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Innovatiivinen infrayrittäjä

Pääministerit haluaisivat poistaa työelämän ja oppilaitosten välisiä raja-aitoja.

Pääministerit haluavat poistaa raja-aitoja
Pohjoismaiden, Baltian maiden ja Britannian pääministerit kokoontuivat Espoossa järjestettyyn Northern Future Forumiin
pohtimaan, miten talouteen ja yrittäjyyteen saataisiin vauhtia. Miten luodaan
innovatiivista liiketoimintaa ja uudistetaan
koulutusjärjestelmiä? Millä keinoin Euroopan kilpailukyky saataisiin nousuun?
Teksti ja kuva: Kaisa Salminen

– Tämä on maidemme yhteinen ongelma,
Britannian pääministeri David Cameron totesi Otaniemessä järjestetyssä
tilaisuudessa.
Tapahtumassa oli mukana noin 80 eri
alojen asiantuntijaa monista eri maista
alustamassa vapaamuotoisiksi tarkoitettuja
keskusteluja, joissa ideoiden sallittiin lentää. Pääministeri Alexander Stubb evästi
osallistujia toteamalla, että asioita kannat-

taa tarkastella joskus laatikon ulkopuolelta. Paikkaa hän piti tähän sopivana, koska
Otaniemestä on lähtöisin monia teknisiä
innovaatioita.
Ratkaisun avaimia haettiin keskusteluryhmissä usein liike-elämän ja yliopistojen
välisistä ekosysteemeistä. Jo pitkään on
puhuttu siitä, että oppilaitoksissa pitäisi
opiskella työelämää eikä instituutiota varten, mutta nyt haluttiin siirtyä käytännön
tekoihin. Työelämän ja oppilaitosten väliset
raja-aidat haluttaisiin repiä alas.
Esimerkiksi Ruotsissa ollaan tiivistämässä yliopistojen ja liikemaailman yhteyksiä.
Tavoitteena on luoda uusia tuotteita, innovaatioita ja liiketoimintaa. Tämä on asia,
joka priorisoidaan tulevaisuudessa todella
korkealle.
Myös Aalto-yliopistossa kehitetään
uusia yhteistyötapoja. Tavoitteena on luoda liiketoimintaa ja innovaatioita yhdessä

yrittäjien, opettajien, oppilaiden ja liikeelämän kanssa. Toimiva yritysekosysteemi, innovatiivinen yritystoiminta ja kansainvälinen koulutus on valittu kehityksen
vetureiksi.
Hyvänä esimerkkinä mainittiin tapahtumalle tilat tarjoava Startup Sauna, jota
kehitetään yrityskiihdyttämöksi. Myös
avoin yhteistyötila Urban Mill sekä tuotekehityksen tutkimus- ja oppimisympäristö Design Factory oli valjastettu foorumin
käyttöön.
Innostu ja inspiroidu
Suomen ja Britannian pääministerit suunnittelivat järjestävänsä startup -yrittäjille
ja sijoittajille yhteisiä tilaisuuksia Kesärannassa, koska startup -yrityksiä halutaan
kannustaa kasvu-uralle.
Viron pääministeri Taavi Rõivas muistutti inspiraation merkityksestä ja esitti sen

kytkemistä startup -yritysten rahoitukseen.
Hän ohjaisi rahat mieluummin ihmisille,
jotka inspiroituvat ja inspiroivat muitakin,
kuin prosesseille.
– Yrittämisen tieltä olisi purettava esteitä
ja byrokratiaa. Myös maiden välillä on turhia digitaalisia muureja. Suomi ja Viro ovat
luomassa yhteisiä digitaalisia palveluja
ensimmäisenä maailmassa ja haluan kannustaa muita maita mukaan tähän yhteistyöhön, hän totesi.
Digitaalisuus haluttiin viedä kouluihinkin. Esimerkiksi Englannissa on alkamassa
tiedeaineiden ja koodauksen opetus Viron
tapaan kouluissa.
– Teknologia muuttaa ajattelutapojamme ja kaikki ympärillämme olevat laitteet
vaikuttavat siihen, miten aivomme toimivat. Se voi tuntua joskus pelottavalta, mutta
pitäisi nähdä mahdollisuutena, Alexander
Stubb totesi.

Heureka menee maan alle
Heurekan tiedepuistossa Vantaalla pääsee kokeilemaan kallionporaussimulaattoria ja minikaivuria sekä tutustumaan
infra-alan ammatteihin leikin varjolla.
Näyttelyä on ollut rakentamassa kolmisenkymmentä alan yritystä yhteistyössä
tiedepuiston kanssa.
Teksti ja kuva: Kaisa Salminen

Minikaivurin puikoissa lahtelaiset sisarukset, Julius ja Silja, kauhovat jyviä laariin.
Heidän isänsä Mikko Hannula on tyytyväinen siihen, että lapsille on löytynyt
mukavaa puuhaa syyslomalla ja infra-ala
tulee näyttelyssä tutuksi.
– Näyttely kiinnostaa myös ammatillisesti. Suosittelen usein työni puolesta ihmisiä
hakeutumaan infra-alalle ja asiakaskunnassakin on alan yrityksiä. Osaajia tarvitaan
pitkälle tulevaisuuteen, koska koneita ei
voi automatisoida loputtomasti, hän toteaa.
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Hannulan edustama yritys Cimson Koulutuspalvelut Oy tarjoaa muun muassa
uravalmennusta.

Heurekan maanalainen näyttely on hyvä esimerkki tiedemaailman ja yritysten välisestä yhteistyöstä.
Minikaivurilla ajo sujuu lahtelaiselta Juliukselta ja Siljalta varmoin ottein.

näyttelyn hiteistä.
Enemmän haasteita kaipaava voi porata kalliota Sandvikin opetuskäytössä
olleessa kallionporaussimulaattorissa ja
sen jälkeen panostaa tunneleita. Miten esimerkiksi kalliosta saa irtoamaan 500 000
tonnia kiveä? Tähän ja moneen muuhun
kysymykseen löytyy vastaus näyttelystä, jossa kaikkia vempaimia saa kokeilla
vapaasti turvallisessa ympäristössä.
Maan alle -näyttely on esillä Heurekas-

sa 11.10.2014 – 20.9.2015, jonka jälkeen se
lähtee kiertämään maailmaa. Näyttelyn
pääyhteistyökumppani on Sandvik Mining
and Construction Oy ja sitä on ollut rakentamassa kolmisenkymmentä alan yritystä.
Samalla näyttelylipulla voi tutustua
myös muihin näyttelyihin: koko perheen
Lasten Heureka -näyttelyyn, Heurekaklassikoihin sekä päänäyttelyn teemoihin
Suolistossa suhisee, Kolikon tie, Älykäs
kaupunki ja Suojaan!

minen kaikessa, toiminnallisten yksiköiden
hajottaminen, tiedon jakaminen kaikille ja
toimivien innovaatioiden esittely.
Ala on harvoin pystynyt tarjoamaan
yrittäjälleen suppeita työnkuvia, hierarkiaa, stabiileja toimintayksiköitä tai sulkeutuneisuutta. Pärjätäkseen yrittäjän on
pitänyt toimia kuten innovatiivisen työyhteisön peruspilarit kertovat; olla välittömässä vuorovaikutuksessa työntekijöihin
ja hyväksyä virheet toiminnassa, asettaa
tavoitteita ja aikatauluja sekä analysoida toteutumaa, jotta on voinut onnistua
tekemässään.
Työnkuvat ovat olleet laajoja ja joustavia
aina. Ihmisiä on siirrelty tehtävästä toiseen,
vaikka tilaaja ei siitä ole aina pitänyt. Porukan palkitseminen on ollut yleistä, ellei
työtehtävä ole ollut yksilölaji ja hierarkiasta ei ole ollut tietoakaan, kun isäntä on itse
työntänyt kätensä kuvainnollisesti paskaan.
Mikäli yrittäjällä on ollut niin hyvä
mäihä, että toimintaan on pesiytynyt
monivuotinen sopimus, tuskin on päässyt
syntymään toiminnallista yksikköä ennen
kuin se on jouduttu hajottamaan joko siksi,

että lunta tullutkaan tai pakkanen jäädytti
maan. Keskimäärin infrahanke kestää neljä
kuukautta.
Vaikka suomalainen ei puhu eikä pussaa, kyllä se työasiat hoitaa puhumalla tai
sitten viittomalla. Tietoa on kuitenkin jaettu
aina, koska yksin ei ole pärjätty. Niin ja jos
jotain innovatiivista infrayrittäjä on mielestään keksinyt, ei ole ollut tapana laittaa vakkaa kannen alle. Kuka se on isoin ja komein!
Niin ja koneet ja laitteet ne vasta ovat
kehittyneet viimeisen 50 vuoden aikana. Joskus infrayrittäjä on ollut niitä ihan itse keksimässä, mutta vähintään niitä on jokainen
käyttänyt. Ja jälleen mitä uudempi ja komeampi on käytössä, sitä isomman kunnioituksen on piireissä saanut. Luulisin 3D-mallinnuksen olevan itsestään selvää alalle.
Uskon, että me infrayrittäjät olemme
valmiita kaikenlaiseen ja milloin vain.
Tangoon tarvitaan kuitenkin aina kaksi,
ilman tilaajien innovatiivista näkemystä on
vaikea tanssia. Pistän jälleen kerran ilolla
merkille, että lehteemme on kerätty hienoja
esimerkkejä innovatiivisuudesta, seuratkaa
niitä!

NINA LINDSTRÖM

Pääkaupunkiseudulle lisää pätevyysvaatimuksia
Hän muistuttaa, että kaivantojen suojauksessa tulee käyttää asianmukaisia materiaaleja ja oikeantyyppisiä aitoja, joissa on
riittävästi heijastavaa materiaalia. Liikennemerkkien ja aitojen pitää pysyä pystyssä,
vaikka joku nojaisikin niihin.
– Tärkeintä on, ettei kukaan pääse putoamaan kaivantoihin.
Lisäksi työmaa-alueita oli eroteltu huonosti yleisistä alueista, työmaatarvikkeita
oli vuokratun alueen ulkopuolella ja laastia valutettiin luvatta sekä käsittelemättä
kaivoihin.

Pääkaupunkiseudun kunnat kiristävät pätevyysvaatimuksia. Kaikilla katutyöluvan vaativilla työmailla pitää olla 1.1.2015 lähtien
vähintään yksi henkilö, jolla on Pääkaupunkiseudun (PKS) katutyökortti suoritettuna.
Nykyinen vaatimus, jonka mukaan kaivutyöstä vastaavalla pitää olla voimassa oleva PKSkatutyökortti, Tieturva I- tai Tieturva II -kortti kaivulupaa haettaessa, pysyy ennallaan.
Teksti ja kuva: Kaisa Salminen

Yritykset ovat varautuneet lisävaatimuksiin
kurssittamalla henkilöstöään. Katutyökortin
saa suorittamalla Helsingin kaupungin Oiva
Akatemian järjestämän Pääkaupunkiseudun
katutyöt -kurssin. Hintaa kurssille tulee 290
euroa ja kortti on voimassa viisi vuotta.
– Meidän on varmistuttava siitä, että
vuoden vaihteen jälkeen kaikilla vaadituilla
työmailla on yksi katutyökortin suorittanut
henkilö. Koulutimme jo keväällä kuusi henkilöä ja marraskuussa on tarkoitus kouluttaa
lisää henkilöstöä, Louhintahiekan varatoimitusjohtaja Kari Muhonen kertoi lokakuussa.
Toimintaa tehostetaan

Huuhdo kultaa
Uusi Maan alle -näyttely vie kävijät maanalaisen rakentamisen, geologian ja kaivosten maailmaan. Aidon tuntuisessa ympäristössä voi eläytyä esimerkiksi matkalle maan
ytimeen. Näyttely sopii kaikenikäisille, vaikka osa kohteista onkin suunnattu lapsille.
Malmikoirahahmo ohjaa lapsivierailijat
Tunnelien työmyyrät -näyttelyyn, missä
rusnauskone, dumpperi, poraus- ja panostuslaite kertovat työstään. Tarinat perustuvat Tampereen rantatunnelityömaalla
tehtyihin haastatteluihin.
Taitojaan voi hioa myös kullanhuuhdonnassa. Hiekka-altaaseen lisätään
säännöllisin välein oikeata kultaa Lemmenjoen alueelta ja mukaansa saa kultahipun. Tämä on minikaivurin ohella yksi

Sanasta innovatiivisuus on muodostunut
käsite, jonka jokainen tuntee ja uskoo
ymmärtävänsä. Minulle sana innovatiivisuus tuo mieleen uutta ajattelua, kehittyviä toimintatapoja ja positiivista tekemistä.
Kun katsoin sanaa wikipediasta, eräs merkitys sanalle kuuluu näin: ”Innovatiivisuuden voidaan katsoa olevan luovuutta, johon
liittyy käytäntöönsaattamispyrkimys”.
Innovatiivisuutta on tutkittu monelta
kantilta ja innovatiiviselle työyhteisölle on
määritelty kymmenen kohdan perusperiaatteet. Niitä lukiessa pidin innovatiivista
työyhteisöä hyvin tuttuna, suorastaan itsestään selvänä. Näinhän meillä aina on toimittu, kuitenkin niin, ettemme aina ole tätä
ymmärtäneet. Toimintatapa on osittain muodostunut luonnostaan niistä mahdollisuuksista, mitä infra-ala on yrittäjille tarjonnut.
Periaatteet ovat Robert D. Behnin
mukaan seuraavat: välitön vuorovaikutus, virheitä salliva ilmapiiri, tavoitteiden
asettaminen, niiden valvonta ja arviointi,
työnkuvien laajentaminen, ihmisten siirtäminen tehtävästä toiseen, ryhmien palkitseminen ei yksilöiden, hierarkian vähentä-

Katutyökorttikoulutuksessa pyritään puuttumaan muun muassa rakennusviraston
tarkastuksissa havaittuihin ongelmiin.
– Erityisesti taloyhtiöiden ja talonrakentajien yleisille alueille sijoittuvilla työmailla
on päivittäin tilanteita, joissa olisi paran-

Vuoden vaihteen jälkeen kaikilla pääkaupunkiseudun työmailla, jotka vaativat katutyöluvan, on oltava
yksi katutyökortin suorittanut henkilö.

nettavaa. Pahimmillaan lupia ei ole haettu
lainkaan, alueidenvalvontapäällikkö Petri
Ojala rakennusvirastosta kertoo.
Kunnat myöntävät erilaisia lupia kaduilla, toreilla ja puistoissa sekä muilla yleisillä
alueilla tapahtuvaan rakentamiseen. Niissä
edellytetään muun muassa, että työnaikaiset liikennejärjestelyt ovat toimivia eikä
katu- ja viheromaisuutta turmella. Maan
alle sijoitetut johdot, putket ja muut rakenteet on huomioitava, kun työtä lähdetään
suunnittelemaan.
– Myönnämme joka vuosi noin 10 000
lupaa pelkästään Helsingin alueella ja
meidän on pakko tehostaa toimintaamme.
Jokaisella työmaalla on tiedettävä, mitä
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Kontulan yhteistoimintaurakassa on voitu irroittaa 300 000 euroa alueen hyväksi.
aluetta koskevaa palautetta, mutta nyt sitä
kysytään ensimmäistä kertaa suoraan asukkailta yhden alueen ylläpidosta.
– Meitä kiinnostaa tietää, miten ylläpito
toimii. Miten riittävänä ja minkä laatuisena
se koetaan juuri tällä alueella? Odotamme
mielenkiinnolla tuloksia siitä, vastaako
tilaamamme laatu asukkaiden odotuksia,
Arrakoski-Mäkinen toteaa.
Asiakaskyselyitä alettiin tehdä kesäkuussa 2014, joten talvikauden palautekyselyjen
tulokset ovat käytettävissä ensimmäistä kertaa keväällä 2015. Kyselyt toteuttava Palvelu
Plus on koonnut urakka-alueen asukkaista
asukaspaneelin, jonka jäsenet ovat lupautuneet vastaamaan kyselyyn.
Vaikka asiakkailta saatu palaute on vielä
puutteellista, projektin alustaviin tuloksiin
ollaan tässä vaiheessa tyytyväisiä.
– Paljonhan se vaatii työtä saada yhteistoiminnalliset urakkamuodot laajenemaan
koko kaupungin alueelle, mikäli tämän
pilottiurakan päättyessä vuonna 2016 lopputulokset ohjaavat siihen. Tällä hetkellä
kokemukset luovat uskoa siihen, että tässä
on järkeä, joskin todella paljon on myös
tehtävää.
Kilpailutus tuonut säästöä

Lemminkäinen aliurakoi Kurkimäessä liukuvalu-urakkaa talvihoidosta säästyneillä rahoilla. Liukuvaluja tehdään yhä enemmän, koska ne kestävät paremmin kuin reunakiveykset. – Nämä työt olisivat
perinteisessä urakassa jääneet tekemättä, Juha Ovaska kertoo.

Kontulassa pilotoidaan

ylläpidon yhteistoimintaurakkaa
Helsinki haluaa etsiä kaupunkiorganisaation sisällä joustavampaa tapaa toimia ja
järjestää ylläpitopalvelua. Kontulan alueurakassa perinteiset jäykät budjettirakenteet on purettu ja määrärahojen käytöstä
sovitaan yhteistyössä alueen parhaaksi.
Kustannusseuranta on tarkempaa ja uusia
toimintoja kilpailutetaan.
Teksti ja kuva: Kaisa Salminen

Urakka-alue käsittää viisi kaupunginosaa
eli Kurkimäen, Kivikon, Vesalan, Mellunmäen ja Kontulan alueet lukuun ottamatta
Kontulan eteläisintä osaa. Hankkeella on
yhteinen projektiorganisaatio, johon kuuluu sekä tilaajan että tuottajan edustajia.
Tilaajana on Helsingin kaupungin rakennusvirasto ja tuottajana Stara.
Projektiryhmä kokoontuu noin kerran
kuukaudessa käymään hankkeen tavoitteita ja tavoitebudjettia läpi. Hankkeelle
on asetettu oma tavoitebudjetti ja luotu
bonusjärjestelmä.
– Olemme päättäneet yhdessä, mitä esimerkiksi talvihoidosta säästyneillä rahoilla
tehdään, projektipäällikkö Juha Ovaska
Stara Kaupunkitekniikan ylläpito -yksiköstä kertoo.
– Tilaajan tavoitteena on ollut alusta lähtien sijoittaa tavoitekustannuksessa sovittu
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määrä alueen ylläpitoon ja saada mahdollisimman paljon hyvää aikaan. Mikäli
jostain ylläpitotoiminnosta säästetään, se
käytetään johonkin muuhun kuten paikkojen korjaamiseen. Ylläpitoon varatusta summasta ei ole tarkoitus siirtää mitään pois
muiden alueiden hyväksi, projektipäällikkö
Katriina Arrakoski-Mäkinen rakennusviraston katu- ja puisto-osastolta täydentää.
Säästöt tuloutuvat projektille
Kolmivuotinen pilottihanke on vuoden 2014
loppupuolella puolivälissä. Talvihoidon
budjetista on voitu irrottaa leudon talven
ansiosta 200 000 euroa ja kunnossapidon
sekä hoidon budjeteista 100 000 euroa.
Näillä rahoilla on asfaltoitu puistokäytäviä,
korvattu huonokuntoisia reunatukia liukuvalulla, uusittu sillankantta ja raivattu
vesakkoa.
– Nämä työt olisivat perinteisessä urakassa jääneet tekemättä. Esimerkiksi talvihoidossa säästynyt raha olisi jäänyt talvihoidon budjettiin ja palautunut vuoden
lopussa kaupungille, Ovaska toteaa.
– Helppo talvi on tullut aikaisemmin
tilaajalle yhtä kalliiksi kuin vaikea talvi,
koska vain lumen kuljetusmääristä on voitu säästää. Tavanomaisessa viisivuotisessa
kiinteässä urakkasopimuksessa on sovittu
vaikean talven varalta sopimukseen sisälty-

vistä lumikuormista. Aurauksen laatutavoitteiden toteutumiseen liittyy riskejä ja niistä
on vastannut urakoitsija. Lumen määrä on
jäänyt riskiksi tilaajalle, Arrakoski Mäkinen
toteaa.
Riskit ja hyödyt jaetaan
Ylläpidon alueurakassa on sopimusteknisesti vaikeinta määritellä ja jakaa talvihoidon riskejä.
– Projektissa päädyttiin soveltamaan
allianssimallin periaatteita yhteistoimintasopimuksessa, mutta kilpailutusta ei voitu
tehdä allianssimallin tapaan, koska sopijaosapuolet ovat kaupungin organisaatioita,
Ovaska kertoo.
Allianssimallin periaatteita haluttiin
soveltaa, koska talvihoitoon sisältyy riskejä
molemmille osapuolille ja niitä haluttiin
jakaa oikeudenmukaisesti.
– Urakkasummaan on sisältynyt perinteisesti arvio siitä, kuinka paljon lumikuormaa on ajettava talvella. Jos lunta ei ole tullutkaan, urakoitsija on saanut palkkion joka
tapauksessa. Kontulan urakassa ajamaton
lumikuorma ei aiheuta kuluja, vaan raha
kohdistetaan johonkin muuhun. Urakoitsija saa työtä ja alueen asukkaat hyötyvät,
Arrakoski-Mäkinen täydentää.
Jos hankkeelle määritetty tavoitekustannus ylitetään, kustannukset jaetaan osa-

puolten kesken. Vastaavasti hyötyä jaetaan,
jos tavoitekustannukset alitetaan ja hankkeelle asetetut muut tavoitteet saavutetaan.
Kulurakennetta seurataan tarkasti
Pilottihanke on siinäkin suhteessa poikkeuksellinen, että ylläpidon kulurakennetta seurataan paljon tarkemmin kuin muilla
urakka-alueilla. Yksi hankkeen tavoitteista
onkin kustannustietouden lisääntyminen.
– Erityisesti talvihoitoa on hyvä seurata
tarkemmin, koska lumentulo on epävarmaa.
Jos talvi on helppo, talvihoidon budjettiin
jää eniten rahaa ja sitä on helppo irrottaa.
Jos talvi on vaikea, loput rahat joudutaan
varaamaan ehkä marras-joulukuulle liukkauden torjuntaan ja aurauksiin, Ovaska
toteaa.
Pilottihankkeessa on myös bonusjärjestelmä, mutta se vaatisi Arrakoski-Mäkisen
arvion mukaan vielä kehittämistä.
– Tilaajan näkökulmasta on tärkeää,
että raha on käytetty tehokkaasti ja sillä on
saatu hyvää tai parempaa laatua kuin on
tavoiteltu.
Asukastyytyväisyyttä kehitetään
Kontulassa on otettu käyttöön lisäksi uusi
toimintatapa, jonka tavoitteena on selvittää
asukastyytyväisyyttä alueellisesti. Asukkailta on saatu aikaisemminkin koko Helsingin

Yksi tärkeimmistä pitkän aikavälin kehittämistavoitteista on kaupungin oman tuotannon taloudellisen tuottavuuden parantaminen. Nyt mietitään myös, mitä töitä on
järkevää tehdä itse ja mitä kilpailuttaa sekä
ostaa ulkopuolelta.
Helsingin kaupungin ylläpitotyöt
jakautuvat karkeasti kunnossapidon,
viherhoidon ja talvihoidon sekä puhtaanapidon töihin. Kunnossapitoon kuuluu
liikennemerkkien suoristusta ja vaihtoa,
asfalttipäällysteiden reikien paikkausta
ja reunakivitöitä. Viherylläpitoon sisältyy
muun muassa puiden ja pensaiden leikkauksia. Talvihoito ja puhtaanapito on
pitkälti aurausta, liukkaudentorjuntaa ja
hiekanpoistoa.
– Rakennusvirasto asetti talvihoidon ja
puhtaanapidon osalta tavoitteeksi kilpailuttaa ja teettää aliurakoitsijoilla 80 prosenttia
töistä. Aika hyvin tähän tavoitteeseen on
päästy. Kustannustaso on jäänyt selkeästi
halvemmaksi kuin perinteisessä tavassa
toimia kaupungin oman tuotannon kanssa,
Arrakoski-Mäkinen kertoo.
Pääurakoitsijan roolia harjoitellaan
Aikaisemmin tilaaja kilpailutti alueella
urakkaan sisältyvät katualueiden talvihoito- ja puhtaanapitotyöt. Kaikista muista
töistä, kuten katualueiden kunnossapitotöistä ja viheralueiden ylläpitotöistä, vastasi
kaupungin sisäinen tuottaja.
Kontulan yhteistoimintaurakassa Stara
Kaupunkitekniikan ylläpito on ensimmäistä
kertaa pääurakoitsijana ja vastaa aliurakoitsijoiden kilpailutuksesta.
– Aliurakoitsijoiden valinta suoritetaan
halvimman hinnan perusteella, mutta aliurakoitsijan pitää suoriutua rakennusviraston tuotekorttien laatuvaatimuksista. Lisäksi aluevastaavan työnjohtajalta edellytetään
tiettyä koulutustasoa, Ovaska kertoo.
Kontulan alueurakassa on kilpailutettu
ensimmäistä kertaa viherpuolen aliurakoitsija, jonka vastuulla on muun muassa käsin
tehtävä katujen ja viheralueiden puhtaanapito ympärivuotisesti. Lisäksi on mietitty,
voisiko hiekannostoprosessia tehostaa ensi
keväänä kilpailutuksen kautta.
Talvihoidon lumenkuljetus- ja aurauskalusto kilpailutetaan Stara Kuljetuspalveluiden kautta.
– Taloja on rakennettu vieri viereen ja
lumikuorma voidaan joutua kuljettamaan
pois. Se aiheuttaa paljon kustannuksia.
Lumitilan ja kuljetusten optimointi on vaatinut paljon työtä, Ovaska tiivistää kokemuksia.

– Oma valvoja tuo katujen ja puistojen ylläpitoon järjestelmällisyyttä ja tarkkuutta. Asiantunteva valvonta on myös alueen etu, kunhan se ei ole pistokoeluonteista vaan yhteistyössä tapahtuvaa jatkuvaa
urakanohjausta, Sari Niinivirta-Mamonoff ja Pauli Raudanpää toteavat.

Perinteisiä alueurakoitakin
halutaan kehittää
RTA-Yhtiöt vastaa Helsingin suurimmasta
ylläpidon alueurakasta. Välimatkat ovat
pitkiä, alueella on paljon hienoja puistoja
ja asukkaat ovat vaativia. Hyvä lopputulos vaatii tilaajan ja urakoitsijan välistä
yhteistyötä, selkeää työnjakoa ja jatkuvaa
urakanohjausta.
Teksti ja kuva: Kaisa Salminen

Tämä alueurakka käsittää Kulosaaren, Mustikkamaan, Herttoniemen, Laajasalon ja Jollaksen alueet. Meren rantaa myötäilevä alue
ulottuu Kruunuvuoren rantaan asti, mikä on
valtaosin rakennustyömaata. Vihertöiden
merkitys nousee esiin Herttoniemen rannassa, vanhassa Herttoniemessä ja Kulosaaressa.
Vihertöiden valvontaan erikoistunut
Sari Niinivirta-Mamonoff HKR-Rakennuttajalta korostaa jatkuvan yhteistyön ja urakanohjauksen tärkeyttä kaikissa ylläpidon
alueurakoissa.
– Pyrimme edesauttamaan urakoitsijoita tekemään työnsä mahdollisimman hyvin,
hän sanoo.
Valvontatyö helpottunut
RTA:n Kulosaari-Herttoniemi-Laajasalo

-alueurakkaan kuuluu sekä viheralueiden
että katujen hoitoa. Katujen varusteet kuten
liikennemerkkien vaihdot, kiveyksien uusimiset ja asfalttivaurioiden korjaaminen ovat
kuitenkin Staran vastuulla.
– Työnjako on selkeä eli valvon talvihoidon, puhtaanapidon ja vihertyöt. Sama
käytäntö on muissakin perinteisissä alueurakoissa, Niinivirta-Mamonoff toteaa.
Aikaisemmin kaikki alueurakat olivat
HKR-Rakennuttajan alaisia. Sama henkilö
toimi nimetyissä urakoissa sekä projektipäällikkönä että valvojana. Nyt Helsingin kaupungin katu- ja puisto-osaston
ylläpitotoimisto on tilannut esimerkiksi Herttoniemen alueurakan valvonnan
HKR-Rakennuttajalta.
– Olemme tehneet kollegoideni kanssa
kilpailutukset perinteisiin alueurakoihin
ja jatkamme niissä valvojina. Valvontatyö
on sen myötä helpottunut, koska hankintaasiakirjat ovat tuttuja, hän kertoo.
Viheralueet jaettu aliurakoitsijoille
Helsingissä on omat vastuuhenkilönsä
itä-, keski- ja pohjoisosissa sekä katu- että
viheralueiden ylläpitoon. He edustavat
Helsingin kaupungin katu- ja puisto-

osastoa ja toimivat myös alueurakoissa
projektipäällikköinä.
Ylläpidon alueurakat jakautuvat Helsingissä siten, että VRJ Service vastaa Lauttasaari-Munkkiniemi-urakasta, YIT vastaa
Kaarelan, Suutarila-Puistola-Heikinlaakson
sekä Pakilan urakoista ja Staralla on Kontulan urakka.
– YIT:llä ja RTA:lla on pitkä historia alueurakoinnista pääkaupunkiseudulla, mutta
VRJ Service on tullut mukaan uutena toimijana. Uudet urakkakaudet alkoivat 1.6.2013
ja nyt on toinen vuosi menossa, NiinivirtaMamonoff kertoo.
Aikaisemmin Stara on hoitanut viheralueet omana tuotantona joillakin urakka-alueilla, mutta nykyisin viheralueiden hoito jakautuu Helsingissä kolmelle
aliurakoitsijalle.
Vihervarikko tekee vihertöitä RTA:lle ja
VRJ Servicelle, ISS aliurakoi YIT:lle kahdessa urakassa ja Hyvönen tekee vihertöitä
sekä YIT:lle Pakilan urakassa että Staralle
Kontulan urakassa.
– Meillä on käytännössä yksi aliurakoitsija eli Vihervarikko, joka tekee viherpuolen
ammattityöt kuten puiden ja pensaiden hoidon. Vastaamme itse nurmikkojen leikkuun
tapaisista perustöistä sekä muun muassa
talvihoidosta ja puhtaanapidosta, vastaava
työnjohtaja Pauli Raudanpää RTA:lta kertoo.
Uudet toimintamallit kiinnostavat
Katualueiden talvihoitoon on Raudanpään
mukaan äärettömän hankala saada nuoria,
koska työtä tehdään säiden armoilla ja se
vaatii sitoutumista. Myös vastaavat työnjohtajat ovat kortilla, koska työssä tarvitaan
käytännön kokemusta ja laajojen kokonaisuuksien hallintaa. Alalla onkin pienet piirit.
– RTA on perheyritys ja teemme noin
80 prosenttia töistä omana työnä ja omalla
kalustolla. Se on nykyaikana harvinaista.
Tämä urakka työllistää talvisin 15–30 henkilöä ja kesäisin 8–20 henkilöä
Helsingin kaupunki teettää NiinivirtaMamonoffin arvion mukaan noin 70 prosenttia katujen ja puistojen ylläpidosta
Staralla. Loput kilpailutetaan yksityisillä.
Staran ja yksityisten urakoitsijoiden laatua ei ole kuitenkaan mitattu eikä valvottu
yhteneväisesti, joten niitä ei pystytä vertailemaan keskenään.
– Olisi mukava, jos urakoitsijoita voisi
palkita myös perinteisissä alueurakoissa hyvästä työstä vastaavalla tavalla kuin
yhteistoimintamallisissa urakoissa. Nyt käytämme vain sanktioita. Emme voi myöskään
tulouttaa säästöjä alueen hyväksi.

Pakilassa käynnistyi ylläpidon allianssiurakka
Helsingin Pakilassa käynnistyi lokakuussa
2014 ensimmäinen ylläpidon allianssiurakka osapuolinaan rakennusvirasto ja YIT. Viisivuotisessa hankkeessa on kehitetty myös
hankintamenettelyjä urakoitsijoiden valinnassa. Se on parantanut tarjousten laatua.
Teksti: Kaisa Salminen

Allianssimalli mahdollistaa pienryhmätyöskentelyn kilpailullisessa neuvottelumenettelyssä. Urakoitsijat voivat tehdä sen ansiosta kysymyksiä heitä askarruttavista asioista
ja tarjousten tekeminen on helpompaa.
– Kävimme viime keväänä neljän urakoitsijan kanssa kahdet neuvottelut. Tämä
prosessi vei ehkä enemmän aikaa kuin
kokonaishintaurakan kilpailuttaminen,
mutta toisaalta saimme vähän parempia
tarjouksia laadullisesti, kun urakoitsijat tiesivät paremmin, mitä tarjoavat, ylläpitoin-

sinööri Anna Keskinen rakennusviraston
katu- ja puisto-osastolta kertoo.
Pakilan urakka-alueella asuu noin 30 000
ihmistä eli saman verran kuin Raumalla.
Samaa luokkaa on asukasmäärä myös vuotta aikaisemmin käynnistyneessä Kontulan
yhteistoimintaurakassa, jonka osapuolina
ovat rakennusvirasto ja Stara.
– Molemmissa hankkeissa on ideana
hakea parempaa joustoa kustannusten
kohdistamiseen ja hallita riskejä paremmin.
Tämän pitäisi olla myös urakoitsijalle miellyttävämpi malli, koska heille korvataan
kaikki tehdyt työt. Lisäksi urakoitsijat ovat
itse arvioineet ja hinnoitelleet riskit, Keskinen sanoo.
Molemmat hankkeet ovat sekoituksia
tavoitehinta- ja laskutusurakasta ja niille
on asetettu tavoitebudjetti, jota päivitetään
vuosittain. Tavoitehinta-ajattelu on kytköksissä myös kannustinjärjestelmään, mikä

on tosin Kontulan yhteistoimintaurakassa koettu haastavaksi, koska kaupungin
talousseuranta ja budjetointi hankaloittavat
bonusten maksamista yli tilikauden.
– Urakoitsijan on mahdollista saada
bonuksia tai sanktioita ja ne on sidottu
tilaajan asettamiin tavoitteisiin, joiden
halutaan toteutuvan urakan aikana.
Ensimmäinen tavoite on nostaa asukastyytyväisyyttä alueella. Toinen tavoite on,
että vaikka määrärahat eivät nouse kustannuksia vastaavasti, laatu ei tipu. Kolmas
tavoite on kehittää viiden vuoden aikana
toimintaa siten, että tilaajalle voidaan tuottaa parempaa tietoa.
Lisäksi molemmissa urakoissa asetetaan
jokaiselle vuodelle omat laadulliset tavoitteensa. Riippuen siitä, miten hyvin nämä
tavoitteet täytetään, urakoitsijalle maksetaan bonusta tai tämä joutuu maksamaan
sanktiota.
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Matti Luikku: ”Tavoitteena on, että tulevaisuudessa jokaisessa koneessa on 3D-kaivumittarit.”
le kuten pilaantuneiden maiden puhdistukseen, stabilointeihin ja rakentamiseen
kelpaamattoman maan massanvaihtoon,
Saarinen kertoo.
Perusinvestointibudjetin ulkopuolelle jäävät myös HSY:n, Liikenneviraston ja
Helsingin Energian työt, vaikka usein katua
rakennettaessa jopa sama urakoitsija voi
tehdä monen eri rakennuttajan töitä.
Infra-ala muutoksen alla

– Tuntuu, että koko infra-ala on nyt muutoksen alla. Niin hankinta- ja urakkamalleja kuin esimerkiksi tietomallinnusta
kehitetään kaikessa rakentamisessa ja ylläpidossa, Anna Keskinen ja Raimo K. Saarinen toteavat.

Helsingissä riittää infratöitä
Helsingissä pitäisi riittää rakennettavaa
pitkälle tulevaisuuteen, sillä kaupungin on
vastattava asuntotuotannon tavoitteisiin.
Kaupunkirakennetta tiivistetään ja liikenneratkaisuja kehitetään joukkoliikenteen
ehdoilla.
Teksti ja kuva: Kaisa Salminen

– Jos Helsinki pyrkii vähänkään vastaamaan
huutoon eli pitämään huolta asuntotuotannon tavoitteista, rakentamista riittää sekä
investointi- että ylläpitopuolella. Kaupunki
ei missään tapauksessa ole ainakaan lisäämässä omaa tuotantoansa, joten ilman urakoitsijoita ei tulla jatkossakaan toimeen, kaupungininsinööri Raimo K. Saarinen sanoo.
Ylivoimaisesti suurimmat alueelliset
rakennuskohteet ovat Jätkäsaari, Kalasatama, Kruunuvuorenranta ja Keski-Pasila.
Eniten mahdollisuuksia nähdään kuitenkin
täydennysrakentamisen puolella. Se tuo
mukanaan jonkin verran töitä, kuten katujen rakentamista, myös infrarakentajille.
– Julkisuudessa puhutaan Malmin lentokentästä ja Östersundomista, mutta alueiden isosta koosta huolimatta sinne ei saada
mahtumaan kymmeniä tuhansia asuntoja.
Kohtuuhintaista asumista
Helsingin kaupungin yleiskaava valmistuu parin vuoden sisällä. Lähtökohtana on
valtion vaatimus lisätä asuntokaavoitusta
vuosina 2016–2019 noin 25 prosenttia vastineeksi siitä, että valtio osallistuu esimerkiksi
Pisararadan rahoitukseen. Lopullista päätöstä Pisararadan rakentamisesta ei ole tosin

vielä tehty, mutta suunnittelu on jo aloitettu.
– Keskustassa ei ole käytännössä lainkaan kohtuuhintaista asumista. Yleiskaavalla pyritään vastaamaan kysyntään
tiivistämällä kaupunkirakennetta ja rakentamalla uudelleen keskustoja. Moottoriteiden suoja-alueet ja muut rakentamattomat
alueet hyödynnetään, liikennejärjestelyt
suunnitellaan toimivan joukkoliikenteen
ehdoilla, Saarinen sanoo.
Myös pyöräteitä on tarkoitus rakentaa
merkittävästi enemmän. Saarisella on hyvä
katutuntuma kehitystarpeisiin, sillä hän
pyöräilee tuhansia kilometrejä vuodessa.
– Pyöräteiden rakentaminen tarkoittaa
helposti sitä, että koko kadun poikkileikkaus pitää laittaa pintojen osalta uusiksi.
Iso osa töistä kilpailutetaan
Helsinki on varannut kaduille, liikenteelle
ja radoille vuoden 2015 budjetissaan hieman yli 100 miljoonaa euroa. Tästä summasta yli 40 miljoonaa euroa on varattu
isoihin aluerakennusprojekteihin. Staran
osuus 100 miljoonan euron budjetista on
40 prosenttia.
– Investointibudjettiin ei ole jatkossakaan odotettavissa isoja muutoksia, jos
suunnitelmat pitävät paikkansa, Saarinen
sanoo.
Hän huomauttaa, että iso osa projektialueista ja suurimmista rakennushankkeista kilpailutetaan sopimusurakoitsijoilla.
Esimerkiksi katuhankkeissa kaikki louhintatyöt, kivityöt ja asfalttityöt kilpailutetaan. Myös Stara työllistää muun muassa
kymmeniä pieniä kaivukoneurakoitsijoita.

Kaikki materiaalit tilataan ulkopuoliselta.
– Ylläpidon puolella oman tuotannon
osuus on suurempi, mutta sielläkin käytetään paljon ulkopuolisia koneurakoitsijoita.
Priorisointia tarvitaan
Valtuusto asetti vuonna 2013 kaikille investoinneille 430 miljoonan euron investointikaton ja siihen on mahdutettava myös
noin 140 miljoonan euron infrainvestoinnit. Tämä on muuttanut melko tavalla
toimintatapoja.
– On hyvä ajatus yrittää hillitä kaupungin kuluja, mutta meillä on tekemistä saada
kaupunkihankkeet mahtumaan investointikaton asettamiin raameihin, Saarinen
sanoo.
Käyttöbudjetti ei sisälly investointikattoon ja siellä suurin ongelma on talvikunnossapidon vaihtelevat kustannukset.
Rahaa ei tahdo riittää leikkipuistovälineiden uusimiseenkaan eikä ajoratamaalauksiakaan pystytä tekemään niin aikaisin
keväällä kuin pitäisi.
– Töitä on priorisoitava, mutta pärjäämme nipin napin. Ei ole kenenkään etu, jos
kilpailu menee niin kovaksi, että tarjouksia
pitää antaa tappiolla.
Esirakentaminen kallista
Infrarakentajia työllistävät myös esirakennushankkeet, joita varten on varattu
peräti 40 miljoonaa euroa edellä mainitun
100 miljoonan euron investointibudjetin
ulkopuolelta.
– Kaupunginhallitus myöntää erikseen
rahaa esirakennuskohteissa tehtäville töil-

Helsingin kaupunki on linjannut vuoden
2015 talousarviossaan yhdeksi tavoitteista
kehittää hankintamenettelyjä ja kilpailutusta. Uraauurtavaa työtä on tehty esimerkiksi ylläpidon alueurakoissa soveltamalla
allianssityyppisiä periaatteita. Niistä kerrotaan tarkemmin tämän lehden sivuilla 4–5.
– Ajatusmaailmana ei ole enää se, että
tilaaja on toisella puolella kuin urakoitsija
ja kiistellään siitä, mitä kuuluu sopimukseen. Ideana on, että molemmat osapuolet ovat samassa veneessä ja muodostavat
yhteisen organisaation, jossa vastataan
yhdessä siitä, että työt tehdään sovitusti,
ylläpitoinsinööri Anna Keskinen rakennusviraston katu- ja puisto-osastosta toteaa.
– ELY-keskukset, Liikennevirasto ja Kuntaliitto tekevät samantyyppistä kehitystyötä
ja vaihdamme keskenämme kokemuksia.
Hankinta-asiakirjojen kehittäminen on tärkeä osa työtä ja vähentää osaltaan riskejä,
kun saamme helpommin vertailtavia tarjouksia, Saarinen täydentää.
Digitaalisuus tunkee joka sektorille.
– Jollain tavalla tuntuu, että koko infraala on nyt muutoksen alla. Tietomallinnuksia ja paikkatietojärjestelmiä hyödynnetään
kaikessa rakentamisessa ja myös kunnossapidossa. Laadunvalvonta-, seuranta- ja
muut sähköiset järjestelmät korvaavat valvontaa ja muita töitä.
Hulevesiongelma ratkaistava
Jos katsotaan pidemmälle tulevaisuuteen,
hulevesikysymys on iso ongelma, joka vaatii Saarisen mukaan ratkaisua kymmenen
vuoden sisään. Perusongelmana on, että
Helsingin keskusta on sekaviemäröityä
aluetta eli sade- ja jätevedet joudutaan johtamaan samassa putkessa Viikinmäkeen
puhdistamolle.
– Tämä ei ole hyvä ratkaisu, koska se
rasittaa puhdistamoa ja heikentää puhdistustulosta. Meidän on joko tehostettava
jätevedenpuhdistusta tai rakennettava keskustaan hulevesiä ja jätevesiä varten omat
putkensa, hän sanoo.
Jälkimmäinen vaihtoehto tietäisi infrarakentajille paljon töitä, sillä Helsingin
keskusta on Pasilasta etelään päin sekavesiviemäröityä aluetta.

HSY ottaa isompaa roolia materiaalitehokkuudessa
Helsingin kaupunki on pyrkinyt edistämään kaivumaiden hyötykäyttöä tiivistämällä yhteistyötä HSY:n, kuntien
ja valtion viranomaisten kanssa. HSY:n
tavoitteena on ottaa strategiansa
mukaisesti isompaa roolia toimialueensa materiaali- ja energiatehokkuuden
parantamiseksi.
Teksti: Kaisa Salminen

– Helsingin Kaivumaiden kehittämisohjelma on nyt kaupunginhallituksessa hyväksyttävänä. Jatkossa pääkaupunkiseudun
materiaalitehokkuuden kehittämistä
pyritään viemään eteenpäin osittain HSYvetoisesti, Helsingin kaupungin massakoordinaattori Mikko Suominen totesi
marraskuun loppupuolella.
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Pakon sanelemaa kehitystyötä
Kaivumaiden kehittämisohjelmassa 2014–
2017 on asetettu tavoitteeksi, että eriasteisissa kaavoissa esitetään maa-aineksille
riittävästi käyttömahdollisuuksia ja loppusijoituskapasiteettia kuten harrastus- ja
virkistysalueita.
Hyötykäyttökohteita on Mikko Suomisen mukaan jo melko paljon. Esimerkiksi
rakennusviraston omilta työmailta maaaineksia ei juurikaan viedä kaupungin
rajojen ulkopuolelle. Yksityiselle sektorille ei tosin pystytä osoittamaan maaainesten vastaanottopaikkoja.
– Aika ajoi Espoon kanssa tehdyn esisopimuksen ohi ja muita vastaanottoalueita vasta kaavoitetaan. Työmaiden välinen logistiikka on kuitenkin parantunut ja
nettipohjainen Maapörssi on lisännyt suo-

siotaan, koska vastaanottokustannukset
ovat nousseet. Maa-ainesjätettä hyödynnetään huomattavasti paremmin kuin 4–5
vuotta sitten paitsi Helsingin sisällä myös
yksityisellä puolella, Suominen toteaa
tyytyväisenä.
– Isoissa rakennusliikkeissä massalogistiikka on toiminut aina, mutta nyt se
toimii pienemmissäkin yrityksissä, jopa
kaupungin organisaation sisällä.
Lupaprosessit takkuilevat
Helsinki hyödyntää maa-aineksia esimerkiksi Vuosaaren kaatopaikalla muotoilukäytössä, meluvalleissa sekä puisto- ja esirakentamiskohteissa. Sementin
ohella löysää maa-ainesta kiinteytetään
voimalaitostuhkilla.
– Tällä hetkellä maa-ainesten hyöty-

käyttöä torppaa vain lainsäädäntö, koska
valtionhallinto ei ole osoittanut riittävästi
resursseja lupien käsittelylle. Muualla
Suomessa lupaprosessit onnistuvat nopeammin, mutta jostain syystä pääkaupunkiseudulla homma ei toimi. Ympäristöluvitus kestää usein yli kaksi vuotta. Tähän
pitäisi saada pikaisesti lisää resursseja,
Suominen painottaa.
– Nyt olisi tärkeää saada kerättyä
myös ohjeistusmateriaalia kaikista hyötykäytettävistä materiaaleista sellaiseen
pakettiin, että suunnittelija voi helposti
todeta mitä materiaalia kannattaa käyttää missäkin kohteessa. Esimerkiksi
Uusiomaarakentaminen-projektissa tuotetaan tähän tarkoitukseen laajalla rintamalla ohjeistusta ja koulutusmateriaalia.

Telasteel saneeraa Espoon Mäkkylässä kaksi kilometriä katua ja uusii kunnallistekniikkaa. Kaivannot joudutaan vaihtelevissa pohjaolosuhteissa tukemaan kauttaaltaan.

Perinteinen infrarakentaja taipuu moneksi
Helsinkiläinen Telasteel kasvaa maltillisesti huolimatta siitä, että investoijat ovat
varovaisia ja hankkeiden liikkeellelähtö
hidastunut. Infra-, kallio- ja teräsrakentamiseen erikoistunut yhtiö luottaa monipuolisuuteen, mutta toivoo valtiolta enemmän
tukea kasvuhakuisille yrityksille.
Teksti ja kuvat: Kaisa Salminen

– Uskomme kasvuun niin infra-, kallio- kuin
teräsrakentamisessa. Voitettuja urakoita on
liki 20 miljoonan edestä ja toivomme, että
kaikki hankkeet lähtisivät ripeästi käyntiin,
yhtiön toimitusjohtaja Matti Luikku toteaa.
Telasteelin liikevaihto kasvoi viime vuonna viisi miljoonaa euroa ja kasvutavoite
vuodelle 2014 on samaa luokkaa. Kuluvan
kauden liikevaihdoksi toteutuu noin 20 miljoonaa euroa.
– Toivomme, että valtiolla olisi mahdollisuuksia tukea enemmän kasvuhakuisia
yrityksiä. Kansakunnan taloutta ei saada
kasvuun pelkästään leikkauksia tekemällä,
talouspäällikkö Petri Niemisalo yhtiöstä
täydentää.

Nythän automatiikka ostetaan vielä erillisjärjestelminä, mutta tulevaisuudessa se
asennetaan suoraan tehtaalla koneisiin,
Luikku arvioi.
Toiminnot tukevat toisiaan
Telasteelin liikevaihdosta noin 80 prosenttia tulee kunnallistekniikan hankkeista.
Yhtiö vastaa pääurakoimistaan hankkeista
alusta loppuun ja eri toimialueet tukevat toisiaan. Esimerkiksi teräsrakentamista tarvitaan myös kunnallistekniikan projekteissa.

Yksi tämän vuoden erikoisimmista projekteista on ollut Kiteen säätorni, jota valmistettiin kolme kuukautta ja se koottiin
kolmessa päivässä.
– Teräsrakentaminen on erikoisrakentamisen puolella merkittävä osa-alue. Valmistamme teräsrakenteet kuten sillat, kaiteet ja
kävelysillat konepajallamme ja kokoamme
ne paikan päällä. Myös kalliorakentamista
tekisimme mielellämme enemmän, koska
sitä voi tehdä vuodenajasta riippumatta,
Luikku kertoo.

Kalustoa automatisoidaan
Uskosta tulevaisuuteen kertoo se, että vuonna 2007 perustettu Telasteel on uusinut
koko infrapuolen kalustonsa parin vuoden
sisällä. Yhtiöön on hankittu esimerkiksi
kymmenen uudehkoa kaivukonetta, joista
puolet on varustettu mittausautomatiikalla.
3D-kaivutyömalli tarjoaa kuljettajalle reaaliaikaisen näkymän omaan työhön.
– Tavoitteena on, että tulevaisuudessa
jokaisessa koneessa on 3D-kaivumittarit.

Uuden liikenneympyrän aluetta stabiloidaan vesihuoltoverkkoa varten. Kuvassa toimitusjohtaja Matti
Luikku, työmaapäällikkö Aleksi Toiva ja Telasteelin uusin rekrytointi, Skanskalta siirtynyt työpäällikkö
Jaakko Eerikäinen.

Toiminnan painopiste on pääkaupunkiseudulla. Pelkästään Espoon Laaksolahden kunnallistekniikan hanke työllisti
lokakuussa yli 30 henkilöä eli lähes puolet
henkilöstöstä. Espoossa oli työn alla yhteensä yhdeksän kunnallistekniikan hanketta ja
yksi meluseinä.
Järjestelmiä kehitetään
Laatujärjestelmät ohjaavat kehitystyötä. Vuoden vaihteessa otetaan käyttöön
uusi toiminnanohjausjärjestelmä, jonka
avulla voidaan täyttää laatujärjestelmien
vaatimukset paremmin ja tukea sähköistä
kulunvalvontaa.
– Teräsrakentamisen puolelle on haettu syksyllä laatujärjestelmäsertifikaatti ja
teräsrakenteiden CE-merkintäprosessi on
työn alla. Infran puolelle haettiin laatujärjestelmäsertifikaatti jo aikaisemmin, Petri
Niemisalo kertoo.
– Jokaisella työmaalla pitää olla myös
pätevyydet ajan tasalla, jos aikoo päästä tarjoamaan projekteja. Se tarkoittaa jatkuvaa
koulutusta ja kehitystä. On hyvä, ettei kuka
tahansa voi tehdä esimerkiksi vesirakentamista, mutta välillä tuntuu, että rahastetaan
turhastakin, hän pohtii.
Vuoden alussa on otettu käyttöön myös
sähköinen seurantajärjestelmä, joka antaa
reaaliaikaista ja tarkempaa tietoa siitä, mitä
työmaalla tapahtuu ja mikä on työmaan
kannattavuus. Kilpailu ajaa siihen, että kustannustehokkuuden on oltava kunnossa.
– Tiedonsiirrossa oli aikaisemmin liian
pitkä viive ja se halutaan kuroa nyt umpeen.
Seurantajärjestelmän avulla hoituvat myös
verottajan uudet raportointivelvollisuudet.
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Klaus Laavainen: “Työelämässä vaikuttaminen ei ole este liittyä mukaan.”

Yhdistyksellä
on aktiivinen
seniorijaosto

Sepeliä ja multaa
suoraan netistä –

Satusepeli Oy

INFRA Uusimaa ry:ssä toimii aktiivinen
seniorijaosto, jonka toimintaa kehitetään
jäsenistön toiveiden perusteella. On järjestetty sotahistoriallisia retkiä ja asiantuntijaluentoja, risteilyjä, grilli-iltoja ja joululounaita. Jokainen, joka tuntee kuuluvansa
joukkoon, on tervetullut mukaan.

Satusepeli Oy on Vantaalla toimiva kuljetus- ja maarakennusalan yritys, jonka
päätuotteita ovat kuiva hiekoitussepeli ja
erilaiset kuljetuspalvelut. Yhtiö on avannut
hiljattain myös maa-ainesten verkkokaupan ykköstuotteenaan suursäkit. Toinen
kasvava tuoteryhmä on vaihtolavat.

Teksti: Kaisa Salminen
Kuva: Veikko Kainulainen

Seniorijaosto on perustettu vuonna 2009
jäsenistön toiveesta ja INFRA Uusimaa ry:n
silloisen puheenjohtajan, Erkki Mäntylän myötävaikutuksella. Aktiiviset seniorit
nähtiin tietoineen ja kokemuksineen arvokkaana voimavarana, olivathan monet olleet
mukana yhdistyksen toiminnassa sen alkuvuosista lähtien.
Jaoston toiminta on ollut sen perustamisesta lähtien vilkasta. Vakiotapahtumia
ovat loppukesän grilli- ja saunailta sekä
perinteinen joululounas, minkä lisäksi asiantuntijat kertovat talouselämän näkymistä
useita kertoja vuodessa. Sotahistoriallisia
matkoja on tehty menetettyyn Itä-Karjalaan,
Venäjälle ja viimeksi keväällä 2014 Baltiaan

Uusia jäsenyrityksiä: Satusepeli Oy

Teksti: Antti Tolonen
Kuvat: Satusepeli Oy ja Antti Tolonen
Hiljainen hetki rakennusneuvos Osmo Mettäsen muistoksi seniorijaoston sotahistoriallisella retkellä Baltiassa keväällä 2014.

korkeatasoisten oppaiden johdolla. Savolaiset, turkulaiset ja uusmaalaiset seniorit ovat
tavanneet toisiaan risteilyjen merkeissä.
– Nykyiset seniorit ovat pääasiassa
INFRAssa jäsenyrittäjinä toimineita. Lisäksi olemme kutsuneet mukaan keskuslii-

ton toimihenkilöitä ja muita pitkäaikaisia
yhteistyökumppaneita, kertoo seniorijaoston puheenjohtaja Klaus Laavainen,
joka vetää seniorijaostoa yhdessä Pertti
Varakkaan kanssa. Sihteerinä toimii Pauli
Nevalainen.

– Osa jäsenistöstämme tekee vielä aktiivisesti töitä, joten työelämässä vaikuttaminen ei ole este liittyä mukaan. Jos tunnet kuuluvasi joukkoon, niin ota yhteyttä
INFRA Uudenmaan toimistoon, Laavainen
kehottaa.

Yhtiön toiminta käynnistyi 1990-luvun loppupuolella nimellä Fabriclean Oy, mutta
nimi suomennettiin pian Satusepeli Oy:ksi
vastaamaan laajentunutta toimintaa. Liikevaihto on tänä päivänä 3,5 miljoonaa euroa
ja henkilöstöä on noin 20.
– Lähdimme aikanaan liikkeelle kunnallisteknisellä kunnossapidolla. Markkinoilla
oli kuitenkin tarvetta kuivalle hiekoitussepelille, joka on nykyisin päätuotteemme. Toimitamme sitä sekä hiekoitussiiloihin että irtotavarana, toimitusjohtaja Satu Pohjaranta kertoo. Hän on myös toinen yhtiön omistajista.
– Lumitilanteesta riippuen teemme talvisin myös lumenajoa. Keväällä ja kesällä tarjoamme erilaisia kuljetuspalveluja. Voimme
toimittaa esimerkiksi lasten leikkihiekkoja
ja multaa sellaisiin paikkoihin, joihin niitä
ei muuten saada toimitettua.
– Keväällä ja kesällä tarjoamme erilaisia
kuljetuspalveluja. Voimme toimittaa esimerkiksi lasten leikkihiekkoja ja multaa sellaisiin paikkoihin, joihin niitä ei muuten saada
toimitettua.
Käytössä on yhdeksään metriin ylettyvä
koura-auto. Lisäksi tehdään talonpohjien ja
salaojaputkien täyttöjä suoraan kohteeseen
hihna-autolla, jonka ylettyvyys on 20 metriä.
Kalustoon kuuluu myös normaaleja
kasettiautoja, puoliperäautoja ja kaivinkoneita.

– Voimme tarjota monipuolisia kuljetuksia ja niihin yhdistettyjä kaivupalveluja.
Asiakkaitamme ovat kunnat, kaupungit,
huoltoliikkeet, rakennusliikkeet, taloyhtiöt
ja yksityisasiakkaat.
Suursäkit lyömässä läpi
Satusepeli avasi hiljattain uudistetun verkkopalvelun osoitteessa sepeli.fi. Palvelussa
on myös verkkokauppa, josta asiakkaat voivat ostaa suoraan maa-aineksia.
– Suursäkit ovat nousseet verkkokaupan
ykköstuotteeksi ja ne ovat lyömässä markkinoilla läpi. Yhteen suursäkkiin mahtuu 850
litraa eli noin kuution verran maa-ainesta.
Sitä käytetään paljon taloyhtiöiden talkoissa. Suursäkeissä toimitetaan kiinteistöjen
omistajille myös esimerkiksi sepeliä, kuorikatteita ja lasten hiekkalaatikoiden hiekkaa.
Toinen kasvava tuoteryhmä on taloyhtiöiden talkoissa suosimat vaihtolavat.
Ongelmaksi on koettu usein se, että joku
on heittänyt vaihtolavaan vanhan autonrenkaan tai mikroaaltouunin. Silloin erä
on ollut pilalla ja koko kuormasta on pitänyt maksaa sekajäte- tai jopa ongelmajätemaksuja.
– Meillä toimitaan niin, että kuorma käydään läpi ja siihen tehdään karkea lajittelu.
Näin saadaan risut, lehdet ja ongelmajätteen oikeisiin paikkoihin.
Tolkkua byrokratiaan
Satusepeli liittyi hiljattain INFRA Uusimaa
ry:n jäseneksi. Tukea toivotaan etenkin
yhteistyöhön ja verkostoitumiseen.
– Kaikki yrittäjät ovat samassa veneessä
ja yhteistyötä olisi hyvä lisätä eri toimijoiden välillä. Yrittäjien on hyvä vaihtaa välillä
kuulumisia ja verkostoitua, mutta monella
se jää kaikessa kiireessä hoitamatta. Tähän
toivoisin tukea, Pohjaranta sanoo.

Hihna-autolla sepeli voidaan ajaa suoraan salaojan päälle ilman lapiotöitä.
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Satusepeli Oy:n toimitusjohtaja Satu Pohjaranta.

Järjestöltä toivotaan myös valtiovallan
suuntaan lisää aktiivisuutta.
Esimerkiksi kuorma-autoalan direktiivipäivitykset kohtelevat Pohjarannan mielestä alan yrittäjiä huonosti. Kuljettajat ovat
nyt eriarvoisessa asemassa.
– Meillä oli todella hyvä kuljettaja, joka
oli saanut kortin vuonna 2009, mutta hän
olisi joutunut kuukaudeksi koulun penkille. Kuski totesi, ettei hänellä ole rahaa
mennä kuukaudeksi kouluun ja vaihtoi
alaa. Nyt meille voi tulla kuski Virosta, mutta häneltä ei vaadita direktiivin mukaista
lisäkoulutusta.
Pohjaranta arvelee, että jos vastaava
uudistus toteutettaisiin Ranskassa, koko
maa pysähtyisi.
– Meillä ei tapahtunut mitään. Kyllä
näissä asioissa pitäisi järki säilyttää, eihän
tätä direktiiviä noudata Suomen lisäksi kuin
Kreikka.
Yrityksillä menee paljon aikaa kaikenlaiseen paperin pyörittämiseen ja lupien
hakemiseen.
– Uudet pykälät tuovat mukanaan
erilaisia konsultteja kuin sieniä sateella,

koska yrittäjä ei selviä byrokratiasta enää
yksin.
Kierrätys lisääntyy
Satusepelissä uskotaan tulevaisuuteen,
vaikka kilpailua on tullut paljon alalle.
– Näen kilpailun ja tulevaisuuden
ihan positiivisena. Kilpailu pistää meidät
tekemään parhaamme. Meidän on kuitenkin markkinoitava nykyistä enemmän
monipuolisuuttamme.
Mielenkiintoinen uusi asia alalla on käytetty ja talteen kerätty hiekoitussepeli.
Aikaisemmin hiekoitussepeli on luokiteltu ongelmajätteeksi, mutta nyt se voidaan
kerätä talteen ja käyttää edelleen vaikka
täytemaaksi.
– Olemme miettineet myös kerätyn hiekoitussepelin puhdistamista ja kierrätystä
hiekoitukseen, mutta se tulee vielä liian kalliiksi. Uskon, että tähän mennään kuitenkin
kymmenen vuoden sisällä. Kivivarannot
loppuvat pääkaupunkiseudun läheltä ja
kivimateriaalia joudutaan hakemaan entistä kauempaa. Silloin näitä vaihtoehtoja on
pakko miettiä uudelleen.
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– Liian paljon ja liian nopeasti, eräs yrittäjä kiteytti kokemuksiaan tiedonantovelvollisuudesta

Toiminnanjohtajan terveiset!
Kuva: Sari Pietikäinen

Vuosi 2014 alkaa olla päätöksessä. Onkin
hyvä aika katsoa taaksepäin kulunutta
vuotta ja samalla aktiivisesti suunnitella
ensi vuoden toimintaa.
INFRA Uusimaa ry vahvisti syyskokouksessaan toimintasuunnitelman
vuodeksi 2015. Tärkeimmiksi tavoitteiksi
listattiin viranomais- ja päättäjäyhteistyön kehittäminen sekä työvoiman saatavuuden varmistaminen alalle. Tärkeää
on myös valmistautua huolellisesti tuleviin eduskuntavaaleihin. Kevään 2015
ykkösasia on tuoda INFRAn vaalitavoitteet kirkkaana esiin.
Toimintaympäristö ja
vaikuttaminen

Syyskokouksessa valittiin näyttävä edustus INFRA Uusimaa ry:n jäsenyrittäjiä piiriyhdistyksen hallitukseen ja keskusliiton elimiin.

Tiedonantovelvollisuus
työllistää infrayrittäjiä

– Kuka maksaa kustannukset?
– Liian paljon ja liian nopeasti, eräs yrittäjä kiteytti kokemuksiaan tiedonantovelvollisuudesta, mutta arveli homman alkavan toimia, kunhan kaikki tottuvat siihen.
Verohallinnon tietoon oli tullut lokakuun loppupuolella 20 000 tapausta, joissa
tiedonantovelvollisuuteen liittyvät epäselvyydet olivat sitä luokkaa, että ne vaativat
lisäselvityksiä. Moni yritys oli jättänyt velvoitteensa kokonaan hoitamatta.

Lain vaatimat työntekijä- ja urakkatiedot
oli raportoiva syyskuun alussa ensimmäistä kertaa verottajalle. INFRA Uusimaa ry:n
syyskokoukseen osallistuneiden yrittäjien kesä olikin ollut kiireinen; järjestelmiä
oli automatisoitu, työntekijöitä perehdytetty ja vastauksia haettu epäselviin
lakitulkintoihin.
Teksti ja kuvat: Kaisa Salminen

– Kokemukset ovat hirveitä. Onhan se hyvä,
että saadaan asioita eteenpäin, mutta kuka
tämän leikin maksaa? Olemme yrittäneet
automatisoida mahdollisimman paljon
ja kolmella työmaalla on kulunseurantalaitteet. On kuitenkin paljon tietoa, jota
verottajakaan ei pysty käsittelemään. Myös
perehdytystyötä on tullut lisää, Reijo Wuorio Konevuoresta luetteli haasteita.
Myöskään Suomen Yrittäjien teettämän
kyselyn mukaan yrittäjät eivät ole tyytyväisiä tiedonantovelvollisuuteen. Syyskokouksessa nousi esiin, että tiedonantovelvollisuus on työllistänyt erityisesti päätoteuttajia. Automaation odotettiin tuovan
helpotusta raportointiin ja työmaiden seurantaan, mutta siinä on vielä tekemistä, että
järjestelmät saadaan toimimaan.
Esimerkiksi Louhintahiekassa on otettu
käyttöön kokonaan uusi toiminnanohjausjärjestelmä. Yhtenä syynä tähän olivat
tiedonantovelvollisuuden asettamat vaatimukset rakennusalalle.
– Toiminnanohjausjärjestelmän käyt-
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– Olemme törmänneet näkemyseroihin ja asioihin, joihin verottaja ei osaa ottaa tiedonantovelvollisuudessa kantaa, Jari Teini kertoi. Jyri Hussa
(kuvassa vas.) ja Jari Teini jatkavat toiselle kaudelle piiriyhdistyksen hallituksessa.

Syyskokouksessa kuultiin myös Nuoria
infra-alalle -projektista ja erilaisista palkkauksen tukimuodoista. Niistä kertoi Panu
Tuominen MANK ry:stä. Ympäristöriskien
vakuuttamista selvittivät Fennian edustajat
ja keskusliiton kuulumisista raportoi Tiina
Olin.

RT:n lokakuun 2014 suhdannekatsauksen mukaan maa- ja vesirakentaminen
vähenee tänä ja ensi vuonna. Koko infrarakentamisen näkymiä heikentävät väylien kunnossapidon määrärahaleikkausten
lisäksi talonrakentamisen pohjatöiden
venähtäminen.
Uudellamaalla tilanne on ollut kuitenkin varsin hyvä. Suuria hankkeita on ollut
tasaisesti niin pääkaupunkiseudulla kuin
kehyskunnissakin.
INFRA Uusimaa ry otti vuoden 2015
toimintasuunnitelmaansa yhdeksi tavoitteeksi saattaa tilaajat ja tekijät yhteen.
Tarkoituksenamme on järjestää ensi
vuonna jäsenyrityksille, tilaajatahoille
sekä viranomaisille mahdollisuuksia
tavata ja verkostoitua keskenään. Tavatessamme sidosryhmiä korostamme voimakkaasti tilaajaosaamisen merkitystä.
Työturvallisuus ja siihen panostaminen on ensiarvoisen tärkeää. Aloitamme
keväällä 2015 turvallisuuskampanjan,
jossa opastetaan Murskamittarin käyttöä
murskausalan yrittäjille. Tarkoituksena
on osallistua niin ikään työturvallisuuteen liittyvään Monttumaanantai-päivään Uudenmaan alueella.
Suuria muutoksia alalla
Harmaata taloutta on viime vuosien aikana torjuttu usealla eri keinolla. Tähän
tähtääviä uudistuksia ovat olleet käännetty arvonlisävero, tilaajavastuulain ja
työturvallisuuslain tiukennukset, veronumero sekä viimeisimpänä ilmoitusvelvollisuus verottajalle, joka astui voimaan
heinäkuussa 2014.

Torjuntakeinot ovat aiheuttaneet
yrittäjille paljon kustannuksia ja vaivaa. Tärkeätä on pitää mielessä se, että
kaikkien näiden keinojen tavoitteena on
saada kitkettyä epäterve kilpailu alalta.
Onko tässä onnistuttu? Onko harmaan
talouden osuus vähentänyt? Toivottavasti näin on ja jäsenyrittäjien tekemät
panostukset ovat vähentäneet pimeän
työvoiman käyttöä markkinoilla. Tähän
odotamme ja saanemme varmasti vastauksia lähitulevaisuudessa.
Yksi vuoden 2014 suurista muutoksista oli syyskuussa voimaan astunut
vaatimus kuljettajan ammattipätevyydestä. INFRA Uusimaa on viimeisen viiden vuoden aikana järjestänyt erilaisia
korttikoulutuksia lähes 3 000 henkilölle,
joten ihan pienestä koulutusvirrasta ei
ole ollut kyse. Vuoden 2014 alusta INFRA
Uusimaa ry:n koulutukset on keskitetty
INFRA Akatemialle.
Koulutustoimintaan panostetaan jatkossakin. Peruskorttikoulutusten lisäksi
järjestämme vuonna 2015 koulutusta työoikeuden lisäksi ainakin sopimusoikeudesta. Pienille ja keskisuurille yrittäjille
tarkoitettua yrittäjäkoulutusta on tarkoitus järjestää PILKE-hankkeessa laaditun
materiaalin pohjalta.
Nuoret infra-alalle
Nuorten houkutteleminen alalle on osoittautunut työlääksi projektiksi. Eläköityminen on runsasta ja nuoria ei saada
rekrytoitua riittävästi alalta poistuvien
tilalle. Ammattitaitoisista kuljettajista
samoin kun työnjohtajistakin on pulaa.

INFRA Uusimaa ry on panostanut
nuoriin vierailemalla eri oppilaitoksissa,
järjestämällä tutustumiskäyntejä työmaille sekä viimeisimpänä osallistumalla
Helsingissä Nuorten TakuuAreena -messuille lokakuussa. Osastollamme kävi
satoja nuoria ja moni heistä osoitti aitoa
kiinnostusta maarakennusalaa kohtaan.
Infra-alan imagotalkoot näyttävät pikku
hiljaa tuottavan tulosta!
Olemme käynnistämässä TTS:n ja
MANK:n kanssa rekrykoulutuksen, jossa
pyritään lyhyehköllä koulutus- ja harjoittelujaksolla saamaan nuoria alalle.
Koulutus alkaa helmikuussa 2015 TTS:n
Rajamäen pisteessä järjestettävällä kymmenen viikon teoriajaksolla. Huhtikuun
lopulla käynnistyy kymmenen viikon
työssäoppimisjakso yrityksen työmaalla.
Koulutus päättyy 10.7.2015.
Nyt peräänkuulutankin teitä yrittäjiä
mukaan talkoisiin. Teidän panostanne
kaivataan, koska nuoret tarvitsevat työssäoppimis- ja harjoittelupaikkoja.
Entistä vahvempi järjestö
Viimeisenä mutta ei vähäisimpänä tavoitteenamme on kasvattaa nettojäsenmäärää ja saada nuoria yrittäjiä aktiivisesti
mukaan järjestötoimintaan. Tavoitteenamme on saada INFRAsta entistä kattavampi järjestö ja näin varmistaa entistä
tehokkaampi edunvalvonta!
Hyvää joulua ja menestyksekästä
Uutta Vuotta 2015!
Terveisin Mikaela Aaltonen

Yksityistämisen etuja esille

Isänsä Arno Ruusunlehden kanssa syyskokoukseen saapunut Heidi Ruusunlehti piti tärkeänä, että myös
nuoret yrittäjät pääsevät verkostoitumaan keskenään. Tähän INFRA Nuoret tarjoaa hyvän foorumin.

töönotossa on meneillään siirtymäkausi,
jonka aikana on lähes tuplasti työtä ennen
kuin vanha systeemi saadaan ajettua alas,
Kari Muhonen yhtiöstä kertoi.
Erilaisia tulkintoja
Infra-alan erityisongelmaksi on koettu myös
työn liikkuvuus; kun mestat vaihtuvat koko
ajan, on vaikeampi pysyä ajan tasalla kuin
esimerkiksi talotyömaalla. Tiedonantovelvollisuutta koskevien lakien tulkinnassa

tuntui olevan epäselvyyttä niin yrittäjillä,
julkisilla tilaajilla kuin verottajallakin.
– Olemme törmänneet näkemyseroihin
ja asioihin, joihin verottaja ei osaa ottaa
kantaa. Jos esimerkiksi omalla työmaalla
työskentelee vain omia miehiä, pitääkö
heidät ilmoittaa verottajalle? Emme saaneet
tähän verottajalta suoranaista vastausta ja
päädyimme siihen, että on parempi ilmoittaa kaikki työntekijät varmuuden vuoksi,
Jari Teini Rakennusteinistä kertoi.

INFRA Uusimaa ry:n sääntömääräinen syyskokous järjestettiin 25.9.2014 Kokoushotelli
Gustavelundissa Tuusulassa. Kokouksessa valittiin hallituksen puheenjohtajat ja
jäsenet sekä ehdokkaat keskusliiton elimiin.
Hallituksen puheenjohtajana jatkaa
Nina Lindström ja varapuheenjohtajana
Reijo Wuorio. Hallituksen muut jäsenet ovat
Juha Halonen, Jari Teini, Kari Tuominen,
Jyri Hussa, Tuomo Piekka, Martti Smalen, Sami Tervo ja uutena jäsenenä valittu
Kari Muhonen. Myös varajäsenet Kimmo
Annala ja Juha Kallio ovat uusia nimiä.
Puheenjohtaja Nina Lindström nosti
puheenvuorossaan esille kuntien hankintaosaamisen kehittämisen.
– Niin kauan kuin muistan, on alalla
mietitty yksityistämistä, mutta jostain syystä se ei ole mennyt eteenpäin. Tässä taloudellisessa tilanteessa aika olisi kypsä tuoda
yksityistämisen etuja esille sekä kunnille,
veronmaksajille että yrittäjille. Tämä toisi
paljon töitä nimenomaan infrayrittäjille.

Kari Muhonen kannustaa yhteistyöhön
INFRA Uusimaan hallituksen uusi jäsen,
diplomi-insinööri Kari Muhonen kannustaa infra-alan toimijoita yhteistyöhön ja
systemaattiseen toimintamallien kehittämiseen.
Teksti ja kuva: Kaisa Salminen

– Luottamustehtävät kiinnostavat, koska
alalla on paljon kehitettävää ja järjestötoiminnassa pysyy ajan hermolla. Kaikki infraalan yrittäjät ovat lopulta samassa veneessä
ja meillä on enemmän vaikutusvaltaa, jos
asioita viedään yhdessä eteenpäin. Yhteistyössä on voimaa, hän painottaa.
Muhonen työskentelee Louhintahiekassa varatoimitusjohtajana vastuullaan
sopimus-, talous-, kehittämis-, laatu- ja
henkilöstöasiat. Ajankohtainen hanke on

esimerkiksi Vehkalan itäosan esirakentamisurakka Vantaalla, jossa on tarkoitus
kehittää työkoneautomaatiota eteenpäin.
Lisäksi hän kertoo olevansa pienellä osuudella mukana kierrätykseen liittyviä asioita kehittävässä yrityksessä ja tekevänsä
yksittäisiä Life coach -valmennuksia.
Turhat esteet pois
Alalle tarvittaisiin Muhosen mielestä lisää
systemaattisuutta ja kevyempiä toimintamalleja, jotta uudet ajatukset saataisiin
vietyä myös pienempiin urakoihin.
– Viime kädessä asioiden menestyksekäs eteenpäin vienti kulminoituu johtamiseen, hän sanoo.
Kevyempiä malleja hän kaipaisi esimerkiksi lean-ajatteluun, joka on lyönyt
läpi jo isoissa urakoissa. Lean-ajattelun

hän kiteyttää kolmeen asiaan: turhaa
työtä on vähennettävä, asioita pitää ennakoida ja suunnitella sekä yhteistyötä ja tiedonkulkua parantaa.
– Ideana on, että kaikki urakoitsijat
istuvat saman pöydän ääreen tekemään
yhteistyötä ja poistamaan tulevia esteitä.
INFRA Uusimaan hallituksessa Muhonen pyrkii hahmottamaan painopistealueita, joiden avulla koko alan toimin-

taa voitaisiin viedä yhdessä eteenpäin.
Tärkeinä asioina hän kokee esimerkiksi
hankintaosaamisen ja työturvallisuuden
kehittämisen.
– Tapaturmat tulevat kalliiksi niin yrityksille kuin yhteiskunnalle ja aiheuttavat
inhimillistä kärsimystä. Siitä on paljon
esimerkkejä, että työturvallisuus lähtee
kehittymään radikaalisti, kun ylin johto
alkaa vaatia sitä.
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INFRA Uusimaan jäsenyrittäjille
Koulutuskalenteri, kevät 2015

Tekijät esille

INFRA AKATEMIA
Tieturva 1
pe 2.1.2015
to 12.2.2015
to 19.3.2015
ma 4.5.2015
ke 27.5.2015

Tieturva 2 kertaus 1 pv
ke 21.1.2015
Tieturva 2
ma 12.1. – ti 13.1.2015

Työturvallisuus
pe 16.1.2015
ti 24.2.2015
ti 24.3.2015
la 9.5.2015
ti 2.6.2015
Ennakoiva ajo
pe 23.1.2015
ke 4.3.2015
ma 20.4.2015
Ajo- ja lepoaika-asetus,
piirturit ja valvonta
ke 14.1.2015
Hätäensiapu
ke 4.2.2015
to 12.3.2015

Koulutuspaikka: Suomen Ammattiliikenne Akatemia Oy, Rahtarinkatu 1 /
Vuosaaren Satamakeskus, Helsinki.
Huom! Omat ammattipätevyystiedot voit tarkastaa ja tulostaa Trafin
nettisivuilla.
Palvelu edellyttää tunnistautumista ja se
on maksuton.
Sitovat ilmoittautumiset viimeistään
viikkoa ennen kurssin alkua Tarja Hellströmille puh. 050 527 5850 tai sähköpostitse akatemia@infra.fi.
Koulutuskalenteri löytyy internetissä INFRA ry:n tapahtumakalenterista www.rakennusteollisuus.fi/INFRA/
Ajankohtaista/Tapahtumakalenteri

Ympäristöturvallisuus
to 8.1.2015
Tulityökortti
ma 13.4.2015

Ari Kähkönen:
”Hankintamenetelmiä kehitettävä”
Ari Kähkönen aloitti INFRA ry:n asiantuntijana reilu vuosi sitten vastuullaan
työturvallisuusasioiden ja osaamisen
kehittäminen sekä louhinta- ja kunnossapitojaostojen toiminta. Lisäksi työhön
kuuluu muiden INFRAn asiantuntijoiden tapaan yleistä vaikuttamista alan
asioihin.
Teksti: Kaisa Salminen
Kuva: Kati Salminen

Vesityökortti
ti 10.2.2015
Ensiapu 1
ti 19. – ke 20.5.2015

Muuta koulutusta

Työoikeus I:
– Työsuhde, työsopimuksen tekeminen ja työaika
• Tavoite: Työnantajat tuntevat koulutuksen jälkeen työsopimuksen muodot ja niiden
käytön perusteet sekä keskeiset työaikamääräykset
• Ajankohta: Ma 26.1.15 klo 9.00 – 15.00
• Hinta jäsenille 85 € + alv, muut 170 € + alv
Sopimusoikeus I:
– Sopimusoikeuden perusteet (sopimuksen syntyminen, riidat ja niiden ratkaiseminen),
KE-ehdot, kuluttajalle tehtävät työt
• Tavoite: Osallistujat tuntevat koulutuksen jälkeen sopimuksen syntymekanismin, keskeiset sopimusoikeudelliset käsitteet, KE-ehtojen käytön sekä kuluttajille tehtävien töiden
erityispiirteet
• Ajankohta: Ti 10.2.15 klo 9.00 – 15.00
• Hinta jäsenille 85 € + alv, muut 170 € + alv
Koulutuspaikka: Rantasipi Airport Congress Center, Robert Huberin tie 4, 01510 Vantaa.
Sitovat ilmoittautumiset viimeistään viikkoa ennen koulutuksen alkua Tarja Hellströmille, puh. 050 527 5850 tai sähköpostitse, akatemia@infra.fi

Lehteä kehitetään eteenpäin
INFRA Uusimaa -lehti 3/2014 sai lukijakyselyssä yleisarvosanaksi 4,5 asteikolla
yhdestä viiteen. Valtaosa vastanneista toivoi saavansa lehden jatkossakin painettuna.
Asiatietoa toivottiin esimerkiksi kaivantojen tuennasta. Juttuja toivottiin myös pienistä
infra-alan yrityksistä ja nuorten kuljettajien työllistämishaasteista. Lehtitoimikunta
kiittää palautteesta ja ottaa ideat huomioon kehittäessään lehteä!
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Tapasimme Ari Kähkösen lokakuussa
Liikenneviraston tilaisuudessa, missä käsiteltiin teiden hoidon alueurakoiden hankinta-asiakirjoja. Miten
hankinta-asiakirjoja pitäisi kehittää?
Tilaajat ovat siirtyneet laatuvastuu-urakoihin ja urakoitsijoita kannustetaan
innovatiivisuuteen. Samalla urakat määritetään niin tarkasti aina työmenetelmiä ja laitteita myöten, ettei se jätä tilaa
tuottaa vaadittua laatua ja palvelutasoa
tehokkaasti saati käyttää innovatiivisuutta. Tämä on iso ristiriita, joka vaatisi
korjaamista.
Mitkä ovat INFRAn kunnossapitojaoston tavoitteet vuodelle 2015?
Ajankohtainen asia on hankinta-asiakirjojen kehittäminen. Tiestön hoidon
hankinta-asiakirjoja on jo kehitetty
yhteistyössä Liikenneviraston kanssa
ja yritämme päästä vaikuttamaan myös
ratojen kunnossapitoon ja kuntahankintoihin. Kunnat tekevät yli puolet kunnossapitotöistä ja viidesosan rakentamisesta itse, mutta teettämällä työt alan urakoitsijoilla voidaan säästää esimerkiksi
rakennustöissä tutkitusti 20–50 prosenttia kustannuksista.
Mitä muita kehityshankkeita
on vireillä?
INFRA ry järjestää osana RT:n turvallisuusviikkoa 18.5.2015 Monttumaanantain kaivantoturvallisuuden edistämiseksi. Kannattaa laittaa päivämäärä
kalenteriin!
Työturvallisuuden arviointiin kehitettyä Murskamittaria tehdään murskausyrittäjille tutuksi omassa kampanjassaan. Avo- ja tunnelilouhintaan on kehitetty louhintamittarit, jotka viimeistellään
ohjeistuksen osalta loppuvuoden aikana.

Miksi kaivantoturmista on
niin vaikea päästä eroon?
Eniten kaivantoturmia aiheuttavat puutteelliset kaivantosuunnitelmat, luiskaamaton tai tukematon kaivanto, kaivinkoneen työskentely kaivannon reunalla,
massojen nosto kaivannon toiselle puolelle ja puutteellinen valvonta.
Onnettomuuksia tutkittaessa on
huomattu, että joka viidennessä onnettomuustapauksessa oli kaivannossa jo
tapahtunut jotain hälyttävää. Siitä huolimatta työtä oli jatkettu sortumaan asti.
Houkutus säästää työntekijän terveyden
kustannuksella on liian suuri.
Maansiirtolehdessä todettiin jo
vuonna 1983, että kaivanto-onnettomuudet johtuvat piittaamattomuudesta tai tietämättömyydestä, mitä ilmenee
rakentamisen kaikissa osapuolissa ja
erityisesti rakennuttajissa. On surullista
huomata, ettei tässä ole isoa muutosta
tapahtunut.
INFRA oli laatimassa hyvää palautetta saanutta Vaara vaanii kaivannossa
-esitettä ja RIL:n kaivanto-ohje valmistui
alkuvuodesta. Silti viime keväänä sattui
kahden työntekijän kuoleman vaatinut
onnettomuus ja kaivantoturmissa on
menetetty 2 000 -luvulla jo yli kymmenen
ihmishenkeä.
Mitä ongelman korjaaminen vaatisi?
Asia vaatii edelleen tiedottamista paitsi
urakoitsijoiden myös tilaajien suuntaan.
Taloyhtiöt, isännöitsijät ja vesihuoltoosuuskunnat ovat myös keskeisessä
asemassa. Tilaajien tulisi teettää kaivanto- ja tuentasuunnitelmat jo rakennussuunnitteluvaiheessa ja liittää ne
tarjouspyyntöasiakirjoihin. Lisäksi on
valvottava, että työssä toimitaan niiden
mukaisesti.
Terveisesi jäsenistölle?
Ajat ovat nyt kovia, mutta kyllä tästäkin
lamasta selvitään. Maailmalla näkyy jo
nousun merkkejä ja Suomessa eläkeratkaisun saaminen maaliin oli positiivinen
signaali. Yritykset, jotka toimivat pitkäjänteisesti ja yhteiskuntavastuullisesti
sekä panostavat toiminnan kehittämiseen, uusiin tekniikoihin, henkilökunnan osaamiseen ja hyvinvointiin, pärjäävät jatkossakin.

