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• A-Insinöörit, 1994 - 2009, 2014-
• Toimialajohtaja
• Aiemmin mm. kehitysjohtaja ja yksikönjohtaja

• Ruukki Construction, 2010 - 2014
• Tekninen/teknologia johtaja
• Suunnittelusta ja tuotekehityksestä vastaava

• Sivutoiminen tuntiopettaja, 1994 - 2011
• Tampereen talouden ja tekniikan oppilaitos, TATOL, 

1997 - 1999
• Tampereen ammattikorkeakoulu, TAMK, 1997 - 2002
• Tampereen tekninen yliopisto, TTY, 1999 - 2011

• Opinnot
• DI 1995, TTY (päättötyö: terässillat)
• TkT 2004, TTY (päättötyö: kaidetörmäysanalyysit)
• EMBA 2018, Aalto EE (päättötyö: robotisaatio)

Oma tausta





Kuvat: Liikennevirasto
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• Valtatie 12 Tampereen ydinkeskustassa 2,3 kilometrin 
matkalla viety kahteen yksisuuntaiseen ajoneuvotunneliin

• Tunnelin päihin toteutettu eritasoliittymät tiejärjestelyineen

• Suomen vilkkain maantie pääkaupunkiseudun ulkopuolella

• Ensimmäinen allianssimallilla toteutettu tiehanke Suomessa

• Palkinnot

• Vuoden 2016 RIL-palkinto, Suomen Rakennusinsinöörien Liitto

• Vuoden projekti 2017, Projektiyhdistys ry.

• The best mega-sized project 2018, IPMA, the International 
Project Management Association

• Tilaajana Tampereen kaupunki ja Liikennevirasto

• Lopullinen tavoitekustannus laajuusmuutoksineen 195 M€

• Allianssissa Väylävirasto, Tampereen kaupunki, YIT ja A-
Insinöörit



Toimialoja
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Perustettu

Yli 700 asiantuntijaa
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Väylät luovat perustan yhteiskunnan toiminnalle: 

asumiselle, liikkumiselle ja kuljettamiselle.

©Liikennevirasto

Rautatiet

Tiet ja kadut Vesiväylät

Lentokentät

Liikkuminen

Tarve liikkua

Väyliin liittyy 

muutakin, kuin 

fyysinen infra

Mikä väylä? Mikä liikenne?



Merkityksellinen ja monipuolinen

6% 

Liikennejärjestelmä
suunnittelu

Väylä-
suunnittelu

Väylä
rakentaminen

Huoltaminen

Infraa rakennetaan, suunnitellaan ja kehitetään koko ajan

Valtion budjetista
Ts. neljänneksi
suurin pääluokka



Merkityksellinen ja monipuolinen

Alaan vaikuttaa paljon:

Digitalisaatio

Kestävä kehitys
mm. Ilmastonmuutos

Kansainvälistyminen

Ala mahdollistaa paljon:

Yhteiskunnan toiminnan
Elinkeinoelämän kasvun

Ihmisten toimivan arjen



SuunnitteluAlan monet kasvot

Rakennuttajat

Kaupungit ja 
kunnat

OhjelmistotalotSuunnittelu- ja 
konsultointi yritykset

Yksityisyrittäjät



Alan monet kasvot



Alan monet kasvot



Rakentaminen ja ylläpito
Alan monet kasvot

Rakennusyrittäjät

Tutkimuslaitokset

Ohjelmistotalot

Kunnossapito

Start-up:it

Yksityisyrittäjät

Kaupungit ja 
kunnat



Alan monet kasvot



Tutkimus ja innovaatiot

Alan monet kasvot

Tutkimuslaitokset

Yliopistot

AMK:tStart-up:it

Materiaalitoimittajat

Ohjelmistotalot



Alan monet kasvot



Julkinen puoli ja järjestöt

Alan monet kasvot

Liikenne- ja 
viestintäministeriö

Väylävirasto

Ely-keskukset

Yhdistykset

Kunnat





Miksi alalle?

• Rakennat toimivampaa maailmaa
• Työn jälki on nähtävissä
• Olet takaamassa yhtä yhteiskunnan toiminnan perusedellytystä
• Työtehtäviä ja työllistäjiä on monipuolisesti
• Koulutus avaa ovia useisiin paikkoihin

• Voit opiskella suoraan ammattiin tai työllistyä sitä sivuaviin tehtäviin

• Mahdollisuus kansainvälisiin työtehtäviin



Alan opiskelijat 
pitävät vahvuutena



Opiskelu

Väylien rakentamista ja liikennetekniikkaa voi opiskella 

AMK:

• Metropolia, Turun AMK, TAMK, Saimia AMK, Savonia AMK, HAMK, 

OAMK, Lapin AMK

• Suurin osa koulutuspaikoista rakennustekniikassa, jossa voi 

erikoistua infratekniikkaan

Yliopisto:

• Aalto-yliopisto

• Tampereen teknillinen yliopisto

• Oulun yliopisto



Miksi panostaa opiskeluun?

• Taloa ei voi rakentaa olemattomille perustuksille
• Huonoihin perusopintoihin ei kannata tuhlata omaa aikaansa
• Työssä oppiminen on merkittävässä roolissa kaikissa alan tehtävissä. Osassa työtehtävistä 

alkuun pääseminen ei kuitenkaan ole edes mahdollista, jos ei ole riittävästi keskittynyt 
opintoihinsa.

• Valistunut työnantaja ymmärtää, että opiskelijalla/vastavalmistuneella ei ole kaikkea 
ammatissaan tarvittavia tietoja, mutta mitä paremmat pohjatiedot on tekijällä, sitä helpommin 
yhteistä kehityspolkua on rakentaa

• Nuorena kannattaa panostaa vaativiin opintoaiheisiin, jos haluaa kehittää itseään 
asiantuntijana. Niiden varaan on kokemuksien myötä mahdollista rakentaa yhä syvempää 
asiantuntemusta, tai tarvittaessa muita oma uraa tukevia opintoja esim. ihmisten tai yrityksen 
johtamiseen liittyen.

• Opiskelijan todistuksella on merkitystä, etenkin uran alkutaipaleella ja asiantuntijatehtävissä
• Myöhemmässä työuran vaiheessa referenssit ja tekemiset painottuvat osaamisen arvioinnissa. 

Tosin merkittäviä sellaisia ei lähtökohtaisesti ole, jos ei ole pohjia mihin tukeutua.



Onko työelämä pelkkää nousukäyrää?

• Pääsääntöisesti ei

• Jos on tahtotilaa edetä ja panostaa työhönsä, 

jollain ajanjaksolla nykyisellä työantajalla, tai 

tarvittaessa uudella sellaisella, uusia 

haasteita löytyy

• Ei kannata odottaa heti jotain suurta ja 

ihmeellistä

• Tärkeää on valita mielenkiintoinen, omaa 

arvomaailmaa tukeva potentiaalinen yritys, 

jonka uskoo edistävän yhteistä kehittymistä

• Siirryttäessä yrityksessä toiseen, on 

toisinaan hyväksyttävä eri tasolta 

aloittaminen, ja oman arvonsa uudelleen 

osoittaminen teoillaan



Kannattaako uralla eteneminen?

• Suuremmat haasteet tuovat lisää vastuuta ja 

toisinaan mahdollisesti lisää lihaa leivän päälle

• Suuremmat haasteet vaativat pääsääntöisesti 

aiempaan nähden lisää omistautumista asialle

• Kullakin tasolla tasapaino tarpeen mukaan 

kuhunkin elämäntilanteeseen on löydettävissä, 

mutta se ei ole automaatio vaan edellyttää 

jatkuvaa omaa aktiivisuutta

• Eteneminen voi viedä kohti isompien 

kokonaisuuksien hallintaa tai syvempää 

asiantuntemusta – mikä on sinulle luontevinta?

• Työuran aikana on erilaisia vaiheita

• Perhe- ja elämäntilanteet kannattaa 

kussakin ajanjaksossa ottaa huomioon 

haasteita miettiessä

• Työnantaja janoaa potentiaalisia haasteita 

vastaanottavia huippusuorittajia kunhan 

elämän tasapaino on kunnossa



Käyttäytymistyylit esimerkki – tunnista itsesi



Mitä vaatii työssä jaksaminen ja kehittyminen?

• Oman itsensä tuntemista

• Puutteiden hyväksymistä ja oleellisilta 

osilta niiden kehittämistä

• Vastuunkantoa

• Asioiden itselleen ottamista

• Työn on tartuttava tekijään ilman työntöä

• Nöyryyttä ja joustoa

• Oma-aloitteisuutta

• Yhteisöllisyyttä

• Tiimityöskentely, verkostoituminen jne.

• Valmiutta oppia uutta ja epämukavuusalueelle 

menemistä

• Kuitenkin isoin panostus omien 

vahvuuksien kehittämisessä, missä se 

tuottaa eniten tulosta ja tukee jaksamista

• Yritystoiminnan ymmärryksen kehittyminen

• Yrityksen tuottaman arvon ja 

ansaintalogiikan hahmottaminen

• Jaksamista

• Työn lisäksi oltava jotain muuta kuten 

perhe, harrastukset ym.



Hakusanoja:

Kiitos!




