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Konemiehen  
paketti!
•  sis. M18 CAG-FUEL  

125 mm kulmahiomakone, 
M18 ONEFHIWF34 – M18 FUEL ¾ 
iskevä mutterinväännin kitkaren-
kaalla, M18 GG-rasvapuristin,  
LDM 30 – laseretäisyysmittari,  
2 x 5,0 Ah REDLITHIUM-ION  
akut, laturi ja laukku

MWKONE790,-
1327,-

Meiltä ostettuihin vaatteisiin 

myös PAINATUSPALVELUT!

VantaaKonala
*Puhelun hinta lankapuhelimesta 8,35 snt/puhelu + 16,69 snt/min, matkapuhelimesta 8,35 snt/puhelu + 16,69 snt/min.

Espoo
Kärkikuja 6, 01740 VANTAA
Puh. 0201 323 548*, info.vantaa@ikh.fi

Avoinna: 
ma-pe 7-18, 
la 9-15

KOTIMAINEN

P
E

R

H E Y R I T Y S

Yritysmyynti 0201 323 589*

Ristipellontie 23, 00390 HELSINKI
Puh. 0201 323 798*, info.konala@ikh.fi

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

Finnoonlaaksontie 1-5, 02270 ESPOO
Puh. 0201 323 778*, info.espoo@ikh.fi

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

www.ikh.fi

*Puhelun hinta lankapuhelimesta 8,35 snt/puhelu + 16,69 snt/min, matkapuhelimesta 8,35 snt/puhelu + 16,69 snt/min.

Espoo Finnoonlaaksontie 1-5, 02270 ESPOO
Työkalut 0201 323 778*, Varaosat 0201 323 777*
Yritysmyynti 0201 323 589*
info.espoo@ikh.fi

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

www.ikh.fi

KOTIMAINEN
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*Puhelun hinta lankapuhelimesta 8,35 snt/puhelu + 16,69 snt/min, matkapuhelimesta 8,35 snt/puhelu + 16,69 snt/min.

Jyväskylä Avoinna: 
ma-pe 7-18, la 9-15

www.ikh.fi

KOTIMAINEN
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Vasarakatu 27, 40320 JYVÄSKYLÄ
Puh. myymälä/varaosat 0201 323 519*
info.jyvaskyla@ikh.fi

*Puhelun hinta lankapuhelimesta 8,35 snt/puhelu + 16,69 snt/min, matkapuhelimesta 8,35 snt/puhelu + 16,69 snt/min.

Kauhajoki Keskustie 26, 61850 KAUHAJOKI as
Puh. myymälä 0201 323 290*
myymala@ikh.fi

Vi betjänar också på svenska! (vard.) Tel. 0201 323 291*

Avoinna: 
ma-pe 8-17, 
la 9-14
www.ikh.fi

KOTIMAINEN
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*Puhelun hinta lankapuhelimesta 8,35 snt/puhelu + 16,69 snt/min, matkapuhelimesta 8,35 snt/puhelu + 16,69 snt/min.

Konala Ristipellontie 23, 00390 HELSINKI
Työkalut 0201 323 798*, Varaosat 0201 323 797*
Yritysmyynti 0201 323 589*
info.konala@ikh.fi

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

www.ikh.fi

KOTIMAINEN
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*Puhelun hinta lankapuhelimesta 8,35 snt/puhelu + 16,69 snt/min, matkapuhelimesta 8,35 snt/puhelu + 16,69 snt/min.

Kuopio Leväsentie 5, 70700 KUOPIO
Keskus: 0201 323 827*
info.kuopio@ikh.fi

Avoinna: ma-pe 7-18, la 9-15

www.ikh.fi

KOTIMAINEN
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*Puhelun hinta lankapuhelimesta 8,35 snt/puhelu + 16,69 snt/min, matkapuhelimesta 8,35 snt/puhelu + 16,69 snt/min.

Lappeenranta Avoinna: 
ma-pe 7-18, la 9-15

www.ikh.fi

KOTIMAINEN
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Hiessillankatu 5, 
53100 LAPPEENRANTA
Puh. 0201 323 860*
info.lappeenranta@ikh.fi

*Puhelun hinta lankapuhelimesta 8,35 snt/puhelu + 16,69 snt/min, matkapuhelimesta 8,35 snt/puhelu + 16,69 snt/min.

Oulu Kaakkurinojantie 3, 90420 OULU
Puh. myymälä 0201 323 529*
info.oulu@ikh.fi

Avoinna: ma-pe 7-18, la 9-15

www.ikh.fi

KOTIMAINEN

P
E

R

H E Y R I T Y S

*Puhelun hinta lankapuhelimesta 8,35 snt/puhelu + 16,69 snt/min, matkapuhelimesta 8,35 snt/puhelu + 16,69 snt/min.

Pori Murskatie 9, 28130 PORI
Puh. myymälä/varaosat 0201 323 880*
info.pori@ikh.fi
yritysmyynti.pori@ikh.fi

Avoinna: ma-pe 7-18, la 9-15

www.ikh.fi

KOTIMAINEN
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*Puhelun hinta lankapuhelimesta 8,35 snt/puhelu + 16,69 snt/min, matkapuhelimesta 8,35 snt/puhelu + 16,69 snt/min.

Tampere Kenkätie 2 A, 33950 PIRKKALA
Puh. myymälä/varaosat 0201 323 562*
Yritysmyynti 0201 323 569*
info.tampere@ikh.fi

Avoinna: 
ma-pe 7-18, la 9-15

www.ikh.fi

KOTIMAINEN
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*Puhelun hinta lankapuhelimesta 8,35 snt/puhelu + 16,69 snt/min., matkapuhelimesta 8,35 snt/puhelu + 16,69 snt/min.

Vantaa Kärkikuja 6, 01740 VANTAA
Työkalut 0201 323 548*, Varaosat 0201 323 547*
Yritysmyynti 0201 323 589*
info.vantaa@ikh.fi

Avoinna: 
ma-pe 7-18, la 9-15

www.ikh.fi

KOTIMAINEN
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VandaKånala
*Samtalets pris från fast telefon är 8,35 cent/samtal + 16,69 cent/min., från mobiltelefon 8,35 cent/samtal + 16,69 cent/min.

Esbo
Spjutspetsgränden 6, 01740 VANDA
Tfn. 0201 323 548*, info.vantaa@ikh.fi

Öppet: 
må. -fre. 7-18, 
lö. 9-15

KOTIMAINEN

P
E

R

H E Y R I T Y S

Företagsförsäljning 0201 323 589*

Korsåkersvägen 23, 00390 HELSINGFORS
Tfn. 0201 323 798*, info.konala@ikh.fi

Öppet: 
må.-fre. 7-19, 
lö. 9-16

Finnodalsvägen 1–5, 02270 ESBO
Tfn. 0201 323 778*, info.espoo@ikh.fi

Öppet: 
må.-fre. 7-19, 
lö. 9-16

www.ikh.fi

IKH Espoo, Konala, Vantaa Lehti: Infra Uusimaa, nro 01/2020
Ilmestyy: 06/2020
Koko: 1/1-sivu, 255 x 370 mm

Aineisto: PE 8.5.2020
Osoite:  aku.raty@akkudesign.fi

Ammattilaiselle!

Keskusvoitelu-
järjestelmän 
täyttöpumppu 
18 kg
•  PVC-letku 2 m
•  rasvoille NLGI  

luokka 2 asti

MA3381868 299,-

Stretch housut
ICU
•  neljään suuntaan  

joustava kangas
•  Cordura polvisuojus- 

taskut, aukot sisäpuolella
•  EN ISO 20471 luokka 1
•  väri:  

fl.keltainen/t.harmaa
•  koot: C44-C54, D196-D108

HH77471-369-C44/C54-D196/D108

139,-

Muovinen poltto- 
ainesäiliö 450 l
•  VTT:n hyväksymä
•  UN 31 A  

tyyppihyväksytty
•  tuotto 12 V 30 l/min,  

24 V 50 l/min
•  pumppu 12 V/24 V,  

akkukaapelit 2 m,  
letku 4 m,  
alumiinipistooli

FC0450 945,-

Tasolaser-paketti
Red Racer
•  tarkkuus ± 1 mm / 10 m
•  toiminta-alue: vastaan- 

ottimen kanssa 500 m
•  itsetasausalue ± 5°
•  sis. pyörivä tasolaser Futech Red 

Racer, vastaanotin Gyro Receiver, 
lattapidike vastaanottimelle,  
kaukosäädin, tähyslevy, laser  
suojalasit, akku, verkkolaturi  
230 V, jalusta, mittalatta  
3 m, kuljetuslaukku

AG033B

849,-

Softshell-takki
•  320 g/m² polyesteri
•  tuulenpitävä, vettä-

hylkivä ja hengittävä 
•  EN ISO 20471:2013 

luokka 2
•  värit: fl. keltainen/

musta, fl. oranssi/
musta ja fl. punainen/
musta

•  koot: XS-5XL

89,-
PAT569K/O/P-XS/5XL

Räikkämallinen 
vanttikiristin 1/2”
•  murtolujuus 15 000 kg

V1637 3995

Vantti- 
kiristin ketjulla
•  10 mm / 3,5 m
•  luokka 8

SKV10035 149,-

Sidontalaite  
2000 /  
4000 kg /  
10 m
•  leveys  

50 mm

SL0410 4950

5 kpl

Automig 400 V
273MPS-4TF
•  400 V / 10 A
•  lanka Ø 0,6-0,8 mm
•  hitsausvirta-alue 20-250 A

+
MIG hitsauslanka 15 kg
•  0,8 mm 

+
Automaattinen  
hitsausmaski

+
Ryval
Paineensäätömittari
MISON18-1

+
Pistotulppa  
voimavirta

MIGA001 1290,-

Migatronic hitsauskoneilla  
2 vuoden takuu!

Täydellinen hitsauspaketti!

Pakettihintaan!
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Tämä koronakevät on ollut poikkeuksel-
lista aikaa. Kun me infralaiset löimme luk-
koon viime vuoden lopulla INFRAn stra-
tegiaa, pohdimme megatrendejä – asioita, 
jotka vaikuttavat tulevaisuuden infrara-
kentamiseen. Listoille nousivat muun 
muassa ilmastonmuutos ja poliittinen epä-
vakaus, mutta kukaan ei osannut aavistaa, 
että vain muutaman kuukauden kuluttua 
maailmanlaajuinen pandemia ravisuttaa 
koko maailmaa, Suomeen julistetaan poik-
keustila erilaisine rajoituksineen, ja mei-
dän jokaisen arki muuttuu. 

Tätä artikkelia kirjoittaessani tilanne on 
kuitenkin rauhoittunut, epidemia on hii-
punut, yhteiskunta on avautumassa ja 
rajoituksia ollaan lieventämässä. Infrara-
kentaminen näyttäisi selvinneen muihin 
aloihin nähden vähällä. 

Suoritimme toukokuussa 2020 kunnille 
koronakyselyn. Haastattelimme Uudella-
maalla kymmenkunta kaupungin teknisen 
toimen johtajaa, ja iloksemme totesimme, 
että kunnat ja kaupungit eivät ole jarrutte-
lemassa infrainvestointejaan: investoin-
tiohjelmia noudatetaan suurten hankkei-
den osalta suunnitelmien mukaisesti. 

Haastattelussa kävi myös ilmi, että inf-
ran merkitys kuntien talouteen koetaan 
tärkeäksi. Nyt olisikin oikea aika inves-

toida infraan. Infrarakentamisen taloutta 
elvyttävä vaikutus on merkittävä: infraan 
sijoitettu miljoona luo arviolta 15 työpaik-
kaa vuodeksi, ja investoidusta rahasta jopa 
yli 30 prosenttia palautuu yhteiskunnalle 
veroina ja veroluonteisina maksuina. Vielä 
enemmän infraan sijoitetusta rahasta 
palautuu pitkällä aikavälillä, kun inves-
toinnit parantavat esimerkiksi työvoiman 
ja rahdin liikkuvuutta. Valtiolta tulikin 
kesäkuun lisätalousarviossa hyviä päätök-
siä: elvytystoimilla halutaan parantaa inf-
rarakentamisen näkymiä.

Yrittäjät mukaan 
vetovoimatalkoisiin
INFRA Uusimaalla on omassa toiminnas-
saan tälle vuodelle kolme kärkitavoitetta: 
koulutusyhteistyö, yhteistyökumppanit 
ja piirien välinen yhteistyö. Tätä lehteä teh-
täessä olimme yhteydessä infra-alan kou-
lutusta Uudellamaalla järjestäviin koului-
hin. Haastatteluista kävi ilmi, että alan 
vetovoima on jopa hieman parantunut; 
TTS:ssä on sisällä ennätysmäärä infraopis-
kelijoita, ja Metropoliassakin opiskelija-
määrä on kasvanut. 

Vielä on kuitenkin paljon tehtävää. 
Alalle tarvitaan ammattitaitoista työvoi-
maa, ja vetovoimaisuutta pitäisi nostaa 

tekemällä ala houkuttelevammaksi nuo-
rille. Peräänkuulutankin yrittäjiä mukaan 
talkoisiin, koska nuoret tarvitsevat työs-
säoppimis- ja harjoittelupaikkoja. Leh-
dessä esitellään hyvä esimerkki GRK Rai-
lin ja TTS:n yhteistoiminnasta rataraken-
tajien rekrykoulutuksen tiimoilta.

Kohti uusia haasteita
Olen toiminut toiminnanjohtajana kol-
mena eri vuosikymmenenä. Alalla on 
tapahtunut paljon: infran tunnettavuus 
on kasvanut, harmaata taloutta on torjuttu 
tehokkaasti, työturvallisuuteen on panos-
tettu ja sen merkitys on korostunut, alan 
vetovoiman eteen on tehty paljon töitä 
jne.  Nyt tapetilla ovat muun muassa digi-
talisaatio, ympäristöasiat, kierrätys, hiili-
neutraalisuus ja päästötön rakentaminen.

Korona on varmasti muuttanut maail-
maa, arvojamme  ja ajatuksiamme – toi-
vottavasti myös positiivisessa mielessä. 
Olemme ehkä löytäneet tehokkaampia 
työskentelytapoja, päästöt ovat vähenty-
neet, ja ihmisten inhimillisyys, auttamis-
halu sekä välittäminen on lisääntynyt. Toi-
saalta epävarmuuskin on lisääntynyt; 
kukaan ei tiedä, mitä syksy tuo tullessaan.

Siirsimme INFRA Uusimaa ry:n sääntö-
määräisen kevätkokouksen kokoontumis-

rajoituksien vuoksi pidettäväksi syyko-
kouksen yhteyteen 30.9.2020. Toivotaan, 
että kokous pystytään järjestämään uuden 
toiminnanjohtajan vetämänä. 

Itse olen siirtymässä syksyllä INFRAssa 
uusiin tehtäviin INFRAn työmarkkinatii-
min lakimieheksi. Kiitänkin omalta osal-
tani kaikkia jäseniä, yhteistyökumppa-
neita ja sidosryhmiä yhteistyöstä vuosien 
varrelta.•
Hyvää kesää kaikille ja pysykää terveinä!

T. Mikaela Aaltonen

Nyt on oikea aika investoida infraan 

MIKAELA AALTONEN

Hei jäsenyrittäjä, muista nämä edut!

Kaikki hydrauliikkaletkuasennelmat:  
–50 %

Öljynimeytysrae, 20 kg:n säkki:  
20 € + alv

Yhteystiedot: 
Ville Piekkala, puh: 050 441 1815 
ville.piekkala@etpoy.fi

•  Kesä-, heinä- ja elokuun ajan INFRAn  
 jäsenille toimitusmaksu –50 %, sekä  
 yrityksen ensimmäinen polttoainetilaus  
 ilman toimitusmaksua.
•  Kaupan päälle koneen keskusvoiteluyksikön 
 täyttö tai vaihtoehtoisesti rasvatuubi.
•  IBC-säiliöiden vuokraus: säiliö veloituksetta, 
 maksa vain polttoaineet ja rahti.
•  Ad-blue -toimitus tankkauksen yhteydessä.
•  Tankkaus suoraan koneisiin, minimitilaus 1 litra.

Yhteystiedot:
Tarjoukset Kalle Saarinen 0407321170 
kalle@tankkauspartio.fi
Tilaukset tankkaus@tankkauspartio.fi 
0504604999

INFRA Uusimaan jäsen
Lämpöpuiston tuotevalikoimasta löydät oikeat tuotteet ja palvelut juuri sinun yrityksesi tarpeisiin. 
Nykyaikaisten Shell Thermo –lämmitysöljyjen lisäksi toimitamme koko maahan erilaisia polttoaineita, 
kuten moottoripolttoöljyä, bensiiniä ja dieseliä. Tarjoamme asiakkaillemme suoran yhteyden tehokkaaseen 
polttoainelogistiikkaan, siksi olemmekin ketterä ja muuntautumiskykyinen toimittaja.

Kysy lisää palveluistamme os. yritysmyynti@lampopuisto.fi tai p. 040 566 4482/Aki Toivio

Lisäaineistettu vallankumouksellinen moottoripolttoöljy, St1 MPÖ Plus,  
on erityisesti työkoneiden dieselmoottoreille suunniteltu polttoaine. MPÖ 
Plus palaa puhtaammin, säästää kustannuksissa ja vähentää päästöjä.

St1- ja Shell-huoltoasemat palvelevat sinua ympäri Suomen. Verkostomme 
yli 400 asemaa tarjoavat palveluita kuljettajan ja auton hyvinvointiin.

Kattavat Shell ja St1 D-kortit  
raskaan liikenteen ammattilaisille:
•  Tankkaukset edullisella sopimushinnalla.
•  Kirjanpitokelpoinen lasku.
•  Käyvät maksuvälineenä kaikilla St1- ja 
 Shell-asemilla Suomessa.
•  Tilavat D-pisteet ja AdBlue-tankkauspaikat.
 

Shellin D-korttiin sisältyvän Shell Fleet Hubin avulla 
voit hallita tiliäsi, kontrolloida korttitapahtumia ja 
tilata raportteja kätevästi.

Yhteystiedot:
Petteri Pöyry
Aluemyyntipäällikkö
p. 0400-725 854                         
petteri.poyry@st1.fi

Rajoitettu erä Peugeot Expert 
nelivetopakettiautoja huoltoleasingillä alkaen 
475 €/kk alv 0 % (sopimus 60 kk / 100 tkm). 
Rahoitamme myös työkoneet. Pyydä 
henkilökohtainen tarjous sähköpostitse: 
hyotyautot@secto.fi.

Lue myös, miten leasing ja painotetut 
maksuerät voivat auttaa yritystä koronan ja 
kassahaasteiden keskellä:  
secto.fi/ajankohtaista

Yhteystiedot: 
Juha Qvick 
Puh. 040 417 1986 
juha.qvick@secto.fi 
www.secto.fi
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Mikaela Aaltonen: ”Merkittävimmät hankkeet toteutetaan investointiohjelmien mukaan.”

Kuntakentästä kuului loppukeväästä hyviä uutisia; isoimmat infrahankkeet eivät ole tyssäämäs-
sä koronapandemian takia. Isoja paniikkijarrutuksia ei ole näköpiirissä Uudellamaallakaan. Kaak-
kois-Suomen ELY-keskuksessa ollaan jopa lisäämässä hankkeita.

Teksti: Kaisa Salminen 
Kuvat: Helsingin kaupungin aineistopankki

Kuntakentän tilannetta selvitettiin INFRAn 
valtakunnallisella kyselyllä toukokuussa 
2020. Sen toteuttivat INFRAn toiminnan-
johtajat, ja Uudenmaan alueen kyselyn 
yhteydessä tehtiin myös lehtihaastatteluja. 

– Uudenmaan kunnissa ollaan siirtä-
mässä mahdollisesti pienempiä hankkeita, 
mutta suuremmat ja merkittävimmät hank-
keet toteutetaan investointiohjelmien mu- 
kaan, INFRA Uudenmaan toiminnanjohtaja 
Mikaela Aaltonen kiteyttää Uudenmaan 
alueen osalta tuloksia. 

Suurimpana uhkana nähtiin koko maassa 
henkilöstön sairastumiset ja karanteenit, 
koska osaajista on muutenkin alalla pulaa. 
Vaikka koronarajoitukset ovat sittemmin 
höllentyneet, on tärkeää seurata ja noudat-
taa ohjeistuksia, jotta pysytään terveinä jat-
kossakin. Tauti ei ole vielä hävinnyt.

van vähäisiä tai olemattomia. Espoo on kas-
vanut viimeiset 60 vuotta reippaasti, ja kas- 
vu jatkuu kaupunkitekniikan johtaja Harri 
 Tanskan mukaan vauhdikkaana. 

– On tärkeää pitää infrainvestoinnit aiem-
malla tasolla, tai laittaa lisääkin hankkeita 
jollain aikajänteellä liikkeelle, hän korostaa.

Myöskään Helsinki ei aio lykätä tai vähen-
tää infrahankkeita, vaikka korona aiheuttaa 
luonnollisesti kuntataloudelle ison iskun. 
Tekninen johtaja Kari Pudas kertoo, että inf-
rainvestointien ohjelma toteutuu isossa 
kuvassa.

– Kaupungistuminen on niin iso ilmiö, 
ettei pandemia siihen vaikuta. Helsinki on 
perinteisesti pitänyt huolta kansantalou-
desta, ja tarvittaessa harrastanut elvytyspo-
litiikkaa. Uskon että näin toimitaan myös 
jatkossa, hän arvioi.

Helsingissä tapahtuu nyt paljon; pelkäs-
tään työn alla olevien asuntorakentamisen 
hankkeiden arvo on yli miljardi euroa. Käyn-

nissä on reilu kymmenkunta isoa kaupun-
kikehityshanketta. Työmäärältään infran 
osalta isoimpia hankkeita ovat Kalasatama, 
Pasila, Jätkäsaari, Koirasaarten täytöt ja Rai-
de-Jokeri. 

– Korona ei ole vaikuttanut vielä hankkei-
den etenemiseen, mutta olemme luonnol-
lisesti huolissamme, pysyvätkö kaikki ter-
veinä ja työmaiden miehitys vakaana, Pudas 
kertoo.

Espoossa Raide-Jokeri on volyymiltään 
suurin käynnissä oleva infrahanke. Tanska 
kertoo, että korona ei ole suuremmin vai-
kuttanut sen etenemiseen – lähinnä poru-
koiden liikkumista työmaan lohkolta toi-
selle on pyritty vähentämään, jotta riski tau-
din leviämisestä vähenisi. Jonkin verran on 
ollut hankaluuksia materiaalitoimituksissa. 

– Ensin Kiinan ja sitten Portugalin kivet 
jäivät saamatta. Onneksi suomalaista kiveä 
löytyi kivitoimittajan varastosta. Se on kal-
liimpaa, mutta käytämme sitä tietysti mie-
lellämme, jos mahdollista. 

Länsimetro on poikinut Espooseen run-
saasti aluekehitystä, ja painopiste on metron 
jatkeen asemien ympäristössä. Uusia asuin- 
alueita rakennetaan myös Espoonlahden 
rantaan, ja Saunalahden sekä Kurttilan 
alueille. Finnoontietä korvaava uusi pääkatu 
alkaa rakentua eteläisestä päästä käsin. 

Molemmissa kaupungeissa ollaan tyyty-
väisiä infrayrittäjien työhön.

– Toivon että tästäkin kriisistä selvitään 
ilman pitkällä aikajänteellä tulevia haasteita 
ja että investointitaso saadaan pidettyä 
ennallaan. Hyviä vointeja! Tanska toivottaa.

Uudellamaalla haastateltiin seitsemän 
kunnan, eli Espoon, Helsingin, Vantaan, 
Keravan, Järvenpään, Tammisaaren ja Lovii-
san teknistä johtoa. Samalla tehtiin lehtijut-
tua, missä haastateltiin myös Kaakkois-Suo-
men ELY-keskusta.

Suomen hallituksen myöhemmin lisäta-
lousarvossaan ehdottamat elvytyspaketit on 
otettu ilolla vastaan, vaikka konkreettisia 
vaikutuksia oli kesäkuun alkupuolella liian 
aikaista arvioida. Niiden toivotaan pehmen-
tävän koronakriisin taloudellista iskua.

– Painopiste on joka tapauksessa ilmas-
toystävällisissä hankkeissa, kuten ratahank-
keissa. Lisäksi tiehankkeisiin ja perustien-
pitoon on todennäköisesti tulossa rahaa, 
esimerkiksi yksikön päällikkö Anu Vilamaa 
Kaakkois-Suomen ELY-keskuksesta arvioi.

Espoo ja Helsinki eivät jarruttele
Espoossa ja Helsingissä koronaepidemian 
vaikutukset infrahankkeisiin näyttävät ole-

Korona ei hiljentänyt 
työmaita

Kuva: H
elsingin kaupungin aineistopankki / Kalle Järvenpää
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Anu Vilamaa : ”Hankkeita aikaistetaan.”

– Pysykää terveinä ja työniloa! Kiitos 
hyvästä työstä päivä päivältä paremmin toi-
mivan työmaan eteen, Pudas kiittelee.

Vantaa lykkää joitakin hankkeita
Vantaalla ollaan lykkäämässä joitakin inf-
rahankkeitansa tuleville vuosille, eikä käyn-
nistetä loppuvuonna uusia hankkeita. Ole-
massa olevia hankkeita ei kuitenkaan hidas-
teta tai keskeytetä, ja isoja hankkeita 
edistetään normaaliin tapaan.

– Lykkäysten syynä ovat paitsi kaupun-
gin taloudelliset haasteet, myös koronan 
myötä kasvaneet työllisyys- ja terveyden-
huollon menot, kaupungininsinööri Henry 
Westlin kertoo.

Vantaa aikoo leikata infran investointi-
budjetistaan tänä vuonna 10–20 prosenttia. 
Lykättävien hankkeiden listalla ovat esimer-
kiksi Laurintien urakka ja mahdollisesti 
lumen vastaanottopaikka, missä oli tarkoi-
tus kokeilla maa-ainesten kierrätystä. Lop-
puvuodesta joudutaan lisäksi tarkastamaan, 
kuinka paljon on varaa tilata kunnossapi-
don alueurakoita ulkopuolisilta.

Toisaalta isojen hankkeiden, kuten Van-
taan ratikan suunnittelu etenee. Kesäkuussa 
tuli tieto MAL (maankäyttö, asuminen, lii-
kenne) -sopimuksesta, jonka mukaan val-
tio maksaa 30 prosenttia, mutta enintään 6,1 
miljoonaa euroa ratikan suunnittelukustan-
nuksista. Rahaa osoitettiin myös Kehä III:n 
perusparantamiseen, joka edellyttää Van-
taan panostusta noin 10 miljoonalla eurolla. 

Vantaan Ylästössä on toukokuun lopus- 
sa käynnistynyt iso uuden pientaloalueen 
kunnallistekninen urakka. Ja Koivukylän-
väylälle on tänä keväänä alettu rakentaa 
jalankulku- ja pyörätietä valtion kanssa 
yhteishankkeena.

Infrahankkeiden työllistävä vaikutus näh-
dään suurena, koska ne poikivat moninker-
taisen määrän yksityisiä investointeja. Ikui-
nen haaste on toisaalta osaajapula, ja uusia 
osaajia pitäisi Westlinin mielestä saada inf-
ra-alalle vaikka tutkimusprojektien kautta. 
Korona ei ole pysäyttänyt tutkimus- ja kehi-
tystoimintaa. 

– Tietomallit yleistyvät lähivuosina voi-
makkaasti, päästötöntä työmaata edistetään, 
ja materiaalien kierrätys lisääntyy koko ajan. 
Kiinnostuneena seuraamme myös koke-
muksia Helsingin katutöiden nopeuttami-
sesta. Ajatuksena on tuoda ratikkahankkeen 
yhteydessä urakoihin elementtejä, joilla kan-
nustetaan tekemään niitä vauhdikkaasti, 
Westlin kertoo.

– Sinänsä tämä koronapandemia sattui 
hyvään aikaan, että tietojärjestelmämme 
tukevat etätyötä paremmin kuin vielä muu-

ELY-keskukset (elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskukset) vastaavat Väylävi-
raston ohjauksessa tienpidosta ja pieni-
kokoisista tiehankkeista. Kaakkois-Suo-
men ELY vastaa puolestaan koko Etelä- 
Suomen – Kaakkois-Suomen, Uudenmaan 
ja Hämeen – ELYjen urakoiden kilpailu-
tuksesta. 

Yksikön päällikkö Anu Vilamaa Kaak-
kois-Suomen ELY-keskuksesta kertoo, että 
hankkeita pyritään mahdollisuuksien 
mukaan aikaistamaan koronapande-
miasta huolimatta, tai pikemminkin sen 
takia. Käytännössä suunnitelmavalmiutta 
ei ole kuitenkaan riittävästi, ja resurssit 
ovat tiukalla. Tälle vuodelle pystytään 
aikaistamaan pieniä turvallisuushank-
keita – kuten suojateitä ja keskikorokkeita.

Myös elvytysrahaa toivotaan hallituk-
sen lisätalousarviosta.

– Pystymme hyödyntämään lisärahaa 
nopealla aikataululla perustienpitoon, ja 
myös pyöräily- sekä jalankulkureitteihin. 
Päällystystöitä olemme jo lisänneetkin, 
koska se on nopea tapa elvyttää, ja bitumi 
on nyt halpaa, hän kertoo.

Vilamaan mukaan infra-alaa kannattaa 
elvyttää nyt monestakin syystä, jotta koro-
nakriisin haitat saadaan minimoitua.

– Ensinnäkin infra-alan työllistävä vai-
kutus on suuri. Toiseksi on laskettu, että 
yhdestä infra-alalle satsatusta eurosta 
palautuu kansantalouden kiertoon 32 
senttiä. Ja kolmanneksi työvoima on pää-

osin kotimaista, hän toteaa.
Koronatartuntoja on seurattu kerää-

mällä urakoitsijoilta viikkoraportteja. 
Vilamaa kertoo, että saatujen tietojen 
perusteella vain yksi työntekijä on sairas-
tunut koronaan. 

– Nyt yritämme kaikin tavoin huoleh-
tia siitä, että työvoimaa on riittävästi jat-
kossakin. Infra-alalla on tiettyjä työnte-
kijäryhmiä, joita tulee esimerkiksi 
Virosta, ja heidät pitää saada maahan tar-
vittaessa. Turvaväleistä on myös pidet-
tävä huolta. Virolaiset työntekijät asuvat 
usein ahtaasti, mutta sieltäkään ei ole 
onneksi kuulunut huolestuttavia uutisia.

Yleisenä trendinä ELY-keskuksissa on 
Vilamaan mukaan kehittää infra-alan 
hankintamalleja, ja viime aikoina digita-
lisaation rooli on korostunut. 

– Yhdessähän näitä hommia tehdään, 
ja tarvitsemme koko infra-alaa avuksi 
muuhunkin kuin rakentamiseen. Esimer-
kiksi jäykkiin hankintamalleihimme 
pitäisi saada lisää innovatiivisuutta! Väy-
läviraston hankehallinnan kautta pääsee 
ehkä helpoiten tähän kehitystyöhön 
mukaan, hän kannustaa. 

ELYjen päällystyskartta on mukavaa katseltavaa. Hankekar-
talta löytyy päällystystöiden lisäksi paljon muita hankkeita, 
kuten siltoja, jalankulku- ja pyöräilyteitä sekä alikulkua. Koro-
napandemian vuoksi hankkeita ei olla lykkäämässä, ennem-
minkin aikaistamassa.

ELY-keskus  
aikaistaa hankkeita

tama vuosi sitten. Koronatartuntojakaan ei 
ole juuri ollut, mutta toukokuussa sattui yksi 
tapaus tukikohdassa, ja seitsemän ihmistä 
joutui karanteeniin. Onneksi selvisimme 
siitä säikähdyksellä.

Järvenpää ja Loviisa ulkoistavat
Jotain hyvääkin koronapandemiassa näh-
dään; esimerkiksi Järvenpäässä ja Loviisassa 
ollaan tyytyväisiä sitä seuranneeseen 
digiloikkaan, koska etätöissä on säästynyt 
aikaa matkustelulta. Etätyön uskotaan jää-
vän ainakin osittain pysyväksi työtavaksi, ja 
parantavan alan tuottavuutta. 

Tehokkuutta haetaan näissä kaupungeissa 
myös ulkoistamalla. Järvenpäässä ulkoistet-
tiin kunnossapito ja huoltopalvelut touko-
kuussa 2019, ja Loviisassa trendinä on 
ulkoistaa jopa hyvin pieniä sopimuksia.

Infrahankkeiden vähentämisestä tai lyk-
käämisestä on käyty kuitenkin keskusteluja 
taloudellisten haasteiden takia. Molemmissa 
kaupungeissa on tarkoitus leikata pitkällä 
tähtäimellä infrakustannuksia 1–10 prosent-
tia. 

– Heikentynyt taloustilanteemme ei johdu 
koronasta, mutta se kurittaa sitä lisää. Olem- 
me siirtäneet jonkin verran teollisuustont-
teihin varattuja inframäärärahoja muihin 
toimintoihin, koska oletamme, että yrityk-
set eivät välttämättä investoi niihin yhtä pal-
jon kuin ennen, elinkeino- ja infrastruktuu-
rikeskuksen johtaja Joakim Holmström 
Loviisasta kertoo. 

Holmströmin mukaan lähivuosina Lovii-
san kaupunki saattaa leikata infrabudjettia 
jopa 10 prosenttia, koska infraan on inves-
toitu viime vuosina paljon. 

Hankkeita on kuitenkin paljon vireillä. 
Loviisassa on tulossa asuntomessut 2023, ja 
myös satama työllistää paljon. Järvenpäässä 
puolestaan sijainti radanvarressa kiihdyttää 
asuntorakentamista, minkä lisäksi on pal-
jon muita hankkeita.

Molemmissa kaupungeissa infra-alan työl-
listävää vaikutusta pidetään suurena. Sekä 
Järvenpäässä että Loviisassa valtion tuella 
nähdäänkin elvyttävää vaikutusta. Järvenpään 
kaupunkitekniikan johtaja Mikko Autere toi-
voo, että valtio elvyttäisi nimenomaan infran 
korjaushankkeita, koska sitä kautta voitaisiin 
pitää yllä työllisyyttä parhaiten. 

– Kunnilla on myös koronakriisin kaltai-
sissa poikkeavissa tilanteissa tai laskusuh-
danteessa mahdollisuus samalla investoin-
tirahalla kilpailuttaa enemmän kohteita, 
hän muistuttaa. 

Kysyttäessä terveisiä infrayrittäjille Lovii-
sassa peräänkuulutetaan tarjoushalukkuutta 
kaupungin infrahankkeisiin. Järvenpäässä 

puolestaan toivotaan, että alalle saadaan 
houkuteltua lisää nuoria. 

Kerava ja Tammisaari kannustavat 
vuoropuheluun
Keravalla ja Raaseporissa kannustetaan inf-
rayrittäjiä aktiiviseen markkinavuoropuhe-
luun, ja kutsutaan tutustumaan kaupunkien 
työohjelmiin, kunhan korona hellittää.

Molemmat kaupungit aikovat todennä-
köisesti siirtää joitakin infrahankkeita seu-
raaville vuosille. Mahdolliset budjettileik-
kaukset ovat näissäkin kaupungeissa vain 
1–10 prosentin luokkaa.

– Olemme linjanneet, että infrainvestoin-
neista karsitaan vain ne, joita ei ole pakko 
hoitaa tänä vuonna, infrajohtaja Rainer Sirén 
Keravalta kertoo.

Tekninen johtaja Jan Gröndahl Raasepo-
rista kertoo, että todennäköisesti vain yksi 
aluerakennushanke joudutaan siirtämään 
seuraavalle vuodelle. Säästötoimet kohdis-
tuvat pääasiassa talonrakennuspuolelle, 
eivätkä ne johdu yksinomaan koronasta.

Keravalla on suuri tonttikysyntä, ja esi-
merkiksi Pohjois-Keravalla on alkanut Kas-
kelan asuinalueen kakkosvaiheen rakenta-
minen. Syksyllä tulee kilpailutukseen Savion 

alueen vesihuollon saneeraus. Kilpailutuk-
sessa ja suunnittelussa on ollut useita puis-
tohankkeita. Tulossa on Asuntomessut 2024, 
ja keskustan kehittäminenkin etenee; suun-
nitteilla on esimerkiksi yksisuuntaiset pyö-
räkaistat.

Raaseporissa on suuri tie- ja katuverkosto, 
ja toukokuussa odoteltiin päätöksiä valtion 
elvytysrahasta tie- sekä ratahankkeisiin. 
Kesäkuun alussa tuli tieto, että Vt 25:lle Kar-
jaan kohdalle on tulossa rahoitusta niin 
sanotun kevennetyn eritasoliittymän raken-
tamiseksi.

Oman tuotannon osuus on ollut Raase-
porin infrahankinnoissa perinteisesti suuri, 
ja vain talvikunnossapito on ulkoistettu 
kokonaan. Pikkuhiljaa sielläkin ollaan muut-
tamassa näkökantaa. 

– Tämän vuoden alkupuolella olemme 
ulkoistaneet pieniä alueurakoita haja-asu-
tusalueilla, Gröndahl kertoo.

Keravalla infratöistä tehdään omajohtoi-
sesti 40 prosenttia, ja 60 prosenttia on jo 
ulkoistettu. 

– Yksittäiset hankekoot on pyritty pitä-
mään kohtuullisina, jotta niitä voidaan tar-
jota myös paikallisille yrityksille, Sirén täy-
dentää.•

Lisätietoa 
ELY-keskusten infrahankkeet löytyvät 
nykyisin kootusti Väyläviraston hanke-
kartta-sivustolta: https://julkinen.vayla.
fi/webgis-sovellukset/karttapalvelu/
index.html?locale=fi&config=hankekartta

Teksti: Kaisa Salminen

Raide-Jokerin havainnekuva Oulunkylän Käskynhaltijantieltä,
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Jan Vapaavuori: ”Koko ekosysteemi pitää saada toimimaan paremmin.”

Teksti Kaisa Salminen  
Kuvat: Kaisa Salminen ja Ronja Varakas

Katutöiden häiriöt ovat olleet jo pitkään kau-
punkilaisten silmätikkuna, ja ongelmaa on 
ratkottu Aalto-yliopiston tutkijoiden voi-
min. Toimivat katuhankkeet -tutkimushank-
keessa selvisi, että ongelmia löytyy monelta 
taholta; työmaiden hallinta ontuu, proses-
sit eivät ole kunnossa ja sopimusmalleissa 
on kehitettävää. Esimerkiksi työsuunnitte-
lun rooli on tärkeää vaativissa hankkeissa, 
mutta nykyprosessissa suunnitteluun ei jää 
tarpeeksi aikaa. 

Sitä vasten ei ole ihme, että yli puolet kan-

takaupungin asukkaista ja valtaosa yrittä-
jistä koki kyselyn perusteella, että katutöistä 
on melko paljon tai erittäin paljon haittaa. 
Hyvin menneitäkin hankkeita toki löytyy, 
mutta tässä tutkimuksessa haluttiin keskit-
tyä ongelmiin ja etsiä ratkaisuehdotuksia 
niihin.

Helsingin kaupungilla on käynnissä vuo-
sittain 200–300 katuhanketta, ja niihin 
investoidaan liki 200 miljoonaa euroa vuo-
dessa. Kyseinen tutkimushanke oli osa por-
mestari Jan Vapaavuoren vuonna 2019 käyn-
nistämää laajaa hanketta, joka tähtää katu-
töiden haittojen merkittävään vähentä- 
miseen Helsingissä. Hanketta esiteltiin Hel-

sinki-kanavalla toukokuussa 2020.
Katutöillä on Vapaavaaren mukaan iso 

symbolinen merkitys, kun Helsinki pyrkii 
maailman toimivimmaksi kaupungiksi. 

– Kyse ei ole pelkästään siitä, että olemme 
ahkerampia tai tehokkaampia, vaan koko 
ekosysteemi pitää saada toimimaan parem-
min. Olemme lähteneet hakemaan uutta toi-
mintamallia, joka kannustaa kaikkia osa-
puolia sitoutumaan katutöiden nopeutta-
miseen.

Uusia kyvykkyyskriteerejä 
urakoitsijalle
Tutkimushankkeen vetäjä, Aalto-yliopiston 
professori Olli Seppänen on kyseenalaista-
nut, sopiiko perinteinen kokonaisurakka-
muoto lainkaan katuhankkeisiin. Eiväthän 
esimerkiksi vanhat putket ole yleensä siellä 
missä piirustukset osoittavat. Tilalle hän on 
ehdottanut projektinjohto- tai SR-hanke-
muotoja, joihin yhdistetään allianssihank-
keista tuttu kehitysvaihe. 

Uudessa Helsinki-mallissa ehdotetaan-
kin kantakaupungin katujen isompiin perus-
korjauksiin noin neljän kuukauden mittaista 
kehitysvaihetta. Käynnistymässä on useita 
kehitysvaiheen pilottihankkeita katutyö-
kohteissa.

– Tähän liittyy paljon asioita, mitä ei ole 
aikaisemmin tehty, kuten yhteisiä onnistu-
misen mittareita taloudellisine kannustei-
neen. Ja jonkinlainen tavoitehinta tulisi 
saada toteutusvaiheeseen. Riskejä pitää tar-
kastella systemaattisesti kaikkien toimijoi-
den kesken, Seppänen selvittää.

Koska katutöistä on monenlaista riesaa kaupunkilaisille, Helsin-
gissä on lähdetty hakemaan uutta toimintamalllia, jonka toivotaan 
nopeuttavan katutöitä. Keskeinen tavoite on lisätä yhteistyötä osa-
puolten välillä, ja liikkeelle on lähdössä lukuisia pilottihankkeita. 
Jatkossa myös läpimenoaikojen lyhentämisestä aiheutuvia kustan-
nuksia pitää pystyä kohdentamaan työmaille.

Helsinki kokeilee  
ketterämpää mallia 
katutöihin

Uudessa toimintamallissa ovat mukana 
myös Helsingin kaupungin yhteisen kun-
nallisteknisen työmaan YKT-kumppanit, 
esimerkiksi Helen, HSY ja teletekniset ope-
raattorit.

– Hinta ja referenssit ovat olleet tähän asti 
pääasiallisia valintaperusteita, mutta jat-
kossa arvioidaan ennen kaikkea urakoitsi-
jan kykyä kehittää innovatiivisia ratkaisuja 
yhteistyössä ja arvioida riskejä. Työsuunnit-
teluosaamisenkin rooli korostuu. Tarjous-
vaiheen työpajatyöskentely ei olisi kuiten-
kaan yhtä raskasta kuin allianssimalleissa.

Projektinjohtaja Jyrki Paavilainen Hel-
singin kaupungilta kertoo, että taloudellis-
ten vaikutusten arvioinnissa ja tiedonhal-
linnassa on vielä työtä tehtävänä. 

– Meidän on esimerkiksi selvitettävä, 
kuinka paljon työmaan läpimenoajan leik-
kaaminen saa maksaa.  Oli sitten kyseessä 
liikenteellisiä tai muita vaikutuksia, niitä 
pitää pystyä esittämään euromääräisinä ja 
suhteuttamaan työmaihin. On myös varmis-
tettava, että tiedämme 50 tai 100 vuoden 
päästä, mitä rakenteita katujen alta löytyy. 

Tutkimushankkeessa arvioitiin myös 
kiinteistötaloudellisia vaikutuksia katu-
hankkeen vaikutusalueella. Esimerkiksi kes-
kiarvoyrittäjä arvioi, että 30 prosentin vuok-
ranalennus kompensoisi katutöiden aiheut-
taman haitan. 

Päätöksenteossa on parannettavaa
Pääsääntöisesti kaupungin katuhankkeissa 
käytetään vielä kokonaisurakkamallia. Ura-
koitsija laskee kokonaishinnan valmiiden 

Kuva: Ronja Varakas
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Olli Seppänen: ”Päätöksentekoa pitää viedä lähemmäs työmaata.”

Lisätietoa 
Lisätietoa Toimivat katuhankkeet -tutki-
muksen esittelystä: 
https://www.helsinkikanava.fi/fi/web/
helsinkikanava/player/webcast?playerI-
d=40027901&eventId=54944550

suunnitelmien pohjalta, ja jos poikkeamia 
ilmenee, tämä on oikeutettu lisäkustannuk-
siin ja joskus lisäaikaan niiden osalta.

Kokonaisurakka toimii Seppäsen mielestä 
hyvin hankkeissa, joissa ei ole paljon muu-
tostöitä. Mutta jos niiden käsittelyä ja hal-
lintaa on paljon, se koetaan jäykäksi. Ongel-
mien ratkaisu ja päätöksenteko kestävät liian 
kauan, koska johdon aika menee asioiden 
dokumentointiin ja kirjelmöintiin. Kunnal-
listekniikan omistajien pitäisi kuitenkin tie-
tää viikkoja aikaisemmin, mille työmaille 
heidän resurssiensa pitää mennä.

– Aina kun työt seisovat jossain, joudu-
taan avaamaan uusia monttuja ja varaamaan 
lisää katualuetta. Aikaa kuluu myös haet-
taessa uusia liikennejärjestelyjä. Kaikki tämä 
lisää tienkäyttäjien haittoja. Asiaa ei helpota 
se, että päätöksenteossa on useita kaupun-
gin yksiköitä. 

– Päätöksentekoa pitää viedä lähemmäs 
työmaata, Seppänen summaa.

Projektin nykytilasta otetaan kiinni
Tutkimuksessa kartoitettiin myös parhaita 
kansainvälisiä ja kotimaisia toimintamal-
leja. Seppäsen mielestä kannattaisi tutkia 
etenkin pintaa rikkomattomia menetelmiä, 
ja pidemmällä tähtäimellä uudistaa suun-
nittelua elinkaarinäkökulma huomioiden. 

Helsinki onkin käynnistämässä esimer-
kiksi Hernesaaren pilottihankkeessaan elin-
kaaritarkastelua. Samalla yritetään selvittää 
sitäkin, miten kiinteistöliittymät ja -remon-
tit voitaisiin yhdistää katutöihin. 

Eri puolilla maailmaa on käytetty myös 

esimerkiksi allianssimallia, puitekumppa-
nuuksia ja bonusjärjestelmiä katuhankkeita 
nopeuttamaan. Esivalmisteillakin on pyritty 
vähentämään epävarmuuksia. Lisäksi on 
hyviä kokemuksia lean-rakentamisesta, vuo-
rotyöstä ja katujen sulkemisesta.

– Asuinkerrostaloissa ja monissa infra-
hankkeissa on lyhennetty läpimenoaikoja 
olennaisesti tahtituotannolla täällä Suomes-
sakin, Seppänen kertoo.

Tahtituotanto tarkoittaa Seppäsen mu- 
kaan hieman yksinkertaistaen muun muassa 
sitä, että seuraava kaveri pyritään saamaan 
mahdollisimman nopeasti edellisen kave-
rin jälkeen monttuun. Tätä kutsutaan vir-
tautukseksi, eli työvaiheet seuraavat toisiaan 
joustavasti.

Imukaivureilla voidaan välttyä puhkaise-
masta kriittisiä järjestelmiä vahingossa. Jois-
sakin maissa on pohdittu sitäkin, että beto-
nikaukalossa kulkisi kaikki kunnallistek-
niikka, jolloin ylläpito olisi helpompaa.

Koneohjaus yleistyy katuhankkeissakin. 
Seppäsen mukaan hyödyt eivät tule katu-
hankkeissa yleensä tehokkuuden kautta 
vaan siitä, että kuljettaja on tietomallin 
kautta koko ajan perillä tiedossa olevista jär-
jestelmistä kaivamassaan kohdassa.

– Tarkoitus on kehittää mallipohjaista 
suunnittelua, ja siihen liittyvää tiedonhal-
lintaa toimijoiden kesken eteenpäin, Paavi-
lainen kertoo.

Seppänen pitää ongelmallisena sitä, että 
suunnittelijat ja Helsingin YKT-kumppanit 
eivät saa reaaliaikaista tietoa katutyömaan 
etenemisestä, jolloin on vaikea suunnitella 

omia resurssejaan. Työmailla on usein visu-
aalisia havainnetauluja, mutta ne ovat vain 
harvoin digitaalisessa muodossa. 

Paavilainen kuitenkin kertoo, että  Hel-
singin katutyöpiloteissa on tarkoitus jakaa 
kaikille osapuolille työmaan tilanteesta pil-
vipalvelun kautta karttapohjaista kuvatie-
toa.

Ehdotus kunnossapitolain 
muutoksista
Käynnistymässä on myös maanalaisten 
rakenteiden pohjaolosuhteiden tutkimus-
hanke, missä on tarkoitus selvittää, mitä tut-
kimusmenetelmää voidaan käyttää missä-
kin kohteessa rakenteen tai pohjaolosuh-
teen näkökulmasta. 

– Työmailla voi olla yllättäviä olosuhteita, 
kun ei tiedetä missä kohtaa on kalliopinta 
tai tekniset järjestelmät. Voi käydä vaikka 
niin kuin Hämeentiellä, missä vesiputki 
räjähti, koska se sijaitsi kymmenen metrin 
päässä piirustukseen merkitystä paikasta. 
Lisäksi on erilaisia yllättäviä rakenteita. Näil- 
lä kaikilla on merkittävä vaikutus läpime-
noaikaan, Seppänen korostaa.

Valtakunnallinen lainsäädäntökin aiheut-
taa Helsingille haasteita. Kaupunki myön-
tää noin 3 000 kaivulupaa vuodessa, mutta 
kaivutöihin ei päästä kunnolla vaikutta-
maan. Ympäristöministeriölle on tehty 
ehdotus, joka koskee niin sanottua kunnos-
sapitolakia.

– Haluamme saada kunnalle oikeuden 
antaa yleisiä määräyksiä katutöistä, oikeu-
den ajoittaa katutöitä, ja mahdollisuuden 

nykyistä ketterämpään sekä järeämpään 
sanktiointiin. Lisäksi lainsäädännön pitäisi 
mahdollistaa mielestäni neuvottelu erilais-
ten kaivajien kanssa, Paavilainen katsoo.

Helsingissä on käynnissä alueiden käyt-
tömaksu-uudistuskin, missä palataan taval-
laan taaksepäin ajassa, koska aluevarauksen 
koko alkaa vaikuttaa maksuihin enemmän. 
Samassa yhteydessä tarkistetaan maksuluok- 
kien perusteet. Iso muutos on, että ehdotetaan 
maksuja myös kaupungin omiin töihin.

Katurakentajille on tehty lisäksi uusi työ-
maaopas, joka löytyy netistä (tyomaaopas.
fi). Työmaille jalkautetaan kesällä kymme-
nen tekniikan alan opiskelijaa tarkkaile-
maan kaupungin silmäpareina järjestelyjen 
laatua. Elokuussa on vielä käynnistymässä 
katurakentajakoulutus yhteistyössä Taito-
talon ja Destian kanssa. 

Yrittäjille ja kiinteistönomistajille suun-
natussa työmaaoppaassa on tarkoitus ker-
toa, kuinka valmistaudutaan katutyöhön. 

– Ohjeita ja toimintamalleja löytyy, mutta 
pidän henkilökohtaisesti asennemallien 
muutosta tärkeimpänä asiana. Se koskee 
meitä kaikkia.•

– Työmaajohdon ja rakennuttajien pitäisi käyttää enemmän aikaa ongelmien ratkaisemiseen sen 
sijaan, että käytetään aikaa kirjelmöintiin ja muutostyöprosesseihin. Paperitöihin menee liikaa aikaa 
nykyisissä urakkamalleissa, professori Olli Seppänen korostaa. 

Kehitysvaihe-pilotit 
Caloniuksenkatu, Runeberginkatu ja 
Helsinginkatu (CRH) 
 
Kehitysvaihe: Kesäkuu – lokakuu 2020. 
Töiden aloitus: Marraskuu 2020. 
Työt valmiina: Marraskuu 2022. 

15.6.2020 7 

Herttoniemen yritysalueen kadut 
 
Kehitysvaihe: Heinäkuu – syyskuu 2020. 
Töiden aloitus: Syyskuu 2020. 
Työt valmiina: Kevät 2021 / vaiheittain. 

Kansalaistori – Kaisaniemi, 
alikulkuyhteys 
 
STk-hanke, 2020 - 2023. 
 
Mannerheimintie välillä 
Runeberginkatu - 
Nordenskiöldinkatu 
 
Käynnistetään suunnittelu- 
vaiheessa; kesäkuu 2020. 

Hämeentien peruskorjauksessa on etsitty keinoja, miten katutöitä Helsingissä voitaisiin nopeuttaa. 
Remontti on aikataulullisesti haastava, koska siellä missä tapahtuu suurin työ – eli kadun alla – uusi-
taan kilometreittäin infraa vesijohdoista ja viemäreistä lähtien, ja sovitettavaa on paljon.

Kuva: Kaisa Salm
inen

Kuva: Ronja Varakas
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Teksti: Kaisa Salminen 
Kuvat: Jukka Korpela ja TTS

Esimerkiksi TTS Työtehoseurasta kerrotaan, 
että maarakentamispuolella on tällä hetkellä 
ennätykselliset 190 opiskelijaa, kun yleensä 
heitä on ollut 150–160. Yhteishaussa on vuo-
sittain noin 40 ensisijaista hakijaa maara-
kennuspuolelle.

– Eniten hakijoita on ollut maarakennus-
koneenkuljettajan koulutukseen. Suosittuja 
ovat myös kaiken tasoiset maarakentami-
sen ammattitutkinnot oppisopimuksella, 
koulutuspäällikkö Jere Hänninen toteaa tyy-
tyväisenä.

Luksiassa alettiin kouluttaa maarakennus-
koneenkuljettajia vasta vuoden 2018 syksyllä. 
Opiskelupaikkojen kerrotaan täyttyneen siel-
läkin aika mukavasti; esimerkiksi tänä 
vuonna oli 10 ensisijaista hakijaa. Hakupro-
sesseissa nähdään kuitenkin kehitettävää.

– Opetushallitukselta toivoisin, että voi-
simme laittaa opintopolkuun haun suoraan 
osaamisalalle. Meillä on ongelmana se, että 
maarakennuskoneenkuljettajan tutkinnon 
osaamisala joudutaan laittamaan hakuun 
nimellä rakennusalan perustutkinto. Nuor-
ten on vaikea löytää alalle, jos ei ole valveu-
tunutta opoa neuvomassa, koulutuspääl-
likkö Hanna Salakari harmittelee.

– En olisi osannut hakeutua maaraken-

nuskoneenkuljettajan koulutukseen, jos en 
olisi tiennyt etsiä sitä, opiskelija Toni Säilä-
kivi täydentää.

Keskeytykset vähenivät 
Infratyömaille on ollut vaikea saada työn-
johtajia, eikä se ole auttanut asiaa, että inf-
rapuolelle haetaan ammattikorkeakouluissa 
rakennuspuolen kiintiössä. Infra-alan opin-
toihin suuntaudutaan vasta ensimmäisen 
vuoden jälkeen. 

Opiskelijamäärät ovat olleet kuitenkin 
hienoisessa kasvussa.

– Infrapuolelle on suuntautunut joka 
vuosi 1–2 opiskelijaa edellisvuotta enem-
män. Tämä koskee sekä mestari- että 
insinööriryhmiä, lehtori Mika Räsänen 
Metropoliasta kertoo.

Ammattikorkeakoulusta voi valmistua 
joko infra-alan insinööriksi tai rakennus-
mestariksi. Insinööripuolella voi suuntau-
tua Metropoliassa projektihallintaan, infra-
rakentamiseen tai rakennetekniikkaan. 
Rakennusmestaripuolella voi valita vastaa-
vasti infran tai talonrakentamisen. 

Räsänen kertoo, että infrapuolen opintoi-
hin suuntautuu Metropoliassa noin 40 opis-
kelijaa vuodessa 200 rakennusalan opiske-
lijan joukosta. Insinööripuolella on vähän 
enemmän opiskelijoita kuin mestaripuo-
lella.

Keskeytyksiä on ollut vähemmän kuin 
takavuosina.

– Meillä on ollut suuria haasteita etenkin 
nuorisopuolella, mutta nyt on ollut hyvin 
hakijoita, ja aikuispuolelle on pystytty vähän 
valitsemaankin. Se on varmasti vaikuttanut 
asiaan. Aika harvoin opintoja enää keskey-
tetään.

Aikuishakijat rynnistivät infra-alalle
Infra-alan opiskelijoiden ikäjakaumassa on 
tapahtunut muutoksia. TTS:stä kerrotaan, 
että tänä vuonna on ollut tavallista enem-
män hakijoita aikuispuolelle. 

– Aikuishakijoita on ollut niin paljon, et- 
ten ehdi heitä edes perata läpi. Myös koneen-
kuljettajien työvoimakoulutukseen on rei-
lusti hakijoita. Lisäksi tänä vuonna on toteu-
tettu onnistuneesti radanrakentajien rekry-
koulutusta yhteistyössä GRK Railin kanssa, 
Jere Hänninen kertoo.

– Nuoriakin on hakenut mukavasti yhteis-
haun kautta. Tänäkin vuonna sekä Vantaalla 
että Rajamäellä aloittavat nuorten koneen-
kuljetusryhmät. Nuorista pääsääntöisesti 
kaikki, jotka hakevat, pääsevät meillä opis-
kelemaan maarakennusalaa. 

Metropoliasta kerrotaan, että mestaripuo-
lella on ollut ensimmäistä kertaa opiskeli-
joita, jotka ovat olleet pidempään – noin 
15–20 vuotta – työelämässä. 

– Se on hienoa, koska voimme puolin ja 
toisin oppia asioita. Myös muuntokoulutus 
-tyyppisestä ryhmästä on valmistumassa 
parikymmentä aikuista opiskelijaa mesta-
ripuolelta infra-alalle, Mika Räsänen toteaa 
tyytyväisenä. 

Myös Luksiassa on ollut aikuisopiskeli-
joita nuorten lisäksi, ja Hanna Salakari kan-
nustaa naisiakin hakemaan maarakennus-
koneenkuljettajan koulutukseen, koska työ 
ei ole fyysisesti raskasta. 

Oppisopimusta ei enää vierasteta
Koulutusreformi näyttää muuttaneen monia 
asioita; koulutuksesta on esimerkiksi tullut 
työelämälähtöisempää ja yksilöllisempää.

– Reformin myötä tuli omaehtoiset opis-

Infra-alan oppilaitoksista kuuluu pitkästä aikaa positiivisia uuti-
sia. Opiskelijamäärät ovat Uudellamaalla kasvussa, ja opiskelijat 
motivoituneempia kuin ennen. Hakuprosesseissa nähdään toisaal-
ta paikoitellen kehitettävää.

Infra-alan 
opiskelijamäärät 
kasvussa

– On hienoa päästä lähes päivittäin ajamaan koneita. Ajokortti on vielä työn alla, vaarinsa jalanjäljissä maarakennuskoneenkuljettajan koulutukseen Luk-
siaan hakeutunut Toni Säiläkivi kertoi toukokuun lopussa.

Mika Räsänen: ”Infrapuolelle on suuntautunut joka vuosi 1–2 opiskelijaa edellisvuotta enemmän.”

kelupolut, eli enää ei valmistuta ryhmä ker-
rallaan, vaan jokainen valmistuu omaan tah-
tiin. Osa pystyy jopa 1,5 vuodessa suoritta-
maan tutkinnon. Nuorilla opinnot kestävät 
tyypillisesti 2–3 vuotta, koska lähes kaikki 
joutuvat suorittamaan kuorma-autokortin, 
mikä edellyttää 18 vuoden ikää, Jere Hänni-
nen TTS:stä kertoo.

Metropoliassa opiskelijat voivat valmis-
tua nykyisin 6 kertaa vuodessa. Esimerkiksi 
toukokuun lopussa 2020 valmistui infra-
puolelle 10 opiskelijaa, mutta muutama val-
mistui jo huhtikuussa, ja kesäkuun lopussa 
valmistui noin 20 opiskelijaa.

– Osa opiskelijoista haluaa pahvit kou-
raan kolmessa vuodessa, mutta valtaosa 
haluaa käydä töissä opintojen ohella, ja 
rahoittaa sillä opintojaan. Pystymme kyllä 
laatimaan yksilöllisiä opetussuunnitelmia, 
mutta se vaatii koululta notkeita niskoja, ja 
opinnot luonnollisesti venyvät pidemmiksi, 
Mika Räsänen kertoo.

TTS:ssä oppisopimuksia on solmittu mää-
rällisesti paljon enemmän kuin aikaisem-
min. Sen arvellaan johtuvan siitä, että nykyi-
sin lyhyetkin harjoittelupätkät ovat mahdol-
lisia oppisopimuksella. Myöskään palkkaa 
ei voi maksaa harjoittelusta, jos ei tee oppiso-
pimusta.

– Aluksi oppisopimuksia vähän vierastet-
tiin, koska mielikuvana oli, että oppisopi-
muksessa pitää sitoutua tiukasti kahdeksi 
vuodeksi työsuhteeseen. Nyt on alettu 
ymmärtää, että oppisopimus voi olla vaikka 
neljän viikon pätkä. Aiemmin ajateltiin, että 
on helpompaa ostaa naapurifirmalta kaveri, 
mutta nyt yritykset ovat sitoutuneet todella 
kivasti koulutukseen, Jere Hänninen kertoo.

Luksiassa työssä oppiminen tapahtuu pää-
sääntöisesti ensin koulutussopimuksella. 
Sen jälkeen voidaan siirtyä oppisopimuk-
seen, jos löytyy työnantajan näkökulmasta 
sopiva kaveri ja on muutenkin yhteisiä int-
ressejä. Siihen ollaan tyytyväisiä, että oppiso-
pimuskoulutettavia voidaan ottaa ympäri 
vuoden konekuljettajan koulutukseen. 

Opintojen sisällötkin ovat muuttuneet.
– Reformin myötä on tullut paljon uusia, 

INFRA Uudenmaan stipendit myönnettiin perin-
teiseen tapaan TTS:n maarakennuskoneenkuljet-
tajan tutkinnon ansioituneesti suorittaneille nuo-
rille. Tällä kertaa 150 euron stipendin saivat Kal-
le Aaltonen (huomioliivissä) ja Janne Hirvonen. 

Kuva: Jukka Korpela

Kuva: TTS
Kuva: TTS
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valinnaisia tutkinnonosia, jotka valmista-
vat aiempaa paremmin työelämään. Tutkin-
touudistuksen 2021 myötä valinnaisten tut-
kinnonosien määrä entisestään lisääntyy, 
ja maarakennuskoneen käytön harjoittelu 
vastaavasti vähenee, Hanna Salakari kertoo.

Harjoittelupaikkoja löytyy hyvin
Infra-ala tulee tutuksi yhä nuoremmille. 
TTS:ssä on käynyt INFRAn aloitteesta jopa 
peruskoulun yhdeksäsluokkalaisia koulu-
laisia viikon tai kahden TET-harjoittelussa, 
siis tutustumassa alaan ja koulutukseen. 

– Koululaiset ovat päässeet simulaattori-
ryhmiimme, ja vähintään yhtä oikeaa 
konetta kokeilemaan. Moni on aloittanut 
syksyllä täällä opinnot päästyään turvalli-
sessa ympäristössä näkemään, millaista 
koneenkuljettajakoulutus on. Työmaalle 
tämän ikäisiä harvemmin otetaan töihin tai 
edes TET-harjoitteluun, kouluttaja Jani Vot-
tonen pohtii.

Myös harjoittelupaikkoja on löytynyt 
melko hyvin koronapandemiasta huoli-
matta.

– Joillakin uusilla nuorilla on ollut pieniä 
hankaluuksia, jotka ovat saattaneet liittyä 
koronaankin, mutta melkein kaikki opiske-
lijamme ovat löytäneet harjoittelupaikan, 
Vottonen kertoo.

Luksiassa oli toukokuussa kolme koneen-
kuljettajaopiskelijaa, joilla ei ollut harjoit-
telupaikkaa, mutta sen arveltiin johtuvan 
pääasiassa siitä, ettei heillä ollut ajokorttia.

– Työmailla aloitetaan yleensä apumie-
hen tehtävistä, ja sen jälkeen voi testata vähi-
tellen koneita turvallisissa paikoissa. Kun 
näyttää kykynsä, ylenee kuljettajaksi, tunti-
opettaja Jukka Korpela kertoo.

Metropoliassa lähes kaikki infrapuolen 
opiskelijat ovat löytäneet harjoittelu- ja työ-
paikkoja.

– Muutama vuosi sitten minulle soitet-
tiin koko ajan ja kysyttiin, onko valmistu-
via. Nyt on ymmärretty, että heidät on varat-
tava jo ensimmäisenä opiskeluvuotena, tai 
muuten juna on mennyt ohi. Moni ottaa 
opiskelijoita haalariharjoitteluun ja työn-
johtoharjoitteluun, Mika Räsänen kertoo.

Etäopetukseen yhdessä yössä
Koronapandemia hiljensi maaliskuussa 2020 
koulujen käytävät. TTS:ssä lähiopetus lope-
tettiin yhdessä yössä, ja lähinnä henkilökoh-
taisia koneenkäyttöharjoituksia voitiin jär-
jestää yksittäisille opiskelijoille turvallisen 
välimatkan päästä. Kaikilla oli oltava omat 
eväät, ja sosiaaliset tilat suljettiin. Yksi kone 
varattiin koko päiväksi yhdelle henkilölle.

– Järjestelyjä on helpottanut se, että suu-
rin osa opiskelijoista on ollut työssä oppi-
massa. Meillä on vain kaksi aikuisryhmää, 
joille on pitänyt järjestää etänä teoriapainot-
teiset opinnot koronan aikana, Hänninen 
kertoo.

Myös Luksiassa ja Metropoliassa muutos 
oli raju. 

– Yhdessä yössä piti siirtyä etäopetuk-
seen, oli välineitä tai ei, mutta kaikki on 
mennyt hyvin. Opetus on saattanut mieles-
täni vähän kärsiä, koska luokassa monia 
asioita on yksinkertaisempaa opettaa kuin 
etänä, esimerkiksi Mika Räsänen pohtii.

Yhteistyö saa kiitosta
Rakennusalan yrityksille sataa kiitosta 
yhteistyöstä oppilaitosten kanssa, ja sitä toi-
votaan jatkossakin kehitettävän.

– Kiitos kaikille rakennusalaa edes lähellä 
oleville yrittäjille. Oli kyse maarakentami-
sesta tai mistä tahansa muusta rakentami-

Leo Tawast: ”Kun tulee työssä oppimaan, pitää olla oma-aloitteisuutta.”

GRK Railin (entinen Winco) asentaja Jussi 
Kärkkäinen näyttää rekrykoulutuksessa 
olevalle Jyrki Suomelalle, miten vaihteen 
kääntölaitetta huolletaan. Töitä on koro-
napandemiasta huolimatta paljon, ja kii-
reapulaisia tarvitaan. Joitakin vaihteita 
pitää huoltaa neljä kertaa vuodessa, ja rata-
pihoilla on satoja vaihteita. 

Aina välillä siirrytään pois radalta, kun 
turvamies Toni Råman varoittaa lähesty-
västä junasta. Helsinki–Riihimäki-väliä 
kulkee vain yksi matkustajajuna tunnissa, 
kun ennen vuoroväli oli puoli tuntia. Tava-
rajunien aikatauluihin korona ei sen sijaan 
ole vaikuttanut.

Työnjohtaja Leo Tawast vaikuttaa tyy-
tyväiseltä rekrykoulutettaviinsa. 

– Kun tulee työssä oppimaan, pitää olla 
oma-aloitteisuutta. Mitä enemmän kyse-
lee, sitä enemmän viisaammat osaavat 
neuvoa, hän korostaa.

Muut kaksi Kuura-allianssin rekrykou-
lutettavaa ovat Lahden oikoradalla oppi-
massa raiteiden huoltoa. Kuura-allianssi 
on toinen allianssimallinen rautatien kun-
nossapitourakka Suomessa, ja se ulottuu 
Helsingistä Lahteen. Allianssisopimuksen 
kesto on viisi vuotta, ja tilaaja eli Väylä voi 
ostaa samalta urakoitsijalta – tässä tapauk-
sessa GRK Raililta – halutessaan pari vuotta 
lisää kunnossapitopalveluita. 

Korona muokkasi  
opetuksen sisältöä 
Ratarakentajien rekrykoulutus käynnistyi 
lähiopetuksella TTS:n Rajamäen yksikössä 
helmikuussa 2020. Kyseessä on Suomen 
ensimmäinen ratarakentajien rekrykou-
lutus, ja osa opiskelijoista suuntautuu rato-
jen kunnossapitopuolelle.

– GRK Rail on alan suurimpia toimijoita, 
ja vastuullamme on kouluttaa tekijöitä, 
jotta heitä riittäisi myös tulevaisuudessa, 
yhtiön päällysrakentamisen aluepäällikkö 
Jukka Komulainen kertoo.

Alun perin Komulaiselle oli varattu Raja-
mäellä viikon teoriaosuus ennen työssä-
oppimisjaksoa. Koronan vuoksi jouduttiin 
kuitenkin siirtymään suoraan työssä oppi-
miseen huhtikuun alussa. Kaiken kaik-
kiaan koulutus kestää puolisen vuotta.

– Töitä on saanut tehdä niin paljon kuin 
jaksaa, koska junavuoroja on peruttu koro-
nan takia. Hyvä puoli on toisaalta se, että 
töitä ei ole pitänyt tehdä minuuttiaikatau-
lulla. Se on helpottanut myös työssä oppi-
mista, Komulainen kertoo.

Työn monipuolisuus yllätti
Takavuosina vaihteen liukulevyjä rasvat-
tiin rasvakannun ja pensselin avulla, mutta 
Jyrki Suomela suihkuttaa reppu selässään 
akkukäyttöisellä laitteella rasvaa liukule-
vylle. Ympärillä pörrää ampiaisia. Ei ole 
harvinaista, että vaihdelaatikosta löytyy 
ampiaispesä, ja muitakin eläimiä joudu-
taan silloin tällöin hätistelemään, aina kis-
sanpennuista kyykäärmeisiin. 

– Alkuperäinen syy alanvaihtoon oli se, 
että kaipasin lyhyempiä työmatkoja, mutta 
olen ollut positiivisesti yllättynyt työn 
monipuolisuudesta. Rataverkkoa huolle-
taan ristiin rastiin, ja joka paikassa tulee 
uusia haasteita vastaan, aiemmin tunne-
lityömailla työskennellyt Suomela kertoo.

Hän pitää muiden haastateltavien tavoin 
työssä oppimista tärkeänä osana koulutusta. 

– Itselleni tämä on täysin uusi ympä-
ristö, mutta työ opettaa tekijäänsä! 

Entä mistä sait tietoa rekrykoulutuksesta?

– Satuin kuulemaan siitä punttisalilla 
nykyiseltä kurssikaveriltani. Siellä käy pal-
jon muitakin ratarakentajia ja -kunnossa-
pitäjiä. Kuntoilu auttaa jaksamaan, koska 
kävelemme paljon ulkosalla, ja työkalut 
ovat usein raskaita.

Koulutukseen oli tunkua
Myös Sonkajärvellä asemapaikkaansa pitävä 
Jukka Komulainen vaikuttaa toukokuun lop-
pupuolella tyytyväiseltä paikallisiin rekry-
koulutettaviinsa. He asuvat GRK Railin asun-
tolassa, ja töitä tehdään 40 tuntia viikossa.

 – Yllätyimme siitä, miten terhakoita ja 
työhön halukkaita koulutettavamme ovat. 
Toivon että he kaikki työllistyvät meille, 
lapiomiehenä rautatieläisuransa itse jo 
neljännesvuosisataa sitten aloittanut 
Komulainen toteaa. 

Rekrykoulutuksen hakuprosessi hoidet-
tiin TE-toimiston kautta, ja GRK pääsi valit-
semaan 60 hakijan joukosta 15 mieleistään 
opiskelijaa. Valittujen joukkoon kuuluu 
ratarakentajaa, kuljetusalan ja maatalou-
den ammattilaista, hortonomia, agrono-
mia ja kauppakoulun käynyttä. Koulutet-
tavien ikähaarukka on noin 20–50 vuotta. 

Komulainen kertoo, että vain kaksi opis-
kelijaa on toistaiseksi keskeyttänyt, ja heis-
täkin toinen jäi GRK:lle toiselle osastolle. 
Hän pitääkin rekrykoulutusta onnistu-
neena formaattina, ja sitä on tarkoitus jat-
kaa ensi vuonna. 

– Meillä on krooninen pula niin kone-, 
sähkö- ja turvalaitemiehistä kuin ratara-
kentajista. Olisi tietysti hienoa, jos työhar-
joittelusta voisi saada ratahankkeiden kil-
pailutuksessa lisäpisteitä tai jos valtio voisi 
tulla palkkakustannuksissa vastaan, jotta 
alalle saataisiin uusia tekijöitä.•

GRK Railin ja TTS:n kokemukset Suomen ensimmäisestä ratarakentajien rekrykoulutuksesta ovat 
sen verran myönteisiä, että samalla formaatilla on tarkoitus jatkaa ensi vuonna.

Teksti ja kuva: Kaisa Salminen

Vaihtoehtoinen reitti infra-alalle

Asentaja Jyrki Kärkkäinen ja rekrykoulutettava Jyrki Suomela pitävät kunnossa Helsinki–Riihimäki-junarataa.

sesta, niin erittäin hyvin on tarjottu koulu-
tus- ja oppisopimuspaikkoja myös koro-
na-aikana, Hanna Salakari toteaa.

TTS:n Jere Hänninenkin arvioi, että 
yhteistyö yritysten kanssa on viime vuosina 
kehittynyt, mutta muistuttelee, että opiske-
lijat eivät ole vielä ammattilaisia tullessaan 

harjoitteluun. Sen vuoksi heihin kannattaa 
suhtautua ennakkoluulottomasti.

Metropolian Mika Räsäsen mielestä 
yhteistyö oppilaitosten ja yritysten välillä 
on hyvää, ja hän toivoo sitä edelleen tehos-
tettavan sekä kehitettävän. Se voisi tarkoit-
taa esimerkiksi, että yritykset kävisivät aktii-

visemmin koululla esittelemässä toimin-
taansa ja mahdollisesti jotain erityis- 
osaamista. 

– Sitä kautta opimme tuntemaan ihmisiä 
ja asioita. Meillä on uusi hieno kampus Hel-
singin Myllypurossa, tervetuloa vieraile-
maan!•

Kuva: Kaisa Salm
inen
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”Tonttirahasto tuo  
vakaata kassavirta-
tuottoa silloinkin, kun 
muiden sijoitustyyppien 
tuotot heilahtelevat.”
Rahastonhoitaja Elina Puhakainen

fennia.fi/saastaminen-ja-sijoittaminen

  >> FORCIT.FI 

>> FINNROCK.FI
Lue lisää: 

Lue lisää: 

CMYK

Meiltä löydät kaikki palvelut ympäristön huomioimisesta itse 
räjäytystyöhön. Saat käyttöösi ammattitaitoisten louhintakonsulttien 
laajan palvelukokonaisuuden sekä osaamisemme räjähteiden 
kuljetuksiin ja varastointiin sekä tarvittaessa jopa panostustyöhön. 
Räjähdevalikoimamme kattaa kaikkien louhintakohteiden tarpeet. Myös 
koulutustarjontamme on erittäin kattava. 

RATKAISUKESKEINEN 
KUMPPANI 
RINNALLESI
PROJEKTISI JOKAISEEN VAIHEESEEN
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Jussi Thomander: ”Suuri osa työstä on nykyisin jätteiden lajittelua ja kierrätystä.”

Betonia, metalliromua, sekalaista rakennusjätettä, energiajätettä ja puu- 
ta. INFRA Uudenmaan uusi jäsenyritys Purkupiha on saanut kilpailu- 
etua purkamalla ja kierrättämällä niitä monipuolisesti. Iso trendi alalla 
on se, että betonia hyötykäytetään suoraan työmaalta ilman välikäsiä. 

Teksti Kaisa Salminen  Kuvat: Toni Paavola

Jussi Thomander teki nuorena kesätöitä iso-
isänsä, ja myöhemmin isänsä romukau- 
passa. Jossain vaiheessa hänestä piti tulla 
ammattihiihtäjä ja elokuva-alan ammatti-
lainenkin, mutta purku-urakoitsijan ura vei 
mennessään.

– Perustimme Purkupiha Oy:n reilu 
15 vuotta sitten silloisen koulukave-
rini, Kari Kärkkäisen kanssa. Han-
kintalainsäädännön voimaantulo 
helpotti aloittelevan yrityksen pääsyä 
julkisiin hankkeisiin, ja nousukaudella 
riitti muutenkin paljon töitä, hän kertoo.

Urakointi aloitettiin eri kokoisten raken-
nusten purkutöillä, mutta purkutyöt laaje-
nivat pian kokonaisten tehtaiden ja teolli-
suuslaitosten purkutöihin. 

– Olin reilu 10 vuotta projektipäällikkönä 
ja hallituksen puheenjohtajana. Vastasin 
myös purkutöiden urakkalaskennasta ja joh-
tamisesta. Nykyisin toimin massiivipurku-
yksikön johtajana, ja yritän keskittyä yksin-
kertaisiin asioihin, kuten purkuyksikön kil-
pailukykyyn, urakoiden hankintaan ja 
urakkalaskennan koordinointiin sekä opti-
mointiin. 

Liikevaihto tuplattiin
Thomanderilla on riittänyt koordinoitavaa, 
sillä yhtiön liikevaihto on tuplaantunut vii-
meisen parin vuoden aikana. Kierrätyspuo-
lelle lähdettiin laajentumaan vuonna 2015, 
ja viime vuosina on perustettu kolme omaa 
kierrätysasemaa. Purkupiha ja haitta-aine-
purkuihin erikoistunut Dammega yhdisti-
vät voimansa 2017. 

Konsernia on kasvatettu sen jälkeen osta-
malla SK Purku Oy:n purkuliiketoiminnat, 

ja asbestipurkutöihin keskittyneet Larbacon 
Oy sekä JT Asbesti Oy. Nykyisin toimitaan 
yhteisen Purkupiha -markkinointinimen 
alla. Suomalainen pääomasijoitusyhtiö Sen-
tica Partners tuli 2017 mukaan omistukseen 
tukemaan nopeaa kasvua, minkä lisäksi sekä 
alkuperäisillä omistajilla että ostettujen fir-

mojen omistajilla on nykyisin konsernin 
osakkeita.

– Konserniyhtiöissä työskentelee 
noin 125 henkilöä, ja yhteenlaskettu 
liikevaihtomme on reilu 40 miljoo-

naa euroa. 

Kuljetukset minimoidaan
Purkupihan kouran alle joutuvat tänä vuon- 
na esimerkiksi Espoossa vanha kaupungin-
talo ja Metropolian oppilaitos. Keskimäärin 
pelkästään Jussi Thomanderin yksikössä 
puretaan noin 50 kohdetta vuodessa. Hän 
kertoo, että koronan vuoksi ei ole jouduttu 
purkamaan yhtään tilausta.

Suurin trendi alalla liittyy hänen mieles-
tään siihen, että betonin hyötykäyttö suo-
raan työmaalta ilman välikäsiä on yleisty-
nyt, ja jätteiden hyötykäyttöä edistetään.

– Jos miettii esimerkiksi kerrostaloja, niin 
95 prosenttia painoprosentista on kuiten-
kin betonia, hän pohtii. 

Hiilijalanjäljestä puhuminen ei ole Tho-
manderin mielestä sananhelinää.

– Siinä jää kaksi ajoa välistä, kun ei jou-
duta ajamaan murskauspaikalle ja pois 
sieltä. Samalla säästetään aikaa ja kustan-
nuksia.

Purkamista vai kierrätystä?
Laaja purkuosaaminen ja maantieteellinen 
sijainti koko Suomen alueella ovat Thoman-
derin mukaan Purkupihan keskeiset kilpai-

Metallipuruista 
massiivipurkuihin

luedut. Toisaalta hän korostaa, että suuri osa 
työstä on nykyisin jätteiden lajittelua ja kier-
rätystä. 

– Se mitä ei lajitella kunnolla, maksaa epä-
puhtauksina ja laatupoikkeamina myöhem-
min. Haitta-ainepurkaminen on luvanva-
raista ja valvottua työtä, eikä sitä voi kuka 
tahansa kadunmies tehdä, mutta kaikki muu 
kierrätys riippuu tilaajista. Mikäli kierrätystä 
vaaditaan jo hankinta-asiakirjoissa, niin kyl- 
lä purku-urakoitsijat ottavat sen huomioon 
tarjouksissaan ja toimintatavoissaan.

Purkuoppaista saa sen käsityksen, että 
lajiteltavia jakeita on valtava määrä, mutta 
Thomander arvioi, että 99 prosenttia kier-
rätettävästä tavarasta voi laskea yhden käden 
sormilla. 

– Lajiteltavia jakeita ovat lähinnä betoni, 
metalliromu, sekalainen rakennusjäte, ener-
giajäte ja puu. Jalostamme energiajätteestä 
kierrätyspolttoainetta teollisuuteen. Sitä 
tehdään kaikesta puusta, energiajätteestä ja 
osasta rakennusjätettä.

– Vähänkään isommilla työmailla erotel-
laan tätä nykyä myös kattohuopa ja eriste-
villat. Ja se mitä ei lajitella työmaalla, lajitel-
laan myöhemmin Purkupihan omilla kier-
rätysasemilla Lahdessa, Vantaalla ja Lap- 
peenrannassa. 

Purkupiha on myös INFRA Uudenmaan 
uusi jäsenyritys. Yhdistyksen toiminnassa 
Thomanderia kiinnostavat erityisesti laki-
miespalvelut ja verkostoituminen.•

Uusi 
jäsen-
yritys

Jos rakennnusosien kierrätystä halutaan parantaa, vaikuttaa se urakka-aikoihin pidentävästi.

Kilpailutus laatupisteillä olisi tervetullutta Jussi Thomanderin mukaan myös purku-urakoissa.  – 
Laadun määrittää purku-urakoissa aikataulu ja tyyli, hän muistuttaa.
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INFRA Uusimaa ry:n yhteistyökumppanit

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

www.secto.fi

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

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

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

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

Espoo

IKH Espoo, Vantaa, Konala yhteislogo  
INFRA Uusimaa -lehteen 

Koko: 185 x 36 mm

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

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

harri.forsman@st1.fi, (Itä-Uusimaa)

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

Aluemyyntipäällikkö Juha Närhi,
Puh. 0400 433761

juha.narhi@teboil.fi, Oy Teboil Ab

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

Hei INFRA Uudenmaan jäsen, muista käyttää nämä edut!

myynti@etpoy.fi

050 460 4999 / tankkaus@tankkauspartio.fi

Fennia

Muuttuvat riskit ja niiden hallitseminen vaativat oikeanlaiset kumppanit. Suurikaan askel 
ei tunnu pelottavalta, kun tiedät, ettet ota sitä yksin. Olemme tarjonneet vakuutuspal-
veluja jo 140 vuoden ajan ja olemme olemassa sinua varten. Kuuntelemme sinua ja muo-
toilemme sinulle sopivat ratkaisut. Me ennakoimme ja varmistamme puolestasi, jotta 
sinä voit keskittyä olennaiseen − täysillä elämiseen ja yrittämiseen. 

Olemme yhdessä INFRAn asiantuntijoiden kanssa suunnitelleet vakuutusratkaisun, joka 
tarjoaa kattavaa turvaa alan riskien varalle. INFRA-turvassa on huomioitu toimialan eri-
tyisriskejä tavallisia vakuutusratkaisuja laajemmin. Siihen sisältyy lukuisia vain jäsenille 
kuuluvia etuja, kuten ikävähennysetu rikkoutumisvahingoissa, omavastuuetu moottori-
työkoneiden palovahingoissa sekä louhintavastuuvakuutus.

Täysin ilmaisena etuna INFRA Uusimaan jäsen, joka on Fennian asiakas, saa lisäksi 
Turvallinenyritys.fi-palvelun.

Hyödynnä etusi ja kysy lisää INFRA Uudenmaan yhteyshenkilöiltämme:

• Asiakaspäällikkö Aki Grönfors, 040 149 5315, aki.gronfors@fennia.fi
• Asiakaspäällikkö Olli Halonen, 045 663 9336, olli.halonen@fennia.fi

Hyvä yrittäjä,
Espoon Muuralaan on avattu uusi D-automaatti. 

Upouudelta D-automaatilta voi tankata dieseliä, Green+ dieseliä, moottoripolttoöljyä ja 
AdBlue® -urealiuosta. Käytössä on myös Teboilin Kortiton tankkaus. 

Automaatti sijaitsee Kehä III:sta länteen ajettaessa Espoon keskuksen rampin välittö-
mässä tuntumassa. Osoite on Mehiläisenkuja 1, 02770 Espoo.

Teboil Green+ Uusiutuva Diesel
Kaikille dieselmoottoreille soveltuva Teboil Green+ on sataprosenttisesti uusiutuvista 
raaka-aineista valmistettu dieselpolttoaine. Lue lisää Teboilin nettisivuilta.

 

Teboilin kortiton tankkaus ammattiliikenteelle on mahdollista jokaisella D-automaatilla. 
Myös Adblue’n saatavuus raskaan liikenteen automaateilla on erittäin hyvä, 
ja kuluttajille suunnattu älytankkaus laajenee vauhdilla (teboil.fi/kortit/teboil-alytankkaus).
Polttoaineet saat Teboilin asemilta tietysti jäsenetuhintaan!

Tervetuloa tankkaamaan!

OY TEBOIL AB
Ammattiliikenne- ja koneyrittäjämyynti

Juha Närhi
Aluemyyntipäällikkö
juha.narhi@teboil.fi
puh. 0400 433 761

Asiakaspalvelu
Tarjouspyynnöt, lisäkortit, laskut
020 470 0900 (ma-pe klo 8-16)

Tilaukset
Poltto- ja voiteluaineet, nestekaasut
0800 183 301 (24h)
www.teboil.fi 
tilauskeskus@teboil.fi

Tankkauspaikat
www.teboil.fi/asemat

Voiteluaineiden tuoteneuvonta
020 470 0916 (ma-pe klo 8-16)

Puheluhinta soitettaessa 0204-alkuiseen numeroon on matkapuhelimella soitettaessa 8,35 snt/puhelu + 17,17 snt/min, ja 
lankapuhelimella soitettaessa 8,35 snt/puhelu + 7,02 snt/min. Soitettaessa numeroon 020 470 0900, jonotus on maksullista.
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