaan, 
Espoon ja Konalan myymälöissä alennus 
vaihtelee tuotteesta riippuen viidestä kah-
teenkymmeneen prosenttiin normaalihin-
nasta. Yleensä yrittäjät arvostavat muu-
takin kuin pelkkää alennusta. Monet arvos-
tavat myymälöiden laajaa tuotevalikoimaa, 
samalla käynnillä saa mukaansa kaiken 
tarvitsemansa. Myös myymälöiden helppo 
saavutettavuus on ollut yrityksen yksi 
myyntivaltti, esimerkiksi Vantaa myymälä 
sijaitsee aivan Kehä III:n varrella ja pihalle 
mahtuu parkkeeraaman suuremmankin 
kulkupelin.

Naisten omat mallit ja koot tulivat laajemmin myymälään puoli vuotta sitten. Nyt housuista ja takeis-
ta löytyy eri malleja oikeilla leikkauksilla naisasiakkaille. Riina Kallio oli kuvauspäivänä ehtinyt 
työskennellä myyjänä IKH:n Vantaan myymälässä kolme viikkoa. Kokeiltavana kuvassa on ulko-
käyttöön tarkoitettu naisten kesätakki, kehuja Riinalta sai etenkin takin keveys ja se, että helma 
on takaosastaan pidempi.

Jukka Hannuksela: ”On tärkeä                                  palvella kaikkia asiakkaita yhtä hyvin.”
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Yrjö Castrén: ”Nuorelle yrittäjälle ei enää kelpaa se sama mikä aina ennenkin on kelvannut.”

– Kun nuori asiakas tulee tiskille, on tällä 
yleensä kännykkä kädessä, meidän nettisi-
vut auki ja siinä tuote valmiina. Tuotteesta 
tiedetään ennakkoon ja kysellään enemmän, 
usein on tehty vertailuja jo ennakkoon 
netissä. Kännykästä räplätään myös muis-
tilistat esiin, ja jostain erikoisemmasta tuot-
teesta on voitu ottaa kuvakin asiaa selven-
tämään, hän kertoo.

Nuorempi asiakaskunta on Hannukselan 
mukaan hyvin perillä nettikaupan hyvistä 
kuin huonoistakin puolista. 

– Kiinalainen tuote ei välttämättä täytä 
meidän lainsäädännön vaatimuksia. Vaikka 
meillä on omakin verkkokauppa, on monta 
syytä miksi asiakkaat edelleen pääsääntöi-
sesti haluavat tulla myymälään. Tärkeim-
pänä niistä on se, että halutaan saada luo-
tettavaa tietoa tuotteista ennen ostopäätöstä. 
Asiakas voi kysyä esimerkiksi millaista puuk-
kosahan terää hän tarvitsee tietyn materi-

aalin sahaamiseen, ja tällaisten tietojen sel-
vittäminen netistä voi olla hankalaa. Mei-
dän myyjien pitääkin olla todella ammatti- 
taitoisia, kun tuotevalikoimakin on niin laa- 
ja, sillä hyvä myyjä synnyttää parhaan posi-
tiivisen asiakaskokemuksen.

Mallia hovimestarista
Jukka Hannuksela on pyörittänyt pääkaupun-
kiseudulla kolmea IKH:n myymälää vuodesta 
2005 alkaen. Sitä ennen hän toimi asiakas-
palvelutehtävissä ja osakkaana hotelli- ja 
ravintola-alalla sekä matkapuhelinbisnek- 
sessä. Omassa roolissaan hän näkee paljon 
samankaltaisuuksia hovimestarin työhön.

– Ennen hovimestari vei asiakkaan pöy-
tään ja varmisti, että tällä on kaikki hyvin ja 
että palvelu toimii. Kaikkea ei hovimestari-
kaan voinut tietää, mutta tärkeintä oli, ettei 
asiakasta jätetty koskaan pulaan. Myös oma 
työtapani perustuu tällaiseen ajatteluun.

Hovimestarin pitää pysyä myös hereillä 
koko ajan.

–  Päivittäin tulee kysymyksiä tuotteista, 
joita meidän hyllyistä ei löydy. Toiveet kir-
jataan ylös ja katsotaan, miten ne voidaan 
toteuttaa. 

Yksi viimeisimmistä asiakastoiveista tuli 
lattia-asennusfirman työntekijältä, toiveena 
oli myymälän hyllystä löytyviä polvisuojai-
mia paksummat, toisen tuotemerkin edus-
tamat suojaimet. Nyt niitä löytyy hyllystä 
muidenkin asiakkaiden hankittaviksi. 

–  Joskus emme syystä tai toisesta pysty 
asiakkaan pyyntöä kuitenkaan täyttämään. 
Silloin neuvotaan asiakas sen firman luokse, 
mistä hän haluamansa tuotteen löytää, 
vaikka itselle siitä ei kauppaa synnykään, 
Hannuksela valottaa myyntifilosofiaansa. 

Sillä vain siten prinssit ja prinsessat pide-
tään tyytyväisinä. Ja tyytyväinen asiakas 
tulee aina takaisin. 

Fossiilisten tuotteiden rinnalla poltto-
moottoreihin on jo markkinoilla tarjolla 
uusiutuviin luonnonvaroihin perustuvia 
tuotteita. Näiden ympäristötuotteiden 
kysyntä on vielä melko vaisua. Samaan 
aikaan voiteluaineet kehittyvät koko 
ajan yhä enemmän ympäristöystävälli-
seen ja energiatehokkaaseen suuntaan.

Teksti ja kuva: Tommi Ahlberg

– Yksi uusimpia meiltä markkinoille tu- 
lossa olevia tuotteita on sataprosenttisesti 
uusiutuva diesel.  Sen ensimmäisiä asiak-
kaita tulevat todennäköisesti olemana jul-
kiset toimijat kuten HSL ja STARA, sillä 
hinta tällaisissa uusissa ympäristötuot-
teissa on aina perinteisiä korkeampi. Yksi-
tyistä yrittäjää hinta kyllä mietityttää, jos 
tuote ei muuten tuo sen kummempaa lisä-
arvoa, arvioi Juha Närhi Teboililta. Hän 
toimii INFRA Uusimaan maarakennus-, 
urakointi ja liikennepuolen kontaktihen-
kilönä yrityksessä.

Ostopäätös vaatii hyvät 
perustelut
Uusiutuva diesel on hyvä esimerkki siitä 
murroksesta, joka polttonestemarkkinoilla 
on alkanut. Se valmistetaan sataprosent-
tisesti uusiutuvista raaka-aineista, kuten 
jätteistä, tähteistä ja kasviöljyistä, ja se 
tuottaa huomattavasti vähemmän kasvi-
huonepäästöjä fossiilisiin polttoaineisiin 
nähden. Uudet tuotteet herättävät aina 
asiantuntijoiden ja median mielenkiin-
non, mutta saavuttaakseen alan yrittäjien 
suosion uusi tuote tarvitsee muutakin. 
Siitä pitää huolen niiden korkeampi hinta.

– Yksi tekijä uusien ympäristötuottei-
den suosion kasvamiselle voisi olla se, jos 
tilaajat ajan ympäristöystävällisyyttä 
korostavassa hengessä olisivat valmiita 
korvaamaan urakoitsijoille täysin uusiu-
tuvan ja perinteisen fossiilisen dieselin 
välisen hintaeron, Närhi pohtii. 

Toinen vauhdittava tekijä voisi olla tuot-

teesta saatava imagohyöty, jota etenkin 
suurissa yrityksissä tänä päivänä paljon 
punnitaan. 

Myös voiteluaineet kehittyvät koko ajan 
paremmiksi tuotekehityksessä otetaan 
huomioon myös ympäristönäkökohdat. 
Esimerkiksi Teboilin uusi, vaativaan työ-
konekäyttöön tarkoitettu erikoisvaihteis-
toöljy säästää energiaa. Myös öljyn nor-
maalia pidempi vaihtoväli korostaa ympä-
ristöystävällisyyttä. Öljy toimiessa mär- 
käjarruissa ja hydrauliikassa se parantaa 
ajonhallittavuutta ja tarkkuutta, eli lisää 
turvallisuutta.

– Voiteluaineissa tehdään tietysti koko 
ajan voimakkaasti tuotekehitystä ja kone-
valmistajien ja käyttäjien toiveita kuun-
nellaan tarkasti. Ekonomia ja pidemmät 
huoltovälit ovat yleensä niistä tärkeimpiä, 
toteaa Teboilin Etelä-Suomen aluetta hoi-
tava ja muun muassa kaupallisista korjaa-
moista vastaava Yrjö Castrén.

Nuorempi sukupolvi osaa haastaa
Hydrauliikkaöljyjen kohdalla voidaan 
ympäristöystävällisyyttä parantaa myös 
biohajoavan öljyn käytöllä. Teboilin bioha-
joavat hydrauliikkaöljyt on valmistettu syn-
teettisistä estereistä, joilla saadaan öljyille 
erinomaiset tekniset ominaisuudet.

Castrén epäilee, että vanhemman yrit-
täjäsukupolven intoa uusia ympäristötuot-
teita kohtaan voi latistaa muistot 90- 
luvulta. Silloin metsäyhtiöt ja jotkut kau-
pungit ryhtyivät vaatimaan urakointipuo-
lelta biohajoavien öljyjen käyttöä. Silloin 
markkinoille tuli biohajoavia kasviöljype-
rustaisia öljyjä, joiden tekninen toimivuus 
oli huono. 

– Ei yrittäjät eikä öljyalakaan ollut sil-
loin vielä valmis muutokselle. Vaatimus 
biohajoavien käytöstä jouduttiinkin vetä-
mään pikaisesti takaisin, mutta melkois-
ten sotkun ja hämmennyksen se ehti yrit-
täjissä jo aiheuttaa, eikä moni yrittäjä ole 
sen koomin halunnut koskea tikullakaan 
biohajoaviin, Castrén muistelee.

Yrjö Castrén (kuvassa kolmas vas.) ja Juha Närhi (toinen vas.)  kiertävät erilaisissa yritystilaisuuk-
sissa kertomassa Teboilin uusista tuotteista ja vastailemassa yrittäjien kysymyksiin. Toukokuussa 
oli vuorossa asiakastilaisuus Espoon KTK:n tiloissa. Taustalla oleva huoltorakennus odottaa purkua 
ja tilalle on nousemassa KTK:n upouusi ja nykynormit täyttävä uusi hallirakennus. Kuvassa myös 
rakennuksessa toimiva huoltamoyrittäjä Kenneth Henriksson (oik.) sekä Seppo Pyykkönen (vas.).

Yrittäjät arvostavat sitä, että saavat samasta 
paikasta kaiken tarvitsemansa mukaan, työ-
vaatteista telineisiin.

Energiansäästön, 
turvallisuuden ja 
ympäristön ehdoilla

Uusia tuotteita kannattaa seurata
INFRAn jäsenyyden kautta yrittäjä saa aina viimeistä tietoa tuoteuutuuksista, joista voi 
olla hänelle yritystoiminnassa hyötyä. Uudet laitteet vaativat uudenlaisia öljyjä ja voi-
teluaineita, joita kehitetään sitä mukaan kuin uusia koneitakin.

Suomessa valmistettujen Teboil-voiteluaineiden valikoimaan on tullut uusi tuote. 
Täyssynteettinen Teboil Wetol Syntrac -erikoisvaihteistoöljy on suunniteltu vaativaan 
työkonekäyttöön pohjoismaisissa ilmasto-oloissa ja työskentely-ympäristoissä. Se on 
suunnattu erityisesti uudempiin työkoneisiin, joissa voidaan käyttää matalaviskositeet-
tista ja energiaa säästävää SAE 75W-80 / 5W-20 -luokan UTTO-öljyä (Universal Tractor 
Transmission Oil) voimansiirrossa ja hydrauliikassa. Öljyn suunnittelussa on otettu huo-
mioon erityisesti uudempien Volvo-työkoneiden vaatimukset (VCE WB 102)

Täyssynteettisen perusöljypohjansa ja tavanomaista suorituskykyisemmän lisäaineis-
tuksensa ansiosta öljyllä on ensiluokkai-
nen lämmönkestokyky raskaassa ja kuu-
massa käytössä. Lisäksi viskositeetin pysy-
vyys, kitka-ominaisuudet sekä yhteenso- 
pivuus tiivisteiden kanssa ovat huippu-
luokkaa.  Teksti: Pauli Riikonen, Teboil

Vaikka nuorempi yrittäjäsukupolvi ei 
90-luvun sotkuista mitään tiedäkään, ei 
sekään ole juuri vanhempia innostuneem-
min ottanut vastaan biohajoavia hydrau-
liikkaöljyjä, Castrén ja Närhi arvelevat. 

– Nuoret yrittäjät ovat kuitenkin hana-
kampia kyselemään ja selvittämään asioita. 
He ottavat asioita rohkeammin esiin ja kyse-
levät tarkemmin teknisistä asioista, sellaista 
muutosta ilmassa on, Castrén sanoo.

– Nuorelle yrittäjälle ei enää kelpaa se 
sama mikä aina ennenkin on kelvannut, 
vaan esimerkiksi polttoaineen kulutuk-
sesta puhuttaessa pitää osata kertoa koko-
naishinta, vaikutukset työkustannuksiin. 
Nuorten kanssa puhelut ovat usein lyhy-
empiä, kun tietoa on hankittu etukäteen 
netistä, Castrén kuvaa havaitsemiaan eroja 
vanhan ja nuoren asiakassukupolven 
välillä. 

Lisätietoa
Kun haluat tietää enemmän, ota yh- 
teyttä: aluemyyntipäällikkö Juha Närhi, 
puh. 0400 433 761, juha.narhi.teboil.fi
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Anne Hyväkkä: ”Asiakkaan tarvitsee vain kertoa, mitä he ovat ryhtymässä tekemään.”

Yhteydenotot
Jaakko Kamppinen, +358 50 484 0668 
jaakko.kamppinen@ramudden.fi

Espoon Koskelossa toimiva Veranos Oy 
on virittänyt hydraulipumppujen ja 
-moottoreiden huoltoa huippuunsa. 
Yhtiön mukaan heillä on Euroopan  
ainoa digitaalisesti ohjattu ja hydrau- 
lisella tehonkierrätyksellä varustettu  
testipenkki. 

Teksti ja kuvat: Kaisa Salminen

Veranos on perustettu jo vuonna 
1997, mutta varsinaisen toimin-
tansa se aloitti maansiirtokonei-
den varaosien maahantuonnilla 
vuonna 2002. Yhtiö tunnetaan-
kin paremmin nimellä Varaosapa-
ratiisi.

Nykyisellään toiminta on laajentunut 
kattamaan sekä varaosien maahantuon-

nin että kaivinkoneiden, murskien, mobii-
linostureiden ja kiinteistönhuoltokonei-
den hydraulikomponenttien huollon. 

–  Jos laitteesta löytyy hydraulipumppu 
tai -moottori, niin pystymme huoltamaan 
ja säätämään ne, toimitusjohtaja Rauno 
Martikainen sanoo. 

Oman maahantuonnin ja varaosien 
varastoinnin ansiosta huollon läpimeno-

aika saattaa olla lyhyempi kuin uuden 
komponentin hankintaan kuluva 

aika. Varaosaparatiisissa panos-
tetaan vain valmistajien alkupe-
räisiin varaosiin. 

– Oleellista on käyttää alkupe-
räisosia, vaikka ne nostavat huol-

tohintaa. Joskus asiakkaat eivät hah-
mota sitä, että kustannukset eivät rajoitu 
ostohetken hintaan, vaan huoltotoimen-
piteiden laatu vaikuttaa työn sujuvuuteen 
ja polttoainekulutukseen, Martikainen 
toteaa.

Säädöt valmistajan ohjearvoihin
Jo useita vuosia sitten havaittiin, että laa-
dukasta huoltoa ei pystytä tekemään ilman 
laadukasta testipenkkiä. Siksi varaosapa-
ratiisissa tehtiin yrityksen liikevaihtoon 
nähden valtava investointi ja kehitettiin 
testipenkki, josta haluttiin tehdä paras 
mitä alalta löytyy. 

Tärkeintä testipenkissä tehtävässä koea-
jossa on Veranoksen mukaan se, että tes-
tattava komponentti säädetään valmista-
jan ohjearvoihin. Mikäli näin ei tehdä, se 
näkyy koneenkäyttäjälle kulmikkaana toi-
mintana. 

– Pahimmillaan väärin säädetty ajohyd-
rauliikka saattaa johtaa jopa henkilöva-
hinkoihin. Lisäksi koneen omistaja sääs-
tää selvää rahaa, kun huoltomiehen ei tar-
vitse tulla enää säätämään konetta, Rauno 
Martikainen sanoo.

– Varaosaparatiisin toimintaan voi tulla 

tutustumaan toimitiloihimme Koskelon-
tielle. Erilaisia toteuttamiamme huoltoja 
voi katsoa myös Facebookissa ja YouTu-
bessa videoilta. 

Veranoksen ydintiimiläisiä: Rauno Martikainen, Pertti Martikainen ja Mika Kaareskorpi.

Työmaan aikaiset liikenteenohjaus- 
järjestelyt lupaprosesseineen voivat  
tuottaa infra-yritykselle paljon pään- 
vaivaa. Ramudden lupaa hoitaa ne  
avaimet käteen -periaatteella. 

Teksti: Kaisa Salminen 
Kuva: Jaakko Kamppinen

– Laadimme suunnitelman, josta selviää, 
mitä muutoksia liikennejärjestelyihin tar-
vitsee tehdä työmaan vuoksi, kertoo Anne 
Hyväkkä, joka tekee Ramuddenin pääkau-
punkiseudun toimipisteessä liikennejärjes-
telyä ja suunnittelua.

Ramudden on tullut Suomen markki-
noille vuonna 2012 ja toimipisteitä on nykyi-
sin viidessä kaupungissa. Yhtiö suunnitte-
lee, vuokraa ja asentaa työnaikaisia liiken-
teenohjausjärjestelyjä. Ennen kuin liiken- 
nejärjestelyjä aletaan suunnitella, Ramud-
den hakee tienpitäjältä luvan siihen, että tie-
aluetta voidaan ottaa työn ajaksi käyttöön – 
joko työalueeksi tai liikennejärjestelyihin. 

– Olemme huomanneet, että asiakkaat 
kokevat juuri lupaprosessit usein vaikeiksi 
– eli mitä lupia pitää hakea, mistä ne hae-
taan ja mitä ne maksavat. 

Paljon asioita huomioitavana
Käytännössä suunnittelija etsii työkohteen 
kartan ja katsoo, minkälainen on kohteen 
liikenneympäristö. Suunnittelijat ovat sen 

jälkeen yhteydessä muun muassa tarkasta-
jiin, julkiseen liikenteeseen, pelastuslaitok-
seen, viranomaisiin sekä muihin asiaan liit-
tyviin tahoihin. 

– Asiakkaan tarvitsee vain kertoa, mitä he 
ovat ryhtymässä kadulla tekemään. Esimer-
kiksi nostotöissä lähdemme liikkeelle siitä, 
mistä nosto pitää suorittaa. Sen jälkeen tut-
kimme, katkeaako jalankulku tai täytyykö 
ottaa pysäköintipaikkoja pois käytöstä, Tam-
pereen toimipisteen Laura Sokura sanoo.

Pidempiaikainen kaivutyö kaupungin 
keskustassa vaatii runsaasti liikenteen ja 
kevyen liikenteen suunnittelua. Jos Ramud-
den suunnittelee kohteen alusta loppuun, 
käydään läpi myös kaupungin tai liikenne-
viraston vaatimukset kyseisessä kohteessa. 

Yksinkertaisimmillaan piirretään suun-
nitelma puhtaaksi asiakkaan puolesta. Jos 
asiakkaalla ei ole muuta tietoa työn toteut-
tamisesta kuin työkohteen sijainti, voidaan 
myös suunnitella liikennejärjestelyt koko-
naan – eli selvittää kohteen toimintaympä-
ristö- ja suojausluokka, sekä suunnitella näi-
den vaatimusten pohjalta tarvittavat laitteet 
ja liikennemerkit

– Liikennejärjestelyjä suunnitellessa tulee 
ottaa huomioon lukuisia asioita, kuten lii-
kenteen mahdolliset kiertoreitit, joukkolii-
kenteen sujuvuus ja pelastusajoneuvojen 
esteetön kulku. Joissain kohteissa saattaa 
olla myös kiskoliikennettä, jota ei ihan pie-
nestä syystä aleta häiritsemään. Se saattaa 

muodostaa merkittäviäkin reunaehtoja lii-
kennejärjestelyjen suunnittelussa, Anne 
Hyväkkä kertoo.

Oikeat tuotteet oikeaan paikkaan
Suunnittelupalvelun tarkoitus on varmis-
taa sekin, että kohteeseen vuokrataan oikea 
määrä oikeanlaisia liikenteenohjaustuot-
teita. 

– Asiakas saattaa joutua maksamaan tur-
hasta, jos ei tunne vaatimuksia. Meiltä saa 
viimeisimmän tiedon lupaprosesseista sekä 
tarvittavista liikenteenohjauslaitteista, Anne 
Hyväkkä lupaa.

– Jos asiakkaalta ei ole tullut reunaehtoja 
tai toivomuksia liikennejärjestelyjen suh-
teen, menee itse suunnittelussa ja lupaha-
kemusten tekemisessä maksimissaan kaksi 
päivää. Keskimäärin lupien viranomaiskä-
sittelyyn kannattaa varata viikon verran 
aikaa. 

Ulkoistaisinko 
liikennejärjestelyt?

Liikennesuunnitelmassa otetaan huomioon, että oikeat tuotteet ovat oikealla paikalla oikeaan 
aikaan. Kuvassa Anne Hyväkkä Ramuddenilta.

Digitaalisesti ohjattu ja tehonkierrätyksellä 
varustettu testipenkki.

Lisätietoa
www.varaosaparatiisi

Videoita pääsee katsomaan esimerkiksi 
syöttämällä Youtube.com-sivuston haku-
kenttään sanan ”varaosaparatiisi”.

Uusi 
yhteistyö-
kumppani

Hydrauliikkakomponenttien 
innovatiivinen huoltaja
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Mikko Kokko: ”Kiristyshaittaohjelmia on luikerrellut maarakentajienkin koneisiin.”

INFRA Uudenmaan kevätkokouksessa järjestetyillä Minimessuilla 
kiinnostusta herättivät etenkin yhteistyökumppaneiden uutuus- 
tuotteet. Ne olivat esillä kyselytuokiossa, jota ohjasi Jari Teini 
Rakennusteini Oy:stä. Verkottumistilaisuus järjestettiin 
huhtikuussa 2018 Vantaalla.

Teksti ja kuvat: Kaisa Salminen

Yhteistyökumppanit oli järjestetty riviin 
kuin ennen urheiluottelua. Yleisö sai esit-
tää kysymyksiä ja ensimmäinen kysymys 
koski juuri uutuustuotteita.

Esimerkiksi Petteri Pöyry kertoi, että ST1 
on kehittänyt työkoneita varten uuden moot-
toripolttoöljyn, jonka puhdistavan lisäai-
neen ansiosta voidaan vähentää polttoai-
neen kulutusta ja päästöjä. Tankata voi sekä 
ST1:n että Shellin asemilla. Pöyryn mukaan 
asiakkaiden kiinnostuksen kohteena ovat 
erityisesti asemaverkosto, toimitukset ja 
polttoaineen hinta.

Myös Teboil on tehnyt kehitystyötä Hami-
nan laboratoriossaan. Juha Närhi Teboililta 
lupasi, että yhtiön uusi monimerkkiöljy 
sopii lähes mihin tahansa konemerkkiin. Ei 
siis tarvita monia eri merkkisiä öljyjä eikä 
jouduta miettimään, mikä öljy sopii mihin-
kin koneeseen. 

Peter Lindström Ramuddenilta kertoi, 
että he ovat tuoneet markkinoille muun 
muassa uuden kaupunkirakentamiseen tar-
koitetun Ramudden SoundGuard -aidan, 
joka voi vaimentaa melutason 24 desibeliin. 

Fennialla oli ensiesittelyssä Fennia Vihi 
-liiketoiminta-alusta, jonka kolme ensim-
mäistä palvelua ovat henkilöstölle tarjottava 
fysioterapia, osakassopimus ja kiinteistön 
sähkötarkastus. Kyse on yrityksille tarjotta-

vasta avoimesta alustasta, jonka ideana on 
helpottaa erilaisten palveluiden tilaamista. 

IKH mainosti Helly Hansenin stretch- 
housuja, jotka joustavat moneen eri suun-
taan. Secto on puolestaan tuonut markki-
noille konerahoitus-palvelun. Lisätietoa 
kumppaneiden tuotteista löytyy tämän leh-
den muista artikkeleista. 

Uutuustuotteet kiinnostivat Minimessuilla

Rakennusteini Oy:n Jari Teini (kuvassa oik.) ja ST1:n Petteri 
Pöyry keskustelivat yhteistyömahdollisuuksista.

Uuden yhteistyökumppanin, Secton, edustajat Marko Turunen (vas.) ja Matti Kauppinen. 
Taustalla yhdistyksen puheenjohtaja Nina Lindström kertoo, että Destia ja INFRA järjes-
tävät roadshowta vauhdittaakseen isojen ja pienten infrayritysten yhteistyötä. 

Kevätkokouksessa tutustuttiin myös INFRAn 
sosiaalisen median tileihin.

INFRA Uudenmaan nuorempia edustajia vasemmalta oikealle: Oskari Wuorio, Emil Mäntylä, Antti Ruusunlehti 
ja Ville Sainio. Antti Ruusunlehteä kiinnosti tietää, voisiko polttoaineen säiliökokoa tiputtaa vähän käsittelyn 
helpottamiseksi. Sekä ST1 että Teboil suhtautuivat ehdotukseen myönteisesti.

Tietoturva osaksi liiketoimintaa

– Esimerkiksi nettisivuilla tietoja keräävän 
yrityksen on ilmoitettava tietojen keruun 
yhteydessä, miksi ja mihin tarkoitukseen 
tietoja kerätään. Yksityisyydensuojan 
seloste on sijoitettava tietojen keruun yhte-
yteen, hän totesi.

Tietoturvan hallinta on Kokon mukaan 
ennen kaikkea johtamiskysymys; tietotur-
vaa on siis johdettava kuten muutakin yri-
tystä ja liiketoimintaa. Tietoturvaa ylläpi-
detään osana organisaation strategiaa, jotta 
varmistetaan menestyksekäs ja häiriötön 
liiketoiminta.

– Tietoturvariskit lisääntyvät jatkuvasti, 
koska yhä enemmän laitteita on verkossa. 
Toimitusjohtajahuijaukset ovat melko ylei-
siä ja kiristyshaittaohjelmia on luikerrellut 
maarakentajienkin koneisiin. Hakkerit voi-
vat soluttautua myös uusien IOT-ympäris-
töjen kautta järjestelmiin.

Ensin pitää olla visio
Miten sitten tietoturvaa hallitaan? Ensin 
pitää Kokon mukaan olla visio, jota vaali-
taan ja ylläpidetään koko ajan. Sen jälkeen 
kartoitetaan, mitkä ovat yrityksen tärkeim-
mät tiedot ja järjestelmät, sekä ovatko 
koneet ja laitteet verkossa. 

Lisäksi pitää laatia tietoturvaohjeet. Ne 
voivat olla joko pitkät tai lyhyet, mutta tär-

keintä on, että on asetettu tavoitetaso ja 
vastuuhenkilöt. Sen ohella on määriteltävä, 
miten tietoturvaa ylläpidetään ja mitä teh-
dään sitten, kun riski realisoituu.

Henkilökuntaa pitää kouluttaa, koska 
reilusti yli puolet tietoturvaongelmista joh-
tuu inhimillisistä virheistä. Liiketoimintaan 
liittyvät kirjanpito-ohjelmat ja muut järjes-
telmät pitää myös olla suojattu.  Salasano-
jen tulee olla vähintään kahdeksan, mutta 
mielellään 20 merkkiä pitkiä ja sisältää sekä 
isoja että pieniä kirjaimia ja numeroita. 

Tietokone pitää aina lukita, kun lähtee 
koneelta ja kaikki päivitykset on oltava ajan 
tasalla koko ajan. Varmuuskopiot kannat-
taa säilyttää eri tilassa kuin varsinainen 
tieto, etteivät tiedot häviä esimerkiksi palo-
vahingon sattuessa. 

Fennian Mikko Kokko muistutti yhdistyksen kevätkokouksessa, että tietoturvan 
hallinnasta on tullut yhä enemmän osa yrityksen liiketoimintaa. Syynä on se, että 
tietoturvariskit ovat kasvaneet ja uusi tietosuoja-asetus vaatii tarkempaa luot-
tamuksellisten tietojen hallintaa.

Lisätietoa
Lisätietoa Fennian vakuutuksista ja 
INFRAn jäseneduista saa soittamalla 
Mikko Lempiäiselle puhelinnume-
roon 010 503 6047. Fennia voi esimer-
kiksi kartoittaa yrityksen tietoturva-
riskit ja tehdä analyysin siitä, millä 
tasolla tietoturva on sekä rakentaa 
oikeannäköisen vakuutuspaketin.

Päästöt kuriin
ST1 MPÖ Plus on erityisesti työkoneiden die-
selmoottoreille suunniteltu polttoaine, joka 
palaa yhtiön tekemien testien mukaan perin-
teisiä moottoriöljyjä puhtaammin, säästää 
kustannuksissa ja vähentää päästöjä.

MPÖ Plus -työkonedieselin taloudelli-
suus perustuu lisäaineteknologiaan, joka 
poistaa ja ehkäisee epäpuhtauksia polt-
toainejärjestelmässä. Lisäaineistus koos-
tuu ainesosista, jotka puhdistavat, voite-
levat, suojaavat korroosiolta ja estävät 
vaahtoutumista. 

Erityisen hyvin MPÖ Plus suoriutuu yh- 
tiön mukaan pölyisissä ja kovaa vääntöä 
vaativissa olosuhteissa. 

ST1:n tuotteista voi kysyä lisätietoa Pet-
teri Pöyryltä, puh. 0400 725 854

Teksti: ST1
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INFRA Uusimaa ry:n yhteistyökumppanit

Marko Turunen, Puh. 040 023 0373, marko.turunen@secto.fi
Mika Heino, Puh. 0400 275 151, mika.heino@secto.fi

www.secto.fi

* Puhelun hinta lankapuhelimesta 8,35 snt/puhelu + 7,02 snt/min., matkapuhelimesta 8,35 snt/puhelu + 17,17 snt/min.www.ikh.fi

Vantaa
Kärkikuja 6, 01740 Vantaa 
Puh. 0201 323 530* 
info.vantaa@ikh.fi

Konala
Ristipellontie 23, 00390 Helsinki 
Vaihde 0201 323 780* 
info.konala@ikh.fi

Portti 1-5, 02270 Espoo 
Puh. 0201 323 750* 
info.espoo@ikh.fi

Espoo

IKH Espoo, Vantaa, Konala yhteislogo  
INFRA Uusimaa -lehteen 

Koko: 185 x 36 mm

Petteri Pöyry, p. 0400-725 854, 
petteri.poyry@st1.fi, (Pääkaupunkiseutu,

Keski- ja Länsi-Uusimaa) 
Harri Forsman, p. 050-374 9650, 

harri.forsman@st1.fi, (Itä-Uusimaa)

Varaosaparatiisi, Koskelontie 18 C 02920 Espoo, puh:  +358 440 343 307
www.varaosaparatiisi.fi  email: info@varaosaparatiisi.fi

Peter Lindström, puh. 050 3253 156 
peter.lindstrom@ramudden.fi
www.ramudden.fi

Aluemyyntipäällikkö Juha Närhi,
Puh. 0400 433761

juha.narhi@teboil.fi, Oy Teboil Abmyynti@etpoy.fi
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Fas. 4533   Fas. 4501 Oracal 8500-021

Lämpöpuisto Oy, Puh: 0800-19292, www.lampopuisto.fi

Marko Turunen: ”Secto Konerahoitus toteutetaan rahoitusleasingillä.” 

Ota yhteyttä!
Voit soittaa Marko Turuselle suoraan 
numeroon 0400 230373 tai lähettää 
sähköpostia: marko.turunen@secto.fi

Teksti: Kaisa Salminen  Kuva: Milla Jokisaari

INFRA Uusimaan yhteyshenkilö Sectossa 
on myyntipäällikkö Marko Turunen.  
Kertoisitko, miksi olette laajentamassa 
toimintaanne työkoneiden rahoitukseen?
Suomessa työkoneiden rahoitus on pitkään 
ollut pankkivetoista, mutta joustaville rahoi-
tusratkaisuille on ollut tilausta. Meillä on 
kokemusta joustavista rahoituspalveluista 
työsuhde- ja tuotantoautopuolella ja haluam- 
me tuoda saman palveluasenteen myös kone- 
rahoitukseen.

Miten konerahoitus toteutetaan?
Secto Konerahoitus toteutetaan rahoituslea-
singillä. Ylimääräisiä vakuuksia ei tarvita, 
koska leasingissä kone toimii pääsääntöi-
sesti vakuutena. Toisin kuin osamaksussa, 
leasingissä maksetaan vain koneen todelli-
sesta arvon alenemasta. Kuukausittain mak-
settava summa on siis osamaksua pienempi 
ja kassaan jää enemmän rahaa. 

Yrityksen tase pysyy kevyenä, koska lea-
sing on vuokraa, ei lainaa. Sopimuskauden 
päättyessä kone palautuu Sectolle tai yritys 
voi lunastaa koneen omaksi. 

Mitä odotatte yhteistyöltä  
INFRA Uusimaan kanssa?
Yhteistyö yhdistyksenne kanssa on meille 
hyvä tapa saavuttaa kerralla suuri osa Uuden-
maan koneyrittäjistä. Odotamme erityisesti 
tapahtumia, joissa pääsemme keskustele-
maan kasvokkain yrittäjien kanssa. Halu-
amme luonnollisesti tarjota yrittäjille rahoi-
tuspalveluita, mutta yhtä tärkeää on ymmär-
tää, mitä jäsenyrityksissä tapahtuu ja mihin 
toimiala on menossa. 

Secton neljä konerahoitukseen erikoistu-
nutta henkilöä tulevat aktiivisesti kiertä-
mään tapahtumissa ja jäsenten luona. 
Uskomme että meillä on annettavaa toisil-
lemme. 

INFRA Uusimaan jäsenet saavat henkilö-
kohtaista palvelua toimialaa ja sen haasteita 
tuntevilta henkilöiltämme kaluston rahoi-
tukseen, budjetointiin ja hallinnointiin liit-
tyvissä palveluissa. Paras paketti saadaan ai- 
kaan rakentamalla rahoituspalvelut tapaus-
kohtaisesti jokaiselle yritykselle erikseen.

Minkä tyyppisille rahoituspalveluille  
on nyt kysyntää?
Tarjouspyynnöt ja tilaukset ovat talouskas-
vun myötä lisääntyneet. Se johtaa usein 

investointeihin, koska kalustoa ja henkilös-
töä tarvitaan lisää työmaiden tarpeisiin. 

Olemme huomanneet, että kysyntää tun-
tuu olevan nyt etenkin myynti- ja takaisin-
vuokraus –menetelmälle – eli asiakas myy 
oman alv-vähennyskelpoisen kalustonsa 
Sectolle markkina-arvoon, jonka jälkeen 
Secto vuokraa sen leasing-rahoituksella 
takaisin asiakkaalle, sovitulle sopimusajalle.

Myynnistä ja takaisinvuokrauksesta on 
asiakkaalle hyötyä, koska esimerkiksi myyn-
tivoitto palautuu yritykselle tuottavampaan 
käyttöön ja yrityksen tase kevenee. Yritys 

INFRA Uusimaan tuore yhteistyökumppani, Secto Automotive, 
tarjoaa joustavia rahoituspalvelujaan nyt myös infra- ja  
muiden työkoneiden hallinnointiin. 

Joustavaa 
konerahoitusta

saa lisää pääomaa kasvuun ilman lisävelkaa, 
eikä yritysmyynnin laskutussaatavia tarvitse 
käyttää rahoituksen vakuutena (ns. facto-
ring-rahoitus).  

Secto Automotive
Secto Automotive on kotimainen yritys-
autoilun palvelutalo, jonka ykköstuote on 
leasing. Yritys kertoo haastavansa ennen 
kaikkea perinteiset liikkuvan kaluston 
omistamisen ja hallinnoinnin mallit. Se 
tapahtuu luomalla uusia ratkaisuja asiak-
kaiden tarpeiden pohjalta.

Yhtiö on perustettu vuonna 2017 ja 
kasvu on ollut nopeaa; liikevaihto ylsi 
vuonna 2017 noin 180 miljoonaan euroon. 
Secto palvelee yli 2 500 asiakasyritystä 
ympäri Suomea ja hallinnoi yli 6 000 
auton sekä työkoneen kantaa. Henkilös-
töä on yli 80. Toimipisteet sijaitsevat Por-
voossa ja Espoossa.

Secto Konerahoituksen myyntipäällikkö Marko Turunen (vas.) ja avainasiakkuuspäälliköt Matti Miet-
tinen sekä Matti Kauppinen (oik.). Neljäs vahvistus, Mika Heino, puuttuu kuvasta.

Uusi 
yhteistyö-
kumppani


