ASIAKAS- JA SIDOSRYHMÄLEHTI

ARVOJEMME MUKAISTA TEKEMISTÄ
Viime vuodet maailmassamme ovat vallinneet poikkeukselliset olosuhteet. Etätyöt, etäpalaverit sekä turvavälit ja muut rajoitukset
ovat tulleet tutuiksi kaikille. Kaikki toimialat
ovat saaneet osansa olosuhteiden luomasta
epävarmuudesta. Normaalit toimintatavat
ovat muuttuneet meillä sekä asiakkaillamme
ja etäpalavereista on tullut osa perusarkea.
Yksilötasolla henkinen kuormitus on ollut
rajua, kun sosiaaliset kontaktit sekä työssä
että yksityiselämässä ovat vähentyneet. Huolenpito toinen toisestamme auttaa kuitenkin
jaksamaan ja sopeutumaan uuteen, vanhan
totutun rinnalle kehittyneeseen normaaliin.
Meille A-Perustuksessa huolenpito tarkoittaa
sitä, että jokaisella on oikeus lähteä terveenä
töistä. Työturvallisuudesta huolehtiminen
sekä työhyvinvoinnin ylläpito ja edistäminen
ovat tiiviisti läsnä päivittäisessä tekemisessämme. Työssä jaksamisesta huolehtiminen
sekä miellyttävä työilmapiiri edesauttavat
työntekijöitämme kehittymään yhdessä
yrityksemme kanssa. Osana työturvallisuuskäytäntöämme varmistamme työmailla henkilösuojainten lisäksi varusteiden ja
työkalujen laadun sekä huolehdimme turvallisten työtapojen noudattamisesta. Meille on
tärkeää turvallinen ja laadukas lopputulos,
asiakkaan menestyminen sekä ympäristön ja
yhteiskunnan kannalta kestävä toimintatapa.
Huolenpidon rinnalla avoimuus yritysten ja
henkilöiden välillä edesauttaa meille tärkeiden arvojen toteutumista. Rakennusalalla
aikatauluista kiinni pitäminen ja jämäkästi
suoritettu työ ovat itseisarvoisen tärkeitä laadukkaan lopputuloksen kannalta.
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Uskomme, että avoimuus sekä sisäisesti että
sidosryhmiemme suuntaan rakentaa luottamusta. Asiakkailta saamamme palaute on
meille tärkeää ja otamme sen vastaan suoraselkäisesti. Saamamme palaute on vahvistanut näkökantaamme arvojemme suhteen, ja
siksi valitsemallamme tiellä on hyvä jatkaa.
Meillä on halu kehittyä yrityksenä edelleen.
Vuonna 2021 A-Perustus on aloittanut maarakennusliiketoiminnan. Tarve toimintojemme laajentamiseen tuli sekä asiakkaidemme
tarpeesta että omasta halusta. Arvojemme
mukaisesti uusi liiketoiminnan osa pyöräytettiin käyntiin ketterästi mutta jämäkästi.
Alusta pitäen maarakennusliiketoiminta liittyi tärkeäksi osaksi sähköasemarakentamista
edeten sujuvasti myös muihin hankkeisiin. Ketteryys onkin paitsi arvomme, myös
voimavaramme. Pystymme reagoimaan ja
tarttumaan tarvittaessa nopeasti muuttuviin
tilanteisiin ja erilaisiin hankkeisiin. Toimintamallimme on viilattu tehokkaaksi ja betonin tapaan jämäkkä toimintamme hyödyttää
erityisesti asiakkaitamme.
Arvomme näkyvät yrityksemme päivittäisessä
toiminnassa sekä asennoitumisessa. Huolenpito toisistamme, avoimuus luottamuksen
rakentamisessa, jämäkkyys noudattaa ohjeita
ja ketteryys sopeutua muuttuvaan tilanteeseen edesauttavat meitä pysymään terveenä
sekä pitämään yhteiskunnan rattaat pyörimässä. Arvomme sopivat siis myös laajemmin käytettäväksi niin yksilö-, yhteisö- kuin
yritystasolla!

TUTUSU KOHTEISIIMME APERUSTUS.FI/REFERENSSIT
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JOHTAMISJÄRJESTELMÄ A:N TASOLLA
Johtamisjärjestelmä kattaa kaikki
toiminnot, prosessit ja resurssit, joita
tavoitteiden saavuttaminen edellyttää. Konseptoinnin ja prosessikuvausten ansiosta työt sujuvat tehokkaasti tekijästä tai toimipaikasta
riippumatta. Koska ISO-sertifiointi
on luotettava todistus laadun järjestelmällisestä kehittämisestä, tuo sertifiointi uskottavuutta myös sidosryhmien keskuudessa – erityisesti
uusia tuttavuuksia solmittaessa.

Heti toimintamme ensimmäisinä vuosina
havaitsimme, että asiakkainamme oli sekä
kunnollisia että vähemmän kunnollisia yrityksiä. Kun asiakkaanamme oli kunnollinen
yritys, oli haastavienkin projektien toteutus
laadukkaasti ja kannattavasti sujuvaa ja mielekästä. Oli selvää, että meidän paikkamme on
kunnollisten joukossa.
Yksi tärkeä askel päämääräämme kohti oli
johtamisjärjestelmämme saattaminen Atasolle. Näin toiminta pysyisi tiukasti hallinnassa myös tulevaisuudessa.
Ketteryyttämme olimme luovineet markkinoilla taitavasti ja projektinhallintamme oli
jo lähtötilanteessa hyvällä tasolla. Huolena
oli kuitenkin osaamisen siirtyminen entistä
suuremmalle työntekijäjoukolle toiminnan
laajentuessa uusiin toimipisteisiin. Parhaat
käytännöt oli vakinaistettava, joten seuraavana tehtävänämme oli prosessien kuvaaminen
ja vastuiden kirjaaminen palaverikäytäntöjä
ja viestinnän kehittämistä myöten.

0400 362 361
4

Vaihtoehtoina johtamisjärjestelmän pohjaksi
olivat rakennusalalta tuttu RALA ja kansainvälisesti tunnettu ISO 9001 -laatujärjestelmä.
Huomasimme, että ISO 9001 on kansainvälisyydestään ja laajuudestaan johtuen vakuuttavampi vaihtoehto ja teimme päätöksen
johtamisjärjestelmän sertifioinnista. Myös
työturvallisuuskulttuurimme vaati ryhtiliikkeen, minkä seurauksena valitsimme johtamisjärjestelmän tueksi ISO 45001 -työterveysja työturvallisuusjärjestelmän.

Jälkikäteen on helppoa todeta, että
jokaisen kunnollisen firman tulisi
luoda toimiva johtamisjärjestelmä
osaksi päivittäistä tekemistä.

Kuvasimme toimintamme konseptikirjaan
ja standardien vaatimukset tulivat tutuiksi
pykälä kerrallaan. Kaiken lähtökohtana oli
toimiva johtamisjärjestelmä standardien
ohjaillessa luontevasti dokumentointia ja
haastaessa meitä ajattelemaan. Samalla
tarkastelimme organisaatiomme henkilöstöä,
palveluja, koulutuksia, laitteita, tiloja sekä
rooleja laatutavoitteiden saavuttamisen
näkökulmasta.

Ammattitaidolla ja aikataulussa

LAADUKASTA
RAUDOITUSPALVELUA

040 643 1151
www.mkraudoitus.fi
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HENKILÖSTÖ MENESTYSTEKIJÄNÄ
Vaikka betonirakentaminen on kovaa
ja joskus kylmääkin, linjaa henkilöstöjohtamisemme pehmeitä arvoja ja
lämmintä suhtautumista kumppaneihimme ja toisiimme.
Henkilöstöjohtamisen (HR) tehtävänä on tukea
yrityksen johtoa ja esihenkilöitä henkilöstöön
liittyvissä asioissa ja varmistaa, että yrityksen
strategian toteuttamiseksi on käytettävissä
riittävät, osaavat ja hyvinvoivat henkilöstöresurssit. Meillä A-Perustuksella on töissä 120
ammattilaista, joista jokaisella on yrityksessä tärkeä tehtävä. Panostamme voimakkaasti
asiakastyytyväisyyteen, laatuun, työturvallisuuteen ja työntekijöidemme hyvinvointiin.
Haluamme aidosti, että työntekijöillämme on
töissä hyvä olla. A-Perustuksen toiminnan
perustana ovat ISO 9001 -laatujärjestelmä
sekä ISO 45001 -työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmä. Haluamme olla paras työpaikka,
ja teemme tämän tavoitteen eteen töitä joka
päivä. Myös työturvallisuus on meille todella tärkeää – jokaisella on oikeus lähteä töistä
terveenä. Työ voi myös edistää hyvinvointia.
Pyrimmekin tuomaan työntekoon ja arkeen
käytänteitä, joiden ansiosta tämä toteutuisi
mahdollisimman hyvin. Mukavien työkavereiden lisäksi tarjoamme työntekijöillemme
etenemis- ja vaikuttamismahdollisuuksia,
kilpailukykyisen palkan sekä arvostettuja
työsuhde-etuja. Työtoverit antavat toisilleen
täyden tuen ja panostamme mielellämme
työntekijöidemme osaamisen kehittämiseen.
Myös avoimen ilmapiirin ja työskentelykulttuurin kehittäminen on meille tärkeää. Siksi
olemmekin listanneet avoimuuden yhdeksi
arvoistamme. Arvot ohjaavat toimintaamme.
Työhyvinvoinnista huolehtiminen on koko
työyhteisön yhteinen tehtävä, jossa organisaation tuki ja panostaminen ovat merkittävässä roolissa. Laadukas ja hyvä johtaminen
sekä esihenkilötyö muodostavat betoninlujan
perustuksen työhyvinvointia tukeville toimille.
Vuonna 2021 esihenkilöteemamme oli työturvallisuus, mikä näkyi esimerkiksi kehityskeskusteluissa ja erilaisissa kampanjoissa.
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Olemme kehittyvä organisaatio, ja siksi painotammekin jatkuvasti yhä vahvemmin esihenkilötyön merkitystä ja hyvää johtajuutta sekä
johtamisosaamista. Tutkimusten mukaan
organisaation johtamiskäytäntöjen on todettu
olevan yhteydessä työhyvinvointiin ja työssä
jaksamiseen. (Kuoppala ym. 2008, Skakon ym.
2010.)

Henkilöstö on tärkein voimavaramme. Huolenpito on yksi A-Perustuksen arvoista ja yrityksen
johto varmistaa työhyvinvoinnin ja terveyden integroimisen kaikkeen toimintaan. Mitä
paremmin osaajamme jaksavat ja viihtyvät
työssään, sitä paremmin pystymme tarjoamaan asiakkaillemme laadukasta ja tehokasta
palvelua valtakunnallisesti.

Kysyimme työntekijöiltämme mikä
työssä on ollut hyvää ja saimme
seuraavia vastauksia. Huikeaa!
- Tiia Karekivi, HR-asiantuntija

Työilmapiiri ja esimiehet.

Positiivinen tulevaisuus.

Avoin kanssakäyminen.

Työkaverit.

Kehittyminen työn mukana.

Positiivinen vastaanotto.

Rohkeus puhua vaikeista asioista.

Työporukka.

Homma toimii.

Laadukkaat pintakäsittelyratkaisut

www.ht-maalaus.fi
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KEMIN BIOTUOTETEHDAS
Metsä Fibren investointipäätös tuo
pohjoiseen Suomeen eloa.

Laiva on lastattu, köydet irti! Nostakaa purjeet!”

Nousuvesi auttoi matkan alkuun. Kannella miehistö
kapteenista messipoikaan katseli horisontissa siintäviä
kangastuksenomaisia satamia, jotka seireenin lailla
houkuttivat matkaan. Paluuta lähtösatamaan ei
ollut, matkaan oli lähdettävä ja kokka osoitti
kohti tulevaisuutta. Vain lokit laivaa
hyvästellessään näkivät, ettei
kukaan kannella olevista edes
kaihonnut jälkeensä...

Perämeren pohjukassa Kemin kaupunkia
lykästi, kun helmikuussa 2021 tehtiin kovasti odotettu investointipäätös Metsä Fibren
uuden biotuotetehtaan sijoittamisesta Pajusaareen. Edellisten vuosien jännitys helpotti
koko pohjoisen Suomen osalta. Miljardiluokan
investointi takaisi töitä valtaisalle joukolle
osaajia.
A-Perustus hioi johtamisjärjestelmäänsä
entistä kovemmaksi. Strategiaan oli yhtenä
suuntana kirjattu teollisuus, ja niillä askelmerkeillä edettiin nyt rohkeasti. Kuten sanonta kuuluu, vierivä kivi ei sammaloidu. Teollisuus olisi tärkeä lisä jo tutumpien toimialojen
rinnalle. Matkalla oli jo kertynyt kokemusta
erilaisista hankkeista Hanhikiven ydinvoimalatyömaalta sähköasemien kautta monenlaisiin tuotantolaitoksiin. Nyt kehitys jatkuu
edelleen.

VAHVA OTE
RAUDOITUKSEEN
Käytössämme on nykyaikainen kalusto
raudoitteiden valmistamiseen. Meiltä saat
teräkset määrämittaisina, taivutettuina
sekä valmiina raudoite-elementteinä.
Tarvittaessa myös toimitamme ja
asennamme raudoitteet paikan päällä.
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Kemiin rakentuvan uuden biotuotetehtaan
potentiaali tunnistettiin hyvissä ajoin ja oikeaa väylää alettiin etsiä. Näköpiirissä oli juuri strategian mukaisia suurempia hankkeita,
joihin mielittiin mukaan. Perusteellinen työ
johti satoisaan lopputulokseen, kun verkkoon
tarttui putki- ja kuljetinsiltojen perustusurakka maarakennustöineen. Syyskuussa 2021 solmittu sopimus konkretisoitui nopeasti, kun jo
lokakuussa kuokka upposi syvälle Pajusaaren
maaperään. Rinnakkain ensimmäisen urakan kanssa lähti liikkeelle joulukuussa toinen
urakka, joka käsittää rikkihappolaitoksen ja
jätevesipumppaamon paikallavalutyöt. Olosuhteet työmaalla ovat moninaiset, kun sadat
urakoitsijat tekevät alueella omaa osuuttaan.
Osaamisen taso mahdollistaa luovimisen eri
vaiheiden välillä ja suoriutumisen urakoista
tyylikkäästi.

Mukanaolo biotuotetehtaan rakentamisessa,
jonka tuotteet valmistetaan ilman fossiilisia
polttoaineita ja joka tuottaa biopohjaista sähköenergiaa, tukee A-Perustuksen periaatetta
vähentää rakentamisen ympäristölle aiheuttamia haittavaikutuksia. Betonin hiilijalanjälki on puhuttanut jo pitkään, ja A-Perustus
on jo aiemmin tuonut esiin näkökulmansa
suunnittelun tehostamisesta. Betonirakenteiden raskaasti mitoitetut terästykset nostavat
ympäristökuormitusta. Betonia tulee käyttää
vain siellä, missä sitä oikeasti tarvitaan.
Kemin biotuotetehtaan tuotanto aloitetaan
vuonna 2023. Uuden tuotantolaitoksen
vaikutus tulee nostamaan Suomen vientiä,
ja valtakunnalliset tulovaikutukset ovat
merkittäviä. A-Perustus tulee olemaan osana
biotuotetehtaan rakentamista vielä hyvän
aikaa.

Ulapalla laivan kokki nosti messin pöydälle padan,
jossa höyryävän kuuma soppa odotti ottajaansa. Aluksen
kapteeni, perämies ja puosu tarttuivat ensimmäisenä lusikkaan ja
alkoivat kauhoa soppaa etsien sattumia. Yhtäkkiä sopasta löytyi
simpukka, jonka sisällä oli helmi. “Se on pojat sillä tavalla, että
me lähdetään Kemiin. Siellä on sitä betonihommaa.”
Lenseä myötätuuli puhalsi ja kuljetti aakkosen pojat pitkin
Perämerta kohti pohjoista aina Kemiin saakka.
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“KYLLÄ POJAT
KLAARAA
TÄMÄN HOMMAN!”
A-Perustus on tehnyt yhteistyötä
Omexom Oy:n kanssa jo useissa
sähköasemaprojekteissa.
Sähköasemaprojektit ovat pidempikestoisia
rakentamisurakoita. Tyypillinen sähköasemaprojekti kattaa kaikki rakennustyöt maarakentamisesta talon rakennukseen. A-Perustus on
mukana Omexom Oy:n hankkeissa jo ennakkotarjouspyyntövaiheesta alkaen. Kokemus
useista sähköasemaprojekteista antaa kannukset kommentoida maarakentamisen työsuunnittelua ja -tapaa sekä ehdottaa ratkaisuja,
joilla toteutukseen saadaan tehokkuutta.
Tarvittaessa A-Perustus suunnittelee myös
kaikki betonirakenteet. Laiteperustuselementtien sekä rakennustöihin liittyvien metalliosien
(kuten sammutusritilät, aidat ja portit) hankinta ja asennus hoituvat A-Perustuksen kautta.
Myös urakan työnjohto sisältyy projektiin.
Kun kaikki hoituu yhden toimittajan kautta ei
tilaajan tarvitse keskittyä rakennustöihin eikä
urakkarajoissa tule epäselvyyksiä.
Haastattelimme useissa sähköasemaprojekteissa mukana ollutta Seppo Yli-Renkoa, joka
toimii Omexom Oy:ssä rakennuttamispäällikkönä. Yli-Renko kuuli A-Perustuksesta ensimmäisen kerran alihankkijaltaan. Myös yrityksen väreihin maalatut autot olivat maanteillä
kiinnittäneet hänen huomionsa. Nämä seikat
antoivat kipinän tutustua A-Perustuksen toimintaan tarkemmin, mikä johti ensimmäiseen
yhteiseen projektiin: sähköasemaan Muhoksella.
Muhoksella A-Perustus suoritti perustyöt ongelmitta, vaikka muuntajabunkkerin korkeiden
seinien rakentamisaikaiset olosuhteet olivatkin haastavat.
“Asentajat eivät turhasta valittaneet vaan puskivat töitä haastavissakin olosuhteissa, se oli
vakuuttavaa”, Yli-Renko kuvailee.
Yli-Rengon mukaan myöhemminkään ei ole
tarvinnut pettyä. A-Perustuksen toiminta on
suoraviivaista ja tähtää siihen, että valmista
pitää tulla.
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VINCI Energies omistaa Omexom-tuotemerkin,
jonka alla Infratek Finland (tunnetaan yleisesti
Omexom Oy:nä) toimii osana suurta kansainvälistä
asiantuntijaverkostoa. Omexomin liikevaihto on
noin 4 miljardia euroa ja maailmanlaajuisesti
työntekijöitä on noin 23 000. Toimintaa on 37
maassa. Liiketoiminta-alueita ovat energiantuotanto,
-jakelu ja -siirto, sähköasemarakentaminen sekä
ylläpito- ja aluepalvelut. Suomessa päärooleissa
ovat sähköasemien rakentaminen ja sähkön jakelu.
Suomessa Omexom Oy:llä on noin 240 työntekijää.

”Kaverit ovat osaavia ja ahkeria – helppo on
ollut toimia tällaisten tyyppien kanssa.”
Muhoksen jälkeen yhteisiä kohteita on ollut
Kalajoella, Torniossa ja Yli-Iissä. Uudemmissa
kohteissa A-Perustuksen urakkaan sisältyy
myös maarakennus sekä muuntajabunkkerin
rakenne- ja perustussuunnittelu koestorakennuksen osalta.
“Olosuhteista riippumatta asenne on ollut
oivallinen ja tekeminen laadukasta”, Seppo
Yli-Renko kertoo. “Ensimmäisen kohteen jälkeen odotukset ovat olleet korkealla ja niiden
mukaan on menty maaliin myöhemminkin.”
Yli-Rengon kokemuksen mukaan paras toimintatapa kaikkien osapuolten kannalta on
suora ja rehellinen kanssakäyminen. Yhteistyökumppaneiltaan hän odottaa ahkeruutta,
mutkattomuutta ja rehellisyyttä.
“Asioista puhutaan niiden oikeilla nimillä ja
nostetaan tarvittaessa kissa pöydälle”, YliRenko toteaa. ”Hautoessa asiat vain paisuvat.”

Rakennusurakoinnissa tulee usein lisätöitä
hyvästä ennakoinnista huolimatta. Avoin
keskustelu on tärkeää myös siksi, että
toisinaan lisätöistä aiheutuu vaateita myös
rakennuttajaa kohtaan. Etukäteen sopimalla
asiat hoituvat helpoimmin.
”Kaikkien osapuolten täytyy saada työstään
palkka”, Yli-Renko korostaa.
“Ammattitaitoa on se, että pystyy sanomaan
mitä on laskettu ja miten työ tehdään.”
A-Perustus on täyttänyt Yli-Rengon odotukset
ja kaikki työnjohtajat ja työntekijät ovat
toimineet rehellisesti ja avoimesti.
“Kokemus A-Perustuksesta on hyvä”, toteaa
Yli-Renko. ”Minulla on pelkästään positiivista
sanottavaa ja ilman muuta suosittelen yritystä
myös muille. Toivon todella, että A-Perustus
pärjää hyvin myös jatkossa.”

Doka Finland Oy
Betonirakentamisen luotettava
kumppani

Doka Finland Oy | Selintie 542, 02330 Selki | Vesuritie 8, 90820 Kello | www.doka.fi
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VÄESTÖNSUOJAT
Väestönsuojat antavat poliitikoille
lisäkeinon vastustaa sotilaallista
uhkailua.
Presidentti Urho Kekkonen totesi aikanaan,
että ”väestönsuojelu on epäromanttinen,
ikävä välttämättömyys. Mutta se ei ole sen
vuoksi yhtään vähemmän tärkeää kuin mikä
muu puolustustoiminnan haara tahansa”.
Tämä ajatus on kantanut väestönsuojien
rakentamisen osalta tähän päivään saakka.
A-Perustus toteuttaa väestönsuojat kriisinajan
varusteluineen suunnittelusta toteutukseen
saakka.
Suomen ensimmäinen väestönsuoja valmistui
Jyväskylään vuonna 1929. Tuolloin väestönsuojien rakentaminen oli vapaaehtoista ja
niitä tehtiin lähinnä kaasuhyökkäyksiä vastaan. Ensimmäiset väestönsuojelulait kirjattiin
juuri ennen talvisotaa. Sittemmin Suomesta on
kehittynyt maailman mittakaavassa merkittävä
väestönsuojelun mallimaa. Väestönsuojapaikkoja on jo lähes koko väestölle. Vain Sveitsissä tilanne on hieman meitä parempi – valtio
kykenee tarjoamaan väestönsuojapaikat koko
väestölle.
“Monesti ei tule ajateltua, mutta kyllä se varmasti kevyemmältä tuntuu lähteä tarvittaessa
rintamalle, kun kotiväelle on olemassa väestönsuojat osana toimivaa siviilipuolustusjärjestelmää”, toteaa A-Perustuksen väestönsuojaspesialisti Marko Liukko.
Vuosittain Suomessa tehdään noin 800 väestönsuojaa, joista A-Perustus toteuttaa jo 10 %.
Määrä kasvaa vuosittain.

Kuvat Lumiareena Iso-Syöte

KARHITEK
VÄESTÖNSUOJATARVIKKEET,
TUULETUS- JA SAVUNPOISTOPUTKET

KARHITEK OY
014 378 1500 • karhitek@karhitek.fi • www.karhitek.fi
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Väestönsuojien lopputoimitukset
Saneeraus palvelut
Valuosien sijoituspiirustukset
Väestönsuojien tarkastukset- ja huollot
Valuosatoimitukset
Jari Yrttiaho puh. 040 1299883
jari.yrttiaho@insyrttiaho.com
https://instoyrttiaho.com/

Suomessa toteutetaan S1- ja S2- luokan väestönsuojia sekä kalliosuojia. Maanpäälliset
väestönsuojat ovat enimmäkseen S1-luokkaa.
Väestönsuojien rakentamisvelvoitteen raja on
vaihdellut aika ajoin ympäristöministeriön ja
sisäministeriön väitellessä rakentamisen kustannuksista. Nykyään väestönsuojarakentamisvelvoitteen raja on yleisesti 1 200 m2, mutta
teollisuus-, varasto-, tuotanto- ja kokoontumisrakennuksissa 1 500 m2. Sisäasiainministeriössä pitkän uran tehnyt Pekka Rajajärvi teki
hiljattain tutkimuksen väestönsuojarakentamisen kustannuksista yhteistyössä A-Perustuksen
ja parin muun toimijan kanssa. Tutkimuksen
johtopäätöksiin kuului, että väestönsuojien
rakentamista kannattaa edelleen jatkaa.
Väestönsuojaan mitoitetaan suoja-alaa 0,75 m2
/henkilö. Varustelu kattaa kaiken kriisin aikana väestönsuojassa tarvittavan ilmanvaihtojärjestelmineen. S1- luokan väestönsuojat
mitoitetaan kestämään 250 kg:n lentopommin
räjähdys väestönsuojan läheisyydessä. Suoraa
osumaa mitoitus ei kestä. S2-luokan suojien
mitoituksessa sen sijaan on huomioitu myös
suora osuma.
“Reilua ylimitoitusta harrastetaan paljon.
Tähän tarjoamme vaihtoehtona suunnittelun
tarkastelua jo hiilidioksidipäästöihin vedoten,
mutta useimmiten aikaansaadaan tilaajalle
myös reilu kustannussäästö ja nopeampi toteutusaikataulu”, Liukko toteaa.

KB KOSKISEN BETONI OY
Valmisbetonin valmistus
Betoninpumppaus
Kuljetus

www.koskisenbetoni.com
HOLLOLA / MÄNTSÄLÄ 0400-2050633
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SAMALLA PUOLEN PÖYTÄÄ
Sähköpostiin kilahtaa uusi viesti.
Siellä uutisvahti ilmoittaa tulevista
rakennushankkeista. “Katohan, tuohan on kiinnostava hanke! Mikähän
rakennuttajalla on tilanne tämän
kanssa, mitenhän me pystyttäis
auttamaan? Minäpä soitan!”
Näin lähtevät useat projektit A-Perustuksella
liikkeelle, kun kiinnostava hanke sattuu tutkaamme. Haluamme tehdä asiakkaan prosessin mahdollisimman helpoksi hankepäätöksen jälkeen ja siksi osallistumme aktiivisesti
alusta lähtien. Usein tässä kohtaa suunnitteluvaihe on alkamassa tai juuri alkanut.
“Meiltä saa myös betonirakennesuunnittelua
tai suunnittelun ohjausta niin saadaan mahdolliset säästön paikat napattua kiinni heti.”
Näin saamme tuotettua asiakkaallemme
omalta osaltamme lisäarvoa, kun koituvat
kustannukset ovat mahdollisimman tarkasti
selvillä heti hankkeen alkumetreiltä lähtien.
Rakentamisen käynnistyttyä asiakkaallamme
on kädet täynnä hankintoja ja tehtävälista on
pitkä.
“Hei, mitä jos me hoidetaan maarakentamisen
ja betonihommien lisäksi elementitkin, niin
se helpottaa sun hommaa?”
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Meidän kantava ajatuksemme on, että toimimme asiakkaamme kanssa rinta rinnan
parhaan lopputuloksen saavuttamiseksi.
Palvelumme ovat monipuoliset ja asiakkaallemme onkin kokonaistaloudellisesti järkevää
käyttää saman toimijan palveluita mahdollisimman laajasti. Isoja kokonaisuuksia yhdeltä
toimijalta hankkiessa urakoiden rajapinnat ja
mahdolliset harmaat linjat vähenevät merkittävästi.
Hankkeen edetessä toimistoista työmaalle,
kaikkien etu on edelleen se, että puhalletaan
yhteen hiileen. Ajoissa esiin nostetut haasteet eivät ehdi muodostua ongelmiksi, kun
niihin tartutaan heti ja mahdolliset ongelmat ratkaistaan yhdessä. Palavereissa läpi
käydyt asiat hoidetaan jämäkästi ja pidetään
kiinni sovituista. “Samalla puolen pöytää”
-toimintatapamme tarkoittaakin avointa ja
suoraselkäistä toimintaa sen eteen, että sekä
asiakkaallamme, itsellämme että myös muilla
hankkeen parissa toimivilla urakoitsijoilla ja
sidosryhmillä on parhaat edellytykset suoriutua tehtävästään kiitettävästi. Tämän uskomme rakentavan luottamusta niin asiakkaidemme kuin sidosryhmiemme suuntaan.
Paras lopputulos kaiken jälkeen onkin se, että
onnistuneesti päättyneen hankkeen jälkeen
saamme asiakkaaltamme luottamuksen osoituksen yhteistyön jatkamisen muodossa.
“No terve! Meillä ois lähössä lähes samanlainen hanke naapurikuntaan. Lähetäänkö
samalla paketilla viemään tämäkin hanke
maaliin?”

A-TARINA
Tämä on lyhyt kertomus kahdesta
kaveruksesta – Raudasta ja Betonista.
Rauta on suoraselkäinen jämäkkä jässikkä,
jolla on lempeä ja avoin luonne. Raudan paras
kaveri on Betoni – luonteeltaan huolehtiva,
kova kuin karju ja ahkera kuin mikä. Kaverusten yhteys on jotain ainutlaatuista; teräksen
lujuutta, timantin kovuutta, yhdessä tekemistä
ja jopa iänikuista rakkautta. Vastoinkäymiset,
yhteiset kokemukset, onnistumiset, elämykset
ja upeat henkilöt ovat rakentaneet siteen, joka
ei murru kovimmankaan paineen alla.

Matkan jatkuessa ystävykset miettivät asiakkaitaan, joiden ansiosta he olivat kulkeneet
niin mielenkiintoisen taipaleen.
“Kyllä minä olen sitä mieltä, että on meillä
ihan loistavat asiakkaat”, Rauta kehuu.
”He tekevät kouluja, päiväkoteja ja halleja, joissa kaikenikäiset voivat harrastaa.”
”Samalla he luovat työpaikkoja ihmisille ja
antavat leipää pöytään”, Betoni lisää. ”Ja rakentavat uskomattomia koteja… Ovat ne kyllä
merkityksellisiä asioita, kun oikein tosissaan
pysähtyy miettimään.”

Rauta ja Betoni tykkäävät liikkua ympäri Suomea miettien menneitä ja muistellen haasteita, joissa he ovat yhdessä kasvaneet ja kehittyneet. Raudan mielestä on uskomatonta, missä
kaikessa he ovat saaneet olla mukana.
“Muistatko, kun rakensimme Kemissä biotuotetehdasta? Tuntui niin valtavalta se urakka, jonka teimme. Hankkeessa realisoitui
kaikki se, johon olimme johtamisjärjestelmällä
tähdänneet.”
“Kyllä, muistan.” Betoni vastaa. “Mukanaolo
silloisessa Suomen metsäteollisuuden suurimmassa urakassa antoi eväät jatkaa valittua
tietä. Oli aivan uskomatonta, miten henkilöstö
otti urakan haltuun.”
“Entä muistatko nuo tuulivoimalat tuolla harjun takana”, muistelee Rauta.
”Oli mielenkiintoista aikaa, kun lähdettiin jälleen kerran tekemään uutta aluevaltausta.”
Kaverusten siivet ottivat tuulta alleen, kun he
saivat olla mukana rakentamassa puhdasta
energiaa tulevaisuutta varten.
“Tuulivoimalat olivat kyllä hyvä lisä Hanhikiven ydinvoimalan sähköön”, Betoni lisää.
”On ollut hienoa olla mukana rakentamassa
erilaisia energiaratkaisuja.”
Yhdessä muisteltiin myös kaikkia niitä erikokoisia sähköasemia, joita oli jo ehditty rakentaa –
ja vielä sähkölinjojen vedot niiden välille. Useita
kilometrejä niitäkin. Se oli valtaisaa energia-aikaa Suomessa.
”Tehtiin sähköä tuottavia laitoksia ja rakennettiin sähkön liikutteluun tarvittavaa infraa,
oltiinpa vielä mukana useissa akkutehdashankkeissakin.” Rauta muistelee.
“Silloin oli kyllä oikea rakentamisen buumi sahojen ja metsäteollisuuden muiden investointien kanssa – ja mietipä vielä biovoimaloitakin,
joita nousi kuin sieniä sateella – uskomattoman
paljon tapahtui lyhyessä ajassa”, Betoni lisää.

Kuulehan kuomaseni – pitkälle
ollaan tultu, mutta näinhän se on,
että ei me yksin olisi pärjätty.
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LIEKKILOUKKU INNOVAATIOSSA
YHDISTYVÄT TYÖ- JA
YMPÄRISTÖTURVALLISUUS

LIEKKILOUKKU® – PALOSUOJA-ARINA,
NESTEPALON TURVALLINEN SAMMUTTAJA
Liekkiloukku on edullinen tapa lisätä työ- ja paloturvallisuutta. Liekkiloukku lisää työturvallisuutta
estämällä liukastumisista, kompastumisista ja nestevuodoista johtuvat onnettomuudet.
Asennus on helppoa ja nopeaa uusiin sekä vanhoihin kohteisiin eikä vaadi muuntajan
käyttökeskeytystä. Liekkiloukku on ympäristöystävällinen ja estää vuodoista
mahdollisesti syntyvät ympäristövahingot. Helppo ja nopea maadoittaa.

www.liekkiloukku.fi | +358 400 467 462

• www.jssuomi.fi

LIEKKILOUKKU

a_perustus

