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

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

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

Yritysmyynti 0201 323 589*

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

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

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

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

www.ikh.fi
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IKH Espoo, Konala ja Vantaa yhteislogolla • INFRA Uusimaa, KE 9.12.2015
Koko: 255 x 370 mm • Aineisto: KE 11.11.2015

50 W
•  3500 lm
•  säteilykulma 120°

CRX3063 5490

Tarjoukset Infra Uusimaan jäsenille!
UrakointiExtrat!

LED valonheittimet 230 V 
•  painevalettu alumiinirunko
•  karkaistu lasi
•  elinikä 30000 h
•  CE-hyväksytty
•  johto 0,5 m
•  IP65

100 W
•  7000 lm
•  säteilykulma 70°

CRX3064 139,-

140 Ah
•  kylmäkäynnistysvirta EN 

1020, -18°
•  P 509 x L 210 x K 209 mm
•  paino 41 kg

BC20140 186,-
3

180 Ah
•  kylmäkäynnistysvirta 

EN1100, -18 °C
•  mitat P 511, L 222, K 215 mm
•  paino 45,6 kg

BC20180 235,-
3

225 Ah
•  kylmäkäynnistysvirta EN1250, 

-18 °C
•  mitat P 516, L 272, K 236 mm
•  paino 60,2 kg

BC20225287,-
3

Starttilaturi 540 A / 60 A
•  latausvirta max. 60 A
•  käynnistysvirta max. 540 A
•  12 V / 24 V lyijyakuille (60 - 1000 Ah)
•  latausjännite 12 / 24 V
•  ylilatautumis- ja oikosulkusuoja
•  ampeerimittari

CRX316A 249,-

Raskaankaluston akut - Super heavy duty!
AF akut

Erikoistuettu 
levyrakenne! 
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Talvihousut 
•  korotettu vyötärö  

suojaa selkää
•  irrotettavat olkaimet
•  vetoketjut ja lumi- 

lukot lahkeensuissa
•  EN471 luokka 1/2

PAT521-XS/3XL 89,-

Työvaatteet
•  100 % polyesteri
•  tikkivuori
•  veden- ja tuulenpitävä,  

hengittävä
•  väri fl.  

punainen/harmaa
•  koot XS-3XL
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Talvitakki
•  takaa pidennetty malli
•  irrotettava ja  

säädettävä huppu
•  EN471 luokka 2/2

PAT520-XS/3XL 99,-

SK52296-39/47 99,-

Turvajalkine Solid XL S2
•  teräksinen varvassuoja
•  lämmin teddyvuori
•  öljyn ja useiden kemikaalien  

kesto (pohja)
•  päällinen hylkii vettä
•  antistaattinen
•  laaja XL-lesti
•  koot 39-47

•  3 hyllytasoa ja  
3 laatikostoa

•  1275 x 310 mm

BOB03 850,-
•  3 hyllytasoa
•  900 x 310 mm

BOB01 430,-

Luja, järjEstELmäLLinEn, käytännöLLinEn!

autokalusteet, jotka sopivat kaikkiin autoihin. kalusteet on 

helppo asentaa, muuntaa ja muuttaa toiseen autoon.

sivuillamme www.bobsystem.fi voit itse suunnitella kalusteet 

autoosi.

Hyllyköt alkaen 
430,-
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NINA LINDSTRÖM

Pääkirjoitus

Kuntien toimintaympäristön muutos ja kau-
pungistuminen tuovat lisää bisnestä infra-
alalle. Samaan aikaan aikaan eläköitymi-
nen kiihtyy ja työntekijäpulan ennakoidaan 
kasvavan. INFRA ry:n johtaja Heikki Jämsä 
nosti keskusteluun kysymyksen siitä, löy-
tyisikö maahanmuuttajista potentiaalista 
työvoimaa infra-alalle.

Teksti ja kuva: Kaisa Salminen

Sosiaali- ja terveyspuolen menoihin kuluu 
noin puolet kuntien rahoista. Sote-uudis-
tuksen myötä niitä on tarkoitus ohjata yhä 
enemmän kuntatalouden ulkopuolelle 
uusille sote-alueille.

– Paikallispoliitikoilla on tämän seu-
rauksena tunkua tekniseen lautakuntaan, 
koska sen suhteellinen merkitys kunnissa 
kasvaa. Seuraavat kuntavaalit ovat infra-
alalle todella tärkeitä, koska toimintaympä-
ristö on muuttumassa, Heikki Jämsä arvioi 
INFRA Uudenmaan Syyskokouksessa, joka 
järjestettiin Witraktorin tiloissa syyskuussa.

Tilastokeskuksen mukaan seuraavan 15 
vuoden aikana maaseudulta kaupunkeihin 
muuttaa reilu puoli miljoonaa ihmistä. Eten-
kin Helsingin väkimäärä kasvaa nopeasti. 

– Kaikki viittaa siihen, että Uudenmaan 
piirissä työmäärä lisääntyy. Etelä-Suomessa 
tapahtuu jo nyt noin puolet kaikesta infra-
rakentamisesta ja alueen merkitys vain 
kasvaa. On rakennettava yhä enemmän 

asuntoja, jotka vaativat pohjarakenteita ja 
muuta infraa.

Uutta työvoimaa tarvitaan

Infra-alan haasteista Heikki Jämsä nosti 
esiin paikallispolitikoinnin, joka voi kaa-
taa valtion ja kuntien yhteisrahoitteisissa 
hankkeissa järkeviäkin projekteja. Näin 
oli vähällä käydä esimerkiksi Tampereen 
Rantatunneli-hankkeessa. Omia vaikeuk-
siaan luovat ammattiyhdistysliikkeen ja 
maan hallituksen ristiriidoista johtuvat 

jännitteet, joiden hän uskoi heijastuvan 
kuntavaaleihin asti.

Infra-alalta siirtyy myös porukkaa eläk-
keelle ja uutta työvoimaa tarvitaan tilal-
le. – Tuovatko maahanmuuttajat tähän 
ratkaisun, Jämsä tiedusteli kokoukseen 
osalllistujilta. 

Suhtautuminen ehdotukseen vaihteli. 
Vaikka esimerkiksi maarakennuskoneiden 
kuljettajia koulutetaan aivan liian vähän 
Etelä-Suomen tarpeisiin nähden, sitä ei 
pidetty aina ongelmana. Moni infra-alan 

yrittäjä oli saanut oppisopimuskoulutuksel-
la  rekrytoiduista nuorista parhaiten sitoutu-
neita konekuskeja. Esillä olivat myös kieli- ja 
imagokysymykset. 

– Asiaa pitää tutkia ja katsoa, koska siinä 
voi olla meidänkin alalle hyötyä ja mahdol-
lisuuksia, INFRA Uudenmaan jäsenyrittäjä 
Erkki Mäntylä kuitenkin totesi.

Harkittu ulkoistus kannattaa

Kuntien velkaantumiskierteenkin Jämsä 
näki infra-alan mahdollisuutena. Kunnat 
edustavat 40 prosenttia infra-alan kokonai-
suudessaan noin 8 miljardin euron bisnek-
sestä. Kuntien talous on kuitenkin tiukoilla 
ja niiden on tehostettava toimintaansa. 

– Yksityiset yritykset tekevät tutkimusten 
mukaan 25 prosenttia kunnan organisaatiota 
tehokkaammin työt. Ulkoistamalla kunnat 
voivat säästää rahaa ja tämä on infra-alan 
yrityksille mahdollisuus, Jämsä painotti.

– Kuntien kannattaisi edetä tässä mal-
tillisesti. Esimerkiksi Espoo suunnitteli 
ulkoistavansa kaupunkitekniikan ja kiin-
teistöpalvelut kerralla, mutta työntekijät 
lähtivät vastarintaan. Lopputuloksena jät-
tiulkoistusten sijaan palveluita kilpailute-
taan pala kerrallaan.

– Fiksu kunta tekee yhteistyötä yksityi-
sen sektorin kanssa entistä enemmän. Eivät 
työt ulkoistuksen seurauksena häviä, koska  
kunnan työntekijät voivat yleensä siirtyä 
yksityiselle töihin. 

Muutos on mahdollisuus

– Seuraavat kuntavaalit ovat infra-
alalle todella tärkeitä, koska toi-
mintaympäristö on muuttumassa, 
Heikki Jämsä arvioi.

INFRA Uusimaa, herätys!
INFRA Uusimaa on INFRA ry:n suurin 
piiri. Meillä on edustajistossa, joka on 
INFRA ry:n ylin päättävä elin, eniten 
paikkoja kaikista piireistä. Uuden-
maan alueella investoidaan ja raken-
netaan Suomessa eniten. 

INFRA Uudenmaan alue on mit-
takaavaltaan pieni, mutta silti me 
tarjoamme alueellamme työtä myös 
monen muun piirin yrittäjälle. Mei-
dän Uudenmaan piirin jäsenten rooli  
INFRA ry:ssä on siksi äärettömän 
vastuullinen. 

Meidän tehtävä ei ole ainoastaan 
huolehtia omien jäsentemme etujen 
ajamisesta, vaan kyetä yhteistyöhön 
laajasti eri infrayrittäjien ja sidos- 
ryhmien kanssa. Vaikka kilpailu yrit- 
täjien kesken voi olla kovaa tarjous- 
tilanteessa, ilman kavereita ei työ-
maalla pärjää ja siksi me tarvitsemme 
toisiamme. 

Vallan käyttö on sallittua

Niin myös minä tarvitsen teitä, arvoi-
sat INFRA ry:n jäsenet! Teillä on mah-

dollisuus vaikuttaa alueenne infra-
alan kehitykseen osallistumalla. 

Jäsenyys INFRA ry:ssä tuo valtaa 
päättää yhdistyksen asioista. Vallan 
käyttö on sallittua ja jopa toivottua, 
koska mikäli sitä ei käytä, nopeat 
syövät hitaat. On hyvä muistaa, että 
vain jatkuvassa liikkeessä olemalla  
pystyy vastaamaan ympäristön muu- 
toksiin. 

Mikäli jäämme tuleen makaa-
maan, tiedämme kyllä miten siinä 
käy!  

Moni yrittäjä valitsee jäsenyyden 
siksi, että hänelle syntyy voimaa vai-
kuttaa asioihin, joihin ei yksin pysty 
vaikuttamaan. Jotta tämä onnistuu, 
tarvitsemme tiivistä yhteistyötä jäsen-
ten kesken ja ennen kaikkea yhteisen 
suunnan. 

Pieni ei aina ole heikko eikä suuri  
vahva. Suuret kysymykset vaativat 
auki purkua, pureskelua ja uudelleen 
innovointia. Välttämättä ei tarvitse 
keksiä pyörää uusiksi, mutta pitää olla 
valmis jatkuvaan kehitykseen. 

Tartu mahdollisuuteen

Mikäli mielenkiinto heräsi, etsim-
me jaosto- ja valiokuntatoimintaan 
1.1.2016 alkavalle kaudelle jäsenyrit-
täjiä vaikuttamaan. Ja viimeistään 
syyskokouksessa 2016 valitsemme 
uudet luottamushenkilöt hallitukseen 
ja edustajistoon, sitä silmällä pitäen: 

”INFRA Uusimaa ry hakee luotta-
mustehtävään infrayrittäjää. Tehtävä 
on määräaikainen ja alkaa 1.1.2017. 
Soita tai lähetä avoin hakemus 
puheenjohtajalle 31.8.2016 mennessä. 

Eduksi katsotaan, että saavut 
INFRA Uudenmaan syyskokoukseen 
syyskuussa 2016 ja esittelet itsesi 
ja halukkuutesi tehtävään. Kutsun 
syyskokoukseen saavat kaikki jäsen-
yrittäjät kaksi viikkoa ennen kokous-
ta. Tehtävään valitaan syyskokouksen 
päätöksellä.” 

Nina Lindström 
Puheenjohtaja 
gsm 050 456 8122
nina.lindstrom@rta-yhtiot.fi
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“Jätteen määritelmä ei yksinkertaisesti sovi maa-ainekselle.”

hukkaan ja kuljetusmatkat ovat usein pit-
kiä, etenkin pääkaupunkiseudulla, Olin 
toteaa. Vain muutamat edistykselliset ura-
koitsijat ovat oppineet kierrättämään mas-
soja keskenään.

Jätteen kuljetukseen vaaditaan myös 
siirtoasiakirja. Ajoneuvo on vietävä jätere-
kisteriin ja rekisterin pitäjä vaatii vakuutta.  
Maarakennusalan yrittäjille tämän kaltaiset 
velvollisuudet tulevat usein yllätyksenä. 

Ehrukainen ja Olin arvioivatkin, että 
lakeja vain harvoin tahallaan kierretään. 

Jätelainsäädäntöön  
kaivataan normitalkoita
Jätelainsäädännön tulkinta ja moninker-
tainen byrokratia tuottavat infra-alan 
yrittäjille päänvaivaa. Erityisesti jätteen 
määritelmä teettää vaikeuksia. Esimerkik-
si puhdas maa-aines voi olla lainsäädännön 
näkökulmasta jätettä, mikä laukaisee auto-
maattisesti ympäristölupavelvoitteen.

Teksti ja kuvat: Kaisa Salminen

– Infra-alan yrittäjän pitäisi pystyä työmaa-
olosuhteissa tulkitsemaan, onko maa-aines 
jätettä vai ei. Tähän kysymykseen ei saa sel-
keää vastausta oikein mistään. Velvoitteet 
ovat sekavia ja moninkertaista sääntelyä 

tulee monesta paikasta. Yrittäjän on vaikea 
ymmärtää, mitä tulkitaan ja miksi, INFRA 
ry:n lakimies Tiina Olin toteaa.

Ministeriöissä ympäristölainsäädäntöä 
tulkitaan INFRA ry:n johtajan, Eija Ehru-
kaisen mukaan lähinnä ympäristön suoje-
lun kannalta. Liiketoiminnallinen ajattelu 
on vierasta.

– Kepulikonsteilla on yritetty tehdä 
rajauksia, milloin maa-aines on jätettä ja 
milloin ei. Tämä on johtanut monimutkai-
siin ja kalliisiin käytäntöihin, Ehrukainen 
sanoo. – Jätteen määritelmä ei yksinkertai-
sesti sovi maa-ainekselle, Olin täydentää.

– Muualla Euroopassa riittää, että esi-
merkiksi kierrätettävät kiviainekset ovat 
alan toimijan hallussa ja niitä voidaan 
joskus käyttää. Suomessa se ei riitä, vaan 
maankäyttö vaatii luvan, minkä lisäksi 
maankäytön on perustuttava suunnitel-
maan. Jo siinä vaiheessa, kun maata aletaan 
kaivaa, pitäisi tietää mihin sitä käytetään, 
Ehrukainen jatkaa. 

Vakuusvaatimus koetaan turhaksi

Koska maa-aineksille ei löydy läheskään 
aina lain näkökulmasta varmaa käyttöä, 
puhtaitakin maa-aineksia tulkitaan jätteiksi 
ja kuljetetaan maankaatopaikalle. 

– Tämä ei ole mistään näkökulmasta jär-
kevää. Käyttökelpoista maa-ainesta menee 

– Käyttökelpoistakin maa-ainesta menee maankaa-
topaikalle, koska se on lainsäädännön näkökulmasta  
jätettä, Eija Ehrukainen ja Tiina Olin harmittelevat.

Tekijät esille

Eija Ehrukainen ja  
Tiina Olin, INFRA ry
Minkälaista yhteistyötä teette  
ympäristöasioissa?
– Eijalla on kokemusta käytännön 
haasteista ja hän on mukana monissa 
työryhmissä, eduskunnan valiokun-
tien kuulemisissa ja valmistelemassa 
lakeja ministeriöiden hankkeissa, Tii-
na kertoo. – Tiina tuntee lait ja auttaa 
hankalissa lainsäädännöllisissä kysy-
myksissä, Eija täydentää.
– Esimerkiksi maa-aineslain ja ympä-
ristönsuojelulain yhteensovittaminen 
on ollut pitkään työn alla. Samaan 
aikaan ympäristönsuojelulain koko-
naisuudistusta jatketaan. Lisäksi 
komissio on luvannut tuoda uudiste-
tun kiertotalouspaketin 2.12.2015. Sen 
myötä jätelainsäädäntöön voi tulla 
isoja muutoksia, molemmat arvioivat.

Mitä muuta kuuluu tehtäväkuvaasi?
– Teen jäsenneuvontaa erilaisissa 
lainsäädännöllisissä kysymyksissä, 
erityisesti työsuhdeasioissa. Koulutan 
ja kirjoitan käsikirjoja sekä oppaita, 
kuten Infrarakentajan sopimusopas 
(Tiina Olin, Mika Kortene, 10/2015) 
ja Infrarakentajan ympäristöopas 
(5/2015), Tiina kertoo. 
– Vastaan INFRA ry:n kiviainesjaos-
ton, ympäristövaliokunnan sekä pur-
ku- ja kierrätysjaoston toiminnasta. 
Erityisesti ympäristöllinen edunval-
vonta on vastuullani, mutta teemme 
INFRAssa lausuntoja monista muista-
kin asioista. Järjestän erilaisia tapah-
tumia*) ja osallistun raporttien**) laa-
dintaan, Eija täydentää. 

Viralliset vastuualueet:
– Lakimies Tiina Olin: Maa- ja vesira-
kennusalan työntekijöiden ja toimi-
henkilöiden työmarkkinatoiminta, 
työsuhdeneuvonta- ja koulutus, työ-
suhderiidat, ympäristölainsäädäntö
– Johtaja Eija Ehrukainen: Ympäristö- 
ja yhteiskunta-asiat

*) Esim. Kiviaines- ja murskauspäivät sekä 
Infra-alan ympäristöpäivä

**) Esim. Kiviaines- ja luonnonkiviteollisuu-
den kehitysnäkymät, TEM 54/2015

INFRA Uudenmaan jäsenyrittäjien, Tuomo Piekan 
ja Esko Eklundin mukaan kaivumaiden kierrätys-
paikkoja ei ole helppo löytää pääkaupunkiseudul-
ta ja niitä viedään sen takia maankaatopaikalle. 

– Viime aikoina Helsingin kaupungin ja VVO:n toimesta on pystytty osoittamaan jonkin verran välivaras-
tointipaikkoja, Jari Teini (toinen vas.) Rakennusteini Oy:stä täydentää.

Vakuuden vaatiminen on heidän mielestään 
myös turhaa. – Tässä olisi normien purun 
paikka. 
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Lupamenettelyjä kehitetään yhdistämällä 
lupia, siirtymällä ilmoitusmenettelyihin ja 
viemällä palveluita verkkoon. Huolta on 
herättänyt tiukkeneva valvontakulttuuri. 
Infra-alan ympäristöpäivillä kiinnostusta 
herätti ajatus omavalvonnan lisäämisestä.

Teksti ja kuva: Kaisa Salminen

Ympäristöluvan noudattamista valvoo 
kunnan tai valtion ympäristönsuojeluvi-
ranomainen. Valtion lupaviranomainen 
on aluehallintovirasto (AVI) ja valvontavi-
ranomainen elinkeino-, liikenne- ja ympä-
ristökeskus (ELY-keskus). Myös naapurit ja 
ympäristöjärjestöt tekevät paljon valituksia 
ja kilpailijat käräyttelevät toisiaan.

– Mitä jos uudistaisimme lupakäytän-
töjä? Voisimmeko yhdistää esimerkiksi 

Urakoitsijan toive:  
”Vähemmän byrokratiaa, enemmän neuvontaa”
INFRA Uudenmaan jäsenkuntaan kuuluu 
paljon pieniä ja keskisuuria yrityksiä, yh-
den koneen yrittäjiäkin. Sisäistettävänä 
on suuri määrä erilaisia lakeja ja viran-
omaistulkintoja monien velvoitteiden 
ohella. Viranomaisilta kaivattaisiin valis-
tavampaa otetta.

Teksti: Kaisa Salminen

– Lainsäädännön viidakko on käsittämätön 
ja aiheuttaa urakoitsijoissa suurta hämmen-
nystä. Suuri toiveemme on, että lainsäädän-
töä ja viranomaisten tulkintoja saadaan 
yhtenäistettyä. Nyt ne vaihtelevat kunnasta 
toiseen, jopa kunnan sisällä, INFRA Uuden-
maan puheenjohtaja Nina Lindström totesi 
Infra-alan ympäristöpäivillä, jotka järjes-
tettiin ensimmäistä kertaa lokakuussa 2015 
Helsingin Pasilassa.

– Viranomaisten toimintatapa koetaan 
byrokraattisena, kalliina, monimutkaisena, 
tehottomanakin.

Luvan tarve yllätti

Nina Lindströmin aiheena oli, mitä urakoit-
sijan pitäisi tietää ympäristölainsäädännös-
tä. Esimerkkinä hän käytti omassa yritykses-
sään tapahtuvaa pienimuotoista maaraken-
nusjätteiden välivarastointia ja kierrätystä. 

Yhtiön omalla tontilla on ollut jonkin 
aikaa varikko, jossa varastoidaan työmaa-
tarvikkeita, kiviaineksia, maa-aineksia, 
asfalttipaloja ja betonijätettä. Kunnan ympä-
ristöviranomainen teki katselmuksen tontil-
le maaliskuussa 2014.

– Olimme kierrättäneet jätteitä mieles-
tämme lainmukaisesti, mutta saimme keho-
tuksen antaa selvityksen tontilla harjoitet-
tavasta toiminnasta lupaharkintaa varten, 
Nina Lindström kertoo.

Yhtiö velvoitettiin tekemään ympäristö-
lupahakemus tontille ja samalla kerrottiin, 
miksi ympäristölupaa vaaditaan. – Tässä 
viranomaiset toimivat hienosti. Asiasta 
keskusteltiin ennakkoon ja saimme asian-
mukaista neuvontaa. Ympäristöluvan vaa-
timus tuntui silti kohtuuttomalta, ottaen 
huomioon toiminnan laajuus. Itse ymmär-
rän asian niin, että virkavelvollisuus ohjaa 
tekemään ylimääräistä byrokratiaa, koska 
pelätään virkavirhettä.

Prosesseja varaa kehittää

Varastointiajat tontilla vaihtelivat kahdes-
ta viikosta kolmeen kuukauteen. Jätteistä 
haluttiin kerätä kunnon kuormat kierrä-
tystä varten. Määrät olivat suhteellisen pie-
niä; esimerkiksi kiviaineksia varastoitiin 
200 kuutiota, maa-aineksia 200 kuutiota, 

betonijätettä 50 kuutiota ja asfalttipaloja 
80 kuutiota.

– Mielestämme toimimme oikea-oppisesti.  
Jätteitä kierrätettiin ja uusiokäytettiin. Se 
ei ole kuitenkaan ihan helppoa Suomessa, 
Lindström pohtii.

Ympäristölupahakemus tehtiin vuoden 
kuluttua siitä, kun asiaa ensimmäisen ker-
ran alustavasti käsiteltiin. Hakemukseen 
tuli täydennyspyyntö vajaa kaksi vuotta 
prosessin käynnistymisestä. Liitteeksi oli 
toimitettava esimerkiksi ajantasainen ase-
makaavaote, selvitys rajanaapureista, kart-
ta toiminnan sijoittumisesta tontille, kuvaus  
mullanvalmistusprosessista, hulevesien 
hallintasuunnitelma, esitys asetettavan 
vakuuden määrästä ja suunnitelma jätteen 
käsittelyn seurannasta sekä tarkkailusta.

– Esittäisin, että hakemukseen vaadit-
tavat viralliset dokumentit, jotka usein 
haetaan saman kunnan eri viranomai-
selta, saisi virkateitse haettua lupahake-
mukseen. Nykyisellä käytännöllä haku-
prosessi pitkittyy ja monimutkaistuu. 

Ymmärretäänkö mittasuhteita?

Lausuntoja täydennettyyn hakemukseen 
tekivät rakennusvalvonta, kaavoitusyksikkö,  
vesihuolto, ympäristöterveysosasto ja ELY-
keskus. Tontille tehtiin uusi katselmus.

YVAn eli ympäristövaikutusten arviointi-
menettelyn ja ympäristöluvan, sekä siirtyä 
ulkopuolisen auditoijan todentamaan oma-
valvontaan, europarlamentaarikko Sirpa 
Pietikäinen kysyi ympäristöpäivillä. Moni 
tuntui pitävän ajatusta hyvänä.

Urakoitsijalle paljon vastuuta

Urakoitsijalla on lakisääteinen velvolli-
suus tietää, mitä lupia missäkin hankkeessa 
tarvitaan; esimerkiksi rakennus- tai toimen-
pidelupa, meluilmoitus, maa-aineslupa, 
vesilupa tai ympäristölupa.

– Yksi viikko ei riitä kertomaan kaikkea, 
mitä urakoitsijan pitää tietää pelkästään 
ympäristöluvasta. Yllättävän usein haksah-
detaan rakennusjärjestykseen ja muihin 
kunnallisiin määräyksiin, jotka vaihtelevat 
kunnasta toiseen. Rakennusjärjestyksellä 
voidaan toisaalta sallia ilmoituksenvarai-
sia toimintoja, ja niiden käyttöön ollaan yhä 
enemmän siirtymässä, Kuntaliiton lakimies 
Marko Nurmikolu totesi.

Hän muistutti, että vaikka määräykset 
tuntuvat joskus tiukilta, taustalla on yleen-
sä haittojen minimoinnin tai parhaan käy-
tännön periaate. Jos esimerkiksi parempi 
laite tuottaa vähemmän pölyhiukkasia eikä 
maksa paljon, viranomainen voi vaatia sen 
asentamista.

Rikosilmoitukset lisääntyvät?

Katariina  Serenius Keski-Uudenmaan 
ympäristökeskuksesta arveli valvonnan tiu-
kentuvan, koska uuden ympäristönsuojelu-
lain myötä painopistettä ollaan siirtämässä 
luvituksesta jälkivalvontaan. 

– Lupamenettelyjä ei tarkisteta enää 
automaattisesti, vaan valvontaviranomaisel-
la on joka kerta valvontakierroksella velvolli-
suus tarkistaa, onko lupa muutettava. Myös 
tutkintapyyntöjen tekemisestä tulee keskei-
nen osa ympäristönsuojelun viranomaistoi-
mintaa. Poliisin tehtävänä on sen jälkeen 
arvioida, käynnistetäänkö rikosprosessi. 

– Tärkeintä on, että lupahakemukset teh-
dään ajoissa ja lupapäätös löytyy jokaiselta 

Voisiko  
omavalvontaa  
lisätä?

– Mitä jos uudistaisimme lupakäytäntöjä, Sirpa 
Pietikäinen ehdotti Infra-alan ympäristöpäivillä.

Ympäristölupa tarvitaan esimerkiksi:
– Kiinteään tai siirrettävään murskaa-
moon, toiminta-aika väh. 50 pv*)
– Ammattimaiselle tai laitosmaiselle 
jätteenkäsittelytoiminnalle**)
– Maa-ainesten kierrätysalueeseen, 
maankaatopaikkaan 

Saatat tarvita ympäristöluvan myös:
– Jos toiminnasta voi aiheutua pohja-
veden pilaantumisen vaaraa, vesistön 
pilaantumista tai esimerkiksi melua ja 
pölyä
– Jos toiminta on osa muuta luvanva-
raista toimintaa

Huom! Varmista aina lupaviranomai-
selta ympäristöluvan tarve, jos olet 
epävarma asiasta

*) Maa-ainesten ottoluvan ja ympäristölu-
van yhteiskäsittely 1.7.2016 lähtien

**) Esimerkiksi maa-ainesten tai asfaltti-
jätteen välivarastointi saatetaan katsoa 
ammattimaiseksi jätteenkäsittelyksi, joka 
vaatii ympäristöluvan

Mikä muuttuu 1.7.2016?
– Maa-ainesten ottoluvan ja ympäris-
töluvan yhteiskäsittely astuu voimaan 
1.7.2016
– Tarkoitus on poistaa maa-aineslain 
ja ympäristönsuojelulain mukaisten 
lupamenettelyjen päällekkäisyyttä
– Yhteiskäsittelyn myötä kunnan ym- 
päristönsuojeluviranomaisesta tulee 
pääasiallinen lupa- ja valvontaviran- 
omainen
– Yhteisen luvan voimassaolo myön-
nettäisiin enintään 10, 15 tai 20 vuoden 
ajaksi
– Kuntalaisten valitusoikeus säilyy, 
jos on kyse pelkästä maa-ainesluvasta

Ympäristölupa  
maarakentamisessa

työmaalta. Ongelmien piilottelu ei kannata, 
koska aika lisää yleensä kustannuksia, hän 
korosti.

Eija Ehrukainen INFRA ry:stä pitää kui-
tenkin hyvänä suomalaista, hieman poik-
keuksellistakin hallintokulttuuria, missä 
valvontaviranomainen on pyrkinyt ensisi-
jaisesti selvittämään havaitsemansa poik-
keamat ilman pakkokeinoja.

– Nyt ympäristöhallinnon ylin johto on 
ajamassa läpi käytäntöä, missä joka ikises-
tä poikkeamasta pitäisi ilmoittaa poliisille, 
hän ihmettelee.

Miksi kehitetään rinnakkaisia  
järjestelmiä?

Ympäristölupaa vaaditaan esimerkiksi pi-
laantuneen maaperän kunnostukseen.

– Kaupunkiympäristön tyypillisiä maape-
rän haitta-aineita ovat raskasmetallit kuten 
arseeni, kupari, lyijy ja sinkki sekä öljyhiilive-
dyt kuten mineraaliöljyt ja polttoöljyt. Teolli-
suusalueilla ja huoltoasemakohteissa haitta-
aineet ovat tyypillisesti pesuaineista, öljyis-
tä ja polttonesteistä koostuvia yhdisteitä,  
Juha Kallio ympäristöalan asiantuntijapal-
veluita tarjoavasta Uudenmaan Ympäristö-
tekniikka Oy:stä toteaa.

Lupamenettelyt on koettu yhtiössä verk- 
koasioinnin myötä selkeiksi ja helppo- 
käyttöisiksi. 

– Maarakennustöiden sesonkiaikoina 
lupapäätöksen käsittelyaika saattaa piden-
tyä, mikä on otettava huomioon asiakkaan 
kannalta kiireellisissä aikatauluissa. Huolella  
valmisteltu lupahakemus ja yhteydenpito 
viranomaisiin ovat avainasemassa sujuvassa 
lupakäsittelyssä. 

INFRA ry:ssä kuitenkin katsotaan, että 
yrittäjän pitäisi voida hoitaa lupahakemuk-
set netin kautta yhdessä paikassa eikä erik-
seen AVIn ja kunnan kautta. 

– Kuntapuolella kehitetty Lupa.fi-pal-
velu on jo osoittanut toimivuutensa, mutta 
samaan aikaan ympäristöhallinto kehittää 
rinnakkaista lupajärjestelmää aluehallinto-
virastoille, Tiina Olin ihmettelee. 

– Lausuntokierroksen perusteella toimin-
nasta ei ollut vaaraa ympäristölle, mutta 
kunnan kaavoitusyksikkö halusi, että tien 
reunaan istutetaan puita. Saimme kehotuk-
sen tehdä vastineen kaavoitusyksikön lau-
suntoon ajoväylien ja istutusten toteuttami-
sesta, Lindström kuvaa prosessin vaiheita.

Päätös lupahakemuksesta saatiin puoli-
toista vuotta kestäneiden vaiheiden jälkeen.

– Päällimmäisenä kokemuksena jäi 
ihmetys siitä, kuinka paljon työtä ja erilais-
ta byrokratiaa pienimuotoinenkin kierrätys 
vaatii siitä huolimatta, että se ei aiheuttanut 
vaaraa ympäristölle ja toiminta on jatkunut 
koko ajan samanlaisena.

– Ymmärrettiinkö toimenpiteen pienuut-
ta? Ympäristölupaahan käytetään pääasias-
sa isojen laitosten lupakäsittelyyn – toivoi-
sin, että maarakennusjätteiden kohdalla 
käytettäisiin jotain muuta menettelyä.

Pitäisikö prosesseja keventää?

Lupahakemuspäätöksellä oli 16 sivua pituut-
ta. – Mikäli viranomainen kiteyttäisi päätök-
sen A-nelosen kokoiseen yhteenvetoon, olisi 
lupa helpompi sisäistää. Me urakoitsijat tar-
vitsemme valistavaa otetta, korostaa Lind-
ström, joka kertoo selvinneensä hakupro-
sessista lähinnä lakimiehen koulutuksensa 
ansiosta.

– En ymmärtänyt lupaprosessiin ryhtyes-
säni, että olin tekemisissä näin monen lain 
kanssa. Lupahakemuksella on toki työllistävä 
vaikutus, mutta mitä hyötyä tästä kaikesta on? 
Ympäristönsuojelu vaatii luonnollisesti val-
vontaa, mutta asiat voisi tehdä kevyemmin. 
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Espoon kyljessä sijaitseva Kirkkonummi 
kasvaa voimakkaasti radanvarsia pitkin. 
Infrayrittäjälle tuo valoa se, että kasvava 
kunta tarvitsee kunnallistekniikan inves-
tointeja, vaikka muuten olisi sopeutettava.

Teksti ja kuva: Kaisa Salminen

Kirkkonummen kuntatekniikan investoin-
tivolyymi on vuonna 2015 noin yhdeksän 
miljoonaa euroa, sisältäen kohteiden suun-
nittelun ja rakentamisen.  

– Kuntatekniikan puolella on ollut mel-
ko tasainen investointivolyymi vuodesta 
toiseen – riippumatta yleisistä suhdanne-
vaihteluista, kuntatekniikkapäällikkö Eero 
Vartiainen Kirkkonummen Yhdyskuntatek-
niikan toimialalta kertoo. 

– Tulevaisuudessa investoinnit eivät ole 
ainakaan laskemassa, vaan pikemminkin 
kasvamaan päin, hän täydentää.

Uusia liikenneratkaisuja kehitetään

Kirkkonummella on otettu vakavasti valta-
kunnalliset alueidenkäytön tavoitteet, jotka 
velvoittavat kehittämään radanvarsiseutuja 
ja tiivistämään maankäyttöä. 

– Keskustan alue on muuttunut viime vuo-
sina radikaalisti. Samanlaista kehitystä on 
odotettavissa muillakin radanvarsialueilla,  
Vartiainen kertoo.

– Myös keskustan kehittäminen jatkuu; 
esimerkiksi pääkirjaston laajennusta suun-
nitellaan parhaillaan ja maankäyttöä ideoi-
daan, kaavoitusarkkitehti Seppo Mäkinen 
täydentää. – Tarkoitus on purkaa osittain 
vanha keskus ja rakentaa uutta tilalle, Var-
tiainen jatkaa. 

Liikennejärjestelyt ovat tulevaisuudessa 
iso kysymys. 

– Pääkaupunkiseudun suuntaan junarata  
ja bussiliikenne palvelevat melko hyvin, 

mutta kasvavaa sisäistä liikennettä varten 
pitää varata uusia tieyhteyksiä. On mietit-
tävä uudenlaisia liikenneratkaisuja, kuten 
kehäyhteyttä, jotta keskustan liikennepai-
neet saadaan tasattua, Mäkinen toteaa.

Masala yksi painopisteistä

Kuntakeskuksen ohella muutkin radan-
varrella sijaitsevat taajamat, kuten Masa-
la, Jorvas ja Tolsa, ovat kehittyviä alueita. 
Pohjois-Kirkkonummelle Veikkolaan ei ole 
vielä ratayhteyttä, mutta Länsirataa varten 
on tehty asemakaavassa varaus. 

– Masala on lähivuosina yksi painopis-
tealueistamme kunnallistekniikan rakenta-
misessa. Koko Masalantien välityskykyä on 
tarkoitus parantaa roimasti. Se tarkoittaa 
muun muassa uusia liikenneympyröitä ja 
liikennevalo-ohjattuja risteyksiä, Vartiainen  
kertoo.

Keskusta-alueita tiivistetään ja laitamilla 
voidaan ottaa uudisrakentamisen käyttöön 
uusia alueita.

– Masala on myös yksi isoimpia suun-
nittelukohteitamme. Keskustan pääkadun 
ohella suunnitellaan muun muassa vie-
reisiä asemakaava-alueita. Suunnittelu on 
työn alla ja valmistuu noin vuoden kulut-
tua, suunnitteluinsinööri Suvi Kylmänen 
arvioi. 

Konepalveluyrittäjiä yhä vähemmän

Kunnossapitopuolella on suuntauksena 
lisätä alueurakointia. Marraskuussa oli 
menossa kunnossapidon alueurakka Kanta-
tie 51:n, eli Länsiväylän eteläpuolisella alu-
eella. Lisäksi toista suurehkoa alueurakkaa 
kilpailutettiin Sarvvik-Masala-Sundsbergin 
alueella.

– Ongelmaksi on koettu, että konepal-
veluyrittäjille ei löydy jatkajia heidän jää-
dessään eläkkeelle. Se on jossain määrin 

katoava yrittäjäkunta. Kunta joutuu kuiten-
kin miettimään viiden vuoden päähän tai 
pidemmällekin asioita, Vartiainen peruste-
lee alueurakoinnin tarvetta.

– Alueurakointi on meille ainoa keino 
varmistaa, että kunnossapito saadaan hoi-
dettua. Siitä huolimatta aiomme jättää vaa-
tivammat erikoisalueet, kuten keskustan ja 
Veikkolan, edelleen konepalveluyrittäjien 
ylläpidettäviksi. 

Isoja infraurakoita

Infraurakat ovat Kirkkonummella usein 
1,5–2 miljoonan euron kokoluokkaa.

– Viime vuosina suomalaiset perheyri-
tykset ovat voittaneet kaikki infraurakkam-
me. Joukossa on myös INFRAn jäsenyrittä-
jiä, osa paikallisia ja osa laajalti Etelä-Suo-
men alueella toimivia, Vartiainen kertoo.

Esimerkiksi Sarvvikissa rakennetaan 
umpimetsään kerrostaloaluetta ja marras-
kuun lopulla alueella valmistui kaksivaihei-
nen infraurakka. Hiljattain on allekirjoitet-
tu toinenkin miljoonaluokan infraurakka; 
Jokiniityn keskusta-alueen katuverkostoa 
on tarkoitus parantaa kiertoliittymin ja 
muun muassa pysäköintialuein.

– Kirkkonummi on mahtavassa paikassa, 
koska sijaitsemme aivan Espoon kyljessä. 
Meille tulee Helsingin keskustasta paitsi 
Länsiväylän moottoritie, myös rata aivan 
keskustaan. Nämä ovat ehkä suurimpia teki-
jöitä, jotka ovat johtaneet voimakkaaseen  
kasvuun.

– Kehä kolmosen ja Länsiväylän riste-
ykseen ollaan kaavoittamassa kaupallisia 
toimijoitakin. Se on tulevaisuudessa todel-
la iso katurakentamisen kohde, Mäkinen ja 
Kylmänen täydentävät.

Kaupunkirataa odotellaan

Maankäyttö on pitkän aikavälin suunnittelua.  

Kirkkonummi kasvaa suhdanteista riippumatta
Isot rakennushankkeet saattavat realisoitua 
joskus vasta parinkymmenenkin vuoden 
kuluttua.

– Toivon mukaan kaupunkiratakin tulee 
tänne joskus, mutta siihen menee tietysti 
aikaa. Kunhan nyt Espoon keskukseen saa-
taisiin ensin lisäraiteita, Mäkinen pohtii. 

Kaavoittajan näkökulmasta Kirkkonum-
mella on kuitenkin hyvä tilanne. 

– Mahdollisuuksia on sekä tiivistää ole-
massa olevia alueita että rakentaa uusia 
alueita lähes tyhjästä, hän jatkaa.

 – Haasteena on, ettei voimavaroja hajo-
teta liikaa lähtemällä ahnaasti neitseellisille  
alueille. Kaikkien trendien mukaan olisi jär-
kevää tiivistää olemassa olevia alueita, saa-
da asemaseudut tehokkaaseen käyttöön ja  
hyödyntää rataa vielä enemmän.

Vahva poliittinen ohjaus

Pääkaupungin kanssa tehdään paljon 
yhteistyötä; esimerkiksi HSL järjestää Kirk-
konummen julkisen liikenteen ja HSY hoi-
taa Kirkkonummen kunnan jätehuollon. 
Vastaavasti Kirkkonummen läntiset naa-
purit käyttävät liityntäpysäköintialueita 
työmatkoihin.

– Linkitymme pääkaupunkiseutuun niin 
voimakkaasti, että esimerkiksi EU-tukien saa-
mista on pidetty hyvin epätodennäköisenä. 
Totta kai mieluusti tukea otettaisiin vastaan, 
mutta todennäköisesti ne menevät periferi-
aan. Lähinnä joihinkin kunnallisteknisiin 
hankkeisiin on saatu menneinä vuosina val-
tion tukea, Vartiainen kertoo.

Investointiraami on noin 22 miljoonaa 
euroa vuodessa kuntatasolla. Se pitää sisäl-
lään myös talonrakentamisen. – Meillä on 
erittäin vahva poliittinen ohjaus; esimerkiksi 
investointiesitykset valmistetaan kaavoituk-
sen kanssa. Sen jälkeen poliittinen päätök-
senteko karsii hankkeita tarpeen mukaan. 



Esa Sorvari: Asiakkaat pyytävät tarjouksia entistä suuremmista kokonaisuuksista. 

Kirkkonummelainen Matti Sorvari Oy on yli 
50 vuotta vanha perheyritys. Saneerauksen 
keskittyvän yrityksen toiminta on kasvanut 
viime vuosina voimakkaasti. 

Teksti ja kuvat: Antti Kivelä

Yhtiön perustaja ja toimitusjohtaja Matti 
Sorvari lähti liikkeelle vuonna 1964 yhden 
kaivukoneen voimin. Hän teki ojituksia 
sedälleen, jolle annettiin muiden Karjalan 
evakkojen tavoin mahdollisuus hankkia 
tila Kirkkonummelta. Vähän myöhemmin 

alueelle rakennettiin Suomen Sokerin teh-
das, josta tuli yhtiön tärkein hanke pitkäksi 
aikaa. 

Matin poika Esa Sorvari toimii yhtiössä 
nykyisin projektipäällikkönä. 

– Kirkkonummi on ollut polttopiste 
rakentamisessa jo pitkään. Urakoimme 
neljällä telakaivukoneella Kirkkonummen 
alueella. Yhteistyökumppanit ja sidosryh-
mät ovat tulleet vuosikymmenien aikana 
tutuiksi, hän kertoo. 

Vanhojen kontaktien perässä käydään 
joskus myös Vantaalla ja Helsingissä. 

– Siellä on selvästi haastavampaa toimia 
esimerkiksi viranomaisten kanssa. Toimin-
taympäristö ja kulttuuri ovat aivan erilaisia 
kuin Kirkkonummella. Täällä on kaikki vielä 
mutkatonta, Esa Sorvari naurahtaa.

Liikevaihto kolminkertaistunut

Viimeisen 10 vuoden aikana yhtiön liike-
vaihto on kolminkertaistunut ja se on nykyi-
sin noin 700 000 euroa. Henkilökuntaa on 
neljä ja alihankkijoita tilanteen mukaan 
toiset neljä henkeä. 

– Toiminnan painopiste on saneerauk-
sissa. Urakoimme salaoja- ja sadevesisa-
neerauksia kunnalle ja taloyhtiöille. Toinen 
keskeinen toiminta-alue on talvikunnossa-
pito, joka vastaa noin 25 prosenttia yhtiöm-
me liikevaihdosta. 

Yhtiö on aliurakoitsijana muun muassa 

Länsiväylän eteläpuolisilla alueilla Kirkko-
nummen keskustasta katsottuna. Raken-
nusprojektit keskittyvät Kirkkonummen 
keskustan pohjois- ja eteläpuolelle sekä 
Masalan alueelle. 

– Veikkolaan saakka ei ole tarvetta läh- 
teä, vaikka sielläkin on aktiivista raken- 
nustoimintaa. 

Suuremmille kokonaisuuksille 
kysyntää

Talvikunnossapitoa Esa Sorvari pitää mel-
ko varmana liiketoimintana, koska teiden 
on oltava aina liikennöitävässä kunnos-
sa. Samoin teiden peruskunnossapidosta 
on pidettävä huolta, vaikka raha olisikin 
tiukassa. 

– Mutta ei Kirkkonummi missään nimessä  
kriisikunta ole. Viime kesänä aloitettiin esi-Esa Sorvari toimii perheyhtiön projektipäällikkönä.

Kirkkonummella on  
mutkatonta yrittää

merkiksi uusi päiväkoti ja toinen on suun-
nitteilla. Uusi terveyskeskuskin on tulossa. 

– Myös linjasaneerauksia tehdään Kirk-
konummella paljon, koska rakennuskanta 
on paljolti 60-luvulla rakennettua. Varsin-
kin monet maan alle tehdyt rakenteet alka-
vat olla siinä kunnossa, että niille on pian 
tehtävä jotain. 

Tulevaisuuteen Esa Sorvari suhtautuu 
luottavaisesti. – Asiakkaat pyytävät tarjouk-
sia entistä suuremmista kokonaisuuksista. 
Silloin pitää olla itsellä kykyä oppia uutta 
ja löytää luotettavat yhteistyökumppanit. 
Olemme rakentaneet esimerkiksi kokonai-
sen vedenpuhdistusjärjestelmän. 

– Toiveissa olisi myös Länsiväylän jatko-
hanke Kirkkonummelta eteenpäin. Liiken-
teellisestikin se olisi varmasti hyvä inves-
tointi. 

Talojen pohjatyöt ovat  Matti Sorvari Oy:n peruspalvelua.
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Pohjoismaalaista osaamista
vuodesta 1893

Atlas Copcon iskuvasarat ovat 
kestävä ja luotettava valinta 
voimaa vaativiin tehtäviin 
louhoksilla ja purkutyömailla.

Atlas Copco on maailman suurin 
iskuvasaroiden valmistaja, jolta 
löytyy sopiva iskuvasara joka 
kokoluokkaan, alkaen 50 kg:sta 
aina 10 000 kg:aan saakka.

Meiltä löytyvät myös 
iskuvasaroiden työkalut 
yleisimpiin kilpailijoiden 
vasaroihin, kysy tarjousta!

Tuotepäällikkö 
Petteri Koikkalainen, 
puhelin 020 718 9316

MURSKAAVAA 
VOIMAA



Uusia jäsenyrityksiä: Kaiwur Oy
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Kaiwur  
iski jätesuoneen
Jätteiden kierrätys kehittyy nopeasti. Uusia 
menetelmiä rohkeasti käyttöön ottanut 
hyvinkääläinen Kaiwur Oy on onnistunut yli 
20-kertaistamaan liikevaihtonsa viidessä 
vuodessa.

Teksti ja kuvat: Kaisa Salminen

Espoossa, Ämmässuon kaatopaikalla käsi-
tellään kahdessa vuorossa biojätteitä. Lähes 
kaikki vastaanotettu jäte kierrätetään; risut, 
lehdet, lietteet ja biojätteet. Kasoja on 
hehtaarikaupalla.

Osa biojätteestä mädätetään ja osa kom-
postoidaan. Biojätteiden käsittelylaitoksen 
vieressä on HSY:n uusi mädätyslaitos, jonka 
kattiloissa mädätetään Kaiwur Oy:n käsit-
telemästä biojätteestä biokaasua. Siitä teh-
dään Ämmässuon kaasuasemalla sähköä ja 
kaukolämpöä. 

– Lähes kaikki vastaanotettu jäte kierrätetään; 
risut, lehdet, lietteet ja biojätteet, Harri Nokkala 
kertoo. Taustalla Ämmässuon kaatopaikan kom-
postori- ja mädätyslaitosten piippuja.

Janne Nokkala tähyää multakasojen yli tela-alustaisesta kaivukoneesta, joka on varustettu nousevalla hytillä.

Kaiwur vastaa kaatopaikalla HSY:n jät-
teenkäsittelyn koneurakoinnista. 

– Valtaosa biojätteestä kompostoidaan 
toki edelleen biojätemullaksi. Komposti 
seulotaan ja viedään kentille jälkikypsytyk-
seen. Puolen vuoden kuluttua kompostista 
seulotaan vielä hienompaa seosainetta, 
joka toimitetaan tällä hetkellä Kekkilälle 
mullan joukkoon, Harri Nokkala Kaiwur 
Oy:stä kertoo.

– Kasoja käsitellään niin kauan, kunnes 
happamuus- ja hiilidioksidiarvot, juurien 
pituudet sekä muut kriteerit täyttävät Kek-
kilän vaatimukset.

Tulevaisuuden teknologiaa

Yhtiöllä on useampi HSY:n urakka meneil-
lään samaan aikaan. Biojätteen käsittelyn 
rinnalla tehdään eri urakkana seulontaa, 
minkä lisäksi on traktorikaivuriurakka.

– Käytämme aika paljon myös vuokra-
seuloja, koska kohteet ja vaatimukset vaih-
televat, Harri kertoo.

Viime kesänä kokeiltiin esimerkiksi tuu-
liseulaa tuloksellisesti rakennusjätteen poh-
jamujun seulontaan. Rakennusjätekuorman 
lajittelusta jää jäljelle hienoa pohjamujua, 
jolle ei ole tähän asti keksitty oikein mitään 
käyttöä.

– Saimme eroteltua polttoon kelpaavasta 
jätteestä kiviaineksen ja 12-millistä mineraa-
liainesta, joka käy kaatopaikan rakenteisiin. 
Ensi vuonnahan kaatopaikalle ei saa viedä 
juuri orgaanista jätettä.

– Tuuliseula on tulevaisuuden tekniik-
kaa. Puhaltimen ja hihnojen nopeuksia 
säätelemällä voidaan vaikuttaa siihen, mikä 
materiaali lentää mitenkin pitkälle. Laite 
imaisee muovinkin, eli se pystyy erottele-
maan hyvin monipuolisesti jätefraktioita.

Pienestä liikkeelle

Ämmässuon kaatopaikalle Kaiwur siirtyi viisi 
vuotta sitten Hyvinkäältä, jossa tehtiin saman 
tyyppistä jätteenkäsittelyä. – Olisimme jatka-
neet mielellään Hyvinkäällä, mutta hävisim-
me tarjouskilpailun. Aikaisemmin riitti, jos 
hoidat homman hyvin ja tilaaja on tyytyväi-
nen. Nyt kaikki palvelut kilpailutetaan hal-
vimman hinnan periaatteella, Harri pohtii.

Jotain hyvääkin seurasi, sillä yhtiön 
liikevaihto on viimeisen viiden vuoden 
aikana yli 20-kertaistunut 1,5 miljoonaan 
euroon. Harri Nokkalan mukaan kasvu on 
ollut myös tuloksellista.

– Lähdimme pienestä liikkeelle. Ensim-
mäisen koneen ostimme veljeni Janne Nok-
kalan kanssa isältämme, joka ehdotti yrityk-
sen perustamista. Olimme silloin parikymp-
pisiä ja työskentelimme hänen yrityksensä, 
Hyvinkään Multajalosteen palveluksessa. 
Yhteistyö isän kanssa jatkuu edelleen, Harri  
kertoo.

Muutama vuosi sitten perustettiin lisäksi 
aputoiminimi JHN Teollisuuspalvelut, joka 
myy yhtiön mukaan kaikkea mahdollista 
koneiden suodattimista öljyyn, varaosiin ja 
korjaamopalveluihin.

Kuonatkin hyödynnetään

Viime syksynä yhtiö käsitteli ensimmäistä 
kertaa jätteenpolton pohjakuonia, joita on 
hyödynnetty Ämmässuolla kaatopaikka-
rakenteisiin. Samalla periaatteella pohja-
kuonia on kokeiltu hyödyntää esimerkiksi 
Lakeuden Etapin koekentällä ja Seinäjoen 
ohikulkutiehankkeessa.

Ämmässuolla on alettu hiljattain kom-
postoida jätevesilietettäkin. Sen huomaa 
taukotilaan leijailevasta pistävästä tuoksus-
ta, joka tulee jätevesipuhdistamolta.

– HSY tekee jo Metsäpirtissä jätevesiliet-
teestä multaa, mutta nyt sitä aletaan tehdä 
myös Espoossa, Harri kertoo. – Meille jäte-
veden lietteen käsittely on tuttua, koska 
teimme sitä 2000-luvun alussa Keravalla.

Pilaantuneiden maiden vastaanotto ja 
käsittely on tehtävä omassa hallissaan, kos-
ka mullan seassa on usein bensiiniä, öljyä 
ja raskasmetalleja. – Kasoja on seulottava, 

ilmastettava ja näytteistettävä jatkuvasti. 
Haihtumalla otetaan esimerkiksi kaasuve-
tyjä pois.

Taloushallinto vaatii huomiota

INFRA Uudenmaan jäseneksi Kaiwur liittyi 
hiljattain. – Lapsuuden kaverimme Harri 
Virtanen RTA-Yhtiöistä otti asian puheeksi 
ja otimme härkää sarvista, Harri kertoo.

Yhdistystoiminnassa kiinnostaa verkos-
toituminen. Myös koulutuksista voi olla hyö-
tyä kasvuyritykselle. 

– Ajamme veljeni kanssa päivisin koneita 
ja vastaamme työnjohdosta, minkä lisäksi 
teemme varaosakauppaa. Muu hallinto hoi-
detaan öisin. On ollut puhetta siitä, että on 
pakko keskittyä enemmän paperipuoleen, 
Harri Nokkala kertoo.

Nuorempi veli Janne vastaa Kekkilän 
multatuotannon koneurakoinnista Espoos-
sa ja Vantaalla. Harrin vastuulla on HSY:n 
jätteenkäsittelyn koneurakointi Ämmäs-
suon kaatopaikalla. Multatuotanto vastaa 
30 prosenttia ja jätebisnes 70 prosenttia 
liikevaihdosta. 

– Kekkilässä on lähes 20 erilaista multa-
lajia ja kaikkiin niistä on omat reseptinsä. 
Multatuotantokaan ei ole pelkkää koneella 
ajoa, vaan tuotantoa on seurattava tarkasti. 
Sama koskee tietysti jätteenkäsittelyä. Pit-
kän kokemuksen lisäksi helpotusta tuovat 
nykyaikaiset raportointijärjestelmät, jotka 
vähentävät turhaa työtä ja virheitä, Janne 
ja Harri toteavat. 

Multatuotantokaan ei ole pelkkää koneella 
ajoa, vaan tuotantoa on seurattava tarkasti, 
Janne Nokkala korostaa.

Biojätteen käsittelyn prosessikaavio. Kaavio: Kati Salminen, lähde www.hsy.fi



Erkki Mäntylä: INFRA tarvitsee eri puolilla Suomea toimivien piirien näkemykset.
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Edustajiston roolia  
halutaan kasvattaa
INFRA ry:n luottamusmiehistä koostuva vaa-
livaliokunta on ehdottanut, että yhdistyksen 
toimintaa tehostetaan supistamalla keskus-
liiton hallitusta. Vastaavasti kasvatettaisiin 
edustajiston roolia keskustelevana elimenä. 

Teksti ja kuva: Kaisa Salminen 
Kaaviot: Kati Salminen

Keskusliiton hallituksen paikkamäärät 
vähenisivät ehdotuksen mukaan seitsemäs-
tätoista kymmeneen. Kymmenen prosentin 
jäsenmaksuosuudella saisi jatkossa las-
kennallisesti yhden hallituspaikan, minkä 
seurauksena kaikille piiriyhdistyksille ei 
riittäisi enää omaa paikkaa.

– Piiriyhdistyksistä Uusimaa saisi las-
kennallisesti kaksi paikkaa ja Pohjoinen 
yhden. Länsi- ja Kaakkois-Suomi olisivat 
vastaavasti laskien molemmat lähellä omaa 
hallituspaikkaa. Loput paikat jaettaisiin 
piirien muodostamille alliansseille, INFRA 
ry:n toimitusjohtaja Paavo Syrjö laskee. 

Yritysjäsenten paikkoja vähennettäisiin 
samassa suhteessa. Yritysjäsenet maksavat 
INFRAn jäsenmaksuista nyt 30 prosenttia ja 
piiriyhdistykset 70 prosenttia. 

– Myös INFRAn byrokraattiseksi koettua 
rakennetta ja toimintatapaa halutaan yksin-
kertaistaa.  Olisiko jaostoja syytä yhdistää, 
tai pitäisikö edustajiston paikkoja vähen-
tää? Näistä asioista käydään keskustelua.

Ilman meitä ei ole teitä

INFRAn edustajisto kokoontuu kaksi kertaa 
vuodessa sääntömääräiseen kokoukseen. 
Keväällä hyväksytään toimintakertomus ja 
tilinpäätös, syksyllä budjetti. Lisäksi syksyl-
lä tehdään päätökset hallituksen jäsenistä 
ja puheenjohtajista.

– Sääntömääräiset asiat on kuitattu koko-
uksissa nuijankopautuksella. Näin voidaan 
toki toimia jatkossakin, jos halutaan. On 
kuitenkin toivottu, että edustajistossa syn-
tyisi keskustelua INFRAn linjauksista ja kan-
nanotoista. Keskusliiton hallitus toteuttaisi 

edustajiston tahtotilaa pienemmällä halli-
tuksella helpommin, Syrjö arvioi.

Esimerkiksi Uudenmaan piirillä on edus-
tajistossa kahdeksan paikkaa, mutta viime 
kokoukseen saapui vain kaksi edustajaa 
Uudeltamaalta.

– Kokouksiin osallistuminen on tärkeää,  
koska edustajistosta saa paljon tietoa ja 
mahdollisuuden vaikuttaa. INFRAn kan-
nanottoja kuunnellaan tarkemmin kuin 
järjestäytymättömien huutelua, Syrjö 
korostaa.

Kaikkien näkemykset tarvitaan

INFRAn luottamuselimissä pitkään vaikut-
tanut Erkki Mäntylä suhtautuu ajatukseen 
hallituksen supistamisesta epäilevästi. 

–  INFRA tarvitsee eri puolilla Suomea 
toimivien piirien näkemykset. Jos päätöksiä 
aletaan tehtailla konemaisesti, ei hallituk-
selle ole tarvetta. Joukkue tarvitsee kaikki 
pelaajat; yhden hengen yritys on yhtä tär-
keä kuin 70 hengen yritys, hän sanoo.

Päätöksenteon hitautta ei Mäntylän mie-
lestä ratkaista organisaatiomuutoksilla. 
Ihmisiä pitää kouluttaa, jos kokoukset ovat 
tehottomia. Kokoukset voidaan myös järjes-
tää virtuaalisesti, jolloin ihmisiä ei tarvitse 
siirrellä paikasta toiseen.

– Jos kaikesta huolimatta hallitustyös-
kentelyä olisi pakko tiivistää, paikat on 
jaettava vuorotellen piirien kesken. Asioita 
voitaisiin ajaa tarvittaessa myös lähimmän 
edustavan piiriyhdistyksen kautta tai esi-
merkiksi sähköpostitse.

Nuoret ja nukkuvat hereille

Edustajiston toiminta on Mäntylän mieles-
tä nyt väärillä urilla, koska se ei yksittäisiä 
poikkeuksia lukuun ottamatta haasta kes-
kusliiton hallitusta. 

– Tilaisuudet ovat mitäänsanomattomia 
eivätkä kiinnosta enää luottamusmiehiä. 
Tähän on saatava muutos, hän tokaisee. 

– Jopa demokratia on vaarassa, kun hal-
lituksen jäsenet ovat vajavaisesti paikalla ja  

Maskin Expo 2016 -maarakennuskonemessut  
Tukholma Stoxa

Lähtö pe 27.5.2016 m/m Viking Gabriella klo 17:00
Messuilla la 28.5.2016 klo 11–15, edestakainen bussikuljetus satamasta 

Paluu su 29.5.2016 klo 10:00 Helsinki
Hinta ja tarkempi ohjelma lähetetään jäsenille tammikuussa

      FAKTA 
	 Ylintä päätösvaltaa INFRA ry:ssä käyttää edustajisto

	 Edustajistossa ovat kaikki piiriyhdistykset ja yritysjäsenet edustettuina 

	 Hallitus toteuttaa edustajiston tahtotilaa ja vastaa operatiivisesta johtamisesta

	 Valiokuntatasolla on vastuu keskusliiton hallituksen asettamien strategisten tavoitteiden 

koordinoinnista ja eteenpäin viemisestä

	 Toimialajaostot ovat omien alojensa asiantuntijaelimiä ja vastaavat strategian toteuttami-

sesta omilla toimialoillaan

	 Sekä jaostoja*) että valiokuntia**) on viisi

	 Valiokunnat eivät asetu jaostojen yläpuolelle, vaan koordinoivat eri jaostojen toimintaa 

niille yhteisissä asioissa

	 Luottamusmieselinten apuna strategian toteuttamisessa toimivat keskusliiton toimisto ja 

piiriyhdistykset

 *) Työmarkkina-, urakointi-, konepalvelu-, ympäristö- ja turvallisuusvaliokunnat
 **) Asfaltti-, kiviaines-, purku-, nosturi- ja kunnossapitojaostot

INFRA Uusimaa ry luottamushenkilöt 2016

JäsenPuheenjohtaja 
2015–2016
Varapuheenjohtaja 
2016–2017

Jäsen 2015–2016

Jäsen 2016–2017

Varajäsen 2016

Varsinainen jäsen
2015–2016

Varsinainen jäsen
2016–2017

INFRA Uusimaa ry hallitus INFRA ry edustajisto 2016 INFRA ry hallitus

INFRA ry vaalivaliokunta 2016

Nina Lindström

Juha Halonen

Tuomo Piekka
Martti Smalen
Kari Muhonen
Sami Tervo

Jyri Hussa
Kari Tuominen
Jari Teini
Oskari Wuorio

Pia Metsola
Kalevi Hyytinen

Erkki Mäntylä
Pertti Varakas
Ari Salonen
Jari Teini
Jyri Hussa
Teijo Skyttä
Pia Metsola
Juhani Peltomäki

Nina Lindström
Reijo Wuorio

Juha Halonen

Erkki Mäntylä

edustajisto vain siunaa päätökset. Yksi pii-
riyhdistys voi aggressiivisella tavalla ajaa 
omia tavoitteitaan.

Piiriyhdistystenkin pitäisi Mäntylän mie-
lestä ymmärtää, että edustajistossa tehdään 
tärkeitä päätöksiä. Nyt edustajistoon vali-
taan jäseniä, jotka eivät pahimmillaan tiedä 
mistä ovat tulossa päättämään. 

– Myös keskusliiton hallituksen pitäisi 
kannustaa edustajistoa mukaan päätöksen 
tekoon, ettei kuilu keskusliiton ja piiriyhdis-
tysten välillä kasva liian suureksi. Meillä on 
tiukka tehtävä saada nuoret osallistumaan 
ja herättää nukkuvat jäsenet. Eniten haas-
teita on jäsenmäärältään suurella Uudella-
maalla. Keskusliiton ja piiriyhdistysten pitää 
jalkautua paremmin paremmin kentälle.

Urakointiasioiden rooli korostuu

Toistaiseksi INFRAn organisaatioon on tehty  

vain pieniä muutoksia. Jaostotyöryhmän 
ehdotuksen mukaan vanhat nimet konepal-
velu ja urakointi on otettu takaisin käyttöön. 
Lisäksi INFRA Nuorille on annettu vastuu-
ta koulutuspolitiikasta yhdessä toimiston 
kanssa.

Urakointijaoston nimi vaihtui muutama 
vuosi sitten edunvalvonta- ja kehittämisva-
liokunnaksi (EK-valiokunnaksi). Konepalve-
lujaoston nimi vaihtui samassa yhteydessä 
MVR-yrittäjävaliokunnaksi.

– EK-valiokunnassa käsiteltiin jaostotyö-
ryhmän mielestä asioita, jotka olivat liian 
kaukana yritysten arjesta, esimerkiksi vaa-
livaikuttamista. Se jää jatkossa pääasiassa 
hallituksen vastuulle, Syrjö kertoo. Valtion 
ja etenkin kuntien hankinnat ovat mer-
kittävässä roolissa pk- ja perheyrityksille.  
Hankinta-asioiden käsittelyä  on haluttu sen 
takia lisätä urakointivaliokunnassa. 

INFRA Uudenmaan syyskokouksessa valittiin yhdistyksen luottamushenkilöt seuraavalle kaudelle.

Koulutuskalenteri

http://www.rakennusteollisuus.fi/INFRA-Akatemia/



Pimeä vuodenaika on taas täällä 
ja on aika kääntää katseet valoa 
kohti. Valomastot parantavat 
työmaiden työturvallisuutta 
huonattavasti. 

Atlas Copcolla on eri 
valomastovaihtoehtoja eri 
käyttötarkoituksiin ja eri 
budjetteihin ja nyt saat ne 
erikoishinnalla.

Soita ja kysy lisää!

Tuotepäällikkö 
Eero Vainikka
puhelin 020 718 9229

LOPETA 
PIMEÄT TYÖT!

INFRA ry:n strategia vuosiksi 2016–2019 esi-
teltiin jäsenistölle liittopäivien yhteydessä  
Vaasassa 7.11.2015. Strategiset linjaukset päi-
vitettiin vastaamaan infra-alan toimintaym-
päristössä tapahtuneita muutoksia. 

INFRA Uusimaa ry:n toimintasuunnitel-
ma, joka pohjautuu pitkälti INFRAN strate-
giaan, hyväksyttiin yhdistyksen syyskokouk-
sessa. Strategia ja toimintasuunnitelma ovat 
yhdistyksen työ- ja arviointivälineitä, joiden 
avulla pyritään vastaamaan mahdollisem-
man nopeasti infra-alaa ja yrittäjiä kohtaa-
viin haasteisiin. 

Mitä tämä strategia oikein pitää sisäl-
lään? Jos tätä yrittää jotenkin kiteyttää, 
niin toimintamme päätarkoitus on raken-
taa perustaa Suomen kilpailukyvylle sekä 
parantaa jäsenyritysten edellytyksiä tehdä 
työtään tuottavasti ja laadukkaasti. 

Perustehtäviimme kuuluu lisäksi kehittää 
ja ylläpitää yritysten osaamista ja verkostoi-
tumista. Erittäin tärkeä tehtävä on tuottaa 
tietoa ja välittää sitä, sekä tehdä sidosryh-
mäyhteistyötä eri yhteistyötahojen kanssa.

Kuntavaaleihin 2017 valmistautuminen 
on jo aloitettu. Infratoimialalle ollaan mää-
rittelemässä selkeät kuntavaalitavoitteet ja 
niiden tutuksi tekeminen päättäjille vaatii 
viime eduskuntavaalien tapaan kovasti 
työtä. Vaikka päävastuu tämän ilosanoman 
eteenpäin viemisestä onkin INFRAN hen-
kilöstöllä, tarvitaan tähän työhön mukaan 
myös aktiivisia yrittäjiä. Pienistä puroista 
syntyy suuri virta: vaikuttamismahdollisuu-

temme paranevat merkittävästi.
Infratoimialalle kirkastetaan eettiset peli-

säännöt, joiden tarkoitus on mahdollisim-
man tasapuolisesti ja kattavasti määritellä 
hyvät maarakentamisen käyttäytymistavat. 
Vaikka nämä säännöt eivät ole juridisesti 
sitovia vaan enemmänkin suositusluontoi-
sia, pyrkimyksenä on, että ne tulevat laajalti 
tunnetuksi ja kaikki INFRAn jäsenet sitou-
tuvat niihin. Lopputuloksena on onnistunut 
työkohde, jossa kaikki osapuolet ovat tyyty-
väisiä ja arvostavat toisiaan.

INFRA Uudenmaan tehtävänä on tuottaa 
erinomaista ja tasalaatuista jäsenpalvelua. 
Yhdistys pyrkii kartoittamaan koulutus-
tarjontaa ja tarjoamaan INFRA-Akatemian 
kautta sellaista koulutusta, jolle jäsenistöllä 
on tarvetta. Tulemme tekemään niin jäsen-
tyytyväisyydestä kuin koulutustarpeestakin 
jäsenkyselyjä. Toimintamme kehittämisen 
kannalta on ensiarvoisen tärkeää, että kyse-
lyihin saadaan riittävästi vastauksia ja näin 
kentän ääni kuuluviin.

INFRAn toiminnasta tehdään piiriyhdis-
tyslähtöisempää. Piirin toiminnasta teh-
dään jäsentä lähempänä olevaa. Tavoitteita 
ja haasteita riittää ja konkreettiset toiminta-
tavat ovat työn alla. 

Hyvää Joulua ja työntäytteistä sekä menes-
tyksekästä vuotta 2016 toivottaen!

Mikaela Aaltonen
Toiminnanjohtaja, INFRA Uusimaa ry

Toiminnanjohtajan  
terveiset

INFRAn jääkiekkojoukkueen kausi 
alkoi komeasti Kreate Oy:n vieraana 
Tikkurilassa Trio Areenalla perjantaina 
9.10.2015.

Takkiin tuli numeroin 5–1. Selvistä 
numeroista huolimatta peli oli tasai-
nen ja isäntämme repäisi ottelun lop-
pupuolella selvän eron ehkä aavistuk-
sen väsähtäneestä joukkueestamme. 
INFRAN näkyvimpiä pelaajia  tasaisessa 
pelissä olivat Jouni ”the dog” Tammi 
sekä komean yhdistelmän jälkeen maa-
lin lakaissut Petri Ruostetoja. Maalin 
syötti nätisti Emil Mäntylä.

INFRAn joukkue koostuu INFRAn 

jäsenistöstä tai INFRAn yhteistyöjäsen-
ten edustajista. Listoilla on kaikkiaan 
noin 35 nuorempaa ja kokeneempaa 
pelimiestä. Mukaan mahtuu aina uusia 
innostuneita kavereita!

NÄHDÄÄN PELIHOMMISSA NIIN UU- 
DET KUIN VANHATKIN ”PELIMANNIT”! 

HUOM! Toinen peli pelattiin 16.10. ja 
Erkki ilmoittaa seuraavan pelin ajankoh-
dan. Lisätietoa antavat: Erkki Mäntylä, 
puh. 0400 407 060 tai Magnus Frisk 
INFRA ry

Työteliästä syksyä kaikille toivottaen,
Erkki Mäntylä

INFRA Uudenmaan  
jääkiekkojoukkue aloitti kautensa
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12 | INFRA Uusimaa

INFRA Uusimaa ry:n yhteistyökumppanit

Aluemyyntipäällikkö Juha Närhi Puh 0400 433761 Oy Teboil Ab

Palvelunumero 03 040 506, www.a-vakuutus.fi

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

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

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

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

Espoo

IKH Espoo, Vantaa, Konala yhteislogo  
INFRA Uusimaa -lehteen 

Koko: 185 x 36 mm

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

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

harri.forsman@st1.fi, (Itä-Uusimaa)

Tarja Toivonen, tarja.toivonen@woikoski.fi

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

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

Lämpöpuisto Oy, Puh: 0800-19292, www.lampopuisto.fi
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Hallitusvaltikka  
isältä pojalle
INFRA Uudenmaan syyskokouksessa hal-
litusvastuuta siirtyi isältä pojalle. Pitkän 
hallitusuran tehneen Reijo Wuorion tilalle 
valittiin uutena jäsenenä Oskari Wuorio. 

Teksti ja kuva: Kaisa Salminen

Reijo Wuorio perusti 30 vuotta sitten yhden 
miehen ja kaivurin yrityksen. Se työllistää 
nykyisin 60 henkilöä ja pääurakoi vaativia 
kohteita. Toisena tärkeänä tukijalkana on 
kiviainesbisnes. 

Muutama kuukausi sitten tämä yhtiö, eli 
Konevuori Oy, hankki kymmenen hehtaaria 
teollisuusalueita Tolkkisista. 

– Tulevaisuuden keihäänkärjeksi on nou-
semassa kokonaisten alueiden kehittäminen. 
Tarkoituksenamme on hakea hyviä partnerei-
ta, sekä myydä tai vuokrata jalostamiamme 
tontteja.

Uusiin haasteisiin

Oskari Wuorion ensimmäiset muistot 
infra-alalta liittyvät siihen, kun hän istui 
neljän vuoden ikäisenä kaivukoneen latti-
alla. – Se taisi olla 1990-luvun puolivälissä 
Ison Omenan työmaalla Espoossa. Viimei-
set kymmenen vuotta olen toiminut itsekin 
koneenkuljettajana, nyt 24-vuotias Oskari 
kertoo.

Oppisopimuskoulutuksesta on Konevuo-
rella hyviä kokemuksia ja Oskarikin on kou-
luttautunut sitä kautta koneenkuljettajaksi.

– Isänä on hieman vaikea nähdä, missä 
vaiheessa poika on valmis ottamaan lisää 
vastuuta, mutta nyt olisi ehkä oikea aika 
miettiä roolituksia uudestaan. Tämä Tolk-
kisten tontti on Oskarille hyvä pala lähteä 
jalostamaan, Reijo pohtii.

Varamiehistä voisi luopua?

Reijo on tehnyt 20-vuotisen uran INFRA 
Uudenmaan hallituksessa ja 10-vuotisen 
uran INFRAn keskusliiton hallituksessa, 
jota hän kuvailee hyväksi näköalapaikaksi. 

– Keskusliiton hallituksessa pysyy hyvin 
hereillä siitä, mitä valtakunnassa tapah-
tuu, koska edustettuina ovat kaikki piirit. 
INFRAssa voi vaikuttaa niin paljon kuin 
itse haluaa. Myös poliitikkoja on helpompi 
INFRAn edustajana lähestyä, Reijo pohtii. 

Keskusliiton hallitusta ei hänen mieles-
tään kannata lähteä vaalivaliokunnan ehdo-
tuksen mukaisesti supistamaan.

– Kokouksiin jäisi vain kourallinen ihmi-
siä, koska kaikki eivät aina pääse paikalle. 
Luovutaan mieluummin varamiehistä, jos 
se koetaan tarpeelliseksi. Edustajiston kes-
kustelevaa roolia on kuitenkin syytä nostaa.

Infra-ala vaatii luonnetta

INFRAssa on oltu huolissaan siitä, että luot-
tamustehtävät eivät kiinnosta nuoria kuten 
aikaisemmin. Oskari on kokenut hankalaksi 
lähinnä sen, että INFRA Nuorten tapaamiset 
vievät ohjelmineen kaksi työpäivää. INFRA 
Nuorten hän soisi pysyvän verkottumis-
foorumina, jotta INFRAn jäsenyrittäjien 
jälkikasvun ja nuorten infrayrittäjien olisi 
helpompi liittyä toimintaan.

– Mitä aiemmin verkostoihin pääsee 
mukaan, sitä helpompi on osallistua jat-
kossa yhdistystoimintaan ja kasvaa sen 
mukana. 

Henkilökohtaisesti häntä kiinnostavat 
3D-kaivumallit ja digitalisoituminen. Suun-
nitelmissa on myös yrittää uudestaan infra-
rakennusmestarin koulutukseen.

– Kiinnostus infra-alaa kohtaan on noussut  

digitalisaation myötä. Moni suoraan lukios-
ta insinöörikoulutukseen hakenut huomaa 
kuitenkin valmistuttuaan, ettei ala ollut-
kaan ehkä oikea. Infra-alalla vaaditaan 
tiettyä luonnetta, että pärjää.

Yhteistyötä kannattaa lisätä

Reijo toimii myös INFRA Uudenmaan kau-
pallisen toimikunnan puheenjohtajana. 
Julkisten hankintojen paisuvat urakkakoot 
huolettavat, koska yhden koneen yrittäjien 
on vaikea päästä isoihin urakoihin kiinni. 

– Uudenmaan yrittäjiä suosittelen teke-
mään työyhteenliittymiä, jos omat hartiat 

eivät kanna. Yhteistyötä kannattaa ylipää-
tään lisätä; olemme esimerkiksi Konevuo-
ressa säästäneet koneiden yhteishankin-
noilla kymmeniä tuhansia euroja. INFRAssa 
voisi olla myös keskustelufoorumi yhteisten 
ongelmien käsittelyyn.

Reijo on INFRAn Kiviainesjaostonkin 
jäsen. – Koen sen hyväksi paikaksi pysyä 
selvillä alan lainsäädännöstä ja muutoksis-
ta, hän toteaa. Myös nuorempaa sukupolvea 
hän neuvoo pysymään kehityksessä muka-
na ja järjestämään sopivasti tapahtumia 
Kehä Kolmosen sekä Hangon tien tuntu-
maan. 


