
INFRA Uusimaa
1/2015

Muista tilata kaapelinäyttö 
hyvissä ajoin! s. 4

Hissikuilu porautuu
maan uumeniin 
Lohjan Tytyrin 
kalkkikaivoksessa s. 10

INFRA Uudenmaan
kevätkokous järjestettiin
Atlas Copcon uusissa
toimitiloissa s. 14

Yrittäjän riskiympäristö murroksessa s. 5

Keskustan 
puheenjohtaja 
ja INFRA Uudenmaan 
varapuheenjohtaja 
paiskasivat kättä:

KÄTTÄ 
PÄÄLLE
JA INFRA
KUNTOON! s. 6



TEX 280 PE -piikkauskone
- Niskan koko 32x160
- Tärinänvaimennetut kahvat
- Paino 32 kg
- Leveä taltta 75mm x 380mm
- Kapea taltta 36mm x 380mm

NYT PAIKAT KUNTOON!

TEX 12 PE -piikkauskone
- Niskan koko 22x82,5
- Tärinänvaimennettu runko
- Paino 12 kg
- Kapea taltta 28mm x 380mm
- Piikki 380mm

Täydellinen paketti maanrakentajille. Sisältää kompressorin ja kaksi piikkauskonetta letkui-
neen ja liittimineen. 

Muut varusteet:

- 2 kpl kynsiliittimiä työkaluihin
- 2 kpl käsiletkuja 20mm x 3m
- 2 kpl X-Lite letku 25mm x 20m 
liittimineen
- 2 kpl voitelulaitteita työkaluille
- 1 kpl 5 litran Air-Oil kanisteri 
voitelulaiteöljyä

Pyydä tarjous tai kysy lisätietoja Pekka Kabanowilta
puhelin: 020 718 9226
pekka.kabanow@fi.atlascopco.com

XAS97Dd HH -kompressori
- 5,4km3/min, 89l/s
- 4-9bar
- HardHat
- jälkijäähdytin + vedenerotin

- 4 x 1000W, 
monimetallilamppu

- 60h tankkauksella

- masto 9m
- valovirta 10A/2,2kW

QLT H50-valomasto

Oy Atlas Copco Louhintatekniikka Ab
Itäinen Valkoisenlähteentie 14 A, 01380 Vantaa
puh. 020 718 9300
www.atlascopco.fi



INFRA Uusimaa | 3

Valoa tunnelin päässä

NINA LINDSTRÖM

Pääkirjoitus

Tietomallintaminen yleistyy ja tarvitaan 
yhteinen näkemys siitä, mitä ja miten mal-
linnetaan. Tässä auttavat Yleiset inframal-
livaatimukset YIV 2015, jotka julkistettiin 
5.5.2015 Espoon Dipolissa. Yhteisten mal-
linnusohjeiden uskotaan vauhdittavan infra-
alan digitalisaatiota laajemminkin.

Teksti ja kuva: Kaisa Salminen

Jo nyt Liikennevirasto ja muut suuret infran 
haltijat edellyttävät inframallintamista 
osassa hankkeita. Yhteisenä visiona on, että 
avoimia ja ohjelmistoriippumattomia tieto-
malleja käytetään infraprosessien kaikissa 
vaiheissa vuoteen 2025 mennessä. 

Infra-alan mallinnusvaatimuksia alettiin 
kehittää vuonna 2010 RYM Oy:n PRE-ohjel-
man Infra FINBIM -työpaketissa. Mukana oli 
17 alan yritystä, merkittäviä tilaajia ja tutki-
muslaitoksia. Kehitystyö siirtyi vuonna 2014 
buildingSMART Finlandin Infra -toimialaryh-
mälle, jota koordinoi Rakennustietosäätiö.

Inframallinnuksessa on kyse digitali-
saatiosta. Kaikki tieto halutaan sähköiseen 
muotoon ja siirtymään joustavasti paikasta 
toiseen. BuildingSMART Finlandin puheen-
johtaja Tomi Henttinen muistuttaa, että 
tarvitaan vielä paljon erilaisia standardeja 
ja taustatyötä, jotta digitalisaatio saadaan 
toimimaan.

–Muutos tapahtuu nopeammin kuin 
voisi arvata. Kun talopuolen tietomallivaati-
mukset julkaistiin vuonna 2012, käytännös-

sä seuraavana päivänä niiden avulla alettiin 
tehdä hankkeita, hän sanoo.

Urakoitsijapuolella imua 

Esimerkiksi Espoossa on tavoitteena toteuttaa 
kymmenen prosenttia infrahankkeista mal-
lintamalla. Rakennuttajapäällikkö Hannu 
Lehtikankareen mukaan epäviralliset 
tavoitteet ovat vielä suurempia. 

Haasteeksi on koettu, että asia koetaan 
vieraaksi eikä mallipohjaista suunnit-
telua osata vaatia ja tilata. Ikuinen kiire 
hankkeessa kuin hankkeessa poikii myös 
vastustusta.

– Näkisin, että tilaajan pitää olla aktiivi-
nen ja haluta viedä yhteistoimintaa eteen-
päin hankkeessa. Osaamista ei ole pelkäs-
tään tilaajalla vaan koko toimijaryhmällä, 
hän korostaa. 

Espoossa on huomattu, että urakoitsija- 
puolella on suorastaan imua mallintamiseen.

– Tarjosimme aluksi bonusta, jos ura-
koitsija ottaa koneohjauksen käyttöön. Sen 
jälkeen on pikemminkin kysytty, eikö mal-
leja tarjota.

Ei mikään sukupolvikysymys

Tilaisuuden panelistit olivat yhtä mieltä 
siitä, että mallintaminen ei ole sukupol- 
vikysymys.

– On myös tärkeää, ettei synny uutta 
sukupolvea, joka hallitsee mallintamisen, 
muttei substanssia. Osaamisen pitää säilyä 
taustalla, tekninen johtaja Mikko Leppä-
nen Ramboll Finlandista korostaa.

Osaajille on nyt kysyntää ja oppisopi-
muskoulutus on hyvä esimerkki siitä, miten 
nuoret osaajat ja mentorit ovat edistäneet 
yrityksissä mallinnusta yhteistyössä.

– Valitettavasti opettajista on pulaa, 
mutta onneksi olemme saaneet yrityksistä 
kiitettävästi asiantuntijoita luennoimaan. 
Mallinnusohjeita voidaan hyödyntää hie-

man pelkistämällä myös koulutuksessa, 
yliopettaja Päivi Jäväjä Metropolia ammat-
tikorkeakoulusta arvioi.

Big room arjen työkaluksi?

Paneelissa esitettiin arvio, että mallintaminen 
mahdollistaa noin 10 prosentin tuottavuus-
loikan Suomen infrahankkeissa. Uhkakuvana 
koettiin, että suunnittelussa vaaditaan enem-
män työtä, mutta sitä ei saada ulosmitattua, 
jos edelleen kilpaillaan hinnalla.

Ratkaisematta on myös paljon tiedonsiir-
ron vaikeuksia. Miten eri tavalla mallinnettu 
silta yhdistyy eri tavalla mallinnettuun tie-
hen ja miten erityisrakenteet otetaan huo-
mioon? Miten tieto siirtyy tehtaalta työmaal-
le? Miten pienipiirteisissä katuhankkeissa 
voidaan hyödyntää tehokkaasti mallinnus-
ta? Kuinka pirstaloituneet organisaatiot saa-
daan sidottua yhteen?

VR Trackissa hyväksi ratkaisuksi on koet- 
tu allianssimalli, jossa tilaaja, urakoitsija ja 
suunnittelijat työskentelevät samassa ti- 
lassa. Yhteistyössä on päästy monen ongel- 
man yli eikä toisia osapuolia syytellä vir- 
heistä. 

– Big room -ajattelu pitäisi arkipäiväis-
tää, yhtiön toimitusjohtaja Ville Saksi 
ehdottaa.

Kaikki panelistit uskoivat yksimielisesti, 
että mallintaminen yleistyy. Infra- ja talo-
mallien rinnalla nähdään yhä enemmän 
kaupunkimalleja ja ne pitää nivoa samaan 
kokonaisuuteen. 

Infra-alan mallinnusohjeet vauhdittavat digitalisaatiota

Kuvan palkitut henkilöt olivat mukana mallinnus-
ohjeiden laadinnassa ja pilottikohteissa, joissa 
niitä testattiin. – Rakennustietosäätiön roolina 
on koota käyttäjiltä saadut palautteet yhteen ja 
varmistaa, että ohjeita ylläpidetään, Innogeon 
hallituksen puheenjohtaja Harri Mäkelä (kuvassa 
vas.) kertoo.

Maan hallitus on julkaissut toukokuun lop-
pupuolella strategisen hallitusohjelmansa, 
Ratkaisujen Suomi. Infrayrittäjien näkökul-
masta ohjelma on lupaava ja yrittäjähenki-
nen. Mihin asti lupaukset kyetään lunasta-
maan, jäävät vielä arvailujen varaan. 

Ohjelma on laaja ja monisäikeinen, niin 
kuin yhteiskuntamme on. Keskitynkin täs-
sä niihin asioihin, jotka ovat olleet meidän 
infralaisten mielessä jo vuosien ajan. 

Nykytilan arviosta lähtevä ohjelma 
toteaa muun muassa, että työmarkkinoita 
ei pystytä uudistamaan, vaikka työnteon, 
yrittämisen ja elinkeinorakenteen muutok-
set olisivat sitä edellyttäneet. Toisaalta suo-
malaiset ymmärtävät, että kriisin keskellä 
on tehtävä vaikeitakin ratkaisuja. Tämä 
nähdään vahvuutenamme. 

Ymmärrän yskän, tsemppiä kiristyvään 
talouteemme. Mutta miksi pitää päästää 
yhteiskuntamme kriisiin asti, kun eväitä 
olisi ollut myös menestykseen?

Sote-uudistuksesta tyma-uudistukseen?

Edelliseen löytynee osittain vastaus heik-

kouksistamme, joita ovat hallitusohjel-
man mukaan Suomen jäykät rakenteet, 
byrokratia, ylisääntely, normitus ja työ-
markkinoiden jäykkyydet. Ne pahentavat 
nykytilannetta.

Mitä tästä kaikesta voimme päätellä? 
Ympärillämme on koko joukko niin mah-
dollisuuksia kuin uhkia, mutta heikkou-
temme on historian saatossa aikaan saatu 
rakenne, työmarkkinoiden jäykkyys, joka 
estää meitä uudistumasta. Puhumme 
tänään sote-uudistuksesta, puhummeko 
seuraavaksi tyma-uudistuksesta?  

Mieltäni hivelee hallitusohjelman raken-
ne. Luodaan indikaattorit, joita systemaat-
tisesti seurataan ja tarvittaessa tehdään 
korjaavia toimenpiteitä. Keskitytään johta-
misen laatuun! 

Keskitytään olennaiseen

INFRA ry päivittää oman strategiansa tänä 
vuonna. Infralaiset ovat käyneet sisäises-
ti kiivastakin keskustelua uudistuksien 
tarpeesta. On myös koettu, että jatkuva 
organisaation uudistumisen tarve ja siitä 

keskustelu vie huomion jäsenten etujen 
ajamisesta. Tämäkin on totta. 

Meidän on nyt keskityttävä strategian 
tekemiseen niin hyvin, että voimme seu-
raavien 3–5 vuoden ajan toteuttaa strate-
giassa asettamiamme tavoitteita ja antaa 
organisaatiollemme, INFRA ry:lle, ja sen 
eri piireille työrauhan ajaa infra-jäsenten 
etua niin pienissä kuin suurissa kysymyk-
sissä. Se ei kuitenkaan poista uudistumi-
sen tarvetta, joka pitäisi ymmärtää ennen 
strategiatyötä. 

Strategiatyö itsessään ja työn valvon-
taan laatimamme mittarit testaavat mei-
dän omaa johtamistaitoamme tänä vuon-
na. Pystymmekö laatimaan INFRA ry:lle 
selkeät tavoitteet vastuuhenkilöineen 
sekä mittarit, jotka mittaavat tavoitteiden 
saavuttamista? 

Seuraammeko näitä mittareita syste-
maattisesti ja analysoimmeko tuloksia 
tavoitteiden valossa säännöllisesti? Mikäli 
tarve vaatii, olemmeko ketterän symbolim-
me ketun imagon arvoisia ja muutamme 
havaitsemamme epäkohdat heti?  
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Markku Vänskä: ” Työt kannattaa suunnitella hyvin ja riskit kartoittaa etukäteen.”

– Miten etukäteissuunnittelu ja riskikar-
toitukset tehdään sekä miten toimitaan, jos 
kaikesta huolimatta sähkökaapeli putkah-
taa kaivettaessa esiin, hän luettelee asioita, 
joita toivoisi koulutuksessa kehitettävän.

Hermot koetuksella

Eleniassa tehtiin jo vuosia sitten päätös 
rakentaa kaikki uudet sähköverkot maakaa-
pelointeina. Vanhat ilmajohdot puretaan 
vähitellen. 

Oma lukunsa ovat myrskytuhot, joiden 
jälkiä korjailevat infra-alan työntekijätkin. 
Ilmajohtojen alla on vaarallisinta työsken-
nellä silloin, kun myrsky on päällä. 

Esimerkiksi metsäkone voi osua jännit-
teiseen johtoon ja jäädä jopa siihen kiinni, 
jos on varomaton. Johdot voivat katketa ja 
tippua maahan. 

– Silloin kannattaa yrittää ensin irrottau-
tua johdosta.  Ellei se onnistu, on koneesta 
poistuttava hyppimällä tasajalkaa kau-
emmaksi.  Koneen metalliosia ja maata ei 
kannata koskettaa yhtä aikaa. Tällaisessa 
tilanteessa sähkö yleensä katkeaa hetkek-
si, mutta voi palata koska tahansa takaisin, 
jolloin voi syntyä hengenvarallinen tilanne, 
Vänskä toteaa.

Ammattilainen avuksi

Myös maakaapeleiden lähellä on syytä 
varovaisuuteen. Sähköyhtiölle pitää teh-
dä ilmoitus, jos maan alta löytyy yllättäen 
jännitteisiä sähköjohtoja tai jos maadoitus-
lankoja, johtoja tai kupareita vaurioitetaan 
kaivutöissä vahingossa. Vaurioiden korjaa-
minen on jälkikäteen kallista. 

– Kaivettaessa esiin tulevaan kaapeliin 
on aina suhtauduttava kuin siinä olisi jän-
nite, ellei sähköalan ammattilainen ole sitä 
tehnyt jännitteettömäksi ja antanut käsitte-
lyohjeita. Jos kaapeli on jännitteinen, siihen 
saa koskea vain sähkötyön ammattilainen, 
Vänskä korostaa.   

Kaapeleita ei pidä lähteä myöskään siir-
telemään omin päin.

– Ei saa olla niin kiire, ettei työtä voisi 

Sähköverkot menevät maan alle
– Muista tilata kaapelinäyttö hyvissä ajoin!
Maarakentajan kannattaa selvittää joh-
totiedot hyvissä ajoin, koska kattavia 
johtotietoja ei välttämättä löydy yhdestä 
paikasta eikä kaapelinäyttöä saa lyhyellä 
varoitusajalla. 

Teksti ja kuva: Kaisa Salminen

Maakaapeloinnit lisääntyvät jopa haja-
asutusalueilla. Niitä vyöryttää eteenpäin 
uudistunut sähkömarkkinalaki, joka asettaa 
vaatimukset sähkön toimitusvarmuudelle. 

Teiden sisäluiskaan sijoitetaan yleensä 
1–40 kilovoltin kaapeleita. Maarakentaja-
kin joutuu yhä enemmän sähkön kanssa 
tekemisiin. 

– Maarakentajan paras henkivakuutus 
on selvittää hyvissä ajoin, löytyykö kaivu-
kohdasta jännitteisiä kaapeleita, turvalli-
suuspäällikkö Markku Vänskä Eleniasta 
korostaa.

Vänskän mukaan ei pidä luottaa tuuriin, 
vaikka joku sanoisikin, että maan alla ei ole 
kaapeleita. Vaurioitunut kaapeli voi aiheuttaa 
sähköiskun tai valokaaren. Niin maallikoille, 
maarakentajille kuin sähköalan ammattilai-
sille on sattunut kaapelitöissä vakavia sähkö-
tapaturmia, osa kuolemaan johtavia.

Kartoita riskit

Kaapeliasennusten kokonaisvastuu kuuluu 
sähköurakoitsijalle. Sähköalan ammattilai-

set tekevät kaapeleiden, kaappien ja muun-
tamoiden kytkennät. Maarakentaja kaivaa 
kaapelit maahan ja selvittää, onko maan 
alla vanhoja kaapeleita. 

Sähköyhtiöt Vänskän mukaan yleensä 
tietävät, missä kaapelit sijaitsevat. Jos joh-
totietoja ei löydy, voi tilata kaapelinäytön. 
Lisäksi on selvitettävä, onko maan alla 
vanhoja vesijohtoja, kaasuputkia tai mitä 
tahansa asennettua infraa, esimerkiksi 
telejohtoja.

– Työt kannattaa suunnitella hyvin ja ris-
kit kartoittaa etukäteen, koska kiire altistaa 
onnettomuuksille, hän neuvoo.

Osaamista pitää kehittää

Tukesin tietoon on tullut viimeisen kymme-
nen vuoden ajalta kymmenen sähköiskua 
tai valokaarta, jotka liittyvät maakaapelei-
den lähellä työskentelyyn. Lisäksi on ollut 
paljon vaaratilanteita. 

– Sähköisku voi aiheuttaa palovammo-
ja, sydämen kammiovärinää tai verenkuvan 
muutoksia. Henkikulta on vaarassa varsin-
kin, jos ei pääse kaapelista irti, Vänskä sanoo.

Työmaan työnjohtajalla on perehdytys-
velvollisuus, minkä lisäksi jokainen työnte-
kijä on velvollinen ilmoittamaan havaitse-
mistaan työturvallisuusriskeistä ja huoleh-
timaan, että ne merkitään kaikille tiedoksi. 

Vänskän mielestä sähköturvallisuus voi-
si olla vielä enemmän esillä.

Kalasataman REDI-työmaalla vaikutetaan tuhansien ihmisten liikenteeseen. Räjäytykset on sen takia ajoitettava metroliikenteen ehdoilla. 
Sähköturvallisuus kulkee aina mukana; metroradan korkeajänniteriskit pitää kartoittaa ja maanalaisten kaapeleiden siirrotkin huomioida.

Jari Korpisaaren mobiilisovellukseen kirjataan ylös 
muun muassa kuorma-auto, johon on lastattu  
louhetta yli äyräiden ja dumpperi, josta puuttuvat 
ajovalot ja varovilkut. 
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tarvittaessa keskeyttää ja kutsua sähköalan 
ammattilaista avuksi.

Tiedonkulku ongelmana

Maakaapelointeja urakoivan yrityksen 
näkökulmasta vaaratilanteita aiheuttavat 
myös tietokatkokset. Sähköyhtiöstä on saa-
tettu antaa työlupa, vaikka maakaapeli on 
jännitteinen. 

– Meillä on ollut useita tällaisia läheltä 
piti -tilanteita. Vain henkilöiden ymmär-
rys siitä, miten pitää toimia, on pelastanut 
onnettomuudelta, toimitusjohtaja Nina 
Lindström RTA-Yhtiöistä kertoo. 

Lindströmin mielestä työturvallisuus on 
paljolti tilaajasta kiinni. Mitä selkeämpiä 
tarjouspyyntöjä tehdään, sitä paremmin 
urakoitsijat voivat laskea työturvallisuuden 
mukaan tarjoushintaan.

– Jos kaikilla olisi samanlaiset vaati-
mukset, lähtisi työturvallisuus kehittymään 
parempaan suuntaan, hän arvioi.

– Maallikkotilaajilla ei ole välttämättä 
samanlaista ammattitaitoa kuin esimerkiksi 
sähköyhtiöllä. Urakoitsijan on huolehditta-
va silloin työturvallisuudesta alusta alkaen 
itse, Vänskä täydentää.

Vastuu kuuluu kaikille

Kaivantojen turvallisuus -tutkimushank-
keessa heräsi kysymys, voiko kaivanto-
suunnittelua ylipäätään jättää urakoit-
sijan tehtäväksi. Kaivantosortumat ovat 
vuosikymmenestä toiseen suurin työta-
paturmaisten kuolemien aiheuttaja infra-
alalla. Niitä sattuu etenkin julkisen tilaajan 
vesijohtotyömailla. 

– Tilaajalla tai rakennuttajalla on oma 
vastuunsa kaivantoturvallisuudesta eikä 
sitä voi delegoida eteenpäin, riskienhallin-
nan ja turvallisuuden johtava asiantuntija 
Eeva Rantanen Rambollista toteaa.

Urakoitsijoiden haastatteluissa nousi 
esiin lukuisia ongelmia; maaperän ominai-
suudet  muuttuvat arvaamattomasti, suun-
nitelmat puuttuvat usein kokonaan eikä 
tilaajan ja valvojan ammattitaito riitä. 

Urakkalaskentaa varten ei saada riittä-
västi tietoa, jotta tuennan kustannusvaiku-
tus voitaisiin ottaa huomioon. Vaikka lääniä 
olisi kuinka paljon, kaivutyölle annetaan 
usein liian pieni työalue, jolloin vaarana on, 
että kaivetaan liian jyrkkiä luiskia.

Urakoitsijat toivoivat työmaalle aktiivista 
ja ammattitaitoista valvojaa, jolla on pää-
täntävaltaa tehdä ratkaisuja. – Suunnitel-
miin tehtävät muutokset on hyväksytettävä 
suunnittelijalla ja muutenkin on hyvä miet-
tiä työn turvallista toteutusta ennen työhön 
ryhtymistä, Rantanen neuvoo.

Laadunvarmistus vaatii tietoa

– Yllätyksiä ja häiriöitä on työmailla aivan 
liikaa, EM Pekkisen teknisenä johtajana 
pitkään toiminut Pentti Virkkunen puo-
lestaan arvioi.

Häiriöt vaikuttavat Virkkusen mukaan 
oleellisesti työturvallisuuteen, työaikatau-
luihin, rakentamisen suunnitelmallisuu-
teen, lopputuloksen laatuun ja osapuolten 
väliseen yhteistyöhön. Tämä kaikki syö 
työnjohtajan henkistä kapasiteettia, minkä 
välillinen vaikutus on dramaattinen. 

– Suunnittelun ohjauksessa tulisi olla 
pääpaino pätevyydellä eikä kaikkea kanna-
ta kilpailuttaa. Aikataulun tulisi olla realis-
tinen pohjatutkimusten ja suunnittelutehtä-
vän vaativuuteen sekä resurssien määrään 
nähden, hän sanoo.

Pohjatutkimusten tarve jostain syystä 
aliarvioidaan ja säästöt kohdistuvat Virk-
kusen mielestä väärään paikkaan.

– Laadunvarmistus vaatii kunnon pohja-
tutkimuksen ja suunnitelmien on oltava täy-
sin valmiina urakkatöitä aloitettaessa. Tätä 

on yritetty tolkuttaa RIL:n uudistuneessa 
Kaivanto-ohjeessa. Se kannattaa ehdotto-
masti hankkia.

Onnettomuuksista opiksi

Työturvallisuuspäällikkö Janne Sysiaho 
TVL:stä kertasi Monttumaanantain semi-
naarissa työtapaturmatilastojen karua vies-
tiä. Esimerkiksi viime vuonna kaksi työnte-
kijää kuoli maasortuman alle. Yrittäjä löytyi 
rivitalotyömaalta kuolleena jatkojohdossa 
kiinni. Myös peruuttavat ajoneuvot ovat 
edelleen iso ongelma maarakennusalalla. 

Onnettomuuksista ei ole otettu riittäväs-
ti opiksi, hän oletti ja kehotti tutustumaan 
opettavaisiin tarinoihin osoitteessa totti.tvl.fi.

Työturvallisuusvastaava Risto Lappa- 
lainen Liikennevirastosta oli käynyt Lon- 
toossa tutustumassa paikallisiin työtur- 
vallisuuskäytäntöihin. 

– Työmailla oli esimerkiksi paljon ensi-
apupisteitä ja tarkastuskortteja hälytyk-
sineen. Samoja käytäntöjä voisi soveltaa 
hyvin Suomessa, hän pohti.

Kova nuotti heti käyttöön

Monttumaanantain huipensi vierailu Kala-
sataman REDI-työmaan suurille montuille. 
Alueelle tulee kauppakeskus, kahdeksan 
tornitaloa ja maan alle useita kerroksia 
pysäköintitilaa. Infratyöt jatkuvat vuoteen 
2018 ja kauppakeskus valmistuu 2023.

Vierailijoita kehotettiin varovaisuuteen, 
koska alueella liikkuu paljon dumppereita 
ja kuorma-autoja. Pelkästään louheautoja 
nousee montusta kahden minuutin välein 
ja pahimmassa tapauksessa niistä voi ropis-
ta kiviä tielle. 

SRV Rakennuksen työturvallisuuspääl-
likkö Jari Korpisaarella on sähköiseen 
tunnistukseen perustuva mobiilisovellus, 
johon hän kirjaa työturvallisuusrikkeitä. 

– Tämä on niin valtavan suuri työmaa, että 
heti alkuun on otettava kova nuotti käyttöön. 
Työturvallisuudessa ei voi möhliä. 

Yleisiä työvirheitä 
Epäjärjestys työmaalla
Kaivannon reunan ylikuormitus
Liian jyrkkä luiska
Pohjavettä ei alenneta riittävästi
Työalustojen kantavuus ei ole riittävä
Paalutuskone tms. herkkä kaatumaan
Ajoluiskien jyrkkyys ja liukkaus
Ei tiedetä, missä on tuki-
seinän tavoitetaso
Juuripultit kiinnitetty huolimattomasti 
Ankkurin koeveto tehty väärin
Vaakapalkin ja tukiseinäraken-
teen väliä ei kiilata asiallisesti
Kaivannon sisällä liian suuri korkeusero 
Kallioon ulottuvan tuetun kaivan-
non loppukaivu varmistamatta 
Paalujen välistä kaive-
taan huolimattomasti
Kaivanto liian pitkään auki

Hyviä käytäntöjä
Turvallisuushavainnot, esim. tekstiviesti
Jokaisella velvollisuus reagoi-
da nopeasti puutteisiin
Turvallisuuspalaveri
Viikottaiset TR- tai MVR-mittaukset
Läheltä piti -tilanteiden raportointi
Turvallisuuspuhuttelut

Lisätietoa: 
– www.hengenvaara.fi; ohjeita 
turvalliseen työskentelyyn maakaape-
leiden ja ilmajohtojen läheisyydessä 
– RIL kaivanto-ohje (263-2014 )
– Vaara vaanii kaivannossa -opas

Yrittäjän riskiympäristö 
murroksessa
Yritysten riskiympäristö on ollut jo jon-
kin aikaa myllerryksen kourissa. Taus-
talla ovat muun muassa verkkohyök-
kääjien lisääntynyt kiinnostus yrityksiä 
kohtaan, muutokset asiakaskäyttäyty-
misessä ja kiristynyt kilpailu ammatti-
taitoisesta henkilöstöstä.

Teksti: Hanna-Maija Loikkanen 
ja Eliisa Anttila  Kuva: 123rf

Yrittäjäsanomien (09/14) haastattelema 
Turun ammattikorkeakoulun yliopettaja 
Jarkko Paavola on todennut, että eri-
tyisesti pienet yritykset tuudittautuvat 
helposti siihen uskoon, ettei niillä ole 
verkkohyökkääjiä kiinnostavia tietoja. 
Tämä ei Paavolan mukaan pidä paik-
kansa: pieniä yrityksiä käytetään usein 
porttina yrityksen suurempaan yhteis-
työkumppaniin – ja toisinaan dramaat-
tisin seurauksin. 

– Jos pieni, tietoyhteyksistä riippu-
vainen yritys joutuu verkkorikollisten 
hampaisiin, sen liiketoiminta ei välttä-
mättä koskaan toivu entiselleen, johtaja 
Kari Björklöv Fenniasta sanoo.

Tietoturvarikolliset ovat tunnettuja 
kekseliäisyydestään. Esimerkiksi sala-
usta hyödyntävät kiristyshaittaohjelmat 
ovat lisääntyneet viime aikoina. Niiden 
saastuttama kone salaa ensin käyttäjän 
koneella olevat tiedot, ja sen jälkeen 
tulee kiristysviesti: jos et maksa, tiedot 
jäävät salatuiksi.

Yritykselle yksi menestymisen edel-
lytyksistä onkin turvata tärkeät tiedot. 
Tavoitetaso tulee olla vähintään sel-
lainen, ettei liiketoiminnan jatkuvuus 
vaarannu. Kaikki verkkoon liitetyt lait-
teet on suojattava teknisesti, olipa kyse 
älypuhelimesta, tabletista, Windows- tai 
Mac-laitteesta.

– Jatkuvuuden kannalta on tärkeää 
huolehtia siitä, että ohjelmistoista ja 
perustiedostoista on olemassa vähin-
tään kaksi riittävän tuoretta varmuus-
kopiota. Vain silloin järjestelmän toimi-
vuus on palautettavissa kohtuullisella 
työmäärällä, Björklöv toteaa.  

Mitä ovat kyber-riskit?

Yritysten merkittävimmät kyber-riskit 
ovat kriittisen tietojärjestelmän häiriö, 
tietojärjestelmään kohdistuva rikollinen 
teko tai IT-laitteisiin kohdistuva omai-

suusvahinko. Pahimmillaan yrityksen 
liiketoiminta voi keskeytyä tai yrityksen 
hallussa oleva luottamuksellinen tieto 
vuotaa ulkopuolisille.

Jos liiketoiminta keskeytyy, se näkyy 
vähintään tilapäisjärjestelyistä johtu-
vina ylimääräisiä kuluina. Tietovuo-
don seurauksia voivat olla esimerkiksi 
vahingonkorvausvelvollisuus ja oikeu-
denkäyntikulut. Tulipalo, vuotovahinko 
tai palvelimen kovalevyn rikkoutumi-
nen ovat edelleen merkittäviä uhkia.

EU:n tulevan tietosuoja-asetuksen 
myötä viranomainen voi asettaa tietyil-
le yrityksille tietosuojavelvoitteiden lai-
minlyönnistä merkittäviä sakkomaksu-
ja. Maineen menetys esimerkiksi asiak-
kaiden silmissä voi olla vakava seuraus.

– Yhä useampi yritys on siirtänyt IT-
järjestelmänsä ja -palvelunsa ulkopuoli-
sen hoidettavaksi. Ulkoistamisesta huo-
limatta riskejä ei voi siirtää kokonaan IT-
palveluntuottajalle, riskipäällikkö Jani 
Salonen Fenniasta muistuttaa.

Miten kyber-riskejä voidaan hallita?

Riskien hallinnan lähtökohtana on tun-
nistaa ja arvioida riskit. Yrityksen tulee 
kartoittaa kriittisten tietojärjestelmien 
kokonaisuus alihankintaketjuineen 
sekä kartoittaa yrityksen käsittelemän 
tietoaineiston laatu ja määrä.

– Jos yrityksessä käsitellään suuria 
määriä henkilötietoja tai luottokorttitie-
toja, niiden suojaukseen tulee kiinnittää 
erityistä huomiota, sanoo Salonen. 

Yrityksen on suunniteltava riittävät 
ennaltaehkäisevät riskienhallintatoi-
menpiteet, kuten tekniset tietoturvarat-
kaisut ja henkilöstön tietoturvakoulu-
tus. Lisäksi on suositeltavaa harjoitella 
etukäteen, miten erilaisista häiriötilan-
teista ja vahinkotapahtumista toivutaan 
mahdollisimman nopeasti.

Vakuutuksella voidaan kattaa liike-
toiminnan keskeytymisen aiheuttamaa 
katemenetystä ja ylimääräisiä kuluja 
sekä tietovuodon aiheuttamaa vahin-
gonkorvausvastuuta, oikeudenkäynti-
kuluja ja mahdollisia sakkomaksuja. 
Kybervakuutus korvaa IT-asiantunti-
joiden, maineenhallinnan konsulttien 
sekä juridisen avun aiheuttamia kustan-
nuksia. Osa riskeistä voidaan vakuuttaa 
myös perinteisillä omaisuus- ja keskey-
tysvakuutuksilla. 
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Juha Sipilä: “Kansantalous on saatava kahden prosentin kasvu-uralle.”

euroa. Keskustan pääratkaisuna on Vanha-
sen mukaan siirtää osa kehityshankkeiden 
siivusta perustienpitoon. 

– On selvää, että uutta rahaa ei valtiolta 
löydy. Ratojen ja moottoriteiden kehitys-
hankkeiden siivusta pitää  siirtää selkeä osa 
– vähintään 200 miljoonaa euroa – perus-
tienpitoon, koska puolet siitä kuluu pelkäs-
tään korjausvelan kasvun pysäyttämiseen. 
Silloinkin kestää kauan, että infra saadaan 
kuntoon, hän arvioi. 

Pyörät pyörimään

Energiapaneeliin oli saatu muitakin huippu-
poliitikkoja. Keskustan puheenjohtaja Juha 
Sipilä lupasi, että verojen korotus ei kuulu 
puolueen työkalupakkiin, vaikka taloutta 
on sopeutettava tiukalla menokurilla. 

– Kansantalous on saatava kahden pro-
sentin kasvu-uralle. Kymmenen vuoden 
tavoitteena on 200 000 uutta työpaikkaa, 
joista merkittävä osa tulee biotaloudesta ja 
bioenergiasta.

Edessä on Sipilän mukaan isoja yhteis-
kunnallisia reformeja, jotka tarkoittavat 
tulos tai ulos -meininkiä aina valtioneuvos-
tosta alkaen, vähemmän ministeriöitä, kol-
legiaalista työskentelytapaa ja strategista 
hallitusohjelmaa, jossa keskitytään vähem-

piin asioihin, mutta ne tehdään kunnolla.
– Myös vaihtotase pitää saada tasapai-

noon. Meillä on kova tavoite nostaa uusiu-
tuvan energian osuus 20 vuodessa yli 60 
prosenttiin. Samassa ajassa on mahdolli-
suus päästä sähkön suhteen omavaraiseksi 
ja jopa liikenteessä 50 prosentin omavarai-
suuteen, Sipilä arvioi.

– Uskon, että kun päätöksiä lähdetään 
tekemään määrätietoisesti, yhteiskunta 
pääsee apatian tilasta ja pyörät alkavat 
pyöriä.

Kovaa työtäkin tarvitaan 

Sahateollisuutta edustava Markku Kos-
kinen muistutti, että 1990-luvun lamasta 
noustiin kovalla työllä ja hyvillä poliittisilla 
päätöksillä. 

– Kovaa työtä tarvitaan nytkin, koska 
hyviä poliittisia päätöksiä ei ole juurikaan 
tehty ja euro tuskin romahtaa, hän sanoi 
viitaten Suomen markan devalvaatioon 
1990-luvulla. 

Kansanedustaja Eero Lehti Kokoomuk-
sesta yhtyi Koskisen näkemykseen arvellen, 
että vastuuta ei uskalleta ottaa, koska var-
mistellaan valintaa seuraavalle kaudelle. 
Hän sähköisti lopuksi keskustelua ilmoit-
tamalla olevansa valmis kymmenkertais-

Keskustapoliitikot eivät halua 
tinkiä perusväylänpidosta
Hakevuoren maaliskuussa 2015 järjestämä 
Energiapäivä houkutteli Askolaan tuhat-
kunta osallistujaa. Vaalien läheisyys lei-
masi tapahtumaa ja paikalla oli runsaasti 
kansanedustajia sekä keskeisiä Keskusta-
puolueen päättäjiä. 

Teksti ja kuvat: Kaisa Salminen

Ohjelmassa oli harvennushakkuunäytöksiä, 
energiapuun keruuta ja paneeli, jossa haet-
tiin ratkaisuja Suomen talousongelmiin, 
energiapolitiikkaan ja infran huonoon kun-
toon laajalla pensselillä. 

INFRA Uudenmaan toiminnanjohtaja 
Mikaela Aaltonen oli tapaamassa kansan-
edustajaehdokkaita ja viemässä INFRAn 
ilosanomaa sekä vaalitavoitteita eteenpäin. 

– Lähes kaikki ottivat vaalitavoitteet vas-
taan positiivisesti. Moni oli sitä mieltä, että 
tiestöön kuntoon on panostettava vaikka 
uusien hankkeiden kustannuksella, hän 
tiivisti tunnelmia.

Uutta rahaa ei löydy

Esimerkiksi Suomen entinen pääministe-
ri Matti Vanhanen avasi samalla INFRA 
Uusimaa -lehdelle näkemyksiään infran 
korjausvelasta, joka on noin 2,3 miljardia 

tamaan Sipilän asettaman kasvutavoitteen.
– Eläkerahastot pitäisi saada palvele-

maan suomalaisia yrityksiä. Näin saataisiin 
tuhansia työpaikkoja korkean osaamisen 
alueelle.

Osaamisella Suomi nousuun?

Sipilä lupasi lyödä Lehden kanssa kättä, jos 
eläkerahastot saadaan mukaan talkoisiin. 

 – Rahasta ei ole pulaa vaan siitä, että se 
ei kohdistu yritysten taseisiin. Eläkerahas-
tot rahoittavat nyt kilpailevia yhteiskuntia 
ja yrityksiä maailmalla. Kaikkein tärkeintä 
Suomen kilpailukyvylle on panostaa osaa-
miseen, hän korosti.

Johdatteleviakin kysymyksiä esitettiin; 
laitetaanko maantiet kuntoon ja jätetään 
Pisararata rakentamatta? Ajatus miellyt-
ti pitkälti metsäteollisuuden vaikuttajista 
koostuvaa paneelia.

Ympäristöministeriön olemassaolokin 
kyseenalaistettiin. Kaikki panelistit eivät 
olleet valmiita ajamaan sitä alas, mutta 
lupaprosessien tehostamista liputettiin.

– Meidän on yhteiskuntana pystyttävä 
antamaan palvelulupaus; lupa kuin lupa 
-päätös tulee esimerkiksi vuodessa. Nyt 
monen miljardin investoinnit seisovat lupa-
jonossa, Sipilä huomautti. 

– Infran kehityshankkeiden sii-
vusta pitäisi siirtää vähintään 
200 miljoonaa euroa perustien-
pitoon, Matti Vanhanen linjasi. 

Kättä päälle ja infra kuntoon! 
Keskustan puheenjohtaja Juha Sipilä ja 
INFRA Uudenmaan varapuheenjohtaja
Reijo Wuorio paiskaavat kättä.

Lisätietoa:
www.infra.fi/yksinker-

taista; INFRA ry:n vaali-
tavoitteet: 1 sentti,  

1 prosentti, 1 suunta 
 ja 1 ministeriö.
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Infra-yrittäjän toiveet hallitukselle: 
Vähemmän byrokratiaa ja lisää joustoa työmarkkinoihin
Tuomo Piekka on vetänyt yli 20 vuoden 
ajan vantaalaista Konekauha Oy:tä, joka 
on INFRA ry:n aktiivijäsen vuodesta 1995 
saakka. MVR-valiokunnassa ja INFRA 
Uudenmaan hallituksessa vaikuttava Piek-
ka pitää pieneen yritykseen kohdistuvia 
velvoitteita joskus kohtuuttomina.

Teksti  ja kuva: Antti Tolonen

Yrittäjänä ja valiokuntatyön kautta sinul-
la on kattava näkemys valtakunnalli-
sestikin infra-alan tilanteesta. Miltä se 
vaikuttaa?
– Suuret kausivaihtelut tekevät työvoiman 
saannista haasteellista. Hektisyys ja kiire 
ovat kasvaneet. Ennen asiakkaalla saattoi 
olla viisikin keikkaa, jotka voitiin tehdä 
parhaiten sopivaan aikaan. Nyt koneen 
pitäisi olla jo tontilla, kun luurin laskee 
alas. Ei tällaiseen palokuntavalmiuteen 
kukaan pysty. 

– Suomessa EU:n säädökset juntataan 
läpi ensimmäisien joukossa. Niillä luodaan 
kustannuspaineita, samaan aikaan kun 
työstä saatava hinta laskee. Erityisesti pie-
nillä yrityksillä on rasitteena jatkuvasti kas-
vava byrokratia. Hyvä esimerkki on kuorma-
auton uudet ammattipätevyysvaatimukset. 
Kaikki kuskit eivät enää automaattisesti saa 

ajaa kuorma-autoa, mikä nostaa suoraan 
kustannuksia. Meilläkin on pieniä koneita, 
joita joutuu liikuttamaan useita kertoja päi-
vässä kuorma-autolla. 

– Ilmoitusvelvollisuus on tehnyt sen, että 
yhden ihmisen pitäisi olla netissä syöttämäs-
sä ilmoituksia päivittäin. Onko niistä meille 
oikeasti hyötyä? On kohtuutonta pienelle 
yritykselle, että valtiolta saattaa tulla 15 000 
euron lappu kouraan pienestä virheestä, jon-
ka taustalla on inhimillinen erehdys. 

Kuinka hyvin työmarkkinat toimivat?
– Lisää joustavuutta tarvitaan. En ymmär-
rä laittomia lakkoja, joihin ei ole kunnon 
sanktioita. Ne koskettavat laajasti muitakin 
aloja. Tämä johtaa siihen, että henkilöstö-
vuokraus yleistyy. Se tasaa ruuhkahuip-
puja, mutta tuo samalla selkeää epätasa-
arvoa. Verottaja voi joissakin tapauksissa 
katsoa toiminimen haltijan olevan tilaajan 
tai toimeksiantajan työntekijä. Tämä asia 
pitäisi ehdottomasti saada oikaistua uuden 
hallituksen toimesta. 

– Suomi ei ole yrittäjäystävällinen maa, 
kun työllistävää yrittäjää lähinnä rangais-
taan ja sanktioiden uhalla on hoidettava 
kaikenlaista. Vaalien alla yrittäjyydestä ja 
sen tukemisesta puhutaan, mutta vaalien 
jälkeen se unohdetaan. 

Mitkä ovat teesisi uudelle hallitukselle? 
– Koko eduskunnalle esittäisin toiveen, että 
lopetetaan jaarittelu ja laitetaan tärkeät asiat 
kuntoon. Maa ei voi ikuisesti elää velaksi ja nyt 
on päätösten aika. Infraan kannattaa satsata 
nyt, kun se on halpaa. Valmiina on paljon  
suunnitelmia, jotka on potkaistava käyntiin.

– Työllistämisen byrokratiaa pitää vä- 
hentää ja yhden miehen yritysten sorsimi-
nen tulee lopettaa. Suhteellisuuden taju on 
hukassa, kun valtio myy surutta omistuksi-
aan ulkomaille ja miljoonat valuvat paratii-
sivaltioihin. Samaan aikaan kytätään, ettei 
yksittäinen henkilö ole pimeissä töissä. 

Tuomo Piekka on Konekauha Oy:n toimitusjohtaja. Konepalvelutöitä, urakointia ja talvikunnossapitoa 
tekevä yritys työllistää kahdesta kolmeen henkilöä ja liikevaihto on reilu 300 000 euroa vuodessa.

Eero Lehti (kuvassa oik.) toivoi kitkarenkaista aitoa vaihtoehtoa kestopäällysteitä kuluttaville nasta-
renkaille. Pertti Hemmilä huomautti, että autoilijoilta kerätään vuosittain veroina ja maksuina lähes 10 
miljardia euroa vuodessa, mutta vain noin 5 prosenttia käytetään tienpitoon.Paikalla oli myös infra-alan väkeä kuten INFRA Uudenmaan entinen puheenjohtaja Markku Halonen.

– Uskoisin tienkäyttäjien hyväksyvän 
muutaman sentin korkotuen infran 
parantamiseen, Antti Kaikkonen arveli.

Vaikutustyö tuotti tulosta
INFRA Uudenmaan toiminnan-
johtaja Mikaela Aaltonen on 
tyytyväinen siihen, miten halli-
tusohjelmassa on otettu huomi-
oon liikenne ja rakentaminen.

– Määrätietoinen ja sinnikäs 
vaikuttaminen tuotti tällä ker-
taa tulosta ja infrarakentajille 
on luvassa lisää töitä. Hallitus-
ohjelmassa strategisiin hank-
keisiin ja korjausvelan vähen-
tämiseen varattiin 1,6 miljardia 
euroa vuoden 2018 loppuun 
mennessä. Tästä liikenteelle 
korjausvelan vähentämiseen 
varattiin noin 600 miljoonaa 
euroa, hän sanoo. 

Kuvassa keskustan paikalli-
sia edustajia Itä-Uudeltamaalta 
– Outi Lankia ja Olavi Merihaa-
ra – keskellään Reijo Wuorio. He 
saivat mukaansa INFRAn vaali-
tavoitteet -esitteen.
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Jukka Hynninen: ”Korjausrakentamiseen pitäisi panostaa nykyistä enemmän.”

Mäntsälän kunta 
suunnittelee 
teknisen toimen 
ulkoistusta
Mäntsälän kunta hakee teknisen toimen 
ulkoistuksella vähintään 10 prosentin kus-
tannussäästöä. Paikalliset yrittäjät kui-
tenkin epäilevät, syntyykö säästöjä. Myös 
uudet roolitukset huolettavat.

Teksti ja kuva: Kaisa Salminen

Mäntsälän kunnassa tehdyn selvityksen 
mukaan infran korjausvelka on noin 9 mil-
joonaa euroa ja toimitilapuolella 10 miljoo-
naa euroa. Kun samaan aikaan pitäisi sääs-
tää ja kehittää kuntaa, rahaa ei tahdo riittää 
korjaamiseen. 

– Ei ymmärretä, että jos nyt säästetään 
100 000 euroa, tulevaisuudessa joudutaan 
maksamaan viisinkertainen summa, jos 
halutaan palauttaa rakenteet samaan kun-
toon, teknisen lautakunnan puheenjohtaja 
Asko Eerola sanoo.

Heikko työtilanne

Myös paikallinen yrittäjä, kahdeksan hen-
keä työllistävän Majatien toimitusjohtaja 
Jukka Hynninen arvioi, että kunnan vesi-
johto- ja viemäriverkosto ovat tulleet suun-
nitteluikänsä päähän.

– Korjausrakentamiseen pitäisi panostaa 
nykyistä enemmän. Tilanne on viiden vuoden 
aikana huonontunut oleellisesti, hän sanoo.

Yhtiö on tehnyt maaliskuusta lähtien 
vesivuotojen korjauksia kunnan työmail-
la, mutta talvella oli hiljaista. Hynnisen 
mukaan oikein kenelläkään paikallisella 
infrayrittäjällä ei ole töitä, koska uudisra-
kentaminen on hiljentynyt. 

– Sipoo työllistää jonkin verran ja Järven-
päässä on alkamassa vesiosuuskunnan urak-
ka, mutta se on oma maailmansa. Urakoitsija 
joutuu vastaamaan ihan kaikesta suunnitel-
mista lähtien. Kyllä tilaajan pitäisi hoitaa 
oma osuutensa suunnitelmista ja joka hank-
keessa olisi oltava ulkopuolinen valvoja.

Uudet roolitukset huolettavat

Paikalliset yritykset ovat vastustaneet 
ulkoistusta.

– Kunta yrittää pienentää organisaa-
tiotaan, mutta nykyisen henkilöstön siir-
tyessä palveluntuottajalle tarvitaan lisää 

henkilöitä organisoimaan töitä puolin ja 
toisin. Tämän seurauksena kulut kasvavat. 
Väitän, että myös kuntalaisten palvelut hei-
kentyvät, kun kaikki tieto on ulkopuolisen 
käsissä, Hynninen arvioi.

– Ulkopuolisella palveluntuottajalla on 
usein valmiit kontaktit omiin hoviurakoit-
sijoihin. Luotan enemmän kuntaan, joka 
laittaa nettisivuille tai Hilmaan tarjouskyse-
lynsä. Tosin kunta voisi aktiivisemmin myös 
etsiä hyviä urakoitsijoita, hän jatkaa.

Tavoitteena kymmenen  
prosentin säästö

Ulkoistusselvitys keskeytettiin jo kertaal-
leen, koska paikallisille yrityksille haluttiin 
tarjota mahdollisuus osallistua tarjous-
kilpailuun esimerkiksi työyhteenliittymi-
nä. Liikevaihto- ja henkilöstömääräehtoja 
kevennettiin.

Jos uusi selvitys hyväksytään kesäkuus- 
sa, käynnistyy kilpailullinen neuvottelu- 
menettely. 

– Tarkoituksena on kilpailuttaa koko 
kuntatekniikka ja kiinteistöhoidon toimitila-
puoli. Ensin mainitussa työskentelee noin 16 
henkilöä, jälkimmäisessä 11 henkilöä, tekni-
sen toimen johtaja Hannu Seppälä kertoo.

– Ulkoistuksella haetaan vähintään 10 
prosentin säästöä. Muuten hankkeeseen ei 
ryhdytä, Asko Eerola täydentää.

Kuka vastaa akuuteista töistä?

Ulkoistuksessa Eerolan mukaan kunnalle 
jäisivät valvonta, suunnittelu ja akuutit työt.

– Jos parhaat työntekijät siirtyvät pal-
veluntuottajalle ja kunnalle jäävät akuutit 
työt, kuka niistä vastaa? Ulkoistuksen sijaan 
koko tekninen toimi pitäisi uudistaa, Hynni-
nen tokaisee.

Teknisellä puolella pitäisi hänen mie-
lestään olla enemmän ammattitaitoa val-
voa työmaita. Nyt sitä varten palkataan 
konsultteja. 

– Kukaan ei oikein uskalla ottaa vastuu-
ta mistään eikä rahaa uskalleta käyttää, 
koska pelätään, että kuntatalous romah-
taa. Tämän seurauksena infra rappeutuu. 
Ymmärrän toki, että Kapulin työpaikka-alue 
vie suuren osan infrapuolen määrärahois-

ta, koska sieltä haetaan pitkällä aikavälillä 
verotuloja.

Tontteja yrityksille

Kapulin alueella on parhaillaan menossa 
vajaa viiden miljoonan euron alueurakka, 
jossa louhitaan ja murskataan myyntikelpoi-
sia tontteja. Nykyisellään 30 hehtaarin aluet-
ta on tarkoitus tulevaisuudessa laajentaa.

– Tavoitteenamme on saada lisää isoja 
Tokmannin ja Yandexin tyyppisiä toimijoi-
ta, Seppälä kertoo.

Kiinteistöjen kunnossapitovastuuta ol-
laan jo siirtämässä ulkopuolisille palve-
luntuottajille. Syksyllä on käynnistymässä 
kymmenien miljoonien arvoinen elinkaari-
hanke, johon valittu palveluntuottaja raken-
taa kaksi koulua ja päiväkodin 20 vuoden 
palvelusopimuksella. Hanke tuo mukanaan 
infratöitäkin. 

Kuntakonserniin kuuluvan Mäntsälän 
Veden kanssa tehdään paljon yhteistyötä.

– Vesihuoltostrategiassa olemme tutki-
neet merivesiviemäriä ja jätevesien johta-
mista Viikinmäen puhdistamoon, Seppälä 
kertoo.

Ulkoistuskin vaatii osaamista

Naapurikunta Pornainen ostaa lähes kaikki 
infrapalvelut ulkopuolisilta palveluntuotta-
jilla, joten ulkoistussuunnitelmat eivät siltä 
osin ole ajankohtaisia. Kunnan tekninen 
johtaja Jukka Pietilä kuitenkin korostaa, 
että tilaaminen vaatii aina osaamista.

– Pelkästään hinnalla ei kannata kilpai-
luttaa. Jos ulkoistat vaikka koko teknisen toi-
men ilman hankintaosaamista, et voi tietää 
mitä laatua saat. Hankinta-asiakirjoihin pitää 
kirjata laatuasiat täsmälleen oikein, ettei nii-
tä jouduta puimaan markkinaoikeudessa. 

Majatie korjaa kunnallistekniikkaa yhteistyössä Mäntsälän Veden kanssa. Kuvassa Jukka Hynninen (toi-
nen oik.), kuorma-autoilija Risto Uusi-Simola(vas.), Majatien kaivinkonekuljettaja Juha Laakso ja Sami 
Moilanen Mäntsälän Vedestä.

Mäntsälän kuntatekniikan ulkoistusselvi-
tyksen lähtökohtana on, että katujen kun-
nossapito ja yleisten alueiden kesä- sekä 
talvihoito tehdään liikkeenluovutuksena. 
Kunta luopuu omasta työvoimasta ja kalus-
tosta sekä siirtää ne uudelle toimijalle.
– Ulkoistushanke on herättänyt tietysti vas-
tarintaa. Olisi ihanaa, jos kaikki voisi jatkua 
kuten ennenkin, mutta ulkoistuksesta hyö-
tyvät kaikki. Kaikissa tutkituissa teknisen 
toimen ulkoistuksissa säästöt ovat olleet 

10–20 prosentin luokkaa, johtava asiantun-
tija Heikki Lonka Granlundilta perustelee.

Kunnan työntekijät siirretään vanhoina 
työntekijöinä palveluntuottajalle ja heidät 
koulutetaan. Palkkaus säilyy samana.  

– Kuntalaiset saavat jatkossa parem-
min tuotettuja palveluja edullisemmin. 
Ei kunta pysty 17 henkilön voimin järjes-
tämään samanlaisia laatu- ja asiakaspa-
lautejärjestelmiä kuin moni yksityinen 
palveluntuottaja.

Lonka uskoo, että paikallisille infra-
alan yrittäjillekin riittää tulevaisuudessa 
töitä, koska uudelle toimijalle siirtyvä 
kunnan henkilöstö ikääntyy ja heidän 
tilalleen tuskin palkataan uutta väkeä.

– Töitä tilataan pikemminkin lisää 
alihankintana. Kaikissa kunnissa, joissa 
on tehty ulkoistuksia, isommat palvelun-
tuottajat käyttävät paikallisia yrityksiä – 
kunhan nämä eivät ylihinnoittele töitään 
tai heittäydy muuten hankaliksi. Paikal-
lisilla yrittäjillä on myös mahdollisuus 
muodostaa työyhteenliittymä ja ryhtyä 
organisaattoriksi.

Uudet roolitukset voidaan kokea 
uhkana, kun tuttujen virkamiesten sijaan 
on neuvoteltava yksityisten yritysten 
kanssa.

– Toisaalta kunnan pitää tänä päivänä 
kilpailuttaa omat toimeksiantonsa. Sen 
sijaan yksityinen urakoitsija voi tehdä 
minkälaisia sopimuksia tahansa puhelin-
soitolla tai kilpailutuksen kautta, Lonka 
huomauttaa. 

– Kunnan puolella sairaspäiviä on pal-
jon enemmän kuin yksityisellä. Sopimuk-
set ovat hankalia, jos haluaa esimerkiksi 
tehdä lauantaina tai sunnuntaina töitä. 

Tutkimukset puoltavat ulkoistusta



Rakennetun ympäristön 
laatu korostuu
Mäntsälän kirkonkylän keskustan rakenta-
minen on nytkähtänyt vauhdilla liikkeelle. 
Trendinä on senioriasuminen ja yhteisiä alu-
eita kehitetään vuorovaikutuksessa kunta-
laisten sekä muiden sidosryhmien kanssa.  

Teksti ja kuva: Kaisa Salminen

Mäntsälän kunnantalolla järjestettiin touko-
kuussa 2015 Arkkitehtuuriseminaari, jossa 
pohdittiin rakennetun ympäristön laatua. 

– Ennen ajateltiin, että omakotialueet ja 
hypermarketit syntyvät ilman kaavoitusta-
kin, mutta se ei enää riitä. Paikkakunnalla 
pitää olla keskusta, kävely- ja pyöräily-
ympäristöä sekä toimiva joukkoliikenne, 
jotta se pärjää kilpailussa muiden paikka-
kuntien kanssa. Tähän tarvitaan monia-
laista suunnittelua ja ymmärrystä siitä, 
mitä ollaan tekemässä, kaupunkitutkija Leo 
Kosonen korostaa.

Autokaupunkien laatu ei Kososen mu-
kaan enää kelpaa ja laatuasiat on mietittävä 
tarkemmin. Mikä on esimerkiksi oikea käve-
lyetäisyys keskustan palveluista?

– Matala ja tiivis tuntuu houkutteleval-
ta, mutta ihmiset kävelevät juuri sen verran, 
mikä tuntuu hyvältä. Pitää olla tietty alue 
varattu kävelyä varten ja toinen joukkolii-
kennettä varten, jota varten tarvitaan riittä-
västi ihmisiä.

Visiona kaunis pikkukaupunki 

Mäntsälässä tehdyn selvityksen mukaan 

joenrantaan ei haluta kovaa rakentamista. 
Mäntsälän kunnanvaltuuston puheenjohtaja 
Anna Helinin mukaan liikkumismahdolli-
suus joenrannassa säilytetään, vaikka ydin-
keskustaa on alettu tiivistää rakentamalla 
olemassa olevien rakennusten välitiloihin.

– Tavoitteena on, että Vanhalle Kirkonmä-
elle nousee kaunis pikkukaupunki. Samaan 
aikaan meillä on viisi kehitettävää kyläalu-
etta. Näistä tavoitteista pidetään kiinni, hän 
lupaa.

  
Yhteistä säveltä etsitään

Trendinä on senioripalveluasuntojen raken-
taminen, koska väestö ikääntyy. Hartela on 
aloittanut keskustassa tähän liittyen juuri 
toisen rakennusvaiheen. 

– Kommentointirumban sijaan tarvitaan 
intohimoa. Pysäköintinormeista kinaami-
sen sijaan kuntaa voitaisiin kehittää yhteis-
työssä rakennusliikkeiden kanssa, esittää 
Hartela-yhtiöiden kehitysjohtaja Tero Van-
hanen, jonka mielestä rakentamisen laatua 
katsotaan monesti melko kapeakatseisesti.

Miten kaikki toimijat saataisiin puhal-
tamaan yhteen hiileen, pohtii myös Anni-
ka Warras-Stjernvall Mäntsälän kunnan 
maankäyttölautakunnasta. Välineeksi hän 
ehdottaa arkkitehtuuripoliittista ohjelmaa. 

– Jos yksi tontti myydään esimerkik-
si Hartelalle ja viereisen rakennuksen 
suunnittelee vaikka NCC:n arkkitehti, 
ei ydinkeskustaa päästä rakentamaan 
kokonaisuutena.

Kohderyhmänä asiakas

Kirkonkylän keskustan eli Yhteisen olo-
huoneen suunnitteluun ja toteutukseen 
on pyritty sitomaan mukaan kunnallis-
tekniikan, kaavoituksen ja rakennuslu-
van myöntäjien edustajia, kiinteistöjen 
omistajia, kauppoja, yrittäjiä, asukkaita, 
lautakuntia ja kulttuuripuoli. Myös maan-
omistajien kanssa pyritään tekemään 
kompromisseja. 

– Tämä on meille uusi prosessi etenkin, 
kun Yhteinen olohuone on isolta osalta liik-
keiden ja yksityisten aluetta. On mietittävä 

esimerkiksi missä levähdetään, missä säi-
lytetään pyörät ja missä on sateelta suojaa, 
kunnan asemakaavainsinööri Tapio Sill-
fors kertoo.

Kaavan hän kokee huonoksi välineeksi, 
koska se tehdään kerran 10 tai 20 vuodessa, 
mutta kunta kehittyy koko ajan.

– Millaisista aineksista, kenen tekemä 
ja miten käytetty on Yhteinen olohuone? 
Tähän toivon kommentteja. Jokainen voi 
vaikuttaa siihen, miten Mäntsälä kehittyy. 
Viestejä voi jättää vaikka Mäntsälän kunnan 
Facebookin keskustelupalstan kautta! 

 Laadukkaan kaupunkikehityksen puolestapuhujat Tuula Palaste-Eerola, Tapio Sillfors ja Leo Kosonen.
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Kari Lehto: ”Yhdellä kertaa on käytetty 550 kilogrammaa räjäytysainetta.”

 Hissikuilu 
porautuu maan uumeniin
Lohjan Tytyrin kalkkikaivoksen uumenissa 
rakennetaan yli sata metriä syvää hissikui-
lua. Kone aikoo testata kuilussa pilvenpiir-
täjiin tarkoitettua hissiteknologiaa. Vaati-
vassa kohteessa edetään turvallisuuden ja 
logistiikan ehdoilla, virheisiin ei ole varaa. 

Teksti ja kuvat: Kaisa Salminen

Koneella on noin sata testikuilua, mutta 
Tytyrin laboratorio on lajissaan maailman 
suurin. Siellä sijaitsee myös maailman 
syvin, 330 metrin syvyyteen sukeltava his-
sitestikuilu, jota tullaan katsomaan ympäri 
maailmaa. Hissimatkat tehdään nurin päin 
maan uumeniin. 

Tytyrin laboratoriossa on entuudestaan 
neljä testikuilua ja laajennuksen myötä niitä 
tulee viisi lisää.

– Pilottikuilu ammuttiin heinäkuussa 
2014 alhaalta ylöspäin perinteisellä Ali-
mak-menetelmällä, työmaapäällikkö Kari 
Lehto Lemminkäinen Infrasta kertoo. Hän 
on monien muiden työntekijöiden tavoin 
entisen Tolarockin miehiä. 

Lemminkäinen laajensi kaivososaamis-
taan vuonna 2008 ostamalla kaivoslouhin-
toihin erikoistuneen Tolarockin, joka fuusi-
oitui emoyhtiöönsä syksyllä 2014.

Tarkat mittatoleranssit

Lemminkäinen on kohteessa pääurakoit-
sijana ja Parma toimittaa hissikuiluele-
mentit. Parman asennuskehikkoratkaisun 
odotetaan tuovan parannusta asentajien 
työturvallisuuteen ja kuiluelementtien 
asennustarkkuuteen. 

Lehto arvelee ratkaisun myös nopeutta-
van asennustöitä, koska telineitä ei tarvitse 
rakentaa ja purkaa erikseen.

– Kohde on poikkeuksellinen paitsi kui-
lun syvyyden myös elementtien asennus-
tarkkuuden suhteen. 

Työvaihe kerrallaan

Louhintoja tehdään tiiviissä yhteistyössä 
Nordkalkin kanssa, koska kuilu tulee Tyty-
rin maanalaisen kalkkikaivoksen yhteyteen. 
Nordkalk on muun muassa lastannut irtoki-
vet ja täyttänyt niillä vanhoja kaivoksiaan, 
sekä kerännyt kuilusta löytyneen kalkin 
talteen.

Louhinnoissa on vältytty isommilta 
yllätyksiltä, koska työvaiheet suunni-
teltiin tarkasti ja kalkkikivi on tunnettu 
hyvälaatuisuudestaan.

– Louhintavaihe oli haastava, koska pys-
tykuilussa voi tehdä vain yhtä työvaihetta 
kerrallaan turvallisesti. Normaalitunnelissa, 

joka on vaakatasossa, voi olla vaikka kuinka 
monta konetta peräkkäin, Kari Lehto toteaa. 

Hissikuilua ammuttiin kolme metriä 
kerrallaan alaspäin, porakoneita lastattiin 
torninosturilla kuiluun joka toinen päivä ja 
niillä porattiin 15–20 tuntia, jonka jälkeen 
ne nostettiin pois, räjäytysaineet laskettiin 
kuiluun, panostettiin ja räjäytettiin. 

Lopuksi kuiluun nostettiin kaivinkone, 
joka tyhjensi sen irtokivistä. Miehet lasket-
tiin korissa kuiluun ja seinämät rusnattiin. 

– Tämä prosessi toistettiin yli 50 kertaa, 
Lehto laskee.

Turvallisuus edellä

Lemminkäisen urakkaan kuuluvat kuilun 
louhinta ja lujitukset sekä elementtiasen-
nukset. Hissielementtien asennus käyn-
nistyy kesällä 2015. Rakennusurakka on 
tarkoitus luovuttaa asiakkaalle eli Koneelle 
lokakuussa 2015. 

Töitä on tehty kahdessa vuorossa ja 
Lehdon mukaan kaikki työntekijät teke-
vät kaikkea poraamisesta panostamiseen. 
Louhittaessa Koneen hissilaboratorion alla 
myös tärinän seuranta on kuulunut asiaan.

–  Yhdellä kertaa on käytetty 550 kilo-
grammaa räjäytysainetta, hän kertoo.

Toukokuussa tehtiin vielä viimeisiä 
ammuntoja.

– Luojan lykky, että löysimme osaavat 
tekijät näin haastavaan kuilulouhintaan. 
Olemme myös kiitollisia siitä, että he puhu-
vat suomen kieltä. Väärinymmärryksiä ei 
yksinkertaisesti voi tulla, kun ollaan räjäh-
dysaineiden kanssa tekemisissä. Näissä 
asioissa on mentävä turvallisuus edellä, 
rakennuttajakonsultti Reijo Kangaskoski 
Rakennustoimisto RKA:sta korostaa. Hän 
on vastannut koko laboratorion historian 
ajan, 1990-luvulta asti, rakennuttamis- ja 
valvontatöistä. 

Tytyrin kaivos on harvi-
naisen kuiva ja hissi- 
kuiluun tulee syvyy-
destään huolimatta 
vettä lähinnä taivaalta. 
Maan pinnalta tulevat 
vuotovedet on ohjattu 
tavan mukaan salaojiin.

Tämän kokoluokan pora-
koneita ei ollut helppoa 
löytää. Kuvan Sandvikin 
kone löytyi Lemmin-
käisen aliurakoitsijalta. 
Toinen, vastaava Atlas 
Copcon kone vuokrat-
tiin uutena Italiasta.

Parman asennuskehikkoratkaisun odotetaan parantavan
elementtiasentajien työturvallisuutta ja kuiluelementtien 
asennustarkkuutta sekä nopeuttavan työskentelyä.

Premium-moottoripolttoöljy koneyrittäjälle
Suomalaiset kone- ja maanrakennus-
alan yrittäjät ovat ST1:n mukaan otta-
neet omakseen yhtiön pari vuotta sitten 
markkinoille tuoman Premium-luokan 
moottoripolttoöljyn. Uusi konekanta 
vaatii laadukkaampia polttoaineita, jot-
ka pitävät suuttimet puhtaina ja koneet 
käynnissä ilman huollosta aiheutuvia 
kalliita katkoja yrittäjän toiminnassa. 

St1:n aluemyynnistä Uudellamaalla vas-
taava Petteri Pöyry kertoo, että asiak-
kaan kanssa on yhdessä laskettavissa, 
miten paljon syntyy säästöä yrityksen 
kokonaiskustannuksissa, kun vältytään 
suutinremontilta ja koneen seisonnan 
aiheuttamilta tuottomenetyksiltä. 

– Koneongelmat ovat yleinen puheen-
aihe alan ammattilaisten keskuudessa. 

Usein koneyrittäjät ottavatkin yhteyt-
tä, kun ovat kuulleet kollegoiltaan, että 
Premium-moottoripolttoöljyn avulla nuo 
ongelmat saadaan kuriin. Kerran kokeiltu-
aan he usein huomaavat itsekin, että Pre-
mium-laatu on hintansa väärti. Kone käy 
tasaisemmin ja suutinongelmat vähenty-
vät, Petteri Pöyry vakuuttaa.

St1:n siirryttyä omaan hankintaket-
juun on voitu kehittää omia tuotteita, joi-
ta myydään vain St1-jakeluverkostossa. 

Premium-luokan moottoripolttoöljyn 
MPÖ2 lisäksi yhtiö on tuonut markkinoille 
muun muassa tieliikennekäyttöön tarkoi-
tetun raskaan kaluston Premium-luokan 
dieselpolttonesteen Diesel Maxin. 

Diesel Maxin isäaineistus pitää Pöyryn 
mukana moottorin suuttimet ja palotilat 
puhtaina, jolloin moottori toimii täydellä 
tehokapasiteetilla. Puhtaampi mootto-
ri on myös polttonesteen kulutuksen ja 
päästöjen kannalta parempi. 



Volvo Construction Equipment

Uudet Volvo pienkoneet ovat parhaimmillaan kaupunkiympäristössä, omakotityömailla, pihojen ja katujen maisemointi-

töissä. Kääntösäteeltään pieni Volvo ECR50D minikaivukone tarjoaa alhaisen polttoainekulutuksen, suuren kaivuvoiman 

ja käsittelee hallitusti raskaita kuormia. Uudessa Volvo L35GT:ssä on kokonaan uusi Tier4F/StageIIIB moottori, kaksi 

toisistaan riippumatonta hydraulijärjestelmää ohjaukselle ja nostolle, helppokäyttöiset tasaupyörästön lukot ym. Volvo 

MCT145C liukuohjattu kuormaaja on yksiosaisen kuormavarren ansiosta suorituskykyinen, turvallinen ja näkyvyydeltään 

parempi. Myös koneeseen kulku on vaivatonta. 

Koneet ovat nähtävissä Volvon kevään näyttelyissä! 

www.volvoce.fi

UUDET TEHOKKAAT VIISITONNISET VOLVOLTA

Valmiiksi kalustetut asunnot edullisesti 
ja helposti työntekijöillenne
SAATAVUUS:
• 1400 valmiiksi varusteltua asuntoa PK-seudulla, toiset tuhat asuntoa eri puolilla Suomea.
Varaaminen onnistuu yhdellä puhelinsoitolla vaikka samana päivänä. 
• Asunnon sijainti ja koko toiveidenne mukaan.
MAJOITUKSEN KESTO:
• Juuri tarpeenne mukaan (esim. viikko, kuukausi, vuosi).
HINTA:
• Yöhinta laskee mitä pidemmästä majoituksesta on kyse.
• Forenomin hinta sisältää täysin kalustetun asunnon sekä asunnon kulut (vuokra, kalustus vesi, sähkö, 
autopaikka jne.)
• Avaimet tuodaan tarvittaessa vaikka suoraan työmaalle.

Ota yhteyttä niin kerromme lisää!
Janne Welling
p. 040 455 5590
janne.welling@forenom.fi

Juho Hyry
p. 050 438 9330
juho.hyry@forenom.fi



Kasvuyritys: Maanrakennusliike Siitonen Oy

UUTUUS!

Oy engcon Finland  Puh (06) 322 2815
Web www.engcon.fi  | E-mail finland@engcon.com  | Facebook www.facebook.com/engconfi

• Jopa 120 ltr/min

• EC214, EC219, EC226 ja EC30 

malleihin (v. 2015 aikana)

SUUREMPI 

HYDRAULIVIRTAUS

VAKIONA !

Maansiirtoyrittäjä luottaa 

ja investoi tulevaisuuteen
Maanrakennusliike Siitonen Oy on kasva-
nut pienestä yhden koneen yrityksestä 
50 maansiirtokoneen palveluyritykseksi. 
Yhtiössä tehtiin sukupolvenvaihdos kolme 
vuotta sitten ja nyt toimintaa on laajennet-
tu mittavan yritysoston kautta. Yhtiö osti 
itseään hieman suuremman Jarkan Maan-
siirto Oy:n koko osakekannan. 

Teksti ja kuvat: Antti Tolonen

Maanrakennusliike Ari Siitonen -nimellä 
aloitettiin vuonna 1974 ja sukupolven vaih-
doksessa otettiin nykyinen nimi käyttöön, 
eli Maanrakennusliike Siitonen Oy. Samassa 
yhteydessä nykyinen toimitusjohtaja Mika 
Siitonen otti vetovastuun hänen isänsä jää-
tyä eläkkeelle. 

– Yhtiöillämme on ollut jo pitkä histo-
ria yhteistyöstä. Kun Jarkalla tuli 50 vuotta 
täyteen, hän halusi vähän rauhoittua ja myi 
koko yhtiön toimintoineen meille, Mika ker-
too yrityskaupan taustoista.

Henkilökuntaa on nyt noin 40 ja kone-
kanta kasvoi kaupan myötä 20 koneesta 50 
koneeseen. Liikevaihto on noin 7–8 miljoo-
naa euroa vuodessa. 

– Laajenemisen tavoitteena on päästä 
paremmin mukaan muun muassa tunneli-
puolen hankkeisiin sekä vastata kasvavaan 
kysyntään pääkaupunkiseudun mittavissa 
infra-hankkeissa. Olemme heti yrityskaupan 
jälkeen päässeet kiinni uusiin tarjouskier-
roksiin ja solmineet uusia kumppanuuksia.

Hyvä hetki investoida

Yhtiön peruspalvelua on massansiirto, eli 
isomman luokan maansiirto ja kiviaineksen 
eli murskeen teko. Helsinki–Vantaan lento-
asema eli Finavia työllistää hyvin ja siellä on 
20 yksikköä töissä lentokentän laajennus- ja 
korjaushankkeissa. 

– Eihän tässä laajentumisessa muuten 
olisi ollut mitään järkeä riskien kannalta, jos 
näkymät eivät olisi lupaavia. Nyt on ehdot-
tomasti hyvä hetki satsata tulevaisuuteen, 
kun lainaraha on halpaa ja ammattimiehiä 
saa vielä töihin, Mika Siitonen sanoo. 

Lisäksi ollaan mukana Kalasataman 
mittavassa rakennushankkeessa sekä tun-
nelipuolella esimerkiksi Tampereen ranta-
tunnelissa, joka valmistuu nyt heinäkuussa. 

– Kokonaisurakointiin emme ole läh-
dössä ja sille ei ole edes tilausta. Teemme 
alihankintana töitä muun muassa Finavial-
le, Destialle, Lemminkäiselle, SRV Infralle, 
Seepsulalle ja Rudukselle. Näillä yrityksillä 
on kuitenkin paras osaaminen projektien 
kokonaishallinnassa ja työnjohdossa. 

Pitäisikö ikärajoituksia poistaa?

Uusi hallitus pyrkii lisäämään määrärahoja 
infran korjaamiseen. Uhkana on Mika Siito-
sen mukaan osaavan työväen loppuminen, 
ellei uusia ammattilaisia saada koulutettua 
ajoissa. 

– Nuorille pitäisi antaa enemmän mah-
dollisuuksia päästä harjoittelemaan ja 
tutustumaan alaan. Soramontulle pitäisi 

päästä harjoittelemaan nykyistä helpommin 
ja ajokortinkin voisi hyvin ajaa jo 16-vuoti-
aana, hän sanoo. 

Hän nostaa toisenkin ongelman esiin. 
Nuorella työntekijällä ei voi olla paljon 
kokemusta ja toisaalta tilaajilla ei ole malt-
tia ottaa projekteihin mukaan muita kuin 
kokeneita työntekijöitä.

– Meidän pitäisi löytää kohteita, joissa 

voisimme antaa nuorille töitä ja samalla 
kokemusta. Olisi myös kehitettävä houkutti-
mia, joilla saisimme nuoret kiinnostumaan 
alasta jo 15–16-vuotiaana. Ajokortti voisi olla 
yksi sellainen asia. Nyt ikärajat, byrokratia 
ja erilaiset pätevyysvaatimukset estävät 
nuorien hakeutumisen tälle alalle. Se ei ole 
varmasti tälle alalle ja Suomen infralle hyvä 
asia. 

Toimitusjohtaja Mika Siitosen mielestä Suomessa tulisi helpottaa nuorten pääsyä infra-alalle.



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

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

Avoinna:  
ma-pe 7-18,  
la 9-15
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Yritysmyynti 0201 323 589*

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

Avoinna:  
ma-pe 7-19,  
la 9-16

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

Avoinna:  
ma-pe 7-19,  
la 9-16

www.ikh.fi

IKH Espoo, Konala ja Vantaa yhteislogolla • INFRA Uusimaa, KE 10.6.2015
Koko: 255 x 370 mm • Aineisto: KE 13.5.2015

Tarjoukset ovat voimassa myymälöissämme 31.7.2015 saakka tai niin kauan kuin varattuja eriä riittää.

Hinaus- / sidonta- 
ketju 10 mm / 5 m
•  salpakoukut
•  8 luokan komponentit
•  max. vetolujuus 12 600 kg

SK10054990

SK52171-36/47

98,-

Turvajalkine 
Viper 3 S3
•  kestävät ja sporttiset puolikengät, alumiini-

varvassuojalla ja teräksisellä naulaan- 
astumissuojalla

•  antistaattinen 
•  öljyn ja useiden  

kemikaalien  
kesto (pohja)

•  koot: 36-47

Kuulonsuojain- 
radio

3MHRXS7A

6990

Näkyvä  
työhousu
Alta
•  85 % polyesteriä,  

15 % puuvillaa
•  EN 471, luokka 1
•  kaksi riipputaskua  

edessä
•  polvisuojataskut
•  värit:  

fl. oranssi/harmaa,  
fl. keltainen/harmaa

•  koot: 46-6439,-kpl

4-piste  
leukahihna!

Suojakypärät 
Evo Lite
•  UV suojattu ABS muovi
•  erittäin kevyt
•  sisäosassa 6-pistekiinnitys
•  EN397

valkoinen 

keltainen 

oranssi 

sininen 

SHJSP014

SHJSP014O

SHJSP014K

SHJSP014S

FC0260 749,-

Polttoainesäiliö 250 l
•  pumppu 12 V / 24 V, akkukaapelit  

2 m, letku 4 m, alumiinipistooli
•  tuotto 12 V 30 l/min, 24 V 50 l/min
•  säiliössä hönkäventtiili
•  imuletkussa sulkuventtiili ¾” ennen 

pumppua, pohjaventtiili ja imusihti
•  mitat P 900 mm, L 630 mm, K 750 mm
•  täyttöyhde DN100 korkilla
•  ei vaadi ADR-tutkintoa

R
O

D
IU

M Soft Shell takki
•  100 % polyesteriä
•  tuulenpitävä, hengittävä, 

vettähylkivä
•  säädettävät hihansuut  

ja helma
•  hengittävät heijastimet
•  EN471 luokka 2/2
•  värit: fl.keltainen/harmaa
•  koot S-3XL

PAT559-S/3XL89,-

N
E

O
N

ERÄ!

T-paita
•  50 % puuvillaa,  

50 % polyesteria
•  väri keltainen
•  koot S-3XL

PAT514-S/3XL

690
10,90

HH76492-269-369-C46/C64

59,-

Orig.  
CAT

Kone-
tyyppi

KK20302 1U3302 J300 19,50
KK20303 1U3352 J350 26,90
KK20304 1U3452 J450 53,- 

CAT-tyypin
Maakynnet

Orig.  
CAT

Kone-
tyyppi

KK20403 9N4352 J350 33,- 
KK20404 9N4452 J450 72,- 
KK20405 9N4552 J550 116,- 

CAT-tyypin
Louhoskynnet

Tarjoukset Infra Uusimaan jäsenille!
UrakointiExtrat!



Ilkka Askola: ”Turvallisuus on etusijalla tuotekehityksessä.”

Kevätkokous 
Atlas Copcolla
INFRA Uudenmaan kevätkokous järjes-
tettiin 23.4.2015. Paikalla oli runsaasti 
jäsenyrittäjiä ja puitteet erinomaiset, sillä 
kokous pidettiin Atlas Copcon uusissa toi-
misto- ja huoltotiloissa. 

Teksti ja kuvat: Kaisa Salminen

Atlas Copcon Suomen pääkonttori muut-
ti vuodenvaihteessa Vantaan Tuupakasta 
Vantaan Hakkilaan. Lisää hallitilaa on 
saatu etenkin isojen raskaiden laitteiden 
huoltoa varten. Erilaisia huoltotöitä kuten 
tulitöitä varten on myös suunniteltu erik-
seen tilat.

Yhtiöllä on asiakkaita 180 maassa kai-
killa teollisuuden alueilla. Tärkeitä liiketoi-
minta-alueita ovat kompressorit, teollisuus- 
ja louhinta- sekä rakennustekniikka. 

– Turvallisuus on etusijalla tuoteke-
hityksessä ja laitteita varustetaan kauko-
ohjauksella sekä automatiikalla. Esimerkiksi 
uusimmat hytilliset poravaunut on varustet-
tu radio-ohjauksella, jolloin porari voi seistä 
turvallisen etäisyyden päässä porauspistees-
tä, toimitusjohtaja Ilkka Askola kertoi.

Huoltotoiminta laajenee

Huoltosopimusten määrä on kasvussa ja nii-
tä on tehty Kittilän Kevitsaa myöten. Huol-

Tapio Christiansen (vas.) tutustumassa Boomer-porakoneeseen Kjell Tikanderin opastuksella.

lon työnjohtajan, Kjell Tikanderin mukaan 
tekniikka kehittyy nopeasti ja tilaajien vaa-
timukset kasvavat.

– Viime aikoina on alettu siirtää pora-
kaavioita langattomasti maan alle WLAN-
verkkojen kautta. Myös porauksen historia-
tietoja halutaan kerätä yhtä enemmän, hän 
kertoi.

Tikander esitteli Boomer E2C -porako-
netta, joka toimii täysin automaattisesti, 
kuskia tarvitaan lähinnä poikkeamien 
varalta.  INFRA Uudenmaan jäsenyrittäjät 
Juha Halonen ja Arno Ruusunlehti arvi-
oivat, että porapaalutuksessakin voisi olla 
hyvä markkinarako, mutta se vaatisi tietysti 
monenlaista resursointia.

INFRA kehittää strategiaa

Kevätkokouksen avannut INFRA Uuden-
maan hallituksen puheenjohtaja Nina 
Lindström kertoi INFRA ry:n strategiatyön 
päivityksen taustoista. 

– Paljon keskustelua on ollut siitä, onko 
piirijako oikea ja tehdäänkö valtakunnan 
tasolla INFRAn etujen ajamista oikein. 
Maailma kehittyy ympärillä ja meidän on 
pysähdyttävä miettimään, mitä INFRA ry 
voisi tehdä toisin.

Yhdistyksen etuja on ajettu INFRAn toi-
mitusjohtaja Paavo Syrjön mukaan vaikut-

koko ratkaisu suunnitelmista lähtien. 
Espoosta käsin toimiva yhtiö on avan-

nut vuoden vaihteessa uuden toimipisteen 
Tampereelle. 

– Tavoitteenamme on laajeta muihin-
kin kaupunkeihin ja pyrimme avaamaan 
2–3 toimipistettä vuodessa, myyntijohtaja 
Tapio Christiansen kertoi. 

Atlas Copcon uusissa toimitiloissa on muun muas-
sa avokonttoreita, hiljaisia tiloja ja puhelinkoppeja.  
Ruokailutila muuntautuu helposti seminaaritilaksi. 

Vantaan kaupunki ja Rakennusteollisuus 
RT ry järjestivät maaliskuussa 2015 semi-
naarin, jossa esiteltiin Vantaan tulevia 
infra-, rakennus- ja korjaushankkeita. 
Tilaisuudessa pohdittiin myös sitä, miten 
Vantaa voisi tilaajana kehittyä.

Teksti ja kuva: Kaisa Salminen

Vantaalla rakennetaan paljon infraa, 
asuntoja, kouluja, päiväkoteja, terve-
ysasemia ja nuorisotiloja.  Kaupungin-
insinööri Henri Westlin Kuntatekniikan 
yksiköstä arvioi, että tarjouksia on saa-
tu melko mukavasti, mutta esimerkiksi 
asfaltti- ja ylläpitourakoiden osalta tilan-
ne voisi olla parempi.

– Emme ole löytäneet viisasten kiveä 
siihen, miksi tarjouksia ei saada riittäväs-
ti, hän sanoi.

INFRA Uudenmaan puheenjohtaja 
Nina Lindström toi kentältä viestiä ura-
koitsijoiden odotuksista. Kulmakiveksi 
hän nosti tilaajan ja urakoitsijan välisen 

yhteistyön, jota pitäisi lisätä. 
– Molemmilla osapuolilla on vastuita ja 

velvollisuuksia. Jos ei löydetä yhteistyötä, 
syntyy ongelmia. Yleensä ongelmat saa-
daan ratkaistua, mutta onko se aina tuot-
tavaa ja kustannustehokasta, hän kysyi.

Miksi hanke pissii kintuille?

Konsulttien käyttöä Nina Lindström ei 
pitänyt ongelmana, jos heillä on oikeaa 
osaamista. Puutteista, aikatauluista ja 
kustannuksista väännetään kuitenkin 
usein peistä. Urakoitsijat kokevat, että 
heille on sälytetty aika paljon vastuuta 
työmaalla aina dokumentointivastuusta 
kokonaisuuden hallintaan. 

– Myötävaikutuksen puute voi johtaa 
siihen, että hanke pissii kintulle. Tilaajan 
pitää muun muassa suunnittelua ulkois-
tettaessa myötävaikuttaa siihen, että han-
ke etenee aikataulussaan ja yhteistyössä, 
hän korosti.

Kuntien sisäisten organisaatioiden 
välinen yhteensovituskin voi aiheuttaa 
viivästystä tai lupaongelmia.  Jos vielä 
suunnittelu on haasteellista tai suunni-
tellaan työmaalla muuttuneita tilanteita, 
hankkeen läpivienti usein vaikeutuu.

Usein törmätään tilanteeseen, jossa 
työmaan aloitus on kaksi viikkoa myö-
hässä ja urakoitsijalle tylysti todetaan, 
että aikataulu pitäisi ottaa kiinni, ilman 
lisäaikaa. Suunnittelun tehokkuudesta 
taas kertoo se, että ensin rakennetaan 

sähkökaapelia ja seuraavana vuonna ava-
taan sama monttu uudestaan valokuitua 
varten.

Urakkamuodot tutuiksi

Kuten urakoitsijoiltakin vaaditaan, myös 
tilaajien pitää kehittää omia toimintatapo-
ja ja resursseja. Kilpailuttaminen pelkän 
halvimman hinnan periaatteella ei kaikis-
sa tilanteissa tuota parasta mahdollista 
lopputulosta. Nina Lindström suositteli 
kehittämään esimerkiksi neuvottelume-
nettelyä, vaikka siitä syntyisi lisää työtä.

Kuntien välinen yhteistyö, maa-aines-
ten kierrätys, avoin tiedonkulku ja tieto-
mallinnus vaikuttavat jo nyt oleellisesti 
infra-yrittäjän elämään. Tulevaisuudessa 
niiden tulisi kehittyä edelleen. 

– EU:n myötä on tultu tilanteeseen, 
jossa säädösähkyä ei hallita. Esimerk-
kinä maa-ainesten kierrätys on tehty 
niin monimutkaiseksi, etteivät kaikki 
urakoitsijat edes mieti sitä mahdollisuu-
tena. Säädösviidakkoa pitää karsia laa-
jasti, jotta voidaan keskittyä oleelliseen, 
tehokkaaseen ja tuottavaan infraraken-
tamiseen. 

Vantaata kehitettiin yhdessä

Nina Lindström nosti kulmakiveksi urakoitsijan 
ja tilaajan välisen yhteistyön.

TTS:n Rajamäen yksiköstä valmistui tänä keväänä 18 maarakennuskoneenkuljettajaa. INFRA Uusimaa muisti 
perinteisesti opintonsa päättäviä nuoria. Stipendin saivat tänä vuonna Joonas Juuso ja Mikko Lehtonen.
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tamalla puolueiden vaaliohjelmiin ja hal-
litusohjelmaan kahdella tavalla; media- ja 
vaikuttajaviestinnällä. Tärkeässä roolissa 
on myös yhteistyö sidostyhmien kuten EK:n 
sekä Auto- ja tiefoorumin kanssa.

Uusi yhteistyökumppani Ramudden

INFRA Uudenmaan uusi yhteistyökumppa-
ni on liikenneturvaratkaisujen toimittaja 
Ramudden. Norjassa ja Ruotsissa vahvan 
jalansijan saavuttanut yhtiö rantautui Suo-
meen vuonna 2012. Asiakkaalle toimitetaan 
työn aikaiset liikennejärjestelyt, kalustot tai 
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INFRA pelaa jääkiekkoa

Säbäkausi avattiin haasteottelulla

Teksti ja kuva: Erkki Mäntylä

INFRAn jääkiekkojoukkueen kausi alkoi 
komeasti isännän roolissa. Yhdistyksen 
60-vuotisjuhlaturnaus onnistui niin hyvin, 
että jatkoa seuraa syksyn 2015 aikana. 
Mukana olivat turnauksen voittaneen 
Lemminkäisen lisäksi VRJ Etelä-Suomi, 
Fin-Seula, GRK, Rudus ja INFRA ry. Lisäksi 
kauden aikana pelattiin seitsemän hyvähen-
kistä ystävyysottelua eri infra-alan yrityksiä 
vastaan. 

Joukkue sai myös uudet komeat pelipai-
dat juhlaturnauksemme alla. Niistä on ilo 

kiittää Suomen Telakone Oy:tä ja Pohjola 
Oy:tä. Vuoden pelaajaksi valittiin luotetta-
va, aktiivinen ja raatava puolustaja Teijo 
Skyttä.

Listoillamme on noin 30 pelimiestä 
nuoremmasta kokeneempaan, pääasiassa 
yhdistyksen jäsenistöä ja yhteistyöjäsenten 
edustajia. Mukaan mahtuu aina uusia ja 
innostuneita kavereita.

Työteliästä kesää kaikille ja nähdään 
pelihommissa syksyllä!

Lisätietoa antavat Magnus Frisk, INFRA ry 
tai Erkki Mäntylä, puh. 0400 407 060.

Teksti ja kuva: Jari Teini

Uusittu haasteottelu Konevuori – INFRA 
Uusimaa avasi salibandykauden Askola 
Areenalla maaliskuussa 2015. Ilmassa 
oli jännitystä, olihan ensimmäinen tais-
to päättynyt jatkoajalla INFRA Uuden-
maan voittoon. 

Peli eteni tasaisena, vyöryen kum-
paankin päätyyn ja laukauksia sadel-
len. Kolmannessa erässä Konevuoren 
tiimi pääsi jostain syystä niskan päälle. 

Tappio oli INFRA Uudenmaan joukku-
eelle karvas, mutta pettymyksen höyryt 
purettiin saunan lauteilla. Kävi siellä 
muutama viimeisiä vääntöjäkin. 

Syötiin ja juotiin hyvin, pidettiin 
puheita ja kiitettiin isäntiä. Tästä on 
hyvä jatkaa seuraaviin koitoksiin. 

Tervetuloa taas runsain joukoin 
säbäilemään!

Lisätietoa antaa Jari Teini, 
puh. 0400 426 060



INFRA Uudenmaan jäsenyrittäjille

Tekijät esiin

Perusväylänpidon määrärahojen tuntu-
va lisäys on Paavo Syrjön mieleen, mut-
ta määrärahojen priorisointi on vaikea 
kysymys.

Teksti: Kaisa Salminen  Kuva: Lauri Asanti

Mitä odotat maan uudelta hallitukselta?
Mielestäni hallitusohjelmaneuvottelut 
ovat sujuneet varsin mallikkaasti – niin 

kuin voi kuvitella diplomi-insinöörin asi-
an hoitavan. Myös itse hallituspohja vai-
kuttaa infrarakentajan kannalta lupaaval-
ta. Kolme poliittista kantaa on helpompi 
sovittaa yhteen kuin edellisen hallituksen 
kuusi. Päätöksiä on siis lupa odottaa.

Odotin perusväylänpidon määrärahoi-
hin tuntuvaa lisäystä ja tämän osalta ei voi 
olla muuta kuin todella tyytyväinen. Mää-
rätietoinen ja johdonmukainen vaikutta-
minen selvästikin tuotti tulosta.

 
Tuovatko polttoaineveron korotukset 
helpotusta korjausvelkaan?
Eivät ne tuo, ellei niitä erikseen korva-
merkitä infran parantamiseen.  Yksi sentti 
polttoaineverosta kohdennettuna infraan 
toisi kuitenkin 50 miljoonaa euroa infran 
ylläpitoon ja korjausvelan takaisinmak-
suun. Viidellä sentillä tekisi jo ihmeitä ja 
muutaman vuoden aikana korjausvelan 
saisi optimitasolle. Kaikkea korjausvelkaa 
ei ole tarkoituskaan poistaa. Pitää löytää 
oikea taso.

 
Jos pitää priorisoida, mistä olisit 
valmis tinkimään? 
Se onkin hankala asia. Jokaiselle tielle ja 
rautatielle on puolestapuhujansa. Pitää 
ottaa huomioon paitsi liikennemäärät, 
myös elinkeinoelämän kilpailukyky ja 
vientiyritysten logistiikan toimivuus.

Väyläinvestointejakaan ei saa unohtaa. 
On satsattava investointihankkeisiin, joi-
hin kytketään asuminen, työssäkäynti ja 
palvelut.

Tarvitaanko Pisararataa?
Pisaraakin tarvitaan. Mikään ei poista 
sitä faktaa, että Helsingin niemi on tällä 

hetkellä umpiperä. Vaikka kapasiteettiä 
pystyttäisiin joillain tempuilla lisäämään, 
tulee sama ongelma taas eteen, kun juna-
liikenne lisääntyy. Pisaran avulla kapasi-
teetti ei lopu kesken. 

Talvella käyty keskustelu Pisaran hyö-
ty–kustannus-suhteesta oli todella ikävää 
ja epä-älyllistä. On yksisilmäistä torpata 
koko hanke sillä, että yksi luku, joka ei 
edes kuvaa todellisia hyötyjä, onkin yht-
äkkiä alle ykkösen.

Mikä inspiroi työssäsi?
Monipuolisuus, pitkäjänteisyys ja se, että 
saa työskennellä niin monenlaisen taustan 
omaavien ihmisten kanssa. Tehtäviini kuu-
luu johtamisen ohella luoda sidosryhmä-
suhteita ja ajaa infrarakentajan etua. 

Edunvalvonnassa ei ole saavutettavis-
sa pikavoittoja, vaan se on pitkäjänteistä 
työtä, jonka tulokset huomataan vuosien 
päästä. Se, että kykenee auttamaan yksit-
täistä jäsentä jossain akuutissa ongelmas-
sa, on myös hyvin motivoivaa. Iso haaste 

on saada aika riittämään hyvien hankkei-
den kesken. 

Hallitusohjelmaan vaikuttaminen on 
pitänyt meidät kiireisenä koko kevään. 
INFRAn strategian suunnittelu on seu-
raava iso ponnistus ajoittuen kesään ja 
syksyyn. Strategia luotiin ensimmäisen 
kerran vuonna 2011 ja se päivitetään vas-
taamaan seuraavan viisivuotiskauden 
haasteisiin, joihin kuuluvat esimerkiksi 
kuntavaalit 2016.

Vetovoimassakin on haastetta, koska 
luottamusmiestyössä ei ole samanlaista 
imua kuin parikymmentä vuotta sitten. 

 
Terveisesi jäsenistölle?
INFRAn jäsenyys on investointi, jonka 
arvo säilyy. Apua saa ja urakoitsijan etua 
ajetaan kaikilla rintamilla. INFRA pää-
see edustamaan jäsenistöään päättäviin 
pöytiin. Yksittäisen yrityksen resurssit 
eivät tähän riitä. Jäsenyrittäjät ovat infra-
rakentajien valiojoukkoa, heillä on ajan-
tasaiset tiedot ja taidot. 

Paavo Syrjö kiittelee 
perusväylänpidon 
määrärahojen lisäystä

INFRA Uusimaa ry:n yhteistyökumppanit

Aluemyyntipäällikkö Juha Närhi Puh 0400 433761 Oy Teboil Ab

Jukka Lehikoinen, 040 748 7675, www.a-vakuutus.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)

Tarja Toivonen, tarja.toivonen@woikoski.fi

Myyntijohtaja Tapio Christiansen +358 50 380 6350 
tapio.christiansen@ramudden.fi www.ramudden.fi

Simo Saukkonen, simo.saukkonen@etpoy.fi,
0400 599 006

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

Yhteyshenkilöt 
kaasuasioissa:
Oy Woikoski Ab 
Tarja Toivonen
tarja.toivonen@woikoski.fi

Espoon Teollisuuspalvelu Oy
Simo Saukkonen 0400-599006
simo.saukkonen@etpoy.fi

Jäsenetu

INFRA Uusimaa ry ja Oy Woikoski Ab ovat tehneet jäsenetusopimuk-
sen, jolla INFRA Uudenmaan jäsenet saavat huomattavan alennuksen 
hitsauskaasuista ja vuokrapulloista. Ole yhteydessä ja pyydä tarjous!
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