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Järjestötoiminta on vastapainoa yritys-
toiminnalle. INFRA Uusimaan hallituksen 
kokouksessa kuultiin viimeksi seuraava 
lause: ”järjestötoiminnassa ei oteta mitään 
riskiä, koska elävä elämä työssä on jo aivan 
riittävän jännittävää!” Ei meistä kovinkaan 
moni voinut olla tätä lausetta allekirjoitta-
matta, kun päivittäin kohtaamme yrityk-
semme haasteet työmaalla, taloudessa ja 
henkilöstöhallinnossa.  

Harmaan talouden estäminen on meille 
järjestäytyneille infrayrittäjille luontainen 
tavoite. Sen eteen on tehty työtä vuosia. 

Ei kuitenkaan riitä, että maksamme 
veromme ja annamme valtakirjan kolman-
sille osapuolille valvoa maksukäyttäytymis-
tämme julkisesti netissä. Meiltä edellytetään 
jatkossa myös normaalisti liikesalaisuuksik-
si luokiteltavien asiakirjojen kuukausittaista 
ilmoitusvelvollisuutta verottajalle. 

Puhumattakaan niistä kustannuksista, 
mitä ilmoitusvelvollisuuden ylläpitämi-

seen kuluu, kun yritys palkkaa henkilön a) 
ymmärtämään eri järjestelmien yhteensopi-
vuuden, b) kirjaamaan järjestelmään tarvit-
tavat tiedot tai vähintäänkin tarkistamaan 
järjestelmän kokoamat tiedot ja c) varmista-
maan, että kaikki järjestelmän käyttöoikeu-
det ja valtuudet ovat kunnossa, jotta oikeaa 
tietoa kerätään oikeaan paikkaan.

Olimme ilmoitusvelvollisuudesta mitä 
mieltä tahansa, se astuu kuin puun takaa 
voimaan 1.7.2014. Juuri, kun olimme oppi-
neet tilaajavastuuvelvoitteemme ja käänne-
tyn alv-velvollisuuden, joudumme jälleen 
keskittymään ydinliiketoimintamme tuki-
toimintojen kehittämiseen.

Alkuperäinen tavoite on hyvä. Olisin kui- 
tenkin – veronmaksajana ja yrittäjänä – lait-
tanut ne eurot, jotka verottaja joutuu sijoit-
tamaan järjestelmän ylläpitoon ja valvon-
taan, infraväylien ylläpitoon. Näin olisimme 
ylläpitäneet yhteiskuntamme peruspilarei-
ta ja samalla työllistäneet lukuisan joukon 

työttömänä tai lomautettuna olevia ihmisiä 
myös Infra-alan ulkopuolella. 

Sanonta ”mieti tarkkaan mitä toivot, 
se voi toteutua” pitänee paikkansa. Ihmi-
sen näkemys ymmärtää kaikkien ajatus-
tensa ja tekojensa seuraamukset on kui-
tenkin rajallinen jatkuvasti muuntuvassa 
yhteiskunnassa.

Suomalaisilla on idea siitä, että lakia sää-
tämällä voidaan poistaa yhteiskunnan ongel-
mat. Ongelma ei taida olla siinä, miten lakeja 
säädetään tai kuinka paljon, vaan miten nii-
tä tulkitaan. Lopulta oikeuskäytäntö määrit-
telee asioiden sisällön ja sekin voi vuosien 
myötä muuttua aivan päinvastaiseksi.

Mitä tekee infrayrittäjä? Sopeudunko hil-
jaa itsekseni manaten vai lähdenkö vaikut-
tamaan yhteisiin asioihin? Nostanko ääneni 
kuuluville ja laitan yhdessä muiden jäsenten 
kanssa asioita uuteen järjestykseen? Isojen 
asioiden muuttamiseen tarvitaan aikaa ja 
joukkovoimaa, yhdessä olemme enemmän. 

Varo mitä toivot, se voi toteutua

NINA LINDSTRÖM

Pääkirjoitus

Helsingin kaupungin uusi massakoordinaat-
tori Mikko Suominen saa hoitaakseen pää-
kaupunkiseutua vaivanneen ylijäämämas-
sojen sijoitusongelman. Hän arvelee sen 
ratkeavan pysyvästi vasta, kun yhteistyö 
pääkaupunkiseudun kuntien välillä alkaa.

Teksti ja kuva: Kaisa Salminen

Ongelmat kulminoituivat pari vuotta sitten, 
kun Vantaa lakkasi ottamasta vastaan Hel-
singin ylijäämämaamassoja. Samanaikai-
sesti käynnistyi useita ennätyssuuria alue-
hankkeita kuten Kalasatama ja Jätkäsaari. 
Tiivistyvässä kaupunkirakenteessa läjitys-
paikat alkoivat olla kortilla.

Helsingin kaupungilla on ollut myös 
pulaa resursseista.

– Tilanne on siltä osin parantunut, että 
jatkossa yksi henkilö pystyy keskittymään 
kaupungin massojen koordinointiin täysval-
taisesti. Edellisessä tehtävässäni vastasin 
massojen koordinoinnin toteutusvaihees-
ta, mutta jatkossa voin vaikuttaa asioihin 
suunnittelun alkuvaiheesta lähtien, Mikko 
Suominen kertoo.  

Virastot sitoutetaan

Helsingin kaupunki ei ole pystynyt viime 
vuosina osoittamaan lainkaan läjityspaik-
koja yksityisten toimijoiden ylijäämämas-
soille. Ongelmia aiheuttavat etenkin löy-
sät maat kuten savi ja siltti, koska niitä on 
vaikea hyödyntää ja niille on vaikea löytää 
vastaanottajaa.

– Ongelmaa pyritään ratkomaan pitkän 

tähtäimen tavoiteohjelmassa ja nyt ollaan 
luomassa linjauksia siitä, miten kaupun-
gin virastot sitoutetaan viemään päätöksiä 
eteenpäin. Tärkeää on, että erityisesti kau-
punkisuunnitteluvirasto huomioi jo kaa-
voituksessa materiaaliresurssit tarkemmin, 
Suominen sanoo.

Tavoiteohjelma pyritään viemään huhti-
kuussa kaupunginhallituksen käsittelyyn. 
Sen laadinnasta on vastannut kaupungin-
johtajan asettama massatyöryhmä, joka 
koordinoi muutosalueiden maamassoja. 

Tavoiteohjelma on jatkoa viime vuonna 
toteutetulle Helsingin kaivumaiden hyödyn-
tämisen kehittämisohjelmalle, missä kuvat-
tiin neljä vaihtoehtoista visiota maa- ja kivi-
ainesten liikkeinä vuonna 2050. Parhaat 

visiot on yhdistetty ja niiden mukaisesti on 
edetty viimeiset pari vuotta.

– Tärkeimmät tavoitteet ovat kaivu-
maiden määrän vähentäminen, hyötykäy-
tön lisääminen ja vastaanottopaikkojen 
turvaaminen. 

Läjitysongelma ratkeamassa?

Massatyöryhmä on tehnyt seudullista 
yhteistyötä kolmessa materiaalitehokkuus-
hankkeessa: lännessä Espoon Ämmässuon 
Kulmakorven suunnalla, pohjoisessa Tuu-
sulan ja Vantaan rajalla lentoaseman poh-
joispuolella sekä idässä Kilpilahden länti-
sen liittymän tuntumassa. 

Neuvottelut Espoon kanssa ovat johta-
neet jo sopimusneuvotteluihin. 

– Niin Kalliosuon alueelta kuin koko 
maankaatopaikan alueelta oli tarkoitus 
louhia ensin materiaalitehokkuuden nimis-
sä kallio pois. Nyt läjitetyt kivet estävät sen, 
koska Länsi-Metro Oy:stä vastaanotetut lou-
heet on ajettu Ämmässuon maankaatopai-
kan jatkeen päälle, Suominen kertoo. 

Sopimuksessa Helsinki sitoutuu kustan-
nuksellaan siirtämään edellä mainitut lou-
heet ja louhimaan ao. kallion eli esirakenta-
maan alueen. Helsingin kaupunginhallitus 
hyväksyi sopimusluonnoksen 13.1.2014.

– Ratkaisun avaimet ovat nyt Espoon 
käsissä. Jos sopimus saadaan aikaiseksi, 
asia voi edetä pikaisestikin.

Paluuta entiseen ei ole

Vastaanottokustannusten arvioidaan nelin-
kertaistuneen sen jälkeen, kun Vantaa sul-

ki maankaatopaikkansa Helsingin ylijää-
mämassoilta. Suomisen mukaan paluuta 
alhaisiin vastaanottokustannuksiin ei ole 
odotettavissa, koska ylijäämämassojen kier-
rätys on kallista. 

– EU-direktiivit edellyttävät ylijäämä-
massojen kierrätystä, mikä on pitkällä täh-
täimellä myös yhteiskunnan etu. Massan 
kaatopaikkakustanne ei saa olla liian edul-
linen, ettei siitä tule kierrätystä houkuttele-
vampi vaihtoehto. Kaatopaikkakustannuk-
set eivät kuitenkaan kohonne nykytasosta, 
Suominen arvioi.

Kulmakorven sijoituspaikan perustamis-
kustannuksiksi on arvioitu sopimusluon-
noksessa enintään kolme miljoonaa euroa. 
Esirakentamisen kustannus olisi Helsingin 
kaupungille noin 10 euroa kuutiota kohti. 
Maarakentajalle jäisi maksettavaksi noin 
20 euron kustannus kuutiota kohti, mistä 
puolet on vastaanottokustannuksia ja puo-
let kuljetuskustannuksia. 

Yhteistyötä pitää lisätä

Helsingin kaupunki tarjoaa myös yksityi-
sille toimijoille vastaanottopaikkoja yli-
jäämämassojen kierrätystä varten. Jo nyt 
yksityiset maarakentajat voivat kierrättää 
maamassojaan Maapörssin kautta. Myös 
useita maanläjityshankkeita on käynnistet-
ty yhteistyössä naapurikuntien kanssa. 

– Läjitysongelma ratkeaa kuitenkin vas-
ta sitten, kun yhteistyö pääkaupunkiseudun 
kuntien välillä alkaa. Helsinki ei voi muuta 
kuin neuvotella ja toivoa parasta, koska Hel-
sinki voi toimia ainoastaan omien kuntara-
jojen sisällä, Suominen toteaa. 

– Suurimpana esteenä ovat tiukat kunta-
rajat. Toivon mukaan muodostettava metro-
polihallinto ottaa asiat vakavasti. 

Helsinki sai massakoordinaattorin

– Akuutin ratkaisun avaimet ovat nyt Espoon 
käsissä, Mikko Suominen kertoo.

Valmiiksi kalustetut  
asunnot edullisesti ja  
helposti työntekijöillenne
SAATAVUUS:

• 1400 valmiiksi varusteltua asuntoa PK-seudulla, toiset tuhat asuntoa eri puolilla Suomea.  
Varaaminen onnistuu yhdellä puhelinsoitolla.

• Asunnon sijainti ja koko toiveidenne mukaan

MAJOITUKSEN KESTO:

• Tarpeenne mukaan (esim. viikko, kuukausi, vuosi)

HINTA:

• Alk. n. 10 – 20 € /hlö/vrk sisältäen asunnon kulut

• Yöhinta laskee mitä pidemmästä majoituksesta on kyse

• Forenom hinta sisältää täysin kalustetun asunnon sekä asunnon kulut (vesi, sähkö, autopaikka)

• Avaimet tuodaan tarvittaessa vaikka suoraan työmaalle

Ota yhteyttä niin kerromme lisää!

Jani Kuusela
p. 050 572 8557
jani.kuusela@forenom.fi 

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

www.forenom.fi

ABB luottaa Forenomiin työntekijöiden 
majoitustarpeissa
 
Sähkövoima- ja automaatioteknologiayhtymä ABB työllistää Suomessa lähes 5 500 henkilöä 
yli 30 paikkakunnalla. Pääkaupunkiseudulla ABB on yksi suurimmista teollisista työnantajista. 
Tehdaskeskittymät sijaitsevat Helsingissä, Vaasassa ja Porvoossa. Forenom etsii ABB:n tar-
peisiin soveltuvia asuntoja, joita käytetään pitkäaikaisissa majoitustarpeissa. ”Pitkäaikaisesti 
majoittuvat henkilöt toivovat kodinomaista asumistapaa. Forenom vastaa tarpeeseemme ja 
majoittaa niin ulkomaalaisia kuin suomalaisia työntekijöitämme ympäri Suomen”, sanoo ABB:n 
Travel Manager Johanna Peitsara.

Majoitusajat vaihtelevat, mutta usein keskiviipymä on liki 80 päivää projektin pituudesta 
riippuen. Joskus majoittujia on enemmänkin yhdessä asunnossa, ja majoittujien määrä vai-
htelee yhdestä neljään henkeä. ABB:n työntekijät asuvat yksiöissä, kaksioissa ja kolmioissa. 
Forenomin asunnoissa majoittuu noin 130 ABB:läistä vuodessa. Ulkomailta tulevat työnteki-
jät majoittuvat yleensä pääkaupunkiseudulla ja Vaasan alueella. Majoittujia on myös Turussa, 
Tampereella, Mäntsälässä, riippuen siitä minne projekti vie. ”Varausprosessi toimii hyvin ja 
joustavasti. Meillä on majoituksen suhteen standardivaatimukset, jotka Forenom täyttää, mutta 
he tarjoavat hyvin myös lisäpalveluita. Tämä on erinomainen vaihtoehto meille, sillä säästämme 
huomattavasti majoituskustannuksissa. Pitkän projektin aikana myös kodinomaisen asumisen 
merkitys kasvaa”, Peitsara jatkaa. Kuva: ABB
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Verottaja voi verrata urakkatietoja ilmoitettuihin rakentamispalvelujen myyntien määrään.

Rakennusalan laajennettu ilmoitusvelvol-
lisuus, joka astuu voimaan 1.7.2014, aihe-
uttaa runsaasti päänvaivaa niin yrityksille 
kuin viranomaisille. Asiaan liittyy suuria 
epävarmuuksia ja pelkoja, mutta onnistu-
essaan uudistus voi tuoda säntillisyyttä 
työaikoihin ja kahlita epäreilua kilpailua.
 
Teksti: Kaisa Salminen

Laki laajennetusta ilmoitusvelvollisuudesta 
täydentää aiempia toimenpiteitä – tilaaja-
vastuulaki, veronumerolaki ja käännetty 
arvonlisävero – harmaan talouden kitkemi-
seksi. Lähes kaikki yritykset ja työntekijät, 
jotka toimivat yli 15 000 euron arvoisilla työ-
mailla, tulee pian raportoida kuukausittain 
verottajalle. Sama koskee yli 15 000 euron 
arvoisten urakoiden laskutustietoja läpi 
koko ketjun. Tiedot tulee myös säilyttää 
kuuden vuoden ajan.

Tämä ei ole käytännössä mahdollista 
ilman sähköisiä seuranta- ja raportointijär-
jestelmiä. Verottaja ei edes ota tietoja vas-
taan muuten kuin sähköisessä muodossa. 
Rakennusala panostaakin sen takia yhteis-
ten tietovarastojen kehittämiseen. 

Sitä varten on perustettu alan järjestö-
jen yhteisyritys, Suomen Tilaajavastuu Oy, 
joka tarjoaa palveluitaan myös tulevien 
raportointivelvoitteiden toteutukseen. Nyt 
eletäänkin kiireistä aikaa järjestelmien, 
tietokantojen ja rajapintojen saamiseksi 

julkaisukuntoon ennen kesää. Lisäksi jär-
jestelmiään hiovat verottaja, yritykset ja 
murrosvaiheessa mahdollisuuksia näkevät 
ohjelmisto- ja palveluyritykset. 

Tietojen keräämisen tarkoituksena on 
saada verottajalle reaaliaikaista tietoa 
rakennustyömailla työskentelevistä yrityk-
sistä ja työntekijöistä. Ajatuksena on, että 
verottaja voisi puuttua tämän tiedon avulla 
ajoissa rakennusalan harmaaseen talou-
teen ja pystyisi valvomaan myös ulkomaisia 
työntekijöitä ja yrityksiä.

Kuukausittainen ilmoitusvelvollisuus

Verouudistuksen on tarkoitus astua voi-
maan 1.7.2014 ja tiedot heinäkuulta ilmoi-
tettaisiin verottajalle viimeistään 5.9.2014. 
Verottaja on uusien menettelyjen alkuvai-
heessa mahdollisesti ymmärtäväinen, mut-
ta tietojen jäädessä ilmoittamatta riskinä 
on, että verottaja voi määrätä enintään 15 
000 euron laiminlyöntimaksun. 

Työturvallisuuslakiin on lisätty säännös, 
jonka mukaan päätoteuttajan on pidettävä 
ajantasaista luetteloa yhteisellä rakennus-
työmaalla työskentelevistä työntekijöistä ja 
itsenäisistä työnsuorittajista. Jos esimerkik-
si yritys on lähettänyt ulkomaiset työnteki-
jät oman yrityksen kohteeseen tai vuokra-
tekijöinä, myös heidän edustajansa tiedot 
pitää laittaa tähän luetteloon.

Vielä isompi muutos on veromenettely-
lakiin lisätty säännös, jonka mukaan pää-

toteuttajan tulee toimittaa kuukausittain 
verottajalle tieto yhteisellä työmaalla työs-
kentelevistä työntekijöistä ja itsenäisistä 
työnsuorittajista.

Rakentamispalvelun tilaajan velvollisuu-
tena on lisäksi ilmoittaa kuukausittain verot-
tajalle tieto yrityksistä, jotka laskuttavat 
tilaajaa rakentamispalveluista tai työvoiman 
vuokrauksesta. Myös työmaan kesto, sijainti 
ja maksetut vastikkeet on ilmoitettava.

Laki ei sen sijaan koske suunnittelua ja 
valvontaa, jos ne ovat erikseen hankittuja. 
Lakipaketin ulkopuolelle jäävät myös kiin-
teistö- ja huoltotyöt, sekä alle 15 000 euron 
urakat.

Harmaa talous kuriin

Raportoinnin kautta hankittavia tietoja voi 
hyödyntää harmaan talouden torjunnassa 
monella tavalla. Verottaja voi verrata saa-
miaan urakkatietoja kausiveroilmoituk-
sella ilmoitettuihin rakentamispalvelujen 
myyntien määrään. Jos löytyy riittävästi 
ristiriitaista tietoa, verottaja voi kohdentaa 
tarkistukset yhteen yritykseen. 

Verottaja voi myös helposti tarkistaa, 
täyttyykö ulkomaisen työntekijän verovel-
vollisuus. Aikaisemmin tällaista mahdolli-
suutta ei ole ollut.

Aliurakoitsijalle voidaan määrätä lai-
minlyöntimaksu, jos hän jättää työntekijän 
ilmoittamatta tahallaan tai huolimatto-
muuttaan. Päätoteuttajan on syytä tehdä 

tästäkin ilmoitus verottajalle, tai muuten 
verottaja voi määrätä päätoteuttajallekin 
laiminlyöntimaksua ilmoittamatta jättämi-
sestä. Laiminlyöntimaksua ei kuitenkaan 
määrätä, jos päätoteuttaja ei ole voinut koh-
tuudella tietää, että aliurakoitsijan ilmoitta-
mat tiedot ovat virheellisiä. 

– Sakot voi saada siitäkin, jos YT-neu-
votteluissa ei ole käsitelty työntekijään 
kohdistuvan teknisen valvonnan periaat-
teita. Kesällä on hyvää aikaa hoitaa nämä 
velvoitteet, varatuomari Paavo Mattila 
Rakennusteollisuus RT:stä muistuttaa.

Omakotirakentajille omat ohjeet

Verohallinto on antanut ilmoitusmenette-
lyyn liittyen oman ohjeistuksensa kesällä 
2013. Aluehallintovirasto on antanut puo-
lestaan oman ohjeistuksensa rakennustyön 
määritelmästä. Koska tulkintakysymyksiä 
kuitenkin syntyy, on päätetty antaa tarken-
tava ohje maaliskuussa. Sen pitäisi löytyä 
RT:n sivustolta heti, kun se julkaistaan. 

– Verohallitus tekee virallisen päätöksen 
ilmoitusmenettelystä maaliskuussa. Siinä 
tarkennetaan 15 000 euron alaraja, minkä 
alle jäävillä urakoilla ei ole ilmoitusvelvol-
lisuutta, varatuomari Ville Wartiovaara 
RT:stä kertoo.

Ilmoitusvelvollisuus koskee myös oma-
kotirakentajia rakennusluvan alaisissa 
töissä. Yksityisellä omakotirakentajalla ei 
ole kuitenkaan kuukausittaista ilmoitus-

Ruotsalainen työlaitteiden valmistaja Eng-
con esittelee Q-Safen, kokonaan uudelleen 
suunnitellun työlaitekiinnikkeen kaivuko-
neisiin, jossa on kolminkertainen turval-
lisuus. Q-Safe sisältyy Engconin uuteen 
panostukseen ja konseptiin ”Non Accident 
Generation”, jossa turvallisuusajattelu kat-
taa koko tuotevalikoiman.
 
Teksti:Jukka Lyytinen

Ruotsalainen Engcon on maailman johtava 
rototilttien kehittäjä. Rototiltti on kaivuko-
neen kaivupuomin ”rannenivel”, jota voi 
sekä pyörittää että kallistaa. Engcon on 
kehittänyt rototiltin ympärille kattavan työ-
laitevalikoiman työkoneen maksimaalista 
hyödyntämistä varten.

– Kannattavuus liittyy kuitenkin suoraan 

turvalliseen työympäristöön, ne ovat toisis-
taan riippuvaisia, sanoo Engconin perustaja 
ja omistaja Stig Engström.

Hän mainitsee esimerkkinä, että Engcon 
on vuodesta 2002 lähtien osallistunut Eng-
lannissa turvallisia työpaikkoja koskevaan 
keskusteluun, mikä on antanut kokemus-
ta turvallisuuden kannalta haasteellisilla 
aloilla, kuten rautatieurakoinnissa.

Non Accident Generation -konseptilla 
Engcon nostaa panostuksen turvalliseen 
työympäristöön uudelle tasolle. Uusi työlai-
tekiinnike Q-Safe on tulosta tästä päämää-
rätietoisesta työstä.

Q-Safe - turvallinen 
työlaitekiinnike

Nyt kannattaa valmistautua 
ilmoitusvelvollisuuteen

velvollisuutta kuten esimerkiksi taloyhti-
öillä. Omakotirakentajille tulee myöhemmin 
omat, erilliset menettelynsä ja ohjeensa. 

Omakotirakentajan on ilmoitettava 
ennen loppukatselmuksen pitämistä verot-
tajalle, kenelle on tehty työtä ja kenen 
toimesta, tai mille yrityksille on maksettu 
palkkiota. Talkootyöläisetkin ovat ilmoi-
tusvelvollisia, vaikkei rahallista palkkaa 
olisi maksettukaan. Myös omakotiraken-
tajalle voidaan langettaa maksimissaan 15 
000 euron sakko ilmoitusvelvollisuuden 
laiminlyönnistä.

Päällekkäisiä toimintoja paljon

Yrityksillä muutos teettää alkuvaiheessa 
runsaasti työtä, kun uusiin vaatimuksiin 
on totuteltava ja järjestelmät on saatettava 
vaaditulle tasolle. Työ ei ole helppo, koska 
uudistus liittyy niin henkilöstö-, talous- 
kuin IT-hallintoon ja siinä on yhtymäkohtia 
myös hankintatoimeen ja työturvallisuu-
teen. Ne ovat monessa yrityksessä melko 
eriytettyjä, kokonaisuutta ei johda kukaan 
ja usein on epäselvää, mikä pää edellä kehi-
tystä tehdään.

Tässä vaiheessa kannattaa selvittää, mitä 
tietoja yrityksen on ilmoitettava, miten tie-
dot kerätään ja kuka tiedot ilmoittaa. Suu-
rin työ on tiedon keruussa kentältä, koska 
se vaatii vähänkään isommissa yrityksissä 
kulunseurantajärjestelmän käyttöönottoa 
ja sen integrointia nykyisiin järjestelmiin. 

Haasteita tulee siitä, että seurantajärjes-
telmässä käsitellään usein samoja tietoja 
kuin henkilöstö-, palkanlaskenta-, hankin-
ta- ja talousjärjestelmissä. Koska päällek-
käisiä toimintoja on paljon, se edellyttää 
integraatiota ja työnjakoa. 

Tiedot kerättävä koko ketjusta

Päätoteuttajan velvollisuudet ovat suurem-
mat kuin yrityksellä, joka toimii vain tilaa-
jan roolissa. Aliurakoitsijana toimivalle tai 
pieniä, alle 15 000 euron urakoita tilaavalle 
yritykselle riittää, että ilmoittaa työntekijä-
tiedot mahdolliselle päätoteuttajalle. 

– Päätoteuttaja joutuu keräämään tiedot 
työntekijöistä ja itsenäisistä työnsuorittajis-
ta raportointia varten koko toimitusketjusta, 
aina viimeistä ali- ja sivu-urakoitsijaa myö-
ten. Tähän ennakkoilmoittautuminen tuo 
apua. Isojen työmaiden partnerijärjestelmät 
hakevat jatkossa useimmiten tarvittavat tie-
dot uusista palveluistamme; Työmaarekis-
teristä, Ilmoita-palvelusta ja Valtti-kortti 
-varastosta, varatoimitusjohtaja Mika Huh-
tamäki Suomen Tilaajavastuu Oy:stä arvioi. 

Työmaarekisteri on tarkoitus avata jo 

käytössä olevaan veronumero.fi-palveluun 
keväällä 2014. Sen avulla luvataan hoitaa 
niin yhteisen työmaan työnantaja- ja henki-
lötietojen kerääminen, varastointi ja rapor-
tointi verottajalle kuin myös tiedonkeruu 
päätoteuttajaa ja tilaajaa varten.

Yritysten on kuitenkin ratkaistava itse, 
millä tavoin ne suorittavat oman tiedonke-
ruunsa ja raportointinsa – missä ne käyttä-
vät Tilaajavastuun palveluita, missä omia 
järjestelmiään ja missä suoria raportointi-
rajapintoja verottajalle.

Kulunseurannassa vaihtoehtoja

Kulunseurantaan on tarjolla lukuisia vaihto-
ehtoja – aina valmiista kokonaisratkaisuista 
useampien kenttälaitteiden kanssa integroi-
taviin ohjelmistoratkaisuihin ja yrityksen 
käytössä olevien ERP-järjestelmien jatkeeksi 
kehitettyihin moduuleihin. 

Perusratkaisu sisältää kortinlukijalait-
teen, avaimen tai sellaisena toimivan Valtti-
kortin, kulunseurantasoftan sekä tarvittavat 
liittymät sisäisiin järjestelmiin, alan yhtei-
siin tietopankkeihin ja verottajalle. 

Yritykset ja työntekijät voidaan tunnis-
taa yhteiselle työmaalle Työmaa-avaimen 
avulla. Yhteistä työmaatunnistetta tarvitaan 
ilmoitusten kohdistamista, sähköistä lasku-
tusta ja palvelujen toimittamista varten. 

Uusi asia on myös alan yhteinen kulku-
kortti, Valtti-kortti, jonka avulla voi kerätä 
valvontatietoa  viivakooditunnisteen ja etä-
luettavan RFID-tunnisteen avulla. Kaikki 
kortin tiedot kuten valokuva, työnantaja, 
voimassaolo ja veronumero on tallennettu 
yhteiseen korttivarastoon, mikä helpottaa 
tietojen hyödyntämistä työmailla esimer-
kiksi perehdytyksessä. 

– Korttia on erittäin vaikea väärentää 

ja se voidaan sulkea samaan tapaan kuin 
luottokortti, jos epäillään väärinkäytöksiä, 
Huhtamäki vakuuttaa. Tarjolla on toki mui-
denkin toimittajien sirullisia ja perinteisiä 
henkilökortteja.

Tilaajavastuun palveluita suositellaan

RT suosittelee, että yritykset käyttäisivät 
Tilaajavastuun www.veronumero.fi -palve-
lua ja Valtti-älykorttia lähtökohtana oman 
ratkaisunsa suunnittelussa, koska ne tarjo-
avat mahdollisimman yhteensopivan alus-
tan. Valtti-korttia voi tilata Ilmoita-palvelun 
kautta. 

– Toivomme sekä Valtti-kortista että 
Työmaarekisteristä standardiratkaisua 
alalle. Valtti-kortti on saanut erittäin hyvän 
vastaanoton ja asiakasmäärä kasvaa nope-
asti. Työmaarekisteristä meillä on toinen 
beta-versio valmiina ja sitä käydään läpi 
alan ohjausryhmissä. Vielä ei ole missattu 
yhtään deadlinea, vaikka paineet on kovat, 
Tilaajavastuun toimitusjohtaja Lars Albäck 
totesi helmikuussa.

– Meille on tärkeää myös, että kulun-
valvontaohjelmistojen toimittajat ehtisivät 
kehittämään järjestelmiään yhteensopiviksi.

Infratyömaiden työajan seurantajärjes-
telmät ovat usein mobiiliratkaisuja, koska 
työmaat ulottuvat laajalle alueelle tai ovat 
vaikeasti rajattavia. Työntekijät lähettävät 
joko tekstiviestin omasta kännykästään tai 
tekevät kuittauksen vastaavan mestarin 
mobiililaitteeseen.

Ennakoivaan kulttuuriin

Yhteisen työmaan uusiin velvollisuuksiin 
kuuluvat siis ajan tasalla olevan työntekijä-
luettelon ylläpitäminen ja yli 15 000 euron 
arvoisella rakennustyömaalla työskentelevi-

en työntekijöiden ja itsenäisten suorittajien 
tietojen ilmoittaminen kerran kuukaudessa 
verottajalle. 

Aliurakoitsijoilla on tiedonantovelvolli-
suus päätoteuttajalle omista työntekijöis-
tään. Jokainen toimitusketjun tilaaja rapor-
toi lisäksi sopimussummat ja kuukauden 
aikana toteutuneen laskutuksen yli 15 000 
euron arvoisista urakoista. 

Uusien palvelujen avulla voidaan hoitaa 
nämä velvoitteet ennakoivasti.

– Aikaisemmin työntekijän perehdytys 
on ollut ensimmäinen vaihe tietojen keruus-
sa. Jatkossa työmaa voidaan perustaa ensin 
Työmaarekisteriin päätoteuttajan tai raken-
tajan toimesta. Yhteisenä tunnisteena on 
Työmaa-avain, joka saadaan sopimuksen 
teon yhteydessä, Huhtamäki kuvailee.

– Uutta on sekin, että jokainen yritys 
ilmoittaa omat työntekijänsä Ilmoita-
palveluun ennen työmaalle saapumista. 
Työmaalle saavuttaessa voidaan käyttää 
Valtti- ja Vahti-järjestelmää. Työmaalla 
työskenneltäessä voidaan kerätä kulunseu-
rantatietoa verohallinnolle.

Vahti-palvelua kehitetään pienemmille 
työmaille kevyeksi ratkaisuksi henkilötie-
tojen keruuta varten.

Parempaa tehokkuutta?

Työläydestään huolimatta lakiuudistuk-
sessa nähdään pitkällä tähtäimellä paljon 
etuja. Parhaimmillaan se tuo täsmällisyyt-
tä työajan seurantaan ja aliurakoitsijoiden 
tuntiseurantaan. Kilpailu tasoittuu, kun 
kaikenlainen keplottelu vaikeutuu. 

Jos sähköinen työajanseuranta, muut 
työmaatoiminnot ja raportointi saadaan toi-
mimaan käyttäjäystävällisesti, säästyy aikaa 
ja vaivaa nykyiseen paperityöhön verrattu-
na. Kulunvalvonta antaa uusia työkaluja 
työmenekkien ja työsaavutusten seurantaan 
tarjoten työkaluja projektinohjaukseen ja 
tuottavuuden kehittämiseen. 

– Ne voivat parantaa jopa tehokkuutta, 
kun ei ryntäillä paikasta toiseen vaan toimi-
taan harkitummin ja ennakoiden, Rakennus-
liiton II puheenjohtaja Kyösti Suokas arvioi.

On pelätty, että työläiden uudistusten 
seurauksena pienet urakat olisivat siirty-
mässä harmaan talouden puolelle tai ura-
koita oltaisiin silppuamassa pieniin, alle 15 
000 euron arvoisiin palasiin. 

– Ei verottaja ole niin puupää, etteikö 
huomaisi tällaista puijaamista. Toki ilmoi-
tusvelvollisuus teettää paljon työtä mesta-
ri- ja toimihenkilöpuolella, mutta se on se 
hinta, mikä harmaan talouden torjumisesta 
on maksettava. 

Maksimaalista turvallisuutta

Q-Safe on työlaitekiinnike, joka minimoi 
työlaitteen väärin kytkemisen mahdollisuu-
den. Kun Q-Safe on asennettu kaivukonee-
seen, täytyy esimerkiksi kauhan tai valitun 
työlaitteen olla maata vasten tietyllä painol-
la, kun sitä kytketään tai irrotetaan. Työlai-
tetta ei siis voi irrottaa ilmassa.

Niin kauan kuin työlaitelukitus ei ole 
kunnolla kytkeytynyt, kaivukone käy selke-
ästi alennetulla kierrosluvulla, ja moottorin 
täysi teho saadaan käyttöön vasta, kun työ-
laite on kytketty ja lukittu.

Varsinainen lukitus tapahtuu mekaani-
sesti, kun työlaite työntyy kiinteään, välyk-
settömään vasteeseen ja samanaikaisesti sul-
jetaan teräskielen avulla mekaanisesti aukot, 
joiden kautta työlaite tuotiin kiinnikkeeseen. 
Tämä poistaa kokonaan mahdollisuuden, 
että kauha irtoaisi tai että se alkaisi heilua, 
koska sekä etummainen että takimmainen 
työlaitteen kiinnitysakseli on lukittu.

Mekaanisen lukituksen ja turvallisuutta 

lisäävän teräskielen lisäksi työkalukiinni-
tystä työlaitteen kiinnitystä valvoo kaksi 
toisistaan riippumatonta anturia, jotka 
tunnistavat kosketuksen kauhan molempiin 
akseleihin.

Q-Safe on siten kolminkertaisen turval-
linen hydraulisen valvonnan, mekaani-
sen lukituksen ja elektronisen valvonnan 
ansiosta. Q-Safesta tulee ensin Engconin 
vakiokiinnike koneiden suosituimmis-
sa kokoluokissa ja myöhemmin kaikissa 
sovelluksissa.

Engcon on maailman johtava rototilt-
tien valmistaja 1,5–32 tonnin kaivukoneille. 
Yhtiö valmistaa myös muita työvälineitä, 
kuten kauhoja, kouria ja tärylevyjä. Eng-
conin pääkonttori sijaitsee Strömsundis-
sa Ruotsissa. Lisäksi Engconilla on omat 
myyntitoimistot Suomessa, Tanskassa, 
Saksassa, Englannissa ja Ranskassa. Myyn-
ti urakoitsijoille tapahtuu Euroopan, Aust-
ralian ja Yhdysvallat kattavan jälleenmyy-
jäverkoston avulla. 

INFRA Uusimaa | 5

TYÖMAAREKISTERIN TOIMINTA

Työmaarekisteri 
kerää muun muassa 

laskutustietoja

Verohallinto

Työmaarekisteri

Verkkolaskuvälittäjä

Tilaaja

Toimittaja

Lasku €
Viitteenä

Työmaa-avain



Porvooseen energiatehokkaita alueita

Tiekari virtaviivaistaa 
toimintaansa

Kari Tuominen: ”Tämä on vanhakantaisten miesten laji ja muutosta pelätään.”
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Porvoon strategiana on tiivistää kaupun-
kitaajamia, kehittää energiatehokkaita 
asuinalueita ja ohjata asutusta kyläkes-
kuksiin. Jokirannat ovat muuttumassa 
tasokkaiksi kaupunkitiloiksi, ja keskustas-
sa rakennetaan kevyen liikenteen laatu-
käytäviä. Lisäksi varaudutaan maa- alu-
eiden hankintaan ja pohjaolosuhteiden 
vaikeutumiseen.

Teksti ja kuvat: Kaisa Salminen

– Nyt on se tilanne, että Porvoon kaupun-
gin omistamia suuria, yhtenäisiä alueita ei 
riitä kovin pitkään. Kaupunkimaista asun-
torakentamista on tulossa seuraavan kym-
menen vuoden säteellä lähinnä Skaftkärrin 
alueelle Länsirantaan.  Kyseessä on hieman 
uudenlainen asuinalue, missä painotetaan 
joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen rat-
kaisuja, kaupunkisuunnittelupäällikkö 
Eero Löytönen kertoo.

Skaftkärrin kaupunginosaan on tarkoi-
tus rakentaa esimerkiksi pyöräilypikatie-
hen ja joukkoliikennekatuun perustuva 
liikennejärjestelmä. Keskustassa on alettu 
jo rakentaa yhtenäisiä laatukäytäviä, joita 
pitkin voisi pyöräillä ja kävellä mahdolli-
simman joustavasti. Ajatuksena on, että 
tulevaisuudessa kaikista ilmansuunnista 
tulisi säteittäin kevyen liikenteen laatukäy-
tävät keskustaan. 

– Mitä parempi varsinkin keskusta-aluei-
den jalankulkuympäristö on, sitä suurempi 
vetovoima on myös liike-elämällä. Autopai-
koilla ei ratkota kaikkia ongelmia, vaikka 
kaupunkeja kehitetäänkin usein niiden 
ehdoilla eteenpäin, Löytönen sanoo.

– Muilta osin yritämme täydentää nykyi-
siä asuinalueita, mutta se ei ole helppoa, 
koska ne ovat pitkälle valmiiksi rakennet-
tuja ja yksityisten omistamia. 

Kimurantit pohjaolosuhteet

Kaupungin strategiana on kehittää yhdys-
kuntarakennetta tiivistämällä kaupunkitaa-
jamia ja ohjaamalla rakentamista kyläkes-
kuksiin. Niiden väliin jää rauhallisemmin 
kehittyviä maaseutumaisia alueita. 

Kaupunkimaista rakentamista jatketaan 
Skaftkärrin jälkeen lähinnä Hattulan ja ase-
maseudun alueilla. Hattulassa on vastassa 
Löytösen sanoin ”kaikki porvoolaiset her-
kut” eli pohjaton savi, pilaantunut maa ja 

Porvoolainen maarakennusalan konepal-
velu ja -vuokrausyritys Tiekari tunnetaan 
tiehöylistään. Kalusto on vuosien varrella 
monipuolistunut, ja vuokraustoimintaa hoi- 
taa nykyisin paikallinen rakennuskone- ja 
tarvikevuokraamo Lainakeskus. 

Teksti ja kuva: Kaisa Salminen

Tiekarin perustajayrittäjä Kari Tuominen 
listaa yhtiön kilpailuvalteiksi vakiintuneen 
asiakaskunnan, hyvät kuskit ja monipuoli-
sen kaluston. Toiminta perustuu kuitenkin 
pitkälti tiehöylien varaan. 

Porvoon seudulla ei ole juuri muita tie-
höyläyrittäjiä kuin Kari ja hänen veljensä. 
Velikin toimii pitkälti Karin aliurakoitsijana. 

– Olen elättänyt itseni, kasvattanut 
firmani ja luonut markkinat tiehöylillä. 
Ne ovat sen verran erikoisia laitteita, että 
yhteistyöverkosto on kasvanut laajaksi ja 
asiakaskuntamme koostuu pääasiassa isois-
ta yrityksistä, hän kertoo.

Kalusto hyötykäyttöön

Kausivaihteluista riippuen yhtiön palveluk-
sessa on enimmillään kymmenisen työnte-
kijää ja pari aliurakoitsijaa. Työt räjähtävät 
yleensä viimeistään roudan sulettua käsiin 
ja kiirettä jatkuu siihen asti, kunnes maa 
taas routii. Kiirettä voi olla lumitilanteesta 
riippuen talvellakin. 

Tiekarin konekantaan kuuluu tänä päi-
vänä lähes 20 konetta; kolme tiehöylää, 
kaivinkoneita, pyöräkuormaajia, täryjyriä 
ja pari kuorma-autoa. Kari kertoo, että niitä 
on ostettu kysynnän mukaan.

– Yhtiön liikevaihtoon nähden se on 
aivan liian paljon, mutta osa kalustosta 
voidaan vuokrata ilman kuljettajaa, toteaa 
Kari, joka ajaa itsekin tiehöylää ja muita 
koneita niin paljon kuin ehtii. 

Aikaisemmin hän vastasi myös kaluston 
vuokrauksesta oman toimen ohessa, mutta 
nykyisin koneet vuokrataan Lainakeskuk-
sesta käsin. Aikaa on vapautunut sen ansi-
osta niin yritystoiminnan, kaluston kuin 
maarakennusalankin kehittämiselle. 

– Tarkoituksena oli alun perin yhdistää 
kaksi perheyhtiötä, mutta viime metreillä 
fuusio kariutui. En jäänyt sitä pitkäksi aikaa 
murehtimaan, vaan päätin jo muutaman 
päivän päästä hankkia yhdessä nuoruuden 
kaverini, Jouko Särkkälän kanssa kone-
vuokraamo Lainakeskuksen, Kari kertoo 
uuden markkinavaltauksen taustoista. 

Mobiiliseuranta helpottaa rutiineja

Lainakeskus hoitaa nykyisin myös osan Tie-
karin hallinnollisista rutiineista. Syksyllä 
2013 siirryttiin esimerkiksi työajan sähköi-
seen seurantaan. Paperisten tuntilappujen 
sijaan työntekijät raportoivat päivittäin 
työtunnit ja -tehtävät matkapuhelimen ja 
internetyhteyden avulla. 

– Sähköiset tuntilaput saapuvat maksi-
missaan kahden päivän viiveellä esimiehen 
eli minun hyväksyttäviksi. Tuntilappujen 
kyselemiseen ei ole tarvinnut enää tuhlata 
energiaa, ja koneiden sekä työntekijöiden 
seuranta on tehostunut. Jos tuntilappuja 
kerättäisiin edelleen perinteiseen tapaan 
kahden viikon välein, kukaan ei muistaisi 
mitä tehtiin ja milloin – varsinkin, kun tun-
tilaput olivat usein myöhässä, Kari muiste-
lee edellistä järjestelmää. 

Muutokset herättivät alkuvaiheessa hie-

alavuudesta johtuva tulvavaarakin. Saman-
kaltaisia ongelmia on jouduttu hoitamaan 
Länsirannassakin. 

– Pilaantuneiden maiden puhdistukseen 
on Länsirannassa kulunut jo noin 3–4 mil-
joonaa euroa. Yhtä paljon rahaa on palanut 
siellä stabilointeihin; esimerkiksi kaikki 
kadunpohjat on stabiloitu ja joenrannas-
sakin on tehty stabilointeja. Alajuoksulla 
savipohja ulottuu jopa 30–40 metrin syvyy-
teen,  suunnittelupäällikkö Kari Hällström 
kuvailee tilannetta.

Jokirantoja kohennetaan

Kaupungin taloustilanne arvioidaan vähä-
lumisen talven jälkeen hyväksi, ja infra-
rakentamisen investointeihin  on varattu 
vuoden 2014 talousarviossa yhteensä 5,9 
miljoonaa euroa. 

Uusia katuja on tarkoitus rakentaa noin 
2 miljoonalla eurolla, rantamuureihin on 
varattu miljoona euroa, asfaltointeihin 
vajaa miljoona euroa, puistorakentami-
seen puolisen miljoonaa ja pienempiä 
kadunparannushankkeita varten miljoo-
na euroa. 

Joenrantaa on tarkoitus kohentaa 
molemmin puolin. Kaupunkimaisen ranta-

muurin rakentaminen tulee kuitenkin sen 
verran kalliiksi, että loppurannan osalta 
mietitään halvempia vaihtoehtoja.

– Kunnallistekniikka ei ole mukana täs-
sä budjetissa. Työn alla olevassa kylära-
kenneselvityksessä päätetään esimerkiksi 
siitä, mihin kyläkeskuksiin kunnallistek-
niikkaa kannattaa vetää. Iso kysymys on 
myös vedensaannin turvaaminen, koska 
kaupungin omien vedenottamojen kapasi-
teetti alkaa loppua seuraavan 10–20 vuoden 
aikana, kaupungininsinööri Risto Lindblad 
kertoo. 

Kuninkaanportti seisoo

Skaftkärrin ja Hattulan alueiden rakenta-
misen jälkeen haasteena on löytää jostain 
uusia maa-alueita. Maakuntakaavassa on 
tehty jo varaukset Kuninkaanportin länsi- 
tai lounaispuolelle rakennettavista asuin-
alueista, mutta ne eivät ole kaupungin 
omistuksessa.  

Kuninkaanporttiin on varattu myös 75 
000 kerrosneliötä kaupan tilaa vuoteen 
2035 mennessä. Itä-Uudenmaan maakun-
takaavapäätöstä ei vahvistettu sellaisenaan 
ympäristöministeriössä ja hypermarkettien 
rakentaminen tyrmättiin. Kuninkaanportin 

kehittäminen on nyt pysähtyneessä tilassa.
– Maakuntakaavassa on varauduttu sii-

hen, että Kuninkaanportin Kehätie ylittää 
moottoritien ja samalla parannetaan kevy-
en liikenteen yhteyksiä. Luulen, että tämä 
antaisi potkua alueen kehittymiseen, Löy-
tönen arvioi.

Raideyhteyttä kaivataan

Helsingistä itään suuntautuva raide on Por-
voolle tärkeä, joskin hankala kysymys. Nyt 
on se käsitys, että kehitysmäärärahat ovat 
vähentyneet ja sen takia kaavaillaan kun-
taliitoksiakin. Päätösten tekeminen on tässä 
tilanteessa vaikeaa.

– Porvoo oli vuonna 2011 seutukuntien 
kilpailukykyvertailussa ykkönen, mutta 
siitä ei ole paljon hyötyä, jos työmatkaan 
pääkaupunkiseudulle kuluu kaksi tuntia. 
Valtaosa pendelöinnistä suuntautuu Hel-
singin keskustaan, joten Porvoo ei hyötyisi 
kovin paljon myöskään Helsinki-Vantaan 
lentokentälle tehtävästä radasta, Löytönen 
arvioi.

Vahvistettavana olevassa maakuntakaa-
vassa suurin kasvu ohjautuisi metropoli-
alueen pohjoisakselille. Suomen mittakaa-
vassa kannattaisi Löytösen, Hällströmin ja 
Lindbladin mielestä hyödyntää koko itäinen 
rannikko, jonka vetovoima ulottuu huomat-
tavasti Porvoota pidemmälle. 

Kuntaliitokset eivät houkuta

Porvoon kaupunki ja maalaiskunta yhdis-
tyivät vuonna 1997 pitkällisen väännön 
jälkeen. Itäiselle Uudellemaalle on esitetty 
sen jälkeen kuntaa, mihin kuuluisivat Por-
voo, Askola, Myrskylä, Loviisa ja Lapinjärvi. 
Vaihtoehtoisesti Loviisa ja Lapinjärvi voisi-
vat jäädä erilleen. 

– Nyt ei alueella ole intohimoja kunta-
liitoksiin. Porvookin pärjäisi hyvin ilman 
ympäryskuntia, Löytönen kuitenkin arvioi.

Loviisassa on tehty juuri kuntaliitok-
sia ja uuden talousalueen hoitamisessa 
on vielä paljon työtä. Iso kysymysmerkki 
on myös Sipoo, joka on tehnyt kuntara-
kenneselvityksiä kolmella eri suunnalla; 
Itä-Uudellamaalla, Keski-Uudellamaalla ja 
metropolialueella. 

– Porvoon väestöstä noin 30 prosenttia 
on edelleen ruotsinkielisiä. Kielikysymys 
vaikuttaa osaltaan kuntien suhtautumiseen 
kuntaliitoksiin. 

– Skaftkärrin kaupunkitaajamaa rakennetaan vielä 
vuosia. Uusia asuinalueita tulee myös Kerkkoon ja 
Itä-Mensaan kyläkeskuksiin, Kari Hällström kertoo.

Kuorma-autokuljettajien uudet ammat-
tipätevyysvaatimukset aiheuttavat 
päänvaivaa maanrakentajillekin, koska 
kaikki kuorma-autoa työssään käyttävät 
pitää kouluttaa, vaikka he eivät ajaisi sitä 
päätyökseen. 

Teksti: Kaisa Salminen 

Myös kuorma-auton kuljettajien riit-
tävyydestä on oltu huolissaan. Esimer-
kiksi TTS Koulutuskeskuksesta kerro-
taan, että osalla yrityksistä on vaikeuksia 
löytää kuljettajia ja varsinkin kesälo- 
matuuraajat alkavat olla vähissä. Tämä 
johtuu siitä, että kuorma-autoa ei pysty 
ajamaan, jos on saanut kortin 10.9.2009 
jälkeen eikä ole ammatillista perus- 
pätevyyttä.

Uusilta kuljettajilta vaadittava perus-
tason ammattipätevyyskoulutus on huo-

mattavasti laajempi kuin vanhoilta, ennen 
10.9.2009 kuorma-autokortin suorittaneil-
ta vaadittava jatkokoulutus.  Ammattipä-
tevyys on voimassa viisi vuotta, ja sitä voi-
daan jatkaa viideksi vuodeksi kerrallaan 
jatkokoulutuksella.

 Jos kortin on hankkinut ennen 
10.9.2009, ei peruspätevyyttä vaadita. Jat-
kokoulutusta vaaditaan kuitenkin näiltä-
kin kuljettajilta 10.9.2014 mennessä.

Pätevyysvaatimuksia on pidetty tar-
peellisina, koska kuorma-autonkuljettajan 
ammatti ei ole enää samanlainen kuin 30 
vuotta sitten ja monenlaisia taitoja tarvi-
taan. Tarvittavat koulutukset kannattaa 
hoitaa pikapuolin kuntoon.

– Ikään kuin muu korttiviidakko ei oli-
si jo riittänyt. Työntekijät voivat onneksi 
vähentää koulutuskustannuksia verotuk-
sessa tulonhankkimiskuluina, Kari Tuomi-
nen pohtii. 

Riittääkö kuorma-auton kuljettajia?

man vastarintaa, mutta alkukangertelujen 
jälkeen kaikki käyttäjät ovat Karin mukaan 
suhtautuneet uuteen järjestelmään posi-
tiivisesti. Yhtiön käytössä on Movenium 
Time Tracker -työajanseuranta, mutta 
markkinoilla on paljon muitakin vastaavia 
järjestelmiä.

– Sähköinen työajan seuranta tuntuu 
kehittyvän huimaa vauhtia. Myös palkan-
laskija tai kirjanpitäjä voi ottaa hyväksyn-
nän jälkeen samasta järjestelmästä tiedot 
palkanlaskentaa varten. Varsinaista toimin-
nanohjausjärjestelmää emme ole kokeneet 
kuitenkaan tarpeelliseksi.  

– Tähän mennessä on pärjätty tarkista-
malla päivittäin viisi asiaa; oikea kone pitää 
olla oikeaan aikaan oikean miehen kanssa 
oikeassa paikassa ja oikeaan hintaan.

Automaatio parantaa laatua

Tekniikka kehittyy muutenkin koko ajan. 
Modernilla 3D-infratyömaalla ei käytetä 
perinteiseen tapaan tasolasereita koron 
mittaukseen, vaan tiehöylän tietokoneeseen 
syötetty malli ohjaa terää joko takymetrillä 
tai gps:n avulla. 

– Tärkeimmät edut ovat parantunut tark-
kuus ja materiaalisäästöt. Oikeat rakenne-
kerrokset saadaan oikeisiin paikkoihin, 
kun automatiikka auttaa rakenteiden tasoi-
tuksessa ja muotoilusta. Samalla prosessit 
nopeutuvat, Kari kertoo kokemuksistaan 
3D-ohjatulla tiehöylällä työskentelystä.

Hän tietää kertoa, että 3D-työmaita on 
Suomessa jo paljon ja Liikenneviraston 
vuonna 2014 voimaan tulevat mallinnus-
vaatimukset vauhdittavat osaltaan kehitys-
tä. Kynnys ottaa käyttöön uutta teknologiaa 
on kuitenkin suhteellisen korkea. 

– Tämä on vanhakantaisten miesten 
laji ja muutosta pelätään, mutta onneksi 
seuraava sukupolvi tuntuu oppivan kaiken 
nopeammin.

Kilpailutuksen laatu hukassa?

Kari vaikuttaa myös kolmatta vuotta INFRA 
Uusimaan hallituksessa. Yleisen taloudel-
lisen kehityksen ohella häntä huolestuttaa 
nyky-yhteiskunnassa yleistynyt suuntaus 
kilpailuttaa yhä pienempiä töitä esimerkik-
si netin kautta. 

– Kilpailuttamisen laatu ei ole kuiten-
kaan kohdallaan; varsinkin pienistä ura-
koista pyydetään tarjouksia ymmärtämättä 
mitä pyydetään. Toisaalta, miten perintei-
nen konepalveluyritys pääsee isoissa moot-
toritiehankkeissa edes tarjoamaan omaa 
osaamistaan? 

– Onneksi asiakaskuntamme on pääosin 
valveutunutta, emmekä ole joutuneet ihan 
älyttömään hintakilpailuun. Luottamus 
pelaa molemmin puolin, kun viimeisistä 
euroista ei tarvitse olla verissä päin tappe-
lemassa, hän sanoo.

Työmoraalin heikkeneminen kuitenkin 
huolestuttaa. Nykypäivänä kuorma-auto-
kuljettajat puhuvat usein kännykällä ja 
pelaavat pelejä ilmastoiduissa hyteissään, 
vaikka asfalttityömaat ovat yleensä kiireisiä.

– Aikaisemmin kuorma-auton kuljetta-
jat tulivat auttelemaan esimerkiksi tiehöy-
lätöissä. Heille pitäisi sanoa, että tarttukaa 
toimeen, mutta nuoremmat mestarit eivät 
sitä välttämättä uskalla tehdä. 

Perhe-elämästä vastapainoa

Perhe-elämä tuo vastapainoa kiireisen 

yrittäjän arkeen, ja henkireikänä on myös 
veneily sekä kaikenlainen puuhastelu 
veneiden kanssa. Perhe-elämän ja työelä-
män yhteensovittaminen on tosin kahden 
lapsen isälle joskus haastavaa, koska raken-
nusmestarivaimollakin on oma yritys. 

– Tiehöylän kuljettajalta vaaditaan 
kovaa fyysistä kuntoa, osaamista, erikoista 

kalustoa ja luonnettakin. Työkyvystä pitää 
huolehtia eikä myöskään koulutuksen mer-
kitystä voi liikaa korostaa. Yksi viisaimmista 
päätöksistäni oli lähteä 1990-luvulla laman 
kynnyksellä Helsingin teknilliseen oppi-
laitokseen opiskelemaan. Se opetti ennen 
kaikkea puhumaan asiakkaiden kanssa 
samaa kieltä. 

 – Mottonani on, että tyytyväinen ihminen on kehityksen jarru. Tiehöylän kuljettajana kehittyy jatkuvasti 
ja yrittäjänä voi vapaasti toteuttaa hullujakin ideoita, Kari Tuominen sanoo.

Porvoon kaupunkikehityksen vastuunkantajat: kaupungininsinööri Risto Lindblad, suunnittelupäällikkö 
Kari Hällström ja kaupunkisuunnittelupäällikkö Eero Löytönen.



töitä ihan tyydyttävästi. Erikoistuminen ja 
asiantuntemus ovat meille  todella tärkeitä 
asioita. Laskemme kilpailutekijöiksi omat 
työntekijämme ja oman kaluston. Vuok-
raamme mahdollisimman vähän ja pyrimme 
investoimaan omaan tekemiseen. Tätä kaut-
ta haemme kilpailuetua. Tämä on puhdasta 
hintakilpailua ja tehokas täytyy olla. 

Pasin mielestä sellaisia hankkeita, joihin 
pääsisi jollain muulla tekijällä kuin hinnalla 
mukaan, on hyvin vähän. Jos on ollut oikein 
haastavia paikkoja, niin silloin on pyydetty 
tekemään töitä eikä hinta ole ollut ratkai-
seva tekijä. 

– Jos olisimme perustaneet tämän firman 
liian hyvään aikaan, niin se olisi ollut ehkä 
huono juttu. Nyt olemme tottuneet tiukkaan 
urakkakilpailuun ja kun kasvu taas alkaa, 
olemme hyvin valmiina. Kustannustehok-
kuus on viety äärimmilleen ja olemme pär-
jänneet oikein hyvin. 

MPV-Infrarakenne Oy on kolmen betonira-
kentamisen huippuammattilaisen perusta-
ma yritys. Yhtiön perustajaosakkaat ovat 
toimitusjohtaja Pasi Pelkonen, työmaa-
päällikkö Magnus Stam ja työmaapäällikkö 
Ville Piirainen. Pasi ja Ville ovat molemmat 
tehneet yli 10 vuotta siltojen rakennus- ja 
korjaushankkeita.

Teksti ja kuva: Antti Tolonen

Tapasimme toimitusjohtaja Pasi Pelkosen 
ja keskustelimme yhtiön alkuvaiheista. Pasi 
vastaa yhtiön johtamisesta, mutta on aktii-
visesti mukana myös työmailla. 

– Vuoden 2012 lopussa lähdin edellisen 
työnantajani Peab Infran palveluksesta ja ryh-
dyimme Villen ja Magnuksen kanssa suun-
nittelemaan firmaa, joka tekisi betoniraken-
tamista. Lähinnä ajattelimme uudissiltojen 
rakentamista ja sillankorjauksia, Pasi kertoo.

Magnuksella oli tuolloin yritys nimeltä 
Tamcon Rakennus Oy, joka teki muotti-, 
valu- ja raudoitustöitä.  Pasi ja Ville tulivat 
tähän yhtiöön osakkaiksi tasaosuuksin. He 
muuttivat silloin yhtiön nimeksi MPV-Infra-
rakenne Oy.

– Nimenmuutoksella halusimme kuvata 
yhtiötä, joka on erikoistunut nimenomaan 
uudissiltoihin ja sillankorjauksiin.

Yhtiön tavoitteena on hallittu kasvu

Uusi liiketoiminta saatiin pystyyn viime 
huhtikuussa, ja tammikuun 2014 loppuun 
mennessä liikevaihto oli noussut 2,3 miljoo-
naan euroon. Tilikautta on jatkettu heinä-
kuuhun asti ja silloin nähdään, millainen 
koko vuoden liikevaihto on. 

– Tavoittelemme noin viiden miljoonan 
vuosiliikevaihtoa. Henkilökuntaa meillä on 
18 työntekijää ja viisi toimihenkilöä. Meillä 
on selkeä kuva siitä, että juuri erikoistumi-
nen siltojen ja muiden betonirakenteiden 
korjauksiin tarjoaa sopivan markkinaraon 
yhtiöllemme. Pystymme tekemään projekteja 
pääurakoitsijana tai aliurakalla. Positiomme 
on sopivasti isojen urakoitsijoiden ja pienten 
aliurakoitsijoiden välissä, Pasi kertoo. 

Yhtiö on projekteillaan tyypillisesti 
mukana suuressa hankekokonaisuudessa. 
Kun joku iso urakoitsija saa mittavan hank-
keen, yhtiöllä on siitä tietty osuus. Esimer-
kiksi viime vuonna Lemminkäinen sai Hel-
singin kaupungilta useamman sillankorja-

uksen sisältävän urakkapaketin käsittäen 
kaksi isoa siltaa. 

– Lemminkäisen kanssa sovittiin, että 
me tehdään se toinen silta kokonaisuudes-
saan avaimet käteen periaatteella. Minusta 
on tärkeää, että emme tee vain työtä, vaan 
tarjoamme kokonaisuuden. Kokonaistoi-
mitukseen sisältyvät laadunvarmistukset, 
työnjohto ja takuu siitä, että meillä on kaik-
ki tarvittavat pätevyydet.

Infran huono tila pitää kiireisenä

Suomen teiden ja siltojen rapautuva tila on 
puhuttanut alaa jo pitkään. Mitä ajattelette 
Suomen infran tilasta ja kuinka se näkyy 
yhtiönne toiminnassa?

– Suomessa on paljon siltoja ja niissä 
on paljon korjattavaa. Korjausvelkaa tulee 
koko ajan lisää. Määrärahoja pitäisi olla 
huomattavasti enemmän, jotta korjaus-
velkaa voitaisiin vähentää. Suomessa on 

Erikoistuminen 
on valttia vaikeina aikoina

Uusia jäsenyrityksiä: MPV-Infrarakenne Oy

INFRA Uusimaa | 9

hyvin vaativat olosuhteet silloille ja muille 
betonirakenteille.

– Korjattavaa syntyy jatkuvasti. Uuden 
haasteen silloille tuovat rekkojen nous-
seet painorajat. Tämä ei vielä näy meidän 
tilauskannassamme, mutta tähän liittyviä 
korjaussuunnitelmia jo tehdään. Vuoden 
kahden sisällä ne tulevat tänne urakointi-
puolelle. Toki voi olla, että jo ensi kesänä 
tulee työn alle kriittisimpiä kohteita, joiden 
kantavuutta täytyy lisätä. 

Taloustilanne ei huolestuta

Talous- ja kilpailutilanteeseen yhtiössä suh-
taudutaan rauhallisesti ja siitä löydetään 
positiivisiakin puolia. Korjausta ja muuta 
rakentamista on jatkuvasti, mutta tällä 
hetkellä pääkaupunkiseudulla on tiukka 
kilpailutilanne. Monet urakoitsijat tulevat 
muualta pääkaupunkiseudun markkinoille. 

– Tilanne on haastava, mutta meillä on 

MPV-Infrarakenteen ydinjoukkoa: Työmaapäällikko Mikko Hartikka (vas), toimitusjohtaja Pasi Pelkonen ja työmaapäällikkö Ville Piirainen.
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V1637 2590

Vanttikiristin,
räikkämalli
• 1/2” ketjulle 15000 kg

Luokiteltu,
valmis
nostoketju
2 m
• 2-haarainen
• varmuus- ja lyhennyskoukuilla
• 8 mm, 2800 /2000 kg

NKV08202L 13490

Kauhan huulilevyt
12-16 mm, HB500

Alkup. nro

KK25302 1U-3352 RC 19,90

KK25303 1U-3352 RC 29,90

KK25304 1U-3452 RC 53,90

Kauhankynnet CAT
Alkup. nro

KK24302 1U-3302 SYL 19,50

KK24303 1U-3352 SYL 25,-

KK24304 1U-3452 SYL 55,- Alkup. nro

KK26300 135-9390
Monoblock

6,50

KK26301 132-4720
Monoblock

7,90

KK26302 6Y-6335
Monoblock

13,50

Maakynnet
Orig.
CAT

Kone-
tyyppi

KK20302 1U3302 J300 19,50

KK20303 1U3352 J350 27,-

KK20304 1U3452 J450 49,90

CAT-tyypin kynnet

UrakointiExtrat!

SK1005 49,-
69,-

Hinaus- /
sidontaketju
10 mm / 5 m
• max. vetolujuus
 12 600 kg

KK200002 2 tn 24,50
KK200003 3 tn 33,90

Hitsattavat
kaivinkonekoukut

S93121450

7450

Esim.

12 x 1450 mm

S93162050

14190

16 x 2050 mm

S93202500

292,-

20 x 2500 mm

• hitsattavat kauhan huulilevyt on tarkoitettu
 asennettavaksi traktorien etukuor-
 mainten tms. kauhoihin
• toinen reuna on valmiiksi viistetty
• huulilevyn voi asentaa myös
 hitsaamalla traktorin
 perälevyn teräksi

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

Asiantuntevaa
palvelua!

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

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

Espoo
Ristipellontie 23, 00390 Helsinki 
Puh. 0201 323 780*, info.konala@ikh.fi

ma-pe 7-19
la 9-16

ma-pe 7-19
la 9-16

ma-pe 7-18
la 9 -15

Yritysmyynti, puh. 0201 323 589*
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jeni nopeasti vastaamaan kentällä näkyviä 
tarpeita.

Viime vuonna 40 vuotta täyttänyt yhtiö 
työllistää noin 130 työntekijää käsittäen Kal-
lioinen Infra Oy:n, Kallioinen Cranes Oy:n, 
Kallioinen Rent Oy:n, Artve Trading Oy:n ja 
Kallioinen Kiinteistöt Oy:n. Liikevaihto on 
vuoden 2012 tietojen mukaan noin 12,4 mil-
joonaa ja konsernitaseen loppusumma 28,6 
miljoonaa euroa.

Arvonimeä hakenut INFRA ry peruste-
li esityksessään, että yhtiön myönteinen 
kehitys perustuu Veijo Kallioisen määrätie-
toiseen, mutta itsestään numeroa tekemät-
tömään yrittäjäpersoonaan. Hän on viime 

aikoihin saakka pitänyt lankoja hallussaan 
poikkeuksellista työtarmoa osoittaen. Hän 
omistaa tai toimii enemmistöomistajana 
kolmessa muussakin yhtiössä. 

Veijo Kallioinen on osallistunut luotta-
mushenkilönä INFRA ry:n toimintaan ja toi-
minut yhdistyksen edustajana Rakennuste-
ollisuus RT:n edustajistossa. Lisäksi hän on 
osallistunut muuhunkin yhteiskunnalliseen 
vaikuttamiseen. 

Hänelle on myönnetty Suomen Yrittäjien 
hopeinen Yrittäjäristi ja timanttinen Yrittä-
järisti, Suomen maarakentajien Keskusliiton 
hopeinen ansiomerkki, INFRA ry:n kultai-
nen ansiomerkki ja hänet on valittu vuonna 
2001 Hyvinkään vuoden yrittäjäksi. 

Lähde: Veijo Kallioisen neuvoshakemus

Tasavallan Presidentti on myöntänyt  
Kallioinen Yhtiöt Oy:n hallituksen puheen-
johtajalle ja pääomistajalle, Veijo Kallioi-
selle, talousneuvoksen arvonimen. Se  
on osoitus hänen yhteiskunnan ja elinkei-
noelämän hyväksi tekemästään arvok-
kaasta työstä.

Teksti: Kaisa Salminen

Veijo Kallioinen perusti Kallioinen Yhtiöt 
Oy:n vuonna 1973 ostettuaan oman trakto-
rin. Alkuvaiheessa hän urakoi pienimuotoi-
sesti maarakennuskohteita Hyvinkäällä ja 
sen lähiympäristössä, mutta toiminta laa-

Veijo Kallioisesta talousneuvos



Maarakennusalan pienyrittäjän työpäivä 
alkaa usein aamulla varhain ja kestää ilta-
myöhään. On oltava joustava, yritteliäs ja 
monipuolinen pärjätäkseen taloudellisesti. 
Tunnelitöissä vaaditaan tarkkuutta ja eri-
koista luonnettakin.

Teksti ja kuvat: Kaisa Salminen

Katkonainen äänimerkki ulisee varoitus-
taan hetkeä ennen kuin Helsingin Palohei-
nän tunnelityömaalla räjähtää, maa jytisee 
ja varaston katolta karisevat lumet alas. 

– Se oli vain pieni korjauspaukku, Mart-
ti Kosonen kertoo räjäytyksen voimasta 
hytkyvässä autossa istuvalle toimittajalle. 
Nallit on sytytetty millisekunnin välein ja 
räjähdys kestää useita sekunteja. 

Hänen yrityksensä, MMK-Rakenteen 
vastuulla on rusnata  tunneleiden katoista 
ja seinistä irtokivet pois. Ilman sitä porarit 
eivät voisi porata eivätkä panostajat panos-
taa turvallisesti. Takavuosina samaa työtä 
tehtiin käsin kankeamalla, mutta kaivuko-
neen piikeillä homma hoituu tehokkaam-
min ja turvallisemmin.

Tarkkaa työtä

Tunnelissa on pimeää ja paljon koneita sekä 
ahtaat tilat toisin kuin maan päällä, missä 
taivas on kattona. Martti on kouluttanut 
työntekijänsä aikanaan mestari-kisälli-
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periaatteella ja kaivukoneen piikit tekevät 
kapeassa pilottitunnelissa tarkkaa työtä. 
Irtokivet kolisevat nopeassa tahdissa tun-
nelin lattialle. 

– Tunnelitöissä vaaditaan ihan toisen-
laista luonnetta kuin maan päällä. On varot-
tava, ettei puomia hakata kattoon ja konetta 
särjetä, hän sanoo. 

Lisäksi hauras kalliorakenne on vaikeut-
tanut töitä nimenomaan tunnelin läntisessä 
Kuninkaantammen päässä. Kahden kuution 
mittainen järkäle jysähtää tälläkin kertaa 
katosta tunnelin lattialle. 

– Kalliota pitää raapia järjestelmällisesti, 
koska kivilaattojen välissä voi olla maalus-
tia eli savea. Siinä syntyy helposti vahinkoa, 
jos jää putoavien kivilaattojen alle.

Turvallisuus etusijalla

Tunnelin itäisessä päässä panostajat lataa-
vat tunnelin perällä räjähteitä panostus-
kentälle. Porajumbo on porannut räjähtei-
tä varten noin viiden metrin pituisia reikiä. 
Porajumboa tarvitaan poraamaan reikiä 
myös silloin, kun tunnelin rakenteita lujite-
taan juottamalla kattoon 3–5 metriä paksuja 
harjateräspultteja. 

Yhdellä panostuksella räjäytetään tyy-
pillisesti noin 800 kuutiota kiveä louheek-
si. Savun hälvennyttyä isoimmat louheet 
kuljetetaan tunnelista pois lähialueiden 
esirakentamista varten, ja Martin vastuulla 

on sen jälkeen tunnelin rusnaaminen. Rus-
nausten välillä tehdään kaikenlaisia muita-
kin kaivukonetöitä. 

– Tärkeää on esimerkiksi hiekoittaa tun-
neliin johtava ajotie panostajia varten, jotta 
he pääsevät ajamaan räjähdelastinsa talvel-
la liukastelematta panostuskentälle. Myös 
räjähdyksen ääntä vaimentava matto pitää 
nostaa tunnelin suuaukon eteen.

Huoltotyöt lisääntyneet

Puheet yrittäjien pitkistä työpäivistä eivät 
ole legendaa. Martinkin työpäivä kestää 
yleensä aamukuudesta neljään ja illat kulu-
vat koneita huoltaessa. Hän myöntää, että 
omasta kunnosta huolehtiminen on tärke-
ää, vaikkei siihen tällä hetkellä löydy aikaa.

Pari vuotta sitten hän osallistui ensim-
mäistä kertaa INFRA ry:n järjestämälle mat-
kalle. Kokemus oli virkistävä.

– Oli hienoa tavata eri puolilta Suomea 
alan yrittäjiä ja nähdä, miten robotit kasaa-
vat kaivukoneita pitkälle automatisoiduilla 
tuotantolinjoilla. Suomeenhan tuodaan 
vain murto-osa kaikista konemalleista, hän 
toteaa. 

Hollannissa vierailtiin esimerkiksi Hita-
chin tehtailla. MMK-Rakenteella on muun 
muassa näitä Hitachin kaivukoneita. 

– Tekniikka on kehittynyt ehkä hieman 
liiankin hienoksi. Korjattavaa on paljon 
enemmän kuin vanhoissa koneissa, hän 
arvioi.

Kotijoukoilta tukea

MMK-Rakenteen Martti perusti vuonna 
2001 työskenneltyään sitä ennen pitkään 
Lemminkäisen palveluksessa. Nykyisin 
hän työllistää kaksi omaa työntekijää ja pari 
vakituista aliurakoitsijaa. 

 – Kyllä sitä tietysti paljon helpommalla 
pääsisi, jos olisi vieraalla töissä. Yrittäjänä 
on tehtävä kovasti töitä, jos haluaa, että 

jotain jää käteen. Hintakilpailu on kovaa ja 
kulut ovat korkeita. Minulle tämä sopii kui-
tenkin paremmin. Emäntä auttelee onneksi 
kirjanpidossa ja muissa hallinnollisissa 
töissä.

Viime vuodet on tehty yhteistyötä pää-
asiassa Kalliorakennus-yhtiöiden kanssa. 
Paloheinän tunneliinkin siirryttiin toiselta 
Kalliorakennuksen työmaalta eli Tapiolan 
Keskusparkkihallista – pohjoismaiden suu-
rimmalta tunnelityömaalta. 

– Työturvallisuuteen on panostettu pal-
jon, ja Kalliorakennuksen työmailla on väl-
tytty vakavilta työtapaturmilta, Martti toteaa 
tyytyväisenä.

Joukkoliikenne sujuvaksi

Paloheinän tunneli on Jokeri 2 -hankkeen 
suurin yksittäinen rakennustyö. Se pal-
velee valmistuttuaan Vuosaaresta Myyr-
mäkeen kulkevaa uutta bussilinjaa 560.  
Reilun kilometrin pituinen tunneli alittaa 
Keskuspuiston ja ulottuu Paloheinästä 
Kuninkaantammeen.

Avolouhinnan osalta räjäytykset ovat 
päättyneet, mutta maan alla räjäytykset 
jatkuvat vielä muutamia kuukausia. Arvi-
oiden mukaan itäisestä ja läntisestä päästä 
louhittavien kapeiden pilottitunneleiden 
päät kohtaavat toisensa pääsiäisen jälkeen 
huhtikuussa. 

Töitä tehdään kolmessa vuorossa, jot-
ta tunneli voitaisiin avata aikataulussaan 
vuonna 2015 joukkoliikenteelle.  Tunnelia 
louhitaan noin 25 metriä viikossa molem-
missa päissä eli yhteensä 50 metriä viikossa. 

Periaatteena on, että kaikki louheet kier-
rätetään paikan päällä lähialueiden maan-
pohja- ja kadunrakennustöissä. Louhetta 
käytetään niin Kuninkaantammen uuden 
asuinalueen, Paloheinän ulkoilumajan 
uuden pysäköintialueen kuin lasten pulk-
kamäen rakentamisessa. 

Aamuyöllä tunnelityömaa 
valmistautuu räjäytykseen.

Martti Kosonen puhdistaa ajopeliänsä kuntoon. Tunnelitöissä vaaditaan tarkkuutta, koska sisäl-
lä on pimeää, paljon koneita ja ahtaat tilat.

Rusnauksen ohella kaivukoneilla 
tehdään monenlaisia muita töitä.

Hauras kalliorakenne on vaikeuttanut töitä Paloheinän tunnelin läntisessä Kuninkaantamme päässä. Ei ole harvinaista, että rusnaaja raapaisee katosta irti jopa kahden kuution mittaisia kivilaattoja.

Rusnaajan
pitkä työpäivä

INFRA Uusimaan
hallitukseen uutta verta

10 | INFRA Uusimaa

INFRA Uusimaan hallitukseen valittiin 
syyskokouksessa kaksi uutta jäsentä, Jyri 
Hussa ja Sami Tervo. Hallituksessa jatka-
vat puheenjohtaja Nina Lindströmin ja 
varapuheenjohtaja Reijo Wuorion lisäksi 
Tuomo Piekka, Simo Virtanen ja Martti 
Smalén. Erovuoroisten tilalle on valittu 
uusien jäsenten ohella Juha Halonen, Kari 
Tuominen ja Jari Teini. 

Teksti: Kaisa Salminen
 Kuvat: Antti Kyynäräinen ja Kaisa Salminen

Uudet hallituksen jäsenet ovat tulleet alal-
le hyvin erilaisista lähtökohdista, mutta 
molemmilla on lähellä sydäntä infra-alan ja 
yhdistyksen jäsenten asioiden edistäminen. 
 
Miten päädyit infra-alalle?

Jyri Hussa: Se oli sattuman kauppaa. Läh-
din 18-vuotiaana hakemaan töitä työnvä-
litystoimistosta ja huomasin, että maara-
kennusliikkeeseen tarvittiin lapiomiestä. 
Sillä tiellä ollaan! Opiskelin yhdyskunta-
tekniikan insinööriksi Oulussa ja muutin 15 
vuotta sitten Oulusta pääkaupunkiseudulle 
laittamaan VRJ:n Etelä-Suomen yksikköä 
pystyyn.

Sami Tervo: Infrarakentajan urani alkoi jo 
vaahtosammuttimen kokoisena, kun isän 
kanssa huoltoreissuilla pääsi kokeilemaan 
miten kone liikkuu ja kuoppaa syntyy. 

Palkkatöitä aloin tehdä heti, kun pääsin 
liikkumaan kevytmoottoripyörällä työmail-
le. Opiskelin Hämeenlinnassa kolme vuotta 
yhdyskuntateknikoksi ja Lappeenrannassa 
vuoden vuoriteknikoksi. Opiskelujen jäl-
keen olin ns. vieraalla töissä. Kiviaineksen 
jalostaminen tuli tutuiksi pääkaupunkiseu-
dulta Pohjanmaata myöten.
 
Nykyinen työnkuvasi?

Jyri: Toimin toista kautta VRJ:n toimitus-
johtajana. Sitä ennen olin pitkään alue-
johtajana. Maarakennusalan yrityksen toi-
mitusjohtajan tehtäväkenttä on laaja; teen 
kaikkea työhönotosta laskentaan ja välillä 
pääsee jopa työmaallekin.
 
Sami: Konepalvelutyön puolelle siirryin 
kymmenisen vuotta sitten. Vajaa vuosi sitten 
teimme sukupolvenvaihdoksen ja jatkamme 
Maarakennus Tervo Oy:n toimintaa yhdessä 
veljeni kanssa. Pienyrittäjän työtehtävät ovat 
moninaiset. Pyrin tekemään kaiken minkä 
suinkin voin itse – oli se sitten huoltotyötä, 
kaivukoneen kuljettamista, kuorma-autolla 
ajoa tai toimitusjohtajan töitä.

Mihin aiot järjestösaralla tarttua?

Jyri: Maarakentajien etujärjestössä on aja-
teltava tietysti sitä, miten jäsenten asioita 
saadaan vietyä eteenpäin. Miten heidän 
kilpailukykyään ja alan arvostusta voidaan 
lisätä? Olisi hyvä, jos voisimme toimia 

jonakin päivänä säännellysti kuten säh-
köalalla, eikä töihin pääsisi todistamatta 
osaamistaan.
 
Sami: INFRA Uusimaan hallitus tarjoaa 
tietynlaisen näköalapaikan. Siellä kuulee 
ajankohtaisista asioista ensimmäisten jou-
kossa ja saa mahdollisuuden vaikuttaa asi-
oihin. Haluaisin vaikuttaa pienyrittäjän ja 
aliurakoitsijan aseman parantamiseen. 

Miten lataat akkujasi?

Jyri: Perhe on tietysti etuasemassa, kun 
kotona on kolme tytärtä ja vaimo, niin 
sieltähän sitä virtaa tulee myös työhön. 
Kiirettä pitää, mutta yritän myös urheilla 
mahdollisimman paljon, pelata jääkiek-
koa, kaukalopalloa ja kössiä, sekä käydä 

joskus lenkillä. Jääkiekkoa tulee seurattua 
penkkiurheilijanakin.
 
Sami: Omille harrastuksille ei jää paljoa-
kaan aikaa. Joskus tulee käytyä ralleissa 
tai ajamassa itse jotain kovaa kulkevaa 
menopeliä. Viikonloppuisin pyrin olemaan 
lasten kanssa ainakin toisena päivänä. 
Mikäli hallille on menoa, on 5-vuotias poi-
ka usein mukana ”auttelemassa”. Kyllähän 
virtaa antavat lapset ja vaimo.

Mottosi 

Jyri: Ahkeruus palkitaan. Kun jaksaa tehdä 
kovasti töitä, voi päästä mihin vain.

Sami: Ei rahasta vaan rakkaudesta maara-
kentamiseen. 

Noin kolmasosa näistä opiskelijoista harkitsee suuntautumista infra-alan opintoihin.

Oy engcon Finland AB | Puh (06) 322 2815 | Fax (06) 322 2905
Web www.engcon.fi | E-mail finland@engcon.com
Håkan Wiik | Puh 050 553 0982 | E-mail h.wiik@engcon.fi
Jan Lång | Puh 050 411 2441 | E-mail jan.lang@engcon.fi
Sami Keturi | Puh 050 367 0780 | E-mail sami.keturi@engcon.fi

Varaosamyynti
Torbjörn Blomfeldt | Puh 050 572 3008
K. Kekäläinen Oy | Puh 0400 641 786
Vantaan Kone ja Laite Ky | Puh 010 836 8700 | 0400 768 202
Kone Jare Oy, Oulun seutu | puh 040 8292527
Jakobstads Mekano | Sören Vigård 040-1767642

EC02B 1,5-3,5t EC05B 3-7t EC10B 6-14t EC15B 12-18t EC30 22-32t

TartuntakouratPyörittäjät Lajittelukourat Tärylevyt PikakiinnikkeetHarjalaite

EC226 18-26tEC219 12-19t

Maksimoi kaivinkoneesi tehokkuus
ja joustavuus!

EC209 7-9t

KauhatHaarukkarunko

Sami Tervo Juha Halonen Reijo Wuorio

Simo VirtanenMartti SmalenNina LindströmTuomo Piekka

Kari Tuominen Jari Teini Jyri Hussa



INFRA Uusimaan jäsenyrittäjille

Tapahtumakalenteri, kevät 2014Koulutuskalenteri, kevät 2014
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MAALISKUU
19.3.2014 Tieturva 1-koulutus 
21.3.2014 Tulityökorttikoulutus 

HUHTIKUU
2.4.2014 Työturvallisuuskorttikoulutus 
4.4.2014 Ennakoivan ja 
taloudellisen ajon koulutus 
5.4.2014 Ajo- ja lepoajat, piirturit 
ja kuorman sidonta -koulutus 
14.-15.4.2014 Ensiapu 1-kurssi 
15.4.2014 Hätäensiapukoulutus 
16.4.2014 Tieturva 1-kurssi 
25.4.2014 Tieturva 2 kertauskurssi 
28.4.2014 Vesityökorttikoulutus 

TOUKOKUU
5.-6.5.2014 Tieturva 2 -koulutus 
12.5.2014 Työturvallisuuskorttikoulutus 

13.5.2014 Tulityökorttikoulutus 
14.5.2014 Asiakaspalvelukoulutus 
16.5.2014 Tieturva 1 -koulutus 
17.5.2014 Ennakoivan ja taloudellisen 
ajon koulutus
26.-27.5.2014 Tieturva 2 -koulutus 

KESÄKUU
4.6.2014 Ajo- ja lepoajat, piirturit ja 
valvonta -koulutus 
5.6.2014 Ennakoivan ja taloudellisen 
ajon koulutus 
6.6.2014 Tieturva 1-koulutus 
7.6.2014 Työturvallisuuskorttikoulutus 

Ilmoittautumiset puhelimitse tai 
sähköpostitse: Sari Pietikäinen, puh. 
0500 418 304 tai akatemia@infra.fi

HYÖDYNNÄ INFRA UUSIMAAN KOULUTUKSET!

RALAN JÄSENTARJOUS JATKUU VAPPUUN SAAKKA

INFRA UUSIMAA RY 

HINNAT JÄSENYRITTÄJILLEMME: 

KARTING-KISAT/ KART IN CLUB HELSINKI
Lauantai 12.4.2014 
klo 13.30 kokoontuminen, varusteiden vaihto
klo 14–16 aika-ajot, A- ja B-finaalit, palkintojen jako
klo 16–17 ruokailu, ajolinjojen jälkiselvittelyt
Hinta: 75 €/henkilö (+ alv), kaksi ajopaikkaa / jäsen-
yrittäjä. Kisapaikat jaossa nopeimmille nyt, puh. 0500 
418 304 tai sari.pietikainen@infra.fi

TEATTERIIN! UIT -ILOSOFIAN OPPITUNTI
Perjantai 25.4.2014 
UIT tuottaa onnellisuutta pohtimalla elon syvintä olemusta ilosofian keinoin.
Hinta 43 €/hlö (+ alv), kaksi lippua / jäsenyrittäjä
Hintaan sisältyy kahvitarjoilu väliajalla. Varaa lippusi ajoissa, puh. 0500 418 304 tai sari.
pietikainen@infra.fi

KEVÄTKOKOUS
Tiistai 29.4.2014 
Kutsu ja esityslista lähetetään jäsenistölle 2 viikkoa ennen kokousta

MASKIN EXPO TUKHOLMASSA
Pe 23.5. – su 25.5.2014 
Messuklassikko! Matkaan lähdetään Viking Linen m/s Mariellalla, ja messut löytyvät 
Tukholmassa STOXAn komealta messualueelta. 
Hinnat: 1 hh 315,00 €/hlö 
2 hh 215,00 €/hlö 
Hintaan sisältyvät edestakainen matka A-luokassa, meno-paluu meriaamiainen, meno-paluu 
buffet-illallinen, kokoustarjoilut, edestakainen bussimatka messualueelle sekä sisäänpääsy-
lippu Maskin Expo 2014 -konemessuille. Sitovat ilmoittautumiset 22.4.2014 mennessä Sarille, 
sari.pietikainen@infra.fi

Työturva, tieturva 1, hätäensiapu, 
ennakoivan ja taloudellisen ajon kurs-
si, ajo-lepoajat ja piirturit: 90 €/hlö + 
alv 24 %, lauantaikoulutus 115 €/hlö +alv 
24 %. Ammattipätevyysmerkintä TraFin 
rekisteriin 17 € + alv 24 %

Vesityö: 100 €/hlö, Ammattipätevyys-
merkintä TraFin rekisteriin 17 € + alv 24 %

Tulityö: 100 €/hlö + alv 24 %

Ensiapu 1: 120 €/hlö Ammattipäte-vyys-
merkintä TraFin rekisteriin 17 € + alv 24 %

Tieturva 2: 140 €/hlö, tieturva 2 kertaus 
110 €/hlö + alv 24%

Kevään 
koulutuskalenteri 
löytyy myös 
tapahtumakalente-
rista www.infra.fi

INFRAn hallitus ja edustajisto päättivät loppuvuodesta, että INFRAn jäsenille jäsenetuna 
tarjottava Luotettava Kumppani -ohjelman vuosimaksu saa jatkoa tänä vuonna.

Myös lisäherkkuja on luvassa. Jäsenetu koskee Luotettava Kumppani -ohjelman perus-
maksun lisäksi tämän vuoden alusta lisäksi todistuksia vastuuvakuutusten ottamisesta ja 
työterveyshuollon järjestämisestä. Jäsenedun arvo on 110 € vuodessa.

INFRAn 1 600 jäsenyrityksestä reilu 1 000 on käyttänyt jäsenedun hyväkseen ja palaut-
tanut allekirjoitetun valtakirjan Suomen Tilaajavastuu Oy:lle, mikä on jäsenedun saamisen 
edellytys. Suomen Tilaajavastuu Oy tulee kevään aikana lähestymään kaikkia niitä INFRAn 
jäseniä, jotka eivät vielä ole mukana Luotettava kumppani -ohjelmassa.

Ainoastaan allekirjoittamalla ja palauttamalla 
Suomen Tilaajavastuu Oy:n lähettämän esitäy-
tetyn valtakirjan varmistat 110 euron arvoisen 
jäsenedun.

LUOTETTAVA KUMPPANI -JÄSENETUUN LISÄHERKKUJA

Erkki Martikainen Terttu-vaimonsa kanssa 
vuoden panostajan kakutustilaisuudessa.

RALA tarjoaa INFRAn jäsenille mahdollisuuden hakea RALA-pätevyyttä kampanjahin-
taan. INRFAn jäsenet saavat RALA-pätevyyden seuraavan 12 kuukauden vuosimaksun 
puoleen hintaan. Jäsenedun arvo on 167,50 - 1 350 € yrityksen liikevaihdosta riippuen.

RALA-pätevyys on yritykselle keino osoittaa osaamistaan ja vastuullisuuttaan. 
RALA-pätevyys on myös keino erottua kilpailijoista. RALA-pätevistä yrityksistä yllä-
pidetään RALAn internetsivuilla pätevyysrekisteriä, josta RALA-pätevä yritys voi itse 
tulostaa oman yrityksensä tiedot ja liittää ne tarjousten mukaan. Pätevyysraportti 
on saatavilla myös Luotettava Kumppani -palvelussa.

Muun muassa Liikennevirasto edellyttää RALA-pätevyyttä yrityksiltä kaikissa sovel-
tuvissa uusissa infrahankinnoissa vuoden 2014 alusta alkaen.

Tarjous koskee vain uusia hakemuksia ja sen saamisen edellytyksenä on, että hake-
mus on täytetty loppuun vappuun mennessä.

RALA-pätevyyden hakeminen on helppoa, sillä 
pätevyyshakemuksen voi täyttää sähköisesti RALAn 
internetsivuilla. Sähköinen hakemus on osoitteessa  
http://www.rala.fi/sahkoinenhakemus-2013/. Hakemuksiin 
on liitettävä kampanjatunnus Infra Pätevät.

Vuoden 2013 panostajaksi on valittu yli-
panostaja Erkki ”Eki” Martikainen Kal-
liorakennus-Yhtiöt Oy:stä. Raati perus- 
teli valintaansa muun muassa sillä, että 
hän osaa monipuolisesti tunnelilouhin-
nan osa-alueet ja erityisesti vaativien 
kuilujen louhinnan. Hän jakaa mielellään 
osaamistaan, opiskelee uutta ja kehittää 
vanhaa.
 
Teksti: Kaisa Salminen  
Kuva: Juha Halonen

Vuoden panostaja 
on Erkki Martikainen 

Eki oli kehittämässä uraauurtavia mene-
telmiä erityisesti Stockmann-kasvuhank-
keessa vuosina 2006–2008. 

Aikaisemmin vanhojen rakennusten 
alle oli vaikea päästä, mutta Eki työto-
vereineen kehitti menetelmiä, joiden 
avulla voitiin louhia kuiluja tunnelin 
kautta alhaalta ylöspäin turvallisem-
min ja tehokkaammin. Samaan aikaan 
poraustekniikkakin oli kehittynyt vauh-
dilla eteenpäin.

– Kehittämämme palokatkon ansios-
ta pystyimme räjäyttämään kaksi pientä 
panosta eri aikaan samassa reiässä ja 
aukaisemaan jopa 17 metriä kerralla. 
Parhaimmillaan viisikin pientä panosta 
oli samassa reiässä. Tärinät pysyivät kui-
tenkin sallituissa rajoissa, koska panos 
jaettiin osiin – vähän kuin olisi ampunut 
sarjatulta, hän muistelee.

Ensimmäisiä kuilujaan Eki oli panos-
tamassa perinteisellä pitkäreikämenetel-
mällä jo 1970-luvulla. Hän on kiertänyt 
niin Kostamuksessa Venäjällä, Ruotsissa 
kuin esimerkiksi Särkisalon kalkkikai-

voksilla ja tehnyt sekä avo- että maan-
alaista louhintaa. Uransa viimeiset kym-
menen vuotta Eki teki Kalliorakennuksen 
palveluksessa asutuskeskuslouhintaa.

– Aina tulee uusia ideoita mieleen – 
vaikka rankametsässä. Kalliorakennuk-
sen kanssa on sovittu, että voin käydä 
testailemassa ideoitani heidän työmaal-
laan, aamulenkiltä ja avantoa hakkaa-
masta tavoitettu tyytyväinen eläkeläinen 
kertoo. 


