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Ihminen tarvitsee infraa
Julkisen sektorin taloudellinen ahdinko määrittelee maamme kehityksen kulun. Valtiovallan viime vuosien lyhytjänteiset ratkaisut
ovat heikentäneet yhteiskuntamme toimintakykyä ja infra-ala kantaa jälleen kerran suuren vastuun toimenpiteiden vaikutuksista.
Infra-hankkeiden työllistävä vaikutus
on merkittävä ja investointina yhteiskunnalle kannattava sijoitus, kun se hoidetaan
oikein. Leikkaukset kohdistettuna toimintoihin, jotka eivät ylläpidä yhteiskunnallemme tärkeitä tehtäviä ovat perusteltuja.
Leikkaukset jotka kohdistuvat infra- omaisuuteemme; väylät, rakennukset ja verkostot, rapauttavat yhteistä omaisuuttamme,
jota tulemme tarvitsemaan nyt ja tulevaisuudessa. Infra-verkoston laiminlyönti on
lyhytnäköistä ja yhteiskunnalle erittäin
kallista, koska ihminen tarvitsee infraa.
Ministerit, joiden kausi on usein hyvin

Kaliforniassa on kehitetty ja sovellettu
uudenlaisia yhteistoimintaa edistäviä
urakkamalleja jo yli kymmenen vuoden ajan.
Käyntiinpanijana oli joidenkin isojen rakennuttajien kyllästyminen kustannusylityksiin
ja rakentamiseen lakimiesten välityksellä.

MPV-Infrarakenne:

ERIKOISTUMINEN ON
VALTTIA VAIKEINA AIKOINA s. 9
Helsingin läjitysongelma ratkeamassa? s. 3
Nyt kannattaa
valmistautua
ilmoitusvelvollisuuteen s. 4
Sami Tervo ja Jyri Hussa

Pienyrittäjän pitkä
pitkä työpäivä s. 11

Tiennäyttäjinä ovat olleet San Franciscon yliopisto UCSF ja terveyspalveluja tuottava Sutter Health. Yhdysvalloissa näistä hankkeista
puhutaan integroituina projektitoimituksina
erotukseksi Australian allianssimalleista,
mutta periaate on molemmissa pitkälti sama.
Tunnetuimpiin San Franciscon hankkeisiin ja toimijoihin kävi toukokuussa järjestetyllä opintomatkalla tutustumassa joukko
Suomen Lean-instituutin edustajia tilaajista, urakoitsijoista, suunnittelijoista ja tutkijoista. He kaikki pyrkivät edistämään yhteistyön rakentamista omista näkökulmistaan.
Seppo Mäkinen ja Miia Asikainen Liikennevirastosta olivat vakuuttuneita yhteistyön voimasta ja pitivät rohkaisevana sitä,
millaisia askelia nimenomaan Yhdysvalloissa on kyetty ottamaan – ottaen huomioon
paikallisen lakimieskulttuurin. Lisäksi oli
yllättävää, miten vähän puhuttiin sopimusmalleista ja prosesseista. Sitäkin enemmän
puhuttiin kulttuurista, motivaatiosta ja
muutoksen aikaansaamisesta.
– Hyvä yhteistyö ei välttämättä vaadi
kokonaan uutta toteutus- tai sopimusmallia, vaan siihen voidaan päästä myös perin-

teisemmissä hankkeissa. Toki yhteistyö on
aina helpompaa, jos sopimuspuitteet tukevat yhteistyötä, jolloin sen rakentamisesta
voidaan saada enemmän irti. Mutta osia
yhteistoimintamallista voidaan soveltaa
myös perinteisissä urakoissa, Asikainen
Liikennevirastosta sanoo.
– Esimerkiksi Last Planner -aikataulutekniikka on työkalu, jota voidaan käyttää
kaikenlaisissa urakoissa yhteistyön kasvattamiseen. Myös Liikennevirasto aikoo vaatia
tämän työkalun käyttöä hankkeissaan yhä
enemmän, koska sen avulla voidaan lisätä
helposti yhteistyötä koko ketjussa niin tilaajan, suunnittelijoiden kuin urakoitsijoiden
välillä, Mäkinen täydentää.

Seppo Mäkinen ja Miia Asikainen vakuuttuivat siitä, että jos amerikkalaisilta sujuu yhteistyö, ei sen
pitäisi olla vaikeaa meillekään.

Integroiduissa urakoissa yhteistyön eteen
on tehtävä konkreettisia toimenpiteitä. Yksi
peruspilareista on se, että osapuolet valitaan hankkeeseen mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Näin kaikkien osaamista
voidaan hyödyntää jo suunnitteluvaiheessa.
Suunnitteluvaiheen johtamista kutsutaan
integroidussa urakkamallissa ”Target Value
Designiksi”. Lähtökohtana on hankkeelle
asetettu kustannuspuite, johon kokonaiskustannukset ohjataan. Se tapahtuu seuraamalla jatkuvasti ja avoimesti suunnitelman
kustannuksia ja hakemalla vaihtoehtoja,
joilla tavoitteet toteutuvat. Perinteisesti
tavoitteiden toteutumista on tarkasteltu vasta suunnitelmien valmistuttua, mutta muutosten tekeminen on siinä vaiheessa vaikeaa.
Yhteistyöhön pyritään myös luomalla
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että yhteistyötä voidaan lisätä myös pienissä ja hyvin yksinkertaisissa hankkeissa,
Asikainen sanoo.
– Se vaatii omistajan läsnäoloa ja sitoutumista koko projektin ajan. Meillä pitää
olla vahva tahtotila hankkeen alusta lähtien, koska ei voida hankintavaiheessa puhua
yhteistyöstä ja antaa toiminnan palata
vanhoihin uomiinsa. Tämä vaatii tilaajalta
syvempää osallistumista projektiin, ja siihen on oltava valmiutta. Vastaavasti osaamista on kasvatettava urakoitsijoidenkin
puolella ja koko toimitusketjussa.
Parempaa tuottavuutta

Omistajan tahtotila tärkeä
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ihmisiä, mikä tarkoittaa lisää veronmaksajia,
mutta myös ylläpitokustannuksia. Ilman riittäviä kustannusennusteita ostaminen on vaikeaa tai ainakin kallista. Hankintaosaaminen
on julkisella sektorilla avainasemassa. Eri toimintojen ulkoistaminen entistä laajemmin ja
tehokkaammin on julkiselle sektorille mahdollisuus, josta on vielä iso osa käyttämättä.
Valtion tehtävä on toisaalta tukea kuntia taloudellisesti hankkeiden eteenpäin viemisessä
ja toisaalta vaatia kustannustehokkaampaa
toteutusta hankkeiden läpiviemiseksi. Leikkausten sijasta, olisiko julkisen sektorin hankintaosaamisessa kehitettävää?
Infra-alalla on resursseja ja se on kilpailukykyinen. Infra-hankkeiden pitkäjänteinen toteuttaminen turvaa toimivan infraverkoston sekä tarjoaa välitöntä ja välillistä
työtä yhteiskunnassa. Miksi julkinen sektori
ei hyödynnä tätä mahdollisuutta?

Yhteistyö hyödyttää kaikkia

Teksti: Kaisa Salminen
Kuvat: Juha Salminen, Consti

INFRA Uusimaan
hallituksen uudet
kasvot s. 10

lyhyt, joutuvat sisäistämään äärettömän
määrän tietoa ja edustamaan maatamme
kansainvälisissä ja kansallisissa instituutioissa. Osa ministereistä vaihtuu tai heitä
kierrätetään kauden aikana. Maamme voi
huonosti, mutta meillä kierrätetään johtajia.
Edellä kuvattu ei ole vastuullista vallan käyttöä, se on politiikkaa. Johtaminen on haasteellista ja vaatii pitkän linjan tavoitteita.
Todistaaksemme sen, että infralla on
väliä, me INFRA ry:ssä viestitämme erilaisilla tutkimushankkeilla ja asiantuntijoiden välityksellä maamme päättäjille miksi
ihminen tarvitsee toimivaa infraa. On välinpitämätöntä käyttää yhteisiä rahoja hankkeisiin, joita ei ylläpidetä riittävillä investoinneilla. Ei riitä, että rakennamme uutta.
Investoinneissa tulee huomioida myös, että
rakennettu omaisuus vaatii huolenpitoa.
Rakentaminen ja kunnossapito työllistävät

Skanskan San Carlos Clinic -työmaalla olivat projektin yhteiset tavoitteet toimistossa näkyvästi
esillä ja käytössä oli myös Big Room.

sille hyvät olosuhteet yhteisillä ”Big room”
-työmaatiloilla, missä kaikki osapuolet
työskentelevät saman katon alla yhteisessä organisaatiossa. Tavoitteena on poistaa
yritysten väliset raja-aidat ja luoda yhteistä
projektikulttuuria, missä kaikki toimivat
yhteisen päämäärän eteen.
Ratkaisujen hakemista yhteistyössä voidaan tehostaa myös havainnollistamalla
suunnitelmia ja sovittamalla niitä yhteen
virtuaalisesti ennen varsinaista rakentamista tietomallien avulla.
– Täältä on löytynyt hyvää mallia siitä,

Yksi mielenkiintoinen havainto oli juuri
tilaajien aktiivinen rooli alan kehittämisessä Kaliforniassa. Tilaajat ovat uudistaneet
hankintatapojaan, edellyttäneet vastaavia
muutoksia rakennusyrityksiltä ja järjestäneet näille tukea ja valmennusta. Taustatukea on saatu Berkeleyn yliopistolta ja sikäläiseltä Lean instituutilta. Yksi tärkeä oppi
oli sekin, miten yliopiston ja teollisuuden
läheinen yhteistyö tuo hyötyä ja luo korkeatasoista tutkimusta.
Luvuin esitetyt tulokset olivat vakuuttavia, kun integroiduilla malleilla toteutettuja
hankkeita verrattiin perinteisiin. Kustannukset olivat pysyneet kurissa huomattavasti paremmin tai samalla rahalla oli saatu
tehtyä parempia tiloja. Molemmat rakennuttajat olivat siirtyneet lähes kokonaan yhteistyömallien käyttöön.
–Tällainen muutos vie aikaa ja vaatii varmasti alkuun uusien oppien omaksumista,
mikä on aina vaikeaa. Mutta jos nykyiseen
toimintaan ei olla tyytyväisiä, eikö silloin
kannata kokeilla jotain muuta, Mäkinen
kiteyttää.
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Infra-alalla ei voida maksaa päivärahoja verovapaasti, jos kohde ei ole tilapäinen.

Säädös- ja ohjeviidakossa tarkkana
Kysyimme INFRA ry:n lakimies Tiina Olinilta,
minkälaiset kysymykset askarruttavat jäsenistöä päivärahojen verotuskäytännöissä.
Eroavatko esimerkiksi alan työehtosopimukset paljon verottajan ohjeistuksista?
Työehtosopimuksen määräykset on tehty
siten, että matkoihin liittyvien kustannusten korvaukset olisivat mahdollisimman
pitkälle verovapaita. Työehtosopimusta pyritään myös tulkitsemaan linjassa
verottajan ohjeistuksen kanssa. Kuitenkin
joissakin tilanteissa korvaus voi olla veronalainen ja silloin tulee olla tarkkana, koska verottaja ratkaisee aina viime kädessä
maksettavan korvauksen verollisuuden.
Ongelma juontaa siitä, että kustannuksia korvatessa noudatetaan kahta erilaista
säännöstöä. Työnantajan on pakko maksaa
työehtosopimuksen määräämät korvaukset, mutta korvausten verotus ratkaistaan
tuloverolain ja Verohallituksen kustannuspäätöksen perusteella. Työehtosopimuksen määräykset eivät tee siten korvauksista
verovapaita.
Toisaalta Verohallinnon kustannuspäätöksen määräykset eivät velvoita työnantajia maksamaan korvauksia, vaan työn-

– Päätöksessä ei kuitenkaan kerrota,
miten pitkään ulkomaiset työntekijät olivat
asuneet yhteismajoituksessa eikä sitä, miten
monta työntekijää kimppakämpässä asui.

Päivärahojen

Kuvan esimerkissä kouvolalainen maarakennusalan työntekijäporukka majoittuu työnantajan järjestämässä kimppakämpässä Helsingissä kaksi vuotta. Työkomennus jatkuu ennakoimattomasti vielä kahdella työmaalla ja sama porukka majoittuu työnantajan järjestämässä kämpässä Espoossa yhteensä 11
kuukautta. Verokarhu katsoo majoittumisen kahden vuoden jälkeen asumiseksi ja päivärahat menevät
verolle, koska työnantaja saa järjestää yli kahden vuoden – kuitenkin enintään kolmen vuoden – verovapaan majoituksen vain yhtä työkohdetta varten. Asunnon vaihto ei tilannetta pelasta.

verotuskiemurat
tutuiksi
Työntekijöiden päivärahojen verotuskäytännöt tunnetaan infra-alalla huonosti.
Ongelma juontaa paljolti siitä, että lainsäädäntö ja oikeuskäytäntö ovat sekavia.
Päivärahojen maksamisessa kannattaa
olla kuitenkin tarkkana, jos haluaa säästyä
verotarkastuksen jälkeen isolta laskulta.
Teksti: Kaisa Salminen Kuva: Kati Salminen

Infratyömaat ovat muiden rakennustyömaiden tapaan lähtökohtaisesti erityisiä työntekopaikkoja, koska kohteet ovat lyhytaikaisia ja niitä joudutaan vaihtamaan usein.
Työntekijöillä ei ole tällaisella erityisalalla
varsinaista työpaikkaa ja päivärahojen
verovapaus edellyttää yöpymistä työkohteen paikkakunnalla. Kotoa käsin tehdyistä
päivittäisistä työmatkoista ei päivärahaa
pidä maksaa.
Nämä säännöt tunnetaan Veronmaksajain keskusliiton johtavan asiantuntijan,
Päivi Kaaren mukaan hyvin, mutta muita
sääntöjä venytetään aika paljon.
– Verotarkastuksissa puututaan usein
siihen, että samalla työpaikalla on tehty töitä liian pitkään tai työntekijän on katsottu
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asuvan työnantajan järjestämässä majoituksessa, hän toteaa.
– Infra-alalla ei ole oikein herätty näihin
rajoituksiin. Työnantajat ja etenkin työntekijät ovat niistä huonosti informoituja. He
saattavat tehdä tiedon puuttuessa helposti vääriä johtopäätöksiä ja toimenpiteitä
esimerkiksi verottajan suuntaan, projektipäällikkö Juha Halonen KalliorakennusYhtiöistä täydentää.
Tilapäisyyttä vaaditaan
Erityisaloilla kuten infra-alalla ei voida maksaa päivärahoja verovapaasti, jos kohde ei
ole tilapäinen. Jos kohde kestää liian kauan,
tilapäiseksi tarkoitettu työpaikka voi kuitenkin muuttua varsinaiseksi työpaikaksi.
– Jos työntekijä tulee Helsinkiin töihin
isolle työmaalle, jonka on tarkoitus kestää
esimerkiksi neljä vuotta, niin se ei ole alun
alkaenkaan tilapäinen työmatka, Kaari
toteaa.
Perussääntönä on, että kohde on erityisalalla tilapäinen, jos se kestää enintään
kolme vuotta. Kolmantena vuotena voi maksaa päivärahoja verovapaasti vain sellaisilta
työpäiviltä, kun työntekijä yöpyy tilapäis-

majoituksessa ja komennuskohde sijaitsee
yli sadan kilometrin päässä kodista. Lisäksi
majoituksen pitää olla järjestetty vain yhtä
työkohdetta varten.
Jos kohde jatkuu täysin ennakoimattomasti, ei maksettuja päivärahoja kuitenkaan peritä takaisin kahdelta tai kolmelta
vuodelta.
Mikä on työmatkan alkupiste?
Verottajan viime kesänä tekemän ohjeistuksen mukaan myös yhteismajoitus voi viedä
päivärahat verolle, mikäli työntekijän katsotaan muuttaneen paikkakunnalle ja hän
tekee sieltä käsin työmatkoja.
– Erityisaloilla kiinnitetään huomiota
kohteen keston lisäksi siihen, mistä työmatka alkaa. Jos työmatkan katsotaan alkavan
työnantajan järjestämästä majoituksesta eikä kotoa, päivärahoja ei voi maksaa
verovapaasti. Näin käy helposti silloin, jos
majoitus pitkittyy tai perhe muuttaa sinne
asumaan, Päivi Kaari toteaa.
– Jos maakunnasta saapuneet rakentajat asuvat pitkiä aikoja Helsingissä kimppakämpässä, siitä tulee heille koti. Vaikka
työntekijä tulisi vain 2,5 vuodeksi asumaan

työnantajan kimppakämppään ja kävisi
useilla eri työmailla, niin verottaja katsoo,
ettei se ole tilapäinen majoitus vaan koti.
Verottajan asettama kahden vuoden
aikaraja on Päivi Kaaren mielestä turhan
tiukka – varsinkin, kun se perustuu yhteen
KHO:n ratkaisuun, missä ei ole edes mainintaa aikarajoista.
– Kahden vuoden aikaraja on myös
helppo kiertää kieltämällä majoittuminen
viikonloppuisin. Jos majoituspaikassa ei
ole mahdollisuutta asua viikonloppuisin,
siitä ei voi tulla verottajan nykyisen kannan
mukaan kakkoskotia.
– Aika näyttää, mihin asumisen aikarajat
tulevaisuudessa vedetään. Laissa on määritetty tällä hetkellä vain kohteiden kestolle
aikarajoja.
Lisäohjeistuksia kaivataan
KHO:n päätös ottaa kantaa siihen, pidetäänkö ulkomaisten työntekijöiden asuntoa Suomessa tilapäisenä majoituksena vai
kakkosasuntona. Työnantaja oli järjestänyt
ulkomaisille työntekijöille asunnon Suomessa, mutta siitä tuli KHO:n päätöksen
mukaan kakkosasunto, koska työmatkoja tehtiin sieltä käsin vaihtuviin kohteisiin. Työntekijöillä oli myös mahdollisuus
majoittua viikonloppuisin.
– Ratkaiseva asia tässä päätöksessä oli
se, että työntekijän katsottiin muuttaneen
työpaikkakunnalle ja työmatkan alkaneen
sieltä eikä kodista. Paikkakunnalla oli asuttu liian pitkään. Työntekijät kävivät töissä
milloin missäkin, eikä asuntoa ollut järjestetty tiettyä komennusta varten, Päivi Kaari
toteaa.

Majoittumista vai asumista?
Kalliorakennus-Yhtiöissä on päädytty siihen tulkintaan, että työnantajan tarjoaman
majoituksen saavat yhtiön työntekijät ovat
matkatyön tekijöitä, joilla ei ole varsinaista
kiinteää työpaikkaa.
– Työntekijämme yöpyvät tilapäismajoituksessa, asumisen kesto ei ylitä verottajan
asettamia aikarajoja eikä kohteen kesto ylitä laissa asetettuja aikarajoja. Asunnot ovat
työntekijöiden käytettävissä ainoastaan työpäivinä. Päivärahoja voidaan maksaa silloin
verovapaasti, Juha Halonen havainnollistaa.
Päiväraha on palkkatuloa, jos majoittuminen tulkitaan asumiseksi ja tilapäismajoitus tulkitaan siten kakkosasunnoksi.
– Verottajan tulkinta on tällä hetkellä se,
että yli kahden vuoden majoittuminen voidaan katsoa asumiseksi, jos asuntoa vaihdetaan lähialueella, esimerkiksi samalla paikkakunnalla, eikä työskentelyolosuhteissa
tapahdu olennaisia muutoksia. Esimerkiksi

antaja on velvollinen maksamaan vain
työehtosopimuksen mukaiset korvaukset.
Jos työnantaja maksaa matkakustannusten
korvauksia, jotka eivät ole Verohallinnon
kustannuspäätöksen mukaan verovapaita,
ne ovat rahapalkkaa.
Mitä muita ongelmia on noussut esille?
Se on hyvin tiedossa, että infra-ala on niin
sanottu erityisala. Ongelmia aiheuttaa kuitenkin esimerkiksi sen määrittely, onko
työntekijällä varsinaista työpaikkaa vai ei.
Työntekijälle saatetaan merkitä varsinainen työpaikka, vaikka sen olemassaolon
edellytykset eivät täyty.
Myös erityisellä alalla työskentelevällä voi olla varsinainen työpaikka, jolloin
säännökset ovat erilaiset. Varsinaisen työpaikan olemassaolo edellyttää päivittäistä
tai lähes päivittäistä käyntiä työntekopaikassa, esimerkiksi käynnit maanantaisin ja
perjantaisin eivät riitä.
Työntekijälle voi olla esimerkiksi määritetty varsinainen työpaikka ja maksettu
sen perusteella päivärahaa päivittäisistä
käynneistä työmaalla kymmenen tuntia
ylittäviltä työpäiviltä. Verottaja voi kuitenkin todeta, ettei kyseisellä työntekijällä ole
varsinaista työpaikkaa. Tällöin verovapaata päivärahaa ei voida maksaa, koska sen
maksaminen edellyttäisi muun muassa
yöpymistä tilapäismajoituksessa.

Forenom kulkee
rakennustyömaiden mukana

Uusimaa on yksi työskentelypaikkakunta.
Ennakkoratkaisusta apua
Työnantajan velvollisuus on pidättää työntekijälle maksetuista veronalaisista tulosta verot.
Jos matkakustannuksia on korvattu aiheetta
verovapaasti, työnantaja ja varsinkin työntekijä voivat varautua melko isoon laskuun.
– Sekä työnantajalle että työntekijälle lähtee lasku puuttuvista veroista korotuksineen.
Työntekijältä peritty vero palautetaan työnantajalle, mutta veronkorotukset ja viivästysseuraamukset voivat korottaa työnantajankin
laskua merkittävästi. Myös työnantajan sosiaaliturvamaksu korotuksineen jää työnantajan vahingoksi, Päivi Kaari toteaa.
Veronkorotuksia voidaan kohtuullistaa,
jos ne ovat johtuneet inhimillisestä erehdyksestä. Jos veroja on kierretty systemaattisesti ja lainsäädäntöä on selvästi rikottu,
korotukset ovat suurempia.
– Jos päivärahojen verotuskäytännöt ovat
tulkinnanvaraisia ja niitä haluaa testata,
suosittelen uuden ennakkoratkaisun pyytämistä verotoimistosta kirjallisesti. Se on
onneksi melko edullinen, vaikka ratkaisun
laadintaan tarvitaan asiantuntijaa.

Majoituspalveluihin erikoistuneen Forenomin tarjontaan kuuluvat valmiiksi kalustetut asunnot ja huoneistohotellit. Yrityksellä on käytössään yli 2 000 huoneistoa
ja useita huoneistohotelleja ympäri Suomea. Ne sijaitsevat 30 eri paikkakunnalla.
Teksi ja kuva: Antti Tolonen

Avainasiakkuuksista vastaava hankejohtaja Janne Welling kertoo, että yksi yrityksen painopistealueista onkin nyt avainasiakkaiden palveleminen. Näihin kuuluvat
myös useimmat Suomen suurimmat infraalan yritykset.
– Me pyrimme olemaan aito kumppani
asiakkaillemme. Kun heillä on työn alla
projekteja ja hankkeita, voimme olla niissä mukana hyvissä ajoin antamassa majoitukselle hintalappua. Usein on kyse 30 tai
jopa 60 ihmisen majoituksesta, jolloin se
vaatii etukäteen hyvää suunnittelua, hän
sanoo.
– Palvelemme yhteensä yli 6 000 yritysasiakasta ja jokainen asiakas on meille
tärkeä, oli kyse sitten yhden ihmisen kymmenien henkilöiden majoittamisesta.
Tehokkuutta ja joustoa haetaan

Muistilista – päivärahojen verotus erityisalalla
• Jos työnantajan järjestämä asunto ei ole käytettävissä eikä käytössä viikonloppuisin, siitä
ei tule työntekijälle veronalaista asuntoetua,
vaikka asunnossa asuttaisi yli kaksi vuotta.
• Parakissa, hotellimajoituksessa tai muussa
selvästi väliaikaisessa majoituksessa voi asua
vaikka kymmenen vuotta ilman, että siitä tulee
asuntoetu edellyttäen, että työntekijällä on
varsinainen asunto muualla.
• Koko ajan on pidettävä mielessä se, että
työntekopaikan (työmaan) pitää olla erityisalalla tilapäinen, eli sen pitää kestää alle kolme vuotta, jotta voidaan maksaa verovapaita
korvauksia kuten päivärahoja.
• Kolmantena vuotena kohteen pitää lisäksi
sijaita yli sadan kilometrin päässä kotoa ja

majoituksen pitää olla tilapäinen sekä järjestetty vain yhtä työkohdetta varten.
• Varsinaiselle työntekopaikalle järjestetystä
majoituksesta muodostuu aina asuntoetu.
• Palkansaajan perhe ei saa asua työntekijän
kanssa samassa majoituspaikassa tai siitä tulee
heti kakkosasunto.
Lähteet ja lisätietoa:
– www.vero.fi > Syventävät vero-ohjeet > Verohallinnon ohjeet > 2013 > Korkeimman hallintooikeuden vuosikirjaratkaisun KHO:2012:85 vaikutukset erityisalan työntekijöiden verotukseen
– www.vero.fi > Syventävät vero-ohjeet > Elinkeinoverotus > Työmatkakustannusten korvaukset verotuksessa

Forenom työllistää noin 120 henkilöä ja
liikevaihto oli viime vuonna 27 miljoonaa
euroa. Yhtiön perustuote on kalustettu
asunto joustavaan tarpeeseen. Jos ajatellaan esimerkiksi ympäri Suomea liikkuvia
infra-alan työporukoita ja henkilöstöä,
niin majoituksen tarve voi olla viikko,
kuukausi tai se voi vaihdella.
– Tuohon tarpeeseen hotelli voi olla
hieman kallis ja jopa ahdas. Toisaalta
koko paletin hoitaminen itse asuntojen
vuokraamisesta sähkö- ja vesisopimusten
tekemiseen on yritykselle aika työlästä,
Janne Welling toteaa.
Tärkeä palvelu on projektimajoitus.
Kun asiakkaalla projektit ja hankkeet siirtyvät, yhtiö voi siirtyä asiakkaan mukana
ja järjestää tarvittavan majoituksen miltä
tahansa paikkakunnalta.

Perustuote eli kalustettu asunto sopii
yli viikon tai kuukauden majoitustarpeeseen ja huoneistohotellialle viikon
tarpeisiin, mutta niissä asutaan usein
pidempiäkin aikoja, koska monissa huoneissa on minikeittiö ja jokaisesta löytyy
ruoanlaittovälineet.
– Infra-alan asiakkaissa näkyy nyt
selkeänä suuntana tehokkuus ja kustannusten minimointi. Väärinkäsityksiä syntyy usein siitä, että meillä majoituksen
hintaan kuuluvat kaikki asunnon kustannukset, eikä niitä voi suoraan verrata
tavallisen tyhjän vuokra-asunnon kustannuksiin, Welling sanoo.
– Tehokkuus tulee siitä, että meidän
tarjoamassa majoituksessa ei ole tyhjiä
vuorokausia. Joustoa tulee myös siinä, että
samaan asuntoon voidaan majoittaa tarvittaessa useampia ihmisiä. Näin saadaan
tarvittaessa yksittäistä majoituskulua selvästi alemmaksi.
Lupamenettelyistä kotoutukseen
Relocation on arkipäivää monessa yrityksessä, kun työvoimaa joudutaan hakemaan ulkomailta Suomeen. Miten Forenom palvelee näitä asiakkaita?
– Relocation-palvelu on yksi Forenomin päätuotteista. Meillä on paljon yritysasiakkaita, joille tulee ulkomailta työntekijöitä. Hoidamme kaikki tähän liittyvät
asiat, kuten lupamenettelyt, kotoutukset
ja asunnot. Tässä palvelussa olemme oikeastaan ainoa toimija Suomessa. Pystymme auttamaan asiakkaita monipuolisesti
ja etsimään myös asunnon asiakkaalle,
Welling kertoo.
– Mukavinta on ollut se, että pystymme auttamaan asiakkaita. Tarpeet tulevat
nopeasti ja pystymme reagoimaan niihin
nopeasti. Asiakas ei joudu pulaan sen takia,
että hän ei tiedä, missä heidän työntekijänsä majoittuvat. Infra-alan asiakkaamme
ovat lisäksi olleet tyytyväisiä siitä, että me
pysymme asiakkaan mukana ympäri Suomea. Näin työntekijöiden työmatkat ovat
aina mahdollisimman lyhyitä.
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Mikko Räsänen: ”Teemme laatusuunnitelman vastuu- ja riskikartoituksineen joka työmaalle.”

– Länsimetron jatke pitäisi saada liikkeelle nyt heti,
jotta yhdyskuntarakenteen tiivistyminen pystysi jatkumaan Etelä-Espoossa ja yhteiset asuntotuotantotavoitteet voidaan saavuttaa, Harri Tanska sanoo.
Läkkitorin työmaalla on ahtaita kujia ja kapeita mutkia. Ongelmana ovat muun muassa Kamikaze-pyöräilijät, jotka ajavat erittäin kovaa ja pujahtavat pienistä
raosta helposti työmaalle.

Länsimetron jatke halutaan liikkeelle
Valtion päätös olla rahoittamatta Matinkylästä Kivenlahteen ulottuvaa Länsimetron jatketta on otettu Espoossa vastaan
pettymyksellä. Hanke haluttaisiin saada
heti liikkeelle, jotta yhdyskuntarakenteen
tiivistyminen voisi jatkua Etelä-Espoossa,
ja Espoo pystyisi osaltaan toteuttamaan
valtion ja kaupunkiseutujen välillä sovitut
asuntotuotantotavoitteet.
Teksti ja kuvat: Kaisa Salminen

– Meillä olisi valmius laittaa ajotunneleiden
urakat kyselyyn jo tänä kesänä. Valtiolta ei
ole kuitenkaan saatu varmaa sitoumusta Länsimetron jatkeen rahoitukselle, eikä siihen
ole otettu kantaa budjettiriihessäkään. Ainakaan Espoossa kukaan ei osaa sanoa, siirtyykö hanke puolella vuodella vai 20 vuodella,
kaupungininsinööri Harri Tanska sanoo.
Liikennepoliittisessa selonteossa valtio
on lupautunut osallistumaan metrohankkeisiin 30 prosentin osuudella.
– Espoo olisi valmis aloittamaan heti elvytyshankkeen, johon kaupunki laittaa likoon
yli 500 miljoonaa euroa. Valtion rahoitusosuudeksi jäisi reilut 200 miljoonaa euroa.
Maksuaikataulu puuttuu
Länsimetron jatkeen rahoituksen eväämistä
on perusteltu riittämättömillä kustannushyödyillä. Nyt olisi Espoon päättäjien mielestä kuitenkin taloudellisesti hyvä hetki
käynnistää hanke, koska kustannukset ovat
alhaalla ja työvoimaa on paremmin saatavilla, kun muut vastaavat hankkeet eivät ole
vielä käynnistyneet pääkaupunkiseudulla.
– Metron jatkeen varressa on jo 150 000
asukasta, eli käyttäjäkunta on jo olemassa.
Lisäksi asutusta on varaa tiivistää jopa 70 000
asukkaalla. Hankkeella olisi myös runsaasti
kerrannaisvaikutuksia, sillä kaikenlainen
toimeliaisuus viriäisi yksityispuolella metroasemien ympäristössä, kaupunkisuunnittelupäällikkö Torsti Hokkanen huomauttaa.
Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelmassa otetaan kantaa seudulliseen liikennepolitiikkaan Helsingin seudun
liikenteen (HSL) johdolla.
– On melko erikoista, että Länsimetron
rakentamista kaavaillaan tässä suunnitelmassa noin 20 vuoden päähän. Espoon
esittämässä rahoitusmallissa hanke laitetaan heti liikkeelle Espoon rahoituksella ja
valtio sitoutuu jatkossa maksamaan oman
osuutensa hankkeesta sen loppuvaiheessa
tai muulla sovittavalla aikataululla.
Näkymät kahtalaisia
Espoon kaupungin talous on taloussuunni-

6 | INFRA Uusimaa

telman mukaan lähivuosina erittäin kireä.
Väkiluvun kasvu on lisännyt palveluiden
tarvetta, mutta samaan aikaan työttömyys
on kasvanut ja verotulojen kasvuvauhti on
hidastunut. Talouden epävarma tilanne heijastuu myös infrarakentamiseen.
– Espoon valtuusto joutui avaamaan
budjetin kesken vuoden ja lisäleikkauksia
on odotettavissa. Koko kaupunkikokonaisuuden käyttötalouden säästövelvoite on 25
miljoonaa euroa vuodelle 2014. Teknisen ja
ympäristötoimialan osuus kaupungin käyttötaloudesta on 10 prosenttia, mutta säästövelvoite on tuplasti suurempi eli 20 prosenttia, Harri Tanska kertoo.
– Toisaalta nyt on hyvä aika rakentaa
infraa, koska kustannustaso on kilpailtu
ja samalla rahalla voidaan rakentaa paljon
enemmän kuin korkeasuhdanteessa. Kaupungin sisällä on ymmärretty, että sellaiset kohteet, mitkä pitää joka tapauksessa
rakentaa, kannattaa rakentaa nyt.
Ylläpitoa ulkoistetaan
Harri Tanska johtaa Espoon Teknistä keskusta vastuullaan Espoon kunnallistekniikan hankkeiden ohjelmointi, suunnittelu,
rakennuttaminen ja ylläpito sekä kaupunkimittaus ja geotekniikka. Hän veikkaa, että
säästövelvoitteet eivät lopu tähän.
– Talo- ja infrahankkeet jakavat samaa
investointipottia, mille asetetaan vuonna
2016 investointikatoksi noin 180 miljoonaa
euroa vuodessa. Siinä vaiheessa joudutaan
vielä enemmän siihen keskusteluun, rakennetaanko katu vai korjataanko koulu.
Vuonna 2011 perustettu Espoon Kaupunkitekniikka -liikelaitos rakentaa noin 15
prosenttia uusien infrahankkeiden rakennettavasta pinta-alasta. Ylläpidossa liikelaitos hoitaa 80 prosenttia ylläpidettävästä
pinta-alasta.
– Lähivuosina yksityisten ylläpitämää
osuutta on tarkoitus kasvattaa. Toivoisin,
että pienemmätkin toimijat pääsisivät
kilpailemaan näistä töistä jonkinlaisina
yhteenliittyminä. Kilpailutettujen yksittäisten alueurakoiden koko vuositasolla on
kuitenkin alle miljoonan suuruusluokalla.
Alueurakat pitävät sisällään katuylläpidon
lisäksi myös viheralueiden hoidon, investointipäällikkö Petri Vainio täydentää.

– Espoon väkiluku on kasvanut
1950-luvulta lähtien tasaisesti lamoista ja
suhdanteista riippumatta. Kaavoituksen
päätavoite on jatkossakin turvata väestön
kasvu, joskin suurin osa kasvusta tulee
maahanmuutosta ja syntyvyydestä. Myös
elinkeinotoiminnan edellytykset ja työpaikkojen määrä pitää turvata, hän toteaa.
Esimerkiksi Tapiolaan rakennetaan nyt
paljon uusia kerrostaloja.
– Tuskin näin tapahtuisi, jos ne eivät
menisi kaupaksi. Myös uusia pientaloalueita rakennetaan koko ajan eri puolille Espoota. Kaikki tontit, mitä kaupunki itse myy tai
vuokraa menevät kuin kuumille kiville, Harri Tanska täydentää.
– Ainakaan se ei saa olla pullonkaulana,
että Espoolla olisi liian vähän asemakaavaja tonttivarantoa, Hokkanen painottaa.
Radan varsille asutusta
Espoo varautuu Helsingin seudun kuntien
kanssa metropolialueen yhteiseen maankäyttösuunnitelmaan. Espoo mahdollistaa
sen mukaan 2 500 asunnon rakentamisen
vuosittain ja kaavoittaa 250 000 kerrosneliömetriä asemakaavaa vuodessa. Kaupunginhallituksen jaos on korottanut tavoitetta
vielä 350 000 kerrosneliömetriin vuodessa,
koska syystä tai toisesta aloitukset voivat
viivästyä.
Yhteisessä maankäytön suunnitelmassa
korostuvat raide- ja joukkoliikennevyöhykkeet.

Palveluita keskitetään
Espoossa on viisi kaupunginosaa eli Tapiola, Matinkylä, Espoonlahti, Leppävaara
ja Vanha Espoo, johon kuuluu Espoon keskus. Niiden väliset yhteydet ovat entistä
tärkeämpiä, koska Espoon strategiana on
keskittää palveluita kaupunkikeskuksiin.
– Asutusta on tarkoitus lisätä jatkossa
erityisesti Kaupunkiradan ja Länsimetron
jatkeen varteen. Kasvavia alueita ovat Finnoon-Kaitaan alue Länsimetron varressa ja
Keran alue Kaupunkiradan varressa, Hokkanen kertoo.
Poikittaisyhteytenä suunnitellaan Raidejokeria, joka on linjattu kulkemaan Otaniemen kautta Keilaniemeen.
– Se toteutunee ensi vuosikymmenellä.
Niin Tapiolan, Otaniemen kuin Keilaniemen merkitys korostuu, kun Aalto-yliopisto
keskittää toimintojaan. Otaniemestä kasvaa 10-20 vuodessa todella merkittävä alue
Espoolle.
Metroasemien seudut kehittyvät

Väestön kasvu turvataan
Helsingin Sanomat uutisoi hiljattain, että
Espoo ei vetäisi vanhaan malliin asukkaita.
Kaupunkisuunnittelupäällikkö Torsti Hokkasen mukaan mitään äkkijarrutusta ei ole
kuitenkaan tehty, vaan päin vastoin väkiluku jatkaa kasvuaan.

– Tähänkin asti suurin osa asemakaavoista on tehty hyvien liikenneyhteyksien varteen, mutta jatkossa metroasemien
ympäristöjä on tarkoitus tiivistää edelleen.
Se, että infra on riittävän lähellä tai edullisesti toteutettavissa, on entistä tärkeämpää,
Hokkanen sanoo.
– Hyvät joukkoliikenneyhteydet ja palvelut vetävät asukkaita, koska nykyajan nuorilla ei ole automaattisesti autoa tai ajokorttia.
Esimerkiksi Leppävaaraan on muuttanut
sen takia paljon nuoria, Tanska täydentää.

– Lähivuosina yksityisten ylläpitämää osuutta on
tarkoitus kasvattaa. Toivoisin, että pienemmätkin toimijat pääsisivät kilpailemaan näistä töistä
jonkinlaisina yhteenliittyminä, Petri Vainio sanoo.

Suurimmat infrahankkeet liittyvät tällä hetkellä Tapiolan ja Matinkylän metroasemien
ympäristön kehittämiseen. Esimerkiksi
Länsiväylien lisäkaistoilla helpotetaan liityntäliikennettä Matinkylän metroasemalle. Valtio maksaa tästä 14 miljoonan euron
yhteishankkeesta 12 miljoonaa euroa.
Tapiolassa on käynnistymässä muun
muassa Tapiolantien saneeraus ja Leimuniityn puistoalueen kunnostus. Muita
metroasemia rakennetaan hieman hitaammin. Esimerkiksi Niittykumpuun rakennetaan uusia siltoja, ja Urheilupuiston
metroasemalla on vähäisiä maanpäällisiä
infratöitä.
– Kauklahden väylä, Turuntie, Perkkaantie, Piispansillan itärampit, Ison Omenan eritasoliittymä ja Finnoon solmu, Petri
Vainio luettelee lähivuosina käynnistyviä
infrahankkeita. – Myös Kehä ykkönen pitänee jossain vaiheessa kattaa Keilaniemessä, jotta SRV:n korkeille torneille saadaan
tilaa.

Leppävaaran uimahallin työmaalla MVR-mittausten taso on ollut luokkaa 94–96. Kuvassa Veli-Antti Pekkinen (vas.), Mikko Räsänen ja Tahvo Pekkinen (oik.).

Infra Uusimaan jäsenyritys Rinne-Laturi Oy on yksi E.
M. Pekkinen Oy:n pitkäaikaisista koneurakoitsijoista.
Kuvassa toimitusjohtaja Hannu Rinne-Laturi.

Pekkinen haastaa isompia työturvallisuudessa
E. M. Pekkinen Oy on onnistunut haastamaan infra-alan työturvallisuuskilpailuissa
isoja rakennusliikkeitä. Vaativiin pohjarakenteisiin erikoistunut yhtiö pitää kuitenkin tärkeämpänä asiana turvallisuuden
mittaamisen yleistymistä.
Teksti ja kuvat: Kaisa Salminen

Leppävaaran raitille on sijoitettu jopa yli
kymmenen kaivoa sadan neliömetrin suuruiselle pläntille. Kaikista kaivoista lähtee
putkia, joiden korkoero on tiukimmillaan
vain viisi senttimetriä.
Hankalimpia risteyskohtia on törmäytetty etukäteen 3D-mallien avulla, mutta
yllätyksiä tulee koko ajan vastaan ja suunnitelmia on päivitettävä työmaalla.
– Esimerkiksi näitä vedensulkuja ja kaivoja ei näy missään kuvassa, Läkkitorin työmaan vastaava mestari Vesa Lairi näyttää.
E. M. Pekkinen Oy toimii pääurakoitsijana Gallerian kauppakeskuksen ympäristössä sijaitsevassa kohteessa Espoossa. Se
käsittää Leppävaaran raitin kaupunkiradan
alikulkutunnelista terveysasemalle asti
poikkiraitteineen sekä kauppakeskuksen
edessä sijaitsevan Läkkitorin.
– Läkkitori on pehmeikköaluetta ja koko
tori joudutaan paaluttamaan. Työskentely
ahtaissa tiloissa keskellä kaupunkiympäristöä
on haastavaa ja vaiheistus on työlästä, koska
uusi kunnallistekniikka joudutaan tekemään
ennen vanhan purkamista. Paalulaattoja tehdään torille sen takia yhteensä 53 kappaletta,
työpäällikkö Mikko Räsänen kertoo.
Liikenteenohjaussuunnitelmat
usein puutteellisia
Laatujärjestelmää pyritään käyttämään esimerkiksi riskien kartoituksissa apuna.

– Meillä on ollut ISO 9001 -laatujärjestelmä käytössä vuodesta 2 000 lähtien, ja
teemme laatusuunnitelman vastuu- ja riskikartoituksineen joka työmaalle. Se, että
miettii riskit etukäteen, ei varmaankaan
huononna tilannetta, Gallerian kohteen
myös yrityksen laatupäällikkönä toimiva
Mikko Räsänen pohtii.
– Ongelmana on se, että yleisön liikkeitä
ei voida useinkaan ennakoida. Esimerkiksi polkupyöräilijät ajavat erittäin lujaa siihen nähden, miten ahtaat paikat työmailla
usein on. Jos kuorma-auton lavan ja aidan
välissä on kapea rako, siitä pujahdetaan,
Vesa Lairi täydentää.
Espoon kaupunki on tehnyt Läkkitorin
työmaalle työvaihesuunnitelman, mutta
monilla työmailla on suunniteltu huonosti
kevyen liikenteen reittejä tai ne on jätetty
kokonaan suunnittelematta.
– Olisi hyvä, että tilaaja tekisi liikennejärjestelmäsuunnitelman valmiiksi, jotta
urakan voisi hinnoitella paremmin. Ikävä
kyllä se, joka varaa tähän vähiten rahaa, saa
usein urakan, toteaa toimitusjohtaja Tahvo
Pekkinen.
Mittarit ja kilpailut kehittävät alaa
E. M. Pekkinen Oy:n työmailla on tehty
myös MVR-mittauksia 1990-luvun loppupuolelta lähtien, ja tänä vuonna saatiin
kaksi kunniamainintaa INFRA ry:n järjestämässä valtakunnallisessa Turvallinen
työmaa 2013 -kilpailussa. Lisäksi sijoituttiin toiseksi Uudenmaan alueen työturvallisuuskilpailussa vuoden 2013 infra-alan
sarjassa.
– Kilpailut ovat aina kilpailuja. Se, kuka
menestyy ei ole tärkeintä vaan se, että
turvallisuustasoa on ruvettu mittaamaan.
Rakennusalan turvallisuus on parantunut

kymmenessä vuodessa paljon sen takia,
että näitä kilpailuja ja mittareita on kehitetty, monissa RT:n ja INFRA ry:n luottamustehtävissä vaikuttava Tahvo Pekkinen
arvioi.
– Palkitut kohteemme olivat normaaleja
maanrakennuskohteita, joissa asiat olivat
kunnossa. Turvallisuustaso alkaa olla infraalalla jo niin korkea, että on pienestä kiinni,
kuka kilpailussa pärjää. Niissä on mukana
paljon yrityksiä, joiden MVR-mittausten
taso on yli 95 eli todella korkea.
Betonitöiden osuutta kasvatetaan
Erkki Pekkisen vuonna 1960 perustama
E.M. Pekkinen Oy on kolmen sisaruksen
käsissä.
Toimitusjohtaja Tahvo Pekkisen lisäksi
yhtiössä vaikuttavat Matti Pekkinen hallituksen puheenjohtajana ja Anu Lehmuskallio talousjohtajana.
– Suuntauksenamme on ollut jo pitkään
erikoistua vaativiin pohjarakennustöihin, ja
betonitöitä on tehty pikku hiljaa yhä enemmän, Tahvo Pekkinen kertoo.
Myös seuraavaa sukupolvea työskentelee
yrityksessä. Tahvon veljenpoika Veli-Antti
Pekkinen nimitettiin haastattelupäivänä
vastaavaksi mestariksi Leppävaaran uimahallin työmaalla, missä aliurakoidaan maaja pohjarakennustöitä.
Uimahallin peruskorjaus- ja laajennusurakan pääurakoitsijana on Rakennusosakeyhtiö Hartela. Työmaa käynnistyi vuoden
2013 joulukuussa ja valmistuu syksyllä
2015.
Vanha uimahalli remontoidaan ja sen
vierustoille tulee viisi metriä korkea hyppytorni, terapia-allas sekä 50 metriä pitkä
maa-uimala.
– Maankaivuuta, tuentoja ja stabilointe-

ja on enemmän kuin Läkkitorin työmaalla.
Teemme aika paljon hommia myös vanhan
uimahallin ahtaissa sisätiloissa – porapaalutusta, viemärilinjoja ja radon-putkia, VeliAntti kertoo.
Espoon pehmeiköt työllistävät
Yhtiö on vastannut Espoon Leppävaaran
alueella lukuisista pohjarakennustöistä
aina vanhasta Maxi-Marketista Sellon kakkos- ja kolmosvaiheeseen ja asemaseutuun
asti.
Leppävaaran liikuntapuistossa on vastattu jalkapallokentän, jäähallin ja lähiliikuntapaikan pohjarakentamisesta. Lumetusasemalle on vedetty 800 metriä pitkä
vesijohto suuntaporaamalla.
– Espoon kaupunki on yksi merkittävimmistä asiakkaistamme ja pystynyt pitämään
investointitasonsa toistaiseksi melko hyvänä, Tahvo Pekkinen kertoo.
Yhtiön historian toistaiseksi suurin
kohde valmistui viime vuonna Espoon
Suurpeltoon käsittäen esimerkiksi kuusi siltaa ja meluseinät niihin liittyvine
rakenteineen.
Myös Liikenneviraston suurissa projekteissa on oltu mukana esimerkiksi Kehäradalla yhdessä Kalliorakennus Oy:n ja Konevuori Oy:n kanssa.
– Pääkaupunkiseudulla rakennetaan
edelleen paljon, mutta tilanne on muualla Suomessa huonontunut ja tänne tullaan
ehkä työn perässä. Infran kokonaisvolyymi
on laskenut joka vuosi muutaman prosentin
alaspäin ja jos sen muuttaa euroiksi, niin se
on aika paljon.
– Kilpailu on kovaa ja siitä huolimatta,
että lasketaan tarkkaan, joku voi tarjota
jopa kymmeniä prosentteja halvemmalla,
Tahvo Pekkinen ihmettelee.
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Uusia jäsenyrityksiä: Uudenmaan Ympäristötekniikka Oy

Helsingillä ei ole tällä hetkellä osoittaa
läjityspaikkaa yksityisten toimijoiden ylijäämämassoille, mutta Helsingin ja Espoon
välisestä sopimusluonnoksesta on toivottu
pikaista apua ongelmaan.
Espoon kaupungininsinööri Harri Tanska, missä vaiheessa asian käsittely on ja
uskotteko, että sopimus syntyy?
– Neuvotteluja sopimuksesta käydään
kaupunginjohtajatasolla, mutta niiden aikataulu ja lopputulos on epävarma. Yhteistyö
kaupunkien välillä on joskus haastavaa
ja erityisesti se on sitä ylijäämämassojen
suhteen, kun Helsinki kesken Länsimetron
louhintojen kielsi louheen sijoittamisen
Jätkäsaareen. Tästä aiheutui Espoolle lähes
viiden miljoonan euron ylimääräiset kustannukset, kun louhetta jouduttiin kuljettamaan urakoissa sovittua huomattavasti
kauemmaksi.
Sopimusluonnoksen mukaan Helsinki

siirtäisi pois Ämmässuon maankaatopaikan jatkeen päälle kipatut louheet,
jotka syntyivät Länsimetron louhinnasta ja esirakentaisi alueen ylijäämämassojen kaatopaikkaa varten. Jos tästä ei
päästäisi nyt sopimukseen, niin mitä
muita sijoituspaikkoja on avautumassa
lähivuosina yksityisille toimijoille?
– Espoon alueelle on todennäköisesti
avautumassa muutamien vuosien kuluessa mittavia yksityisiä ylijäämämassojen
sijoitusmahdollisuuksia. Ruduksella on
lähivuosina, Takapellon alueen louhintojen edettyä riittävästi, käytössä noin neljän miljoonan kuutiometrin täyttötilavuus.
Lisäksi Esbogård AB on laatimassa ympäristövaikutusten arviointimenettelyä maillensa Ämmässuon ja Takapellon eteläpuolelle. Sinne tullee vuosikymmenen lopulla
miljoonien kuutiometrien kiviainesten ottoalue ja yli kymmenen miljoonan kuutiometrin läjitystilavuus.
Miten Espoossa edistetään kierrätystä?
– Aika monessa katu-urakassa voidaan
korvata kiviainesta purkubetonimurskeella,

Kuva: Juha Salminen

Länsimetron louheista
tuli kiistakapula

Espoo kasvaa voimakkaasti radanvarsilla, mutta tunnelilouheiden sijoittaminen on haastavaa.

koska kaupunkialueella ei ole juuri pohjavesialueita. Purkujätettä syntyy melko paljon. Esimerkiksi Tapiolan 1970–80-luvulla
rakennettu keskusta puretaan lähes sileäksi
ja tilalle rakennetaan uusia asuntoja sekä
liike- ja toimitiloja. Nyt puretaan erityisesti vanhoja liike- ja toimitiloja, mutta myös
asuinkerrostaloja puretaan jonkin verran
osana täydennysrakentamishankkeita.

Onko hankalasti hyödynnettäville ylijäämämassoile kuten savelle ja siltille keksitty jotain hyötykäyttöä?
– Tämä jää ennen kaikkea urakoitsijoiden innovatiivisuuden varaan. Kaupunki
kannustaa osaltaan innovatiivisuuteen,
kun vastaanottotaksoja korotetaan heinäkuun alussa.
Sanna Tikkanen ja Juha Kallio Laajasalon vanhan öljysataman kohteessa.

Puhtaan maan puolesta –

Uudenmaan Ympäristötekniikka Oy
Paloturvallisuuden kannalta tärkein tehtävä
on pitää kone puhtaana ja kunnossa. Määräaikoina tehtävät huollot ja riskikartoitukset
ehkäisevät huomattavasti palovahinkoja.

Helsingin Laajasalon vanhan öljysataman
työmaalla on työn touhussa kaksi öljysataman maaperää tutkivaa asiantuntijaa.
Tälle alueelle ollaan rakentamassa suurta
asuinaluetta ja sen maaperän tiedetään
pilaantuneen vuosikymmeniä kestäneen
öljysatamatoiminnan takia.
Teksti ja kuvat: Antti Tolonen

Vuoden 2014 aikana toteutettavan pilotin tavoitteena on kartoittaa Fennian asiakkaiden työkoneiden mahdolliset riskit Suomen
Vahinkotarkastus SVT Oy:n toimesta.

Fennia ja Suomen Vahinkotarkastus SVT Oy
haluavat tuottaa lisäarvoa asiakkailleen
Fennia ja Suomen Vahinkotarkastus SVT Oy
aloittivat vuonna 2012 metsätyökoneiden
riskikartoitukset ja vuonna 2013 ne ulotettiin koskemaan myös linja-autoja. Riskikartoituksista saadun positiivisen palautteen
perusteella osapuolet ovat päättäneet
seuraavaksi käynnistää työkoneiden riskikartoituksia koskevan pilotin.
Vuoden 2014 aikana toteutettavan pilotin
tavoitteena on kartoittaa Fennian asiakkaiden työkoneiden mahdolliset riskit Suomen
Vahinkotarkastus SVT Oy:n toimesta. Tarkoituksena on opastaa asiakasta pitämään
huolta työkoneistaan niin, että ne voivat
olla tuottavassa työssä.
– Riskikartoitukset eivät ole luonteeltaan koneiden pilkun tarkkaa syynäämistä
vaan työn tarkoitus on enemmänkin opastaa asiakasta paloturvalliseen toimintaan.
Samalla opastetaan kuinka voidaan välttää
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tyypillisimpiä työtapaturmia, kertoo Fennian liikenneturvallisuuspäällikkö Vesa
Mustalahti.
Paloturvallisuuden kannalta tärkein tehtävä on pitää kone puhtaana ja kunnossa.
Määräaikoina tehtävät huollot ja riskikartoitukset ehkäisevät huomattavasti palovahingon syntymistä.
– Tehtäviin tarkastuksiin ja korjauksiin
kannattaa kiinnittää huomioita ennen seuraavalle työmaalle menoa. Erityisesti nestevuodot ja sähköjohtojen kulumat kannattaa
tarkastaa ja korjata välittömästi, Mustalahti
opastaa.

– Alkusammutus jää lähes aina kuljettajan tehtäväksi, ja siksi sitä olisikin hyvä
säännöllisesti harjoitella. Lisäksi sammuttimien tulee olla riittävän isoja, jotta
sammutinaine ei pääse loppumaan, sanoo
Mustalahti.
Nykyisin yleistyvät automaattiset sammutuslaitteistot ovat hyvä ja kannattava
keino turvata koneen paloturvallisuus.
Niidenkin osalta on tärkeää pitää huolta
laitteistosta ja tarkastaa ne säännöllisesti
valtuutetussa huoltoliikkeessä. Tärkeimmät
suojattavat alueet ovat moottori-, lisälämmitin- ja akkutilat.

Alkusammutuksessa työkoneen
kuljettaja on avainasemassa

Riskikartoituksista lisätietoa
turvallisuustyöhön

Toimivat sammuttimet ja niiden helppo
saatavuus mahdollistavat joko palon sammuttamisen kokonaan tai ainakin vahingon
rajaamisen mahdollisimman pieneksi.

Yksi pilotin tehtävistä on selvittää, ovatko
riskitekijät työkoneissa paloturvallisuuden kannalta samat kuin metsäkoneissa ja
linja-autoissa.

– Käytännössä kartoitukset toteutetaan niin, että Fenniasta otetaan yhteyttä
asiakkaaseen ja sovitaan kartoitukset asiakkaan huoltohalleille tai muuhun asiakkaalle sopivaan paikkaan, Mustalahti
kertoo.
Riskikartoituksen tekee Suomen Vahinkotarkastus SVT Oy:n asiantuntija yhdessä
asiakkaan edustajan kanssa.
– Kartoituksesta tuotetaan pöytäkirja,
jonka myös asiakas saa itselleen. Samalla
hän saa opastuksen siitä, kuinka vastaavat
kartoitukset on mahdollista tehdä itse. Näin
pyrimme turvaamaan asiakkaan toimintaa
ja mahdollistamaan työkoneiden tehokkaamman käytön, sanoo Mustalahti.
Riskikartoitusten tuloksia seurataan ja
analysoidaan tarkasti, sillä niiden perusteella päätetään myös pilotin laajentumisesta osaksi normaalia palveluvalikoimaa.

Rakennusinsinööri Juha Kallio ja ympäristöteknologian insinööri Sanna Tikkanen ovat Uudenmaan Ympäristötekniikka
Oy:n konsultteja, joille pilaantuneiden
maaperien tutkimus ja puhdistushankkeiden johtaminen on tuttua työtä. Molemmat
ovat työskennelleet aikaisemmin suuressa
ympäristökonsulttifirmassa, mutta vuosi sitten Juhalle ja Sannalle syntyi ajatus perustaa alalle oma yritys. Juhalla ajatus kypsyi
käytännön työn kautta.
– Minua rupesi jossain vaiheessa harmittamaan suurten yritysten byrokratia päivittäisessä työn tekemisessä. Projekteihin
jouduttiin sitomaan paljon ihmisiä, vaikka
osalla ei ollut juurikaan lisäarvoa itse projektin kannalta. Tämä hidasti töitä ja nosti
tietysti myös projektien kustannuksia. Nyt
voimme tarjota koko palvelun itse ja väliin
ei tule ”rikkinäisen puhelimen efektiä”.
Tieto kulkee meillä nopeasti ja päätöksiä
voidaan tehdä heti, hän sanoo.
– Me toimimme nyt omalla vahvuusalueellamme, eli pilaantuneiden maiden
ja pohjavesien parissa. Kuulumme ympäristönäytteenottajien henkilösertifiointijärjestelmään ja tarjoamme sertifioitua
ympäristönäytteenottoa. Tarjoamme myös
alaan liittyvää koulutusta ja pidämme omaa
ammattitaitoamme jatkuvasti yllä erilaisilla
koulutuksilla ja tapahtumilla.

sia ja Juhan mukaan niihin varaudutaan
tapauskohtaisesti.
– Asiakkaat ottavat meihin tyypillisesti yhteyttä, kun maaperässä on havaittu
jotain epäpuhtautta tai sellaista epäillään.
Usein esimerkiksi maakaupan yhteydessä
halutaan varmistaa, että osapuolet ovat
toimineet oikein myös ympäristöasioissa,
hän toteaa.
– Monilla teollisilla yrityksillä on ympäristölupa ja se vaatii tarkkailuvelvoitetta.
Kiinteistöillä on myös tilanteita, missä
esimerkiksi öljysäiliön poiston yhteydessä
tulee tarve tutkia maaperän kunto. Tulokset
voivat olla usein hyvin epämiellyttäviäkin
yllätyksiä.
Sannan mukaan heille tyypillinen

kohde on työmaa, jossa öljyä on päässyt
maaperään.
– Asiakas soittaa meille ja kertoo mitä on
tapahtunut. Menemme kohteeseen ja siinä
yhteydessä on vielä paljon selvittelyä muun
muassa viranomaisien kanssa. Sen jälkeen
perehdymme kohteeseen ensin aistinvaraisesti, koska esimerkiksi tuore öljyvahinkohan näkyy paljain silmin.
– Näytteenottoa varten meillä on käytössämme uutta kenttämittauskalustoa,
millä voidaan mitata esimerkiksi öljyhiilivetyjä, raskasmetalleja ja erilaisia haihtuvia
yhdisteitä. Näytteet viedään laboratorioon
tarkemmin tutkittaviksi. Jokainen näyte
on paikannettu tarkasti GPS:n avulla, jotta
näytteenottopaikasta ei tule epäselvyyksiä.

Rakennusinsinööri Juha Kallio valmistautuu näytteenottoon Laajasalon vanhan öljysataman kohteessa.

Öljyvahingot tyypillisiä
Laajasalon työmaalla toimeksiantajalla ei
ollut epäilystäkään maaperän epäpuhtauksista. Tässä tapauksessa keskityttiinkin
siihen, miten laajasti maa oli pilaantunut.
Toimeksiannot ovat kuitenkin aina erilai-

Näytteenotossa pitää huolehtia siitä, että mitään
ulkopuolisia aineita ei joudu näytteen mukaan.

Juha Kallio ja Sanna Tikkanen valmistelevat
näytepusseja kuntoon.

Tiivis yhteistyö tärkeää
Työmaat ovat yleensä varautuneet riskikohteissa siihen, että maaperästä löytyy epäpuhtauksia ja ne on puhdistettava ennen
varsinaista rakennusprojektia. Juhalla on
tästä pitkä kokemus.
– Kun saamme raportin laboratoriosta
ja vertaamme sitä kenttätutkimuksiimme,
niin voimme asiakkaan kanssa todeta, että
kyseessä on pima-työmaa eli pilaantuneen
maan työmaa. Vaikka tähän on yleensä
rakennusurakassa varauduttu, niin se saattaa aiheuttaa projektin aikatauluihin viiveitä, koska varsinkin öljyt voivat olla hyvin
kimurantteja puhdistaa. Toisaalta raskasmetallit ovat yleensä hyvin kerrostuneita ja
suhteellisen helppoja poistaa maaperästä.
Vaikka työmaat ovat nykyisin hyvin valveutuneita, joskus maaperän puhdistustarve tulee yllätyksenä.
– Tässä kohti voidaan arvioida tilannetta
viranomaisien kanssa ja miettiä, miten lähellä tiettyjä raja-arvoja mennään. Ennen lähes
kaikki pilaantunut maa kaivettiin pois ja täytettiin uudella maalla. Nykyään on muitakin
vaihtoehtoja harkittavana, Juha toteaa.
– Työmailla meillä pitäisi aina olla oma
työpiste, jossa voimme käsitellä rauhassa
näytteitä. On erityisen tärkeää, että siellä
ei ole mitään ylimääräistä toimintaa, hän
painottaa.
Yhtiö toimii tiiviisti muun rakennusporukan kanssa ja johtaa kaikkea pilaantuneiden maiden käsittelyyn liittyvää työtä.
Työturvallisuusasiat koetaan tärkeiksi ja
sen takia on otettu käyttöön esimerkiksi
helposti kentällä täytettävä työturvalomake.
Se käydään läpi työhön osallistuvien henkilöiden kanssa.
– Ympäristöarvot ovat myös tärkeä osa
toimintaamme. Pyrimme edistämään niitä
parhaalla mahdollisella tekniikalla. Lisäksi
vältämme ylimääräistä työtä hyvällä suunnittelulla ja eri vaihtoehtoja pohtimalla.
Valvojana olemme tässä vaiheessa aika iso
auktoriteetti ja ohjat ovat käsissämme juuri niin kauan, kunnes projekti on hoidettu
onnistuneesti loppuun.
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Asiantuntija Ari Kähkönen: ”Laman pohjalta ei nousta pinnalle kovin nopeasti.”

Omakotirakentajakin
on ilmoitusvelvollinen

Kevätkokouksen yleisöä kiinnosti muun muassa tietää, onko
verottajalla riittävästi henkilökuntaa ja miten pienyrittäjä voi
ilmoitusvelvollisuuden aiheuttamasta työmäärästä ylipäätään
selvitä. Helpotusta herätti tieto siitä, että verottaja ei keskity
alkuvaiheessa tapauskohtaisesti sanktiomaksujen perimiseen,
vaan ideana on, että jos lähettää jotain tietoa, niin se on jo hyvä.

– Maa- ja vesirakennuspuolella suhdannesyklit ovat loivempia kuin talonrakennuspuolella.
Toisaalta suhdannekuopasta ei nousta kovin nopeasti ylös, Ari Kähkönen totesi.

Tiukka kilpailutilanne

ja ilmoitusvelvollisuus yrittäjien huolena
INFRA Uusimaan Kevätkokoukseen osallistuneita yrittäjiä huolestuttivat paitsi
talouden epävarmuudesta johtuva kova
kilpailutilanne, myös heinäkuussa voimaan
astuva ilmoitusvelvollisuus ja siihen liittyvät tiedonkeruun ongelmat.
Tekst: Kaisa Salminen Kuvat: Kati Salminen

Infra-alan tarjousten hintataso on laskenut vuoden 2008 talouskriisistä lähtien, ja
samaan aikaan tarjoushalukkuus on vastaavasti kasvanut. Tiestön hoidon alueurakat
on ainoa sektori, missä tilanne on päinvastainen ja tarjoajia on huolestuttavan vähän.
Kevätkokoukseen osallistuneiden yrittäjien mukaan tarjousten hintataso on laskenut kiihtyvää vauhtia. Esimerkiksi Heikki
Nissinen Suomen Maarakennuspalveluista
totesi, että hinnat putosivat viime kesän jälkeen nopeasti alas.
– Vaikka töitä riittää, niitä joudutaan
tekemään huonoon hintaan ja kaikki keinot
massojen hyödyntämiseksi pitää miettiä. Jo
kesällä hintataso oli heikonlainen, mutta
syksyllä vajottiin niin alas, että pienestäkin
voittosiivusta olisi pitänyt pudottaa vielä
20 siivua alaspäin. Siinä tuli mieleen, että
kisassa on mukana sellaisia yrityksiä, joilla
on kassa tyhjä ja laskutusta yritetään saada
hinnalla millä hyvänsä – vaikka tiedossa
on, että tappiolle menee, hän totesi.
Heikki Nissisen päätyönä on ollut tarjousten laskeminen siitä asti, kun hänen poikansa Joonas Nissinen otti vetovastuun
yrityksestä ja sen työmaista.
– Viimeksi tänä aamuna tein Espoon
Leppävaarassa sijaitsevasta kohteesta tarjouksen tiukkaan 550 000 hintaan. Siinä oli
kuitenkin 100 000 euroa liikaa. Tarjousten
hintaero on niin suuri, että tällä hetkellä
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on vaikea päästä urakkaneuvotteluun asti.
Viime kesänä Espoon Matinkylässä sovitun
ison kohteen ansiosta on pärjätty kuitenkin
toistaiseksi hyvin.
Laskusuhdanne jatkuu
Maa- ja vesirakentamisen investointinäkymät ovat RT:n huhtikuisen suhdannekatsauksen mukaan heikot, koska julkinen talous
on epätasapainossa ja menot ovat tuloja
suuremmat. Hallitus päätti maaliskuisessa
kehysriihessään supistaa perusväylänpidosta sata miljoonaa euroa, ja maa- ja vesirakentamisen laskusuhdanteen odotetaan
jatkuvan vielä vuosia.
– Suomen taloudessa oli pitkään se
tilanne, että menot olivat pienemmät kuin
tulot, eli talouden hyvinvoinnin ylläpitämiseen oli pelivaraa. Vuoden 2008 talouskriisi
muutti tilanteen täysin, eikä siitä ole ollut
paluuta. Ihmiset jäävät aikaisin eläkkeelle
ja työssäolovuodet ovat lyhentyneet. Tätä
tilannetta yritetään nyt korjata, asiantuntija Ari Kähkönen INFRA ry:stä totesi
Kevätkokouksessa.
– On arvioitu, että infra-alalle syntyneen
suhdannekuopan palauttaminen entiselle
tasolle veisi kymmenen vuotta. Maa- ja
vesirakennuspuolella syklit eivät ole yhtä
teräviä kuin talonrakennuspuolella, mutta
toisaalta laman pohjalta ei myöskään nousta pinnalle kovin nopeasti.
Pientä kasvua odotetaan
RT:n suhdannekatsauksen mukaan maa- ja
vesirakentaminen supistuisi tänä vuonna
kaksi prosenttia. Myös viime vuonna maaja vesirakennuksen investoinnit supistuivat
lähes kolme prosenttia.
Talonrakentamisen alue- eli pohjatöiden
arvioidaan supistuvan tänä vuonna noin

3–4 prosenttia, ja niiden suuren painoarvon takia koko infrarakentaminen painuisi
selvästi miinukselle.
Myönteistä on se, että RT ennakoi infrarakentamiselle ensi vuonna noin prosentin
kasvua, vaikka määrärahoja ollaan supistamassa. Kasvua odotetaan sähkösiirtoverkoista ja LNG-terminaaleista.
– Niin vesihuolto-, energia- kuin ehkä
kaivospuolikin voisivat tarjota kasvua.
Mitään isoja kasvulukuja ei ole kuitenkaan
odotettavissa ja voi olla, että ensi vuosi
mennään vielä nollakasvulla, Ari Kähkönen
puolestaan arvioi.
– Jo viime vuonna ennustettiin, että infrarakentaminen lähtisi kasvamaan. Tämän
hetkinen ennuste näyttää kuitenkin siltä,
että tänä vuonna mennään muutama prosentti pakkasella.
Espoossa rakennetaan paljon
Koneurakointi Matti Tuokko Oy:ssä on urakoitu kulunut talvi Nupurissa sijaitsevalla
asuntoalueella. Vapun jälkeen siirryttiin
uudelle asuntoalueelle Kuninkaalaan.
– Ainakin tämä vuosi näyttää hyvältä,
koska Espoo on pitkäaikainen asiakkaamme ja Espoossa rakennetaan nyt paljon.
Kun hommat hoitaa kunnolla, niin töitä
riittää. Töitä on itse asiassa tarjolla enemmän kuin niitä ehtisi tehdä, mutta hinnat
ovat alhaalla, toimitusjohtaja Matti Tuokko
puolestaan totesi.
Hän oli tullut monen muun yrittäjän
tavoin hakemaan lisätietoa ilmoitusvelvollisuudesta.
– Saimme juuri hoidettua kuorma-auton
kuljettajien ammattipätevyydet kuntoon, ja
seuraavaksi keskitytään ilmoitusvelvollisuuteen. Ainahan se teettää lisää hommia,
kun kaikki työntekijät pitää ilmoittaa heinä-

kuusta lähtien pääurakoitsijalle yli 15 000
euron arvoisilla työmailla, hän pohti.
Pääurakoitsijalle lisää vastuita
Myös INFRA Uusimaa ry:n varapuheenjohtaja Reijo Wuorio oli huolissaan tiukasta
suhdannetilanteesta, joka painaa hintoja
alas kaikilla sektoreilla. Toistaiseksi on
kuitenkin pärjätty hyvin, eikä Wuorionkaan yrityksessä ole tarvinnut turvautua
lomautuksiin.
Wuoriota huolestutti myös alemman
tieverkon rapautuminen surkeaan kuntoon
etenkin, kun samaan aikaan raskaan kaluston massat ja mitat ovat nousseet. Ilmoitusvelvollisuuden hän arveli teettävän vielä
paljon työtä, koska moni yritys ei ole tiedostanut sitä, miten paljon työtä raportointivelvollisuus tiedonkeruineen vaatii.
– Ilmoitusvelvollisuus vähentää todennäköisesti halukkuutta ottaa vastaan pääurakoitsijan tehtäviä. Konevuori Oy:ssä
olemme lähteneet siitä, että kaikissa kohteissa, missä toimimme pääurakoitsijan
roolissa, otetaan sähköinen kulunvalvonta
käyttöön, hän totesi.
Alalla tapahtuu myönteistäkin kehitystä.
– Vaikka viimeiset 3–4 vuotta on painittu
läjitysongelman kanssa, Uudellemaalle on
tullut niin paljon kaupallisia maanläjityspaikkoja, että homma toimii.
Vaikutuskeinoja haetaan
RT:n puheenjohtaja Lauri Kivekäs painotti
huhtikuisen suhdannekatsauksen julkistamisen yhteydessä, että pelkillä leikkauksilla ei saada aikaiseksi kasvua ja työpaikkoja, jotka poikivat verotuloja – vaikka ne
valtiontalouden kannalta välttämättömiä
ovatkin. Esimerkiksi Länsimetron jatkolla
voitaisiin saada laskusuhdanteessa nope-

– Säästätte paljon vaivaa suuntaamalla energianne sähköiseen raportointiin, ilmoitusvelvollisuudesta puhunut Johanna Sihvonen suositteli.

Heikki Nissisen (kuvassa vasemmalla) mukaan tarjousten hintataso
on pudonnut maarakennustöissä nopeasti alas ja tarjousten välinen
hintaero on revennyt suureksi.

asti kasvua aikaiseksi, ja se kannattaisi
aloittaa pikaisesti.
Infra-ala pyrkii Ari Kähkösen mukaan
vaikuttamaan puolueiden poliittisiin
ohjelmiin pikemminkin logistisilla ohjelmilla kuin vaatimalla lisää rahoitusta
infrahankkeisiiin.
– Kesään mennessä on valmistumassa
tutkimus, jonka avulla selvitetään, miten
liikenneinfra ja sen palvelukyky vaikuttavat
Suomen kilpailukykyyn. Lisäksi tavoitteena
on yhdistää rakennetun ympäristön asiat
samaan hallinnolliseen yksikköön ja kehittää
hankintamuotoja, jotka edistävät innovaatioita. Lupaprosesseja pyritään sujuvoittamaan
ja kierrätyksen esteitä halutaan poistaa.

yleensä esiin vasta tarjousvaiheessa, Ari
Kähkönen painotti.

Erilaisia vaatimuksia
Yrittäjiin kohdistuu ilmoitusvelvollisuuden lisäksi paljon muitakin vaatimuksia
kuten tietomallinnus- ja turvallisuusvaatimuksia. Kevätkokouksessa muistutettiin Liikenneviraston RALA-pätevyys- ja
-sertifiointivaatimuksista.
RALA -pätevyysvaatimus on jo otettu käyttöön kaikissa soveltuvissa uusissa
infrahankinnoissa vuoden 2014 alussa, ja
RALA-sertifikaattivaatimus otetaan tapauskohtaisesti käyttöön 1.7.2014 lähtien.
RALA-pätevyyden voi hankkia helposti
ja nopeasti, mutta RALA-sertifikaatti on selvästi työläämpi, koska se on eräänlainen toiminta- tai laatujärjestelmä. RALA ja INFRA
ovat järjestäneet yhteistyössä koulutusta,
missä on neuvottu kädestä pitäen, miten tällainen laatujärjestelmä rakennetaan. Myös
uusia koulutuksia suunnitellaan.
– Sertifikaattivaatimuksiin kannattaa
suhtautua vakavasti ja varautua niihin
hyvissä ajoin, koska laatujärjestelmän
tekeminen vie aikaa ja vaatimukset tulevat

Kuukausittainen raportointivelvollisuus
Ilmoitusvelvollisuuteen liittyviä lakimuutoksia, niiden käytännön vaikutuksia sekä
Tilaajavastuun palveluita esitellyt asiakkuusjohtaja Johanna Sihvonen Tilaajavastuu Oy:stä varoitti yleisöä heti alkuun, että
asiaa on paljon eikä kannata pelästyä, jos
sitä ei heti pysty sisäistämään.
– Hankaluus lakikokonaisuuden kehittämisessä on ollut se, että käsitteiden ja lakien
määrittelyssä on ollut kaksi viranomaista
mukana. Työturvallisuuslain toteutumista
eli työntekijäluetteloiden ajantasaisuutta
valvoo aluehallintovirasto, ja verohallinto
valvoo puolestaan raportointia.
Kaikista yli 15 000 euron tilauksista täytyy heinäkuusta lähtien toimittaa urakkaja laskutiedot yhteisiltä rakennustyömailta
verohallinnolle. Tämä vaatimus koskee
kaikkia tilaajia, ei pelkästään rakennuttajaa.
Lisäksi päätoteuttajan pitää raportoida
työntekijätiedot verohallinnolle kaikilta yli
15 000 euron arvoisilta yhteisiltä työmailta.
Sen lisäksi päätoteuttajan on ylläpidettävä
ajantasaista luetteloa työmaalla olevista
työntekijöistä.
Sähköistä raportointia vaaditaan
Raportoitava tieto on usein hyvin yksityiskohtaista eikä verottaja ota tietoja vastaan
muussa kuin sähköisessä muodossa. Johanna Sihvonen muistutti, että vaikka tiedot
keräisi paperisessa muodossa, ne pitää toimittaa verottajalle sähköisessä muodossa.
– Säästätte paljon vaivaa suuntaamalla
energian sähköiseen raportointiin, koska
todennäköisesti vuosien mittaan raportointivelvollisuus laajenee entisestään. Suurin

– Kun hommat hoitaa hyvin,
töitä kyllä riittää. Töitä on paljon, mutta hinnat ovat alhaalla,
arpajaispalkinnon pokannut
Matti Tuokko kuvasi tilannetta.

työ ei ole itse raportoinnissa vaan tiedonkeruussa. Esimerkiksi ulkomaisesta vuokratyövoimasta pitää olla selvillä ulkomaisen
työntekijän yhteystiedot. Se on tietoa, mitä
ei ole koskaan aikaisemmin kerätty, Sihvonen totesi.
Päätoteuttajalla on suurin työ ja vastuu
kokonaisuuden hoitamisesta, koska hänen
kauttaan ilmoitetaan kaikki työntekijätiedot verottajalle. Lisäksi on pidettävä ajantasaista luetteloa työntekijöistä. Aliurakoitsijankin on ilmoitettava työntekijätiedot
päätoteuttajalle.
Urakkatiedot raportoi jokainen tilaaja
erikseen – eli sekä päätoteuttaja, rakennuttaja että kaikki tilaajat alempana ketjussa
toimittavat urakkatiedot verottajalle.
Ratkaisuja kehitetään
Veronumerolakia muutettiin jo aikaisemmin ja kaikkien yhteisellä rakennustyömaalla toimivien työntekijöiden veronumerot pitää löytyä nykyisin yhteisestä
veronumerorekisteristä.
– Nämä tiedot on voinut aikaisemmin
ilmoittaa veronumerorekisteriin Tilaajavastuun Ilmoita-palvelun kautta. Se ei ole nyt
mahdollista, mutta Ilmoita-palvelu toimii
jatkossa paikkana, mihin kaikki työntekijätiedot kerätään, Johanna Sihvonen kertoi
tilanteesta huhtikuun lopussa.
– Toinen tärkeä asia on Valtti-kortti.
Ajatuksena on, että Valtti-kortista löytyisi
jatkossa kaikki työmaalla tarvittavat tiedot
työntekijästä. Valtti-kortti ei käy vielä kaikilla työmailla, mutta teemme työtä sen eteen
sertifioimalla laitetoimittajia. Yritämme tehdä Valtti-kortista alalle standardiratkaisua,
joka toimisi kaikissa laitteissa.
Työmaarekisteriin voidaan kerätä sekä
urakka-, työntekijä- että kulkutiedot, ja Työ-

– Miten pienyrittäjä voi millään selvitä
ilmoitusvelvollisuuden mukanaan tuomista vaatimuksista, ja koskeeko tämä
velvollisuus tosiaan myös omakotirakentajia ja talkootyöläisiä? epäuskoinen yrittäjä kyseli Kevätkokouksessa.
Omakotien aloitukset ovat vajonneet
yhtä alas kuin 1990-luvun lamavuosina,
ja heinäkuun alussa voimaan astuvan
ilmoitusvelvollisuuden on pelätty vähentävän niitä entisestään. Puheenjohtaja
Saku Sipola Pientaloteollisuus PTT ry:stä
arvioi, että kuluttajat ostavat jatkossa yhä
enemmän laajempia toteutuksia, jolloin
talotehdas vastaa niistä ja ilmoitusvelvollisuus siirtyy yritykselle.
– Osaltaan tämä johtaa siihen, että rakentamisen ammattimaistuminen jatkuu.
Kotitaloudella on kevennetty ilmoitusmenettely ja tiedot toimitetaan pääsääntöisesti vain kerran ennen loppukatselmusta. Saatuaan dokumentin verohallinnolta siitä, että yksityinen rakennuttaja on hoitanut ilmoitusvelvoitteensa, kuluttaja esittää edellä mainitun dokumentin loppukatselmuksen
tekevälle rakennusvalvontaviranomaiselle. Ilmoitusvelvollisuuden laiminlyönnistä voidaan määrätä maksimissaan 15 000
euron sakko yksityiselle rakennuttajalle.
– Jos kuluttaja tilaa omaan käyttöön
rakennusluvan alaisia töitä, ilmoitusvelvollisuus koskee kaikenlaisia, myös alle
15 000 euron suuruisia urakoita. Jos yli
15 000 euron arvoisella yhteisellä työmaalla on nimetty päätoteuttajaksi yritys, niin tämä on velvollinen ilmoittamaan normaaliin tapaan vaaditut tiedot
kuukausittain. Jos työmaalla ei ole päätoteuttajaa, ei tietoja tarvitse toimittaa verohallinnolle, varatuomari Ville
Wartiovaara RT:stä toteaa.
– Talkootapauksissa teettäjän täytyy
ylläpitää talkootyöläisistä työpäiväkirjaa, ja ilmoittaa samat tiedot laskujen
yhteydessä verottajalle, ennen loppukatselmusta, Johanna Sihvonen täydentää.
maa-avain toimii jatkossa työmaakohtaisena tunnisteena. Päätoteuttaja saa Työmaaavaimen avulla kerättyä tiedot koko ketjusta
ja hän voi kohdentaa ne verottajalle. Työntekijäluettelon ylläpitoa varten on kehitetty
lisäksi Vahti-palvelu.
Ilmoita-palvelusta liikkeelle
Tilaajavastuu toimii tällä hetkellä järjestelmäkehittäjänä ja -toimittajana, eikä tarjoa
esimerkiksi työmaiden kulkulaitteita tai
muita ratkaisuja. Partneriyritykset ovat sen
takia avainasemassa palveluiden onnistumisen kannalta, kun yritykset siirtyvät yhä
enemmän sähköiseen toimintatapaan.
Tilaajavastuun palveluiden käyttö alkaa
aina Ilmoita-palvelusta. Se on paikka,
mihin kaikki raportointia vaativat työntekijä- ja yritystiedot tulevaisuudessa kerätään.
Tähän palveluun pääsee Tilaajavastuu.
fi-tunnuksilla.
– Vaikka olisitte ilmoittaneet työntekijänne verohallinnon veronumerorekisteriin,
on erittäin tärkeätä, että ilmoitatte nämä tiedot myös Ilmoita-palveluun, Johanna Sihvonen painotti.
Ilmoita-palvelun kautta voi tilata myös
Valtti-kortit. Samaan korttipakettiin kuuluvat sininen henkilökortti ja oranssi älykortti.
Ideana on, että kun älykortti näytetään työmaan lukulaitteelle, tarvittavat tiedot voi tarkistaa sähköisesti. Kortti voidaan myös tarvittaessa sulkea, jos se sattuisi katoamaan.
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INFRA Uusimaan jäsenyrittäjille
Koulutuskalenteri, syksy 2014

Tekijät esille

INFRA AKATEMIA
Koulutuspaikka Suomen Ammattiliikenne Akatemia Oy, Rahtarinkatu 1 /
Vuosaaren Satamakeskus
00980 Helsinki

Ympäristöturvallisuus
ke 10.9.2014
ti 28.10.2014
Liikenteenohjaaja
pe 12.9.2014

Tieturva 1
ti 12.8.2014
ma 8.9.2014
la 27.9.2014
pe 24.10.2014
la 15.11.2014
pe 12.12.2014

Asiakaspalvelu
ti 16.9.2014
Tulityökortti
ti 23.9.2014
la 29.11.2014

Työturvallisuus
ti 19.8.2014
la 13.9.2014
ti 14.10.2014
to 6.11.2014
to 11.12.2014

Vesityökortti
pe 26.9.2014
la 8.11.2014
Ensiapu 1
ma 6.10. – ti 7.10.2014

Ennakoiva ajo
pe 15.8.2014
ke 17.9.2014
la 11.10.2014
pe 7.11.2014
ke 26.11.2014
ke 10.12.2014

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

Ajo- ja lepoajat, piirturit
to 21.8.2014
to 2.10.2014
Hätäensiapu
ti 26.8.2014
la 25.10.2014
ti 2.12.2014

Toimistorutiinien vastapainona Sari Pietikäinen harrastaa vesipelastusta koiriensa kanssa.

Sari pitää toimistolla lankoja käsissä

INFRA ry
60 vuotta!
Tule juhlimaan Liittopäiville
25.10.2014 Helsinkiin.
Varaa aika kalenteristasi ja
tarkkaile postiasi kesällä.

TULE INFRAN ASIANTUNTIJAVERKOSTOON!
INFRA ry:n toimialajaostoille ja valiokunnille perustetaan omat asiantuntijaryhmät. Ryhmän jäsenet saavat ensimmäisinä tietää jaoston tai valiokunnan
ajankohtaisista asioista ja päätöksistä.  
Lisätietoja ja ilmoittautuminen:
www.infra.fi –> Ajankohtaista –>
Uutiset (19.3.2014)
Mikaela Aaltonen, puh. 040 513 0459
tai mikaela.aaltonen@infra.fi
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Teksti: Kaisa Salminen
Kuva: Jukka Pietikäinen

Sihteeri Sari Pietikäinen hoitaa INFRA
Uusimaan toimistolla mitä moninaisempia asioita toimistorutiinien ohessa. Nykyisin häntä työllistävät myös
jäsenmaksulaskutuksen perus- ja
konemaksut sekä INFRA Akatemian
korttikoulutukset.
1. Mitä kaikkea kuuluu työnkuvaasi?
Perustoimistotöiden kuten laskutuksen,
kirjanpitoaineiston täsmäytyksen ja laskujen maksun lisäksi on henkilökorttien
tekemistä ja tapahtumajärjestelyjä; esimerkiksi teatterit, kokoukset ja matkat.
Nyt maaliskuun alusta olen hoitanut
myös INFRA Akatemian korttikoulutuksia Mäkelän Marjaanan siirryttyä toisiin
tehtäviin.
2. Mitä teet parhaillaan?
Kun näihin kysymyksiin huhtikuun
lopulla vastailen, loppusuoralla on
jäsen- ja kalustoluettelon tarkastaminen.
Laskutettavia koulutuksia ja henkilökortteja on myös työjonossa.
3. Mikä työssäsi on kiehtovinta?
Ehkä hieman vierastan sanaa kiehtova,
mutta erilaisten yrittäjien kanssa asioiminen mitä monimuotoisimmissa ja
välillä jopa eriskummallisissa asioissa
antavat väriä työpäivään.
4. Onko joku ajankohtainen haaste,
joka vie nyt paljon aikaa?

Jäsenmaksulaskutuksen perus- ja konemaksun siirtyminen keskusliitolta yhdistykselle aiheuttaa ylimääräistä hienosäätöä näin alkuun. Lisäksi tiedonantovelvollisuus, joka tulee voimaan 1.7.,
kiinnostaa ja huolestuttaa jäsenistöä. Se
taas näkyy lisääntyneinä puheluina ja
sähköposteina.
5. Millainen on tyypillinen työpäiväsi?
Suunnitelma työpäivälle etenee aina
seuraavan kaavan mukaan: laskutus,
pöydän siivous, laskujen maksu, ilmoittautumisten kirjaaminen. Saapuvien
puheluiden ja sähköpostien määrä ja laatu usein aiheuttavat sen, että kun kotiinlähtö koittaa, laskutus on siinä vaiheessa
kuin aamullakin, tekemättä…
6. Mistä virtaa työhön?
Akut ladataan kotona iltaisin ja viikonloppuisin perheen eli miehen ja viiden
koiran sekä kahden kissan avustuksella.
Talvisin olemme koko lauma horrostilassa, mutta kesällä harrastetaankin sitten
yötä myöten vesipelastusta. Meillä on
neljä novascotiannoutajaa ja yksi staffordshirenbullterrieri. Kaikki koirat uivat
ja treenaavat, osan kanssa olen käynyt
myös vesipelastuskokeissa. Koiranäyttelyt vievät myös useamman viikonlopun.
7. Haluaisitko lähettää jotain terveisiä
jäsenistölle?
Terveisiä kaikille! Otan mielelläni
vastaan vinkkejä erilaisista koulutusja tapahtumatoiveista, joita voisimme
yhdistyksen puitteissa järjestää.

