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Infrayrittäjä, tee tulevaisuuden teko ja työllistä nuori!

NINA LINDSTRÖM

Pääkirjoitus

HSY perii jätevesimaksun työmaalle myy-
dyn käyttöveden perusteella silloin, kun 
vedet johdetaan jätevesiviemäriin. Lou-
hintatyömailta viemäriin johdettava vesi-
määrä on kuitenkin usein suurempi kuin 
työmaalle myyty vesimäärä. Tämä erotus 
peritään erikseen tasauslaskuna jälkikä-
teen, yleensä kerran vuodessa.

Teksti ja kuva: Kaisa Salminen

Menettely on aiheuttanut HSY:n mukaan 
epätietoisuutta urakoitsijoiden keskuudes-
sa. Rakennuspäällikkö Juha Halonen Kal-
liorakennus-Yhtiöistä kertoo, että kustan-
nukset voivat olla isossa louhintaurakassa 
satoja tuhansia euroja ja syödä pahimmil-
laan koko urakan katteen. 

– Urakoitsijan kantana on, että jätemak-
su pitäisi periä vain käytetystä vedestä. On 
kohtuuton kustannus, että esimerkiksi kak-
sivuotisen urakan sadevedet ja pohjavedet 
pumpataan viemäriin ja niistä maksetaan jäte-
vesimaksu. Järkevää olisi, jos puhtaita vesiä 
voisi pumpata hulevesiverkostoon, hän sanoo.

– Myös HSY:n mielestä työmaavedet 
tulee johtaa hulevesiviemäriin aina, kun se 
on mahdollista. HSY edellyttää kuitenkin, 
että poistovedet eivät saa aiheuttaa viemä-
rin tukkeutumista tai syöpymistä. Muilta 
osin poistoveden laadusta määräävät ympä-
ristöviranomaiset, HSY:n valvontapäällikkö 
Eija Lehtinen täydentää.

Vastuurajat epäselviä

Ongelmaksi on koettu, että tilaaja ei aina 

mainitse urakka-asiakirjoissaan, kenellä on 
velvoite hankkia liitoslupa ja järjestää työ-
maavesien pumppaus niiden johtamiseksi 
jätevesiverkostoon. Myöskään HSY ei ota 
selkeästi kantaa tähän. 

– On ihan tilaajasta kiinni, miten ja millä 
tavalla velvoite määritetään urakoitsijalle. 
Esimerkiksi Länsimetron työmailla perus- ja 
jätevesien käsittely on sälytetty kokonaisuu-
dessaan urakoitsijalle, Halonen kertoo. 

– Se, kuka jätevesimaksun maksaa, 
riippuu tilaajan ja urakoitsijan välises-
tä sopimuksesta. Sopimuksia on tulkittu 
niin, että  jos niissä on viitattu HSY:n lupia 

koskevaan ohjeeseen ja viemäröintiluvan 
hakeminen on maarakennusurakoitsijan 
vastuulla, tämä vastaa paitsi käyttövesi- 
myös jätevesimaksuista. 

Ohjeistusta kaivataan lisää

Hämmennystä on herättänyt myös 
ohjeistuksen puutteellisuus. Esimerkiksi 
Länsimetron jatkeen urakka-asiakirjoissa 
on vain lyhyt pätkä ohjeesta, jossa kerrotaan 
HSY:ltä haettavista luvista. Tätä ohjetta ei 
löydy HSY:n verkkosivuilta. 

– Ohjeistusta on kaivattu etenkin puh-
taiden vesien käsittelyyn, Halonen kertoo.

Pienen selvittelyn jälkeen käy ilmi, että 
Helsingin kaupungin ympäristökeskuksen 
verkkosivuilta löytyy laajempi, yhdessä 
HSY:n kanssa laadittu työmaavesiohje. 
Ohjetta laatimassa ollut asiantuntija kertoo, 
että ohjeen tarkoitus ei ole toki kannustaa 
pumppaamaan kaikkia työmaavesiä jäteve-
siviemäreihin. Sen sijaan on haluttu kiinnit-
tää huomiota siihen, että kaupungissa on 
paljon rakennettua ympäristöä ja se, miten 
vedet johdetaan pois kaivannoista tai tun-
nelityömailta vaatii suunnittelua.

Eija Lehtinen kertoo, että myös HSY:n 
sisäisessä käytössä ollut työmaavesiohje 
on tulossa HSY:n verkkosivuille.

– Aina voi olla yhteydessä liittymispalve-
luihimme, jos joku asia askarruttaa.

Jätevedellekin tarkat laatukriteerit

Urakoitsijoita on ihmetyttänyt sekin, min-
kä tyyppisissä urakoissa työmaavedet on 
johdettava jätevesiviemäriin. Laajeneeko 
velvoite pieniin urakoihin? 

– HSY vaatii vesien johtamista viemäriin 
lähinnä isoilta louhintatyömailta ja PIMA-
työmailta. Kaikilla työmailla, myös pienillä, 
on noudatettava lisäksi HSY:n vesihuollon 
yleisiä toimitusehtoja ja jätevedelle ase-
tettuja yleisiä laatuvaatimuksia, Lehtinen 
selvittää.

– Aina, kun työmaavesiä johdetaan 
jätevesiviemäriin, on haettava myös vie-
märöintilupa. Siinä annetaan määräyksiä 
muun muassa viemäröitävän veden laa-
dusta, vesien tarkkailusta ja vesimäärän 
mittaamisesta. Viemäröintiluvat on myön-
netty pääsääntöisesti tilaajalle ja tasa-
uslasku tehdään aina viemäröintiluvan 
haltijan antamien jätevesimäärätietojen 
perusteella. 

Jätevesimaksu voi yllättää urakoitsijan

– Jokaisen maarakennusurakoitsijan tulisi varmistaa sopimusta tehdessään, kenelle kuuluu velvoite 
vesien hallinnasta ja lupien hausta, Juha Halonen muistuttaa

InfraExpo on teknisen infrastruktuurin oma ammattinäyttely. 
Esillä ovat tie- ja rautatieverkot, energiahuollon verkostot, 
vesitekniikka, tietoliikenneverkot, sillat, tunnelit, 
satamat, lentokentät sekä nykyiset sähköiset 
ohjelmistot ja palvelut.

OIKEITA KOHTAAMISIA. AITOJA ELÄMYKSIÄ. KOSKETUS TULEVAISUUTEEN.

Perusrakenteiden ytimessä

1.–3.10.2014 Messukeskus Helsinki

infraexpo.fi 

Yhteistyössä:

Samaan aikaan neljä tapahtumaa
Samanaikaisesti InfraExpon kanssa Messukeskuksessa järjestetään 
myös kansainväliset rakennus- ja talotekniikka-alan FinnBuild-
messut, liikuntapaikkarakentamisen Arena-messut sekä 
ympäristötekniikan messukokonaisuus, EnviroExpo. 
Kokonaisuuden täydentää ympäristösuunnittelun, 
-rakentamisen ja -hoidon ViherTek-ammattitapahtuma. 

Ilmaiseksi sisään! 
     Rekisteröidy kävijäksi ennakkoon

ja vältä jonot sisäänkäynneillä: 
infraexpo.fi  

Rekisteröitymällä yhteen tapahtumaan, 
pääset vierailemaan kaikissa 

tapahtumissa. 

Muistan, kun olin INFRA ry:ssä kesäloma-
harjoittelijana vuonna yhdeksäntoista ja 
jotain. Kokemus ei ollut vain vaikuttava 
osa nuoruuttani vaan myös vaikuttava osa 
tulevaisuuttani. INFRA ry kantoi vastuuta 
siitä, että nuori ja kokematon opiskelija 
sai kokemusta, näkemystä ja elämyksiä 
infrasta. Niiden vaikutukset kantavat 
edelleen. 

Jostain syystä kuulen vieläkin vuonna 
kaksi tuhatta ja jotain kysymyksen, mitä 
tarkoittaa infra. 

Kodit ja koulut tekevät sen myyrän työn, 
jota infra tarvitsee. Meidän on oltava lähel-
lä instituutioita, jotka vaikuttavat nuoren 
elämän valintoihin ja suuntaan. Ei riitä, 
että poikamme ja tyttäremme valistetaan, 
sillä valistusta tarvitsevat myös lastemme 
ystävät, kodit ja koulut. 

infra-alan tulevaisuus on high techiä! 

Välineet, joilla infraa tänään tehdään ovat 
jo niin kehittyneitä, että emme osaa niitä 
usein edes käyttää. 

Mikäli tunnet sisälläsi jarrun, joka estää 
uuden tekniikan käyttöönoton, herää! 
Perusteluksi ei riitä, että se on liian kallis, 
liian vaikea, vaatii liikaa opettelua, liian 
tuntematon, liikaa mitä vain. Ennakkoluu-
loton ottaa uutta tekniikkaa käyttöön, tes-
taa, oppii ja kehittyy. Näitä yrittäjiä nuori 
seuraa. 

Mitä kertoo se, että alan koulutuksen 
imago on heikko erityisesti pääkaupunki-
seudulla? Parhaat koneenkuljettajat istuvat 
maatalon traktorin puikoissa ja miksikö-
hän? He ovat saaneet kokemusta, näke-
mystä ja elämyksiä laitteista, joita alalla 
käytetään. 

Mikäli lapset ja nuoret vieroitetaan 
laitteiden käytöstä, kun ne ovat niin vaa-

rallisiakin, kyky hallita laitteita katoaa. 
Jos koulussa istutaan vain luokassa opet-
telemassa kaunokirjoitusta ja lukemassa 
teoria-aineita, kehittyykö lapsen kyky 
syvyysnäköön tai erilaisten infra-laitteiden 
korjaamiseen?  

Nuori kesäharjoittelija toivoo tämän 
lehden haastattelussa ongelmanratkaisu-
taitojen opetusta kouluun. Hyvä! Sitä toi-
von minäkin. Työntekeminen on jatkuvaa 
ongelmien ratkaisua, mutta kovin moni 
nuori joutuu tekemisiin tämän todellisuu-
den kanssa vasta työelämässä. 

Infrayrittäjän tehtävä muodostuu haas-
tavaksi, jos koneeseen astutaan ensim-
mäisen kerran työmaalla. Herää kysymys, 
mitä on tehty kotona ja koulussa? Työelä-
mä tarvitsee kodit ja koulut kantamaan 
vastuuta lasten ja nuorten käytännön 
osaamisesta. 
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Panu Tuominen : ”Koulutuksen vetovoima on etenkin pääkaupunkiseudulla heikko.”

Koulutuksen vetovoima on etenkin pääkau-
punkiseudulla heikko, Tuominen toteaa.

Hän kertoo huomanneensa, että monel-
le ammattioppilaitoksessa opiskelevalle 
nuorelle voi tulla yllätyksenä teoriaopinto-
jen paljous, jos haluaa laittaa vain kätensä 
soraan.

– Rekrykoulutus on nopeampi väylä 
työelämään ja räätälöitävissä yrityksen tar-
peiden mukaan. Mikään ei estä esimerkiksi 
jatkamasta opintoja ammattitutkintoon asti. 
Rekrykoulutuksen kesto on puoli vuotta ja 
yritykset voivat liittää siihen puoli vuotta 
kestävän työpaikkaohjaajakoulutuksen. 

– Täsmäkoulutus on vaativampaan tehtä-
vään tarkoitettu jatkokoulutus. Tässä tapa-
uksessa se voisi olla esimerkiksi lapiomie-
hen tietotaitojen päivitystä konekuskiksi.

Alan pitää tulla vastaan

Projektissa pyritään herättelemään yrityk-

siä myös siihen, miten nuorten kanssa tulisi 
toimia, jotta heidät saadaan kiinnostumaan 
alasta. 

– Toivoisin, että yritykset palkkaisivat 
nuoria erilaisiin tehtäviin ja perehdytykseen 
käytettäisiin riittävästi aikaa. Nykynuorissa 
löytyy varmasti hyviä tekijöitä, mutta on 
paljon muitakin töitä mihin voi lähteä, jos 
ei ala miellytä. On tärkeää, että nuori koki-
si itsensä tervetulleeksi ja tietäisi, keneltä 
saa neuvoa ja apua työhönsä, Tuominen 
painottaa.

Nuoria infratöihin -projektin budjetti 
on reilu 200 000 euroa. Rahoittajina ovat 
alan järjestöt, julkiset tilaajat ja yrityk-
set. Tähän joukkoon toivotaan vielä lisää 
urakoitsijoita.

– Tukemalla projektia urakoitsija on 
edistämässä koko alan kehitystä, saa näky-
vyyttä yritykselleen ja kaiken projektissa 
tuotetun materiaalin käyttöönsä. 

Infra-alan 
imagotalkoot 
etenevät
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Maarakennusalan neuvottelukunta MANK 
ry:n Nuoria infratöihin -projektin pääta-
voite on lisätä tietoutta alasta ja parantaa 
sitä kautta imagoa. Nuoria houkutellaan 
alalle, koska etenkin maarakennuskonei-
den kuljettajista, mestareista ja insinöö-
reistä on pulaa.

Teksti: Kaisa Salminen  Kuva: Kati Salminen

Nuoria infratöihin -projekti toteutetaan vuo-
sina 2013–2015. Projekti sai vauhtia vuoden-
vaihteessa, kun sitä edistämään palkattiin 
kokopäiväinen projektipäällikkö Panu 
Tuominen. Kierrettyään ympäri Suomea 
perehtymässä alan koulutustilanteeseen, 
markkinoimassa infra-alaa nuorille, hank-
kimassa rahoitusta ja suunnittelemassa 
koulutuksia suurimpana ongelmana esille 
on noussut tiedon puute.

– Infra-alalle ei hakeuduta, koska mieli-

Infra-ala tuli Antti Isomäelle tutuksi vasta 
opintojen myötä, mutta kesätyönjohtajan 
pesti isolla tunnelityömaalla on vastannut 
odotuksia. Haastavat ja monipuoliset teh-
tävät sekä mukava työporukka ovat vah-
vistaneet käsitystä oikeasta uravalinnasta. 

Teksti ja kuva: Kaisa Salminen

Antti arvelee, että infrarakentamista ei ehkä 
mielletä nuorten parissa rakentamiseksi. 
Hän ei itsekään tiennyt, että Tampereen 
ammattikorkeakoulussa voi suuntautua 
rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulu-
tusohjelmassa niin liikenneväylien suun-
nitteluun ja rakentamiseen kuin maa- ja 
pohjarakentamiseen. Lisäksi voi opiskella 

kalliorakennustekniikkaa, vesihuoltoa ja 
vesirakentamista sekä ympäristötekniikkaa.  

– Opettajamme tiedottivat infrarakenta-
misesta onneksi kiitettävästi. Olen ajanut 
traktoreita pienestä pojasta lähtien ja isot 
koneet kiinnostivat. On myös siistiä olla 
rakentamassa kohteita, joista hyötyvät 
sadat tuhannet ellei miljoonat ihmiset, hän 
perustelee uravalintaansa.

Maalaisjärki auttaa

Antille kesätyönjohtajan pesti Länsimetron 
Matinkylä–Urheilupuisto-tunneliosuuden 
työmaalla on tuntunut sopivan haasteelli-
selta ja monipuoliselta, vaikka aikaisempaa 
kokemusta oli lähinnä lapiohommista ja kivi-
murskeen kuljetuksesta veljen yrityksessä.

– Riittää, kun on maalaisjärkeä ja osaa 
vähän laskea ja arvioida aikatauluja. Olen 
vastannut myös MVR- eli työturvallisuus-
mittauksista ja uusien työntekijöiden 
perehdytyksestä työturvallisuuspäällikön  
alaisuudessa. 

– Työmaalla oppii joka päivä jotain uut-
ta. Kielitaitokin on kehittynyt, koska pereh-
dytys on tapahtunut suomen lisäksi englan-
nin kielellä. 

Työmaavierailuja kaivataan

Antin kesätyökokemuksia on seurattu myös 
MANKin Nuoria infra-alalle -projektissa, 
jossa on toivottu muun muassa lisää yhteis-
työtä oppilaitosten ja yritysten välillä. Työ-
maan vastaava mestari Mikko Iso-Markku 
yhtyy toiveeseen.

– Koulujen kanssa voisi olla enemmän-
kin yhteistyötä esimerkiksi työmaavierailu-
jen muodossa, hän sanoo.

Elokuun puolivälissä Antilla oli takana 
kolmisen kuukautta työharjoittelua ja edes-
sä kolmannen vuoden opinnot.

– Kesätyöntekijämme ovat hyviä ammat-
timiehiä ja on harmi, että he lähtevät syk-
syllä pois. Alue on varsin laaja ja Antillakin 
oli paljon vastuuta, kun maarakennustöistä 
vastaava ohjaaja Pekka Kivelä oli koko hei-
näkuun lomalla, Mikko Iso-Markku sanoo. 

Koulusta saa perustiedot

YIT:n rakennusurakka käsittää 2,6 kilomet-
riä pitkän tunneliosuuden ohella kolme kui-
lua, yhdystunneleita ja pari pumppaamoa. 
Työmaalla on pimeätä, ahdasta ja pienet 
varastotilat.  Logistinen suunnittelu on 
avainasemassa ja työnjohtajien kesken on 
tehtävä yhteistyötä, jos esimerkiksi tunneli 
on syystä tai toisesta tukossa.

–   Koulusta on saanut onneksi hyvät 
tekniset valmiudet ja vanhemmilta konka-
reilta voi kysyä neuvoa tarvittaessa. Ehkä 
ongelmanratkaisutaitoja voisi opettaa kou-
lussa enemmän, koska aina on jotain pientä 
ongelmaa ratkottavana, Antti ehdottaa. 

kuvat ovat hataria tai jopa vääriä. Kentältä 
tulee viestiä, että varsinkin ammattitaitoi-
sista maarakennuskoneen kuljettajista on 
jatkuvasti pulaa. Mestareiden ja insinööri-
en osalta tilanne on vielä huonompi, sillä 
pahimmillaan vain alle viidesosa rakennus-
tekniikan opiskelijoista suuntautuu infraan. 
Toteutammekin syksyn aikana infokiertu-
een alan ammattikorkeakouluissa yhdessä 
yhteistyökumppaneidemme kanssa.

Nopea väylä työelämään

Lisäksi Etelä-Suomessa ollaan käynnistä-
mässä Maarakennuskoneen kuljettajan 
täsmä- ja rekrykoulutusta toteuttajanaan 
Vantaan TTS.  Alustavien suunnitelmien 
mukaan se käynnistyisi alkuvuodesta 2015.

– Taustalla on hätkähdyttävä selvitys, 
jonka mukaan Etelä-Suomessa on 50 pro-
senttia infra-alan urakoista, mutta vain 8 
prosenttia alan ammattioppilaitospaikoista. 

Nuorten palkkatuet
Sanssi-kortti

Mikä? Sanssi-kortti on alle 30-vuotiaille 
työttömille nuorille tarkoitettu palkka-
tukimuoto. Jos nuori ei ole valmistunut 
ammattiin, hänelle suositellaan kuitenkin 
ensisijaisesti jatko-opintoja.
Tuet: TE-toimisto maksaa työnantajalle 
takautuvasti palkkatukea noin 700 euroa 
kuukaudessa enintään 10 kuukauden ajan. 
Ehdot: Palkkatuen piiriin voi kuulua enin-
tään 10 prosenttia työnantajan henkilöstös-
tä, joten alle 10 henkilön yritykset eivät saa 
palkkatukea. Yrityksessä ei saa myöskään 
olla irtisanomisia, lomautuksia eikä työajan 
lyhennyksiä samankaltaisista työtehtävistä 
viimeisen 12 kuukauden aikana. Esteitä ei 
ole, jos lomautukset ovat päättyneet, irti-
sanotuille on tarjottu töitä ja työajan lyhen-
nyksen jälkeen on tarjottu lisätöitä.

Oppisopimus
Mikä? Oppisopimus on määräaikainen 
työsopimus, joka sitoo opiskelijaa, työn-
antajaa, oppilaitosta ja koulutuksen jär-
jestäjää. Toisin kuin usein kuvitellaan, 
oppisopimuskoulutukseen liittyy myös 
teoriaopintoja. Tavoitteena voi olla amma-
tillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon 
tai erikoisammattitutkinnon suorittaminen 
tai muu täydentävä lisäkoulutus. 
Tuet: Oppisopimukseen liittyvä tietopuoli-
nen koulutus on maksutonta. Työnantajalle 
maksetaan myös työssä oppimisen ohjauk-
sesta koulutuskorvausta. Jos oppisopimuk-
seen otetaan työtön nuori eikä hänellä ole 
peruskoulun jälkeistä ammattitutkintoa, 
työnantaja voi saada palkkatukea ensim-
mäisenä vuonna 800 euroa, toisena vuon-
na 500 euroa ja kolmantena 300 euroa. 
Ehdot: Yrityksen on tarjottava nuorel-
le tutkinnon edellyttävät työtehtävät ja 
mahdollisuus osallistua oppilaitoksen 
järjestämään opetukseen lähipäivinä. Jos 
oppisopimukseen otetaan työtön nuo-
ri, on mahdollisuus palkkatukeen –> ks. 
palkkatuen ehdot kohdasta Sanssi-kortti.

Työkokeilu 
Mikä? Työkokeilussa ei tehdä varsinaista 
työsopimusta vaan kyseessä on TE-toi-
miston, nuoren ja yrityksen välinen sopi-
mus työkokeilusta. Sen kesto on enintään 
puoli vuotta. 
Tuet: Yritykselle työkokeilu on ilmainen 
ja TE-toimisto maksaa nuorelle työttö-
myysetuuden suuruista korvausta sekä 
kulukorvausta. Työmarkkinoille paluuta 
voidaan työkokeilun jälkeen tukea esi-
merkiksi palkkatuetulla työllä, koulutuk-
sella tai työhönvalmentajan palvelulla.
Ehdot: Työkokeilun tarkoitus ei ole antaa 
yritykselle ilmaista työvoimaa vaan työttö-
mälle nuorelle mahdollisuus löytää itseään 
kiinnostava ala ja työnantajalle mahdolli-
suus saada pätevä nuori töihin.

Rekrykoulutus
Mikä? Rekrykoulutuksen avulla työnanta-
ja voi löytää nopeasti uusia työntekijöitä, 
kun heitä ei muuten ole saatavilla. Koulu-
tuksen kesto on pääsääntöisesti 3–9 kuu-
kautta ja vähintään 10 päivää.  Koulutuk-
sen hyväksytysti suorittaneet työllistyvät 
työnantajan palvelukseen. 
Tuet: Työnantaja ja TE-toimisto rahoitta-
vat koulutuksen yhdessä ja työnantajan 
osuus on 30 prosenttia hankintasopimuk-
sen mukaisesta kokonaishinnasta. 
Ehdot: Rekrykoulutuksena ei rahoi- 
teta tavanomaista perehdytys- ja henkilös- 
tökoulutusta.
Lisätietoa: www.te-palvelut.fi, 
www.oppisopimus.net

– Infra-alaa pitäisi nostaa enemmän esille, jotta 
nuoret osaisivat hakeutua alalle, Antti Isomäki 
sanoo.

Työnjohtajille on kysyntää
Metropolian ammattikorkeakoulussa ra- 
kennustekniikan insinöörilinjalla opiske-
leva Joonas Koli kertoo, että infra-alassa 
kiehtovat vaihtelevuus ja erilaiset työym-
päristöt verrattuna joskus tylsänkin har-
maalta tuntuviin talonrakennustyömaihin. 
Viime kesä kului RTA-Yhtiöiden palveluk-
sessa työnjohtajana. 

Teksti: Kaisa Salminen  Kuva: Markku Mirtti

Usein kuulee sanottavan, että työnjoh-
tajan työ on rakennusalan vaativimpia. 
Allekirjoitatko väitteen ja vastasiko 
kesätyö odotuksia?

– En ole kokeillut muita rakennusalan 
hommia, mutta kyllä työnjohto tuntuu aika 
haastavalta. Erilaisia juoksevia asioita on 
paljon ja samalla työmaalla on käynnissä 
monia eri työvaiheita, joista pitää olla tie-
toinen. Myöskin tulevien asioiden ennakoi-
minen on olennainen osa työnkuvaa.
Mitä kaikkea kuuluu vastuullesi?

– Vastuulleni kuuluu työmaan eteenpäin 

vieminen ja työmaan asioiden hoito. Tehtä-
vää on paljon, mutta koen saavani hyvin 
apua. Yleensä aamulla käydään tehtävä-
jako työmiesten kanssa läpi ja kierrän työ-
maan, jotta tiedän tilanteen. Sen jälkeen on 
ongelmatilanteiden ratkaisua ja juoksevien 
asioiden hoitoa, kuten tavaroiden tilausta ja 
noutoa. Paperitöitä on ihan riittävästi, vaik-
kakin vaihtelevasti.
Onko infra-ala nuorten suosiossa ja mikä 
on kesätyötilanne? 

– Paha sanoa, miten ala yleisellä tasolla 
kiinnostaa, mutta ainakin meidän vuosi-
kurssilaisista suurin osa erikoistui talopuo-
lelle. Infrasta ei juuri tiedoteta koulussa. 

– Omalta vuosikurssiltani kaikki infra-
opiskelijat saivat kesätyöpaikan ja tarjontaa 
oli enemmän kuin ottajia. Tehtävien vaati-
vuus riippuu varmasti paljon työkokemuk-
sesta. Jos ei ole ollut rakennusalan töissä 
ennen harjoittelujaksoa, niin tuskin kovin 
vastuullista tehtävää annetaan.
Oletko tehnyt jo tulevaisuuden suun- 
nitelmia?

– Tulevaisuuden suunnitelmani ovat 
vielä jatko-opiskelun osalta auki. RTA:lla 
on ollut mielestäni hyviä ja sopivan haasta-
via työtehtäviä. Tämä voisi olla mahdollinen 
työpaikka, kun valmistun. 

– Sosiaaliset taidot ovat tärkeitä, koska työnjoh-
taja on tekemisissä päivän mittaan monien erilais-
ten persoonien kanssa. Kaikkien kanssa on tultava 
toimeen, Joonas Koli sanoo.

Jyväskylän aikuisopiston nuoret opasta-
vat Finnmetkossa juniori- ja pikkukuske-
ja. Moni heistä on ollut itsekin ajamassa 
minikaivuria messuilla ja saanut siitä 
kipinän infra-alan opintoihin.

Ongelmanratkaisutaitoja 
opetusohjelmaan?

– Yritykset voivat osallistua palkkaamalla nuoria, huolehtimalla perehdytyksestä ja  
tukemalla Nuoria infratöihin -projektia, Panu Tuominen toteaa.
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Kehä kolmosen varressa Vantaalla noste-
taan 11 tonnin painoisia pilareita pystyyn 
100-tonnisella autonosturilla. Ojala Cranes 
tekee työmaalla nostoja H. Touruselle, joka 
vastaa elementtiasennuksista. Pääurakoit-
sijana on Rakennusliike Koivukoski. 

Teksti ja kuvat: Kaisa Salminen

Varikkoaan parin sadan metrin päässä pitä-
vän Ojala Cranesin toimitusjohtaja Seppo 
Ojala ihmettelee puheita rakentamisen 
vähyydestä, koska ainakin nosturipalveluja 
tarjoavan yhtiön näkökulmasta pääkaupun-
kiseudulla rakennetaan nyt valtavasti. 

– Suurin asiakasryhmämme ovat isot 
rakennusliikkeet, mutta nostamme oike-
astaan mitä tahansa. Toimintamme kasvaa 
koko ajan, hän sanoo. 

Nostovoimaa kolmessa polvessa

Varikolla on hiljaista, koska kaikki nostu-
rit ovat ajossa. Yhtiöllä on toistakymmen-
tä autonosturia ja työmaita on vaihteleva 
määrä. Osa koneista tekee monta keikkaa 
päivässä ja töitä tehdään öisinkin esimer-
kiksi keskusta-alueella. 

Ajojärjestelyistä vastaa Sepon poika 
Mikko Ojala opastajanaan isoisä Veikko 
Ojala, jolta löytyy kokemusta puolen vuo-
sisadan edestä. Hän perusti aikanaan nos-
turipalveluja tarjoavan yhtiön, joka myytiin 
vuonna 2007 Havacorille. 

Ojala Cranes perustettiin vuonna 2009, 
koska pääkaupunkiseudulla oli tilausta ket-
terälle toimijalle.

– Pitää olla myös näkemystä siitä, mitä 
työmaalla tapahtuu ja minkälaista konetta 
vaaditaan. Joskus muutoksia tulee lyhyellä 
aikavälillä ja silloin on keksittävä nopeasti 
ratkaisu, itsekin rekkaa ja nostureita ajanut 
Mikko toteaa. Ajojärjestelyistä hän on vas-
tannut syksystä 2013 lähtien.

Vantaan megahankkeisiin kaivataan tarjouksia
Vantaa on joutunut rahoittamaan isoja inf-
rahankkeita velaksi ja keskittyy jatkossa 
lyhentämään niitä. Rakentamista kuiten-
kin riittää, koska asemaseutuja ja vanhoja 
aluekeskuksia kehitetään. Vaikka tarjous-
halukkuus yleisesti on korkealla, Vantaal-
la kärsitään isoissa hankkeissa tarjousten 
vähyydestä.

Teksti ja kuvat: Kaisa Salminen

Isoja hankkeita on Vantaalla käynnissä usei-
ta. Kehärata aukeaa junaliikenteelle 1.7.2015 
ja samassa yhteydessä avataan viisi juna-
asemaa. Viikko Kehäradan jälkeen avataan 
Vantaan asuntomessut. Nyt kaavoitetaan 
tehokkaasti myös Kehäradan jatketta. 

– Asemaseutujen kehittäminen on 
energiatehokasta, koska se mahdollistaa 
joukkoliikenteen kehittämisen ja vähentää 
kokonaisuuden kannalta autoilua, apulais-
kaupunginjohtaja Juha-Veikko Nikulainen 
toteaa.

Uudet asemat sijaitsevat Leinelässä, 
Kivistössä, Helsinki-Vantaan lentokentällä, 
Aviapoliksessa ja Vehkalassa. Kivistöön ja 
Leinelään rakennetaan uusia asuinalueita, 
Vehkalaan työpaikkoja ja Aviapolikseen 
molempia.

Esimerkiksi keskellä metsää sijaitsevalle 
asuntomessualueelle, Kivistöön, on suun-
nitteilla 25 000 asukkaan kokoinen pikku-
kaupunki. Keskimäärin Vantaa on kasvanut 
3 000 ihmisellä vuosittain.

Riittääkö rakentajilla intoa?

Lentokenttäaluettakin kehitetään voimak-
kaasti, koska matkustajamäärät kasvavat 
jatkuvasti. Valtio on myöntänyt Helsinki-
Vantaan lentokentän rakentamiseen 200 
miljoonaa euroa ja Finavia voi ottaa tätä 
summaa vastaan 700 miljoonaa euroa 
lainaa. 

– Finavia aikoo käyttää tästä summasta 
peräti 800 miljoonaa euroa nykyisen len-
tokentän pysäköintialueiden ja lentokent-
täkiinteistöjen kehittämiseen, Nikulainen 
toteaa.

Vantaalla ollaan kuitenkin huolissaan, 

riittääkö rakentajilla intoa kaikkiin vireillä 
oleviin hankkeisiin. Megaluokan hankkei-
den eli Kehärata, Kehä kolmonen, Jätevoi-
mala ja Helsinki-Vantaan lentokenttä päälle 
tulevat vielä normaalit rakennushankkeet 
kuten kadunrakentaminen, koulut, puis-
tot, urheilukentät. Niitäkin kilpailutetaan 
jatkuvasti.

– Kaikki tarjouskilpailut eivät ole vetä-
neet toivotulla tavalla. Onko niin, että 
yritykset eivät tule seuranneeksi tarjous-
kilpailuja? Vai onko töitä ruuhkaksi asti? 
Joissakin isoissa hankkeissa tilanne on ollut 
niin huono, että olemme saaneet vain kolme 
tarjousta, kun toiveena olisi kymmenkunta 
tarjousta hanketta kohti, Nikulainen toteaa.

– Rohkeasti vain mukaan kisaan, kaikki 
tarjouksemme löytyvät Hilma-järjestel- 
mästä.

Menot pysyneet kurissa

Suurimmaksi kipupisteeksi apulaiskaupun-
ginjohtaja nostaa taloudelliset haasteet. 
Kehäradan rakentaminen ja Kehä kolmosen 
parannustyöt eivät ole mahtuneet normaa-
lin vuosibudjetin raameihin, vaan niitä on 
pitänyt rahoittaa lainarahalla. 

– Sopimuksen mukaan Vantaa rahoit-
taa näistä hankkeista kolmasosan ja valtio 
kaksi kolmasosaa. Olemme kuitenkin joutu-
neet lainaamaan valtiolle rahaa sekä Kehä 
kolmosen ykkös- että kakkosvaiheessa. 
Parhaillaan rakennetaan kakkosvaihetta, 
Nikulainen kertoo. 

– Jatkossa keskitymme maksamaan vel-
koja pois. Se tarkoittaa, että meillä ei käyn-
nistetä lähivuosina jättihankkeita.

Kaikesta huolimatta menot on Niku-
laisen mukaan saatu pidettyä kurissa ja 
Vantaa on sijoittunut kaupunkien välisissä 
tunnuslukuvertailuissa hyvin. 

Pysäköintiratkaisuista neuvotellaan

Apulaiskaupunginjohtajan työhuoneen 
ikkunasta avautuu näkymä työmaalle ja 
horisontissa häämöttää nosturiarmeijoi-
ta. Yksityisten talonrakennushankkeiden 
arvo pelkästään Tikkurilan keskustassa on 
yhteensä noin 300 miljoonaa euroa.

– Meillä on nyt kaksi pääpainopiste-
aluetta rakentamisessa; asemaseutujen 
kehittäminen ja vanhojen aluekeskusten 
kehittäminen. Asuntokaavoituksen tavoit-
teena on viihtyisä ja turvallinen kaupunki, 
Nikulainen linjaa.

– Nykyiset vantaalaiset asuvat vanhois-
sa aluekeskuksissa kuten Myyrmäki, Mar-
tinlaakso, Tikkurila, Koivukylä, Korso ja 
Hakunila. Heitä ei saa unohtaa. Alueiden 
elinvoimaisuudesta, kilpailukyvystä, tur-
vallisuudesta ja viihtyisyydestä on pidettä-
vä huolta, hän korostaa.

Useita jättihankkeita

Nikulainen on hoitanut apulaiskaupungin-
johtajan tehtäviä vasta reilu kaksi vuotta. 
Hän on kuitenkin on syntyjään vantaalai-
nen ja rakentanut Vantaallekin useita taloja 
rakennusliikkeiden palveluksessa, viimeksi 
SRV:llä. Myös Vantaan kunnallispolitiikka 
on takavuosilta tuttua.

Viime aikoina on käyty neuvotteluja lii-

tyntäpysäköintipaikkojen rakentamisesta. 
Automäärien kasvuun on varauduttava, 
koska Kehärataa voivat käyttää muutkin 
Uudenmaan kunnat. 

– Pysäköintipaikkojen rakennuskus-
tannukset nousevat lähes 60 miljoonaan 
euroon. Jos tarvitaan  pysäköintilaitoksia, 
kustannukset ovat vielä kovemmat. 

Joku sopuratkaisu yhteisrahoitukseen 
pitäisi löytyä valtion ja naapurikuntien 
kanssa, Nikulainen painotti elokuun alussa. 

Neuvottelut etenivät nopeasti, sillä elo-
kuun lopulla valtio ilmoitti päätöksestään 
osallistua Kehäradan liityntäpysäköintien 
rakentamiseen. Vastaavasti Vantaa sitou-
tui lisäämään asuntokaavoitustaan 25 
prosentilla. 

– Metropolihallintoon suhtaudumme 
Vantaalla myönteisesti, koska se helpottaa 
joukkoliikenteenkin kehittämistä. Metro-
polihallinto voisi olla kuitenkin enemmän 
koordinoijan kuin aktiivisen toimijan roo-
lissa. 

Yhteistyötä kaivataan lisää

Rakennusliike Koivukosken työmaalla työt 
ovat edenneet vastaavan mestarin mukaan 
hyvin lukuun ottamatta lupaprosessien 
aiheuttamia viivästyksiä.  Elementtiasen-
nusliike H. Tourusen toimitusjohtaja Heikki 
Tourunen nostaa esille kuitenkin element-
titoimitusten ongelmat.

– Ne ovat yleistyneet viime aikoina vai-
keuttaen kaikkien osapuolten toimintaa. Onko 
suunnitelmat tehty niin viime tingassa, ettei-
vät tehtaat pysy aikataulussaan vai rakenne-
taanko liian paljon? Mallinnuksen piti auttaa 
suunnittelussa, mutta se tuntuu hankaloitta-
van asioita, jos suunnitelmia ei saada ajoissa 
valmiiksi ja niissä on virheitä, hän pohtii.

– Suunnittelijat voisivat ottaa vähän 
oppia työmaalta ja pyytää vaikka, että suun-
niteltaisiin yhdessä. Olisi kaikkien etu, jos 
saataisiin toimivampia ratkaisuja.

H. Tourunen on Ojala Cranesin tapaan 
INFRA Uusimaan pitkäaikaisia jäsenyrityk-
siä. Hannu Tourusella on ikää 75 vuotta, 
mutta energiaa tuntuu riittävän, sillä työ-
tahti vain kiristyy.

– Isäni lopetti työnteon 80-vuotiaana, 
joten minulla on vielä siihen matkaa, hän 
toteaa naurahtaen. 

Katselmus turvaa selustan

Ojala Cranesin myyntijohtaja Jari Pusa jakaa 
Tourusen toiveen yhteistyön lisäämisestä. Jos 
esimerkiksi elementtitoimitus on aamulla 
myöhässä, koko päivän aikataulut saattavat 
mennä nosturitoimittajaltakin uusiksi. 

Pusa on ollut yhtiön palveluksessa 
keväästä 2014 lähtien vastuullaan asia-
kasneuvottelut, tarjousten tekeminen ja 
työmaakatselmukset. 

– Meitä pyydetään joskus jo suunnit-
teluasteella kertomaan, minkä tyyppistä 
nosturia työmaalla tarvitaan. Siitä tulee 
aina ylimääräisiä kuluja, jos koneen joutuu 

vaihtamaan esimerkiksi isompaan. Asiakas 
turvaa katselmuksella tavallaan selustansa.

– Toisinaan on niin vaativia kohteita, 
että katselmukset on pitänyt tehdä yhdessä 
asiakkaan kanssa. Esimerkiksi Helsingin 
keskustassa raitiovaunu- ja katulamppu-
piuhat muodostavat välillä sellaisen seitin, 
ettei mistään välistä mahdu lävitse.

Kauko-ohjaus yleistyy

Tekninen kehitys on ollut nopeata ja nostu-
reilla voi liikkua tänä päivänä hankalissakin 
paikoissa, koska useammat akselit vetävät 
ja kääntyvät. Nostovoimaa on tullut siitä 
huolimatta lisää.

– Aikaisemmin nostoja pystyttiin teke-
mään lähinnä omakotityömailla. Tänä päi-
vänä on monenlaisia työmaita – kerrostalo-
ja, liiketiloja, pysäköintilaitoksia, metroase-
mia, Veikko Ojala kertoo.

Yhtiöön on hankittu esimerkiksi tänä 
vuonna toinen 200-tonninen nosturi ja 
ensimmäinen kauko-ohjauksella varustettu 
60-tonninen nosturi. 

– Kauko-ohjaus yleistyy ja kuljettaja voi 
sen ansiosta ohjata nosturia vaikka katolta, 
Seppo Ojala täydentää. 

Konekantaa päivitetään vuosittain 
Bauma-messuilla, minkä lisäksi uusinta 
tekniikkaa näkee INFRAn Nosturijaoston 
matkoilla. 

Täsmäiskuja on tehty esimerkiksi Pieta-
riin, Ruotsiin ja Saksaan tärkeimpien nos-
turivalmistajien tehtaille. Syyskuussa jär-
jestettävälle Ranskan matkalle on lähdössä 
40 yrittäjää. 

– Nosturijaostossa pääsee myös vaikut-
tamaan asioihin ja kuulee, miten muilla yri-
tyksillä menee, Nosturijaostossa vaikuttava 
Seppo Ojala toteaa.

Näyttäviä tempauksia

Ojala Cranes on palkittu myös Kauppa-
lehden menestyjäyrityksenä. Seppo Ojala 
laskee tämän kokeneiden kuskien, nykyai-
kaisen konekannan ja joustavan palvelun 
ansioksi.

Nosturit kiehtovat mediaakin, esimer-
kiksi pianonvirittäjäkurssin tempaus uuti-
soitiin televisiossa.

– Yleensähän tavaroita pyritään nosta-
maan ylös, mutta pianonvirittäjät halusivat 
pudottaa ehdoin tahdoin pianonsa alas 30 
metrin korkeudesta. Löysimme tähän tar-
koitukseen erikoiskoukun Yhdysvalloista. 
Se vaati hieman työtä, koska Suomen lain-
säädännön mukaan koukun pitää olla tur-
vallinen eikä se saa aueta.  Leinelän kaupunginosassa taide on osa alueellista strategiaa.

Kuvassa Ojala Cranesin Veikko Ojala, Seppo Ojala ja Jari Pusa sekä Heikki Tourunen H. Touruselta. Molemmat yritykset ovat pitkäaikaisia INFRA Uusimaa ry:n jäsenyrityksiä.

Sekä H. Tourusen että Ojala Cranesin toiveena on, 
että elementtisuunnittelijat tekisivät enemmän 
yhteistyötä työmaiden kanssa.

Rohkeasti vain mukaan isojen infrahankkeiden tarjouskisoihin, Juha-Veikko Nikulainen kehottaa.

Ketterälle nosturiyrittäjälle on tilausta



levien yrityksien keskeisistä ongelmista. 
Monesti tehdään suuria investointeja ja 
otetaan ehkä liiankin suuria riskejä heti 
alkuun. Töitä voi olla kesällä paljon ja sit-
ten, kun talvi tulee, koneet seisovat pihalla. 
Siinä on monelle uudelle yrittäjälle käynyt 
huonosti. 

Työtilanne näyttää hyvältä

Työtilanne näyttää Kalle Koskisen mukaan 
hyvältä, mutta hän välttää tekemästä liian 
äkkinäisiä liikkeitä yrityksen kasvupolul-
la, koska työntekijät vaativat yrittäjältäkin 
aikaa. Yrittäjälläkin pitää olla elämässään 
muutakin kuin työ. 

– Toiveissa on kasvaa hallitusti ja mikäli 
töitä riittää, yksi työntekijä olisi iso apu jat-
kossa. Ajatuksena on hankkia myös toinen, 
isompi kaivinkone. Suuremmalla koneella 
pystyisi tekemään isompia maarakennus-
kohteita, kuten omakotitalojen pohjien 
kaivutöitä. Nykyinen kone ei sovellu kovin 
suuriin maarakennustöihin. 

Suomi on Kalle Koskisen mielestä yksi-
tyisyrittäjälle aika kova paikka ja uusi yrit-
täjä ei pääse helpolla. Byrokratiaa tulee jat-
kuvasti lisää ja pienen yrityksen on hoidet-
tava eri velvoitteet siinä missä suurtenkin 
yritysten. Kun työntekijöiden määrä kasvaa, 
myös byrokratian määrä kasvaa esimerkiksi 
erilaisien työturvakorttien osalta. 

– Työturvallisuus on toki tärkeä asia, 
mutta tuntuu, että melkein kaikkeen teke-
miseen pitää olla joku oma kortti. On eri-
laisia Valtti-kortteja ja tunnistuskortteja. 
Verottajallekin pitää tehdä  yhä enemmän 
ilmoituksia siitä, mitä tehdään ja missä 
työmaat ovat. Ja vastaavia velvollisuuksia 
näyttää tulevan jatkuvasti lisää. Paperitöitä 
riittää joka illalle. 

 Orimattilassa pari vuotta sitten perustettu 
KK-Pihapalvelut on viherrakentamiseen ja 
muihin pihatöihin erikoitunut yritys. Yrityk-
sen omistajalla Kalle Koskisella on pitkäai-
kainen kokemus maarakennus- sekä kai-
vinkonetöistä. Ammattitaidon kasvaessa 
kehittyi lopulta ajatus omasta yrityksestä.

Teksti ja kuvat: Antti Tolonen

Kalle Koskinen kertoo tehneensä ensin 
puolisen vuotta yhtiössään sivutoimisena 
pihojen hoitoa, mutta syksyllä 2013 oli aika 
lähteä täysillä omalle yrittäjäpolulle.

– Ostin pienen kaivinkoneen katsoakse-
ni, miten homma lähtee liikkeelle. Ydinliike-
toimintana on nimenomaan kaivinkoneura-
kointi ja haen paikkaani ensin aliurakoitsi-
jana. Toistaiseksi aika ei riitä muuhun, Kalle 
Koskinen kertoo.

– Aliurakointi sopii hyvin tällaiselle pie-
nelle yritykselle, kun pääurakoitsija hoitaa 
työmaalle kaikki muut työmiehet ja apu-
miehet. Parhaillaan olen aliurakoitsijana 
eräälle keskisuurelle viherrakennusliikkeel-
le Helsingissä. Työt alkoivat toukokuussa ja 
urakka kestää syyskuulle.

– Teen edelleen myös piha-alueiden hoi-
totöitä yksityistalouksille ja taloyhtiöille. 
Tyypillisiä kohteita ovat pihatyöt, joissa teh-
dään viheralueita, pihanrakennusta, kive-
tyspohjia, mullan levitystä, asfalttipintoja ja 
istutusalueita ihan laidasta laitaan. Sesonki 
on kesällä, mutta töitä tehdään aina joulu-
kuulle saakka. Talvella on rauhallisempaa. 

Pääkaupunkiseutu vetää yrittäjiä 

Taloustilanne ei Kalle Koskista kovin paljon 
huoleta. Kesäisin töitä on riittänyt enemmän 
kuin mitä on voinut ottaa vastaan, vaikka 

alueellisia eroja onkin paljon. Pääkaupun-
kiseudulla tuntuu olevan tasaisesti toimin-
taa, mutta esimerkiksi Lahden seudulla on 
ollut hiljaisempaa. Pääkaupunkiseudulla 
on myös kilpailu kovempaa ja se pitää Kalle 
Koskisen valppaana.

–  Ammattitaito on ihan keskeinen kil-
pailuvaltti. Minulla on 15 vuoden kokemus 
maarakennusalalta ja kaivinkoneen käytös-
tä. Laatu on myös erittäin tärkeää ja se, että 
pitää sen mitä lupaa. Asiakkaat arvostavat 
sitä, että pysyy aikatauluissa ja tekee asiat 
kuten on sovittu. Liian kovaa hintaa ei voi 
kuitenkaan pyytää tai saattaa menettää ura-
kan. Joskus tosin tuntuu, että tuijotetaan lii-
kaa hintaa eikä itse työn laatua.

INFRAn jäsenyys tuo luotettavuutta

KK-Pihapalvelut liittyi hiljattain INFRA 
Uusimaa ry:n jäseneksi. Jäsenyyden edut 

Uusia jäsenyrityksiä: KK-Pihapalvelut
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eivät ole Kalle Koskiselle vielä täysin hah-
mottuneet, mutta hän uskoo vahvasti jäse-
nyyden lisäävän asiakkaiden luottamusta 
yritykseen.

– Kiinnitin huomiota siihen, että hyvin 
moni tuntemani yritys oli jo liittynyt yhdis-
tyksen jäseneksi. Havaitsin, että siellä 
jaetaan paljon tietoa ajankohtaista asioita 
rakennusalalla ja järjestetään erilaisia kou-
lutuksia. Lisäksi voi hakea apua esimer-
kiksi erilaissa ristiriitatilanteissa. Ja kyllä 
se minusta lisää yrityksen luotettavuutta 
asiakkaiden suuntaan, jos yritys on INFRA 
ry:n jäsenyritys. 

Aloitteleva yrittäjä tarvitsee monenlaista 
tietoa.

– INFRA ry voisi ottaa ehkä enemmän 
huomioon aloittelevia yrityksiä ja tarjota 
juuri heille suunnattua koulutusta esimer-
kiksi riskien hallinnasta ja muista aloitte-
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Viherrakentaminen erikoisalana  
–KK-Pihapalvelut luottaa maltilliseen kasvuun

Piha- ja viheralueiden rakentaminen on KK-Pihapalveluiden ydinliiketoimintaa.

KK-Pihapalvelujen yrittäjä Kalle Koskinen.

60-VUOTIS-
LIITTOPÄIVÄ 2014

INFRA ry:n 60-vuotisliittopäivää  
vietetään 25.10. Helsingissä. 

Asiapitoinen juhlaseminaari alkaa kello 10.00  
ja juhlaillallinen päättyy perinteisine  

liittopäivätansseineen kello 24.00.

Ajankohta: 25.10.2014  Paikkakunta: Helsinki
Yhteyshenkilö: Saija Syväoja  

puh. 09 1299 564, saija.syvaoja(@)infra.fi.

Aamupäivän ohjelma alkaa Hotelli Radisson Blu Royalissa 
 Helsingin Kampissa kello 10.00. 

Pellervon taloustutkimuksen toimitusjohtaja Pasi Holm kertoo infra-alan  
yhteiskunnallisista vaikutuksista. Luomme myös katseemme hetkeksi menneeseen 
 sekä kuulemme Eteran puheenvuoron siitä miten suomalainen infrarakentaja 

jaksaa. Iltapäivällä on vierailu mielenkiintoiseen kohteeseen.

Liittopäivän 60-vuotisiltajuhlaa vietetään Tapahtumatalo Koskenrannassa 
 Helsingin Vanhankaupunginkosken partaalla. Juhlaväkeä tanssittaa  

Sami Saari & Sonics vierailevana tähtenään Laura Voutilainen.  
Illan juontaa Maarit Poussa ja infrataikoja esittää Henri Kemppainen.

Erillistä seuralaisten ohjelmaa ei poikkeuksellisesti tänä vuonna ole.
Osallistumismaksu kaikkiin päivän tapahtumiin on 130 €/hlö.

Ilmoittaudu 10.10. mennessä hanna.johansson@infra.fi tai 
 puh. 0400  343 155. Ilmoittautuessasi kerro osallistutko aamupäivän 

seminaariin, lounaalle, iltapäivän kohdevierailuun ja iltajuhlaan.

Majoitusvaraukset kannattaa tehdä mahdollisimman aikaisessa  
vaiheessa Hotelli Radisson Blu Royaliin puh. 020 1234 700,  

sähköposti reservations.finland@radissonblu.com.  
Kiintiötunnus on INFRA ry Liittopäivät.  

Huonehinnat ovat 99 EUR / 1hh standard ja 99 EUR / 2hh standard.

ARVOISA 
INFRA UUSIMAA RY:N 

NUORI JÄSENYRITTÄJÄ!
INFRA tarvitsee toimintaansa nuoria  

yrittäjiä, heidän ajatuksiaan,  
toiveita ja ideoita! 

Nyt sinulla on ainutkertainen tilaisuus tulla tutustumaan INFRAn  
toimintaan ja tavata samalla kertaa INFRA Uusimaan ry:n jäseniä,  

henkilökuntaa sekä yhteistyökumppaneita.

INFRA Uusimaa ry:n hallitus on päättänyt kutsua sinut nuori yrittäjä  
(alle 35-v.) yhdessä seuralaisesi kanssa juhlistamaan 

60-vuotiasta INFRAa. Älä missaa tilaisuutta!

Ilmoittaudu nyt INFRA Nuoriin 3.10. mennessä  
(Mikaela Aaltonen, puh. 040 513 0459), niin varmistat 

ilmaisen kutsun liittopäivään sekä illallisjuhlaan.

Tutkintokoulutus
Rakennusalan  työmaapäällikön  
erikoisammattitutkinto  RET
RET 50 INFRA HELSINKI, 7.–8.10.2014 –  
syksy 2015
Rakennusalan työmaapäällikön erikoisammattitut-
kinto antaa sinulle käytännön pätevyyden toimia 
vaativissa infra-alan työnjohto- tai projektinhal-
lintatehtävissä. Tutkinnon suoritettuaasi ja päte-
vyysvaatimusten täyttyessä voit hakea Rakennnus-
alan tuotantojohdon pätevyyslautakunnalta FISE 
OY:ltä A ja AA vastaavan työjohtajan, työmaa-
insinöörin tai työpäällikön pätevyyttä.
Koulutuksen hinta on 5 800 €, maksu kahdessa 
erässä. Ilmoittaudu heti.                

Lisätietoja: Janne Mäenpää, 050 342 7832

Johtaminen ja esimiestyö
Rakennusalan tuotantojohdon koulutus 
RTJ 12
29.10.–30.10.2014 – 1.1.2015
Rakennusalan tuotantojohdon koulutus on polku 
esimiestason rakentajaksi. Hanki virallinen tunnus-
tus osaamisesta ja eväät esimiestason avain-
tehtävien menestykselliseen hoitamiseen.
Koulutuksen hinta on 6 600 €. Ilmoittaudu heti. 

Lisätieoja: Heidi Husari, 040 831 2829
 

Teemakoulutus
Työpäällikkö valmentajana
30.9.–1.10.2014, Vantaa
Koulutuksen tavoitteena on työpäällikön roolin 
selkeyttäminen yksittäisen projektin johtamisessa 
ja työkalujen sekä toimintamallien jakaminen työ-
maiden valmentavaan johtamiseen.             
Koulutuksen hinta on 980 €. Ilmoittaudu heti.

Rakennusalan tiedonantovelvollisuus 2014 
klo 12.30–16.00, Vantaa, Tampere, Turku
Koulutuksen hinta on 200 €. 
Ilmoittaudu netissä.

Lisätietoja: Arja Vainio, 09 1299 228

Lisätietoja koulutuksista: www.rateko.fi 
 

Hinnat: alv 0 %, veroton koulutuspalvelu, 
AVL 39 §

Ilmoittautuminen: 
www.rateko.fi, 
rateko@rateko.fi tai faksi 09 628 264 
Unioninkatu 14 (PL 381) 00131 Helsinki, 
Vaihde  09 12 991

Yhdessä osaamistasi rakentaen
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Tuottavuus ja ekologisuus olivat ajankohtaisia teemoja lähes kaikilla osastoilla. 

Lähes 400 näytteilleasettajaa esitteli kone- 
ja kuljetusalan teknisiä uutuuksia Finnmet-
ko-messuilla elokuun lopulla Jämsässä. 
Kehitystrendeinä nousivat esiin koneiden 
ja ihmisten yhteispeli ja käyttövoimarat-
kaisut. Kolmen päivän aikana messuilla 
kävi kaiken kaikkiaan 32 500 vierasta. 

Tekst: Kaisa Salminen  Kuvat: Kati Salminen

Yleisöä houkuteltiin osastoille työnäytök-
sillä, minkä lisäksi innokkaimmat pääsi-
vät koeajamaan koneita ja mittelemään 
taitojaan maarakennuksen SM-Ykkös-
kuskin kisassa. Voitto meni tällä kertaa 
Virroille.

Esimerkiksi Atlas Copco esitteli tauotta 
laajalla skaalalla tuotteitaan – hydraulisia 
iskuvasaroita, murskaimia, Brokk-purkuro-
bottia varustettuna Atlas Copcon vasaralla 
sekä tärylätkää, joka oli kiinnitetty pikakiin-
nikkeellä uuden Komatsu PC240-10 -kaivu-
koneen puomiin. 

Koeajojakin tarjottiin. Pörinää oli varsin-
kin uudenmallisen, hyppyheikiksi kutsutun 
täryjuntan ympärillä. 

Sen pitäisi pärjätä savisessa ja liejui-

sessakin maastossa pienestä koostaan 
huolimatta. 

Samalla kauhalla monta jaekokoa

Allu Finland demonstroi näyttävästi uutta 
Allu TS Yläseularakennettaan, jonka avulla 
saavutetaan yhtiön mukaan tasalaatuinen 
lopputulos niin kenttäkuoren murskaukses-
sa, viherrakentamisessa kuin esimerkiksi 
maa-aineksen seulonnassa.

– Tuotetta on kehitetty eteenpäin asiak-
kaiden toiveiden mukaisesti, jotta työsken-
tely työmaalla helpottuisi. Samalla kauhalla 
voi erotella nyt monta jaekokoa seulonta-
teriä vaihtamalla. Tämä onnistuu 1–2 tun-
nissa, markkinoinnin suunnittelija Marjut 
Lindroos kertoo. 

Allu Finlandin kehitystyö tapahtuu 
Orimattilan Pennalassa ja jälleenmyynti-
verkostoon kuuluu 35 maata. Eniten myy-
dään seulamurskaimia ja -kauhoja, minkä 
lisäksi tuoterepertuaariin kuuluu muun 
muassa stabilointijärjestelmiä, tärylevyjä 
ja pikaliittimiä. 

– Olemme myyneet paljon seulakauhoja 
esimerkiksi putkilinjatyömaille. Työmaan 
tuottavuus paranee, kun maa-ainesta ei 

tarvitse kuljettaa pois ja tuoda uutta tilalle. 
Allu TS -yläseulan ansiosta myös sahat kiin-
nostavat uutena asiakasryhmänä.

Kankivälpällä on vientiä

Vimelco esitteli Powerscreen Chieftain 1400 
-seulaa, joka on yhtiön mukaan maailman 
eniten myyty koneseula omassa luokas-
saan, yhdessä Telestack TC-421 -mobiilikul-
jettimen kanssa. Messukokoonpanossa esi-
teltiin, kuinka pitkällä mobiilikuljettimella 
voidaan siirtää materiaalia tehokkaasti 
tasolta toiselle soramontussa. 

Vimelcon omaa tuotekehitystä edustaa 
WBG-välppä, joka on tuotu markkinoille 
parikymmentä vuotta sitten ja patentoitiin 
joitakin vuosia sitten. Laitetta on myyty 
reilu 160 kappaletta ja messuillakin meni 
kaupaksi pari kappaletta. 

Tämä kankivälppä toimii konevoi-
man sijaan painovoimalla sillä periaat-
teella, että kanget ovat alaosasta irti ja 
niiden oma värisevä liike pitää välpän 
tukkeutumattomana. 

– Tähtäämme tämän tuotteen kanssa ene-
nevässä määrin vientimarkkinoille. Kaukai-
simmat kohteemme ovat Tahitilla, ja viikkoa 

Kone auttaa ihmistä      yhä enemmän

ennen messuja lähti rekkalasti välppiä Nor-
jaan, Mika Lampinen Vimelcosta kertoo.

Näyttelyyn oli tilattu myös   Master-
magnets 12 PCB8 -hihnamagneetti, joka on 
tarkoitettu magneettisten metallien kerää-
miseen kuljetinhihnalta. Tämä kaltaisia 
tuotteita käytetään useimmiten kierrätys-
prosesseissa, mutta ne ovat yleistyneet 
myös kiviaineksien jalostuksessa. Messu-
laite myytiin Kuhmoisten Sora Oy:lle, joka 
murskaa lisääntyvässä määrin myös kierrä-
tettävää betonia. 

 
Henkilöautosta kuorma-auto

KH-Koneet Oy:n osastolla messuväen mie-
lenkiinnon kohteena oli viisipaikkainen 
kuorma-auto Truckmasters OX, joka tarjoaa 
parempaa kantavuutta ja veto-ominaisuutta 
Pick Up -ajoneuvojen sarjassa. Lisäksi se 
voidaan varustella esimerkiksi auroilla ja 
hiekoituslaitteilla.

Yhtiön toimitusjohtajan, Teppo Sakarin 
mukaan tällaista kuorma-auton ja henkilö-
auton yhdistelmää ei ole nähty koskaan 
Suomessa. Missä näitä valmistetaan, oli 
kysymys, joka toistuvasti esitettiin. 

– Meillä on oikeastaan kaksi messu-

uutuutta: Toyotat, jotka on rekisteröity 
kuorma-autoiksi ja Toyotat, jotka jatkoja-
lostetaan Suomessa ennen kuin ne rekiste-
röidään kuorma-autoiksi. Kurutie Custom 
vastaa maahantuonnista ja Arctic Trucs 
jatkojalostuksesta eli muun muassa akse-
leiden vaihdosta.

Riuska rototiltti

Messuilla sai Suomen ensiesittelynsä myös 
Steelwristin iso rototiltti, joka on suunniteltu 
25–33 tonnin tela- ja pyöräalustaisia kaivu-
koneita varten. Kyseessä on yhtiön mukaan 
ensimmäinen tämän kokoluokan rototiltti.

Näitä järeään käyttöön tarkoitettuja 
”teräsranteita” on toimitettu aikaisemmin 
Ruotsiin ja Norjaan, mutta nyt niitä aletaan 
tuoda tosissaan myös Suomen markkinoille. 

Tuote on valmistettu pääosin valetusta 
nuorrutusteräksestä, jota mainostetaan 
kestäväksi.  Lisäksi pikaliittimissä ja sym-
metrisissä kiinnikkeissä on patentoitu hyd-
raulinen turvalukitus.

Kuskeille voidaan säätää helppokäyttöi-
sellä ohjausjärjestelmällä omat profiilinsa, 
jotta polttoainetta ei palaisi turhan takia. 
Kehittyneemmässä ohjausjärjestelmässä 

rototiltin saa robotiksi eli laite ajaa itselleen 
asetuksensa.

Ekologisuutta ja ergonomiaa

Tuottavuus ja ekologisuus olivat ajankoh-
taisia teemoja lähes kaikilla osastoilla. 
Esimerkiksi Wacker Neusonin pyöräalus-
tainen kaivukone oli varustettu uudella, 
Tier4-päästönormin täyttävällä moottorilla 
ja hydrauliikkajärjestelmällä. Konetta edus-
taa nykyisin Edeco Tools, joka kehui poltto-
ainekulutuksen pudonneen 17 prosenttia. 
Siitä huolimatta moottori- ja kaivutehot 
olivat kasvaneet reilu 10 prosenttia.

Lännen Tractors esitteli Lännen-tuote-
perheeseen uuden pyöräkuormainkaivurin, 
joka menee Loimaalla vuoden vaihteessa 
tuotantoon. Espoon kaupunki on tilannut 
näitä 11,5 tonnin kokoluokan koneita jo 
useita kappaleita. 

Uudessa mallissa esiohjattu työhydrau-
liikka on toteutettu aiempaa väljemmillä ja 
vähemmän lämpökuormaa tuottavilla vent-
tiilipöydillä. Myös esimerkiksi runkoraken-
netta ja huollettavuutta on kehitetty. Eten-
kin ergonomiaa kehutaan eurooppalaisiin 
kilpapeleihin verrattuna hyväksi. 

– Finnmetkossa yli      30 000 kävijää

Tähtäämme kankivälpän kanssa yhä 
enemmän vientimarkkinoille, myynti-
johtaja Mika Lampinen Vimelcolta kertoi.

Atlas Copcon 
osastolla hyppy-
heikki eli savimaas-
tossakin pärjäävä 
pieni täryjuntta 
kiinnosti koeajajia. 

Allu Finlandin uuden 
yläseularakenteen ansi-
osta samalla kauhalla voi 
erotella monta jaekokoa. 
Pelkkä seulontaterän 
vaihto riittää. Kuvassa 
markkinointisuunnit-
telija Marjut Lindroos.

Fintractor esitteli lyhytperäiseen Eurocomach 
-kaivukoneeseen tavallista korkeamman, 
kolmesta kohtaa nivelletyn puomin.

Wacker Neusonin pyöräalustainen kaivukone 
oli entistä tehokkaampi ja ekologisempi.

Lännen Tractors 
Oy:n uudet pyö-
räkuormainkai-
vurit menevät 
tuotantoon vuo-
denvaihteessa. 

KH-Koneet Oy:n toimitusjohtaja Teppo 
Sakari esitteli uudenlaiset Toyotat.

Tällaista 5-paikkaista auralla 
ja hiekoituslaitteilla varustel-
tavaa kuorma-autoa ei ole 
nähty aikaisemmin Suomessa.

Steelwrist Finland 
esitteli ensim-
mäistä kertaa 
Suomessa riuskan 
rototiltin. Kuvassa 
Suomen maajoh-
taja Jani Leino.
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Koulutuspaikka Suomen Ammattilii-
kenne Akatemia Oy, Rahtarinkatu 1 / 
Vuosaaren Satamakeskus
00980 Helsinki

Tieturva 1
la 27.9.2014
pe 24.10.2014
la 15.11.2014
pe 12.12.2014

Työturvallisuus
ti 14.10.2014
to 6.11.2014
to 11.12.2014

Ennakoiva ajo
la 11.10.2014
pe 7.11.2014
ke 26.11.2014
ke 10.12.2014

Ajo- ja lepoaika-asetus, 
piirturit ja valvonta
to 2.10.2014

Hätäensiapu
la 25.10.2014
ti 2.12.2014

Ympäristöturvallisuus
ti 28.10.2014

Tulityökortti
la 29.11.2014

Vesityökortti
la 8.11.2014

Ensiapu 1
ma 6. – ti 7.10.2014

Tieturva 2 kertaus 1 pv
pe 17.10.2014

Tieturva 2
ma–ti 20.–21.10.2014

Hinnat jäsenyrittäjillemme:

Työturva, tieturva 1, hätäensiapu, enna-
koivan ja taloudellisen ajon kurssi, ajo-
lepoajat ja piirturit: 90 eur/hlö + alv 24%, 
lauantaikoulutus 115 eur/hlö + alv 24%. 
Ammattipätevyysmerkintä TraFin rekis-
teriin 17 eur + alv 0 %

Vesityö: 100 eur/hlö + alv 24 % , (lauantai 
125 eur), ammattipätevyysmerkintä Tra-
Fin rekisteriin 17 eur + alv 0 %

Tulityö: 100 eur/hlö + alv 24 %, (lauantai 
125 eur)

Ensiapu 1: 120 eur/hlö + alv 24 %, ammat-
tipätevyysmerkintä TraFin rekisteriin 17 
eur + alv 0 %

Tieturva 2: 250 eur/hlö+ alv 24 %, tietur-
va 2 kertaus 110 eur/hlö + alv 24%

Koulutuspaikka: Suomen Ammattiliiken-
ne Akatemia Oy, Rahtarinkatu 1 / Vuosaa-
ren Satamakeskus, Helsinki

Huom! Omat ammattipätevyystiedot  voit 
tarkastaa ja tulostaa Trafin nettisivuilla.
Palvelu edellyttää tunnistautumista ja se 
on maksuton.

Ilmoittautumiset puhelimitse tai 
sähköpostitse: INFRA Akatemia, Sari 
Pietikäinen, puh. 050 527 5850 tai aka-
temia@infra.fi

INFRA AKATEMIA

Infra-alan yrityksille on riittänyt töitä 
matalasuhdanteessakin, mutta se ei 
olisi mahdollista ilman edunvalvontaa. 
Yksi taustavaikuttajista on INFRA ry:n 
johtaja Heikki Jämsä. 

Teksti: Kaisa Salminen  
Kuva: Armi Jämsä

 
Pitääkö kiirettä?
Näin voi sanoa. Tällä hetkellä edun-
valvonta ja elinkeinopolitiikka sekä 
hankintamenettelyjen kehittäminen 
yhdessä tilaajien kanssa pitävät kiirei-
senä. Vastaan paitsi edunvalvonta- ja 
kehittämisvaliokunnan koordinoinnista 
myös Asfalttijaoston toiminnasta. Yhtei-
nen tuotoksemme Asfalttikirja on nyt 
loppusuoralla.
Minkä viestin haluaisit lähettää 
elinkeinoelämän päättäjille?
Kuntainfran markkinat on avattava yhä 
enemmän kilpailulle, koska yksityinen 
sektori pystyy tuottamaan tekniset palve-
lut edullisemmin. Tässä puhutaan kym-
menien ellei satojen miljoonien eurojen 
säästöpotentiaalista! Samalla kuntien 
hankintaosaaminen pitää nostaa uudel-
le tasolle. 
Onko säästöistä 
konkreettista näyttöä?
Esimerkiksi toukokuussa 2014 valmistu-
neen opinnäytetyön mukaan Espoo Kau-
punkitekniikka -liikelaitoksen tuottamat 
kadunrakennustyöt ovat 21–49 prosenttia 
kalliimpia kuin yksityisen urakoitsijan 
tuottamat kadunrakennustyöt.

Miltä jäsenyritysten 
työtilanne näyttää?
Uudellamaallahan on valtavasti aktivi-
teettia. Valtio lupasi budjettiriihessään 
rahaa esimerkiksi Länsimetron jatkeen, 
Vantaan Kehäradan pysäköintilaitosten 
sekä Klaukkalan ja Hyrylän ohikulkutei-
den rakentamiseen. Tähän liittyi viisas 
päätös sitoa Helsingin seudun kuntien 
asuntoinvestoinnit ehdoksi valtion tuel-
le. Se luo työpaikkoja jäsenyrityksille, jot-
ka tekevät talojen pohjarakenteita. Vireil-
lä on paljon muitakin isoja hankkeita.
Terveisesi jäsenyrityksille?
Palautetta toiminnan kehittämiseksi ote-
taan mielellään vastaan; missä asioissa 
voisimme olla vielä parempia? 

Heikki Jämsä: ”Kuntainfran  
markkinat avattava kilpailulle” 

Vastaa kyselyyn!
Voit voittaa Infrarakentajan käsikirjan
INFRA Uusimaa -lehteä on julkaistu uudessa ulkoasussaan nyt puolitoista vuotta. 

 Keräämme palautetta INFRA Uusimaa (3/2014) -lehdestä. Palautteenne on 
meille tärkeää, jotta voimme kehittää lehteä edelleen. Kysymyksiä on neljä,  

joten vastaaminen kestää vain hetken. Vastaukset käsitellään luottamuksellisesti  
eikä yhteystietoja ja vastauksia yhdistetä. Mitä mieltä olet lehdestä?

Vastaa kyselyyn netissä 31.10.2014 mennessä 
osoitteessa www.infra.fi/Uusimaa. 

Vastanneiden kesken arvotaan 3 Infrarakentajan käsikirjaa (Suomen Rakennusmedia).

Infra-alan sanansaattaja

Tapasimme MANK ry:n projektipäällikön, 
Panu Tuomisen, Finnmetko-messuilla. 
Panu vetää Nuoria infratöihin -projektia 
tehtävänään korjata infra-alan imago 
2010-luvulle. 

Teksti ja kuva: Kaisa Salminen  

Miten tätä viestiä 
edistetään messuilla?
Järjestämme yhdessä Vetovoima ry:n ja 
Jyväskylän ammattioppilaitoksen kanssa 
pikkukuskeille koeajoa ja juniorikuskit 
kisaavat tunnin välein jaettavista palkin-
noista minikaivurin ohjaimissa.
Millä muilla tavoin 
kohennetaan imagoa?
Osallistumme syksyllä erilaisille koulu-
tus- ja rekrytointimessuille kuten Kno-
whow-messut ja Nuorten TakuuAreena. 
Tärkeää on myös yhteydenpito yläasteen 
opinto-ohjaajiin, koska heillä on suuri 
valta nuoriin opiskelupaikan valinnas-
sa. Järjestämme lisäksi syksyllä infokier-
tueen ammattikorkeakouluissa. 
Mitä vastuullesi kuuluu 
markkinoinnin lisäksi?
Työhöni kuuluu selvittää, miksi alan kou-
lutus ja työpaikat eivät kohtaa ja mah-
dollisesti puuttua tähän. Pidän työnan-

tajiin yhteyttä ja selvitän, mitkä heidän 
tarpeensa ovat ja toisaalta mitä ala voisi 
tehdä, jotta nuoret saataisiin kiinnostu-
maan alasta ja pysymään alalla.
Mitä yritykset voivat 
tehdä tämän eteen?
Toivoisin, jos suinkin mahdollista, että 
yritykset ottaisivat mahdollisimman 
paljon nuoria sekä ammattioppilaitok-
sista että ammattikorkeakouluista töi-
hin. Mitä paremman käsityksen nuori saa 
alasta ja mitä monipuolisempia tehtäviä 
hän tekee, sitä parempi ammattilainen 
hänestä tulee.

Lue lisää Nuoria infratöihin -projektista 
sivulta 4. 

Tervetuloa!
Espoon teollisuuspalvelu Oy (ETP) järjestää tuotepäivät.

Aika: tiistai 30.9. 2014 klo 7–17. Soppatarjoilu klo 10–14.00.

Paikka: ETP: n tilat , Rajapaalunportti 1, 02970 Espoo

Erityisaiheena: kaasumyynti ja hitsaus

INFRA Uusimaa ry mukana päivillä!


