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15 MINUUTIN  kaupunki on monelle jo tuttu käsite. Mutta miltä kuulostaisi 
1 minuutin kaupunki? Heti astuttuasi ovesta ulos kohtaat viihtyisän  
katutilan. Sinun ei tarvitse lähteä erikseen puistoon voidaksesi oles-
kella mukavasti kaupungissa. Löydät mielenkiintoista ja kaunista 
ympäristöä heti kulkureittisi varrelta.

HYVIN SUUNNITELTU  katuympäristö lisää hyvinvointia ja 
tukee mielenterveyttä. Mitä vihreämpää kaupungissa on,  
sitä viihtyisämpänä asukkaat sen kokevat. Modernissa  
katutilassa on vaihtelevia kasvisommitelmia ja useita kasvi-
lajeja. Viihtyisässä ja virikkeellisessä katutilassa pidempikin 
kävelymatka tuntuu lyhyeltä. Ja mitä viihtyisämpi katutila 
on, sen enemmän sitä käytetään. Ihmispaljous tuo kadulle 
myyntikärryt ja katutapahtumat ja saa katutilan tuntumaan 
turvallisemmalta.

H Y V I N SU U N N I T E L LUSSA  katuympäristössä kuhisee 
myös ruohonjuuritasolla. Monipuolinen katukasvillisuus 
tukee luonnon monimuotoisuutta, lisää pölyttäjien elinym-
päristöjä ja kestää säätilojen muutoksia. Kasvillisuus viilentää 
ja sitoo pienhiukkasia. Pysäkkien viherkatoille voidaan valita 
lähiluonnosta löytyviä kasvilajeja ja laajentaa olemassa olevan 
eliöstön elinympäristöä.

HS:N ARTIKKELISSA  22.3.22 Pariisin apulaispormestari Christophe 
Najdovski kertoi Pariisin kaupunkimetsähankkeesta ja sanoi, että  

todella kauan kaupunkeja on rakennettu toimintojen erottelun periaatteella. 
Yhtäällä on kadut liikkumiseen ja toisaalla puistot rentoutumiseen. Mutta 

kaupunki puistojen kanssa ei enää riitä, on siirryttävä puistokau-
punkiin. Tämä vihreä vallankumous on jo suomalaisilla suunnit-

telupöydillä. Parasta aikaa suunnitellaan ja rakennetaan entistä  
parempaa katutilaa, joka konkretisoituu kaupunkilaisille  

muutaman vuoden kuluttua valmistuvissa katuhankkeissa.

KATU ON myös sosiokulttuurinen tila. Pandemian aikana 
ravintolat levittäytyivät katutilaan, mikä lisäsi monen  
ravintolan selviytymismahdollisuuksia. Kasarmintorin  
kesäterassi ja ympäröivät kesäkadut houkuttelivat kau-
punkilaisia viime kesänä nauttimaan kesäisestä kaupunki- 
elämästä. Mutta voisiko katutila olla hybridi laajemminkin 
kuin kesäterassin verran?

KADUN TARKOITUS  on ajateltava uusiksi. Roolin muutos 
tulee lähteä strategiasta ja siitä, miten kaupungit huomi-

oivat katutilan monet tarpeet ja kestävyyden vaatimukset. 
On määritettävä, mitä kaikkea katutilalla tavoitellaan, sillä 

hyvä katutila on kaupungin elinehto. Tulevaisuuden katu ei 
ole enää vain katu. Katu on hyvinvoinnin lähde, elinkeinojen 

alusta ja kestävyystavoitteiden saavuttaja.

Yhden minuutin kaupunki tuo 
vihreän vallankumouksen

Johanna Sahlstedt | Liikenne ja Infra -sektorin johtaja, WSP Finland

Teemu Toivanen ja Marko Heinonen kertovat, että EasyOpp tahtoo olla 
markkinoiden paras. Se onnistuu asiakkaiden toiveet täyttämällä.

K un Marko Heinonen teki 
töitä EasyOppin kilpailijoil-
la, hän törmäsi jatkuvasti 

samaan ongelmaan: asiakas ehdot-
ti toiminnanohjauspalveluun pien-
tä, oman yritystoimintansa kannalta 
tärkeää parannusta, mutta kehitys-
idea jätettiin toteuttamatta. 

Heinonen halusi luoda tilalle 
helppokäyttöisen, kaikki toimin-
nanohjausjärjestelmän osat yhteen 
kokoavan ratkaisun, joka mukautuu 
erilaisten ja erikokoisten kenttätyö-
tä tekevien yritysten tarpeisiin. Hän 
toi ajatuksensa asiakkaiden tarpei-
den mukana räätälöitävästä palve-
lusta silloisen yhteistyökumppanin-
sa tietoon, mutta idea kuopattiin. 

Tuhansien kuljetus-, maanraken-
nus- ja kiinteistönhuoltoyritysten 
kanssa 15 vuoden aikana työsken-

Asiakasta kuuntelemalla 
markkinoiden parhaaksi 

nellyt Heinonen tiesi, että uuden-
laiselle toiminnanohjauspalvelulle 
on huutava tarve. Hän päätti hypätä 
yrittäjän rooliin, jotta pääsi toteut-
tamaan ideansa itse.

– Aloimme kehittää palvelua uu-
sien yhteistyökumppaneiden kans-
sa pikkuhiljaa. Julkaisimme ensim-
mäisen myyntiversion noin vuoden 
kehittämisen jälkeen, ja ensimmäi-
set asiakkaat aloittivat tammikuussa 
2022, Heinonen kertaa vuonna 2020 
perustetun HeiMaTec Oy:n ja sen ra-
kentaman toiminnanohjauspalve-
lun, EasyOppin, tarinaa.

Jatkuvaa tuotekehitystä 
Päätös yrityksen perustamisesta ja 
järjestelmän kehittämisestä kannat-
ti, sillä kasvu on ollut huimaa. 

– Teemme tänä vuonna noin 1,5 
miljoonan euron liikevaihdon, mikä 
tarkoittaa noin nelinkertaista luke-
maa edelliseen vuoteen verrattuna, 
myyntijohtajana ja Heinosen liike-
kumppanina vuodesta 2021 alkaen 
toiminut Teemu Toivanen kertoo.

– Kaikki, mitä jää viivan alle, me-
nee tuotekehitykseen. Haluamme 
olla markkinoiden paras, hän jatkaa.

Kehitystyötä ohjaa ajatus asiak-
kaiden toiveiden kuuntelemisesta. 
Kaikki järjestelmään tälläkin hetkel-
lä työstettävät ominaisuudet ovat 
lähtöisin asiakkaiden tarpeista.

– EasyOpp mukautuu asiakkai-
den prosesseihin eikä toisinpäin. 

Avoin kulttuuri tukee kasvua
Jatkuvan kehitystyön ja vuosikym-
menien kokemuksen lisäksi Easy-
Oppin menestystä selittää Heinosen 
ja Toivasen mukaan eri alojen huip-
puosaajista koostuva työyhteisö ja 
kumppaniverkosto. Yhden miehen 
firma on kasvanut kahdessa vuo-
dessa 23 henkilön tiimiksi, jossa on 
mukana muun muassa tuotekehi-
tyksen, myynnin, markkinoinnin ja 
asiakaspalvelun ammattilaisia. Tuo-
tekehityksessä yrityksen kumppa-
nina toimii jyväskyläläinen Pinja Di-
gital Oy, markkinointia tehdään hel-
sinkiläisen Truly Agencyn kanssa.

– Haemme koko ajan esimerkik-
si projektipäälliköitä ja myyjiä, ker-
too Heinonen.

Työyhteisöä kuvaa Heinosen ja 
Toivasen mukaan ”hyvällä tavalla 
erikoinen yhteishenki” ja halu teh-
dä asiat erottuvalla tavalla. 

– Kokeilemme rohkeasti uutta ja 
teemme markkinointia pilke silmä-
kulmassa, Toivanen kuvailee.

Avoimuus ja matala organisaatio- 
rakenne helpottavat innovatiivisten 
päätösten tekemistä. Siksi työyhtei-
sön jäsenet pidetään kartalla tuote-
kehityksen vaiheista, joihin kaikil-
la on myös mahdollisuus vaikuttaa. 

Asiakkaiden tarpeisiin  
mukautuvan EasyOpp- 
toiminnanohjausjärjestel-
män taustalla on tuhansia 
toiveita, joita liikkuvan 
työn tekijät ovat vuosien 
varrella esittäneet.
teksti saana lehtinen 
kuva patrik pesonen

P U H E E N V U O R O 

Liikkuvan työn ammatti-
laisille tehty toiminnan-
ohjausjärjestelmä kokoaa 
tärkeimmät ominaisuu-
det yhdelle alustalle.  
Arkea tehostava ratkaisu 
vähentää virheitä ja tuo 
merkittäviä säästöjä.

L ukuisiin eri järjestelmiin 
pirstaloitunut rutiinien 
hallinta syö tehoa monen 
liikkuvan työn ammatti-

laisen arjesta. Kun useista palasista 
koostettuja, yrityksen tarpeita hei-
kosti palvelevia toiminnanohjaus-
ratkaisuja paikataan vielä paperila-
puille tehdyillä kirjauksilla, ajetut 
kilometrit ja tehdyt työtunnit pää-
tyvät harvoin laskulle asti. 

Lokakuussa 2021 lanseerattu  
EasyOpp ratkoo kenttätyön hallin-
nan haasteita tekemällä toiminnan-

EasyOpp haluaa olla nimensä mukainen: iisi operaatio asiakkaalle. Kätevän liikkuvan työn toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotto on nopeaa ja asiakaspalvelu on apuna aktiivisesti.

ohjauksesta nimensä mukaisesti ii-
sin operaation. HeiMaTec Oy:n ke-
hittämä, liikkuvan työn ammattilai-
sille suunniteltu kokonaisratkaisu 
kokoaa tavallisesti monen tunnuk-
sen takaa löytyvät palvelut yhdel-
le alustalle. 

– EasyOpp sisältää muun muassa 
tilausten- ja työmaanhallinnan, työ-
ajanseurannan, laskutuksen, varas-
toinnin, paikannuksen, kaluston-
hallinnan sekä Extranet-tilauspor-
taalin, perustaja ja operatiivinen 
johtaja Marko Heinonen luettelee.

Koko työnhallinnan ketjun digi-
talisoiva järjestelmä mukautuu eri-
kokoisten yritysten yksilöllisiin pro-
sesseihin ja kasvutavoitteisiin ka-
meleonttimaisella tavalla: jos asiak- 
kaan tarvitsemaa ominaisuutta ei 
ole järjestelmässä valmiina ja siitä 
voidaan ajatella olevan apua muille, 
ominaisuus otetaan työn alle.

– Asiakkailla on paljon hyvin 
samanlaisia haasteita töiden ja ti- 
lausten hallinnoimisessa. Asiakasta 
kuuntelevalla kehitysmallilla pys-
tymme toivottavasti auttamaan 
useampia samanlaisten ongelmien 
kanssa painivia yrityksiä ja myös 

monistamaan hyvät kehitysideat,  
myyntijohtaja Teemu Toivanen 
taustoittaa EasyOppin joustavaa ja 
asiakaslähtöistä toimintatapaa.

Keskitetty ratkaisu säästää 
asiakkaan aikaa ja rahaa 
Kun aiemmin useasta järjestelmäs-
tä koostunut, tehoton kokonaisuus 
vaihdetaan yhteen helppokäyttöi-
seen ja keskitettyyn palveluun, toi-
minnanohjaukseen käytettävät työ-
tunnit ja kulut putoavat Heinosen ja 
Toivasen mukaan jopa 30 prosentil-
la. Säästöjä selittää kirjanpidon ja ra-
hankierron tehostumisen sekä las-
kutuksen ja työaikatietojen automa-
tisoimisen lisäksi polttoaineen ku-
lutusseuranta, jonka tärkeys on ko-
rostunut etenkin nyt, kun polttoai-
neiden hinnat ovat kivunneet poik-
keuksellisen korkealle.

– Kun ajotapaa voidaan mitata, 
yrittäjä voi esimerkiksi pisteyttää 
kuskeja ja palkita taloudellisimmin 
ajavat, Toivanen mainitsee.

Myös helposti kalliiksi käyvät 
virheet on helppo välttää, kun mi-
kään työvaiheista ei jää puuttuvien 
tai vaikeakäyttöisten järjestelmien 

takia muistin varaan. 
– Keikka voidaan laskuttaa heti, 

kun se on kuitattu järjestelmään 
tehdyksi. Tieto valmiista keikasta 
siirtyy rajapintojen kautta suoraan 
taloushallintojärjestelmiin, minkä 
ansiosta kaikki tulee varmasti las-
kutettua ja rahan kierto nopeutuu, 
Heinonen kuvailee.

Työturvallisuuden osalta Easy-
Opp keskittyy erityisesti työtapa-
turmien ennaltaehkäisemiseen. 
Asiakasyritykset voivat lisätä mo-
biilisovellukseen muun muassa pe-
rehdytys-, ympäristönsuojelu- ja 
turvallisuusohjeita sekä oman tur-
vallisuuskäsikirjansa. Esimerkiksi 
työkoneiden ja työvaiheiden riski-
kohtiin liittyvillä tarkistuslistoilla 
on tärkeä rooli onnettomuuksien 
ehkäisemisessä. Jos jotain kaikes-
ta huolimatta sattuisi, se, että vaa-
roja on pyritty todistetusti havain-
noimaan ennen työn aloittamista 
helpottaa asioiden selvittämistä ja 
toiminnan parantamista.

Käyttöönotto jopa viikossa
EasyOppin käytön helppous ulot-
tuu myös järjestelmän käyttöön-

ottoprosessiin. Siinä missä monia 
muita järjestelmiä saa odottaa useis-
ta kuukausista vuoteen saakka, 
EasyOppin toiminnanohjauksen pe- 
ruspalvelu nostetaan pystyyn taval- 
lisimmin 1–2 viikossa. 

– Projektipäällikkö vetää koko 
projektin asiakkaalle avaimet kä-
teen -periaatteella. Käyttöönotto-
prosessi alkaa määrittelypalaverilla 
ja etenee seuraavaksi testiympäris-
tön kehittämiseen. Kun asiakas on 
hyväksynyt testiversion, siirrymme 
tuotantovaiheeseen, Heinonen va-
lottaa käyttöönottoa.

Yhteistyö jatkuu palvelun toimit-
tamisen jälkeen oman yhteyshen-
kilön ja asiakkuuspäällikön kans-
sa pidettävissä ohjauspalavereissa, 
joissa asiakkaat voivat tuoda esiin 
matkan aikana syntyneitä lisäpal-
velutarpeita. Asiakkuuspäällikön 
tehtävänä on kontaktoida kaikki 
asiakkaat säännöllisesti ja kuun-
nella heitä.

– Emme koskaan jätä asiakasta 
pärjäämään uuden palvelun kans-
sa, vaan olemme hyvin proaktiivi-
sia asiakaspalvelussamme, kiteyt-
tää Toivanen.

Järjestelmä, joka mullistaa  
liikkuvan työn ohjauksen

teksti saana lehtinen 
kuva patrik pesonen
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Ruiskutettavat vedeneristeet 
vaihtoehtona bitumikermeille

Mapein ruiskutettavat eristeet ovat suosittu valinta vaativissa rakennuskohteissa. Ruiskutettavan eristeen hyötyihin lukeutuvat muun muassa 
takuuvarma tasainen pinta, saumattomuus sekä se, ettei tulitöille ole tarvetta. 

P itkäkestoinen ja luotet-
tava vedeneristys on ra-
kenteiden välttämätön 
osa siellä, missä raken-

teet joutuvat kosketuksiin kosteu-
den kanssa. Tämä korostuu erityi-
sesti massiivisissa maanalaisissa ra-
kenteissa sekä infrakohteissa, ku-
ten silloissa ja kansissa.

Kun vedeneristystä tehdään, 
korostuu luotettavuuden ja pitkä-
ikäisyyden rinnalla myös se, mi-
ten helppoa työ on tehdä ja mikä 
on tuotteen ympäristöjalanjälki. 
Bitumikermien kanssa työskente-
ly vaatii tulityötä, kermien leikkaa-
mista ja ylijäämämateriaalin asian-
mukaista hävittämistä. Ruiskutet-
tavien vedeneristeiden käytössä 
näitä ongelmia ei ole.

Kustannustehokkaampaa 
ja turvallisempaa työtä
85-vuotias, rakennusmateriaalei- 
hin erikoistunut Mapei tuntee työ-
maiden tarpeet Suomessa – ovat-
han yrityksen tuotteet olleet maan 
markkinoilla 30 vuotta. Valikoi-
maan kuuluu sekä polyureasta et-
tä bitumista valmistettuja ruisku-
tettavia vedeneristeitä. Mapein 
tuotteita on perinteisesti käytetty 
vaativissa maanalaisissa kohteissa 
kuten esimerkiksi metrotunneleis-
sa, parkkihalleissa sekä teollisuus-
työmailla.

Vuodesta 2018 Mapei on tuo-
nut Suomen markkinoille vauh-
dilla monipuolisen tuotevalikoi-
man maanpäälliseen rakentami-
seen. Ruiskutettavia vedeneristei-
tä ovat kaksikomponenttinen ja po-
lyureasta valmistettu Purtop-sarja 
sekä bitumipohjaiset Plastimul-ve-
deneristystuotteet.

Näiden tuotteiden edut ovat kiis-
tämättömät verrattuna kermiin.

– Kustannustehokkuus, asen-
nusnopeus, yhtenäinen pinta, sau-
mattomuus, joustavuus ja se, ettei 
tule hukkaa eikä ole tulitöitä ovat 
tärkeitä etuja, joita tuotteemme 
tarjoavat, luettelee Mapein myyn-
tipäällikkö Robin Stigzelius. 

Asennettaessa ruiskutettava 
materiaali on turvallisempaa kuin 
kermi, koska tulitöitä ei tarvita ei-
kä kuumasta bitumista synny vaa-
raa työntekijöille.

Tuotteista Purtop 400:lla on 
Väyläviraston SILKO-hyväksyntä 
sillankansien ja muiden kansien 

nestemäiseen vedeneristykseen, 
kun eristeen päälle tulee suojabe-
toni tai asfaltti.

Purtop 1000 taas toimii veden-
eristeenä ja pinnoitteena. Se on 
myös juomavesihyväksytty, joten 
sitä voidaan käyttää muun muas-
sa altaissa, siiloissa, teollisuudes-
sa ja katoilla. 

– Polyurean käyttö vaatii ura-
koitsijalta tarkkuutta. Ilman ja 
alustan lämpötilaa tulee seurata. 
Alustan kosteuden, RH-arvon se-
kä vetolujuuden tulee olla Infra-
RYL:n mukaiset. Alustan laadusta 

riippuen voidaan tarvita erillinen 
huokoskittaus ennen pohjusteen ja 
Purtopin levitystä. Alustatyöt vai-
kuttavat hyvään lopputulokseen, 
Stigzelius painottaa.

Jäähyväiset tulitöille
Bitumipohjaisten Plastimul-tuot-
teiden edut kermiin verrattuna ovat 
samanlaiset kuin polyureapohjai-
silla tuotteilla: kustannustehok-
kuus, asennusnopeus, saumatto-
muus ja joustavuus. Tuotteita käy-
tetään maanvastaisessa vedeneris-
tyksessä, kuten sokkeleissa ja tuki-

muureissa sekä yläpohjan höyryn-
suluissa.

Tuotteet ovat SILKO-hyväksyt-
tyjä, radontiiviitä sekä hyväksyt-
ty käytettäväksi Joutsenmerkkira-
kentamisessa. Plastimul-tuotteilla 
voidaan korvata Väyläviraston SIL-
KO-kohteissa kaksinkertainen bitu-
misively ja muissa kohteissa kak-
sinkertainen kermi.

– Kaksinkertaiseen kermiin ver-
rattuna materiaalihinta ja asennus 
ovat erittäin kilpailukykyisellä ta-
solla. Myös saatavuuteen voi luot-
taa, koska Plastimulin raaka-ai-

Ruiskutettavien veden- 
eristeiden asentaminen 
on nopeaa ja kustannus-
tehokasta. Ne myös  
antavat rakenteille  
varman, pitkäikäisen ja  
saumattoman suojan. 
teksti jukka nortio 
kuva joona raevuori

neet eivät linkity ollenkaan Venä-
jään. Nämä seikat sekä muut tuot-
teen edut tekevät tästä erittäin hy-
vän vaihtoehdon kermeille, Stigze-
lius toteaa.

Koska Plastimul on kylmäbi-
tumia, ei tarvita tulitöitä, ei suo-
ja-alueita eikä hukkaa tule. 

Tuotteet ovat saaneet markki-
noilla hyvän vastaanoton. Muun 
muassa Espoon kauppakeskus Lip-
pulaivan, Helsinki-Vantaan lento-
kentän parkkilaitoksen kannen ja 
Tampereen Kannen työmaalla on 
käytetty Mapein Purtop-tuotteita.

Kesäaika on vilkas sesonki maanrakennusalalla. Kallioinen Infran Järvenpään työmaalla 
vuosikymmenien kokemus ja laatu näkyy konkreettisena kädenjälkenä.

“

Kesä on maanrakennuksen vilkkainta sesonkia. Myös Kallioinen 
Infran työmailla painetaan pitkää päivää. Yhtiö on osa hyvinkää-
läistä Kallioinen Yhtiöt -konsernia, joka tarjoaa lähes 50 vuoden 
kokemuksella maanrakennusta ja rakentajan vuokrakaluston. 

Kokonaisvaltaista 
rakentamista

K allioinen Infran työnjohtaja 
Mikko Haakana on valvomassa 
maanpohjakairauksia työmaalla 
Hämeenlinnassa. Hän vastailee 

kysymyksiin koneiden huristessa taustalla.
– Tyypillisiä projektejamme ovat toimi-

tilarakennusten ja talojen maatyöt. Meiltä 
onnistuvat yhtä hyvin laajat urakkakoko-
naisuudet kuin yhden kaivurin ja kuljetta-
jan toteuttamat tuntityöt, Haakana valottaa.

Esimerkiksi viime vuonna Kallioinen Inf-
ra toteutti Hämeenlinnassa MP-Maustepal-
velut Oy:n logistiikkakeskuksen pohjatyöt. 
Tänä kesänä samalla työmaalla tehdään toi-
mistorakennuksen kairauksia. Järvenpäässä 
puolestaan on meneillään koulurakennuk-
sen infraprojekti.

– Suurin osa asiakkais-
tamme on rakennusliik-
keitä, kuntia, taloyhtiöitä 
ja yrityksiä mutta jonkin 
verran on myös yksityisiä 
rakentajia, Haakana lisää. 

Maanrakennuspalve-
luihin kuuluvat muun 
muassa salaojaremontit, 
maapohjan massanvaih-
dot, perustus- ja pinta-
työt, putkitukset, liitos-
työt sekä kaapeloinnit. 
Kallioinen-konsernin kohteet sijaitsevat 
eteläisessä Suomessa, noin 100 kilometrin 
säteellä Hyvinkäältä.

Moderni ja kattava kalusto
Kallioinen Infralla on käytössä monipuo-
linen ja moderni kalusto. Esimerkiksi kai-
vinkoneita löytyy yksitonnisista 22-tonni-
siin asti. Lisäksi paikalle saadaan pyörä- ja 
yhdistelmäkuormaajia, maansiirtoautoja ja 
maantiivistyskalustoa.

Kilpailijoista konserni erottuu siten, että 
sillä on tarjota myös rakentamisessa tarvit-
tava vuokrakalusto ja mobiilinosturit. Näitä 
toimittavat Kallioinen Rent Oy ja Kallioinen 
Cranes Oy. Kaluston ja laitteiden määrä on 

noin 3 000 kappaletta. 
Konserni uusii kalustoa säännöllises-

ti. Esimerkiksi tänä vuonna tulee 15 uutta 
kaivinkonetta, jotka varustellaan uudella 
tekniikalla ja digitaalisella ohjausjärjestel-
mällä. Näin työsuunnitelmat kyetään ohjel-
moimaan koneeseen, mikä lisää töiden su-
juvuutta, tarkkuutta ja turvallisuutta. 

Palvelut yhdeltä luukulta
Konsernin jokaisella osa-alueella on omat 
vastuuhenkilönsä, joiden puoleen asiakas 
voi kääntyä tilaustarpeissa. Haakana sanoo 
käyvänsä myös henkilökohtaisesti tutustu-
massa jokaiseen kohteeseen.

– Vastuuhenkilöt tekevät yhteistyötä ja 
suunnittelevat halut-
taessa tilaajan koko pro-
jektin tarpeet, jolloin 
palvelun saa kätevästi 
yhdeltä luukulta, Haa-
kana vinkkaa.

Myös töiden hinta voi-
daan laskea yhteistar-
jouksena tai osa-aluei-
den erillisinä tarjouksi-
na. Haakanan mukaan 
tilaajat ovat yhä kiin-
nostuneempia saamaan 
maanrakennusurakan 

kokonaispakettina, jolloin asiointi urakoit-
sijan suuntaan hoituu yhden vastuuhenki-
lön kautta.

Kotimaisen perheyrityksen henkilöstöä 
ohjaavat yhteiset arvot: joustavuus, no-
peus, vastuunkanto ja asiakaskeskeisyys. 
Kunnia-asiana on, että asiakas saa juuri si-
tä, mitä tilaa.

Kallioinen-konsernin historia ulottuu 
vuoteen 1973, jolloin hyvinkääläinen Veijo  
Kallioinen aloitti toiminnan maanrakennuk-
sella ja laajensi sitä pian raskasnostopalve-
luihin. Perustaja on edelleen mukana kon-
sernissa, joka on laajentunut useiksi yhti-
öiksi. Työntekijöitä on nykyään 55, ja toi-
mitusjohtajana toimii Isto Nuorkivi.

V ihreä rakentaminen on yksi mo-
nista merkittävistä tekijöistä il-
mastonmuutoksen torjumises-
sa, ja siksi ympäristöministe-

riö ja Business Finland panostavat vuosien 
2021–2023 aikana yhteensä lähes 40 miljoo-
naa euroa rakennetun ympäristön ilmasto-
työhön. Rahoituksen lähde on EU:n elvy-
tysrahoitus.

Ympäristöministeriön toinen hakukierros 
on juuri päättymäisillään ja kaksi on vielä 
jäljellä. Business Finlandin viimeinen, noin 
15 miljoonan euron suuruinen hakukierros 
päättyy lokakuun lopussa.

Vähähiilisen rakennetun ympäristön oh-
jelman tarkoituksena on tukea rakentami-
sen tutkimus-, kehitys- ja innovaatiohank-
keita, joilla voidaan kehittää myös aiempaa 
ilmastoystävällisempää infrarakentamista. 
Ympäristöministeriön projektikoordinaat-
tori Maija Stenvall avaa, että tukea voivat 
hakea kaikenlaiset organisaatiot.

– Hakemuksen voi laittaa jokainen orga-
nisaatio, jonka hanke liittyy rakennettuun 
ympäristöön. Hakija voi olla yritys, kunta, 
järjestö tai vaikka tutkimuslaitos.

Tukea myönnetään uusien, vihreää raken-
tamista tukevien ratkaisujen löytämiseen.

– Tuen avulla voidaan kokeilla jotain uut-
ta, jolla tähdätään rakennetun ympäristön 
vähähiilisten ratkaisujen kehittämiseen.

Kotimaahan hankkeita suunnittelevat or-
ganisaatiot voivat hakea tukea ympäristö-
ministeriöltä. Jos organisaatio näkee hank-
keessaan kansainvälistä potentiaalia ja ha-
luaa tehdä innovaatiollaan vientiä, tuki hae-
taan Business Finlandilta.

 
Kehittämistarvetta on paljon
Suomessa ollaan monessa mielessä edellä-
kävijöitä ilmastonmuutoksen torjumisessa, 
mutta tekemistä riittää yhä. Infrarakentami-
sessa tarvitaan runsaasti tutkimusta ja ke-
hittämistä vähähiilisyyden saavuttamiseksi.

– Esimerkiksi tietojenhallinnassa ja mate-
riaalipankeissa on vielä paljon kehittämistar-
vetta. Niihin tarvitaan vielä lisää työkaluja, 
joilla saataisiin edistettyä vähähiilisyyttä. Joi-
takin käytäntöjä on kehitetty jo pitkään, ku-
ten uusiomateriaalien teknisen soveltuvuu-
den arviointia. Monesti kyse on käytännön-
läheisistä toimintamenetelmistä, kertoo Väy-
läviraston yksikönpäällikkö Laura Yli-Jama.

Vähähiilisyyden saavuttamisen tarve vain 
korostuu, sillä IPCC:n tuoreen ilmastorapor-
tin mukaan ilmaston lämpenemisen pysäyt-
tämiseksi tarvitaan entistä rajumpia toimia. 
Lisäksi ilmastonmuutoksen aiheuttamat il-
miöt vaikuttavat jo nyt infraan, minkä takia 
eri tilanteisiin sopeutuminen on tärkeää.

– Iso haaste on siinä, että tarvitsemme tie-
toa ja osaamista, joilla kehitetään yhteistyö-
tä ja verkostoja. Esimerkiksi tulvat, lämpöti-
laerot ja myrskyt ovat asioita, jotka vaativat 
sopeutumista. Miten ilmastonmuutos vai-
kuttaa rakennusmateriaalien kestävyyteen 
ja rakennustapoihin, miten muutosten en-
nustettavuutta voidaan parantaa ja miten ra-
kentamisessa pystytään ottamaan aiempaa 
paremmin huomioon olosuhteet ja tietotar-
peet, Yli-Jama kiteyttää.

Vähähiilisen rakennetun ympäristön oh-
jelman tavoitteena on edistää myös eri toi-
mijoiden yhteistyötä. Yhteistyössä olennais-
ta on oikeiden hankekumppaneiden löytä-
minen. Avustusten lisäksi ohjelma tarjoaa 
rakennetun ympäristön ilmastotyöstä kiin-
nostuneille toimijoille alustan laajalle ver-
kostoitumiselle, yhteistyölle sekä parhaiden 
oppien jakamiselle.

– Tukimahdollisuuksiin voi tutustua netis-
sä kirailmasto.fi-sivustolla, Stenvall vinkkaa.

Julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin organisaatioilla on 
mahdollisuus saada tukea Vähähiilisen rakennetun ympäristön 
ohjelmasta, jonka avulla vauhditetaan vihreää siirtymää. 

Infrarakentamisen 
kehitystä tuetaan 
miljoonilla euroilla

Tukea voi hakea mikä tahansa organisaatio, kertovat ympäristöministeriön projekti- 
koordinaattori Maija Stenvall ja Väyläviraston yksikönpäällikkö Laura Yli-Jama.

teksti toni rajamäki  kuva juha arvid helminen

teksti ritva-liisa sannemann  kuva teemu heikkilä

Kunnia-asiana  
on, että asiakas 
saa urakalta  
juuri sitä, mitä  
on tilannutkin.
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U seat Suomen kau-
pungeista ja kun-
nista järjestävät 
kiinteistönhuollon 
ja infran kunnos-

sapidon tuottamisen itse. Henki-
löstön eläköityminen ja kaluston 
uusimiseen liittyvät investointi-
tarpeet tekevät yhtälöstä kuiten-
kin haastavan. Alltime-konsernin 
toimitusjohtaja Juha Murtopuron 
mielestä infrapalveluiden ulkois-
taminen olisikin monille kunnille 
fiksu ratkaisu.

– Infran kunnossapitopalvelui-
ta tarjoava yritys on alan erikois-
osaaja, jonka henkilöstöllä on alan 
viimeisin osaaminen ja konekanta 
ajan tasalla. Kehittyneiden proses-
sien käyttöönotto parantaa palvelui-
den tasoa ja pidemmällä aikavälillä 
myös palveluiden tuottamisen kus-
tannustehokkuus paranee selvästi. 
Oleellista on myös se, että ulkois-
tuksen myötä asiakkaan pääomaa 
vapautuu muuhun toimintaan ja 
kunnossapitokulujen budjetoin-
ti helpottuu, Murtopuro summaa.

Kuntien ja kaupunkien alueura-
kat ovat kooltaan niin mittavia, että 
monet isommatkaan palveluntarjo-
ajat eivät pysty niitä kokonaisuute-
na tarjoamaan. Yrityksellä tulee ol-
la riittävästi resursseja ja laaja-alais-
ta osaamista sekä pitkälle kehitetyt 
palveluprosessit ja vahva, laadukas 
alihankintaverkosto. 

Alltimella on satsattu jo pitkään 
erikokoisten kunta-asiakkaiden pal-
velemiseen. Nykyään yritys tuottaa 
palveluita Rovaniemen, Järven-
pään, Espoon, Helsingin ja Van-
taan kaupungeille sekä esimerkiksi 
Inkoon ja Kirkkonummen kunnille.

– Meillä on laaja-alainen ja pitkä 
kokemus alan palveluiden tuottami-
sesta sekä maalla että vesiväylillä, 
joten isommatkin alueurakat tai nii-
den ulkoistukset onnistuvat ongel-
mitta koko Suomessa. Ulkoistusten 
yhteydessä yksi vaihtoehto on, että 
lunastamme kunnan tai kaupungin 
olemassa olevan kaluston ja otam-
me henkilöstön palkkalistoillemme. 
Työntekijöiden näkökulmasta muu-
tos on usein mieleinen, sillä olemme 
suuri ja vastuullisesti toimiva työn-
antaja, joka pystyy tarjoamaan hy-
vät mahdollisuudet kouluttautu-
miseen, työnkiertoon sekä etene-
miseen uralla, Murtopuro kertoo.

Henkilöstöstä ja ympäristöstä 
huolehtiminen ovat Murtopuron 
mukaan tärkeä osa Alltimen vas-
tuullista liiketoimintaa. Tämä nä-
kyy esimerkiksi työolosuhteisiin, 
-hyvinvointiin ja -turvallisuuteen 

Tehoa ja laatua  
ulkoistamalla

sekä kehittyneeseen konekantaan 
panostamisessa. Alltimen tavoit-
teena on siirtyä vaiheittain uusiu-
tuvaan polttoaineen sekä sähköisen 
kaluston käyttöönottoon. 

– Kunnianhimoisena tavoittee-
namme on kasvaa toimialan vas-
tuullisimmaksi toimijaksi lähivuo-
sien aikana. Tavoitteeseen pääsemi-
seksi olemme käynnistäneet usei-
ta hankkeita yhteiskuntavastuun, 
ympäristön ja läpinäkyvän hallin-

non osa-alueilla. Olemme esimer-
kiksi ottamassa käyttöön vastuul-
lisuusraportointia.

Sijoittaja tuo uusia panoksia 
perheyrityksen kasvuun
Alltime Oy:n historia juontaa vuo-
teen 1996. Tuolloin kempeleläinen 
Jussi Tuohino aloitti lukio-opinto-
jensa lomassa pienimuotoisen ko-
neurakoinnin ja kiinteistönhuolto-
palvelujen tarjoamisen. Kymme-
nen vuotta myöhemmin hän perusti  
Alltimen. Sittemmin yritys on kas-
vanut niin orgaanisesti kuin yritys-
ostoin. Viime vuoden lopulla Allti-
me-konsernin liikevaihto oli kivun-
nut jo noin 31 miljoonaan euroon ja 
yritys työllisti noin 300 henkilöä. 

Vuodenvaihteessa Alltimen pää-
omistajaksi tuli suomalainen MB 
Rahastot. Murtopuron mukaan lii-
ketoimintajärjestelyn tavoittee-
na on mahdollistaa yrityksen vah-

va kasvu ja kansainvälistyminen. 
Tuohino jatkaa yrityksessä edel-
leen merkittävä omistajana. 

– Tähtäämme Pohjoismaiden joh-
tavaksi rakennetun elinympäristön 
kunnossapitäjäksi. Tavoitteenam-
me on saavuttaa lähivuosina 200 
miljoonan euron liikevaihto. Suo-
men markkinoiden ohella haluam-
me laajentua Ruotsin markkinoil-
le. Kuten tähänkin asti, haemme 
kasvua orgaanisesti ja yrityskaup-

pojen kautta. Uusi vahva omistaja 
tuo meille resursseja ja kyvykkyyt-
tä, joiden avulla pystymme saavut-
tamaan tavoitteemme.

Murtopuro laskee Alltimen kes-
keisiksi vahvuuksiksi osaavan hen-
kilöstön, laaja-alaisen osaamisen, 
toimivat prosessit sekä modernin 
kaluston. Tämän vuoden aikana 
yritys on lähtenyt uuden pääomis-
tajan tukemana rakentamaan uut-
ta vahvuusaluetta digitaalisuudes-
ta. Nyt tavoitteena on uudistaa roh-
keasti ja ennakkoluulottomasti pe-
rinteistä kiinteistönhuolto- ja infra-
palvelualaa. 

– Uusien digitaalisten työkalujen 
avulla voimme esimerkiksi optimoi-
da kalustomme käyttöä ja työvuo-
rosuunnitteluamme sekä automati-
soida prosessejamme. Digitaalisuus 
lisää osaltaan toimintamme läpinä-
kyvyyttä, sillä asiakkaamme voivat 
seurata toimintaamme oman käyt-

Alltime tarjoaa kunnille ja kaupungeille fiksun tavan kiinteistönhuolto- ja infrapalveluiden tuottamiseen tai  
ulkoistamiseen. Kun asiat tehdään oikein, kustannustehokkuus, laatu ja vastuullisuus mahtuvat samaan yhtälöön.

teksti tuomas i. lehtonen  kuvat teemu heikkilä

töliittymänsä kautta. Alltimen työn-
tekijöiden käytössä on jo mobiiliap-
pi, jolla voidaan hoitaa tehokkaasti 
työhön liittyvää viestintää ja työtun-
tien raportointia. Mobiiliappia tul-
laan kehittämään paljon ja samalla 
parannetaan työn tehokkuuttaa ja 
työtehtäviin liittyvää raportointia.  

Alltimen suunnitelmissa on myös 
tarjota asiakkailleen ympärivuoro-
kautista kiinteistöjen ja infraympä-
ristöjen olosuhdevalvontaa, joka pe-

rustuu erilaisten antureiden välittä-
mään tietoon. Sekä kiinteistöhuol-
lon että infranhoidon työtarpeeseen 
saadaan silloin heräte antureista ja 
siten saadaan nopeutettua korjaus- 
prosessia. Valvontapalveluiden 
tuottamista varten suunnitelmissa 
on perustaa 24/7 valvomo.

– Monet asiakkaamme keräävät 
dataa kiinteistöistään, joten valvon-
tapalveluille on jo kysyntää. Mikä-
li asiakas tarvitsee, pystymme jär-
jestämään myös antureiden asen-
nus- ja ylläpitopalvelun joko meidän 
oman kiinteistöhuollon tai yhteis-
työkumppaniemme kautta.

Valtteina kattava tarjonta ja 
proaktiivinen toimintatapa
Vuosien myötä Alltimen palvelutar-
jonta on kasvanut laajaksi. Hieman 
yli puolet konsernin liikevaihdosta 
tulee infrapalveluista ja loput kiin-
teistöpalveluista. Infrapuolella yri-

tys tarjoaa teiden ja katujen kunnos-
sapitoa sekä ulkoliikuntapaikkojen, 
viheralueiden ja leikkipaikkojen ra-
kentamis-, huolto-, asennus- ja tar-
kastuspalveluita. Infrapalvelut ve-
sillä -yksikkö vastaa sisävesiväylien, 
meriväylien ja satamien kunnossa-
pidosta sekä huoltotöistä.

Kiinteistöpalvelujen saralla All-
timen palvelurepertuaariin kuulu-
vat kattavien kiinteistöhuolto- ja 
siivouspalveluiden ohella LVIA-, 
sähköasennus-, remontointi- sekä 
Tunturi-Lapissa myös rakentamis-
palvelut. Murtopuro painottaa, et-
tä Alltime pystyy tuottamaan kiin-
teistöpalveluja myös vaativimpiin 
teollisuuskiinteistöihin. 

– Kasvusta huolimatta olemme 
pystyneet pitämään organisaatio-
rakenteemme matalana ja jousta-
vana. Asiakkaalle tämä näkyy vai-
vattomuutena, nopeutena ja fiksus-
ti toteutettuina palveluratkaisuina. 
Yksi vahvuuksistamme on proak-
tiivisuus. Kun tunnemme asiakkai-
demme tarpeet, pystymme enna-
koimaan tulevat tilanteet ja ehdot-
tamaan aktiivisesti asiakasta tuke-
via toimenpiteitä, Murtopuro sanoo.

Kasvua kuntasektorilta
Pohjois-Pohjanmaalta ponnista-
neelle Alltimelle Oulun seutu ja 
Lappi ovat olleet aina vahvaa toi-
minta-aluetta. Yrityksen päätoimi-
paikka sijaitsee tänäkin päivänä Ou-
lussa. Yrityksellä on runsaasti asiak-
kaita muun muassa Rovaniemellä, 
Luostolla, Pyhällä ja Sodankylässä. 

Kasvun myötä Alltime on laajen-
tanut toimintaansa Uudellemaalle, 
erityisesti pääkaupunkiseudulle se-
kä Päijät-Hämeeseen, joista on tul-
lut yritykselle vahvaa liiketoimin-
ta-aluetta. Jatkossa Alltimen tavoit-
teena on kasvattaa toimintaansa ko-
ko maahan. Erityisesti suuret kasvu-
keskukset, kuten Turun ja Tampe-
reen alueet, kiinnostavat. 

– Infrapuolella haemme kasvua 
erityisesti uusista kunta-asiakkuuk-
sista. Kiinteistönhuoltopalveluissa 
puolestaan kohdistamme myyn-
tiä erityisesti yrityksille kasvukes-
kuksissa sekä teollisuudessa toi-
miville asiakkaille. Pystymme laa-
jentamaan toimintamme uusille 
maantieteellisille alueille ketteräs-
ti. Emme perusta suuria toimipis-
teitä. Tarvitsemme hyvät sosiaaliti-
lat henkilöstöllemme sekä tilat ka-
lustomme säilytystä ja huoltoa var-
ten. Kevyt organisaatio auttaa meitä 
pitämään byrokratian loitolla ja toi-
mintamme kustannustehokkaana, 
Murtopuro summaa.

Alltime tekee laadukasta infra-alan kunnossapitotyötä moderneilla välineillä ja alan parhaalla osaami-
sella. Kunnossapitopalveluiden ulkoistaminen voi olla kunnille vaihtoehto, jota kannattaa harkita.

Alltime tarjoaa 
huoltopalveluita  

lähes mihin tahansa 
ympäristöön – 

myös vesille.
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Laadukas työ ja hyvä 
asenne näkyvät kauas

Riihimäellä, liikenteen solmukohdassa Eteläisen Asemakadun ja Kulmalan puistokadun risteyksessä on alkanut keväällä 2022 mittava paran-
nusprojekti, joka näkyy katukuvassa ja tuntuu kaupunkilaisten arjessa. Työstettävillä kaduilla kulkee noin 14 000 ajoneuvoa vuorokaudessa.

R iihimäen kohde on kai-
kille urakan osapuolille 
haastava, sillä se sijait-
see vilkkaasti liikennöi-

dyllä paikalla ja virtaavan veden 
äärellä. Meidän täytyy lisäksi to-
teuttaa työt tuetussa kaivannossa, 
kertoo työnjohtaja Tero Pohjonen 
RTA-YHTIÖT Oy:stä. 

Töiden tilapäisesti aiheuttamasta 
haitasta huolimatta hanke on tärkeä 
toteuttaa. Rakenteilla olevan kierto-
liittymäratkaisun tavoitteena on ris-
teyksen välityskyvyn ja liikennetur-
vallisuuden parantaminen. Lisäksi 
putkisiltatyö on osa laajempaa tul-
variskien hallintahanketta. Riihi- 
mäen keskusta on valtakunnallisesti 

merkittävä tulvariskialue. 
– Tästä syystä Riihimäen kaupun-

ki on yhdessä Hämeen elinkeino-, 
liikenne- ja ympäristökeskuksen 
kanssa laatinut Vantaanjoen vesis-
töalueen tulvariskien hallintasuun-
nitelman, Pohjonen jatkaa.

Puolen vuosisadan kokemus
Hyvinkääläinen RTA-YHTIÖT Oy on 
toteuttanut monipuolisia ja monia-
laisia infra- ja teollisuusrakentami-
sen hankkeita yli 50 vuotta ympäri 
Suomen. Riihimäen hanke on yksi 
monista yrityksen pääurakoitsijana 
toteuttamista kohteista. 

– Mitä vaativampi rakennushan-
ke tai -työmaa, sitä vahvempia ja 

kilpailukykyisempiä kokonaisura-
koinnissa olemme, kertoo työpääl-
likkö ja kohteen vastaava työnjoh-
taja Heikki Räsänen. 

– Meillä on omaa maanrakennus- 
ja kunnossapitokalustoa noin 60 
yksikköä, ja teemme myös kone- 
ja kuljetuspalvelua sekä kunnos-
sapitoa.

Yrityksen menestyksen salaisuus 
on tarkka keskittyminen asiakkai-
den tarpeisiin, tehokkaaseen pro-
jektinhallintaan sekä erityisesti hen-
kilöstön osaamisen ja ammattitai-
don jatkuvaan kehittämiseen.

– Alakin jo vaatii tietyt päte-
vyys-, turvallisuus- ja korttikou-
lutukset. Lisäksi meillä on jatku-

Hyvinkääläinen maanrakennusyritys tunnetaan alalla 
luotettavana urakoitsijana ja loistavana työnantajana. 
Nyt yhtiö rakentaa Riihimäellä uutta kiertoliittymää 
haastavassa, runsaan liikenteen ympäristössä.
teksti aino pokela  kuva joona raevuori

“
Mitä vaativampi  
rakennushanke,  
sitä vahvempia  
urakoinnissa 
olemme.

Fossiiliteräs 
jää historiaan
n Terästuotetukkuri Tibnor 
kuuluu SSAB-konserniin, 
joka valmistaa ja kehittää  
erikoislujia teräksiä ja 
nuorrutusteräksiä.

n Emoyhtiö SSAB:n tavoit-
teena on olla maailman 
ensimmäinen fossiilivapaa 
terästuotevalmistaja.

n Fossiilivapaita terästuot-
teita lasketaan markkinoille 
vuodesta 2026 lähtien.

Ruskeasuolle nousevan uuden raitiovaunu- ja bussi- 
varikon paikalla on kiireinen rakennustyömaa.  
Valtavan kaivannon seinämiä pitävät paikoillaan  
tukevat ja turvalliset teräslevyt, jotka tuotetaan  
lähellä työmaata – ja pian myös fossiilivapaasti.

Ekologista 
lähiterästä 
työmaille

H elsingin Ruskeasuol-
la rakennetaan uutta 
varikkohallia raitio-
vaunuille ja busseille. 

Suunnitelmien mukaan uusi halli 
on Helsingin joukkoliikenteen käy-
tössä vuonna 2024. 

Työmaan vieressä hurisee yksi 
kaupungin vilkkaimmista liikenne-
väylistä, mutta laidoille asennetut 
korkeat teräslevyseinämät pitävät 
ympäröivän maa-aineksen tukevas-
ti ja turvallisesti paikoillaan raken-
tamisen ajan.

Kyseiset teräslevyt eivät ole mi-
tä tahansa terästä, vaan tuore ko-
timainen materiaalisovellus ympä-
ristövastuullisempaan rakentami-
seen. Terästukkuri Tibnor on yh-
dessä valmistaja SSAB:n kanssa 
kehittänyt rakennusteollisuudelle 
uuden tuotteen käytettäväksi koh-
teissa, joissa ei ole tiukkoja vaati-
muksia teräksen lujuudelle ja pin-
nanlaadulle. Tibex-levyt syntyvät 
SSAB:n Raahen ja Hämeenlinnan 
tehtailla materiaalista, jota yrityk-
sen oma laadunvalvonta ei ole kel-
puuttanut korkeimpaan mahdolli-
seen laatuluokitukseen. 

– Tällä tavoin saamme hyöty-
käyttöön sellaisetkin tuotteet, jois-
sa on valmistuksessa syntynyt vä-
häinen laatupoikkeama, esimer-
kiksi venymäarvo alle standardin 
tai pientä pintavikaa, kertoo liike-
toiminnan kehityspäällikkö Janne 

Miettinen Tibnorilta.
Aiemmin levyt olisivat pääty-

neet vientimarkkinoille tai suo-
raan romumetalliksi ja uudelleen-
sulatettavaksi. Teräksen valmis-
tus on koko prosessin energiain-
tensiivisin vaihe, joten Tibex-le-
vyjä käyttämällä voidaan pienen-
tää sekä valmistajan että rakenta-
jan hiilijalanjälkeä pidentämällä te-
räksen elinkaarta. On arvioitu, että 
SSAB tuottaa nykyään noin seitse-
män prosenttia Suomen hiilidiok-
sidipäästöistä.

– Tibex-laatuinen teräslevy on 
myös hinnaltaan edullisempi vaih-
toehto käytettäväksi monissa ra-
kennuskohteissa, Miettinen muis-
tuttaa.

Kustannustehokas ja 
vastuullinen materiaali
Materiaalitehokas ajattelu tuo mo-
nesti säästöjä. Ympäristöasioiden 
ohella kustannushyöty on merkit-
tävä tekijä rakennusaikaisen tuki-
rakenteen, eli settiseinän, valinnas-
sa Ruskeasuon rakennustyömaalla.

– Tässä kohteessa ei voinut käyt-
tää normaalia ponttiseinää. Pää-
dyimme poraamaan paalut ja aset-
tamaan Tibex-levyt niiden väliin, 
kertoo Skanska Infran vastaava 
työnjohtaja Patrik Thesleff. 

Skanska on Tibnorin pitkäai-
kainen yhteistyökumppani, ja Ti-
bex-levyt on jo otettu nopeasti 

käyttöön yhtiön työmailla. 
– Tämä on nyt vuoden sisällä nel-

jäs kohde, jossa on Tibex-ratkaisu 
käytössä, ja kokemukset ovat hy-
vät. Meille on myös iso arvo siinä, 
että se on vastuullisempaa kuin 
normaali teräs, Thesleff jatkaa.

Lähiteräksellä minimoidaan 
kuljetuksen päästöt
Terästä käytetään paljon sekä ra-
kentamisen aikaisena tukiraken-
teena että pysyvissä rakenteissa. 
Tibnor toimittaa monipuolises-
ti infrarakentamisen terästuottei-
ta, kuten pontteja, palkkeja ja ank-
kurointiteräksiä. Tibex-levyt ovat 
tuote, joka on suunniteltu nimen-
omaan suomalaisen rakennusteol-
lisuuden käyttöön.

– Tehtaan tavoite on tietenkin 
aina se, että valmistetaan priimaa, 
mutta prosesseissa syntyy väistä-
mättä myös jossain määrin hävik-
kiä. Näin on varsinkin silloin, jos 
tehtaan omat laatuvaatimukset 
ovat tiukemmat kuin yleisten stan-
dardien määrittelemä minimitaso, 
kertoo myynnin kehityspäällikkö 

Pekka Günther Tibnor Oy:lta. 
– Tibexin ansiosta saamme kai-

ken käyttökelpoisen materiaalin 
markkinoille, ja haluamme myös 
hyödyntää sen mahdollisimman 
lähellä tuotantopaikkaa, jotta pys-
tymme minimoimaan tavaran kul-
jetuksesta syntyvät päästöt, Günt-
her lisää.

Tulevaisuuden ekoteräs 
on täysin fossiilivapaata
Terästukkurina Pohjoismaissa ja 
Baltian alueella toimivan Tibnorin 
emoyhtiöllä SSAB:lla on kunnianhi-
moiset tavoitteet fossiilisesta ener-
giasta irrottautumisessa. 

Yhtiö on aloittanut miljardiluo-
kan investoinnit teknologiaan, jolla 
se tavoittelee kokonaan fossiiliva-
paan prosessin toteutumista aina 
kaivostoiminnasta lopputuottee-
seen saakka. Fossiilivapaan teräk-
sen laatu ja ominaisuudet ovat sa-
mat kuin nykyisen teräksen. Ensi-
sijaisena erona on, että prosessis-
sa käytetään energiana ainoastaan 
fossiilivapaata sähköä ja biopoltto-
aineita.

Fossiilivapaita tuotteita on tulos-
sa markkinoille asteittain vuodes-
ta 2026 alkaen. Tavoitteena on, et-
tä kaikki SSAB:n laitokset pystyvät 
tuottamaan fossiilivapaata terästä 
vuoteen 2030 mennessä.

Tibnorin toimittamat Tibex-terässeinämät pitävät kaivannon maa-aineksen paikoillaan rakennustöiden 
ajan. Seinämät on tehty teräksestä, joka ei täytä kaikista tiukimpia laatuvaatimuksia.

Skanska Infran Patrik Thesleff sekä Tibnorin Janne Miettinen ja Pekka 
Günther Ruskeasuon uuden raitiovaunu- ja bussivarikon työmaalla.

teksti mika niiniranta  kuvat joona raevuori

vasti henkilöstön koulutuksia se-
kä esimerkiksi projektinjohto-, esi-
mies- ja oppisopimuskoulutuksia. 
Opimme myös paljon mentoroin-
timenetelmällä, jossa kokeneempi 
on tuoreemman tekijän työparina, 
Räsänen jatkaa. 

Räsäsen mukaan RTA:lla on hyvä 
oppilaitosyhteistyö ja koulun pen-
kiltä opiskelijat saavat hyvän teoria-
pohjan ja tuntuman työhön. Kuiten-
kin vasta työmaalla saadaan se var-
sinainen käytännön oppi. Tämä tuo 
hänen mukaansa kaikille alan toimi-
joille myös ison vastuun. 

– Tätä yritysten ja koulumaail-
man yhteistyötä kannattaisi kehit-
tää enemmän, jotta olemassa oleva 
tieto siirtyisi paremmin vanhoilta 
tekijöiltä uusille ja kouluista valmis-
tuisi markkinoiden tarpeiden mu-
kaisia osaajia, alalla 30 vuotta työs-
kennellyt Räsänen huolehtii. 

Alalla on kiinnostavia töitä, 
mutta myös osaajapula
RTA:lla on alalla pitkän historian li-
säksi ja hyvä maine työntekijöiden 
keskuudessa. Yrityksen arvot ri-
peys, täsmällisyys ja idearikkaus nä-
kyvät arjessa ja kuuluvat puheessa.

– Jotain on todella tehty oikein. 
Työssä huumori kukkii, arvot näky-
vät ja tekeminen on reipasta.Työn-
tekijöidemme joukossa on sellaisia-
kin, joilla on talossa takana yli kol-
mekymmentä vuotta. Uusia osaajia 
löydämme erityisesti puskaradion 
kautta, tieto kulkee ja hyvä kello 
kantaa, Räsänen toteaa. 

Räsänen kuitenkin tunnustaa, et-
tä hyvien osaajien rekrytoiminen on 
heillekin koko ajan vaikeampaa ai-
van kautta linjan niin työntekijä- 
kuin työnjohtotasolla. 

– Alalla on samaan aikaan kova 
buumi ja valtakunnallisesti osaaja-
pula. Kärjistetysti voisi sanoa, että 
kaikki hyvät ovat jo töissä. 

Pohjonen puolestaan kertoo, että 
rakennusalalla vaadittava osaami-
nen on myös muuttunut koko ajan 
teknisemmäksi. 

– Esimerkiksi kaivinkoneiden 
operoiminen vaatii jo aivan uuden-
laista osaamista, kun koneohjaus-
laitteet ovat nostaneen koneenkul-
jettajien ammattiosaamisen uusille 
urille. Myös mittaaminen on digita-
lisoitunut todella paljon.

Monenlaisia tekijöitä kohdanneet 
Pohjonen ja Räsänen kertovat, että 
heidän työmaillaan pärjää reipas ja 
töihin tarttuva ammattilainen. 

– Koulutuksen tietenkin pitää ol-
la kunnossa, mutta myös yleistä pe-
lisilmää asioiden hoitamiseen tar-
vitaan. Kaikki lähtee asenteesta ja 
muu tekemisen meininki kyllä näy-
tetään, Pohjonen lupaa. 

Hyvällä tekemisen asenteella ete-
nee myös rakennushanke Riihimä-
ellä. Työt valmistuvat pääosin vuo-
den 2022 aikana, kevät- ja alkuke-
sään 2023 jää mahdollisesti vielä to-
teutettavaksi viimeistelytöitä.
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S uhdanneherkkä maanra-
kennusala on muutoksessa. 
Maanrakennuksen kokonais-

urakointia tekevä Pirkanmaan Infra 
Oy on tietojensa mukaan alansa en-
simmäisiä yrityksiä, joka ei inves-
toi omaan kalustoon. Mutta miten 
maata rakennetaan ilman kalustoa?

– Teemme kokonaisurakointia 
käyttäen aliurakoitsijoita ja lähin-
nä Hämeen Rakennuskoneen vuok-
rakoneita. Vuokrakoneiden kanssa 
ei tarvitse tehdä ainuttakaan komp-
romissia ja tehokkuus on huipus-
saan, kun jokainen kone on vuok-
rattu juuri sitä nimenomaista teh-
tävää varten, mihin se on kaikkein 
sopivin, kertoo Pirkanmaan Infran 
toimitusjohtaja Tero Sulin.

Hämeen Rakennuskone Oy (HRK) 
on pian 50-vuotias perheyritys, joka 
palvelee seitsemästä toimipisteestä 
ympäri Etelä-Suomea. Yrityksen si-
toutunut toimintatapa laajalla ko-

Vuokrakoneilla 
työ tehostuu eikä 
keskeytyksiä tule

nevalikoimalla ja hyvällä toimitus-
varmuudella luovat pohjan pitkä-
jänteiselle kumppanuudelle ja en-
siluokkaiselle asiakaskokemukselle.

Pirkanmaan Infran toimintamalli 
perustuu vakiintuneisiin, luotetta-
viin kumppanuuksiin, joissa jokai-
nen vastaa omasta tontistaan. Yksi 
kumppani on HRK Konevuokraa-
mot, joka vastaa yrityksen kone-
tarpeista. Vuokra-ajat vaihtelevat 
päivistä kuukausiin, ja suhde on lä-
hes symbioottinen. Sulinin mukaan 
HRK voi esimerkiksi ostaa Pirkan-
maan Infran tarvitseman koneen, 
kun he itse vuokraavat sen työmaal-
leen puoleksi vuodeksi.

Konevuokraamo on ennen 
kaikkea asiantuntija
Sulinin mukaan Pirkanmaan Infral-
la 90 prosenttia kalustovuokrauk-
sesta hoituu yrittäjän omalla asian-
tuntemuksella. Silloin konevuok-

raamon roolia ja asiantuntijuutta 
on, että työkoneet ovat laadukkai-
ta, huollettu huolto-ohjelmien mu-
kaan ja ne kulkevat työmaille ja pois 
juuri siten kuin on sovittu. Loput 10 
prosenttia työkoneista valikoituu 
vuokraamon asiantuntemuksella. 

– Vuokraamo tietää, millä ko-
neella mikäkin työ saadaan tehtyä. 
Kerron vain omat tarpeeni ja HRK:n 
asiantuntijat kertovat, millä se tar-
ve täyttyy. Koneet kehittyvät jatku-
vasti, ja esimerkiksi sähköistä ja työ-
maatiloista heillä on sellaista asian-

tuntemusta, jota itselläni ei ole.
Työmaiden turvallisuus on ny-

kyään erittäin valvottua, ja kaik-
kien koneiden tulee olla kunnossa. 

Sulinin mukaan yhteistyö HRK:n 
kanssa tässä yhteydessä on ollut 
erinomaista. Jos oman nostimen 
kanssa tulisi pienikin ongelma työ-
turvallisuuden kanssa, niin työt 
pysähtyisivät odottamaan huol-
toa. Vuokraamo hoitaa koneen ai-
na kuntoon – tai tarvittaessa toi-
mittaa korvaavan laitteen – ja työt 
voivat jatkua. 

– Viimeisin uusi kalusto, hybridi- 
ja sähkötekniikkaa sekä kaikki ai-
na kunnossa. Eikä sido meiltä pää-
omaa. Tämä on alan suunta.

Oman kaluston kanssa olisi pakko tehdä sitä, mihin on kone hankittu. Nyt on käytössä aina vain tarvittava. 
Näin Pirkanmaan Infra pystyy antamaan kilpailukykyisen tarjouksen eri hankkeisiin, kertoo Tero Sulin.

teksti ja kuva hämeen rakennuskone

Työmaiden koneet ja vaatimukset koneiden suhteen 
monimutkaistuvat. Yhä useampi urakoitsija hyödyn-
tää konevuokraamon palveluita kalustotarpeissaan.

“
Vuokraamolla 
tiedetään, millä  
koneella mikäkin 
työ onnistuu.

Laadukas palvelu, ihmis-
läheinen arvomaailma, 
läpinäkyvä toiminta ja 
rautainen osaaminen  
kasvattivat yhden hengen 
maansiirtopalvelusta yli 
100 henkilöä työllistävän 
pääurakoitsijan.

J yväskyläläinen Harry Mäkelä 
osti ensimmäisen kaivinko-
neensa 35 vuotta sitten tar-
koituksenaan työllistää itsen-

sä tarjoamalla maansiirtopalveluita 
paikallisille rakennuttajille. Mäke-
lä tulikin alalla nopeasti tunnetuk-
si hyvin tehdyistä projekteistaan, 
rehdistä toimintatavastaan sekä 
tasokkaasta asiakaspalvelustaan. 
Luotettavalle ja ratkaisukeskeisel-
le maanrakennuskumppanille riitti 
kysyntää myös yhteiskunnallisesti 

Infra-ala muuttuu, mutta perinteiset arvot menestyksen takana pitävät silti pintansa. Maansiirto Harry Mäkelän urakoissa korostuvat ihmisläheisyys ja aito kumppanuus.

vaikeina aikoina. 
Vuosikymmenten kuluessa yh-

den miehen intohimosta startan-
nut toiminta on kasvanut haasta-
viin kohteisiin erikoistuneeksi kai-
ken kattavaksi maansiirtopalve-
luksi, joka kehittyy jatkuvasti inf-
ra-alan mukana.

– Palvelemme pääsääntöisesti 
suuria energiayhtiöitä ja kaupunke-
ja pääurakoitsijan roolissa ammat-
titaitoisen henkilöstön sekä kump-
paniverkoston voimin. Meillä on jo-
kaisella toimialalla vahva erikois-
osaaminen, ja pystymmekin tarjo-
amaan asiakkaillemme kaikki maan 
alle tehtävät temput, toimitusjoh-
taja Simo Pynnönen kertoo yhtiön 
kilpailuedusta hymyillen.

Liiketoiminnan kasvusta huoli-
matta toimintatavat ovat pysyneet 
maanläheisenä.

– Etsimme aina aktiivisesti uu-
sia ratkaisuja ja asetamme ihmiset 
kaikessa toiminnassamme etusijal-
le. Isojen onnistumisten taustalla 
ovat asiakaskeskeinen ajattelu ja 
henkilöstöstä huolehtiminen sekä 
jatkuva osaamisen kehittäminen, 
pitkän matkaa yhtiön tarinassa mu-

kana kulkenut Pynnönen listaa kas-
vuyhtiön menestystekijöitä.

Kasvua perinteitä vaalien
Perheyhtiön palvelukseen vuon-
na 2017 siirtynyt Pynnönen tuli yh-
tiöön kehittämään prosesseja, jotta 
ne vastaisivat parhaalla tavalla tä-
män päivän tarpeisiin. Aikaisempi 
20 vuoden työkokemus energia- ja 
infra-alalta antaa erinomaiset läh-
tökohdat toiminnan uudistami-
seen. Samalla kuitenkin kunnioi-
tetaan yrityksen perinteistä arvo-
pohjaa. 

– Henkilöstön ammattiosaami-
sen kehittäminen ja kouluttautu-
miseen rohkaiseminen varmista-
vat sen, että meillä on kyvykkyyt-
tä vastata maanrakennusalan haas-
taviin tarpeisiin myös tulevaisuu-
dessa, Pynnönen sanoo.

Viime vuosina yhtiössä on inves-
toitu erikoiskaluston kasvattami-
seen ja prosessien kehittämiseen. 
Uusi teknologia ja toimintojen digi-
talisoiminen ovat nostaneet projek-
tijohtamisen ja työsuunnittelun uu-
delle tasolle. Kun mittarit ovat kun-
nossa, epäkohtiin päästään reagoi-

maan ajoissa ja asiakkaiden tarpei-
siin onnistutaan vastaamaan kus-
tannustehokkaasti ja ajanhallinnal-
lisesti entistäkin paremmin.

– Nykyaikaiset järjestelmät lisää-
vät työturvallisuutta ja laatua sekä 
mahdollistavat työmaiden aikatau-
lujen ja työvoiman resursoinnin op-
timoinnin. Parempi tieto lisää tur-
vaa sekä minimoi riskit. Tekemises-
tämme tulee myös tehokkaampaa 
ja budjetoinnista täsmällisempää, 
Pynnönen mainitsee. 

Parhaiden urakoiden avain 
on aito vuoropuhelu
Maansiirto Harry Mäkelän ihmislä-
heisiin toimintaperiaatteisiin kuu-
luu aito kumppanuus sekä aktiivi-
nen vuoropuhelu tilaajaosapuolen 
kanssa. 

– Mitä avoimempaa vuoropuhe-
lu tilaajan kanssa on, sitä parem-
piin lopputuloksiin päästään. Kun 
organisaatiot ovat valmiita käy-
mään haastaviakin keskusteluja ra-
kentavasti ja dialogin seurauksena 
syntyy toimivampia käytäntöjä yh-
teisten tavoitteiden toteuttamisek-
si, kuopan kaivamisesta tulee eri-

Maanrakennustöitä lujalla ja 
luotettavalla ammattitaidolla

teksti mari korhonen 
kuva maansiirto  
harry mäkkelä

tyisen mukavaa. Haastavat projek-
tit ovat lahja alalle, sillä ne pakotta-
vat meidät kehittymään, Pynnönen 
kertoo hymyssä suin. 

Yhtiössä panostetaan avoimeen 
ja rehelliseen kulttuuriin, jossa on 
turvallista tehdä myös virheitä.

– Jos ei uskalleta tehdä virheitä, 
ei uskalleta tehdä myöskään pää-
töksiä, ja tällöin relevantit kehitys-
askeleet jäävät ottamatta. Virheis-
tä selvitään nostamalla käsi reilus-
ti pystyyn tilanteen korjaamiseksi, 
Pynnönen huomauttaa.

Muuttuvassa maailmassa yrityk-
sen inhimillinen arvopohja ja rat-
kaisukeskeinen ote pitävät edel-
leen pintansa. Maailmantilantees-
ta huolimatta tulevaisuus näyttää 
valoisalta. 

– Urakoitsijoille materiaalien ja 
raaka-aineiden hintojen yllättävä 
nousu on iso riski, johon tilaajapuo-
li on kuitenkin suhtautunut erittäin 
ymmärtäväisesti. Neuvottelume-
nettelyllä uusiin kilpailutuksiin on 
onnistuttu rakentamaan tiettyjä in-
deksisidonnaisia kompensointeja. 
Se on aitoa kumppanuutta, Pynnö-
nen kiittelee yhteistyön voimaa.
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Rakentamisen logistiikka 
harppaa seuraavalle tasolle

Kahva Oy tuo rakentamiseen säästöjä ja tehoa täsmätoimituksillaan. Kun logistiikka toimii saumattomasti ja oikea-aikaisesti, työmaa pysyy 
myös turvallisena, tietävät toimitusjohtaja Alexander Stefanov ja liikennejärjestelyjen liiketoimintajohtaja Toni Korjus.

R akennustyömaiden ar-
ki näyttäytyy työmaan 
koosta riippumatta yl-
lättävän samanlaisena: 

tavaraa tuodaan tontille jatkuvalla 
syötöllä, ja ennen pitkää jokainen 
vapaa soppi on täyttynyt. Työnjoh-
taja seisoo puhelin kourassa vastai-
lemassa loputtomiin kysymyksiin. 
Mihin viedään laatat, mihin ovet, 
entä ikkunat? Ovatko liikennejärjes-
telyihin tarvittavat luvat kunnossa? 
Aika tärvääntyy kaikkeen muuhun 

kuin työnjohtamiseen. 
Pian tavaroita jo etsitään ja liiku-

tetaan uudestaan paikasta toiseen.
Näkymä voisi olla päinvastainen. 

Arvokasta rakennusmateriaalia ei 
loju säiden armoilla, eikä se vie tilaa 
katualueelta. Rakentajan ei tarvitse 
pulittaa kalliita alueenkäyttömaksu-
ja. Laatoittajat saavat oikean mää-
rän laattoja oikeaan aikaan. Ovien 
ja ikkunoiden asentajat pääsevät 
hommiin suunnitellusti. Liikenne-
järjestelyihin tarvittavat luvat on 

haettu ajoissa. Työnjohtaja johtaa 
töitä puhelinmaratonien sijaan. 

Aki Vickholm sekä Alexander  
Stefanov hoksasivat, että raken-
nuslogistiikan ja siihen liittyvät lii-
kennejärjestelyt voisi hoitaa totut-
tua tehokkaammin. He yhdistivät 
osa-alueet ensimmäisenä Suomes-
sa toimivaksi kokonaisuudeksi ja 
perustivat Kahva Oy:n. Bisneksen 
kasvettua liikennejärjestelyjen liike-
toimintajohtajaksi nimitettiin Toni  
Korjus. Stefanov oli työskennellyt 

isossa rakennusyhtiössä ja nähnyt 
työmaiden todellisuuden. Kahvas-
sa hän vastaa toimitusjohtajana lo-
gistiikasta. Korjus hoiti aiemmin Es-
poon kaupungilla liikennejärjeste-
lyihin liittyviä lupa-asioita. 

Viiden vuoden aikana Kahva on 
hoitanut yli 200 työmaan logistiikan. 

– Rakentamisen logistiikka on 
kymmenien miljoonien bisnes, 
jossa on paljon tehostamista. Kaik-
ki lähtee siitä, että tavaraa tuodaan 
oikeaan aikaan, eikä se seiso kadul-
la. Kun katualueita ei käytetä va-
rastointiin, rakennuttajalle syntyy 
kymppitonnien, jopa satojentuhan-
sien eurojen säästöt. Materiaali py-
syy parempana, kun sitä ei säilytetä 
ulkona, ja liikennekin sujuu parem-
min, Stefanov luettelee. 

Kaikki hyötyvät – niin rakennut-
taja, rakentajat kuin kaupunki. 

– Otamme vastuullemme kuor-
mien toimitukset ja tuomme mate-
riaalit perille. Se vähentää työnjoh-
tajien murheita, ja he voivat johtaa 
omaa rakennustyötään, Korjus lisää.

Rakennusmateriaalit  
kootaan terminaaleissa
Monella työmaalla noudatetaan tah-
tituotantoa. Työvaiheet on tarkoin 
jaksotettu, ja parhaimmillaan urak-
ka etenee sulavasti. Kahvan bisnek-
sen juju piilee kahdessa terminaa-
lissa, joissa se yhdistelee toimituk-
siin tarvittavat materiaalit, jos asi-
akas niin haluaa. Näin ollen seitse-
män eri rekan sijaan työmaalle ajaa 
yksi rekka. Materiaalit toimitetaan, 
vaikkapa kerrostalossa, eri kerrok-
siin, joissa on meneillään eri työ-
vaiheet. Tämän sisätäsmäksi kut-
sumansa prosessin Kahva toi Suo-
men markkinoille ensimmäisenä. 

– Tahtituotanto istuu kivasti toi-
mintaamme. Haluamme ohjata ma-
teriaaleja työmaalle vain silloin, kun 
niitä tarvitaan, Stefanov selventää.

Täsmätoimitukset auttavat työ-
maita pääsemään tahtituotantoon, 
jolloin hankkeiden läpimenoaika 
voi lyhentyä Stefanovin laskelmi-
en mukaan jopa kolmanneksella. 
Se on merkittävä parannus alueil-
la, joissa rakennustahti on kiivasta. 

Luvat kuntoon ennakolta
Rakennuslogistiikka sisältää mel-
kein aina kuorman purkuun liitty-
viä liikennejärjestelyjä. Ne vaativat 
yhteistyötä lupavirastojen kanssa. 
Paikan päälle voidaan tarvita liiken-
teenohjausta, tai ajokaista on vaik-
kapa suljettava. Vierekkäisten ra-
kennustyömaiden välille ei saa syn-
tyä päällekkäisyyksiä, vaan betoni-
auton on päästävä naapuritontille, 
kun betonivalut ovat käynnissä.

Kahva hoitaa luvitusasiat hyvis-
sä ajoin ennakkoon ja vastaa turva-
järjestelyistä. Kohteisiin asennetaan 
suunnitelmien mukaiset liikenne-
merkit, opasteet ja suojaukset kai-
kille kulkumuodoille. 

– Toisin kuin kilpailijat, me ha-
luamme kohteeseen mahdollisim-
man vähän liikenneturvatuotteita. 
Se onnistuu, kun minimoimme ka-
tualueiden varauksen tarpeen, Kor-
jus perustelee. 

Materiaalien pihavarastoinnin 
haitallisena sivuilmiönä osa tava-
rasta päätyy työmailla jätelavalle. 
Järkevä toimitussykli auttaa vähen-
tämään paitsi aika- ja materiaalihuk-
kaa, myös kustannuksia.

Tolkuton rekkaralli ja  
sateessa tärveltyvät  
rakennusmateriaalit  
voivat siirtyä historiaan, 
kun rakennuslogistiikka 
ja liikennejärjestelyt  
yhdistetään fiksusti.

teksti helen partti 
kuva riku kylä


