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Saat varastostamme yleisimmät telaston ja kauhojen kulutusosat sekä
kattavan valikoiman varaosia Volvon ja Caterpillarin maansiirtokoneisiin.
Meillä on myös laajin valikoima markkinoiden parhaita, aitoja ja alkuperäisiä Expander-tappeja – parhaalla takuulla.
Kaupan päälle saat yli 60 vuoden monipuoliseen kokemukseemme
pohjautuvan kokonaisosaamisen sekä erinomaisen palvelun.
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Pääkirjoitus

Nuorissa on vetovoimaa
Infra Uudenmaan syyskokouksessa eri
sukupolvet kohtasivat. Tavoitteessamme
nostaa nuoret esille onnistuttiin, kun teimme uusia luottamushenkilövalintoja. Infra
Uudenmaan hallitus ja edustajisto nuorentui kerta heitolla ja aktiivisia nuoria saatiin
mukaan myös muihin elimiin.
Nuoret tarvitsevat tilaa menestyäkseen
ja sitä infran konkarit osasivat antaa. Tästä
eteenpäin konkarien vastuullinen tehtävä
vain kasvaa, sillä nuoret tarvitsevat tukea
tehtävässään. Kyselkää, kuunnelkaa, ja tarvittaessa tarjotkaa vaihtoehtoja, joista nuoren on mahdollista tehdä omia valintojaan.
Saamme mukaan lisää aktiivisia nuoria,
kun osaamme tehdä luottamustehtävissä
työskentelystä heille merkityksellistä.
Oppilaitokset, jalkautukaa
yrityksiin
Infra-alalle tarvitaan lisää ammattitaitoisia
osaajia. Alan kehitys on vaarassa pysähtyä, mikäli uusia ammattilaisia ei löydy.
Samaan aikaan meillä on työttömyyttä ja
tehottomuutta työmarkkinoilla. Se kuka
uskaltaa ratkaista työvoiman kohtaamisen

ongelman, hänestä tulee yhteiskuntamme
sankari.
Infra-yritykset ovat kautta aikojen kouluttaneet työntekijöitä itse alalle, koska
koulun penkiltä ei ole valmiita tekijöitä tullut. Monet alan käytännön tehtävät onkin
helpompi oppia oikean työn kautta.
Koulujen ja yritysten välinen yhteistyö on tärkeää, se vaatii kuitenkin paljon
yhteistyötä. Jos olisin opettaja, veisin oppilaani lähelle oikeaa käytännön työelämää
niin usein kuin mahdollista. Teoria opitaan
kyllä siinä samalla ja vielä ilolla. Opettaisin
kouluissa oppilaita tekemään töitä. Taistelisin oppilailleni harjoituspaikkoja.
Koulutus ja työkokemus ovat työelämän
pätevyyden edellytyksiä. Menestys on kiinni monesta tekijästä, kuitenkin eniten ihmisen omasta motivaatiosta ja asenteesta. Työ
tekijäänsä opettaa. Tukemalla, kyselemällä
ja mahdollistamalla viemme nuoria kouluissa ja työelämässä eteenpäin kohti rautaista ammattitaitoa.
Oppisopimusta etsimässä
Konkreettinen esimerkki omasta turhautu-

misestani koulutusjärjestelmäämme tapahtui tänä syksynä, kun yritin löytää työntekijällemme oppisopimuskoulutuspaikkaa.
Kukaan ei tässä maassa koordinoi oppisopimuskoulutusta keskitetysti, vaan koulut
hallinnoivat paikkoja itsenäisesti. Tietoa on
ihan riittävästi, eli ihan liikaa, mutta se on
hajallaan.
Omalla logiikallani etsin googlesta oppisopimuspaikkoja ja odotin löytäväni sivuston, johon olisi kerätty kaikki oppisopimuspaikat Suomessa. En löytänyt.
Jos olisin löytänyt tällaisen sivuston, olisi se ollut paitsi erittäin kätevää, niin myös
markkinoinut oppisopimuskoulutusta ja
tehnyt siitä halutumman koulutusmuodon. Kun tähän sivustoon olisi vielä lisätty mahdollisuus palautteen antamiseen,
olisiko koulujen ja yritysten kohtaaminen
helpompaa?
Jupiseminen on helppoa, vaikeampaa on
ratkaista laajoja rakenteista johtuvia ongelmia. Se on kuitenkin ainoa tapa, jolla voimme muuttaa nuortemme ja yritystemme
tilannetta parempaan suuntaan.

NINA LINDSTRÖM

Kesäretken täydeltä infrakulttuuria
Runsaat 30 INRA Uusimaan ja KaakkoisSuomen senioria osallistui kaksipäiväiselle
kesäretkelle Lappeenrantaan. Takuuvarmojen infrakohteiden lisäksi päästiin tutustumaan myös Suomen historian suurimpaan
rakennuskohteeseen, Salpalinjaan.
Matkaan startattiin kesäkuun ensimmäisenä päivänä bussilla Helsingistä, jonne
matkanjohtaja Kalevi Kaipia saapui Lappeenrannasta. Jo alkumatkalla tutustuttiin
vauhdissa aikaisemmin valmistuneeseen
Koskenkylä-Karhula-moottoritien osuuteen,
jonka vaiheista ja erikoisrakenteista, kuten
pakollisesta tunnelista, matkanjohtaja kertoi värikkäästi.
Ensimmäinen pysähdys oli Karhulassa
vanhalla historiallisella Ahlströmin lasitehtaalla. Tehtaan ruokalassa aamukahveilla
INFRA Kaakkois-Suomen edustajat esittelivät toimintaansa, maarakennushankkeita ja
työllisyystilannetta alueella.
Karhulasta liittyivät mukaan myös Kaakkois-Suomen seniorit ja matkaa jatkettiin
Haminaan kohteena työn alla oleva HaminaVaalimaan E18-moottoritiehanke. Moottoritietyömaan projektitoimistosta tuli mukaan
oppaiksi pääurakoitsija YIT-Rakennuksen
edustajat. Siitä matka jatkui vaatimattomia
työmaateitä pitkin läpi urakkaosuuden aina
Virojoelle saakka. Koko moottoritien linjaus tulee uuteen neitseelliseen maastoon,
alkupäästä Virolahden tien eteläpuolelle,
ja loppuosa jopa 2–3 kilometriä nykyisen
tien pohjoispuolelle.

Yhdessä on mukavampi reissata ja vaihtaa kuulumisia. Senioreiden kesäretki onnistui jälleen.

Vaalimaalla tutustuttiin raja-aseman läheisyyteen piakkoin valmistuvaan valtavan kokoiseen rekkaparkkiin. Sieltä matka
jatkui Miehikkälän kirkonkylän ohi toisen
valtavan kokoisen hankkeen luokse Salpamuseolle. Vuosina 1940–1944 rakennettu
puolustuslinja on osittain entisöity ja retkikunta tutustui Miehikkälän konekivääripesäkkeestä rakennetulle museoalueelle.
Siellä pidettiin hiljainen hetki edellisenä
viikonloppuna kotonaan menehtyneen Kari
Veijalaisen muistolle. Veijalainen oli pitkäaikainen maarakentajien yhteistyökumppani ja Marakon Oy:n perustaja.

INFRA Uusimaa

Kustantaja
Suomen Rakennusmedia

Lehtitoimikunta
Nina Lindström
Mikaela Aaltonen
Tommi Ahlberg
Sari Pietikäinen
Juha Halonen
Kaisa Salminen

Päätoimittaja
Nina Lindström

Ulkoasu
Akku Design / Aku Räty

Julkaisija
INFRA Uusimaa

Miehikkälästä matka jatkui Lappeenrantaan, matkalla kuultiin Ylämaan tarvekivija spektroliittilouhoksista. Majoittumisen
jälkeen lähdettiin Saimaan risteilylle Mälkiän sululle ja lähisaaristoon.
Toisen päivän ohjelma alkoi kokoontumisella Patrian aulassa, kaupunkikierroksella
ja tutustumisella kaupungin merkittävimpiin rakennuskohteisiin ja metsäteollisuuteen. UPM:n metsäteollisuustehtaat ovat
koko alueen merkittävin työnantaja ja tärkeä myöskin maarakentajien työllistäjänä.
Kiertoajelu jatkui varuskunta-alueelle.
Vanhat rakuunakasarmit ovat kasarmi

kasarmilta muuttumassa asuntokäyttöön
ja pienyrityspajoiksi. Varuskunta on pääosin jo siirtynyt Vekarajärvelle Kouvolaan.
Lopuksi tutustuttiin vanhaan Ruotsin ja
Venäjän vallan aikaiseen Lappeenrannan
linnoitukseen. Linnoitus on huolella entisöity ja se on numero yksi Lappeenrannan
nähtävyyksistä.
Monipuolisen retken lopuksi kotimatkalla tutustuttiin vielä Valtatie 6:n parantamineen välillä Lappeenranta-Somerharju.
Hanketta urakoi Skanska allianssimallilla.
Matkamuistelun kirjoitti Markku Halonen

Ilmoitukset
Sari Pietikäinen, 0500 418 304
sari.pietikainen@infra.fi

Toiminnanjohtaja
Mikaela Aaltonen, 040 5130 459
mikaela.aaltonen@infra.fi

Painopaikka
N-Paino, Lahti, ISSN 2342-1827

Toimistosihteeri
Sari Pietikäinen, 0500 418 304
sari.pietikainen@infra.fi

INFRA Uusimaa -piiriyhdistyksen toimisto
Unioninkatu 14, 00130 Helsinki
www.infra.fi

Kannen pääkuva:
Kaisa Salminen

INFRA Uusimaa | 3

Riikka Kortelainen: ”Keski-Uudellamaalla keskuksia kehitetään Manhattanin tyyliin.”

Järvenpään infrainvestoinnit kasvavat 20 prosentin vuosivauhtia vuoteen 2018 asti.

Kerava on Järvenpään tapaan kehittyvä keskikokoinen kaupunki Keski-Uudellamaalla.

Järvenpää ja Kerava
kasvavat vauhdilla
Kerava ja Järvenpää ovat kasvavia muuttokuntia Keski-Uudellamaalla. Nopeaa
kehittymistä edistävät hyvä logistinen
sijainti ja yhteistyö rakennusalan yritysten
kanssa. Infran merkitys koetaan tärkeäksi
ja hyvät yhteydet halutaan tarjota kaikkiin
suuntiin.
Teksti: Kaisa Salminen
Kuvat: Järvenpään kaupunki, SRV, Kaisa Salminen

Järvenpään ydinkeskustaan nouseva tornitalo hipoo pilviä. Kävelykadun vierustalle
ollaan rakentamassa liikekeskusta ja suuri
määrä uusia asuinkerrostaloja. Vieressä on
Tuusulanjärvi, jonka rannalla on KeskiUusimaan suurin kaupunkipuisto skeittija senioripuistoineen. Sitäkin kehitetään
jatkuvasti.
Keskustan voimakas täydennysrakentaminen lähti liikkeelle viitisen vuotta sitten
Pajalan teollisuusalueesta. Myllykorttelin
siilot saivat väistyä tasokkaan asuinalueen
tieltä.
– Infrainvestoinnit kasvavat noin 20
prosentin vuosivauhtia vuoteen 2018 asti.
Tavoitteena on pysyvä 1,5 prosentin väestönkasvu, kun vielä muutama vuosi sitten
se oli prosentin luokkaa, kaupunkitekniikan
johtaja Kaarina Laine kertoo.
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Kaarina Laine vetää kaupunkitekniikka-avainaluetta, joka on perustettu entisen teknisen palvelukeskuksen tilalle
kaupunkikehitys-yksikköön.
– Meillä on paljon samoja painopistealueita Keravan kanssa, kuten keskustan
kehittäminen ja korkea rakentaminen. Yritys- ja omakotialueita kehitetään rinnalla.
Kaupunkitekniikan organisaatiokin on suurin piirtein samanlainen, hän vertaa.
Kestävää kehitystä
Hieman etelämpänä sijaitseva Keravan
keskus kehittyy kuntateknisen johtajan,
Riikka Kortelaisen sanoin Manhattanin
tyyliin. Näkymät ovat positiivisia, koska
pitkään suunnitellut keskustahankkeet ovat
nytkähtäneet viimein liikkeelle. Kaupungin
tunnetuin kauppapaikka, Aleksintorin kortteli, rakennetaan kokonaan uusiksi.
– Näyttää siltä, että kun joku hanke pyörähtää käyntiin, samalle pistemäiselle alueelle tulee voimakas imu. Kun Aleksintorin
kiinteistöhanke saatiin liikkeelle, lähistölle
on syntynyt useampi muu hanke, Kortelainen kertoo.
Uusi kauppakeskus valmistuu suunnitelmien mukaan vuonna 2018. Lisäksi on
tulossa asunto- ja liikerakentamista vanhan
vesilaitoksen paikalle ja Ornon tontille sekä

myöhemmin kaupungintalon kortteliin.
Kortelaisen mielestä rakennusliikkeitä
kannattaa kuunnella, koska ne ovat hyviä
haistelemaan trendejä. Hän arvioi Keravan
ja Järvenpään kasvun myös ruokkivan toisiaan. Oma merkityksensä on kaupunkien
suotuisalla sijainnilla pääradan varressa.
– Julkisen liikenteen käyttö, yksityisautoilun vähentäminen, kävelyn ja pyöräilyn
edistäminen – nämä ovat trendejä, joita
haetaan asuntorakentamisen paikkoja etsittäessä ja joissa sekä Järvenpää että Kerava
ovat vahvoilla, hän pohtii.

– Kaikki osapuolet hyötyvät vuorovaikutuksesta,
Kaarina Laine korostaa.

Vuorovaikutus tärkeää
Kaarina Laine korostaa mielikuvien tärkeyttä. Järvenpäässä kolmannet osapuolet
lähtivät aikanaan yhteistyöhön kuntatoimijan kanssa ja hyvä sana kiiri eteenpäin.
YIT, NCC, Pohjola Rakennus ja TA-Rakennus
panostivat voimakkaasti Pajalan teollisuusalueeseen ja kaupunki lähti mukaan suunnittelemaan sekä rakentamaan. Kaikki osapuolet hyötyivät vuorovaikutuksesta.
Tärkeitä painopistealueita ovat myös
pääradan lisäraiteiden ja asemien, poikittaisten liikenneyhteyksien ja viheralueiden rakentaminen. Esimerkiksi kaupungin
pohjoisosaa halkovaa Vähänummentietä
kehitetään Keski-Uudenmaan merkittävänä

– Rakennusliikkeitä kannattaa kuunnella, koska
ne ovat hyviä haistelemaan trendejä, Riitta Kortelainen sanoo.

poikittaisyhteytenä. Tämä logistinen poikittaisliikenneyhteys ulottuu Valtatie neloselta
Valtatie kolmoselle.
– Alue huomioidaan vireillä olevassa
kaupungin yleiskaavan laadinnassa ja ELYkeskuksen kanssa mietitään Pietilän yritysalueen liittymäjärjestelyjä. Myös keskustan

Keravan ja Järvenpään infrahankkeet
Järvenpää

Kerava

Väestönkasvutavoite

1,50%

1,30%

Korjausvelka
(vesihuolto ja kadut)

29 M€

Tulosten käsittely kesken

Korjausbudjetti 2017

1,5 M€

3,4 M€

– vesihuollon saneeraukset

0,6 M€/v

1.4 M€*)

– Katusaneeraukset

0,9 M€/v

2 M€**)

Infrainvestoinnit 2017

15,4 M€

9,8 M€

– Vesihuolto

2,9 M€

4,2 M€

– Kadut (sis. Viherrakentaminen ja muut yleiset alueet)

12,5 M€***)

5,6 M€

Tupalankulma 2015–2016
– 18 kerrosta asumiselle

Aleksintorin kortteli (2018–22)
– Uusi kauppakeskus 5 500 m2
– Asunto- ja liikerakentamista
useassa eri hankkeessa

Keskeiset infrahankkeet
– Keskusta

eteläpuolinen tärkeä poikittainen tieyhteys,
Poikkitie, on valmistumassa ensi vuonna.
Siirrämme investointeja joustavasti sinne,
mikä alue lähtee milloinkin vetämään, Laine kertoo.
Aluekorjausta allianssityyliin
Infraomaisuuden hallinta työllistää molempia kaupunkeja. Järvenpäässä on laskettu
viime vuosina korjausvelkaa pisteyttämällä
katuja, vesihuoltoa ja liikenneturvallisuutta
sekä omaisuuden kunnon että kapasiteetin
perusteella.
Infran korjausvelka on Kaarina Laineen
mukaan yhteensä 29 miljoonaa euroa, josta 23 miljoonaa menee katuihin ja loput
vesihuoltoon.
– Korjausvelan hallintaan ollaan hakemassa nyt uusia keinoja. Kun kaupunki
tiivistyy, otetaan samalla alueita harkitusti
peruskorjaukseen uusien investointihankkeiden kyljessä. Näin saadaan alueinfran
korjausvelasta osa haltuun muiden hankkeiden yhteydessä, hän kertoo.
– Pyrimme systemaattisesti rakentamaan yhteistyötä rakennusliikkeiden kanssa. Hankkeet kilpailutetaan toki hankintalain mukaan, mutta pyrimme edistämään
hankkeita joustavasti ja kehittämään toimintamalleja vähän allianssityyliin niin,
että kaikki voivat loistaa.

Perhelän kortteli 2017–2020
– 25 000 kem2 asumista
– 10 000 kem2 yritystoimintaa

Kerava priorisoi vesihuoltoa
Keravalla infran korjausvelan laskenta on
tehty, mutta sitä ei ole vielä käsitelty johdon kanssa.
– Keravaa on rakennettu 70-luvun alussa
voimakkaasti ja verkostot alkavat tulla ikänsä puolesta korjauksen piiriin. Keravalla on
tehty pitkäjänteistä saneeraustyötä. Systemaattista saneerausta jatkamalla tilanne on
hyvin hallinnassa, Kortelainen sanoo.
Kerava saneeraa vesihuoltoa noin 1,4
miljoonalla eurolla vuosittain. Vesihuollossa suurimpia yksittäisiä kohteita ovat
ensi vuonna Sibeliuksentien vesihuollon
saneeraus ja Itä-Kytömaan omakotialueen
kunnallistekniikka.
Katu- ja katuvalosaneerauksia tehdään
ensi vuonna 2 miljoonalla eurolla ja suurimpiin rakennuskohteisiin kuuluvat asemasillan korjaustyöt.
Tärkeä kehittämiskohde Keravalla on vuosina 2017–18 myös katuvalaistuksen ohjaus,
joka uusitaan kokonaisuudessaan. Lisäksi
on panostettu liikenneturvallisuuteen asentamalla suojateiden merkkivaloja. Koulujen
lähiympäristöön on asennettu kirkastuvia
valoja. Myös Järvenpäässä kehitetään valaistuksen ohjausta tulevana vuonna.
Urakoinnin osuus kasvaa
Keravan kaupungilla on alkamassa myös

– Yritysalueet

Pietilä

– Tiet, radat, sillat

Pietilän alue_Vähänummentie Asemasillan peruskorjaus

Kerca

Lisäraiteen 1- ja 2 -vaiheet

Sibeliuksentien vesihuollon saneeraus

Poikkitien loppuvaihe
– Omakotialueet

Lepola 4, Pajalanpiha

– Viherrakentaminen

Rantapuiston kehittäminen

Itä-Kytömaa, kunnallistekniikan rakentaminen

Muut puisto- ja viheralueet
*) Vesihuolto 1,4 M€/v 2017–2025.
**) + liikennevalojen saneerauksiin 0,4 M€.
***) Investontien kasvuprosentti 2015–16 = 23 %, 2016–17 = 20 % ja 2017–18 = 19 %

organisaatiomuutos, jossa Keravan Kaupunkitekniikka -liikelaitos, maankäyttöpalvelut ja rakennusvalvonta yhdistyvät.
Iso muutos on sekin, että urakoinnin osuutta lisätään Keravan kaupunkitekniikan
infrahankkeissa.
– Omajohtoisina tehtyjen urakoiden määrä vähenee. Keravan rakennuttajaorganisaatio on kevyt; siihen kuuluu vain vastaava
rakennusmestari, jonka alaisuudessa valvontaa hoitavat konsultit, Kortelainen kertoo.
Järvenpäässä suunta on sama kuin Kera-

valla. Kaupungilla on vielä kymmenen henkilöä tekemässä infrarakentamista. Meneillään oleva varikkoselvitys kartoittaa, mitä
toimintoja säilytetään ja mitä ulkoistetaan.
– Tänä vuonna ulkoisia toimeksiantoja
on ollut 90 prosenttia ja vain 3–4 projektia
on tehty omalla porukalla. Omana työnä
tehtävän infrarakentamisen osuus on 10
prosenttia ja painottuu korjausrakentamiseen, Laine kertoo.

Kilpailutukset siirtyvät nettiin
Monet julkissektorin toimijat ovat siirtyneet käyttämään Cloudia Oy:n sähköistä
hankintajärjestelmää. Kokemukset ovat
pääsääntöisesti positiivisia, mutta tarjouslaskijan näkökulmasta löytyy myös
kehitettävää.
Teksti: Kaisa Salminen

Cloudia on selainpohjainen järjestelmä,
jonka avulla julkisen sektorin toimija voi
hallita hankintojaan ja sopimuksiaan
koko hankkeen elinkaaren ajan. Cloudian Tarjouspalvelu.fi -sivuilla esimerkiksi
suunnittelija tai urakoitsija voi katsella
tietoja voimassa olevista tarjouskilpailuista, ladata tarjouspyyntödokumentteja
ja jättää tarjouksia maksutta. Tietoja voi
katsella ilman rekisteröitymistä.
RTA-Yhtiöiden tarjouslaskija Minna
Holopaisen mielestä kuntien sähköinen
hankintajärjestelmä Tarjouspalvelu.fi on
toiminut yleisesti ottaen hyvin.
– Meillä on tähän mennessä onnistunut tarjousten jättö palvelun kautta mel-

ko sujuvasti. Ylimääräistä työtä aiheuttaa
välillä tilaajavastuutietojen lataaminen
järjestelmään, sillä osa tarjouspyyntöjen
laatijoista on määrännyt palveluun pakollisen ladattavan liitteen moneen kohtaan,
vaikka vaihtoehtona voisi olla Tilaajavastuu.fi -raportin lataaminen yhteen kohtaan, hän kertoo.
Suurin osa infra-alan yrityksistä on
Tilaavastuu.fi -palvelun piirissä. Se hakee
automaattisesti eri rekistereistä esimerkiksi verotiedot, eläkevakuutusmaksut,
kaupparekisteriotteen ja toiminnan vastuuvakuutuksen, mikä helpottaa sähköisiin tarjousmenettelyihin siirtymistä.
Tarjouspalvelu.fi -järjestelmän käyttöä helpottaisi Holopaisen mielestä myös
mahdollisuus ladata useampi liite samalla kerralla. Nyt esimerkiksi useampi eri
hinnoittelutaulukko tai laatuvaatimusdokumentti pitää ladata yksitellen, eikä
ole mahdollisuutta valita kerralla ladattavaksi vaikkapa kahta liitettä.
– Uuden järjestelmän käyttö vaatii
yleensä harjoittelua. Usein olen joutunut

soittamaan järjestelmän käyttöön liittyvistä asioista help deskiin, hän kertoo
kokemuksistaan.
Haasteita on tuonut sekin, että Tarjouspalvelu.fi -hankintajärjestelmän
lisäksi isommilla firmoilla – kuten Fortum, Helen, Stora Enso ja rakennusliikkeet – on käytössä lukuisia muita, omia
tarjousjärjestelmiänsä.
– Kaikki järjestelmät toimivat eri tavalla ja vaativat rekisteröitymistä, joten kohta
tarvitsisi järjestelmän missä ylläpidetään
eri järjestelmien käyttäjätunnuksia ja
salasanoja.
Osaamista vaaditaan
Tilaajapuolikin on ollut ainakin Keravalla
ja Järvenpäässä pääsääntöisesti tyytyväinen Cloudia-järjestelmään.
– Valmistelemme vuodessa vajaa 200
hankintaa eikä niistä ole tullut yhtään
valitusta. Tärkeintä on, että kunnalla on
yksi henkilö, jolla on vahva hankintaosaaminen. Meillä tämä henkilö vie Cloudiajärjestelmään kaikki kilpailutettavat ura-

kat ja sopimukset. Hankintapalvelujen
lakimiehet auttavat tarvittaessa, Järvenpään kaupunkitekniikanjohtaja Kaarina
Laine kertoo.
Keravalla hankinnat valmistellaan
kaupunkitekniikassa ja tarvittaessa pyydetään kaupungin hankintalakimiehen
apua. Valituksen uhka koskee kuntateknisen johtajan, Riikka Kortelaisen mukaan
lähinnä erikoisempia hankintoja.
– On tärkeää ymmärtää paitsi hankintalakia myös markkinoiden toimintaa.
Rakentaminen ja erityisesti infrarakentaminen vaativat perehtyneisyyttä urakkamaailmaan ja -muotoihin, hän korostaa.
– Alkumetrit ovat tärkeitä, koska suurimmat mokat ja voitot tehdään urakkaasiakirjojen laadinnassa. Jos urakassa on
vähänkin epäselviä asioita, kannattaa
käyttää selontekoneuvotteluita, Kaarina
Laine neuvoo.
– Keravalla Cloudian käyttö laajenee
jatkuvasti eri tyyppisiin hankintoihin ja
alkaa sujua hyvällä rutiinilla, kertoo Kortelainen.
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Harri Saarinen: ”Maa-aineksen vastaanotossa oltava tarkkana.”
Infrayrittäjien rohdoilla
kuntatalous nousuun
Infrarakentajat tarjoavat troppeja
kuntien talousahdinkoon. Rohtoon
kuuluu rakentamista, ylläpitoa ja
kumppanuutta.

1. Pane infra iskukuntoon
Laadukkaat tekniset verkostot sekä
hyvät väylät ja joukkoliikenneratkaisut
houkuttelevat ympärilleen asuntoja ja
yritystoimintaa.

Kuvassa veljekset, Maaperustus Saarisen toimitusjohtaja Harri Saarinen ja työnjohtaja Kari Saarinen omakotityömaalla.

Maaperustus Saarinen
hakee uutta suuntaa
Järvenpääläinen Maaperustus Saarinen
Oy on siirtämässä toimintansa painopistettä maarakentamisesta maankaatopaikka- ja asfalttibisnekseen.
Teksti ja kuvat: Kaisa Salminen

– Keväisin kun asfalttimiehet lähtee liikenteeseen, niin moni miettii, että hyi kun tuo
asfaltti haisee, mutta minä ajattelen, että
rahahan siellä vain haisee, Maaperustus
Saarisen toimitusjohtaja Harri Saarinen
toteaa naurahtaen.

TÄYTTÄÄ KEVYESTI
Varmasti
kantava ja
tehokkaasti
eristävä
Kevyt ja
helppo
käsitellä
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Harri ja hänen isänsä Pauli Saarinen
perustivat vuonna 1990 Maaperustus Saarinen Oy:n ja maankaatopaikkatoimintaan
keskittyvän Finkapa Oy:n. Maaperustus
Saarinen omistaa nykyisin 1 000 neliön
hallin ja toimiston Pornaisissa, josta käsin
toimitaan. Maarakentamisen osuutta on
kuitenkin pikku hiljaa vähennetty, koska
Finkapa on alkanut ottaa vuodesta 2014
lähtien aktiivisemmin kaivumaita vastaan myös ulkopuolisilta urakoitsijoilta
maankaatopaikalleen.
– Maarakennusurakoinnin vähentämisen takia myös työntekijämäärä on vähentynyt alle kymmeneen. Liikevaihto oli ennen
vuosittain noin kaksi miljoonaa euroa, mutta nykyisin se on puolisen miljoonaa, Harri
taustoittaa.
Maankaatopaikkatoiminta
laajentunut
Aiemminkin on ollut omaa maankaatopaikkatoimintaa, mutta uuden luvan jälkeen
toiminta on laajentunut. Keski-Uudenmaan
ympäristökeskus myönsi kesäkuussa 2013
kymmenen vuoden luvan ottaa vastaan 50
000 tonnia vuodessa puhtaita kaivumaita
Finkapan Etelä-Mäntsälässä sijaitsevalle
maankaatopaikalle.
– Tarkkana on oltava, ettei kaatopaikalle yritetä tuoda likaista maa-ainesta. Maaaineksen seassa oli joskus alkuaikoina jopa
neljämetrisiä vanhoja putkenpätkiä. Virolainen kaivinkonekuski ei ollut kuulemma
huomannut niitä. Varoituksen jälkeen asia
tietenkin korjaantui, Harri toteaa.
Isoin asiakas on ollut tänä vuonna NHPYhtymä, joka on tuonut maata Keravan ja
Järvenpään isoilta keskustatyömailtaan.
Maaperustus Saarisen työntekijöitä ja kaivinkoneita on ollut toisaalta NHP-yhtymän
urakoissa eri rakennusliikkeiden isoilla työmailla Järvenpään ja Keravan keskustoissa.
Puhtaiden maiden kuskaaminen ympäri
Uuttamaata näyttäisi Harri Saarisen havaintojen mukaan lisääntyneen, koska rakentaminenkin on lisääntynyt.
– Helsingistä asti tuodaan nykyisin melko vähän maata meille, koska vastaanotto-

2. Ota hankinnat haltuun
Yhdyskuntatekniikan hankinnoilla vaikutetaan kunnan menestymis- ja kasvusuunnitelmiin. Kuka kunnassa tekee
miljoonahankintoja markkinoilta ja millä
osaamisella?

3. Väännä tehot tappiin
Kun palvelut toteutetaan kunnan omana työnä, henkilöstö- ja konemäärä on
vakioitu, vaikka käyttötarve vaihtelee.
Vaihtoehtona on hankkia palvelua markkinoilta vain tarpeeseen.
Koko resepti ja paljon muuta osoitteessa
www.infra.fi/resepti

paikkoja löytyy lähempääkin. Maankaatopaikkamaksu on maarakentajalle ilman kuljetuksiakin aika iso kustannus, joten mitä
lähempää löytyy paikkoja sitä parempi.
Kaivumaiden kierrätys on lisääntynyt myös
eli hyödynnetään maat toisilla työmailla,
mutta savet pääasiassa viedään maankaatopaikoille, hän pohtii.
Paluu asfalttibisnekseen
Harrin isä Pauli Saarinen oli perustanut
jo vuonna 1980 Asfalttimestarit Oy:n, joka
myytiin 80-luvun loppupuolella Sata-Asfaltille. Kun isä ja veli suuntasivat maarakentamisen puolelle, Harri perusti Asfalttipiste
Oy:n vuonna 1991. Hän siirtyi kuitenkin
yhdessä isänsä kanssa omistamaansa Maaperustus Saariseen vuonna 2002. Sitä ennen
hän oli myynyt Asfalttipisteen Rudus Oy:lle
vuonna 2000.
Nyt hän suunnittelee paluuta asfaltin
pariin.
– Asfaltointipalveluja on jo jonkin verran
tehtykin, mutta ajatuksena on alkaa tarjota
ensi vuonna niitä enemmän isännöitsijöille,
taloyhtiöille ja omakotirakentajille. Maanrakennuspuolella kilpailu on ollut kovaa jo
pidemmän aikaa, niin ajatus on ollut vähentää niitä.
Asfalttityöt on teetetty aiemmin aliurakoitsijoilla, mutta vuosi sitten ostettiin oma
asfalttilevittäjä ja pari asfalttijyrää sekä
kuorma-auto. Finkapan alle on perustettu
aputoiminimi Asfaltti Saarinen, joka rekisteröitiin kesäkuussa.
– Kilpailu on toki kovaa asfalttipuolellakin. Se on kuitenkin minulle kiinnostavampaa, toteaa Harri, jolla on noin 20 vuoden
kokemus asfalttibisneksestä.

Nina Lindström: ”Siirretään fokusta kapeammaksi ja muutetaan painopisteitä vuosittain.”

Nina Lindström
INFRAn hallituksen
puheenjohtajaksi
INFRAn hallitus saa vuoden vaiheessa
puheenjohtajakseen uusimaalaisen maarakennusliikkeen johtajan, joka on monessa mukana, mutta hallitsee asioita yksinkertaistamalla. Hän haluaa nostaa keskusteluun paikallisen sopimisen tärkeyden
ja saada kunnat mukaan aktiiviseen kehitystoimintaan.
Teksti ja kuva: Kaisa Salminen

Nina Lindströmillä on takana neljä vuotta INFRA Uusimaan puheenjohtajana ja
INFRAn hallituksessa. Lisäksi hänellä on
paikka INFRAn kunnossapitojaostossa, urakointivaliokunnassa ja RT:n edustajistossa.
Vuoden vaihteessa hän aloittaa paitsi
INFRAn hallituksen puheenjohtajana myös
RT:n hallituksessa. Hän auraa ensimmäisenä naisena tietä molemmissa tehtävissä.
Päätyönä on luotsata RTA-Yhtiötä, joka
työllistää 70 henkilöä. Vuoden vaihde on
kiinnostavaa aikaa myös tälle perheyhtiölle,
sillä Maarakennusliike Raimo T.A. Virtanen
Oy ja Maarakennus Rasimus Oy sulautuvat
yhdeksi yhtiöksi, RTA-Yhtiöt Oy:ksi.
Tehtävää riittää työajan ulkopuolellakin,
sillä Nina on kolmen kouluikäisen lapsen
äiti. Miten tähän kaikkeen riittää aika?
– Jos haluaa hoitaa jonkun tehtävän
hyvin, asioita pitää vähän yksinkertaistaa.
Tarkoitus on luopua kunnossapitojaoston
ja urakointivaliokunnan paikoista. Jatkan
tosin vielä INFRA Uusimaan puheenjohtajana, koska minua ei laskettu pois, hän toteaa
naurahtaen.
Tämä on hyvä uutinen myös INFRA Uusimaa -lehdelle, jonka lukijoita Nina on ilahduttanut terävillä pääkirjoituksillaan. Hän
kertoo INFRAn jäsenyyden kasvattaneen
kokonaisymmärrystä alasta.
– Suurin hyöty on ilman muuta verkottumisesta, koska alalla on paljon erilaisia
osaajia. Verkottumisella en tarkoita pelkästään yrityksiä, vaan kaikkia sidosryhmiä.
On kiinnostavaa käydä keskustelua esimerkiksi siitä, minkälaisia tarpeita tilaajilla on
tai miten alaa voisi kehittää. Kokonaisymmärrys kasvaa ja olet ajan hermoilla, hän
toteaa.
Strategiana keskittyminen
Maarakennusalan yrittäjäksi Nina on saanut opin omassa kodissaan, jossa infra oli
aina tavalla tai toisella läsnä.
– Ajoin kolmipyörällä traktoreiden
perässä ja minua nimitettiin Jaska Jokuseksi, hän muistelee.
Ninan isä Raimo T.A. Virtanen perusti
50 vuotta sitten yhden koneen yrityksen. Jälkipolvi on ottanut ohjat sittemmin käsiinsä; Nina on toimitusjohtaja, sisko Päivi
Virtanen talousjohtaja, veli Harri Virtanen
tekninen johtaja ja mies Jarmo Lindström
valvoo työmaita työpäällikön roolissa.
Yritysjohtajana Nina kannustaa alaisiaan johtamaan itseään. Asioiden yksinkertaistaminen leimaa myös yritystoimintaa; toimintoja on keskitetty ja prosesseja
virtaviivaistettu.
– RTA-Yhtiöt on oikeastaan yhtiörypäs,
jonka omistuksessa on ollut monenlaisia

yrityksiä. Keskitymme nykyisin lähinnä
maarakentamisen erikoistoimialoihin ja
projektinjohtourakoihin. Vaativat pohjarakennusurakat teollisuusrakentamisen puolella kattavat jo melkein puolet liikevaihdosta ja hallittu kasvu jatkuu myös tulevaisuudessa, Nina kertoo.
– Kunnossapidon alueurakointikin on
kasvava, joskin kilpailtu toimiala. Toiminta
on ollut joskus laajempaakin, mutta olemme tarkkoja siitä, että projektit ovat kannattavia. Nyrkkisääntönämme on tuottava
toiminta.
Kunnossapidosta voisi hänen mielestään
ottaa oppia rakennusalalla laajemminkin.
– Miksi rakennusala on niin erilainen
kuin kunnossapito, jota tehdään pitkin
maita ja mantuja yötöinä? Miksei yöllä voisi
rakentaa? Jos tehdään kuten aina on tehty,
kehitystä ei tapahdu.
Potkua poikkitieteellisyydestä
INFRAn hallituksessa on ollut perinteenä valita puheenjohtaja kahden vuoden
välein isosta yritysjäsenestä ja rivijäsenestä.
Ninaa kysyttiin tehtävään jo viime vuonna,
mutta hän kertoo halunneensa keskittyä
silloin perheeseen, koska lapset aloittivat
koulutaivaltaan.
– Tulihan tuo pyyntö vähän yllätyksenäkin, mutta kun Harri Kailasalo valittiin
RT:n puheenjohtajaksi ja minua kysyttiin
uudestaan, ajatus oli kypsynyt.
Hän ihmettelee hieman sitä, että häneltä kysytään niin usein, sopiiko infra-ala
naisille.
– Kaikki lähtee siitä, että on halua ja
kiinnostusta, työ opettaa tekijäänsä. En näe
merkitystä sillä, onko nainen vai mies vaan
enemmänkin mitä hän ajattelee. Meillä on
paljon naisia esimerkiksi koneenkuljettajina, autonkuljettajina, kunnossapidossa,
työnjohtajina, hän rohkaisee.
Nina haluaa peräänkuuluttaa alalle myös
monenlaisia osaajia, ei pelkästään teknisiä
lahjakkuuksia.
– Olen itsekin koulutukseltani oikeustieteen maisteri. Uskon poikkitieteellisyyden
lisäävän alan mahdollisuuksia kehittyä.
INFRAn fokustakin voisi terävöittää
INFRAn toiminta on Nina Lindströmin
mielestä kehittynyt Paavo Syrjön aikana
hyvään suuntaan. Tavoitteita voisi silti edelleen yksinkertaistaa, koska kehitettävää on
paljon.
– Hienoa on ollut tavoitteellinen strategiatyö ja selkeät tavoitteet, mutta mitä jos
muutettaisiin painopisteitä vuosittain ja
siirrettäisiin fokus kapeammalle alueelle,
niin päästäisiin ehkä joissain asioissa nopeammin eteenpäin?
– Strategiasta pitäisi saada aikaan paperi
tai muistilista, joka on helppo sisäistää yrityksissä. Voivatko tavoitteet ylipäätään olla
samat yhden hengen yrityksille ja isoille
yrityksille. Meneekö viesti kaikille jäsenille perille? Sitäkään ei voi koskaan peräänkuuluttaa liikaa, että viestintää pitää tehdä
enemmän ja enemmän.
INFRAn elimiäkin voisi hänen mielestään yksinkertaistaa, ettei luottamusteh-

Nina Lindström on tullut INFRAn toimintaan mukaan ensimmäisen kerran jo vuonna 1996 lakimiesharjoittelijaksi Kimmo Laukkasen alaisuuteen. Lopputyön hän teki työoikeudesta, paikallisesta sopimisesta
ja työlainsäädännöstä. Koulutus on tukenut yhdistysuraa.

täviä kaadu liikaa samoille henkilöille.
Siitäkin on puhuttu paljon, että INFRAn
edustajiston roolia pitäisi nostaa, koska
se on ylin päättävä elin, mutta hoitaa nyt
kumileimasimen virkaa.
– Minua kiinnostaa hallitustyöskentely,
koska se on toimeenpaneva elin, hän kertoo.
Koulutusmahdollisuudet haltuun
INFRAn hallituksen agendalla ovat olleet
esimerkiksi vaalivaikuttaminen eduskuntavaaleihin ja vuoden 2017 kunnallisvaaleihin, hankintaosaaminen, paikallinen
sopiminen, nuorten koulutusasiat ja muuntokoulutus eri alojen välillä.
– Mitään koulutusmuotoa ei tule lopettaa, mutta infra-alalla on paljon käytännönläheistä työtä. Alalle pitäisi sen takia
kehittää enemmän oppisopimusmalleja,
joissa on mahdollisuus yhdistää koulutus
ja työ sekä samalla hakea pätevyyttä, Nina
korostaa.
Hän haluaisi nähdä myös selvityksen siitä, mitä erilaisia koulutuksia alalta löytyy.
– INFRA voisi tehdä työtä jäsenistön
eteen ja yhdistää kaikki koulutustiedot mitä
alalta löytyy esimerkiksi INFRAn sivuille.
Tämä tieto voitaisiin suunnata kouluille ja
samalla tehdä meidän alaa halutummaksi.
Koulujen ja yritysten välinen yhteistyö pitäisi ylipäätään räjäyttää uuteen uskoon.
Vuorovaikutuksen puolestapuhuja
Nina Lindström haluaa nostaa keskusteluun myös paikallisen sopimisen tärkeyden
ja peräänkuuluttaa pk-yrityksille välineitä
neuvotteluihin.
– Alalla on niin paljon erilaisia toimialoja, että niitä ei voida lyödä ylhäältä

käsin yhteen sabluunaan vaan kaikesta
sopiminen pitäisi tuoda ruohonjuuritasolle. Sopimuskulttuuria, neuvottelutaitoja ja
vuorovaikutusta pitäisi kehittää ja opetella
aidoissa tilanteissa työmaalla, jotta infraalan yritykset pärjäävät ja kehittyvät. Tähän
pk-yritykset tarvitsevat INFRAlta työkaluja.
Hän peräänkuuluttaa myös tilaajilta vastuuta huolehtia suunnittelun ohjauksesta.
– Tänä päivänä tilaaja vastaa pääsääntöisesti suunnittelusta, mutta urakoitsija ei
voi tehdä tuottavaa työtä, jos suunnitelmat
ovat vaiheessa tai jopa vääriä. Vuorovaikutus tilaajan ja urakoitsijan välillä on äärimmäisen tärkeää.
Kunnat pitäisi Nina Lindströmin mielestä saada mukaan aktiiviseen kehitystoimintaan.
– Kunnat ovat hyvin erilaisia ja vertailu
on vaikeaa, mutta niihin pitää luoda hyvät
suhteet, jotta kaikkien kuntien toimintatavat opitaan tuntemaan. Hankintaosaaminen on iso haaste monissa kunnissa ja
urakoitsijoillekin on tärkeää, ettei kuntien
osaaminen karkaa pois. Kaikkea hankintaa ei pidä ulkoistaa konsulteille, koska
se heikentää kuntien osaamista ja lisää
byrokratiaa.
– On hienoa, että korjausvelan tarkastelun myötä kunnat ovat tiedostaneet kuntaomaisuutensa arvon ja pitävät siitä huolta.
Yhtä tärkeää kunnille on seurata oman työn
kustannuksia ja verrata sitä kilpailutuksella saatuihin kustannuksiin. Ei ole tärkeää
tekeekö julkinen vai yksityinen, vaan on
tärkeää löytää kustannusteholtaan paras
toteutustapa, joka palvelee kuntalaista ja
ylläpitää kuntaomaisuutta järkevästi.
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Anu Hakkarainen: ”Mittauksen yhteydessä puutteisiin pääsee heti tarttumaan.”

Anu Hakkarainen käyttää MVR-kierrokseen
tablettia ja sähköistä havainnointijärjestelmää ja säästää sillä paljon työaikaa. Väärinhavainnot myös valokuvataan järjestelmään.

MVR-mittaus kannustaa työmaata
Vastaava mestari Anu Hakkarainen astelee
marraskuun lopun tihkusateessa työmaalle Järvenpäässä tabletti kainalossaan.
Hakkaraisen tabletissa pyörii Kotopron
kehittämä mobiili pilvipalveluohjelmisto,
jolla rakennustyömana työturvallisuutta
on helppo hallita. On alkamassa kerran viikossa tehtävä MVR-mittaus.
Teksti ja kuvat: Tommi Ahlberg

– Ei tämä tosi kovalla pakkasella oikein
toimi, mutta silloin voi hyvin käyttää MVRmittauksen paperiversiota, Hakkarainen
sanoo ja osoittaa tablettia.
Anu Hakkarainen työskentelee työmaan pääurakoitsijan leivissä. Se vastaa
koko alueen työturvallisuudesta maarakennusvaiheesta rakennusten valmistumiseen
saakka. Myös aliurakoitsijat sisällytetään
silloin MVR-mittaukseen.

Enemmän havaintoja, tarkempi tulos
Mittausta on tehty työmaan alusta saakka.
Kaikki MVR-mittaukset näkyvät edelleen
tabletilta. Työmaa on tahkonnut alusta
saakka tasaista tulosta, enimmäkseen yli
90 lukuja.
– Nyt työmaalla tehdään seinämuottien
purkua. Siitä voi ahtaalla työmaalla seurata vähän huonompia tuloksia, Hakkarainen
epäilee ennen kierroksen alkua.
Työmaa alkoi heinäkuussa. Sekin näkyy
tabletista, ensimmäisenä päivänä MVRindeksi oli tasan sata.
Alussa työmaalla oli yksi kone ja kun sen
käyttöönottotarkastus oli kunnossa, niin
saatiin täysi satanen, Hakkarainen nauraa.
Kun työmaa etenee ja työntekijöiden ja laitteiden määrä kasvaa, myös mittauksessa
tehtävien turvallisuushavaintojen määrä
kasvaa.
MVR-mittauksessa kierretään työmaa ja
tehdään työturvallisuuteen liittyviä havaintoja. Mittauskierroksen tuloksena saadaan
turvallisuustasoa kuvaava prosenttiluku.
Esimerkiksi MVR-taso 90 merkitsee, että 90
prosenttia mitatuista asioista on kunnossa.
Mittauksen tekijä tekee havainnot oikeinväärin-menetelmällä. Aiemmin havaintojen
kirjaamiseen käytettiin paperia, kynää ja
tukkimiehen kirjanpitoa, mutta sähköinen
mittaus valtaa alaa ja helpottaa ja nopeuttaa mittausta huomattavasti.
Järvenpään työmaa on jaettu seitsemään
alueeseen, ja mittaus tehdään aina alue
kerrallaan. Myös viereisellä varastoalueella
tehdään turvallisuushavaintoja. Kaikissa

Mittaukseen kuuluu viisi luokkaa, jotka
käydään työmaakierroksella läpi. Oikeinväärin-havainnot on helppo todeta
sähköisestä mittausjärjestelmästä.
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alueissa havainnoidaan samat asiat, ja tehdyistä havainnoista saadaan työmaan MVRtaso. Havainnoitavat asiat on jaettu viiteen
ryhmään.
Mittaajan osattava asiansa
Kierros alkaa ykkösalueelta työmaakopin vierestä, jossa on varastoituna tavaraa ja yksi työkone. Sirkkelistä merkataan tablettiin kierroksen ensimmäinen
oikein-merkintä
– Ajo- ja kulkuteitä ei havainnoida, koska ykkösalue ei ole kulkua varten. Työntekijöitäkään ei alueella kierroksen aikaan
työskentele, joten työskentelyn tai koneenkäytön kohtiin ei tule merkintöjä. Sähköä ja
valaistusta ei myöskään ole. Suojaukset ja
varoalueet ovat kunnossa, joten siitä tulee
yksi oikein-merkintä lisää, Hakkarainen käy
listaa läpi tabletissa.

Havaintokierroksella mukaan Anu Hakkarainen ottaa aina myös taskuun mahtuvan työturvallisuuspakan. Se pitää sisällään rakennustyömaan keskeiset säännöt ja
hyvät käytännöt tiiviissä muodossa. Pakkaa
tarvitaan, jos työmaalle on tullut uusia asioista, tai sitä voi käyttää muistin virkistyksenä, sillä muistettavia asioita havainnointikierroksella on paljon.
Seuraavaksi siirrytään vieressä olevalle aliurakoitsijan varastoalueelle Alueella
olevien koneiden käyttöönottotarkastusten Hakkarainen tietää olevan kunnossa
jo edellisten mittausten perusteella, mutta
järjestys ja varastointi -kohtaan tulee merkintä. Tuuli on heittänyt muutaman eristelevyn ja pakkausmuovia väärään paikkaan, siitä tulee kierroksen ensimmäinen
väärin-merkintä.
Virheet kuvataan
Huomautettavista kohteista otetaan tabletilla myös valokuva ja kirjoitetaan asiasta
selostus. Lisäksi merkitään, kenelle asian

MVR-mittari pähkinänkuoressa
MVR-mittari on talonrakennusalan
TR-mittaria vastaava maa- ja vesirakennustyömaan työturvallisuuden
arviointimenetelmä. MVR-mittari
voi korvata työmaan viikoittaiset
kunnossapitotarkastukset.
MVR-mittarilla havainnoitavat asiat on
jaettu viiteen luokkaan:
• työskentely ja koneenkäyttö
• kalusto, sähkö, valaistus
• suojaukset ja varoalueet
• ajo- ja kulkuväylät
• järjestys ja varastointi.
MVR-mittaus edellyttää kierrosta työ-

maan eri kohteissa. Itse mittaus on
yksinkertainen ja helppo tehdä: jokaisessa kohteessa merkitään kunnossa ja
ei-kunnossa olevat asiat. Mitä enemmän
näitä havaintoja merkitään, sitä luotettavampi on mittauksen lopputulos. Eikunnossa olevista asioista annetaan
myös välittömästi korjauskehotus taholle, joka on kyseistä asiasta vastuussa.
Viikkotarkastuksissa on perinteisesti osoitettu miltei yksinomaan puutteita.
MVR-mittari antaa samalla tunnustusta
kunnossa olevista asioista ja se on kannustavampi.

kuntoon laittaminen kohdistetaan. Tässä
tapauksessa muistutus asian hoitamisesta
lähtee tabletista Hakkaraiselle itselleen.
Samaan yhteyteen laitetaan, kuinka kiireellinen korjaustarve on, esimerkiksi putoamissuojauksen puutteet pitää korjata välittömästi. Tuulen lennättämien esineiden
korjaamiseen riitti kolmen päivän varoaika.
– Lain ja yrityksen omien määräysten
lisäksi noudatetaan tietysti tilaajan työturvallisuusohjeita. Tällä työmaalla esimerkiksi saksilavoilla työskentelevillä henkilöillä
on oltava turvavaljaat. Kaikilla työmailla ei
näin ole, Hakkarainen mainitsee.
Kaikki matkan varrella olevat sähköroikat ja nostovälineet tarkistetaan myös. Työmaan kulkuväylälle on tippunut ajoneuvosta soraa ja roskaa, ajo- ja kulkuväyliin tulee
tälle alueelle väärin-merkintä kuvan kera.
– Kun kierrän mittausta tekemässä työmaalla ja puutteisiin pääsee heti tarttumaan, sekin on osoittautunut tehokkaaksi
keinoiksi, Hakkarainen kehuu systeemiä.
Järjestyksessä eniten puutteita
Kierroksen edetessä huomautuksia tulee
lähinnä siisteyteen ja järjestykseen liittyen,
enimmäkseen jätteitä on väärässä paikassa
eli kuluteillä. Yksi työskentelyyn liittyvä
väärin-merkintä laitetaan mukaan, kun
työntekijä käyttää vääränlaista työalustaa.
MVR-mittauskierros etenee ja merkintöjä
tulee tasaiseen tahtiin. Pienellä työmaalla
kierros kestää puolisen tuntia, ja lopussa oikein- ja väärin-merkintöjä on saatu
yhteensä 67. Kun näistä väärin-merkintöjä
on 7, MVR-mittauksen tämän viikon tulos
jää hitusen alle 90:n. Valumuottien purku
ahtaalla työmaalla verottaa tulosta.

Henkilökohtaiset suojavarusteet on kaikilla kunnossa, kaiteet paikallaan ja muut havainnoitavat
kohteet kunnossa. Tablettiin merkitään kohteesta
vain oikein-havaintoja. Roikan johto ei kuitenkaan
saa olla kulkutiellä.

Murskamittari
Maa- ja vesirakennustyömailla käytettävän MVR-mittarin sekä Talonrakennustyömailla käytettävän TR-mittarin
lisäksi kiviainesalalle on tehty samasta
mittauksesta oma sovellus, Murskamittari. Lisää tietoa mittareista ja niihin
liittyvistä ohjeista sekä lomakkeita
löytyy INFRAn kotisivuilta www.infra.fi.

Turvallisuuspakasta voi tarvittaessa katsoa, mihin
kaikkeen havaintokierroksella pitää puuttua. Esimerkiksi sirkkelistä pitää tarkistaa teräsuoja,
työntökahva, hätäseis-nappi, vikavirtasuoja ja
jakoveitsi. Jos sirkkelillä olisi työntekijä töissä,
katsottaisiin myös, että henkilökohtaiset suojavarusteet on kunnossa.

Valmiin MVR-mittausraportin Anu Hakkarainen tulostaa työmaan taukotilan pöydälle, josta omat työntekijät voivat kuvien
kera lukea työmaan korjausta kaipaavista asioista. Aliurakoitsijoille ja tilaajalle

raportti puutteineen menee suoraan sähköpostilla.
Anu Hakkarainen toivoo muuten hyvään
järjestelmään pientä lisäominaisuutta.
Oikein-havaintojen yhteyteen ei voi nyt liit-

tää valokuvaa. Esimerkillisestä, hyvästä toiminnasta kertominen kuvan kera olisi hyvä
tapa edistää kaikkien hankkeeseen osallistuvien motivaatiota työskennellä itsekin
entistä turvallisemmin.

Vuodesta 1893

Räjähdealan ratkaisukeskeinen
kumppani

CMYK
FORCIT.FI

FINNROCK.FI

Antti Ruusunlehti: ”Kun työnsä tekee hyvin, palkitaan siitä hyvin tälläkin alalla.”

Emil Mäntylä, Liisa Rauma, Riina Engström ja Antti Ruusunlehti olivat tulleet mukaan kuulemaan
infra-asioista ja fiilistelemään syyskokoukseen ravintola Rymy-Eetuun.

Ari Salonen SRV Infra, Klaus Laavainen Malmirak Oy sekä Jari
Teini Rakennusteini Oy:stä pitävät tämänhetkistä infrarakentajien työtilannetta niin hyvänä, että nyt ei kenenkään pitäisi
ehtiä ainakaan valittamaan. Klaus Laavainen aloitti itse työt
montun pohjalta vuonna 1956.

Sadonkorjuubuffet vaatii arvoisensa asut, kertoivat Pia
Metsola ja Jarmo Putkonen.

INFRA Uudenmaan hallituksen tuore jäsen Antti Ruusunlehti tuo jäsenyhdistykseen kaivattua nuorennusleikkausta. Nuorten kannattaa tulla mukaan yhdistyksen toimintaan tekemään oman työnsä tulevaisuuteen vaikuttavia päätöksiä, Ruusunlehti sanoo.

Nuoret mukaan
Syyskokouksessa Ravintola Rymy-Eetussa
rikottiin ennätyksiä. Ennätysmäärä osallistujia - 86 henkilöä - oli tullut kuulemaan
piiriyhdistyksen uusista suunnista ja nauttimaan herkullisesta sadonkorjuubuffetista. Myös muita ennätyksiä lähdettiin
jahtaamaan.
Teksti ja kuvat: Tommi Ahlberg

Vaikka syyskokouksen pöydissä näkyi paljon konkareita, puhalsi Rymy-Eetun salissa
jo uudet tuulet. Ensi vuoden toimintasuunnitelman neljästä pointista ensimmäiseksi

on nostettu nuoret. Nuoria henkilöitä toivotaan nyt mukaan yhdistystoimintaan asioista päättämään. Lähellä on monia tärkeitä,
alan tulevaisuuteen vaikuttavia asioita,
kuten ensi vuonna kuntavaalit.
Viestinviejiä tarvitaan
– Emme saa hiljentyä, lobataan ja viedään
infra-alan sanomaa niille ihmisille, jotka eivät vielä tunne tätä alaa. Meidän on
pidettävä itsestämme meteliä, se on tärkeää koko yhteiskunnalle. Tarvitaan uusia
edustajia, jotka saavat vietyä sanomaa
eteenpäin, yhdistyksen puheenjohtaja Nina

Lindström nostatti yhteishenkeä omassa
puheessaan.
Näihin haasteisiin vastasi hyvin 28-vuotiaan espoolaisen rakennusinsinöörin Antti
Ruusunlehden valinta uutena jäsenenä
yhdistyksen hallitukseen.
– Monet nuoret ajattelevat, että maarakennusalalle vain päädytään. Minun mielestäni se kyllä ihan väärin ajateltu, tällä alalla
nimenomaan tarvitaan kunnianhimoa ja
ihmisiä jotka haluavat tehdä työnsä hyvin,
uuden hallituksen nuorin jäsen pohtii.
– Alan ammatteja voi ihan hyvin verrata
vaikka lääkärin tai lentäjänkin ammatteihin. Kaikkiin tarvitaan koulutusta, tärkeintä
on, että haluat antaa kaikkesi ja tehdä työsi
mahdollisimman hyvin ja että pidät siitä
mitä teet.

Kuntien sidosryhmien toiminnasta tuli kuuma peruna
Hallituksen lakiehdotuksen julkisista
hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista pitäisi olla jo loppusuoralla, mutta
kuntien sidosryhmien toiminta vapailla
markkinoilla herättää eriäviä mielipiteitä.
Teksti: Kaisa Salminen

Hankintalainsäädännön uudistusta koskevassa mietinnössä esitettiin, että kuntien omat sidosyksiköt saisivat harjoittaa
myyntiä muille kuin määräysvaltaa käyttäville omistajilleen enintään 10 prosenttia. Hallituksen kesäkuussa tekemässä
lakiehdotuksessa luku oli kuitenkin
pudonnut viiteen prosenttiin ja myynnille
oli asetettu 500 000 euron yläraja.
Keskustapuolue on vaatinut Helsingin Sanomien marraskuisen artikkelin
mukaan 500 000 euron ylärajan poistamista. Kysyimme INFRAn lakimies
Kimmo Laukkaselta INFRAn kantaa
asiaan ja ehdotettujen rajojen vaikutusta
markkinoihin.
Mikä on INFRAn kanta
ehdotettuihin rajoituksiin?
– Hankintalainsäädännön uudistus on
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vielä eduskunnan käsiteltävänä eikä
lopputulosta tai tarkkaa voimaantuloa
tiedetä. EU-direktiiviin on kirjattu sidosyksikköjen harjoittaman myynnin enimmäismääräksi 20 prosenttia. Suomen
nykyisessä hankintalaissa on nyrkkisääntönä 10 prosenttia, vaikkei sitä ole
suoraan kirjattukaan.
– EK:n ja Suomen Yrittäjien kanta on,
että sidosyksiköiden toiminta pitää kieltää
vapailla markkinoilla kokonaan. INFRA
yhtyy tähän kantaan. Nythän kunta voi
vapaasti neuvotella sidosyksikkönsä
kanssa töiden hinnat ja vaarana on, että
sidosyksikkö voisi sitten tällä hintaedulla
ristiin subventoida toimintaansa.
– Joka tapauksessa myynti kaupallisilla markkinoille ei saisi nousta nyt esitetystä 5 prosentista tai 500 000 eurosta
vuodessa, koska ne pitävät kilpailut markkinat toimivina eivätkä sotke markkinoita.
Esitetyillä rajoituksilla on suuri merkitys,
koska pienemmällä paikkakunnalla kunnan omistama yhtiö voi helposti kaapata
markkinat, jos se saa vapaasti ilman kilpailua neuvotella kunnan töiden hinnat.
Tällä hintaedulla se vaikeuttaa yksityisten
yhtiöiden asemaa markkinoilla.

Ketkä kilpailevat infrayritysten
kanssa tulevaisuudessa?
– Lähtökohtaisesti yksityiset yritykset.
Kuntalain mukaan kunnan pitää toimia
yhtiömuotoisena, jos se toimii kilpailuilla
vapailla markkinoilla. Lisäksi palveluiden
hinnoittelun pitää olla markkinahintaista.
– Jotkut kunnat ovat alkaneet purkaa
omaa organisaatiotaan siirtämällä infratoimialan henkilökunnan, koneet ja työt
perustamalleen ja omistamalleen osakeyhtiölle. Näin ovat tehneet esimerkiksi
Lahti, Turku, Rovaniemi ja Pietarsaari.
Samaan aikaan nämä kunnat ovat päättäneet siirtymäajasta, jonka kuluessa kunta
avaa työnsä avoimelle kilpailulle.
– INFRAn ei kannata vastustaa tätä
kehitystä vaan vaikuttaa siihen, että siirtymäaika kilpailun avaamiselle on kohtuullinen (esim. 4 vuotta kuten aikanaan
Tieliikelaitoksessa) ja sidosyhtiölle neuvotellut työt ovat markkinahintaisia.
– Onpa jo käynyt niinkin, että Lahti on
joutunut lopettamaan pitkään tappiollisena toimineen Lahden Seudun Kuntatekniikka Oy:n, koska ei saanut toimintaa
kannattavaksi. Lahden kaupungin työt on
nyt avattu kokonaan kilpailulle.

Mitä yritysten sitten pitäisi tehdä, jotta
nuoret kokisivat maarakentamisen houkuttelevampana alana?
– Euro on hyvä konsultti. Kun työnsä tekee hyvin, palkitaan siitä hyvin tälläkin alalla. Maarakentaminen on monipuolista ja
mahdollistaa hyvän tulotason. Sinulla on
liikkuvat työajat, minkä pitäisi myös kannustaa nuoria, Antti Ruusunlehti sanoo.
Hän löytää siitä vielä tukun muita, nuoria kiinnostavia seikkoja.
– Jokainen päivä on erilainen, alalla ei
pääse tylsistymään. Pitää muuntautua ja
elää tilanteesta toiseen.
Hallituksen tuore jäsen myös uskoo, että
kyvykkäät henkilöt alalla kyllä huomataan.
Portit on auki ulkomaankomennuksia myöden, kaikki on vain itsestä kiinni.

– Mikkelissä taas kaupunki ja YIT
perustivat yhteisyrityksen, Mikkelin Kuntatekniikka Oy:n. Nyt YIT on ostanut Kuntatekniikka Oy:n liiketoiminnan kokonaisuudessaan ja yhtiö purettaneen. Kaupungin työt ovat vapaasti kilpailutettavissa.
Voiko liikelaitos toimia jatkossa
vapailla markkinoilla?
– Kuntalain muutoksen jälkeen kunta
ei ole voinut toimia markkinoilla liikelaitoksena tai virastomuotoisena. Kielto
perustuu aikanaan SML:n EU-komissiolle
Tieliikelaitoksesta tekemään kanteluun.
EU-komissio päätti vuonna 2007, ettei Tieliikelaitos voinut liikelaitoksena kilpailla
vapailla markkinoilla, koska se ei voinut
mennä konkurssiin eikä maksanut veroa.
Tämän jälkeen Suomi joutui muuttamaan
lainsäädäntöään.
– Kunta tai valtio voivat jatkossa toimia markkinoilla vain yhtiömuodossa ja
markkinahinnoittelulla. Kilpailuvirastolla
on myös oikeus puuttua väärinkäytöksiin.
Kunta voi kuitenkin tilata omalta liikelaitokselta kunnan töitä ilman kilpailua.
Kunnan oman organisaation osallistuessa
kunnan järjestämään kilpailuun, kaikkia
kilpailuun osallistujia on kohdeltava tasapuolisesti ja syrjimättömästi. Hankintalaki koskee myös liikelaitosta.

IKH Espoo, Konala ja Vantaa yhteislogolla • INFRA Uusimaa, 16.12.2016
Koko: 255 x 370 mm • Aineisto: KE 23.11.2016

UrakointiExtrat!
Tarjoukset Infra Uusimaan jäsenille!

Hallilämmitin 15 kW
• 230 V / 50 Hz
• polttoaineena dieselöljy,
talvilaatu
• liekkivahti
• palotila RST
• piezo-sytytys
• IP21

Hallilämmittimet

• 220-240 V
• liitettävissä sisätilan lisätermostaattiin
• öljy- ja imusuodatin
• lämpösuojattu moottori
• piezo-sytytys
• polttokammio rst

B 35CED
10 kW

XK15A

199,-

DDM10

• tuotto 280 m³/h
• sähköteho 0,08 kW

B 70CED
20 kW

399,DDM20

449,-

• tuotto 400 m³/h
• sähköteho 0,18 kW

Polttoainesäiliö 450 l

• tuotto 12 V 30 l/min, 24 V 50 l/min
• P 1006 mm, L 958 mm, K 758 mm
• pumppu 12 V / 24 V, akkukaapelit 2 m,
letku 4 m, alumiinipistooli
• imuletkussa sulkuventtiili 3/4”ennen
pumppua, pohjaventtiili ja imusihti
• UN 31 A tyyppihyväksytty
• ei vaadi ADR-tutkintoa
• lukittava kansi
• täyttöyhde DN100 korkilla, säiliön sisällä loiskelevy
• nosto alhaalta trukilla tai nostettavissa liinoilla,
valuma-altaan kanssa myös haarukkavaunulla

LED Paneelimajakat 12 V / 24 V
• 10 välkkytoimintoa
• IP67
• P 694, L 305, K 121 mm
• 6,5 A (12 V) / 3,3 A (24 V)
• 100 SMD LED polttimoa
• ECE R65
ST04020

FC0450

29250

• P 921, L 305, K 121 mm
• 9 A (12 V)/4,5 A (24 V)
• 132 SMD LED polttimoa

ST04021

378,-

Laatua
tienhoitoon!

Verkkoterät

rasvapuristin M18
GG-201C

• reikäjako 305 mm
• leveys 240 mm, vahvuus 11 mm

• 562 bar max. paine
• tyhjentää jopa 7 putkiloa / lataus
• sis. 1 x 2,0 Ah REDLITHIUM-ION
akku ja laukku
• 400 ml putkiloille

Akut
S5

• 100 Ah
• kylmäkäynnistysvirta EN 830, -18 °C
• P 353, L 175,
0

T5 HDE

MW440490

K 190 mm
• pohjakiinnitys

329,-

Keskusvoitelurasva EP-00, 18 kg

• soveltuu vaihteleviin
lämpötiloihin, erityisesti
kylmiin olosuhteisiin

• kylmäkäynnistysvirta
EN 1000, -18 °C
• P 513, L 223, K 223 mm
BT5077

89,-

(4,94 e/kg)

1220 mm

• 80 % polyesteri, 20 % puuvilla, 285 g/m²
• värit: fl. keltainen/harmaa, fl.oranssi/harmaa
• kolme eri lahkeenpituutta
• koot C46-C62
MS15979948-1718-1418-C46/C62

58

50

SC82111220

1525 mm
SC82111525

9265
10965

225 Ah

• kylmäkäynnistysvirta
EN 1150, -18 °C
• P 518, L 276, K 242 mm
• pohjakiinnitys

Talvipilottitakki
• 80% polyesteri, 20%
puuvilla, 270 g/m²
• useita taskuja
• resorit hihansuissa
ja helmassa
• EN20471 luokka 2
• fl.keltainen/musta,
fl-oranssi/musta

220,- 26180
3

BT5080

CuriuM
PAT501K/O-S/3XL

Yritysmyynti 0201 323 589*

Konala

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

Vantaa

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

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

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

KO

HE

r

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

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

T i MA i

N
EN

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

5865
PE

Espoo
www.ikh.fi

WKR1800

Työhousut
Maitland

Raskaan kaluston
akkuvalikoima!

180 Ah

3

Viima voitelee
varmasti!

13260

BS5013

945,-

YriT YS

INFRA Uudenmaan jäsenyrittäjille

Olemme kehittäneet
tuottavampia ja
tehokkaampia
hydrauliikkaöljyjä
juuri sinun
käyttöösi

Joulun valoa ja lämpöä talven pimeyteen
INFRA Uusimaa

MASKIN EXPO 2017
INFRA Uusimaa ry:n jäsenyrittäjien perinteinen matka
Maskin Expo2017 –messuille Tukholmaan pe 19.5. – su 21.5.2017

Suomalaisiin olosuhteisiin räätälöityjä voiteluaineita
Teboil voiteluaineet valmistetaan Suomessa suomalaisen tuotekehityksen
tuloksena. Otamme huomioon paikalliset erikoisolosuhteet ja käyttäjien tarpeet. Uusimpana esimerkkinä on Teboil Hydraulic Oil Scandic 32, joka on tarkoitettu erittäin laajalle käyttölämpötila-alueelle.

Lähtö Helsingistä klo 17, Olympiaterminaali M/S Silja Symphony
Messut la 20.5. edestakainen bussikuljetus messuille Stoxaan
Paluu Helsinkiin la klo 16.45, perillä klo 9.55 sunnuntaina
Alustavat hinta-arviot matkalle: 1 hh 400,00 eur/hlö, 2 hh 290,00 eur/hlö

Ota yhteyttä ja kysy meiltä, miten voit parantaa työkonehydrauliikan tehokkuutta:

Hintoihin sisältyvät hytti, meno-paluumatkan buffet-ateriat sekä bussikuljetus ja messulippu.
Pidätämme oikeudet muuttaa hintaa sekä peruuttaa matkan mikäli osallistujia ei tule riittävästi.

Yrjö Castren 0400 433 758
Juha Närhi 0400 433 761

Sitovat ilmoittautumiset Sarille 15.4.2017 mennessä puh
0500 418 304 tai sari.pietikainen@infra.fi

INFRA Uusimaa ry:n yhteistyökumppanit

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

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

Tuuli Ursin, tuuli.ursin@ramudden.fi,
puh. +358 40 5100 467 www.ramudden.fi

Simo Saukkonen, simo.saukkonen@etpoy.fi,
0400 599 006
Palvelunumero 03 040 506, www.a-vakuutus.fi

IKH Espoo, Vantaa, Konala yhteislogo
INFRA Uusimaa -lehteen
Koko: 185 x 36 mm

Espoo

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

www.ikh.fi

Tarja Toivonen, tarja.toivonen@woikoski.fi

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)

