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Akkukonesarja 18 V
FPP6C3-502B

• iskuporakone, 1/4” Hex iskevä ruuvinväännin,
55 mm pyörösaha puulle ja muoville,
SAWZALL™ puukkosaha,
125 mm kulmahiomakone, LED-valaisin
• 2 x 5,0 Ah akut, M12-18 FC laturi, työmaalaukku
MW478800

999,-

Akkukonesarja

Rasvapuristin 18 V,
runko

FPP6H2-502B

• iskuporakone,
1/2” iskevä mutterinväännin
kitkarenkaalla, 55 mm pyörösaha,
SAWZALL™ puukkosaha,
125 mm kulmahiomakone, LED-valaisin
• 2 x 5,0 Ah akut, M12-18 FC laturi,
työmaalaukku

GG-0

• 690 barin
max. toimintapaine
• 1219 mm korkeapaineletku
jousisuojalla ja rasvaliittimellä
MW440493

199,-

MW478768

999,-

Sidontalaite
2000 / 4000 kg / 10 m
• leveys 50 mm

4990
5

SL0410

Softshell-takki

kpl

Kompressori 5,5 kW / 400 V

ICU

Säiliö 200 l

• säiliö 200 l, imutuotto 925 l
• 1450 rpm
• max. 10 bar
• kiilahihnaveto
• 2-sylinterinen,
öljyvoideltu lohko

• 100 % polyesteriä, 320 g/m²
• irrotettavat hihat
• EN ISO 20471 lk 3
• väri: fl.keltainen/musta
• koot: S-3XL
HH74272-369-S/3XL

XT200925

139,-

Stretch-housut

999,-

ICU

• neljään suuntaan joustava kangas
• 93 % polyamidi, 7 % elastaani, 310 g/m²
• EN ISO 20471 luokka 1
• väri: fl.keltainen/t.harmaa
• koot: C46-C60, D96-D108
HH77471-369-C46/C60-D96/D108

149,-

Aggregaatti 5,5 kW AVR

• automaattinen jännitteensäädin (AVR)
• moottori RATO 4-tahti OHV/389 cc
• antoteho: jatkuva teho 5,0 kW
(max. teho 5,5 kW)
• ulosotot: 3 x 230 V Schuko/1x12 V 8,3 A
• polttoainetankki 25 l
• toiminta-aika 8 h täydellä teholla
• vetokäynnistys
• sis. pyörä- ja kahvasarja

R5500

Peruutuskamerasetti 12/24 V
• 7” TFT LCD värinäyttö
• linssin lämmitys
• 4 x SMT LED
• kuvauskulma 180°

749,-

www.ikh.fi
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Yritysmyynti 0201 323 589*

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

Vantaa

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

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

*Puhelun hinta lankapuhelimesta 8,35 snt/puhelu + 16,69 snt/min, matkapuhelimesta 8,35 snt/puhelu + 16,69 snt/min.
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Finnoonlaaksontie 1-5, 02270 ESPOO
Puh. 0201 323 778*, info.espoo@ikh.fi

Konala

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

339,PE

Espoo

ST0530

YRIT YS

Pääkirjoitus

Verkostoista voimaa
Jäsenistömme on puskenut paljon töitä
Suomen eteen, mutta viime vuonna ei
päästy olosuhteiden pakosta juhlistamaan
60 vuotta täyttänyttä järjestöämme. Koronaviruskriisin ja epävarmuuden ajan keskellä telat ja pyörät on kaikesta huolimatta
pyritty pitämään liikkeessä. Jo 60 vuotta
aktiivista toimintaa kertoo alalla toimivien yritysten ja yrittäjien sitkeydestä sekä
taistelutahdosta, joilla tämäkin poikkeustila selätetään!
Suomen Maarakentajien Keskusliitto
(SML) perustettiin 1960, ja samana vuonna
oli myös Uudenmaan piiriyhdistyksen
perustava kokous. Sittemmin SML ry:n
nimeksi muutettiin INFRA ry, ja sitä myötä
yhdistyksestämme tuli INFRA Uusimaa ry.
Vaikka toiminta on elänyt ja muuttunut
vuosien varrella, jäsenistön etujen ajaminen säilyy. Kyseessä on laji, jossa ei pikavoittoja jaeta, mutta pitkäjänteisellä työllä

monia asioita on saatu ja saadaan jatkossakin eteenpäin. Yhdistyksen vaiheita käydään tarkemmin tässä lehdessä läpi muutamien veteraanien ja tuoreempienkin
jäsenten haastatteluilla.

Ääntämme kuunnellaan
Jäsenistömme on monipuolinen kattaus
maarakentamista; mies ja kone -yhdistelmästä aina kymmeniä miljoonia vaihtaviin
yrityksiin. Edunvalvonnan on kyettävää toimimaan niin, että molemmat kokevat hyötyvänsä jäsenyydestä. Ensin mainitulle voi
tulla iso säästö koneohjauksen korjaussignaalin tingityn hinnan kautta, kun taas jälkimmäinen arvostaa viranomaisten suuntaan tehtävää vaikuttamistyötä.
Kaikkia jäsenyrityksiämme kiinnostaa
varmasti se, mitä kuntavaalit tuovat tullessaan. Vaalivaikuttamista tehdään ennen
kaikkea yhteistyössä Rakennusteollisuus

Vihti jatkaa
kasvuaan

RT:n kanssa. Yhdessä meillä on painavaa
sanottavaa ja ääntämme kuunnellaan.
Hiljainen tieto perustuu ajatukseen,
jonka mukaan tiedämme enemmän kuin
osaamme ääneen lausua. Tämän tiedon jakaminen ja perusteleminen ulkopuoliselle
voi olla haastavaa. Järjestömme hienoutena ja vahvuutena kuitenkin on, että se
mahdollistaa hiljaisen tiedon siirtämisen
60 vuotta sitten mukana olleilta niin seuraavien polvien kuin uusille yrittäjillekin.
Tänäkin päivänä verkostoituminen ja
samassa pöydässä istuminen ovat olennainen osa järjestäytymistä. Se konkretisoituu aina työmahdollisuuksista uusiin
ystävyyssuhteisiin.
Mitä yhteisiin pöytiin ja merkkipäiviin
tulee, niin meillä on INFRA Uudenmaan
hallituksessa vahva usko ja halu järjestää
yhdistyksen syyskokouksen yhteydessä
kunnon kemut, joissa juhlistetaan myös

EMIL MÄNTYLÄ
uljaan järjestömme 61-vuotispäivää. Seuraa siis alkusyksystä tarkasti sähköpostiviestintää, ja toivottavasti nähdään juhlissa mahdollisimman isolla porukalla!

•

Emil Mäntylä & Panu Tuominen

Helsinki–Turku nopea junayhteys

Raidehankkeet vauhdittavat ennen näkemättömällä tavalla pääkaupunkiseudun
rakentamista, ja Vihti aikoo ottaa osansa
tästä kasvusta.
Teksti: Kaisa Salminen

Kuva: Liikennevirasto

Yleisviestinä Vihdistä kerrotaan, että infra halutaan pitää kunnossa ja investoinnit vetämässä.
– Koronapandemialla on toki heijastuksia kunnan talouteen, mutta nyt kun saimme
valtion avustukset, tilanne ei ole niin synkkä
kuin välillä näytti. Aika näyttää, mihin rahat
riittävät, mutta yleisnäkymä on se, että Vihti
jatkaa kasvuaan pääkaupunkiseudun kehyskuntana, Vihdin Infra- ja tukipalvelujen tekninen johtaja Matti Kokkinen sanoo.
Vihti oli vuonna 2020 nollakasvukunta,
tai väkiluku kasvoi vain kahdella ihmisellä,
mutta nyt kasvukäyrät osoittavat ylöspäin.
– Alkuvuoden aikana tänne on muuttanut lähes sata ihmistä enemmän kuin viime
vuonna vastaavana ajankohtana. Se on
vajaan 30 000 asukkaan kunnassa paljon.
Etenkin pientalohankkeita on runsaasti
vireillä.
– Vaikuttaa siltä, että osa nuorista perheistä haluaa enenevässä määrin asua kivikaupunkien sijaan luonnonhelmassa, mutta
hyvien palveluiden ääressä. Tämä johtunee
koronapandemiasta. Voi toki kaupungeis-

Tunnin juna on jo iso kasvuveturi Vihdille.

sakin asua lähellä luontoa, mutta tontit ovat
täällä väljempiä ja asuminen edullisempaa.

Perusinvestointitaso korkealla
Vihdin Infra- ja tukipalveluihin kuuluvat
vesilaitos, tilapalvelut ja kunnallistekniikka. Vaikka säästöt ovat leimanneet kuntataloutta, rakentamisen perusinvestointitaso on pysytellyt Kokkisen mukaan korkealla. Esimerkiksi uutta Etelä-Nummelan
koulu- ja päiväkotikeskusta aletaan tänä
kesänä rakentaa elinkaarimallilla, joka
on toteutusmuotona monissa muissakin
kunnissa hyvässä huudossa.

INFRA Uusimaa
Julkaisija
Uudenmaan
Maarakentajien
Konevälitys Oy

Lehtitoimikunta
Emil Mäntylä
Ville Sainio
Kaisa Salminen
Panu Tuominen
Sari Pietikäinen

Kustantaja
Salmicon Oy

Ulkoasu
Akku Design / Aku Räty

Päätoimittaja
Emil Mäntylä

Tunnin junan rakennustyöt käynnistyvät
Kokkisen arvion mukaan aikaisintaan vuosikymmenen loppupuolella, mutta vaikutukset ovat todella suuria maankäytön suunnitteluun ja infrarakentamiseen, koska taloja
ei pääse rakentamaan, jos kadut eivät ole
kunnossa.
Osa Tunnin juna -hanketta on Espoo–
Salo-oikorata, joka kulkee suunnitelmien
mukaan Espoon keskustasta kohti Histaa,
Vihdin Nummelassa sijaitsevaa Höytiönummea ja Lohjaa. Lopulta se liittyy Salossa rantarataan.
– Emme toki jää odottelemaan, koska juna

tulee, vaan pidämme perusinvestointitasoa
korkealla. Suunnitteilla on muitakin isoja
hankkeita, kuten Vihdin kirkonkylän VT2valtatien alittava kevyen liikenteen yhteys.
Käynnistymässä on Asemantien eritasoliittymän tiesuunnitelma, ja jollain aikavälillä
on suunnitteilla uusia jäteveden puhdistuslaitoksia.
– Myös Hanko-Hyvinkää-radan sähköistäminen saattaa tuoda alikulkurakentamista
ja sillan korjaamista, Kokkinen arvioi ja pohdiskelee, voisiko radalla olla joskus muutakin henkilöliikennettä kuin kerran vuodessa
kulkeva museojuna.

Painopaikka
Savion Kirjapaino Oy, Kerava,
ISSN 2736-822X
INFRA Uusimaa -piiriyhdistyksen toimisto
Uudenmaan Maarakentajien Konevälitys Oy,
Eteläranta 10, 00130 Helsinki
www.infra.fi
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Toimistosihteeri ja
INFRA Uusimaa -lehden
ilmoitukset:
Sari Pietikäinen
0500 418 304
sari.pietikainen@infra.fi
Kannen pääkuva
Kaisa Salminen

Toiminnanjohtaja
Panu Tuominen
panu.tuominen@infra.fi
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Mitä kuuluu työmaalle?

Viheriöremontteja piisaa.
Korona-aika on vain pullistanut
Maxi-Kaivin Oy:n tilauskirjoja,
mutta tulevaisuus
huolestuttaa.

Terveisiä kuntapäättäjille.
Ari Heinäsen mielestä teiden
korjausvelan hoitoon voisi ottaa
mallia Saksasta.

Viljoja peittaamassa. Maanviljelyä
harrastava Simo Viljanen arvioi, että
infra-alan kehitys menee koronasta
huolimatta parempaan suuntaan.

Töitä pukkaa,
hinnoissa nousupainetta
Näitkö uusimaalaisen infrarakentajan työn ääressä? Louhimassa metroradan varressa tai kuskaamassa multakuormaa? Ahkerasti työssä, aina uurastamassa? Totta vai ei? Annetaan tekijän kertoa.
Teksti: Kaisa Salminen

Tie 162, Pukkila-Kouvola
to 7.5. klo 12
Puhelimessa: Toimitusjohtaja-yrittäjä Toni
Hannula, Maxi-Kaivin Oy
Ehditkö jutella? Sopii, olen parhaillaan ajossa
palaverista työmaalle. Aamulla oli sairastapaus ja maakaapelitöiden nokkamies vaihtuu.
Käytiin läpi vanhoja työmaita. Seuraavaksi
menen Kouvolaan ratsastuskenttätyömaalle.
Miten ”koronavuosi” on mennyt? Työt ovat
meillä vain lisääntyneet. Omakotitalojen
pohjatöitä on tavallista enemmän ja viheriöremontteja tehdään pitkän tauon jälkeen.
Ihmiset ovat innostuneet laittamaan pihojaan, ja ratsastuskenttiä sekä golf-kenttiä
rakennetaan lisää.
Mikä on kilpailuvalttinne? Rohkeus erikoistua; olemme tehneet esimerkiksi SM-tason
pohjia ratsastuskentille. Kun tarjoaa hyvää
työnjälkeä kohtuuhintaan, sana kiirii puskaradiossa.
Mitä haasteita on ollut? Yrittäjänä sitä tuntee välillä pitävänsä yllä sosiaalitoimistoa,
koska hommat eivät aina etene niin kuin on
suunniteltu, ja sitten pyöritään tyhjäkäynnillä.
Miltä tulevaisuus näyttää? Pääkaupunkiseudulla ei ole rakennettu koskaan näin paljon,
mutta hintoja on hinattu ylöspäin koronaan
vedoten. Pelkään, että julkisten tilaajien rahat
loppuvat jossain vaiheessa kuin seinään.
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Mistä saat virtaa työhön? Energia ei pala
loppuun, jos malttaa pitää yrityksen kasvuvauhdin maltillisena eikä myy töitä pilkkahintaan. Työmatkat kun vielä pysyisivät kohtuullisina, niin hyvä tulee.
Kenelle soitan seuraavaksi? Soita Yli-Hyrylä
Oy:n Simo Viljaselle.

Myrskyläntie 85, Pukkila
pe 14.5. klo 9.30
Puhelimessa: Toimitusjohtaja-yrittäjä Simo
Viljanen, Yli-Hyrylä Oy
Ehditkö jutella? Voitko soittaa kymmenen
minuutin kuluttua, olen juuri viljoja peittaamassa?
Miten peittaus sujui? Hyvin, siemenvilja
pääsee nyt puhtaasti kasvuun eikä tule
hometta. Peitattu jyvä on myös värjätty,
koska sen pitää erottua.
Onko maanviljely työ vai harrastus? Kaikki
lähti meillä liikkeelle maanviljelyksestä.
Aika pian homma laajeni siitä maarakentamiseen ja kunnossapitoon, koska koneille
piti saada käyttöä talvellakin. Nyt maanviljelys on harrastus.
Miten ”koronavuosi” on mennyt? Muutamia talopuolen pohjatöitä on peruuntunut,
mutta toisaalta piharakentaminen on vilkastunut ja multakuljetuksia on tullut lisää.
Mitä haasteita on ollut? Hygieniapuoli on
tietysti koronan takia korostunut. Kunnossapitopuolella on pitänyt myös porrastaa
hallivuoroja, koska jos virus leviäisi holtit-

tomasti ja 15 ukkoa sairastuisi, hommat seisahtuisivat.
Miltä tulevaisuus näyttää? Uskon, että kehitys menee parempaan suuntaan. Nyt on paljon tarjouskyselyitä esimerkiksi tiehankkeissa, kunnallistekniikassa ja kunnossapitopuolella.
Mikä on kilpailuvalttinne? Kokemus ja monipuolisuus. Kunnossapitopuoli on meillä aika
hyvin hanskassa; kesäisin tehdään teiden ja
ojien kunnostuksia, niittotöitä ja puiden raivausta sekä talvisin pääteiden aurausta, suolausta ja hiekotusta. Lisäksi tehdään katutöitä ja yksityisiä pihoja.
Mistä saat virtaa työhön? Siitä että saa jonkun työn onnistuneesti päätökseen. Tai jos
on ongelmia, niin yhteistyökumppaneiden
kanssa käydään avoimesti läpi virheet ja
vahingot. Yllättävän monilla työntekijöillä
on intoa esittää uusia ajatuksia, ja siitä saa
itsekin virtaa.
Kenelle soitan seuraavaksi? Soita Heinänen
Oy Maanrakennuksen Ari Heinäselle.

Myllykalliontie 3, Helsinki Lauttasaari
17.5. klo 9.15
Puhelimessa: Toimitusjohtaja-yrittäjä Ari
Heinänen, Heinänen Oy Maanrakennus
Ehditkö jutella? En yleensä aja itse kaivuria,
mutta täällä sitä tuurataan Helsingin Lauttasaaressa sairaustapausta koneen puikoissa.
Zekler-kuulokkeet ovat päässä, joten voin
puhua.

Mitä siellä on menossa? Constin elinkaarihanke ja koulun täydellinen peruskorjaus.
Muun muassa viemärit, salaojat ja vedensyöttö kadulta asti uusitaan. Seinän vierukset kaivetaan ja vesieristykset laitetaan kuntoon.
Mitä uutta kiikarissa? Helsingin Pitäjänmäessä on yksi erikoisempi hanke, missä
rakennetaan konepetiä ABB:n hallin sisälle.
Saimme ensimmäistä kertaa kokemusta sähkökäyttöisestä kuormaajasta, jolla piti ajaa
kiilaamalla louhitut murskeet ulos hallista.
Kaivukonekin mahtuu hallin sisälle, mutta
se on koko ajan teltan sisällä, ja pakokaasut
johdetaan katon kautta ulos.
Miten ”koronavuosi” on mennyt? Urakkakilpailu on veristä ja monta kisaa on hävitty,
mutta talvi on selvitty hikisesti ilman lomautuksia. Kieltämättä se vähän säikäytti, kun
yksi kaupunkikohde meinasi mennä korona-altistusten takia kiinni. Olimme suosiolla pari viikkoa poissa työmaalta.
Miltä tulevaisuus näyttää? Töitä pukkaa,
koska pääkaupunkiseudulla rakennetaan
paljon ja Uudenmaan alueella on liikkeellä
runsaasti tarjouspyyntöjä. Polttoaineiden ja
materiaalien kustannuksissa on nousupainetta, mikä tekee tarjouslaskennasta tavallista jännittävämpää.
Terveisesi uusille kuntapäättäjille? Teiden
korjausvelka on hirvittävä. Pääkaupunkiseudullakaan teiden kunnossa ei ole kehumista,
mutta kehyskunnissa pienet tiet ovat järkyttävässä kunnossa. Pitäisikö ottaa mallia Saksasta – siellä on onnistuttu vetämään pelloille
asti tasaiset asfalttitiet? Myös infran vesihuollon korjausvelka pitäisi laittaa kuntoon.
Mikä saat virtaa työhön? Meillä on sanonta,
että vain työstä ihminen saa tosi onnen. Pitää
olla tietysti joku harrastus, että voi irrottautua työstä. Minulla se on talvella moottorikelkkailua ja kesällä moottoripyöräilyä. INFRAn järjestämä Dubain reissu oli myös piristävä, koska siellä oli hyvä porukka ja puhuttiin muustakin kuin työasioista.
Kenelle soitan seuraavaksi? Soita Hoikkasen Terolle Marte Oy:hyn.

•

Disa Berg: ”Räjäytykset ovat lähellä sydäntäni, ja ilman koronaa Explo ei ehkä olisi syntynyt.”

Räjäytykset intohimona
Etteikö räjäyttely voisi sopia naisillekin?
Pyrotekninen räjähde-ekspertti Disa Berg laajensi
koronapandemian myötä toimintaansa infra-alalle.
Teksti ja kuva: Kaisa Salminen

yrittäjäksi, ja perusti yhdessä Timo
Hietikon kanssa Explo Oy:n.
– Meillä ei ole vielä infrakalustoa, ja toimimme toistaiseksi aliurakoitsijana lähinnä Sterkmanille,
mutta oma porauskalusto on haaveissa.
Yrittäjyys antaa mahdollisuuden toimia
vapaammin eri toimialoilla, Disa pohtii.
Louhinta on hänestä kiehtovaa, koska
koko ajan voi oppia uutta. Tulevaisuudessa
hän haluaisi päästä tekemään myös purkuräjäytyksiä.
– Tuhkasta nousee Fenix; räjäytykset
ovat lähellä sydäntäni, ja ilman koronaa Explo ei ehkä olisi edes syntynyt. Louhinnan tulevaisuuden näkymät ovat positiiviset, ja työtä riittää. Kun pandemiatilanne tasaantuu, pääsemme räjäyttämään
myös värejä taivaalle, hän visioi.

Uusi
jäsenyritys

Helsingin Hevossalmessa, Kutterintiellä valmistellaan räjäytyksiä.
Laukaisulaitteeseen kytkee runkokaapelia Disa Berg, jonka tavoitteena on
räjäyttää alapuolelta sahattu kivi irti ja saada aikaan tasainen pinta. Räjähteenä on
dynamiitti, joka on hänelle tuttu tuote
myös toiselta alalta.
– Tein ennen pyrotekniikkaefektejä ja
ilotulituksia eri puolilla maailmaa, mutta
tapahtumateollisuus meni koronan myötä
kiinni. Se oli sopiva hetki laajentaa räjäytysosaamista louhintaan, ja kouluttautua
lisää, hän kertoo.
Disa kertoo aloittaneensa louhintatyöt
ensin Sterkmanilla keväällä 2020. Siitä reilun puolen vuoden kuluttua hän ryhtyi

Korona toi laulavan
solistin infra-alalle
Katastrofi voi olla myös mahdollisuus.
Korona rysäytti tanssiorkesterin laulusolistin
tyhjän päälle, mutta uusi ura urkeni infra-alalta.
Teksti: Kaisa Salminen
Kuvat: Harjanti Oy

sataprosenttisesti maarakentamiseen. Laulan vain autoa ajaessani,
hän toteaa hymähtäen.
– Päätös vaati toki tarkkaa pohdintaa. Kävin myös keskusteluja Harjannin omistajan kanssa, jonka tunnen
jo 1980-luvulta asti.
Matin isä oli pelimanni, ja musiikki oli
itsestään selvä elämäntapa hänen lapsuuskodissaan Sodankylässä. Myös metsä- ja
maanviljelyskoneet tulivat siellä tutuiksi, ja
Matti on omistanut itsekin traktorikaivurin
sekä kuorma-autoja.
– Se onkin sitten ainoa kosketuspintani
infra-alaan. Rakennusalasta on kuitenkin

Uusi
jäsenyritys

Kun koronapandemia tyhjensi Suomen tanssilavoja ahkerasti viihdyttäneen Pekkaniskan Poikien keikkakalenterin, yhtyeen pitkäaikainen laulusolisti ei
jäänyt pyörittelemään peukaloitaan. Hän
teki rohkean uraloikan, ja aloitti viime syksynä helsinkiläisen maarakennusalan yrityksen, Harjanti Oy:n toimitusjohtajana.
– Koronan myötä oli helppo tehdä päätös
ja antaa tilaa nuoremmille solisteille, Matti
Venetvaara alias Pekkaniskan Poikien Matti-Sakari Niska perustelee. – Nyt keskityn

– Oma porauskalusto on haaveissa, Disa Berg kertoo.

Vapaa-aikanaan Disa kertoo rentoutuvansa tulitanssin, purjelennon ja lumilautailun parissa.
Entä mikä INFRA Uudenmaan jäsenyydessä kiinnosti?
– INFRA on hyvä kumppani pienelle

tekijälle, koska sen kautta saa tarvittaessa
sellaista neuvontaa, jota voisi olla muuten vaikea löytää. INFRA tarjoaa myös hyvän mahdollisuuden verkostoitua, sekä
jäsenilleen kiinnostavia koulutuksia edullisesti.

•

muuta kautta kokemusta, hän
vedetty kilometrikaupalla kaapekertoo.
liputkia maan alle. Lisäksi on
– Olin aikanaan Pekkanistehty paljon esimerkiksi kakat Oy:ssä vetämässä operaluston merikuljetuksia saatiivista puolta ja aukaiseristoon.
massa maakuntakontto– Nyt käynnistelemme
reita. Käynnistelin myös
ensimmäistä kertaa myös
Lainapeitteet Oy:ssä rakentuulivoimapuiston infraranuspalveluita. Tanssilavoilla
kentamista. Tällainen projekti
on vierähtänyt viimeiset parivaatii tietynlaista rohkeutta ja
kymmentä vuotta.
innovatiivisuutta.
Matti Venetvaara alias
Pekkaniskan Poikien
Paluu rakennusalalle paMatti-Sakari Niska teki
Tuulivoimapuistot
rinkymmenen vuoden tauon
rohkean urasiirron.
uusi aluevaltaus
jälkeen on sujunut Matilta hyVenetvaara luonnehtii itseään organisaavin, mutta yllätyksiäkin on tullut vastaan.
tioiden ja projektien käynnistäjäksi tai pro– Ensimmäinen asia, mikä kauhistutti,
moottoriksi, sekä asiakassuhteiden luojaksi.
oli byrokratian määrän valtava kasvu. Ym– Herään joka aamu varttia vaille viisi, ja
märrän toki, että on tärkeää torjua harmaata
lopetan työt iltamyöhään. Olen mielelläni
taloutta ja perehdyttää työmaille, mutta onko
ihmisten parissa, ja pyrin olemaan joka paimietitty, että tämä kaikki revitään yrittäjän
kassa läsnä sekä työmailla että konttorissa.
selkänahasta? Tässä olisi ehkä kehittämisen
Maarakentamisessa kiehtoo se, että näkee
paikka.
kättensä jäljen, Matti kertoo.
Mikä INFRA Uusimaassa kiinnosti?
Koronapandemia ei ole pahemmin ohen– Yhdistys on hyvä tietolähde ja tarjoaa
tanut Harjanti Oy:n tilauskirjoja. Esimerkiksi
juristipalveluita sekä monenlaisia alennukLänsimetro-projektissa on tehty ratapohjia ja
sia. Jos on aktiivinen, voi jopa verkostoitua.

•
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Jukka Lehikoinen: ”Tiukimmat neuvottelut käytiin tiehöylän jääterän käytöstä tienhoidossa.”

Yhdistyksen matka Budapestiin vuonna 1985. Kuvassa vasemmalta ainakin: Veikko Ström, Armas Kallio, Oiva Korhonen, Aarno Häkkinen, Raimo Pajunen, Seppo Teini, Tarmo Vyyryläinen, Pekka Havo
(takana), Pertti Helin, Juhani Mustonen, Reijo Varakas (takana), Markku Salikoski, Raimo Vuolio (salkkumies) ja Klaus Laavainen.

Toiminnanjohtaja Jukka Lehikoisen läksiäiset vuonna 1999. Kuvassa vasemmalta: Kimmo Laukkanen (keskusliitto), Jarmo Järvinen, Jukka Lehikoinen, Simo Saukkonen, Markku Halonen, Jyrki Murto, Arno Ruusunlehti, Erkki Mäntylä ja Ralf Ajalin. Laukkasta ja Lehikoista lukuun ottamatta muut
ovat yhdistyksen johtokunnan jäseniä.

INFRA Uusimaa,
yli 60 vuotta
jäsenten puolesta
INFRA Uudenmaan 60-vuotisjuhla jouduttiin vuonna 2020
perumaan koronapandemian takia. Pyysimme sen vuoksi
muutamaa seniorivaikuttajaa kertomaan yhdistyksen
merkkipaaluista vuosien varrella.
Teksti: Kaisa Salminen

Maarakentajien Uudenmaan piiriyhdistyksen, eli nykyisen INFRA Uusimaa ry:n perustava kokous järjestettiin vuonna 1960, ja
jäsenmäärä lähti vauhdikkaammin kasvuun
1970-luvulle tultaessa. Kasvupyrähdyksen
alkuvuosina jäsenyrittäjäksi tuli esimerkiksi
Rakva Oy:n Pertti Varakas, joka edusti isänsä
toisen maailmansodan jälkeen perustamaa
yhtiötä.
Pertti Varakas kertoo lähteneensä heti
aktiivisesti mukaan yhdistystoimintaan.
Hän onkin nykyisin yhdistyksen kunniajäsen, ja kertoo vaikuttaneensa esimerkiksi
johtokunnan puheenjohtajana 1980-luvulla.
Jäsenmäärän kasvuun oli Varakkaan mukaan kaksi pääsyytä; tarve saada koneille
töitä ja niin sanotut kuntahintasopimukset.
– Aloin itsekin kiinnostua yhdistyksestä
huomattuani Helsingin Sanomissa Uudenmaan piiriyhdistyksen silloisen toiminnan-
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johtajan, Juhani (Jussi) Mustosen laatimia
lehti-ilmoituksia. Niissä tarjottiin töitä maarakentajille ja välitettiin maarakennuskoneita työmaille. Tästä välitystoiminnasta
saatiin tarvittava taloudellinen pesämuna
yhdistystoiminnalle, Varakas kertoo.
Pääkaupunkiseudun kunnat olivat tuohon aikaan merkittäviä maarakennuskoneiden vuokraajia. Piiriyhdistys alkoi neuvotella 1970-luvun alkupuolella niiden kanssa
sen takia kuntahintasopimuksista – eli isojen kaupunkien maksamista minimituntihinnoista vuokrakoneille ja konevuokrauksessa noudatetuista yleisistä ehdoista.

Neuvottelut tärkeässä roolissa
Kuntahintasopimuksilla oli myös Jukka
Lehikoisen mielestä yhdistyksen jäsenten
kannalta valtava merkitys, koska ne vakauttivat hintatasoa ja antoivat niin sanotun pohjahinnan, jonka alle yksityinen sektori ei
tehnyt töitä. Uudenmaan yhdistyksessä pii-

SML:n futisjengi vuonna 1998. Takana vasemmalta: Sami Seppälä, Petri Ryhänen, Tahvo Pekkinen,
Enska Mäntylä, Jouni Teini, Ari Heino (Merita Rahoitus), Kimmo Laukkanen (SML), Eija-Leena Järvinen (A-Vakuutus), Ilkka Kainulainen, Erkki Mäntylä. Edessä ainakin Arto (toinen vas.) ja Jyrki Metso sekä Tero Seppälä.

riasiamiehenä 1980-luvun alkupuolella aloittanut, ja sen jälkeen yhdistyksen toiminnanjohtajana reilu kymmenen vuotta toiminut Lehikoinen muistelee, että neuvottelut olivat usein tiukkoja.
– Tiukimmat neuvottelut käytiin tiehöylän jääterän käytöstä tienhoidossa, hän
arvioi.
Kuntahintasopimukset levisivät muihinkin piiriyhdistyksiin ja niitä jatkettiin siihen asti, kunnes 1994 voimaan tullut hankintalaki esti ne. Lehikoinen muistelee sen
jälkeen kuiskanneensa jossain kokouksessa
yhdistyksen sen aikaiselle puheenjohtajalle,
Osmo Kekkoselle ehdotuksen pisteytysjärjestelmästä kuntien tarjouspyyntöjä varten.
– En ollut uskoa korviani, mutta niin vaan
kävi, että hän nosti asian esiin ja kuntien
tarjouksissa alettiin pisteyttää kuljettajan
ammattitaitoa, konekalustoa sekä muita
asioita.
Yhteisostoalennuksiakin neuvoteltiin, ja
jäsenalennuksia hankittiin etenkin polttoja voiteluaineista sekä vakuutuksista.
– Joinakin vuosina polttoainehinnat vaihtelivat hirvittävästi, ja kävin hintaneuvotteluja Teboilin kanssa 3–4 kertaa vuodessa.
Fennialla oli sopimus keskusliiton kanssa,
mutta yhdistys teki vuonna 1998 oman sopimuksen A-Vakuutuksen kanssa, kun muutamat hallituksen jäsenet sitä vaativat.

Pienyrittäjä isompien seuraan
Alkuvuosina yhdistys toimi vuokratiloissa
Helsingin Vuosaaressa, kunnes ensimmäinen oma toimitila hankittiin Pukinmäestä.
Muutaman vuoden kuluttua sen tilalle hankittiin Pukinmäessä isompi huoneisto, ja

samasta talosta ostettiin myös yksiö, jota pääsääntöisesti vuokrattiin ulkopuolisille. Pukinmäestä muutettiin Pasilaan keskusliiton
vuokralaiseksi, sieltä Unioninkadulle ja edelleen nykyisiin toimitiloihin Etelärantaan.
Tänä päivänä pienet yrityksetkin tekevät
paljon urakointia tuntivuokrauksen ohella,
mutta valtaosa jäsenyrityksistä myi alkuaikoina pelkästään konepalveluita – eli ne
antoivat asiakkaansa käyttöön työkoneen
kuljettajineen.
– Joitakin poikkeuksia toki oli. Esimerkiksi yhdistyksen ensimmäinen pitkäaikainen puheenjohtaja, Anssi Karppinen, edusti
vaativia louhintatöitä tekevää yritystä, joka
oli keskittynyt rakennusten pohjaurakointiin, Varakas kertoo.
Ensimmäiset urakka-asiapaperit kehitettiin infra-alalle vasta 1970-luvun jälkeen,
mutta työehtosopimukset saatiin neuvoteltua jo 1970-luvulla. Se oli Varakkaan mielestä tärkeää, koska yleissitovat sopimukset
ohjasivat yrittäjiä niiden työnantajaroolissa.
Lisäksi yhteinen työnantajarintama auttoi
urakoitsijoita työselkkauksissa Rakennusliiton jäsenten kanssa.
Elinkeinoelämän keskusliiton, entisen
STK:n toimintaan lähdettiin mukaan 1990luvulla, ja samalla liityttiin Rakennusteollisuus RT ry:hyn.
– Pienyrittäjä pääsi näissä elimissä isompien yritysten seuraan, ja vaikuttamaan valtakunnallisiinkin asioihin, itsekin pöydän ääressä vaikuttamassa ollut Varakas muistelee.

Torjuntavoitto lamasta
Ensimmäinen sukupolvi maarakennusalan
yrittäjiä aloitti toimintansa pääasiassa 1950-

Rami-pässin luovutus. Vasemmalta oikealle: Pentti Rantti, Klaus Laavainen, Matti Pasanen ja pässin vastaanottajat A-Rakennusmiehen konemyyjät Kaj Öhman sekä Jorma Evokari. Takana Jussi
Mustonen (pyörätuolissa), takanaan Korhosen Oiva sekä vieressään Kainulaisen Veikko.

Iloinen tilannekuva Malagan reissulta vuodelta 1999. Kuvassa ainakin Pia Metsola, Markku Halonen
ja Klaus Laavainen. Matka järjestettiin yhdessä Turun piiriyhdistyksen kanssa, ja Malagassa vierailtiin muun muassa Wihurin raskasajoneuvojen koeajokentällä.

Tupaantuliaiset yhdistyksen Pukinmäen toimistossa 1980-luvulla. Toiminnanjohtaja Juhani Mustonen
(kuvassa vas.), varapuheenjohtaja Henry Remander (kukkakorin kanssa) ja puheenjohtaja Pertti Varakas. Taustalla maalauksessa Anssi Karppinen, yhdistyksen ensimmäinen pitkäaikainen puheenjohtaja.

ja 1960-luvuilla. Seuraavien vuosikymmenten aikana yhdistykseen alkoi tulla yhä
enemmän toisen polven yrittäjiä. Yksi heistä
on Erkki Mäntylä, joka muistelee tuuranneensa ensimmäisen kerran isäänsä ajoneuvonosturivaliokunnassa 1980-luvun puolivälin nurkilla.
– Jäin sille tielle, ja yhdistystoiminta
imaisi mukaansa, kertoo Erkki Mäntylä, joka
toimi yhdistyksen puheenjohtajana 2000luvulla.
Kuntahintasopimusten ja konevälityksen
lisäksi yhdistyksellä oli Mäntylän mielestä
kolmaskin tärkeä vetonaula; aliurakoitsijaksi oli vaikea päästä, jos ei ollut Suomen
maarakentajien keskusliitto SML:n eli nykyisen INFRA ry:n jäsen.
– Isompia, urakointitoimintaa harjoittavia yrittäjiä alkoi liittyä yhä enemmän yhdistykseen, ja siitä seurasi positiivinen kierre.
Esimerkiksi edesmennyt teollisuusneuvos
Erkki Pekkinen valikoi aliurakoitsijansa jäsenyyden perusteella. Muun muassa yhdistyksen kunniajäsen Klaus Laavainen tuli
juuri Erkki Pekkisen suosituksesta jäseneksi
jo vuonna 1968.
Yhdistyksen jäsenmäärä saavutti huippunsa 1980-luvun loppupuolella yltäen parhaimmillaan 700 yritykseen, mutta laman
myötä jäsenmäärä putosi reilusti.
– Oli jonkinlainen torjuntavoitto, että
yhdistys on kaikesta huolimatta onnistunut
säilyttämään asemansa näihin päiviin asti,
Erkki Mäntylä pohtii.
Paljon muitakin henkilöitä on ollut vaikuttamassa yhdistyksen toiminnassa.
Uudenmaan piiriyhdistys on myös ensimmäinen INFRAn piiriyhdistys, jossa on ollut

sekä naispuolinen toiminnanjohtaja että
puheenjohtaja – toiminnanjohtajana oli
Mikaela Aaltonen Juhani Lehikoisen jälkeen
ja puheenjohtajana Nina Lindström Erkki
Mäntylän jälkeen.

Yhteisöllisyyttä vaalittiin
Uudenmaan piiriyhdistyksen toiminta on
Erkki Mäntylän mukaan muuttanut vuosien
varrella muotoaan, ja hän tunnustaa kaipaavansa jonkin verran entisaikojen yhtenäisyyttä. Sitä oli toki helpompi vaalia, kun
porukkaa oli vähemmän ja toiminnanjohtaja oli lähempänä kenttää.
– Yhdistys järjesti esimerkiksi 1980luvulla paljon ulkomaanmatkoja, ja näillä
matkoilla verkostoiduttiin sekä tutustuttiin
eri maiden teknologioihin.
Jukka Lehikoinen muistaa, että yhdistys
teki monena keväänä myös lyhyempiä viikonloppureissuja Tukholmaan konenäyttelyihin. Mukana saattoi olla 50–100 urakoitsijaa, ja laivalla käsiteltiin mennen tullen
ajankohtaisia asioita.
– Tehtäviini kuului niihin aikoihin myös
järjestää koulutusta ja käydä paikan päällä
tapaamassa urakoitsijoita, sekä selvitellä
työriitoja. Tupailtoja oli vähintään kaksi kertaa vuodessa ajankohtaisista asioista. Sellainenkin periaate oli, että jaostot kutsuttiin koolle aina, jos oli jotain ajankohtaisia
asioita; esimerkiksi ylijäämämassojen
kanssa oli ongelmia jo 1980-luvulla, Lehikoinen muistelee.
Yhteisöllisyyttä lisäämässä oli myös Kaivuri-Kaisat -niminen naistoimikunta, joka
järjesti esimerkiksi pikkujouluja ja teki
hyväntekeväisyyttä.

Muistorikas matka
Se taisi olla 1980-luvun puoliväliä, kun
Uudenmaan piiriyhdistys teki matkan
Länsi-Berliiniin. Niihin aikoihin yhdistyksellä oli paljon muitakin matkoja.
Jäsenyrittäjät kustansivat ne itse, mutta
paikan päällä isäntäyrityksillä oli usein
hyvät tarjoilut ja mielenkiintoista ohjelmaa järjestettynä.
Länsi-Berliinissä vierailtiin O & K -kaivukoneita valmistavan Orenstein & Koppel -yhtiön tehtaalla, joka sijaitsi Spandaun
vankilan vieressä. Tuolloin vankilassa oli
vain yksi vanki; sotarikosoikeudenkäynneistään tunnettu Rudolf Hess.
Kaivukonetehtaan lisäksi tehtiin retki
Itä-Berliiniin, mutta ilman Armas Kalliota. Kävi nimittäin niin, että hän oli
vahingossa ottanut rouvansa passin ja
onnistunut matkustamaan sillä Göteborgin sekä Hampurin kautta Länsi-Berliiniin, vaikka kaikissa kolmessa kaupun-

Myöhemmin ulkomaan matkat vähenivät,
vaikka toki niitä edelleenkin tehtiin. Urheilutapahtumat ottivat kuitenkin isompaa roolia vapaamuotoisemmassa toiminnassa.
– Pelasimme jossain vaiheessa esimerkiksi jalkapalloa eduskunnan joukkuetta
vastaan, muistelee ensin SML:n jalkapallojoukkuetta ja myöhemmin jääkiekkojoukkuetta luotsannut Erkki Mäntylä.

Mikä olikaan shekki ja vekseli?
Yhteisöllisyys oli myös Pertti Varakkaan mielestä yhdistystoiminnassa alusta alkaen tärkeässä asemassa. Vaikka rahapalkkaa ei luottamustoiminnasta maksettu, esimerkiksi
johtokunnan kokouksista pyrittiin aina saamaan mukaan joku rahaksi muutettava idea
mukaan.
– Yksi tärkeimmistä asioista yhdistystoiminnassa on mielestäni se, että yhdessä on
helpompi oppia, kuinka yritystä pitää pyörittää ja miten yrittäjänä voi pärjätä, hän pohtii.
Yhdistyksen johtokunnassa toimiessaan
hän muistelee, hieman naurahtaen, opettaneensa kuinka shekkiä ja vekseliä käytetään
maksuvälineenä yritystoiminnassa, sekä
esimerkiksi miten maarakennuskoneen
vuokrasopimus tulisi laatia.
– Jo Anssi Karppinen piti aikanaan luentoja, missä hän kertoi yrittäjän sudenkuopista ja esitteli listan asioista, joita ei missään nimessä pitäisi kirjoittaa sopimuspaperiin. Tällaisia iltoja järjestettiin useita, ja
ne olivat yleensä jonkin koneliikkeen
tiloissa.
– Joskus jäsenyrittäjien parissa saatettiin
kokea, että asioita pyöritettiin vain johtokunnissa, mutta kuka tahansa voi hakea

gissa tarkastettiin passi – vieläpä usein
kahteen kertaan.
Länsi-Berliinin matkalla sai alkunsa
myös erään pässin tarina.
– Se oli kai Rantin Pentti, joka kertoi
ensin jonkun pässijutun, ja A-Rakennusmies Oy:n konemyyjä Öhmanin Kaitsu
innostui jatkamaan pässijuttuja joka
tilanteessa. Siitä keksittiin, että luovutetaanpa konemyyjille oikea elävä pässi.
Rantin Pentti hommasi kotimaahan palattua pässin, joka sitten luovutettiin konemyyjille juhlallisesti, matkalla mukana
ollut Klaus Laavainen muistelee.
– Samana kesänä tämä Rami-niminen
pässi oli Hyrylässä ravikilpailujen A-Rakennusmiehen lähdössä loimituksessa
mukana.

•

Teksti perustuu Klaus Laavaisen kertomukseen (kirjannut Kaisa Salminen).

luottamustoimintaan mukaan. Ei aina
ymmärretty, että pitää olla aktiivinen.

Yhdistys monessa apuna
Erkki Mäntylä toivoo, että yhtenäisyyttä
haettaisiin tulevaisuudessa uusilla keinoilla
ja että yhdistyksen sekä jäsenyritysten välit
olisivat mahdollisimman toimivia. Jos yhdistys on helposti lähestyttävä, myös sen voimavaroja lakimiespalveluista lähtien osataan hyödyntää oikealla tavalla.
– Ehkä 60-vuotiaan yhdistyksen kannattaa miettiä jatkossakin, mikä rooli yhdistyksellä on ja millä eri tavoin jäsenyrittäjiä halutaan aktivoida toimintaan mukaan. Tulee
mieleen, että yhdistys voisi olla apuna esimerkiksi turvallisuuskoulutuksissa ja paikallisessa sopimisessa. Turvallisuuskoulutuksia vaaditaan paljon enemmän kuin entisaikoina, ja paikallinen sopiminen yleistyy
varmasti infra-alallakin.
Toiminnanjohtajan tärkein tehtävä on
Pertti Varakkaan mielestä pitää yhteyttä nukkuviin jäsenyrityksiin, koska siellä makaa
iso tieto ja viisaus.
– Tietoa kannattaa kerätä ja kysyä etenkin
sitä, mitä toimenpiteitä jäsenyritykset odottavat yhdistykseltä ja liitolta. Jos nämä toimenpiteet otetaan käsittelyyn niin uskon,
että jäsenuskollisuus säilyy ja saatetaan saada
uusiakin jäseniä. Edelleenkin taitaa päteä se
sääntö, että naapuriyritys saa parhaiten houkuteltua mukaan yhdistyksen toimintaan.
Aktiivisesti toimii myös Uudenmaan piirin seniorijaosto, joka perustettiin noin 10
vuotta sitten Klaus Laavaisen ja Erkki Mäntylän toimesta. Laavaisen seuraajana seniorijaostoa vetää nykyisin Erkki Mäntylä.

•
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Kati Kaskiala: ”INFRA ry tarjoaa asfalttimittareille ilmaiset verkkokoulutukset osoitteessa
Kuva: Kaisa Salminen

Fakta
Työturvallisuuskortti + ePerehdytys
samassa koulutuksessa
RATEKOssa pilotoitiin vuoden 2020 kesällä
ja alkusyksystä yritysten kanssa työturvallisuuskortti -koulutuksen mallia, joka yhdistää Työturvallisuuskortin ja ePerehdytyksen. Se koostuu neljästä osasta:
Opiskelijan itsenäistä opiskelua verkossa (+ aloituswebinaari)
ePerehdytys-koulutuksen tekeminen
Lähi- tai etätoteutuksena järjestettävä
puolen päivän koulutus
Koulutuspäivän päättävä korttitentti

•
•
•
•

Onko malli jo käytössä, ja mikä on
koulutuksen kesto?
Malli on jo käytössä, ja koulutuksen
kesto on enintään 1 viikko. Sen voi
toteuttaa myös päivän mittaisena, jolloin ePerehdytys sisällytetään osaksi
päivän ohjelmaa.

•

Miten koulutus toteutetaan?
Lähikoulutuksen kouluttaja voi olla
Ratekon kouluttaja, tai yrityskohtaisissa toteutuksissa yrityksen oma työturvallisuusasiantuntija tai -kouluttaja.  Pilotissa tuotettu pidempi koulutus oli useimmiten yrityskohtainen.

•

Turvallisuuskoulutukset
ottavat digiloikkaa –
perehdy tarjontaan huolella!
Uudenlaiset tavat suorittaa koulutuksia kasvoivat räjähdyksenomaisesti koronapandemian myötä. Tarjolla on verkkokoulutusta,
webinaaria ja eri koulutusmuotojen yhdistelmiä perinteisen
lähikoulutuksen lisäksi. Yrittäjän pitääkin olla nyt tarkkana
varmistaakseen oikeiden koulutusten valinnan.
Teksti: Kaisa Salminen
Kuvat: Kaisa Salminen ja INFRA ry

Rakennusalan työturvallisuuden hallinnassa
on useita haasteita, kuten jatkuvasti muuttuvat olosuhteet ja eri toimijoiden yhteensovittaminen, mutta työturvallisuuden
parantaminen ei jää ainakaan koulutuksesta
kiinni. Jokaiselta työntekijältä vaaditaan
ensinnäkin turvallisuuden perusteiden hallintaa. Lisäksi on suuri määrä erilaisia pätevyyksiä, joihin on omat kurssinsa ja joita on
uusittava muutaman vuoden välein.
Turvallisuuskoulutuksia järjestetään jo
niin paljon, että infra-alalla puhutaan korttihaitarista – eli sarjasta kortteja, joita pitää
kerätä erilliseen lompakkoon siltä varalta,
että niitä työmailla tarvitaan. Paitsi kurssien
paljous, niihin liittyvien vaatimusten sekavuus ja sisällölliset päällekkäisyydet ovat
herättäneet alan toimijoissa närää. Koulutukset vievät aikaa eivätkä aina tuota siihen
nähden riittävää hyötyä.
INFRA ry:n elinkeinopolitiikan asiantuntija Kati Kaskialan mielestä turvallisuuskoulutusten kehitys on viime aikoina kulkenut
kuitenkin parempaan suuntaan. Lisääntynyt verkkokoulutusten tarjonta on tuonut
koulutussisältöihin läpinäkyvyyttä ja tehos-

8 | INFRA Uusimaa

tanut niiden suorittamista.
– Vuoden aikana on tapahtunut valtavasti
uudistuksia. Syynä on tietenkin ollut korona,
joka on pakottanut koulutuksia siirtymään
nettiin. Sen ansiosta viiden vuoden kehitys
on puristunut noin kahteen kuukauteen!
Uusia e-koulutuksia on tullut paljon myös
Infra-alalle, kuten Tieturva 1 ja kesäkuussa
2021 julkaistava Tieturva 2. Ne ovat molemmat ilmaisia, hän toteaa.

Nettikoulutusten esiinmarssi
Rakennusalalla ei ole lakisääteisiä turvallisuuskoulutuksia, mutta eri toimijoilla on
erilaisia oppimistavoitteita. Kati Kaskiala
tuntee tilanteen hyvin.
– Turvallisuuskoulutuksissa ei ole yleisiä
sisältövaatimuksia. Koulutuksiin on saatettu laatia kuitenkin oppimistavoitteita
tiukkojen sisältövaatimusten sijaan, joten
niitä voidaan helpommin räätälöidä eri tarpeisiin. Esimerkiksi rakennusliikkeillä voi
olla lisäksi omia vaatimuksiaan ja perehdytyskoulutuksiaan, hän kertoo.
Koulutuksiin on siis tarjolla runsaasti
vaihtoehtoja, mitä Kati Kaskiala pitää hyvänä
asiana. Löytyy verkkokoulutuksia, webinaareja, perinteisiä lähikoulutuksia ja eri koulutusmuotojen yhdistelmiä eli hybridikou-

Työturvallisuuskeskus päivän mittaisen koulutuksen perusteella.
Koska Vihreä kortti myönnettiin samoilla perusteilla
kuin muillakin teollisuusaloilla, koulutuksia ei useinkaan pidetty rakennustyöntekijöille kovin hyödyllisinä.
Ongelma kuitenkin korjaantui,
kun rakennusalalle suunnatut
Kati Kaskialan mielestä uuden- Työturvallisuuskortti-koululaiset koulutusmuodot ovat
lutuksia. Alalle on tullut
tukset yleistyivät ja niitä alettehostaneet turvallisuuskoulurunsaslukuinen määrä
tiin pitää myös yritysten omin
tusten suorittamista.
voimin.
uusia koulutusten tarjoajia niin yleiseen työturvallisuuteen kuin
Alalle on tulvinut myös erilaisia pätevyyserityisiin pätevyyksiin.
vaatimuksia, jotka usein vaativat oman korttinsa ja koulutuksensa. Tällaisia pätevyyk– Tämä on avannut uuden ongelmakenttänsä, kun paljoudesta on valittava kattavat
siä ovat muun muassa Ensiapu, Tulityö, Tiemutta järkevät kokonaisuudet. Esimerkiksi
turva 1 ja 2, Pääkaupunkiseudun katutyöt,
Ammattikuljettajien direktiivipäiväksi eivät
Ratatyöt ja Nostotyöt. Infrapuolella vaaditkaikki uudet koulutukset välttämättä keltujen pätevyyksien kirjo on vielä suurempi
kuin talonrakentamisessa.
paa, joten tarkkana on syytä olla. Toisaalta
lisääntynyt koulutusten tarjonta ja vaihtoEPerehdytys tuli rinnalle
ehtoiset suoritustavat mahdollistavat sen,
että koulutuksia voi suorittaa nyt entistä
Lukuisten pätevyysvaatimusten lisäksi jokaitehokkaammin, hän sanoo.
sella työmaalla alettiin vaatia myös yleisen
turvallisuusperehdytyksen läpikäymistä.
Oma lukunsa ovat erilaiset työturvallisuuden valvonnassa ja ohjaamisessa käytetTarkoitus oli hyvä, mutta toteutus vaihteli
tävät mittarit, jotka nekin vaativat omia kousuuresti. Lisäksi vilkkaasti työmaita vaihtalutuksiaan. Talopuolella käytetään yleisesti
vat työntekijät joutuivat käymään samoja
TR-mittaria ja infrassa MVR-mittaria, mutta
asioita läpi moneen kertaan.
lisäksi on kehitetty asfalttimittarit levitysTähän ongelmaan toi parannusta alan
työmaille ja asfalttiasemille, sekä murskayhteinen ePerehdytys. Se on alan toimijoiden yhteistyössä kehittämä verkkokurssi,
mittari murskausasemille.
– INFRA ry tarjoaa asfalttimittareille iljoka on rakennettu Ratekon alustalle ja tarmaiset verkkokoulutukset osoitteessa e-tiekoitettu työmaiden yleisturvallisuuden läpiturva.fi. Samalta alustalta löytyvät ilmaiset
käyntiin. Sen voi suorittaa myös englannin,
Tieturva-koulutukset.
viron ja venäjän kielillä.
EPerehdytyksiä on tehty jo yli 50 000 kerVihreälle kortille vahva asema
taa, mikä tarkoittaa, että siitä on tullut alalla
Miten sitten rakennusalan korttikoulutukkeskeinen, yhteinen turvallisuuskoulutusset saivat alkunsa? Turvallisuuskoulutuksia
alusta. Verkkokurssin suorittamisesta saa
on sinällään järjestetty liki maailmansivu,
merkinnän Vastuu Groupin Taitorekisteriin,
ja suoritus voidaan todeta työmaaperehdymutta 2000-luvun alussa tilanne muuttui
siten, että kaikki alan toimijat alkoivat vaatyksen yhteydessä. Koska ePerehdytys pitää
tia työmailla työskenteleviltä viiden vuoden
suorittaa vain kerran vuodessa, se on myös
välein uusittavaa Turvallisuuskorttia – eli
tehostanut merkittävästi työmaaperehdyniin kutsuttua Vihreää korttia. Sen myönsi
tyksiä, koska niissä voidaan keskittyä parem-

e-tieturva.fi. Samalta alustalta löytyvät ilmaiset Tieturva-koulutukset.”

Tilaajakohtaiset vaatimukset
kannattaa tarkistaa
Rakennusteollisuus RT ry ei voi Kaskialan
mukaan ottaa kantaa siihen, mistä koulutusta hankitaan, mutta se voi informoida eri
kurssien sisällöistä. Tilaaja – eli pääurakoitsija tai rakennuttaja – viime kädessä päättää, millaisia pätevyyksiä tai koulutuksia se
mahdollisesti vaatii työmaalla työskenteleviltä työntekijöiltä.
Tässä tarkoituksessa tehtiin viime vuonna
Kaisa Harjuniemen diplomityö, jossa kartoitettiin eri kouluttajien kurssien sisältöjä.
DI-työssä kävi ilmi, että erityisesti useat julkiset tilaajat, kuten kunnat ja Väylävirasto,
asettivat erilaisia vaatimuksia turvallisuuskoulutuksen ja niiden sisältöjen suhteen.
Nekään eivät kuitenkaan ottaneet kantaa
siihen, kuka koulutusta tarjoaa.
Koska alan järjestöt eivät siis voi suosia
tai suositella mitään tiettyä koulutusten tarjoajaa, vastuu oikeista sisällöistä jää yrityksille itselleen. Kurssien valitseminen laajasta tarjonnasta teettää työtä ja eri kurssien
ominaisuuksiin sekä sisältöihin on paneuduttava huolellisesti.
– Toisaalta koulutusten tarjoajat ovat ru-

kanneet kurssien sisältöjä niin, että ne täyttävät eri tarpeet mahdollisimman laajasti.
Sitten on tilanteita, joissa esimerkiksi rakennusliikkeet vaativat juuri tietyn turvallisuuskurssin suorittamista, vaikka vastaavan
sisältöinen olisikin suoritettu. Työmaalle
pääsy on voitu estää, koska joku tietty kurssi
on ollut käymättä, Kaskiala kertoo.
Rakennusyritysten kannattaakin huolehtia, että työntekijöillä on jatkuvasti voimassa
olevat turvallisuuden peruskurssit – kuten
Työturvallisuuskortti ja ePerehdytys – suoritettuina. Niiden suorittamiseen on erilaisia vaihtoehtoja, mutta koulutussisältöjen
pitäisi olla riittäviä vaadittuun tarkoitukseen.
Koulutukset voi suorittaa edullisimmin
tekemällä yrityskohtaiset kausisopimukset
sopivien tarjoajien kanssa. Tämän jälkeen
on vielä huolehdittava kussakin tehtävässä
tarvittavista erikoispätevyyksistä ja selvitettävä projektikohtaisesti, onko tilaajilla omia
vaatimuksiaan.

•

Artikkelissa on haastateltu myös Salmicon
Oy:n johtavaa konsulttia Juha Salmista, joka
on ollut kehittämässä esimerkiksi TR-mittaria, MVR-mittaria ja ePerehdytystä.

Lisätietoa
https://www.rakennusteollisuus.fi/
INFRA/Jasenpalvelu/Jasentiedotteet-kansio/2020/urvallisuuskoulutukset-muutosten-kourissa/

Kuva: Ari Kivistö

min työmaan omiin asioihin.
Työturvallisuuskortissa ja ePerehdytyksessä on jonkin verran päällekkäisyyksiä, ja
niiden yhdistämisestä on sen vuoksi keskusteltu pitkään. Nyt siinäkin on edistytty;
molempien koulutusten sisällöistä on muodostettu yhtenäinen paketti, jonka voi suorittaa nopeimmillaan päivässä.

Rakennusmies Musa Atici (vas.) ja työnjohtaja Sami Hottinen E.M. Pekkinen Oy:n voittoisalla Koivuhaantien työmaalla.

Jäsenyritykset
turvallisuuskisan kärjessä
Hyvä turvallisuuskulttuuri, kaikkien työmaalla työskentelevien turvallisuudesta
huolehtiminen, asiakirjat ja luettelot aina
ajan tasalla. Uudenmaan työturvallisuuskisassa löydettiin vuoden 2020 parhaat
työmaat ja yritykset, vaikka pandemia
rajoitti järjestelyitä.
Infran työmaasarjassa parhaaksi nousi
INFRA Uudenmaan jäsenyrityksen, maarakennusliike E.M. Pekkinen Oy:n toteuttama Koivuhaantien ja Koivulehdontien
parantaminen. Aliurakoitsijoiden kunniamaininnoistakin toinen meni yhdistyksen jäsenyritykselle, Maarakennus Rinne-Laturi Oy:lle.

Työturvallisuuskilpailun järjestivät
Talonrakennusteollisuuden Uudenmaan
piiri, INFRA ry, Rakennusliitto, Ammattiliitto PRO, Etelä-Suomen aluehallintovirasto / työsuojelun vastuualue, Työturvallisuuskeskus ja RAKLI ry.

•

Lähde ja lisätietoa
https://www.rakennusteollisuus.fi/
Ajankohtaista/Tiedotteet1/2021/pelti-ei-uudenmaan-tyoturvallisuuskilpailussa-kolissut-vuoden-2020-parhaat-tyomaat-ja-yritykset-palkittiin/

Lue lisää:
>> FORCITCONSULTING.FI

RATKAISUKESKEINEN
KUMPPANI
RINNALLESI

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

Lue lisää:
>> FORCIT.FI
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Alisa Yli-Villamo: ”Pysähdy, anna itsellesi aikaa.”

Hyvinvointiin kannattaa Ville Sainion (kuvan oikeassa reunassa) mielestä varata aikaa siinä missä työpalavereihinkin. Emil Mäntylän (Villen vasemmalla puolella) mukaan hyvinvointi auttaa pärjäämään elämän eri osa-alueilla ja pitämään tasapainossa.

Jaksaa, jaksaa – mistä
virtaa työpäivään?
Paahdatko aamusta iltaan nupit kaakossa? Ei pitäisi.
Yrittäjän on pakko oppia pitämään huolta itsestään, tai
pahimmillaan koko yritystoiminta voi vaarantua.
Teksti: Kaisa Salminen Kuva: Riku Leppänen

Parhaiten jaksaa, jos pitää työstään. Jos vielä
omat vahvuudet tukevat ammatinvalintaa,
työ ja vapaa-aika ovat tasapainossa, työil-

mapiiri on kannustava ja terveyden peruspilarit – riittävä uni, liikunta ja terveellinen
ruokavalio – ovat kunnossa, niin lähtökohdat ovat jo melko hyvät. Näin ajattelevat
monet työpsykologit.

Lääkettä korona-apatiaan
Pieniä hyvinvointia tukevia vedonlyöntejä oli tehty ennenkin, mutta
tällä kertaa homma lähti laajenemaan, ja panokset kovenivat.
Teksti: Kaisa Salminen

Tavoitteena oli ensin saada vähän painoa
pudotettua, mutta pian alettiin lyödä pöytään muitakin hyvinvointiin liittyviä tavoitteita, kuten parempaa elämänlaatua, stressinsietokykyä, penkkipunnerrusta – mitä
nyt kukin jumppakerhon jäsen koki tarpeelliseksi.
– Homma lähti liikkeelle siitä, että halusin paikata koronpandemian aiheuttamaa
tyhjiötä sosiaalisessa elämässä ja samalla
laittaa itseni kuntoon, kertoo VJ Maa-aineksen toimitusjohtaja ja INFRA Uudenmaan
hallituksen jäsen Ville Sainio, yksi jumppakerhon ideanikkareista.
Jumppakerho ei ole mikään virallinen
kerho, eikä sen toimintakaan ole pelkkää
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jumppaa. Verkostoista haetaan voimaa
hyvinvointiin; kaikki kuusi kerholaista ovat
infra-alan toimijoita Uudeltamaalta. Kerran viikossa tavataan mahdollisuuksien
mukaan kuntosalilla tai esimerkiksi karting-radalla, minkä lisäksi kukin noudattaa omaa henkilökohtaista ohjelmaansa.

Tippuuko paino vai parta?
Villen mielestä porukassa kuntosalille oli
helpompi mennä ensimmäistä kertaa tutustumaan. Sen jälkeen hän on viihtynyt siellä
muutenkin.
– Olen käynyt kuntosalilla kolme kertaa
viikossa nostamassa painoja, ja henkilökohtainen valmentaja on ollut mukana opastamassa turvallisia liikeratoja, hän kertoo.
Syöminen on järkevöitynyt noudattamalla

Yrittäjällä motivaatio on usein kohdillaan,
mutta itseään kohtaan on vaikeampi tuntea
armoa. Tästä käytiin keskustelua esimerkiksi INFRAn jäsenille suunnatussa voimavaravalmennuksessa toukokuussa.
– Nyt kolmatta vuotta päätoimisena yrittäjänä on tosiaan alkanut huomaamaan, että
vaikka kuinka tekee töitä yötä myöten, niin
eivät ne työt tekemällä lopu. Lupasinkin nyt
itselleni, että olen joka ilta sängyssä peiton
alla kello kymmeneltä, eräskin yrittäjä totesi.
Tutkimuksetkin tukevat työpsykologien
näkemyksiä. Esimerkiksi tuoreimman
Suomi työssä -tutkimuksen mukaan työelämä koetaan huomattavasti positiivisemmin, jos ihminen liikkuu töissä tai vapaa-

henkilökohtaista ruokaohjelmaa, ja kannustavana elementtinä on pieni vedonlyönti;
Ville on luvannut ajaa partansa, jos painoa
ei tipu riittävästi. Haastatteluhetkellä matkaa tavoitepainoon oli neljä kiloa, ja viisitoista kiloa oli jo karissut.
Hyvinvointiin kannattaa Villen mielestä
varata aikaa siinä missä työpalavereihin.
– Oma ajankäyttöni on järkevöitynyt, ja
tunnistan paremmin, milloin stressitaso
nousee sellaisiin lukemiin, että on aika
pysähtyä. Ihan jokaiseen työpalaveriin ei
tarvitse osallistua, mutta jumppapalaveria
ei pidä jättää väliin!

Hyvinvointi vaatii suunnittelua
Jumppakerhon aktiivijäseniin kuuluu myös
Mäntylä E&E Ky:n johtaja Emil Mäntylä, joka
vaikuttaa nykyisin INFRA Uudenmaan
puheenjohtajanakin. Kaikki jumppakerholaiset ovat Emilin mukaan sitoutuneet hyvin tavoitteisiinsa.
– Tärkeintä on kannustava yhteisolo ja
vertaistuki. Ne ovat auttaneet kaikkia meitä

ajalla säännöllisesti neljää kertaa tai useammin viikossa verrattuna siihen, että liikkuu
vain kerran viikossa.

Yrittäjäkin voi näyttää esimerkkiä
INFRAn jäsenistölle tarkoitettu, kolmiosainen voimavaravalmennus ”Kaiva kuoppa,
älä päädy sinne!” on kehitetty Fennian, Elon
ja INFRAn yhteistyönä verkkokoulutuksena.
Kaikki osat ovat reilun tunnin mittaisia, ja
ensimmäiset kaksi osaa järjestettiin toukokuussa.
Fennian johtaja Kari Björklöv kertoo, että
voimavaravalmennusta lähdettiin kehittämään, koska infrayrittäjille haluttiin tarjota
vinkkejä hyvinvointiin myös koronapande-

pieneen elämänmuutokseen, tai joskus
isompaakin, hän arvioi.
Ajanhallintakin on parantunut.
– On helppo selittää kiireen syyksi, että
tulee esimerkiksi syöneeksi mitä sattuu,
mutta alkukipuilun jälkeen moni huomasi,
ettei oman hyvinvointinsa suunnittelu työn
oheen olekaan mahdotonta. Ja mikäli hyvän
elämän peruspilarit – riittävä uni, liikunta
ja terveellinen ruokavalio – ovat kunnossa,
ei oma hyvinvointi kaadu yhteen huijauspäivään.

Ajatuskin kirkastui
Kevätkaudella kerholaisille on tehty myös
InBody-mittauksia, jotka paljastavat armottomasti, miten paljon esimerkiksi rasvaa
on kertynyt sisäelinten ympärille. Nykyisin on tarjolla paljon muitakin hyviä mittareita, kuten Firstbeat, joka mittaa kehon
palautumista ja esimerkiksi unen laatua.
InBody-mittaustuloksia haastatteluhetkellä toukokuussa vielä odoteltiin, mutta
Emil arvelee rasvaa poltetun kerholaisten

”Kaikentasoiset ovat tervetulleita.”

Kuvassa INFRAn turnausjoukkue vuosimallia 2020.
”Tee joka päivä edes kymmenen minuuttia jotain sellaista, mistä sinulle tulee hyvä mieli!”

mian aikana. Ensimmäisen osan teemaksi
valittiin kokonaisvaltainen hyvinvointi, ja
myöhempien osan teemoissa pohditaan,
miten esimerkiksi liikunnan ja terveellisen
ruokavalion avulla voidaan pitää yllä aivojen vireyttä.
– On huolestuttavaa, että varsinkaan yrittäjillä ei tunnu riittävän aikaa huolehtia
omasta työssä jaksamisestaan. Myös yhteisöllisyys ja yhteishenki pitäisi jotenkin pystyä säilyttämään siitä huolimatta, että moni
joutuu olemaan koronapandemian vuoksi
eristyksissä, hän toteaa.
Yrittäjäkin voi ja hänen kannattaa olla
Björklövin mielestä esimerkkinä työntekijöilleen pitämällä huolen omasta hyvinvoinnistaan.
– Jos oma terveys pettää tai ei ole virtaa
ratkoa arkisia haasteita, yrityksen toiminta
tyypillisesti alkaa hiipua. Pahimmillaan koko
yritystoiminta vaarantuu. Joka viikko pitäisi
löytyä edes yksi palautumispäivä, koska
kenenkään fysiikka ei kestä sitä, että tekee
töitä vuorokauden ympäri, hän korostaa.
– On pakko oppia tauottamaan työtään,
tai muuten voi tulla lopullinen tauko. Työkavereihin pitää voida luottaa, jotta töitä voi
delegoida.

Pysähdy välillä hengittelemään
Ensimmäisen voimavaravalmennuksen teemana oli ”Jaksaa, jaksaa, PRKL! – Mistä voimavaroja arkeen?” Valmentajana oli hyvinvoin-

tialan yrittäjä Alisa Yli-Villamo IhanaElosta.
Hänen ydinviestinsä INFRAn jäsenyrittäjille
oli ”Pysähdy, anna itsellesi aikaa”.
– Onko järkevää vain suorittaa ja kokea
itsensä sitä kautta tärkeäksi, vai pitäisikö
malttaa välillä pysähtyä miettimään? Hyvinvointi on avain onnistumiseen niin inhimillisesti kuin taloudellisesti meille kaikille
yrittäjille, hän muistutti.
Nopein tapa lisätä hyvinvointia on Alisan
mukaan se, että muistaa vetää välillä syvään
henkeä, koska se auttaa kehoa rentoutumaan
ja jaksamaan paremmin. Tämän kaltaisia
hyvinvointia lisääviä rutiineja hän suositteli kiinnittämään sellaisiin hetkiin, jotka
kuuluvat muutenkin jokaiseen päivään. Se
ei tarkoita, että pitäisi viettää joka päivä puoli
tuntia vessassa meditoimassa vaan sitä, että
on päivittäin pienen hetken läsnä.
Yleisesti hyvinvointia tukevat Alisan
mukaan myönteinen asenne ja se, että ottaa
kiinni sellaisista asioista, jotka ovat itselle
mieluisia ja tärkeitä. Tämä kaikki lisää motivaatioita ja sitoutumista, sekä tukee positiivisen onnistumisen kierrettä.
– Tee joka päivä edes kymmenen minuuttia jotain sellaista, mistä sinulle tulee hyvä
mieli!
– Hyvinvointi on yksilöllinen kokemus
ja jokainen tietää parhaiten, mikä on sellainen asia, joka lisää omaa hyvinvointia. Jos
tykkäät liikkua luonnossa, niin tee niin,
koska luonnossa liikkuminen lisää tutkitustikin hyvinvointia.

Selvitä myös omat vahvuudet
kehoissa reippaasti.
– Myös oma vireys ja ajatuksen kirkkaus ovat parantuneet. Päätöksentekokin tuntuu nopeutuneen, ja ylipäätään
työskentely on tehostunut. Pitkiltä työpäiviltä ei työelämässä voi välttyä silloin
tällöin, mutta niistäkin selviää, koska
peruskunto on parantunut ja palautuminen on nopeutunut, hän pohtii, ja
uskoo muidenkin jumppakerholaisen
allekirjoittavan saman.
Emilin mukaan keskinäistä kilpailua
ei kerhossa sallita, koska kukin taistelee
vain omia tavoitteitaan vastaan, mutta
hauskat vedonlyönnit kuuluvat asiaan.
– Olemme sopineet, että jos joku ei
pääse tavoitteisiinsa, niin tämä joutuu
esimerkiksi osallistumaan isommalla
osuudella kerhon loppubanketin eli -juhlan kustannuksiin. Vielä ei ole sen aika.
Olemme esimerkiksi pohtineet, että voisimme kutsua syksyllä huippu-urheilijoita esittelemään meille uusia ja vanhoja urheilulajeja.

•

Keho ja mieli kietoutuvat vahvasti toisiinsa.
Kaikilla ei ole työpäivän aikana mahdollisuutta liikkua paljon, mutta Alisa kannusti
laskemaan päivittäin askeleita, ja käyttämään vaikka portaita hissin sijaan aina kun
mahdollista. Unen vaaliminenkin on huipputärkeää.
– Hyvinvointi on enemmän tekoja kuin
puheita; ryhdy siis heti toimeen! Voisiko esimerkiksi lounashetkeä pitää yhtä tärkeänä
kuin mitä tahansa palaveria, tai voisiko vartin lenkki olla hyvä keino irtautua työpäivästä?
– Pidä myös huolta sekä tärkeimmästä
ihmissuhteesta eli itsestäsi että läheisistäsi.
Työkavereista ja muista ihmisistä saa valtavasti voimaa.
Ensimmäisen valmennuksen kotitehtävänä oli selvittää omat luonteenvahvuutensa
ja miettiä, miten niitä voisi hyödyntää työelämässä. Omiin vahvuuksiin kannattaa Alisan mielestä panostaa mieluummin kuin
miettiä heikkouksiaan, koska se että pääsee
eroon edes yhdestä heikkoudesta voi vaatia
tuhansia työtunteja.

Lätkää ja sauvakävelyä
Lätkäjoukkue palaa jo
halusta kentille
Koronapandemia laittoi muun yhteiskunnan vanavedessä INFRAn jääkiekkojoukkueen jäähylle. Uudenmaan piiriyhdistyksen sponsoroima hallivuoro on ollut sen
takia käyttämättä yli vuoden. Lätkäjoukkueen vetäjä Jyri Hussa odottaakin malttamattomana, että rajoitukset höllenisivät.
– Toivon mukaan olemme jäällä syyskuun alkupuolella, hän sanoo.
Joukkueurheilussa on Hussan mielestä
hyvä puoli se, että sitä tulee huijanneeksi
itsensä liikkumaan niin ettei itse tajuakaan. Tärkeintä ovat ihmiset ympärillä;
jäällä ei ehdi jutella, mutta pukukopissa
vaihdetaan kuulumisia ennen ja jälkeen
pelin.
Lätkäharjoituksia on kerran viikossa.
Joukkue pelaa keskenään, minkä lisäksi
järjestetään ystävyysotteluita infra-alan
isoja yrityksiä vastaan. Kerran vuodessa
on tavoitteena järjestää Infra-turnaus,
mihin osallistuvilta joukkueilta peritään
pieni pääsymaksu, ja nämä rahat lahjoitetaan hyväntekeväisyyteen.
INFRAn joukkueeseen kuuluu jäsenyrittäjien ja yhteistyökumppaneiden
edustajia. Listoilla on noin 30 pelaajaa
nuoremmasta vanhempaan, ja kentällä

Unohditko itsesi?
Yksi koulutuksen panelisteista, yhteysjohtaja Veikko Pirilä Elosta on erikoistunut työkykyjohtamiseen – eli siihen, että pidetään
ihmiset kiinni työnsyrjässä eikä päästetä
heitä ennen aikojaan vaikka työkyvyttömyyseläkkeelle. Hän kertoo tekevänsä myös paljon yhteistyötä infrayrittäjien kanssa ja lähteneensä järjestämään tätä webinaaria huomattuaan, että työkykyyn ja työssä jaksamiseen tarvitaan selvästi lisää eväitä.
– Elämme aikamoisessa murroksessa.
Vauhti kiihtyy työelämässä ja infrarakentajallekin tuottavuusvaatimukset ovat paljon
kovempia kuin joitakin vuosia sitten, koska
asiakkaiden vaatimukset ovat kasvaneet ja
kilpailu koventunut. Yhä pienemmällä porukalla pitää saada jatkuvasti enemmän aikaiseksi, hän toteaa.
Yrittäjät ovat Pirilän mukaan todella kuormittuneita, ja etenkin henkinen paine on
kasvanut. Hän on huolissaan siitä, että
”kaikki muut ensin” -ajattelusta leimaa nyt
liikaa yrittäjiä. Ensin tehdään työt ja jos jää
aikaa, niin vasta sitten ajatellaan omaa
hyvinvointia.
– Se on ihan väärin; pitäähän lentokoneessakin laittaa ensin itselle happinaamari

on tyypillisesti 20–25 pelaajaa.
– Pelaamme veteraanisäännöillä, eli ei
saa lämätä eikä taklata. Kaiken tasoiset
innokkaat pelaajat ovat tervetulleita mukaan!
Lisätietoa ja ilmoittautumiset:
jyri.hussa@vrj.fi. Ilmoittautumisen jälkeen sinut liitetään Nimenhuuto-sovellukseen, josta löydät tietoa pelipaikoista
ja -ajoista.

Matalan kynnyksen liikuntaa
Jos kaipaat matalan kynnyksen liikuntaa
hyvässä seurassa, lähde sauvakävelemään.
INFRAn sauvakävelykerhon puuhamies
Erkki Mäntylä kertoo, että osallistumisrajoituksia ei ole lainkaan. Mukaan ovat
tervetulleita kaikki, jotka haluavat kävellä.
Kerhon listoilla on noin 20 jäsentä, ja
paikan päällä on ollut tyypillisesti 2–10
sauvakävelijää.
– Ainoa sääntö on, että sauvakävelylenkille lähdetään tiistaisin kello 18.00. Siitä
aikooko osallistua tai jäädä pois ei tarvitse
ilmoittaa kenellekään. Lenkin pituuden
voi valita oman kunnon mukaan, ja kävelyseuraa löytyy aina.
Kokoontumispaikkana on tällä hetkellä
Espoon Leppävaara.
Lisätietoa: erkki.mantyla@mantylaee.fi

•

ja vasta sen jälkeen auttaa muita. Itselläni
on mennyt 20 vuotta ymmärtää tämä.
Veikon mielestä jokaisella pitäisi ehdottomasti olla oma varoventtiili, millä pääsee
painetta karkuun.
– Se voi olla mikä tahansa harrastus; itse
olen esimerkiksi innokas purjehtija. Töissä
kannattaa myös pitää pieniä, 1–10 minuutin mikrotaukoja kolmen vartin tai tunnin
välein. Jos on kiirettä, niin voi laittaa vaikka
pieneksi hetkeksi silmät kiinni.
Kaiva kuoppa, älä päädy sinne -voimavaravalmennukset jatkuvat kesän jälkeen!
Kaikki INFRAn jäsenyrittäjät ovat tervetulleita mukaan, mutta jos et ehtinyt ensimmäisiin koulutuksiin, niin on hyödyllistä
kuunnella nekin verkkotallenteelta. Kolmas
osa järjestetään 19.8.2021.

•

Lisätietoa
https://www.rakennusteollisuus.fi/
INFRA/Jasenpalvelu/Jasentiedotteet-kansio/2021/kaiva-kuoppa-ala-paady-sinne---voimavaravalmennukset-infran-jasenille/
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Juha Kaitera: ”Puolustusvoimat tarvitsee tietoja kriittisistä maarakennusresursseista.”

Rakennuspooli
Mikä organisaatio?
Rakennuspooli on rakennusalan yritysten ja viranomaisten välinen
yhteistoimintaelin, jonka keskeinen
tehtävä on varmistaa rakentamisen
kapasiteetin ja kriittisten materiaalien
nopea saatavuus, sekä valmius toteuttaa nopeasti laajoja rakennushankkeita erilaisissa yhteiskunnan vakavissa häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa.
Mihin sen toiminta perustuu?
Toiminta perustuu Huoltovarmuuskeskuksen (HVK) kanssa tehtyyn sopimukseen. HVK:n toiminta muodostuu
puolestaan sen asettamista sektoreista ja pooleista, jotka edustavat
elinkeinoelämän eri toimialoja.

Kriittisiä infraresursseja kartoitetaan
Rakennuspooli keräsi alkuvuonna INFRAn
jäsenyrittäjiltä tietoja Puolustusvoimien valmiusrakentamisen harjoitusta varten. Kyselyyn vastattiin kiitettävästi, mutta se herätti
myös kysymyksiä; miksi on alettu kerätä
näin laajasti tietoa ja mihin kaikkeen sitä
käytetään?
Teksti: Kaisa Salminen Kuva: Harjanti Oy

Puolustusvoimilta saamansa tietopyynnön pohjalta Rakennuspoolin Uudenmaan aluetoimikunta kartoittaa alueensa
käynnissä olevat työmaat ja niillä olevat
valmiusrakentamisen kannalta merkitykselliset resurssit sekä yrityksen vapaana olevat resurssit. Tietoja hyödynnetään
Puolustusvoimien Logistiikkalaitoksen
valmiusrakentamisharjoituksen tilannearvioissa ja toiminnan jatkokehittämisessä. Puolustusvoimat tarvitsee tietoja
alueella olevista kriittisistä maanrakennusresursseista esimerkiksi seuraavasti:
kaivukoneet, pyöräkuormaajat, lavetit ja
kuljettajat.
Jota kuinkin näin lähestyttiin INFRAn

jäsenyrittäjiä eri puolilla Suomea vuoden
2021 tammikuussa.
– On tärkeää, että ajantasaista kalustotietoa sijainteineen kyetään helposti keräämään infrayrittäjiltä tilanteen niin vaatiessa.
Meidän on nopeasti kyettävä selvittämään
logistisesti järkevät ratkaisut, jotta esimerkiksi kaivukoneita ei jouduta laajoissa häiriötilanteissa ajattamaan ympäri Suomea,
Rakennuspoolin pääsihteeri Juha Kaitera
perustelee.
Rakennuspooli toimii Rakennusteollisuus RT ry:n yhteydessä, ja sen tehtävänä on
suunnitella sekä koordinoida rakennusalan
varautumista vakaviin häiriötilanteisiin ja
poikkeusoloihin.
– Haluamme omalta osaltamme varmistaa infra-alan kapasiteetin nopean saatavuuden esimerkiksi tulvasuojarakenteiden rakentamiseen, öljyntorjunnan tai maanpuolustuksen tarpeisiin.

Taustalla Valtioneuvoston päätös
Tämä kysely oli ensimmäinen laatuaan, ja
se liittyi Puolustusvoimien valmiusrakentamisen karttaharjoitteluun. Tietoa kerät-

tiin sekä käynnissä olevista työmaista että
kriittisestä infrakalustosta ja sen sijainnista. Infra-alan yrityksiä oli myös tiiviisti mukana karttaharjoituksen soveltavassa
vaiheessa.
Taustalla on Valtioneuvoston päätös huoltovarmuuden tavoitteista vuodelta 2018. Päätöksessä todetaan, että ”rakentamisen kapasiteetin nopea saatavuus kriittisen väylästön, satamien sekä energia-, tele- ja tietoliikenneverkkojen, energian tuotantolaitosten ja vesihuollon korjaustoimintaan
vakavissa häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa varmistetaan.” Lisäksi todetaan, että
”rakentamisessa ja rakennustuoteteollisuudessa varaudutaan tukemaan Puolustusvoimia valmiutta kohotettaessa ja poikkeusoloissa”.
– Infrarakentamisen merkitystä ei voi korostaa liikaa, kun puhutaan rakennusalan
huoltovarmuudesta, Kaitera toteaa.
Rakennuspooli aikoo toteuttaa kyselyjä
jatkossakin aika ajoin.
– Kehitämme kuitenkin kyselyjä siihen
suuntaan, että yrittäjän on helpompi vastata niihin. Jatkossa infrayrittäjä voi esimer-

Miten Rakennuspooli liittyy
INFRA Uudenmaan toimintaan?
Rakennuspoolin toimikunnissa on
edustettuna noin 80 rakennusalan yritystä, ja INFRA Uusimaa sijoittuu
Uudenmaan aluetoimikunnan
alueelle. Aluetoimikunta järjestää
Tammisaaressa 3.9.2021 yhteistoimintapäivän, johon osa INFRA Uudenmaan yrityksistä on saamassa kutsun.
Mitä muuta kuuluu toimintaan?
Rakennusten digiturvallisuus -hankkeessa Rakennuspooli kehittää alan
ohjeistusta yhteistyössä Huoltovarmuuskeskuksen, Digipoolin, STUL:n ja
Rakennustiedon kanssa. Lisäksi alan
kriittisistä raaka-aineista ja materiaaleista laaditaan vuosittain selvityksiä.

kiksi ilmoittaa kalustonsa sijainnin Exceltaulukon sijaan mobiilissa karttanäkymässä.
Tietojen ilmoittaminen on luonnollisesti
vapaaehtoista, ja yrityskohtaiset tiedot tulevat jatkossakin ainoastaan Rakennuspoolin
sekä Puolustusvoimien käyttöön.

•

INFRA Uusimaa ry:n yhteistyökumppanit

050 460 4999 / tankkaus@tankkauspartio.fi

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

Aluemyyntipäällikkö Juha Närhi,
Puh. 0400 433761
juha.narhi@teboil.fi, Oy Teboil Ab

Marko Turunen, Puh. 040 023 0373, marko.turunen@secto.fi
Varaosaparatiisi, Koskelontie 18 C 02920 Espoo, puh: +358 440 343 307
Mika Heino, Puh. 0400 275 151, mika.heino@secto.fi
IKH Espoo, Vantaa, Konala yhteislogo
www.varaosaparatiisi.fi email: info@varaosaparatiisi.fi
www.secto.fi
INFRA Uusimaa -lehteen

myynti@etpoy.fi

Koko: 185 x 36 mm

Espoo

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

www.ikh.fi
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Konala

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

Vantaa

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

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

Petteri Pöyry, p. 0400-725 854,
petteri.poyry@st1.fi, (Pääkaupunkiseutu,
Keski- ja Länsi-Uusimaa)
Harri Forsman, p. 050-374 9650,
harri.forsman@st1.fi, (Itä-Uusimaa)

