Vuosi 2021

Asfalttikallio
Suomalainen vaihtoehto
Olemme vuonna 2012 perustettu sataprosenttisesti
suomalainen päällystealan yritys. Henkilöstömme koostuu
kallionkovista ammattilaisista, joilla on vankka kokemus ja
pitkät perinteet päällystealalta. Toiminta-alueemme kattaa
koko Suomen. Teemme töitä suomalaisella sisulla parantaaksemme suomalaisten elinolosuhteita.
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Uuden toimitusjohtajan alkusanat

Viime kaudella levittäydyttiin uusille alueille
Tiesimme, että kauden 2021 alku tulee vaatimaan
meiltä todella paljon venymistä. Tämä johtui siitä,
että avasimme uusia toimialueita Turkuun, Lahteen
ja Kymenlaaksoon. Saimme onneksemme kasattua
molempiin yhteen pelaavat joukkueet, jotka aloittivat erinomaisella asenteella. Se oli ykkösjuttu,
että molemmissa avauskausi oli lupauksia antava. Vanha totuus pätee tässäkin, että ihmiset näitä
töitä tekevät, kalustoa saa kaupasta.

että saamme oikeat ihmiset oikeisiin tehtäviin. Sitä
kautta saamme koko joukkueesta parhaan irti. Kaikki eivät voi olla hyökkääjiä, vaan tarvitaan myös puolustajia ja maalivahteja. Kenenkään ei pidä esittää
mitään, mitä ei aidosti ole. Se johtaa jokaisen henkilökohtaiseen parhaaseen mahdolliseen suoritukseen.
Kun sisäisesti asiamme ovat kunnossa ja työnteon
kulttuurimme voi hyvin, heijastuu se laadukkaaseen
lopputulokseen. Olemme edelleen sataprosenttisesti kotimainen perheyhtiö. Teemme edelleen
asfalttia rehellisesti ja sanojemme mittaisesti.
Olemme edelleen asiakaslähtöisiä ja palveluhenkisiä ihmisiä, joiden kanssa on helppo toimia tilanteessa kuin tilanteessa. Niistä asioista meidät on
tunnettu, ja niistä asioista haluamme jatkossakin
tulla tunnetuiksi.

Kokonaisuutena kaudessa oli paljon hyvää, mutta
myös haasteita mahtui matkaan. Yleisesti markkinatilanne on ollut edelleen haastava, joka juontaa
juurensa vuodesta 2020 jatkuneesta öljytuotteiden hinnan noususta ja epävarmuudesta sekä alan
ylikapasiteetista. Meillä Asfalttikalliolla katse on
kuitenkin tiukasti horisontissa.

Yhdistyminen NCC:n kanssa

Isot saappaat täytettäväksi

Yrityksemme merkittävin asia vuonna 2021
oli NCC:n päällystysliiketoiminnan ostaminen
lokakuussa. Kaupassa yhdistyivät kaksi suunnilleen samankokoista liiketoimintaa, joten voidaan
puhua yrityksemme historian kannalta poikkeuksellisen suuresta muutoksesta.

Kauteen 2022 lähdettiin siinäkin mielessä uusista lähtökohdista, että yrityksemme pitkäaikainen
toimitusjohtaja ja perustaja Antti Kalliomaa siirtyi
juuri neuvonantajan rooliin sekä jatkaen edelleen
omistajana.

Meille tuli kaupan myötä paljon hyviä asioita taloon.
Saimme paljon osaavaa henkilöstöä sekä vahvistettua niiden alueiden toimintoja, joihin olimme jo levittäytyneet. Isoin tavoitteemme on kuitenkin se, että
pystyisimme palvelemaan asiakkaitamme koko valtakunnan tasolla. Pyrimme aina olemaan kannattava, kasvava ja kehittyvä toimija. Se oli iso asia,
miksi päädyimme ostamaan NCC:n liiketoiminnan.

Jos itsellä on jalankoko 43, niin saappaat, joihin astuin, ovat kutakuinkin kokoa 65. Antti on ollut Asfalttikallion sydän ja keuhkot kymmenen vuoden ajan.
Siitä suuri kiitos Antille.
En lähtenyt kuitenkaan väistelemään vastuuta, kun
minua kysyttiin tähän tehtävään. Otin haasteen vastaan uteliaana ja kiitollisena. Näen, että meillä on
alaan nähden hyvä tilanne. Meillä on sisällä valtava
määrä potentiaalia, mistä rakentaa voittava joukkue.

Lisäksi NCC oli edelläkävijä vihreissä arvoissa niin
ihmisten kuin kalustonkin osalta. Kierrätys on ja tulee olemaan korkealla tasolla sekä valmistustavat
ovat olleet ympäristöystävällisiä. Se sopii erinomaisesti meidän toimintaamme.

Erinomaista loppuvuotta toivottaen!
Mikko Mäkelä, toimitusjohtaja

Asfalttikallio on Joukkue
Uuden kauden alla olemme hitsautuneet hienosti
yhteen. Meille kaikille on todella tärkeää, että jokainen kokee olevansa samassa joukkueessa tietäen
yhteiset toimintatavat ja tavoitteet.
Avoin keskustelukulttuuri on avainasemassa siinä,
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Talouskatsaus

Liikevaihto ja tuotantomäärät
200
Yhtiön strategian kulmakivenä on sen perustamisesta alkaen ollut kasvava aluetoiminta, jota
ELY- keskuksille toteutettavat projektit täydentävät.
Uuden markkina-alueen haltuunotto kestää tyypillisesti vuodesta kahteen vuotta kunnes toiminta saadaan kannattavaksi. Jatkoimme strategian
mukaista kasvua uusille alueille vuonna 2021, kun
toiminta käynnistettiin Turussa, Kouvolassa ja Lahdessa. Näiden alueiden tulos oli ennakoidusti heikko
vuonna 2021, mutta vahvistuu merkittävästi jo vuonna 2022. Turun alueen tuloksen odotetaan olosuhteisiin nähden olevan jopa erittäin hyvä.

Vuosi 2021 oli käännekohta Asfalttikallion historiassa. Toteutimme vuoden 2021 lopussa yrityskaupan, jossa NCC:n Suomen asfalttiliiketoiminta siirtyi
liiketoimintakauppana Asfalttikalliolle. Kaupan
myötä Asfalttikallion henkilöstö- ja tuotantomäärät
lähes kaksinkertaistuvat kaudelle 2022. Kasvavien
resurssien avulla pystymme tarjoamaan palveluita
koko maan kattavasti, minkä lisäksi asemamme
suurissa kasvukeskuksissa vahvistuu.
Tuloksellisesti vuosi 2021 oli pettymys. Heikkoon
tulokseen vaikutti erityisesti bitumin hinnan tuplaantuminen vuoteen 2020 verrattuna, minkä
seurauksena koko asfalttimarkkinan volyymit
laskivat arviolta 25-30 %. Lisäksi yhtiö investoi
voimakkaasti uusiin ja ympäristöystävällisiin
koneisiin vuonna 2020, mikä jälkiperspektiivistä
tarkasteltuna osui huonosti yhteen markkinatilanteen yleisen kehittymisen kanssa. Asfalttialalla investoinnit joudutaan tekemään jopa vuosi ennen
toimitusta, jotta koneet olisivat käytössä haluttuna
ajankohtana. Toisaalta modernilla ja tehokkaalla
kalustolla pystymme paremmin vastaamaan alati
kiristyviin ympäristönormeihin.

Venäjän hyökkäys Ukrainaan helmikuussa 2022
on aiheuttanut voimakasta kustannusten nousua,
minkä lisäksi raaka-aineiden saatavuuteen liittyy
epävarmuutta. Kysyntä markkinoilla on kuitenkin säilynyt vahvana ja tilauskirjamme tätä kirjoittaessani
on odotustemme mukainen. Uskomme liikevaihtomme asettuvan 150 M€ paremmalle puolelle ja
tuloksen olevan asetettujen tavoitteiden mukainen.
Tulevina vuosina kannattavuus parantuu, kun yrityskauppaa koskeva integrointityö on saatu valmiiksi
ja kaupasta aiheutuneet kertaluonteiset kulut eivät
enää rasita tulosta.
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Kohokohdat vuonna 2021

Syyskuu
Hallin lentokenttätyö käynnistyy

Tammikuu
Maaliskuu
Heinäkuu

• Pirkkalan lentoaseman päällystystyöt
• Destia Vt3 Hämeenkyrön ohikulkutien
työt käynnistyvät

Kaluston korjaus käynnistyi korjaamoilla

Lokakuu
Ensimmäiset urakat varmistuivat

Kesäkuu

Helmikuu

Asfalttikallio ilmoittaa ostavansa NCC:n Suomen asfalttiliiketoiminnan

Toukokuu

Tarjouslaskenta käynnistyi toden teolla

• Massiiviset kalustoinvestoinnit ja uuden
kaluston käyttöönotto

• Uudet alueet Kouvola & Lahti ja Turku

Useat kunta- ja kaupunkityöt
käynnistyvät ympäri Suomen, mm:
Sipoon kunnan, Lohjan kaupungin,
Kaarinan, Raision, Mänttä-Vilppulan,
Nokian, Ähtärin sekä Kuntayhdeksikön
kohteet, Vt9 Oriveden ohituskaistat
Kreatelle ja Sorin pintatyöurakka
TerraWiselle.

Joulukuu

aloittavat

• Akaan raakapuuterminaalin ja Kangasalan
kaupungin asfalttityöt käynnistyvät

31.12.2021 NCC:n Suomen asfalttiliiketoiminta henkilöstöineen siirtyy Asfalttikalliolle
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Hallitus

Toimipisteet

Tero Lahtinen, puheenjohtaja

1. Vantaa / pääkonttori
Taivaltie 5, 01610 Vantaa

Olli Kalliomaa, jäsen
Jukka Elg, jäsen

2. Kaarina
Ohikulkutie 577, 20660 Kaarina

Karl Sjöblom, jäsen

Organisaatio 2021
Kalusto

Itä-Suomi

Länsi-Suomi

Sisä-Suomi

Projektit

Erikoistyöt

Talous ja ICT

HR ja palkat

3. Kouvola
Tehontie 25 B, 45200 Kouvola
4. Lahti
Sopenkorvenkatu 12, 15800 Lahti

Työnjohto

Arho
Pylkkänen

Jorma
Tuomela

Mikko
Rekola

Mikko
Mäkelä

5. Pori
Hevoshaankatu 9, 28600 Pori

Pentti
Katermaa

TOIMITUSJOHTAJA
Antti Kalliomaa
LIIKETOIMINTAJOHTAJA
Mikko Mäkelä
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Antti
Hietakangas

Tuomas
Forsberg

Mika
Kortene

6. Rauma
Kaivopuistontie 3 lt 1, 26100 Rauma

7

7. Seinäjoki
Kauppaneliö 13, 60120 Seinäjoki
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8. Tampere
Autokeskuksentie 8, 33960 Pirkkala

1
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Arvot ja tapamme toimia
Toimintatapamme
Perheyrityksenä olemme nousseet suurimmaksi
suomalaisomisteiseksi yritykseksi kansainvälisten
yritysten hallitsemalla alalla. Strategiamme on rakentaa myös jatkossa kestävää, kannattavaa ja kehittyvää kasvupolkua.

Ympäristön hyvinvointi on meille erittäin tärkeää.
Teimme viime vuonna huomattavia satsauksia
vähempipäästöisiin työkoneisiin ja muutimme
asfalttiasemia toimimaan kiviaineksen lämmityksessä kaasulla raskaan polttoöljyn sijaan. Pyrimme parantamaan ympäristöystävällisyyttämme
lisäämällä kierrätysasfaltin käyttöä ja automatisoimalla työvaiheita.

Tavoitteenamme on toimittaa asiakkaalle virheetön
tuote, joka tehdään sovitun mukaisesti ja kerralla
oikein. Jokainen yhtiössä vastaa omassa työssään
laadun syntymisestä itselleen, tilaajalle, käyttäjille
ja yhtiölle. Kannustamme myös henkilöstöämme
luovuuteen uusien toimintatapojen ja toiminnan
kehittämiseksi. Projektikohtaisen päätöksenteon
jaamme aina sen alueen vastuulle, missä itse työtkin tehdään.

Uskallamme väittää, että olemme nyt alan
ympäristöystävällisin toimija Suomessa. Jatkossakin panostamme uuteen kalustoon, jolla työntekijämme voivat työskennellä turvallisesti ja hyvällä
mielellä. Kierrätykseen ja nykyaikaiseen kalustoon
keskittyminen ovat tärkeä avain tavoitteisiin pääsemiseksi.

Arvomme
Ketterä
Toteutamme päällysteet joka tarpeeseen ja pienistä
kohteista suuriin urakoihin. Asfalttiasemiamme löytyy usealta paikkakunnalta ja liikkuvat mobiiliasemamme kulkevat työmaiden mukana. Näin voimme
urakoida joustavasti halki Suomen.

Suomalainen
Olemme sataprosenttisesti suomalainen perheyritys ja lujasti kiinni kotimaassa. Teemme töitä
suomalaisella sisulla ja asenteella parantaaksemme suomalaisten elinoloja.
Laadukas
Ammattitaitoisen ja sitoutuneen henkilöstön avulla tuotamme asiakkaillemme laadukkaita ja asiakkaiden tarpeisiin soveltuvia ratkaisuja. Laitteistomme on uutta ja työn jälki laadukasta.

Luotettava
Me teemme, mitä lupaamme. Henkilöstömme koostuu raudanlujista ammattilaisista, joilla on vankka
kokemus ja pitkät perinteet päällystealalta. Laadukkaan tuloksen aikaansaamiseksi käytämme vain
luotettavia alihankkijoita ja toimimme yhteistyössä
alan parhaiden asiantuntijoiden kanssa.

Ympäristöystävällinen
Teemme
merkittäviä
investointeja
uuteen,
ympäristöystävällisempään kalustoon, uusimme
kalustoamme vuosittain ja panostamme kierrätykseen, jotta polttoaineen ja raaka-aineiden kulutus
sekä päästöt saadaan pidettyä mahdollisimman
matalina.
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Investoinnit ja ympäristövastuu
Suomen ympäristöystävällisin
päällystealan yritys
Olemme tehneet suuria investointeja uuteen ja
vähempipäästöiseen kalustoon. Kehitämme myös
jatkuvasti materiaalejamme ja työvaiheitamme
ympäristöystävällisemmiksi.

Täysin uusittu kalusto
Asfalttikallion työkoneet ja kalusto on tällä hetkellä
poikkeuksellisen uutta Euroopankin mittakaavassa.
Voimakas laajentuminen vuoden 2021 aikana johti
siihen, että kalustoa uusittiin jopa hieman suunniteltua enemmän.
Kaiken kaikkiaan meillä on nyt käytössämme yli 70
konetta, jotka ovat vuosimalliltaan enintään parin
vuoden ikäisiä. Kalustoon kuuluu muun muassa asfalttilevittäjiä, jyriä, jyrsimiä, liimamopoja ja autoja,
jotka ovat malliltaan uusinta teknologiaa.
Tämä vähentää kaluston päästöjä, sillä uusissa työkoneissa polttoaineen kulutus on pienempi vanhoihin koneisiin verrattuna ja koneissa on
energiaa säästävää teknologiaa. Osa koneista
esimerkiksi sammuu itsestään, jos niitä ei vähään
aikaa käytetä ja tyhjäkäynnillä tarpeettomat toiminnot pysähtyvät, kun niitä ei tarvita. Myös tuotantokatkokset ja tekniset ongelmat ovat vähäisiä uuden
kaluston ansiosta.

Senkkerin asfalttiasemalla siirryimme raskaasta
polttoöljystä nestekaasuun ja uudelle Turun asemalle asennettiin suoraan nestekaasupolttimet,
sillä nestekaasu on tällä hetkellä puhtainta mahdollista polttoainetta.

Kierrätysasfalttia jopa 70 prosenttia –
kiviainesta säästyy 150 000 tonnia vuodessa, bitumia yli 12 000 tonnia

Nestekaasun ansiosta pystyimme vuonna 2021
jättämään noin 2,3 miljoonaa kiloa raskasta polttoöljyä tilaamatta ja tuottamaan vastaavan määrän
energiaa nestekaasulla. Määrä vastaa yli 50
täysperävaunurekkakuormaa raskasta polttoöljyä.
Olemme myös rakentaneet sääsuojia materiaalivarastoillemme. Senkkerissä, Turussa ja Ylöjärvellä
varastoja on jo katettu ja sadesuojia asennetaan
jatkossa myös muille asemille. Sääsuojan ansiosta sadevesi ei pääse kastelemaan kiviaineksia ja
kierrätysmateriaaleja. Näin materiaalien lämmittämisessä energia sitoutuu tuotantomateriaaleihin
veden keittämisen sijaan.

Olemme kuluneena vuonna painottaneet kehityksessämme kaluston ja sääsuojien lisäksi myös
massanvalmistuksen
ympäristöystävällisyyden
parantamista lisäämällä kierrätysasfaltin käyttöä.
Kierrätysasfalttia valmistetaan kadulta jyrsitystä tai
kaivetusta vanhasta asfaltista. Otamme sitä vastaan asfalttiasemillemme, ja määräajoin murskausurakoitsija murskaa aineksen haluttuun kokoon ja
kantaa sen välittömästi sääsuojaan. Kierrätysasfaltti sopii erityisen hyvin sellaisiin kohteisiin, joissa työ tehdään konelevityksenä. Näissä kohteissa
kierrätettyä asfalttia pystytään hyödyntämään jopa
70 prosenttia.

Sääsuojat säästävät pääsääntöisesti noin kilon
polttoainetta valmistettua tonnia kohti. Esimerkiksi Senkkerin tuotantoluvuilla tämä tarkoittaa noin
300 tuhatta kiloa polttoainetta vuodessa. Lisäksi
tuotantoprosessi toimii aina samalla teholla niin
kesän helteillä kuin syksyn sateilla.

Kehitämme myös kierrätykseen jatkuvasti uusia
tekniikoita. Tutkimme, mitä ulkomailla tehdään ja
mitä ideoita sieltä voitaisiin hyödyntää Suomessa.

Nyt 2,3 miljoonaa kiloa raskasta polttoöljyä jäi tilaamatta ja se
poltettiin nestekaasuna. Nestekaasunkin kulutus vähenee
katosten ansiosta noin 15 prosenttia.

Asfalttiasemilla ympäristöystävällisiä
uudistuksia
Kalustoinvestoinnit
auttavat
vähentämään
päästöjä ja tuovat tehokkuutta toimintaan, mikä
osaltaan laskee päästöjä. Esimerkiksi yleisimmän
käytössämme olevan levittimen, Vögele 1803-3i:n,
kulutus on pudonnut vanhemman sukupolven
koneesta lähes 10 prosenttia. Suurimmat säästöt
tulevat kuitenkin asfalttiasemien kehittämisestä.
Asfaltissa itse tuotteen valmistukseen kuluu eniten
energiaa.

Määrä vastaa yli 50 täysperävaunullista rekkakuormaa vähemmän
raskasta polttoöljyä. Tuo määrä muodostaisi lähes kaksi kilometriä
pitkän rekkajonon.
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Asfalttikallio levittäytyi Turun seudulle
Vuonna 2021 Turun seudun tienvarsilla ovat vihreät
miehet ja asfaltointikoneet tulleet entistäkin tutummiksi. Aikaisempina vuosina alueella projektiluonteisesti asfaltointeja toteuttanut Asfalttikallio
avasi Turun seudulle oman aluekonttorinsa. Ensimmäinen vuosi sujui lupauksia antavasti.

Joukkue isolla J:llä
Vaikka lähes kaikki oli keväällä uutta, ei – urheilutermejä käyttäen – joukkuetta tarvinnut rakentaa
uusiksi. Kutakuinkin kaikki johtavista henkilöistä
levitystiimiin sekä asfalttiaseman henkilöstöön
olivat entuudestaan toisilleen tuttuja.

Nollista hyvin liikkeelle – ja vauhti kiihtyy!

”Tunnemme toisemme pitkältä ajalta ja meillä on
hyvä joukkuehenki. Meillä on ammattitaitoisia kavereita, nuoria ja vanhoja laidasta laitaan. Kaikki
tietävät toistensa heikkoudet ja vahvuudet, eikä yllätyksiä tule. Saimme kasattua tänne oman dream
teamin”, Sandell sanoo.

Asfalttikallio levittäytyi toden teolla Turun seudulle
kuluneena vuonna avaten aluekonttorin Kaarinaan,
Turun kupeeseen. Tukikohdan välittömästä läheisyydestä löytyy myös seudun ainoa nestekaasulla
toimiva asfalttiasema.

Yksi joukkueelta kiitosta kerännyt asia ovat olleet
viimeisintä huutoa olevat koneet. Merkittäviä investointeja onkin tehty paitsi ympäristöasiat edellä,
myös työnteon miellyttävyys mielessä.

”Lähdimme rakentamaan kaiken oikeasti alusta.
Meillä ei ollut valmista tilauskantaa tai mitään. Siihen nähden kaikki on mennyt yllättävän hyvin. Asiakkaiden puolelta vastaanotto on ollut suorastaan
hämmästyttävän hyvä”, aluepäällikkö Jonny Sandell
sanoo tyytyväisenä.

”Kyllähän jokainen ymmärtää, että jos annetaan 20
vuotta vanha auto tai pakasta otettu auto, niin useimmiten sillä uudella on mukavampi ajella. Ihan sama
on kalustossa. Siellä alkaa olemaan lämmittimiä ja
joissakin ilmastointeja. Nämä alkavat olemaan sellaisia liikkuvia tietokoneita.”

Tyhjä työpöytä on täyttynyt töistä kauden aikana
kiihtyvällä tahdilla, eikä peukalonpyörittelylle todellakaan ole jäänyt aikaa. Merkittävimpänä projektina
vuoden mittaan on Turun tiimi ollut mukana valtatie
10:n korjaustöissä, jonka lisäksi keskisuuria ja pienempiä projekteja on haalittu milloin mistäkin tilkkutäkkimäiseen tapaan.

Mikä mies?
”Kasper Susi, Turun alueen työmaapäällikkö. Ensimmäistä vuotta
Asfalttikalliolla. Alalle tullut 18-vuotiaana. Aloittanut liikenteenohjaajana ja kentällä uran aikana vähän kaikki hommat tulleet tutuiksi.
2015 lähtien kouluttauduin, sain paperit käteen ja siirryin sitä kautta
työmaapäällikön hommiin.”

Mitä toimenkuvaasi kuuluu?
”Sanoisin, että normaalitilanteessa olen noin 70 prosenttia työmailla. Vastaan siellä koko paletin pyörittämisestä. Se on sellaista
käytännön toteutuksen mahdollistamista. Työntekijöillä on selkeät
paikat, mihin mennä ja mitä tehdä. Loput 30 prosenttia koostuu toimistotyöstä. Laskutustöitä, tarjouslaskentaa ja muuta niin sanottua
lippulapputyötä.”

Minkälainen oli kausi 2021?
”Keväällä, kun tähän kelkkaan lähti, niin olin rehellisesti sanottuna
hiukan skeptinen, kun nollasta lähdettiin leipomaan. Siihen, kun peilaa, niin on mennyt paremmin kuin hyvin. Meillä on sellainen porukka, johon pystyy luottamaan, eikä tarvitse koko ajan olla vahtimassa, mitä pojat tekevät. Itsellä on hieman vaikeaa jättää oman
onnensa nojaan, jos ei ole tuttu porukka. Homma on toiminut, eikä
ole tullut negatiivista palautetta.”

Mitä odotat ensi kaudelta?
”Varmasti työn määrä tulee vain lisääntymään. Ihan kiva, että tekijäporraskin tulee lisääntymään samalla. Totta kai tarkoitus on tällä
alueella markkinaa haalia jonkun verran nyt yrityskauppojenkin
myötä. Periaatteessa siinä ei ole meille mitään uutta. Siellä on vanhat asiakkaat ja pelikenttä tuttu. Varmasti touhutaan samalla tavalla kuin ennenkin – kahta kauheammin tietenkin vain!”

Tulevalla kaudella projektien luonteeseen tullee
muutos. Isommat, monivuotiset projektit olivat ehditty lyödä lukkoon täksi kaudeksi, mutta ensi vuonna on muun muassa tulossa kunnille useita kilpailutuksia, joihin Asfalttikalliokin luonnollisesti haluaa
tarjota omaa laadukasta osaamistaan.

Miksi Asfalttikallio?
”Jos yhtään tykkää sellaisesta joukkuepelistä tai joukkue terminä
on sellainen, mikä sytyttää, niin tämä meidän touhumme on juuri
sitä – kovaa tiimipeliä. Harvemmin täällä yksin kenenkään tarvitse
olla. Se on varmasti myös yksi syy sille, ettei mitään soraääniä ole
tullut sen enempää.”

”Aloittaessamme keväällä näkyvyytemme oli hyvin
olematonta Turun alueella. Nyt olemme saaneet
aika paljon jalansijaa, ja asiakkaat tunnistavat kasvomme. Yleisesti maine on oikeasti aika hyvä. Eikä
tuo kotimaisuuskaan huono asia ole”, Sandell muistuttaa.
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Peli auki toden teolla Päijät-Hämeessä ja
Kaakkois-Suomessa
Idässä ihmeteltiin vihreitä miehiä, kun Asfalttikallio jyräsi paikalle kallionkovalla asenteella.
Kutakuinkin tyhjän päälle alkanut rakennustyö toi
mukavasti pienempiä ja isompia projekteja levitysporukoille.

Kasvavat urakat kiikarissa Kymenlaaksossa
Myös Kymenlaaksossa saatiin menneellä kaudella hommat rokkaamaan ja täyttä tohinaa riitti läpi
kauden. Pisimmillään itään levittäydyttiin aina
Ruokolahdelle saakka.

Asfalttikallion vihreät värit olivat entistä tutumpi
näky Kouvolan ja Lahden seuduilla vuonna 2021.
Kaakkois-Suomen ja Päijät-Hämeen alueelle perustettiin kaksi uutta toimipistettä, toinen Lahteen
ja toinen Kouvolaan.
Lahdessa laitettiin maaliskuun alussa työrukkaset
käteen ja ruvettiin haalimaan töitä loppuvuodeksi.
Laajaa markkinointia, näkyvillä oloa ja konkreettista
asiakkaiden luokse menemistä. Kova työ tuotti lopulta mukavasti tulosta ja työntekijöiden ei tarvinnut peukaloitaan pyöritellä.
”Saimme Lahden ympäristökuntien yhteistarjousurakan, joka toi meille hyvän runkotyön. Töitä oli kokonaisuutena todella hyvin. Ihan täysi kausi ja töitä oli
joka päivälle. Täysillä sai puristaa, että saatiin kaikki
tehtyä”, Päijät-Hämeen työmaapäällikkö Oula Soininen sanoo tyytyväisenä.

”Petri Laisi, Päijät-Hämeen alueen aluepäällikkö. Ensimmäinen
vuosi Asfalttikallion palveluksessa. Alalle päätymiseen syypää on
isäukkoni, jolla oli aikanaan oma asfalttifirma ja noin 15-kesäisenä
erehdyin sitten sinne kesätöihin, ja sillä tiellä ollaan. Tämä taitaa
olla minulla nyt 33. kesä kaikkiaan. Lapion varresta hommat lähti, joten tiedän, mitä ihan tuolla työmaallakin kuuluu tehdä ja mitä
pitäisi vaatia. Armeijan jälkeen kävin teknillisen opiston ja siitä lähti
toimihenkilöura käyntiin.”

Mitä toimenkuvaasi kuuluu?

”Kilpailua on Kymenlaaksossa riittänyt, ja uudella
tekijällä ottaa aikansa tulla kaikkien tietoisuuteen.
Hyvin olemme pistäneet kampoihin, vaikka itse
toivoin vielä parempaa tulosta. Kaikkemme olemme
kuitenkin tehneet, ja siitä täytyy olla ylpeä”, Kaakkois-Suomen ja Päijät-Hämeen aluepäällikkönä
viime vuonna aloittanut Petri Laisi sanoo.

”Hyvin pitkälti työ on tarjouslaskentaa, asiakaskäyntejä ja tarjottavien kohteiden katselmuksia. Yritän myös pysyä kärryillä taloudellisista lukemista, että miten alueella menee. Vuosi sitten syksyllä Asfalttikalliolta osoitettiin kiinnostusta, ja siitä lähti nopealla
aikataululla hommat rullaamaan. Maaliskuussa aloitin virallisesti
näissä hommissa. Ei siinä ollut paljon keskusteltavaa, kun kerrottiin, että tällainen mahdollisuus olisi.”

Jo vuosikymmeniä asfalttialalla toiminut Laisi on
tyytyväinen siitä, miten paljon pitkiä ja tuttuja asiakassuhteita saatiin jatkettua Asfalttikallion logo
rinnassa. Ensi kaudeksi yhtenä toiveena on kaupunki- ja kuntatöiden lisähaaliminen.

Minkälainen oli kausi 2021?

”Tavoitteena on, että saisimme entistä enemmän
isompia töitä. Menneenä vuonna työkanta oli välillä
kerätty aika pienistä puroista. Pysyvillä kohteilla olisi
helpompi suunnitella viikko- ja kuukausiaikatauluja”,
Laisi toivoo.

Urakoitsijoita alueella on paljon, mutta Soininen
uskoo kaikille löytyvän paikkansa. Ainakin Asfalttikalliolla on päätetty, että kun paikalle on kerran
tultu, sinne myös jäädään. Tulevan kauden tilanne
näyttää positiiviselta.

Mikä mies?

”Minusta siinä on jo sinänsä onnistuminen, että saimme jalansijaa
täällä Kymenlaaksossa. Joka päivä meillä oli tarjota töitä levitysporukoille ja saimme vanhoja asiakkaita kääntymään suoraan meidän
asiakkaiksemme. Kevään tiedotusrumba vanhoille asiakkaille
onnistui siis aika hyvin. Se on kokonaisuudessaan kauden suurin
onnistuminen.”

Mitä odotat ensi kaudelta?
”Ensimmäinen vuosi on aina kallis, kun kaikki lähtee nollista ja täytyy hankkia kaikki toimistotiloista ja kalustosta lähtien. Toivottavasti
ensi kaudella on sitten jo vähän helpompaa ja onnistuisimme työnsaannissakin vielä himpun verran paremmin. Se, että Asfalttikallio
osti NCC:n asfalttipuolen, on kova osoitus markkinoille, että yritys
haluaa laajentaa ja kasvaa. Se oli minusta todella hyvä uutinen ja
luo uskoa tulevaan.”

”Liiketoimintakaupan yhteydessä saimme asfalttiaseman Lahteen. Viime vuoteen nähden tilanne on
tietysti entistä parempi, kun päästään jo tässä vaiheessa hankkimaan töitä lisää. Lisäksi meillä jatkuu
kuntaurakka vielä. Ensi vuonna olisi tarkoitus laittaa
kakkospykälä päälle!” Soininen lataa.

Miksi Asfalttikallio?
”Työ itsessään on samanlaista kuin aikaisemmalla työnantajallakin, mutta toimintatapa tässä firmassa on aika erilainen. Täällä on
paljon suoraviivaisempaa päätöksenteko ja nopeampaa. Minusta
täällä on mukava ilmapiiri tehdä töitä. Parasta työssä on sellainen tietynlainen vapaus. Voi sanoa, että jokainen päivä on erilainen.
Työ on vaihtelevaa ja kohteet vaihtuvat, välillä ehkä vähän liikaakin.
Mutta olen viihtynyt eikä ole kuin hyvää sanottavaa työnantajasta.”
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Road Show Suomen ympäri työturvallisuuden
parantamiseksi
Laatu- ja ympäristöpäällikkö Petri Korhonen sekä
henkilöstö- ja turvallisuuspäällikkö Juha Hällfors
jalkautuivat kesällä 2021 Asfalttikallion työmaille
ja asfalttiasemille, jotta jokaisella työntekijällä olisi entistäkin turvallisempaa tehdä töitä.

kassa. Totta kai katsottiin siinä samalla, että tunnistetaan olennaisimmat riskit, joihin varautua. Käytiin
myös läpi varustuksen sekä kaluston kunto ja varmistettiin, että ne ovat työn laadukkaan ja turvallisen suorittamisen edellyttämässä kunnossa. Lisäksi
mietittiin, voisiko työvaiheiden suhteen tehdä jotain
paremmin, ja onko niissä jotain ilmeisiä riskejä, joihin pitäisi puuttua”, Korhonen listaa.

Asfaltointiala on tunnetusti sellainen, missä aina
välillä sattuu ja tapahtuu erilaisia pienempiä sekä
joskus valitettavasti suurempiakin tapaturmia. Syyt
sattumuksille ovat moninaisia. Joskus kyseessä
ovat inhimilliset erehdykset, joskus kiire, joskus
mukana on roppakaupalla silkkaa huonoa tuuria.

Samalla muun muassa simuloitiin pelastussuunnitelmia, eikä sovi unohtaa työterveyshuollosta vastaavan Aavan kanssa yhteistyössä tehtyjä laajennettuja selvityksiä asfalttiasemien työolosuhteista.

Asfalttikalliolla on jokavuotinen tavoite se, ettei
koko kauden aikana kertaakaan – Kummelia lainaten – niin sanotusti sattuisi Juhaa leukaan.

Iskostus jokaisen työntekijän DNA:han
Miehet ovat yhtä mieltä siitä, että kiertue oli oikea
tapa viedä viestiä turvallisuusasioista. Tulostetut
A4-laput tai sähköpostiin lähetetyt ohjeistus-PDF:t
jäävät yhden lukukerran jälkeen helposti unholaan.
Yhdessä paikan päällä keskustelemalla ja havainnoimalla muistijälki on varmasti vahvempi. Näin
saatiin lisättyä tietoisuutta ja kehitettyä pieniä
käytännön asioita, jotka voivat tosipaikan tullen olla
ratkaisevia. Viesti ei hukkunut matkalle, vaan meni
perille myös kaverille lapion varressa.

”Se on semmoinen aika ultimaattinen tavoite, mitä
kohden halutaan liikkua ja kaventaa. Jossain muulla
alalla se on helpompaa, mutta meillä on joka päivä
valtava määrä eri työmaita ja asemia käynnissä,
missä voi sattua jotain pientä, mikä rikkoo sen kuparisen”, Asfalttikallion henkilöstö- ja turvallisuuspäällikkö Juha Hällfors toteaa kylmän faktan.

Turvallisuus kehittyy itse kentällä,
ei lippulappusilla

Asiakassegmentit 2021

Henkilöstömäärä kasvaa, pienet asiat
korostuvat

Kauppa
1%

Tulevalla kaudella työturvallisuus korostuu Asfalttikallion tekemisessä entisestään. Selitys on varsin
luonnollinen: merkittävän yrityskaupan myötä tuplaantuva henkilöstömäärä. Mitä enemmän on tekijöitä tien päällä, sitä enemmän on riskejä ei-toivottujen asioiden tapahtumiselle.

Muut
12 %

Yksi merkittävä asia on asfalttimittarin kehittäminen. Asfalttimittari on jokaviikkoinen raportointityökalu, millä havainnoidaan levitystyömaan tai
asfalttityöaseman turvallisuusaspekteja. Asfalttimittarissa ilmeneviin huomioihin tullaan kiinnittämään entistä tarkempaa huomiota sähköistämällä raportointia sekä tekemällä siitä entistä dynaamisempaa organisaatiotasolla.

Kunnat ja
kaupungit
17 %

”Tavoite on, ettei asfalttimittarin tekeminen olisi
tekijöille pakkopullaa. Asiat nähtäisiin laajemmasta
näkökulmasta. Huolehditaan, ettei samat negatiiviset huomiot toistu, vaan ne korjataan nopeasti. Se
johtaa aina laadukkaampaan tekemiseen”, Korhonen sanoo.

Tärkein tavoite oli – ja on edelleen – turvallisuusasioiden huomioiminen jokapäiväisessä tekemisessä
työnkuvaan tai titteliin katsomatta. Se, ettei kenellekään tarvitsisi erikseen muistuttaa, että työskentele
turvallisesti. Ajatuksen tulisi lähteä aina jokaisesta
tekijästä itsestään.

Kurko Road Show -nimeä kantaneen kiertueen
tarkoitus ei ollut etsiä virheitä ja syyllisiä. Hällfors
ja Korhonen kävivät läpi työmaiden ja asfalttiasemien turvallisuusasioita paikallisten johtajien kanssa keskustelemalla ja havainnoimalla siellä, missä
työ tapahtuu. Toisin sanottuna mietittiin yhdessä,
missä on onnistuttu tehty hyvin ja mitä voisi vielä
parantaa.

”Mitä paremmin nämä ovat muistissa, sitä vähemmän meille tulee hosumista ja väsymistä sekä sitä
kautta turhia tapaturmia. Tämä on jatkuvaa työtä,
joka ei varmasti kertalaakilla onnistu, mutta jonka
eteen paiskimme töitä”, Hällfors sanoo.

”Käytiin läpi ryhmätyöskentelyä ja sitä, miten se
ylipäätään sujuu siellä työmaalla. Siellä oli todella
hyvää yhteispeliä ja tekemisen meininkiä joka pai-
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Rakennusliikkeet
39 %

Valtion liikelaitokset ja
virastot
28 %

Jokaisen kiertueviikon päätteeksi Hällfors ja Korhonen vetivät menneen viikon havainnot yhteen
ja lähettivät raportin johtoportaalle. Näin koko yrityksessä alhaalta ylös asti oltiin jatkuvasti kartalla
siitä, missä turvallisuusasioissa mennään.

Asfalttikallio panosti kaudella 2021 turvallisuuden
kehittämiseen jalkautumalla asioista vastaavien
toimesta itse kentälle. Hällfors sekä laatu- ja
ympäristöpäällikkö Petri Korhonen kiersivät kaikki
Asfalttikallion työmaat ja asfalttiasemat läpi toukokuun ja syyskuun välisenä aikana.

Teollisuus
3%
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