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16
Liikennemerkit 
inventoitiin Tam-
pereen kaupungin 
tieverkon laajuu-
delta

04
Maltillista kasvua  
Vuonna 2021 vakirekry-
tointeja tehtiin 18, mistä 
huolimatta henkilöstömäärä 
pieneni vuoden aikana 

24
Greeenflag -tunnustus 
Hatanpäälle ja sen kunnos-
sapitäjille

Infran paikkatietoasiantuntijat 
tekivät toukokuussa laajamit-
taista liikennemerkkien inven-
tointia Tampereella. 

Inventoinnin tarkoituksena oli 
saada tietoa kaupungin hallinnoi-
mien alueiden liikennemerkeistä, 
ajoratamerkinnöistä sekä niiden 
kunnosta. 

Vuosi sitten voimaan tulleen 
tieliikennelain mukaan vanhat 
liikennemerkit tulee päivittää 
10 vuoden siirtymäajalla uusiin 
liikennemerkkimalleihin. Sen 
lisäksi laissa on velvoite kunnille 
toimittaa tietoja liikenteenohjaus-
laitteista Väyläviraston Digiroad-
järjestelmään. 

Lain tavoite on tuottaa kattava ja 
ajantasainen liikenteenohjaus-
laitteiden aineisto, jonka avulla 
aidosti mahdollistetaan tiedolla 
johtaminen ja liikenteen palvelui-
den kehitys.

Panoraamakuvaus yli 700 
kilometrin katuverkostolle 

Tiedot liikenteenohjauslaitteista 
kerätään sekä Väyläviraston että 
Tampereen kaupungin infraomai-
suuden hallinnan tarpeisiin.

kuvat Taavi Tihkan, paitsi ala-
kuva: Mia Heikka
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MALTILLISEN 
KASVUN VUOSI

”Kunnossapidon ja 
rakentamisen työn-
johto-osaamista 
lisättiin infraomai-
suuden hallintaan 
liittyvän osaamisen 
ohella.” 
Kuva: Sakari Partio



 Tampereen Infra 5

Yhtiön menestyksen rat-
kaisee henkilöstö ja hen-
kilöstön asenne. Eläköity-
mistahti Infrassa on hurja 
ja uusien osaajien rekry-

tointi toimialan yhteinen haaste. Se on 
myös yksi Infran suurimmista haasteis-
ta, vaikka töissä käytettäisiinkin apuna 
entistä enemmän alihankkijakumppa-
neita. Vuonna 2021 vakirekrytointeja 
tehtiin 18, mistä huolimatta henkilös-
tömäärä pieneni vuoden aikana. Mm. 
kesärekrytointikampanja, oppilaitosyh-
teistyö ja työnantajamielikuvan raikas-
taminen nettisivu-uudistuksella ovat 
Infran perintöä vuodelta 2021, mitä 
tulee uusien osaajien rekrytoinnin työ-
kalupakkiin.  

Infran vuoden 2021 liiketoi-
minnan volyymi ja tulos ovat 
budjetoitua paremmat, mut-
ta edellisvuotta heikommat. 
Kannattavuutta laski yleinen 

kustannustason nousu, mitä ei saatu 
kompensoitua täysimääräisesti toi-
minnan tehostamisella eikä hintojen 
korotuksilla. Kannattavuuteen vaikut-
ti myös kunnossapidon edellisvuotta 
haastavammat olosuhteet. Liiketoi-
mintojen volyymi kasvoi maltillisesti ja 
kannattavuus oli tavoitetasoa parempi 
paikkatieto-, kalusto-, ja rakentamis-
palveluissa. Kunnossapitopalveluissa 
tulos jäi vuonna 2021 tappiolliseksi. 
Kiinteissä kustannuksissa on saavutettu 
säästöjä vuoden 2021 aikana, erityisesti 
vuokrakustannusten osalta.   Myynti-
saamisiin liittyvistä huomattavistakin 

viiveistä huolimatta yhtiön kassa on 
vuoden aikana vahvistunut. 

Strategiset kehityshankkeet 
on saatu vuoden 2021 ai-
kana käyntiin. Tietojärjes-
telmien nykyaikaistaminen 
alkoi vuonna 2021 ja tulee 

saamaan jatkoa. Yhtenäistä toiminta-
kulttuuria edistettiin pelisääntökeskus-
teluin. Sekä kunnossapidon, että raken-
tamisen työnjohto-osaamista lisättiin 
rekrytoinnein ja koulutuksin. Myös 

infraomaisuuden hallintaan liittyvää 
osaamista vahvistettiin organisaatiossa. 
Infran kyvykkyys tarjota isompia pal-
velukokonaisuuksia ja asiantuntijapal-
veluja parantui. Yhtiön strategisena 
tavoitteena on tarjota kilpailukykyisesti 
mm. edellä mainittuja palveluja asteit-
tain laajenevalle omistaja-asiakaskun-
nalle. Vuonna 2021 tehty pohjatyö on 
omiaan tukemaan tuota tavoitetta. 

Lauri Niemi 
Toimitusjohtaja

Vuosittain vaihtuvat sääolosuhteet vaikuttavat Infran kunnossapidon tulokseen merkittävästi. Esimerkik-
si lumikuormien määrä on vaihdellut viime vuosina noin 800 - 45 000 välillä. Talvella 2020 - 2021 
lumenvastaanottopaikoille toimitettiin 21 000 lumikuormaa. Kuva: Sakari Partio. 
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ASIAKASTARPEISIIN 
VASTAAMINEN

”Asiakastarpeisiin 
vastaaminen” sekä 
”sujuva ja tehokas 

toiminta” ovat 
kaksi kolmesta 

Infran strategian 
kehitysteemasta.

Kehitystarpeet nousivat 
esiin strategiaprosessin 
aikana. Tarpeista muo-
toutui edelleen kehitys-
teemat, joille kuvasim-

me sisällön strategiassa ja tiedostimme 
yhdessä organisaation kilpailukyvyn ja 
tuottavuuden kehityksen edellyttävän 
paneutumista näihin kokonaisuuksiin.

Asiakastarpeisiin vastaamisen haltuun-
otto on aloitettu mm. luomalla uusi 
asiakasrekisteri, johon on kartoitettu 

olemassa olevia ja potentiaalisia asiak-
kaita. Asiakkaita on myös kontaktoitu 
tulevan aluehallinnon aiheuttamien 
muutosten vaikutuksesta Infran tarjo-
amiin palveluihin.

Sujuva ja tehokas toiminta on moni-
puolisesti Infran tuotantoa ja tekemis-
tä käsittävä asia. Tämän osa-alueen ke-
hittäminen aloitettiin voimakkaimmin 
kunnossapidon toiminnan kilpailuky-
kyisyyden parantamisesta. Liikkeelle 
lähdettiin syksyllä resurssien määrit-
telyllä sekä toiminnan menettelyiden 
uudelleen kuvaamisella. 

Infran tuottamien palveluiden tarve 
muodostuu suurelta osin kausivaihte-
luiden perusteella ja meidän toimin-
taympäristössä nämä kausivaihtelut 
noudattelevat pitkälti vuoden aikojen 
kiertoa. Niinpä erityisesti kunnossa-
pitosektorilla toiminnan kehittämisen 
rungoksi on valikoitunut vuosikello. 
Toiminnan suunnittelu, itse tekemi-
nen, toiminnan analysointi ja sen pe-
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rusteella tehtävät muutostoimenpiteet 
on jaettu kausien mukaisiksi toimin-
takokonaisuuksiksi, jotka kuvataan 
toimintajärjestelmässä. Toimintajärjes-
telmälle on Rala ry:n myöntämä serti-
fikaatti. Toimintajärjestelmän Toimin-
nan menettelyillä pyritään kuvaamaan 
kaikki vakioitavissa oleva toiminta sekä 
ne toimintatavat, joita noudatetaan 
mm. säätilojen vaihteluista johtuvissa 
jatkuvissa muutostilanteissa toimintaa 
johdettaessa.

Tuotannon tukipalveluiden organi-
saatioon kuuluu neljä erillistä tuotan-
nollista tulosyksikköä liikennemerk-
kipalvelut, päällysteiden valvonta, 
alueurakat ja rakennuttaminen sekä 
kiertotalous. Liikennemerkeissä on 
valmistustyyppistä toimintaa ja muut 
tulosyksiköt ovat enemmän rakennut-
tamis- ja projektinjohto-organisaatioi-
ta.

Liikennemerkeissä vuoden suuri pon-
nistus oli muutto uusiin tiloihin, kun 
siirryttiin Viinikankadun toimipistees-
tä Asentajankadulle. Samassa yhtey-
dessä tilapäisissä liikennejärjestelyissä 
käytettävien merkkien sisäinen vuok-
raus siirrettiin Atalaan varaston hoi-
dettavaksi. Muuton yhteydessä uudet 
tilat sisustettiin toimintaan sopiviksi, 
mikä aiheutti eniten toimenpiteitä lii-
kennemerkkien valmistuksen osalta ns. 
teippaamossa.

Päällystevalvonnan hoidettavaksi var-
sinaisen asfalttiurakan lisäksi siirrettiin 
pienempien kohteiden päällystyksissä 
käytetty paikkuu-urakka. Päällysteval-
vontaa hoitaa muutaman hengen tiimi, 

Asiakastyytyväisyys hyvällä tasolla

Infra teki kaksi lyhyttä asiakastyytyväisyyskyselyä vuonna 2021. Infran 
asiakastyytyväisyyden NPS arvo oli toukokuussa 45 ja joulukuussa 39. 
Infralaiset saivat hyvää palautetta mm. mukavista ihmisistä ja helposta 
yhteistyöstä sekä asiantuntevasta ja asiakkaan huomioonottavasta hyvästä 
palvelusta.

”Erittäin miellyttävää yhteistyötä, ollut aina.  Kuunnellaan asiakkaan kii-
reitä ja muitakin haasteita. Hyvä henkilökunta.”

kuva: Jyrki Ristilä
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jonka sesonki aika ajoittuu kesästä syk-
syyn ja talven hiljaisina kuukausina osa 
väestä on suorittamassa talvikunnossa-
pitotehtäviä. Toimintavuonna tehtiin 
päällystyksiä 209 727 neliömetriä, ura-
remixertöitä 18 866 neliötä, valupaik-
kauksia 422 tonnia, asfalttipaikkauksia 
13 358 neliötä, jyrsintätöitä 71 568 

ja muutamien viherrakennuskohtei-
den rakennuttaminen ja valvonta. Kil-
pailutusvuorossa oli Tasanteen alueu-
rakka, jonka uusi sopimuskausi alkoi 
1.10.2021. Urakkasopimukseen tuli 
uusina asioina mm. laatulupauksia 
sekä omavalvontajärjestelmän käyttö, 
joiden käyttöönotto suoritetiin yhdes-
sä urakoitsijan kanssa. Urakka-alueille 
ulotetaan koko kaupungin kattavat 
kaupunkiympäristön palvelualueen 
suorittamat viheralueiden laatukier-
rokset, joilla seurataan viheralueiden 
kunnossapidon toteutunutta laatua.

Kiertotalous käsittää Tampereen kau-
pungille tehtävän lumen ja maan vas-
taanottotoiminnan. Ylijäämämaiden 
vastaanottoa suoritettiin Kolmenkul-
man alueen vastaanottopisteessä, jo-
hon maata kertyi vuoden aikana 169 
953 kuutiometriä. Lumen vastaanotto-
paikkoja oli kolme Aarikkalassa, Rus-
kossa ja Kolmenkulmassa. Näistä pie-
nin on Aarikkalan vastaanottopaikka, 
johon lunta mahtui 6 645 kuormaa. 
Aarikkalassa on lisäksi rajoitetut vas-
taanottoajat, lunta ei saa ajaa öisin eikä 
viikonloppuisin. Rajoitetuista ajoista 
huolimatta vastaanottopaikka täyttyi 
viikolla 7 ja se jouduttiin sulkemaan. 
Yhteensä lunta tuli 20 775 kuormaa, 
joka oli valtava määrä edellisvuoden 
noin 800 kuormaan verrattuna.

neliötä, ajoratamerkintöjä 30 422 ne-
liötä, joka toteutettiin yhdessä liiken-
nemerkkipalveluiden kanssa.

Alueurakoiden ja rakennuttamisen 
vastuulla oli kolmen kunnossapidon 
alueurakan, satamatöiden, verstaspal-
veluiden, yleisökäymälöiden ylläpidon 

kuva: Taavi Tihkan
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kuvat: Jyrki Ristilä
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TAMPEREEN INFRA 
TYÖNANTAJANA

Vuonna 2021 Tampereen 
Infrassa tehtiin peli-
sääntötyötä yhtenäisen 
toimintakulttuurin edis-
tämiseksi. Toimintakult-

tuurityöhön, sekä vastuullisuuteen ja 
eettisyyteen liittyi myös eettisten peri-
aatteiden julkaiseminen, jotka kertovat 
sen mitä pidämme sopivana toimintana 
ja miten meidän tulee kohdella toisiam-
me ja sidosryhmiämme. Koska eettinen 
toimintakulttuuri on meille tärkeää, 
otimme käyttöömme First Whistle -eet-
tisen ilmoituskanavan, jonka avulla voi 
ilmoittaa, mikäli epäilee väärinkäytöstä 
tai epäasiallista toimintaa.

Kirkastimme vuoden aikana myös työn-
antajalupauksemme, joita ovat mer-
kityksellinen paikallisesti tehtävä työ, 
lupaamamme monipuoliset työtehtä-
vät ja uramahdollisuudet, myönteinen 
suhtautumisemme joustavuuteen työn 
ja muun elämän yhteensovittamisessa, 
työnantajan tuki oppimiseen ja henki-
lökohtaiseen kehittymiseen, sekä lupaus 
hyvästä työyhteisöstä, johon on helppo 
tulla omana itsenään. Vuoden aikana 
lisäsimme konkreettisesti mm. työnan-
tajan myöntämää tukea oppisopimus- 
ja muuhun omaehtoiseen opiskeluun 
ja työn joustavuuden elementtejä sekä 
tarjosimme useita urapolkuja. Vuoden 

aikana 17 infralaista vaihtoi työtehtä-
viään talon sisällä uusiin osaamistaan 
ja kiinnostuksenkohteitaan vastaaviin 
tehtäviin. Työhyvinvointikyselyn tu-
lokset todentavat omalta osaltaan näi-
den lupausten toteutumista, sillä kyse-
lyn mukaan infralaisten kokemus työn 
merkityksellisyydestä on vahva. Työ on 
sopivan haasteellista ja työtehtävät kan-
nustavat tekemään parhaansa. Tasapai-
no työn ja vapaa-ajan välillä, sekä työssä 
kehittymismahdollisuudet koetaan hy-
viksi ja esihenkilöiden toiminta reiluksi 
ja oikeudenmukaiseksi.

Uudistimme myös brändi-ilmeemme, 
joka ilmentää reilua tekemisen meinin-
kiä, varmoja otteita ja ylpeyttä omasta 
kädenjäljestä. Infra ja sen tekijät ovat 
jatkuvassa liikkeessä: Me pidämme ko-
tikulmat kunnossa ja olemme mukana 
tamperelaisten arjessa 24/7. Uudessa 
brändi-ilmeessä keskiössä ovat infra-
laiset, Tamperelaisen arjen rakentajat. 
Uusi ilmeemme näkyy mm. uusilla 
verkkosivuillamme, esitysmateriaaleis-
samme, rekrytointi- ja messutapahtu-
missa ja sähköisissä mainoksissamme.

Vuoden lopulla järjestetyssä oppilaitos-
ten yhteistyötilaisuudessa vahvistim-
me verkostoamme alan oppilaitoksiin. 
Tapaamisella pohjustimme yhteistyön 

tiivistämistä Tampereen Infran tunnet-
tuuden lisäämiseksi työnantajana opis-
kelijoiden keskuudessa, sekä osaamisen 
jakamista molemmin puolin.

Hyvää palautetta ja so-
menäkyvyyttä kesätöistä

Työllistimme 118 kesä- ja kausityönte-
kijää vuonna 2021. Suurin osa määrä-
aikaisista työntekijöistämme työskenteli 
viheralueiden kunnossapidon tehtävis-
sä. Saimme lähes poikkeuksetta hyvää 
palautetta meillä työskentelystä kesä- ja 
kausityöntekijöille suunnatussa palau-
tekyselyssä. Erityisen hyvin tunnettiin 
työtehtäviin liittyvät turvallisuusohjeet, 
joita noudatettiin mallikkaasti. Työ-
tehtäviin liittyviä kehittämisideoita sai 
esittää ja niistä keskusteltiin aiempaa 
enemmän. Myös tukea omaan työhön 
saatiin kiitettävästi. Ruusuja saivat esi-
henkilö ja työporukka, yleinen hyvä 
meininki, oppiminen monipuolisesti 
erilaisissa työtehtävissä sekä perehdytys 
työtehtäviin ja koneiden käyttöön. Vas-
tanneista 96 % kertoi, että voisi tulla 
mielellään uudelleenkin Infraan töihin.
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Uudistettua brändi-ilmettä hyödynnettiin mm. rekrytointi-ilmoittelussa. Muutamat 
Infran kausityöntekijät lisäsivät Infran some-näkyvyyttä tekemällä julkaisuja Infra_sum-
mer -Instagram-tilillä töiden lomassa.

kuva: Taavi Tihkan

kuva: Jyrki Ristilä
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Keskijohdon osaamista 
vahvistettiin täydennys-
koulutuksella yhteistyös-
sä Tampereen korkea-
kouluyhteisön kanssa. 

Rakentamisen esihenkilöitä koulutet-
tiin projektinhallinnasta ja kunnossa-
pidon esihenkilöitä talvikunnossapi-
don suunnittelusta ja johtamisesta. 

Sisäisesti järjestimme hankintakoulu-
tusta mm. sopimusehdoista ja sopi-
muksissa huomioitavista erityspiirteis-
tä, talousraportointikoulutusta, sekä 
kehityskeskusteluvalmennusta. Ke-
väällä kävimme kaikkien esihenkilöi-
den kanssa yhtiön strategiaa koskevat 
pienryhmäkeskustelut. Syksyllä vas-
taavien esihenkilöiden pienryhmäkes-
kusteluiden aiheena olivat koko yhtiön 

henkilöstöä koskevat pelisäännöt ja 
pelisääntöpoikkeamiin puuttuminen. 
Yhtiön eettiset periaatteet julkaistiin 
osana vastuullisen ja yhtenäisen johta-
mis- ja organisaatiokulttuurin rakenta-
mista.

Teimme kyselyn työhyvinvoinnista 
etätyössä, jonka tuloksena etätyösken-
telyä tuettiin mm. työterveyshuollon 
yhteistyönä ergonomialuennoilla ja 
työfysioterapeutin käynneillä etätyö-
pisteillä, sekä Office ja Teams -koulu-
tustarjonnalla. 

Yhtiön johtoryhmä osallistui väitöskir-
jatutkimukseen, jossa tutkitaan, miten 
itsetuntemus ennustaa johtamistyössä 
onnistumista. Tutkimuksessa toteu-
tettiin johtoryhmän 360-arvioinnit ja 

Panostuksia
osaamiseen ja
johtamis-
kulttuuriin

kuva: Taavi Tihkan
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OCB-testit, joista johtoryhmä sai ryh-
mä- ja yksilöpalautteet johtamistyön 
kehittämisen tueksi.

Poikkeuksellisista olosuhteista huoli-
matta onnistuimme järjestämään tuli-
työ- ja työturvallisuuskorttikoulutusta, 
sekä hätäensiapukursseja pätevyyksien 
päivitystä tarvitseville.

Infra oli tekemässä Kalevan liikuntapuistoa ja 
Sorsapuiston luistinrataa käytiinkin testaamassa 
laskiaisena iloisten infralaisten voimin. Kuva: 
Jyrki Ristilä

kuva: Taavi Tihkan
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PAIKKATIETO- JA MITTAUSPALVELUT

Infran paikkatieto- ja mittauspalvelut tuottavat erilaisten tekniikoiden avulla tietoa mm. 
rakentamisen ja suunnittelun tueksi. Näitä ovat esimerkiksi maastomallimittaukset, 
maaperätutkimukset, maalaboratoriotyöt, dronekuvaukset, kiinteistömuodostus- ja 
rakennusvalvontamittaukset, asemakaavapohjakartan ylläpito sekä maastomittaukset ja 
liikenteenlaskenta.

Paikkatieto- ja mittauspalvelujen suu-
rimmat asiakkaat ovat Tampereen 
kaupungin kaupunkiympäristön suun-
nittelu, kaupunkiympäristön raken-
nuttaminen ja ylläpito sekä Tampereen 
vesi ja Tampereen tilapalvelut Oy.

Suurimmat suunnittelukohteet vuon-
na 2021 olivat Hervannan pohjoisak-
selin katualueet, Hiedanrannan vesis-
töalueen tutkimukset, Västinginmäen 
kaava-alueen 8587 tutkimukset sekä 
raitiotien KAS2 tutkimukset.

Maastomittaus ja -tutkimuspuolella 
työskenteli vuoden lopussa 25 henki-
löä, joista 10 oli kuukausipalkkaista ja 
15 tuntipalkkaista.

Suurimpia hankkeita vuodelle 2022 
• Hiedanranta Näsinsaari 
• Pirli raitiotie Linnainmaa 
• Raitiotie YS Hiedanranta-Leijapuis-
to (Ylöjärvi) 
• Pirli raitiotie Pirkkalan haara 
• Viinikanlahden asemakaava 
• Västinginmäki asemakaava

kuva: Pentti Katajisto
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Maaperätutkimuksia ja maalaboratoriotöitä tehdään mm. rakennushank-
keiden ja aluesuunnittelun rakennettavuusselvityksiin ja pohjarakenne-
suunnittelun tarpeisiin. Tutkimusmenetelminä ovat paino-, puristinheija-
ri-, lyönti-, porakone- ja siipikairaukset sekä maanäytteenotot. 

kuva: Taavi Tihkan
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Erilaisiin tiedonhallinnan prosesseihin tarjoamme kokonaispalvelumallia

Rakennusvalvonnan- ja kiinteistönmuodostuksen 
prosesseissa toimimme asiantuntijatehtävissä.

Kehitämme omaisuudenhallinnan tietovirtojen ja tie-
donhallinnan käsittelyä, jotta niistä tulee osa päivit-
täistä tekemistä: Paikkatiedon tulee olla ajantasaista ja 
helposti kaikkien saatavilla.

Tiedonhallinnan ja digitalisaation saralla toimimme 
yhteistyössä Tampereen kaupungin ja kumppaniemme 
kanssa.

Case – Liikennemerkit ja katujen  
kuntotiedot 

Paikkatiedon merkittävimpiä hankkeita vuonna 2021 oli 
liikennemerkkiprojekti, jonka yhteydessä inventoitiin lii-
kennemerkit Tampereen kaupungin tieverkon laajuudel-
ta. Liikennemerkkien inventointi on osa Väyläviraston 
ylläpitämän Digiroad-tietovarannon kehittämistä, jonne 
kuntien on toimitettava ajantasaista, digitaalista aineis-
toa liikenteenohjausjärjestelmistään. Liikennemerkki-
inventointi projektia edelsi alueellisesti rajattu, pienem-
pi pilottihanke, josta saatujen kokemusten ja aineiston 
perusteella kehitettiin kaupungin liikennemerkkitietojen 
hallintaan tietomalli, tietokanta sekä ajantasaisen tiedon 
ylläpitoprosessi. Pilottihankkeen ja sen tulosten perusteel-
la toteutettiin koko Tampereen kaupungin kattava liiken-
nemerkkien inventointi vuoden 2021 aikana. 

Projektissa kerättiin erilaisia aineistoja infraomaisuuden 
hallinnan tarpeisiin. Tiedonkeruuseen kuului katujen 
360-kuvaus, osittainen laserkeilaaminen sekä ajoreittien 
videointi konenäköä varten. 360-panoramakuvien avulla 
tunnistetaan liikennemerkeistä tietokantaan tarvittavat 
tiedot, kuten merkkien sijainti, kunto ja asetusnume-
ro. Liikennemerkkien lisäksi 360-panoraamakuvat ovat 
hyödynnettävissä myös muissa kaupungin omaisuuden-

Ylösen Maiju ja Hakkaraisen Timo pysäyttävät katseita kääntävän ja ympä-
ristöä kuvaavan autonsa Frenckellin nurkalle. Hakkarainen avaa sivuoven 
ja näyttää sisällä olevia valtavia kuvauslaitteiden akkuja. 

- Katolla oleva härveli painaa noin 40 kg ja sen hinta on arviolta 600 00 
euroa. Tässä on kaksi laserkeilainta ja niiden välissä on kamera, joka kuvaa 
taaksepäin tien pintaa. Ylhäällä on panoraamakamera. Panoraamakame-
rasta tulee isot panoraamakuvat ja muista kolmesta kamerasta tulee ihan 
erilliset kuvat, jotka ohjelma osaa yhdistää ja hakea niistä värit pistepilvelle.

- Vähän kuumottaa, kun on niin kallis vehje, toteaa Ylösen Maiju heti ensi 
sanoikseen. Mutta ihan hyvin on tähän saakka mennyt ja kelikin suosii ku-
vausta. Timo on ajanut ja minä pidän kirjaa, missä on menty. Nyt kuvataan 
pääväyliä.

Seuraavana päivänä on tarkoitus aloittaa kuvaukset ilman laserkeilainta eli 
otetaan vain kuvia ja käydään kaikki kadut läpi. Laserkeilaamalla kuva-
taan vain prioriteetit.

Ylönen kertoo, että aineistosta inventoidaan sovelluksella kaikki kaupungin 
liikennemerkit. 

- Ne menee tietokantaan ja sen avulla niitten kunnossapito helpottuu. Lii-
kennemerkkitoimisto tekee jatkossa saman kaikille uusille merkeille. 

- Nykyään merkeistä ei ole mitään tietoa olemassa. Samalla kuvauksella saa-
daan myös muuta tietoa tiestä, esimerkiksi ajoratamaalauksista. Pistepilvestä 
saa tosi tarkan kuvan eli sen avulla voidaan katsoa myös kunnostettavia 
paikkoja tiestä. 
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hallinnan prosesseissa ja esimerkiksi kau-
punkiympäristön suunnittelussa. Laser-
keilausaineisto puolestaan kerättiin ns. 
kuluvan katuverkon osalta, ja siitä saa-
dusta pistepilviaineistosta tarkastellaan 
tarkempaa tiestön kuntotietoa. Laserkei-
lauksen ja panoraamakuvauksen lisäksi 
katuverkko videokuvattiin RoadAi-jär-
jestelmään. Auton tuulilasiin kiinnite-
tystä kamerasta kuvatuista videoista ko-
nenäkö tuotti monipuolista kuntotietoa 
Tampereen katuverkosta, muun muassa 
kulumisurista ja paikkauksista. Videoita 
ja kuvia kerättiin koko kaupungin tie-
verkon alueelta, eli yhteensä hieman alle 
2000 km matkalta. 

Projektiin yhtenä osa-alueena kuului 
myös kevyenliikenteenväylien kuntotie-
don inventointi joukkoistamista hyödyn-
täen (Carchupa). Joukkoistettu kevyenlii-
kenteenväylien kuntotiedon inventointi 
vastaa aiemmin mainittua katuverkon 
videokuvausta, jossa konenäkö tunnistaa 
tallennetuilta videoilta haluttuja tietoja. 
Kevyenliikenteenväylien kuntotietoja 
kerättiin heinäkuussa 2021, ja hanke he-
rätti laajasti mielenkiintoa kaupunkilais-
ten keskuudessa. Joukkoistaminen onkin 
uusi tapa aktivoida kuntalaisia kiinnos-
tumaan kaupunkiympäristön tilasta ja 
sitä koskevista hankkeista ja samalla 
tuottaa laadukkaita aineistoja kaupun-
gin hyödynnettäväksi. Tällaisia aineistoja 
voidaan hyödyntää pienemmällä resurs-
sivarauksella ja useammin, kuin laajamit-
taisia inventointeja. Näin toistuvin mit-
tauksin saadaan kerätyksi tärkeää tietoa 
katuverkon kunnon kehittymisestä eri 
alueilla, mikä toimii myös määrärahojen 
tarpeiden arvioinnin pohjana.

kuva: Pentti Katajisto



Turvallisuushavainnot yli kolminkertaistuivat 
ja turvallisuutuokiotkin yli kaksinkertaistuivat 
edellisestä vuodesta, vaikka asetettua tavoitetta 
ei saavutettukaan, toteaa Infran turvallisuus- ja 
ympäristöpäällikkö Joonas Huhtanen. Kuva: 
Taavi Tihkan

Työturvallisuuden  
kehitys

Tapaturmataajuus tarkoittaa sattunei-
den tapaturmien ja tehtyjen työtuntien 
suhdetta. Suhde lasketaan miljoonaa 
työtuntia kohden. Näissä laskelmissa 
mukana vain Tampereen Infran omat 
työntekijät joille on sattunut poissa-
oloon johtanut tapaturma.

Vuonna 2020 Tampereen Infran tapa-
turmataajuus oli 40,4 tapaturmaa mil-
joonaa työtuntia kohden. Vuonna 2021 
parannusta oli selkeästi, kun tapatur-
mataajuus pieneni 24,2 tapaturmaan 
miljoonaa työtuntia kohden.

Vuonna 2021 Infran työntekijät tekivät 
yhteensä 379 turvallisuushavaintoa. Ta-
voitteena oli 600 havaintoa, mutta tätä 
tavoitetta ei saavutettu. Vuonna 2020 
Infrassa tehtiin yhteensä 117 kpl.

Vuonna 2021 Infran tavoitteena oli, 
että jokainen esihenkilö pitää vähintään 
4 turvallisuustuokiota vuodessa työnte-
kijöilleen. Tämäkään tavoite ei toteutu-
nut, vaikka tuokioita pidettiin yhteensä 
166 kpl. Vuonna 2020 Tampereen Inf-
rassa pidettiin yhteensä 68 turvallisuus-
tuokiota.
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Hiilijalanjälki

CO2e on hiilijalanjäljen yksikkö. Lyhenne 
tarkoittaa hiilidioksidiekvivalenttia eli ihmisen 
tuottamien kasvihuonekaasujen ilmastoa läm-
mittävää vaikutusta. Kirjain t yksikön edessä 

tarkoittaa tonnia.

Tampereen Infran hiilijalanjälkeen on laskettu mukaan 
yhtiön kiinteistöjen lämmitys sekä sähkö- ja polttoaineet. 
Infran urakoitsijoita ei ole laskettu mukaan. 

Infran hiilijalanjälki vuonna 2020 oli 2317 tCO2e. Hii-
lijalanjälki kasvoi vuodelle 2021 noin 14,5% ja oli 2655 
tCO2e. 

   2020 2021

Kiinteistöjen lämmitys 179    165 tCO2e 
Sähkö   155   210 tCO2e 
Polttoaineet  1983 2280 tCO2e 
Yhteensä  2317 2655 tCO2e

Kuva: Jyrki Ristilä
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Infran käyttämi-
en tilojen järke-
vöittämisen seu-
rauksena niiden 
hiilijalanjälki 
laski. Tilojen 
käyttöä pyritään 
tehostamaan 
vuosittain.
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Miettisen Veera on yhtä 
hymyä, kun Infralai-
sen toimittaja yllättää 
hänet upouuden säh-
köleikkurin päältä ar-

boretumissa. Miettisellä on meneillään 
kolmas vuosi Infran kausityöntekijänä. 

- Mää oon ensimmäinen, joka oikeas-
ti pääsi käyttämään tätä. On se aika 
hienoa. Tämä on tosi siisti, eikä tämä 
tärise. Saatiin vielä Kubotan lippikset 
kaupan päälle.

- Tämä on amerikkalainen Ariens, täys-
sähkökäyttöinen ammattikäyttöön tar-
koitettu leikkuri ja ensimmäinen laatu-
aan Suomessa myyty. 

- Ääneltäänkin leikkuri on tosi hiljai-
nen. Paikallaan ollessa ei kuulu oike-
astaan mitään ääntä, ainoastaan kimeä 
piippaus on ärsyttävä. Se muistuttaa 
siitä, että on hereillä.

Päivän työt melkein yh-
dellä latauksella

Miettinen on jo ehtinyt perehtyä leik-
kurin ominaisuuksiin ja esittelee sitä 
ylpeänä.

- Kaksi vaihdetta, hitaampi ja nopeam-
pi, ruohoa leikataan hitaammalla vaih-
teella, että se ehtii leikata. Myyjällä on 
näitä varastossa kuulemma kahdeksan 
kappaletta. Hinnaltaan leikkuri on pa-
rinkymmenentuhannen luokkaa.

- Tänään kevyellä käytöllä akun varaus 
on mennyt 23 prosenttiin 99 prosentis-
ta. Tällä tekee melkein koko työpäivän, 
kun tätä lataa taukojen aikana. 

- Tässä on leikkuutasojen säätö eli kor-
keus senteissä ja näillä sauvoilla ohja-
taan. Meillä on muitakin tällaisia sau-
vaohjattavia leikkureita, mikä on kyllä 
kätevää. Se on tosi tarkkaa, mutta sen 
oppii nopeasti, kuvailee Miettinen.

- Leikkurissa on kolme leikkuuterää ja 
jokaisella on oma moottori, konehuo-
neessa on neljä akkua. Sitten on usb-
pistoke, jos sattuu tarviin ja kuppiteli-
ne.

- Näytöstä näkyy esim. akkujen varaus-
tilanteet ja toimintotila, jossa se näyt-
tää, että kaikki on ok ja että on sähkö ja 
parkki päällä. 

- Työpäivän loppu lähestyy ja kohta pi-
tää mennä kohta pesemään alustaa.

Ariensin valmistaja lupaa koneen py-
syvän pystyssä aina 15 asteen kalte-
vuuteen saakka. Miettinen vahvistaa, 
että painopiste on matalammalla kuin 
leikkureissa yleensä ja ajo on tuntunut 
turvalliselta. 

- Jos vertaa esimerkiksi traktoriin, niin 
sillä saattaisi kaatua jo tämän asteisessa-
kin mäessä.

- Ainoa miinus on se, ettei leikkuupöy-
tää saa nostettua eli meidän pitää tilata 
tähän joku systeemi, että alustaa pääsee 
helpommin pesemään. Tämä kuitenkin 
kerää ruohomössöä alleen. 

- Tällaiset välineet on se tulevaisuus, 
sekä ympäristöystävällisyyden että työ-
terveellisyyden kannalta, hymyilee Vee-
ra Miettinen tyytyväisenä ja suhauttaa 
Ariensilla seuraavalla nurmikaistaleelle. 

HATANPÄÄLLE EDISTYKSELLINEN 
LEIKKURI

Keskustassa testattiin Antsia eli ladattavaa imu-
ria, joka seuraa kuljettajaa ohjeiden mukaisesti. 

Pääosin konetta käytettiin irtoroskien imurointiin 
ja roska-astioiden tyhjentämiseen keskustassa.

Hatanpäällä automaattileikkuri latasi itsensä 
kahvitauolla.

Kausityöntekijä Veera Miettinen esitteli ylpeänä 
päältä ajettavaa sähköleikkuria Arboretumissa. 



 Rotvallin molemmin puolin 23

MATKALLA YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISEMPÄÄN SUUNTAAN

Kaluston ympäristötavoitteiden osalta 
hankinnat ovat merkittävässä roolissa. 
Hankinnoissa painotetaan vähäpäästöisten 
työkoneiden ja -autojen sekä henkilöajo-
neuvojen lisäämistä. Korjaamotoiminnan 
ympäristötavoitteet liittyvät käytössä olevien 
kemikaalien vähentämiseen sekä jätteiden 
kierrättämiseen.

• Tavoitteena on, että kaikki automme 
kulkevat vähäpäästöisillä käyttövoimilla 
vuoteen 2030 mennessä. Samalla varau-
dutaan puhtaita käyttövoimia koskevan 
EU-direktiivin toteuttamiseen.

• Tavoitteena on, että koko kuljetus- ja 
työkonekalustomme kulkee vähäpäästöisillä 
käyttövoimilla vuoteen 2030 mennessä.

kuvat: Jyrki Ristilä
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GREEN FLAG AWARD 
HATANPÄÄLLE
Kansainvälinen Green Flag 
Award -tunnus on myönnetty 
kymmenelle viheralueelle 
ympäri Suomea. Näiden 
joukossa on tunnuksensa 
uusinut Hatanpään 
kartanopuisto ja arboretum jo 
neljättä kertaa peräkkäin.

 

Tunnuksen uusineet viheralueet 
ovat olleet GFA-hankkeessa mu-
kana jo useamman vuoden ajan 

ja säilyttäneet paikkansa kansainvälisen 
tason viheralueiden joukossa onnistu-
neesti. Viheralueet saivat   tunnustusta   
tuomareilta   erityisesti kulttuurihisto-
rian ja perinnemaisemien vaalimisesta, 
viihtyisistä ja turvallisista kokonaisuuk-
sista    sekä monipuolisista ratkaisuista 
puistojen hallinnoinnissa. Hatanpäällä 
tuomaristo kiinnitti huomiota infralais-
ten käden jäljen lisäksi myös   uuteen   
sähköleikkuriin.   Alueen   monipuoli-
nen kasvillisuus, lahopuiden lisääminen 
ja vieraslajien poisto saivat erityskiitos-
ta. Alueen vanhat rakennukset olivat 
tuomaristosta huolellisesti hoidetun 
näköisiä ja Kartanopuistossa on vanhaa 

alkuperäistä puustoa, jota on vaalittu 
hyvin. Jätehuolto puistossa oli tuoma-
riston mielestä hoidettu hyvin: Puis-
toalue oli pääsääntöisesti roskaton ja 
roskakorit ympäristöineen olivat siistit 
eivätkä roskakorit olleet täynnä. Roska-
koreja oli sijoitettu eri puolille puistoa 
tasaisesti, ja ne olivat hyvin saavutetta-
vissa. Green Flag Award on viheraluei-
den kunnossapidon ja hallinnoinnin 
laadun tunnistava palkintojärjestelmä, 

jota hallinnoi englantilainen Keep Bri-
tan Tidy -organisaatio, Suomessa Vi-
herympäristöliitto ry.

Infran toimitusjohtaja Lauri Niemi to-
teaa henkilöstölehdessä kesällä 2021, 
että Arboretumille myönnetty Green 
Flag -tunnustus on oiva osoitus Infran 
koeponnistetusta kyvystä luoda ja yl-
läpitää käytettävyydeltään ja viihtyi-
syydeltään ensiluokkaista aluetta.

kuva: Jyrki Ristilä
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Tampereen Infra ja Tampereen Sarka toteut-
tivat yhdessä Image Wearin kanssa Kierre®-
kierrätyskomposiittipenkkejä Tampereella muu-
tamiin näköalakohteisiin ja matonpesupaikoille. 
Lähes puolet penkkien ja muiden kalusteiden 
raaka-aineista koostuu kierrätetyistä työvaatteista.

Infralaiset aloittavat kaupungin koristelun keväi-
sin heti säiden salliessa. 

Myös lampaat tuodaan laiduntamaan arvonii-
tyille.

kuvat 1,2, 6 ja 7: Jyrki Ristilä; 3 ja 5: Sakari Partio;4: Mika Ilomäki

kuva 1

kuva 2

kuva 3

kuva 4

kuva 5

kuva 6

kuva 7
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Katutyömaa keskustassa

Salosen Mikaelilla ja Hepokarin Ju-
kalla on mielenkiintoinen työmaa 

keskellä kylää liikenteen vilinässä. Ke-
säkuussa mestarit tavoitettiin Satakun-
nankadun ja Näsilinnankadun risteyk-
sestä ohjastamassa kaivuuhommia. 

- Maali on Kauppakadulla. Kaikki ote-
taan ylös mitä tässä on eli vesijohto ja 
viemäri - vesihuolto tehdään, mutta ka-
tuun ei kosketa, valaisee Salonen. 

Hepokari kertoo, että joku vanha kau-
pungin rakennusmestari, joka on jäänyt 
eläkkeelle 60- tai 70-luvulla, oli  käynyt 
jutulla ja sanonut, että  puutalot olivat 
ennen jakajan kohdalla ja ettei katu 
näin leveä ollut aikoinaan. 

- Puutalorivi oli mennyt jakajan kes-
kikohdalla Satakunnankadulla ja katu 
levitettiin vasta kun anttilat ja nää tuli. 
Hevosilla siinä mentiin 50-luvulla.

- Siinä mistä lähdettiin, jouduttiin 
poistamaan kaapeleita. Siellä missä me 
tehtiin yhdistäminen oli 28 erilaista 
sähkö-/tietoliikennekaapelia ja 17 eri 
vesijohtoa ja putkea montussa. Sen ta-
kia me oltiin siinä kolme viikkoa. 

Risteysalueet ovat kaikista hankalimpia. Lähtötiedoissa on paljon poikkeamia ja putkien sijainnin näkee vasta 
sitten, kun on kaivettu auki. Hepokarin Jukka kertoi Lehtimäen Eskon Tampereen Vedeltä sanoneen, että ve-
sijohto on vuosimallia 1900 eli 121 vuotta vanhaa. Tämä on oikeasti wanhaa Tamperetta. Kuva: Jyrki Ristilä

Myös Infran hallitus kävi 
tutustumassa keskustara-

kentamisen saloihin.  
Kuva: Lauri Niemi
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Tampereen Kannen areenan raken-
taminen toi töitä myös Infralle, kun 
viemäri vaihdettiin suurempaan 
Suvantokadun ja Rautatienkadun 
nurkilla.

Niemenrannan kotisataman aal-
lonmurtaja-projektissa oli haastavat 
olosuhteet. Kovat pakkaset, järveltä 
puhaltava hyinen viima ja jäät sekä 
arvaamaton maa-ainesten koostumus 
ja siirtymiset olivat arkea työmaalla. 
Kuvat: Jyrki Ristilä
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Reptail testissä Makkarajärvellä

Infran työpäällikkö Seppo Kärki on 
saapunut Makkarajärvenkadulle jo 

hyvissä ajoin ennen sovittua työnäytöstä. 

- Laitteen nimi on Reptail ja se on murs-
keen levityslaite. Tyypillisesti sillä tehdään 
kantavaa kerrosta. Suurin aika menee 
siihen, kun odotellaan autoja tuomaan 
tavaraa, vaikka nytkin mursketta ajetaan 
neljällä autolla. Parhaimmillaan maantie-
verkossa asfaltinlevitin tulee murskeenle-
vittimen perässä.

- Reunat tulee siihen mihinkä pyydetään, 
eikä mene murskeita ojiin. 

- Jos levitetään esim. 4000 tonnia, ja vaik-
ka ei säästettäisi kuin 2 %, niin siitä tulee 
ihan kohtuullinen summa. Kaikki vaikut-
taa kaikkeen. Urakoitsijalle tämä on hyvä, 
koska se ei syö polttoainetta niin paljon.

- Yli 10000 tonnia on todistetusti yhdessä 
päivässä ajettu. Tässä ajetaan ehkä vajaa 
2000 tonnia päivässä, kun murskeen ajo-
matka on niin pitkä ja 3-4 autolla ajetaan. 
Eli kahdessa päivässä tämä tehdään, kun 
tämä on 4000 tonnin keikka.

Urakoitsija Jari Alhontausta oli ollut 
ELY:n tienparantamishankkeessa ennen 
tätä työtä ja polttoaineen säästö oli mi-
nimissään 50 % ja sama päti hiilijalanjäl-
keen.

- Lisäksi tulee materiaalisäästöä. Kun pe-
rinteisellä tavalla auto vetää mattoa poh-
jalle, ja jos kuskilla sattuu hieman lirvah-
taan ja mursketta tulee liian paksusti, niin 

höyläkuski ei yleensä lähde sitä sataa met-
riä siirtämään, vaan pukkaa sen luiskaan.

- Jos vaikka 50 tonnia päivässä hukataan 
kalliomursketta reunoille ja se maksaa 
keskimäärin kympin tonni, niin siinä hä-
vitään 500 euroa/päivä. Vaikka mursketta 
Suomessa on saatavilla joka paikassa, niin 
ei sitä mielestäni pidä luiskiin hukata, 
kun sinne kelpaa huonompikin maa. Jos 
tehdään sata päivää vuodessa töitä, se on 
50000 euroa hävikkiä.

- Näiden ohella säästöä tulee hankinta-
hinnasta, joka on murto-osa tiehöylän 
hinnasta. Ja kun töitä ei ole, levittimen 
voi jättää hallin pihaan ja pyöräkuormaaja 
voi tehdä muita töitä, perustelee Reptailin 
edustaja Pasi Mäntynen.

Auto tuo mursketta ja Reptail pääsee työn 
touhuun. Homma kestää pari minuuttia 
ja valmista pätkää tulee 30 metriä. 

- Tavarasta se vaan on kiinni. Hyötyjä on 
myös se, että murske ei lajitu. Kun höyläl-
lä lähdetään levittämään, siinä käy niin, 
että jossain on kiveä ja jossain ei ole. Le-
vittimellä sen sijaan jälki on tasaista, jat-
kaa Kärki.

Makkarajärven lisäksi Infran rakentajat olivat 
mukana useissa vaativissa ja näyttävissä kohteissa, 

kuten esim. Kalevan liikuntapuiston, Vuoreksen 
pumptrack-radan ja Iso-Vilusen BMX-radan 
toteuttamisessa. Kuvat ylhäällä: Jyrki Ristilä, 

alakuva BMX-radalta: Taavi Tihkan
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Vakituisen henkilöstön määrä
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Määräaikaisen henkilöstön määrä
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Liikevaihto MEUR
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Omavaraisuusaste
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Tampereen Infra Oy:n hallitus vuonna 2021

Hallituksen puheenjohtajana toimi Petri Olkinuora. Hallituksen jäsenet olivat Pekka Ant-
tila, Pia Nordström, Ilkka Ojala, Anne Sinkkonen ja henkilöstön edustaja Tommi Lantto.

Tampereen Infran Oy:n hallitus alkaen 19.4.2022

Tampereen Infra Oy:n hallituksen puheenjohtajana jatkaa Petri Olkinuora.
Hallituksen jäsenet ovat Ilkka Ojala, Pia Nordström, Pauli Välimäki, Johannes Tossavainen 
sekä Pauliina Pasanen (henkilöstön edustaja).

ASIAKKUUKSIEN HALLINTA JA 
TUOTANNON TUKIPALVELUT
Tekninen johtaja Wille Siuko

HALLINTO- JA TALOUSPALVELUT
Hallinto- ja henkilöstöjohtaja

Sanna-Leena Puntola

HALLITUSTOIMITUSJOHTAJA
Lauri Niemi

TYÖ-
PÄÄLLIKKÖ

Teemu 
Kylmäkoski

viheralueiden 
kunnossapito

TYÖ-
PÄÄLLIKKÖ

Antti 
Sorvali

liikennealueiden 
kunnossapito

TYÖ-
PÄÄLLIKKÖ

Pentti 
Katajisto
luonnonhoito, 

kiinteistöt

TYÖ-
PÄÄLLIKKÖ

Seppo 
Kärki
infra-

rakentaminen

TYÖ-
PÄÄLLIKKÖ

Jarno 
Kähärä

infra-
rakentaminen

PAIKKATIETO-
PÄÄLLIKKÖ

Eelis 
Ylitalo

paikkatiedon 
aineistokäsittely

MITTAUSTYÖ-
PÄÄLLIKKÖ

Harri 
Ruhala
mittaukset

TYÖ-
PÄÄLLIKKÖ

Jari 
Jaakola
kalusto ja 
korjaamo, 
varastot
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Infran johtoryhmät 2021 - 2022

Suppea johtoryhmä:
 
Lauri Niemi, toimitusjohtaja, puheenjohtaja

Johanna Halmetoja, laatu- ja kehityspäällikkö, suppean johtoryhmän sihteeri

Sanna-Leena Puntola, hallinto- ja henkilöstöjohtaja

Wille Siuko, tekninen johtaja

Katariina Torkkola, talouspäällikkö, laajan johtoryhmän sihteeri 

Laaja johtoryhmä (em. lisäksi):
 
Jari Jaakola, työpäällikkö

Pentti Katajisto, työpäällikkö

Teemu Kylmäkoski, työpäällikkö

Jarno Kähärä, työpäällikkö

Seppo Kärki, työpäällikkö

Harri Ruhala, mittaustyöpäällikkö

Antti Sorvali, työpäällikkö

Eelis Ylitalo, paikkatietopäällikkö

kuva: Jyrki Ristilä



kuva: Jyrki Ristilä


