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Konerinki panostaa maarakennus-
miestensä koulutukseen 
yhteistyössä Geotrimin kanssa 

Konerinki Oy:n ja Geotrim Oy:n ensimmäiseen koulutustilaisuuteen osallistui tusinan verran Koneringin osakasyrittäjien edustajia.

Konerinki Oy on vuonna 2005 perustettu infra-alan monitoimiyritys, jonka 
toimintaperiaatteena on markkinoida, myydä ja tuottaa palveluitaan käyttämällä 
ja yhdistämällä pääasiassa verkottuneiden omistajiensa palveluita. Tarjotakseen 
parasta mahdollista palvelua konepalveluissa apumiehineen Konerinki Oy aloitti 
tekemään koulutusyhteistyötä eri tuotevalmistajien kanssa. Maaliskuun lopussa 
tehtiin ensimmäinen pilottikoulutus Geotrim Oy:n kanssa Vantaalla.

>>

- Olemme siitä lähtien tehneet hyvää yhteistyötä Hyundai Construction 
Equipmentin kanssa jo yli 20 vuoden ajan, sanoo Suomen Telakone Oy:n 

toimitusjohtaja Matti Rautionmaa.

Konerinki Oy on osakkaina toimivien peräti 155 maarakennus- ja kulje-
tusyrittäjän omistama yritys, joka toimii palveluiden tarjoajana, töiden toi-
meksiantajana ja laskuttajana verkostoonsa kuuluville omistajayrityksille. 

- Konerinki tarjoaa osakkailleen mahdollisuuden keskittyä ydinosaami-
seensa eli maarakennus- ja kuljetustöihin mahdollisimman täysipainoi-
sesti. Me annamme työtehtäviä osakkaillemme, jotka saavat kauttamme 
kalustonsa ja henkilöstönsä käyttöasteen korkeaksi. Toiminta on myös ta-
loushallintojen osalta osakkaillemme vaivatonta ja riskitöntä, sillä heidän ei 
tarvitse itse laskuttaa töitä vaan Konerinki tilittää kaksi kertaa kuukaudes-
sa alihankkijoidensa työt vastaten samalla myös mahdollisista luottotap-
pioista. Olemme jatkossa myös erinomainen ponnahduslauta aloittavalle 

infra-alan yrittäjälle, joka saa meiltä täyden tuen toimintansa aloittamiseen 
-  em. palveluidemme lisäsi autamme tarvittaessa jopa yrityksen perustami-
sessa ja taloushallinnon järjestämisessä kumppaneidemme avulla, kertoo 
Konerinki Oy:n toimitusjohtaja Jari Peltola.

Konerinki Oy pystyy tarjoamaan alihankintaverkostonsa avulla lähes kai-
kenlaiset osaurakat isoista pieniin, sillä verkoston kone-, laite- ja palveluva-
likoima on erittäin laaja.  

- Me olemme luotettava ja varteenotettava yhteistyökumppani urakkaan 
kuin urakkaan. Meiltä asiakas voi tilata kaikki maarakennus- ja kuljetustyöt 
taatusti tehtynä ammattitaidolla. Kalustopuolella meillä on kapasiteettiä 
tarjota työmaille yli 100 maansiirtoautoa tai yhdistelmää, yli 70 maaraken-
nuskonetta kuljettajineen ja tällä hetkellä parikymmentä maarakennusapu-
miestä. 

Konerinki toimii pääasiassa vanhan Uudenmaanläänin alueella ja osakas-
verkostoon kuuluu myös urakoitsijoita ympäri Suomen, jotka hakeutuvat 
Etelä-Suomeen töihin. Yhtiön liikevaihto oli vuonna 2018 n. 20,5 miljoonaa 
euroa.  

- Kehitämme ja kasvatamme toimintaamme koko ajan strategiamme mu-
kaan. Tämän vuoden aikana siirrymme esimerkiksi maarakennustöissä ja 
kuljetuksissa paperittomaan laskutukseen kalustopääteapplikaation avul-
la, joka mahdollistaa asiakkaillemme helpomman työ- ja urakkasuoritusten 
tarkistamisen/kuittaamisen lisäksi erilaisia raportteja työmaan tapahtumis-
ta kuten esimerkiksi yhteenvedot viikoittain ylijäämämaiden massoista, aje-
tuista kohteista, laadusta ja niin edelleen, listaa Peltola.

Koulutus tärkeässä roolissa – pilottihanke Geotrim Oy:n 
kanssa käynnistyi

Myös Koneringin toiminnassa panostetaan kaikkien alihankintaketjussa 
olevien työntekijöiden ammattitaitoon ja osaamiseen. 

- Haluamme luoda tarjoamillemme konepalveluille lisäarvoa lisäämällä 
ja yhdistämällä niihin  ammattitaitoista maarakennusapumiespalveluja – 
RAM-Rinkiä. Ammattitaitoisten apumiesten rekrytoiminen on ollut kuiten-
kin haastavaa ja päätimme lisätä osaavia tekijöitä myös erilaisten koulu-
tusyhteistöiden kautta. Olemme jo sopineet toimivaa koulutusyhteistyötä 
Meltex Oy:n ja Rudus Oy:n kanssa ja nyt vuorossa on ensimmäiset koulu-
tukset  Geotrim Oy:n kanssa.

Vuonna 2001 perustettu Geotrim Oy on nopeasti noussut alan markkina-
johtajaksi Suomessa. Yritys on erikoistunut tuottamaan kokonaisratkaisuja 
maan- ja rakennusmittaukseen, GNSS-paikannukseen, paikkatietoon ja 
geospaaliseen toimintaan.

Geotrim Oy:n myyjä Jarmo Koukkari vastasi koulutuksessa muun muassa 
Geotrim -mittalaitteiden käyttöopetuksesta.
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miehille, joiden tietämys on isossa roolissa mittauksia työmailla tehtäessä, 
toteaa Oksanen.

Koulutusta koordinoi ja sitä oli kokoamassa ja suunnittelemassa Kone-
ringin konepalveluiden myyntipäällikkö Tero Ylätalo, joka näkee koulu-
tuksen tärkeyden myös isossa kokonaiskuvassa.

- Koneringin asiakkaat haluavat yhä enemmän työmailleen Kone+RAM 
–paketteja eli koneen kuljettajineen ja työkaluineen ammattitaitoisen apu-
miehen kanssa.  Konerinki Oy myös varmistaa asiakkailleen maarakennus-
apumiestensä  ammattitaitotason ja tämä koulutussetti on yhtenä osana 
sitä. 

Koulutus järjestettiin ensin osakkaiden henkilökunnalle, mutta jatkossa 
koulutuksiin haetaan myös tekijöitä oman ringin ulkopuolelta.

- Tavoittelemme Konerinkiin myös koneen kuljettajia ja maarakennus-
apumiehiä, jotka voivat aloittaa helposti ja kevyesti maarakennusyritys-
toimintansa toimien aluksi Koneringissä yrittäjäpohjaisesti apumiehinä.  
Tämä Geotrimin kanssa toteutettu koulutus sopii erinomaisesti myös sii-

hen tarkoitukseen jatkossa, sanoo Ylätalo.

Onnistunut avaus
Ensimmäinen koulutuspäivä oli onnistunut – paikalla oli 12 maaraken-

nusapumiestä Koneringin osakkaiden yrityksistä. Tavoitteena oli suunnata 
koulutus sellaisille apumiehille, joilla ei ollut paljoa aikaisempaa kokemus-
ta laserin käytöstä ja kuvien lukemisesta sekä sellaisille, joilla on taidot 
mahdollisesti päässeet ruostumaan.

- Kahdestatoista seitsemällä ei ollut aikaisempaa kokemusta lasereiden 
käytöstä ja vain kaksi oli tehnyt koron laskemisen laserin avulla, joten saim-
me juuri sellaisen porukan koulutettavaksi kuin halusimme. Kaikki osallis-
tuneet olivat erittäin aktiivisia ja kiinnostuneita oppimaan lasermittalaittei-
den käyttöä, joten päivä oli kaikin puolin onnistunut, toteaa koulutuksesta 
vastannut Geotrim Oy:n myyjä Jarmo Koukkari.

Osallistujien kirjo oli laaja ikähaarukan ollessa juuri opintonsa päättä-
neestä muutaman kymmenen vuoden kokemuksen alalta omaaviin. Kes-
kustelut koulutettavien kanssa toistivat pitkälle samaa kaavaa: koulutus 
tuli tarpeeseen ja jokainen koki saaneensa hyvän opin sekä työkalut mit-
taustöiden tekemiseen jatkossa. Rento, mutta ammattitaitoinen koulutus 
ja sujuvaksi suunniteltu ohjelma tekivät päivästä onnistuneen.

- Koulutus koostui useasta eri osa-alueesta, aamupäivästä teorian olles-
sa pääosassa ja iltapäivästä tutustuttiin sekä mittalaitteiden käyttöön että 
niiden huoltoon. Sisältöön kuului muun muassa piirustuksien lukemista ja 
ymmärtämistä sekä niistä saatavan informaation käsittelyä, laserin käyt-
töönottoa ja laserille koron laskemista, korkojen mittaamista sekä korko-
jen ja lattalukemien laskemista kuvista. Lisäksi opettelimme näillä opein 
mittalaserin käyttöä käytännössä. Koulutus keskittyi ensisijaisesti tasola-
sereihin, kallistettaviin maanrakennuslasereihin, sekä putkilaseihin listaa 
Koukkari.

Osallistujien joukossa oli myös Koneringin perustajiin kuuluva ja edelleen 
osakasyrittäjänä toimiva Christer Polsa Maanrakennus Polsa Oy:stä. 

- Tämän päivän tilanne on se, että riittävän pätevää ja ammattitaitoista 
apumieskuntaa on verrattain vähän saatavilla. Ilman oikeanlaista apu-
miesten taitotasoa ei kone + kuljettaja + apumies –paketin työllistyminen 
tule olemaan pitkäaikaista. Myös mittalaiteet ovat kehittyneet kovaa vauh-
tia vuosien aikana, joten ammattitaitoa niiden käytössä oikeasti tarvitaan. 
Tämä koulutus oli erittäin hyvä asia ja tuo hyvää lisäetua Koneringin tarjoa-
mille palveluille. Hieno nähdä, että täällä oli mukana paljon eri ikäisiä ja eri 
kokemusmäärän omaavia innokkaita tekijöitä.

Polsa oli aikanaan perustamassa Konerinkiä vuonna 2005 ja nyt voidaan 
todeta, että idea tuli tarpeeseen.

- Tuolloin pienellä porukalla mietimme miten saisimme yhteistyöstä 
enemmän irti ja syntyi Konerinki. Hienoa ollut seurata sen kasvua ja tänä 
päivänä mukana on jo yli 150 yrittäjää ja Konerinki tunnetaan vastuullisena 
sekä ammattitaitoisena porukkana kaikilla työmailla. Toiminnan jatkuva 
kehittäminen muun muassa Geotrim koulutusyhteistyön myötä on erittäin 
tärkeää laadun ylläpitämiseksi, päättää Polsa.
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Geotrim Oy maahantuo ja myy Spectran lasermittauslaitteet. Kuvassa Spectra Precision GL412N -maarakennuslaser.

Myös teoriaosuus oli isossa roolissa koulutuspäivää.

Maanrakennus Polsa Oy:n Christer Polsan (oik.) mielestä on tärkeää, että 
Konerinki keskittyy myös apumiesten kouluttamiseen.

Geotrim Oy oli näkyvästi esillä Mansen Mörinöillä huhtikuun alussa. RealMachineryllä sijainneella osastolla oli esillä muun muassa
Konerinki- koulutuksen keskiössä ollut Spectra Precision LL300N tasolaser.

- Olemme alan teknologiajohtaja Trimblen tuotteiden maahantuoja ja 
valtuutettu jälleenmyyjä. Tarjoamme kokonaisvaltaisia ratkaisuja ja pal-
veluja eri toimialoille, niin julkiselle kuin yksityiselle sektorille. Vastaamme 
Suomessa Trimble mittauslaitteiden ja palveluiden maahantuonnista, 
myynnistä, auktorisoidusta huoltopalvelusta, teknisestä tuesta ja koulu-
tuksesta. Trimble on tuttu näky maanrakennustyömailla erityisesti Trim-
blen Spectra Precision tuotemerkin lasermittalaitteiden kautta, sanoo 
Geotrim Oy:n tuotepäällikkö Tomi Oksanen.

Koulutusyhteistyö Koneringin kanssa sopii molempien tavoitteisiin.
- Haluamme molemmat olla paras toimija aloillamme Suomessa ja lop-

pukäyttäjien koulutus on yksi erittäin tärkeä osa toimintaamme. Nykypäi-
vän mittalaitteet ovat todella tarkkoja ja niillä saadaan selkeitä säästöjä 
aikaan työmailla kun niitä osataan käyttää oikein. Osaaminen on tärkeää, 
sillä pienikin mittavirhe saattaa kostautua isona laskuna lisätöiden tai kor-
jausten myötä ja se on suoraan pois urakoitsijan palkkiosta. Nyt toteutettu 
koulutus lasermittalaiteista tehtiin loppukäyttäjille eli maarakennusapu-


