Infra-alan
aktiivinen
vaikuttaja
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Suomalaisen
kilpailukyvyn puolesta
Infra-alan yrittäjäyhdistysten tehtävänä on parantaa jäsenyritystensä toimintaedellytyksiä ja rakentaa perustaa Suomen kilpailukyvylle sekä kansalaisten arjen
sujumiselle.
INFRA Kaakkois-Suomi ry on INFRA ry:n piiriyhdistys sekä Rakennusteollisuuden (RT) ja
Elinkeinoelämän Keskusliiton (EK) jäsen. Yksi arvoistamme on verkostojen hyödyntäminen. Jäsenyritysten ja yhteistyökumppanien välisellä verkottumisella ja reilulla yhteistyöllä on merkittävä rooli tuloksellisessa toiminnassa.
Keskeisimpiä tavoitteitamme ovat työrauhan säilyttäminen ja työsuhdemääräysten
tuntemuksen parantaminen, jäsentemme toimintaedellytysten ja kannattavuuden
parantaminen sekä kilpailukyvyn turvaaminen jäsentemme osaamista kehittämällä.
Meille tärkeitä asioita ovat alueellisten perheyritysten toiminta, tilaajaosaamisen kehittäminen ja lahjakkaiden nuorten saaminen alalle.
Vaikutamme alueellisesti ja valtakunnallisesti. Edistämme infra-alaa ja jäsentemme
etuja vaikuttamalla alan työmarkkina-, koulutus- ja elinkeinopolitiikkaan sekä alaa
koskevaan lainsäädäntöön. Osallistumme myös alan koululaitosten neuvottelukuntiin
ja kehitysprojekteihin. Alueellisesti teemme laajaa yhteistyötä muun muassa tilaajien,
kuten Liikenneviraston, pääurakoitsijoiden sekä kuntien teknisten tointen ja liikelaitosten kanssa.
TERVETULOA JÄSENEKSEMME!

INFRA ry on infrarakentamisen
ammattilaisten toimiala- ja
työnantajajärjestö. INFRAn
jäsenyritykset tuottavat valtaosan
Suomen infrapalveluista.

Infra Kaakkois-Suomi ry:n alkutaival ulottuu vuoteen 1961, jolloin perus
tettiin Suomen Maansiirtourakoitsijan Kymen piiri. Kuva yhdistyksen
yleisestä kokouksesta Haminan seurahuoneelta 1960-luvulta.
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Suuria maa- ja vesirakentamisen hankkeita
Kaakkois-Suomen alueella yhdistyksen
olemassaoloaikana ovat olleet mm.
• Saimaan kanavan uudelleenrakentaminen
• Kaakkois-Suomen päätieverkoston
uusiminen kahteen kertaan, joista osa
moottoritietasoisiksi teiksi
• Kaakkois-Suomen teollisuushankkeet,
erityisesti metsäteollisuuden suuret
investoinnit
• Kaakkois-Suomen rautatieverkoston
uusimis- ja parannustyöt

TALONRAKENNUSTEOLLISUUS RY

RAKENNUSTUOTETEOLLISUUS RTT RY

INFRA RY
9 piiriyhdistystä

INFRA
Kaakkois-Suomi ry

LVI-TEKNISET
URAKOITSIJAT RY

PINTA
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Jäsentemme palvelut
Meillä on kaikenkokoisia jäseniä yhden ihmisen ja koneen yrityksistä kansainvälisiin konserneihin. Jäsenemme edustavat Kaakkois-Suomessa alansa
parasta ammattitaitoa.
Infrarakentaja rakentaa hyvinvointia. Jäsenyrityksemme rakentavat ja pitävät
kunnossa perusinfrastruktuuria: katuja, teitä ja ratoja, siltoja ja tunneleita, satamia, lentokenttiä ja virkistysalueita. Lisäksi yritykset rakentavat ja
ylläpitävät elintärkeitä teknisiä sähkö-, lämpö- vesi- ja tietoverkostoja. Infran
rakentamisella ja ylläpidolla on suuri yhteiskunnallinen vaikuttavuus.
INFRA RY:N JÄSENYRITYSTEN PALVELUT
• Urakkamuotoinen infran rakentaminen
• Kone-, nosto- ja erikoiskuljetuspalvelut
• Kunnossapito ja hoito
• Kiviainesten tuotanto ja myynti
• Louhinta ja kalliorakentaminen
• Purku- ja kierrätyspalvelut
• Viherrakentaminen

Lehtemme, tiedotteemme ja jäsenkirjeemme kertovat, miten rakentajan
maailma muuttuu ja mihin kannattaa
kiinnittää huomiota juuri nyt.

 kunnallistekninen rakentaminen  konepalvelu
 vesijohto-, viemäröinti- ja kaapelointityöt  louhintatyöt
 timanttiporaukset  maa-aineskuljetukset
 lavettikuljetukset
toimisto@maarakennussaikko.fi  www.maarakennussaikko.fi
Salpausselänkatu 237, 53850 Lappeenranta
p. 0400 553932

• Kiinteistökatselmukset
• Rakennekatselmukset
• Tärinämittaukset
Paalukatu 7 B, 53500 Lappeenranta
Puh. 0400 674 604, 050 376 8054
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Yhteistyökumppaneidemme
kautta jäsenemme saavat
alennuksia muun muassa
vakuutuksista, poltto- ja
voiteluaineista sekä perintäja luottotietopalveluista.

Palvelumme jäsenille
Autamme jäseniämme menestymään ja verkostoitumaan.
Alueverkostomme kattaa koko maan.
YLIVOIMAINEN PALVELUTARJONTA
• työehtosopimus- ja lakipalveluita
• jäsentiedotteet ajankohtaisista asioista
• koulutuksia, tapahtumia, opintomatkoja ja vapaa-ajan toimintaa
• valmiit sopimuslomake- ja kustannuslaskentapohjat
• alalle räätälöidyt vakuutukset
• valtakunnallinen verkosto ja mahdollisuuksia vaikuttaa
• INFRA -lehti 5 kertaa vuodessa

INFRA KAAKKOIS-SUOMI ry:n
jäsenten määrä on 192 kpl,
konemäärä 820 kpl, liikevaihto
115 milj. € ja henkilömäärä
800 henkilöä.
(10.3.2016)

Nopeaa rahoitusta ja
painavaa vakuutusturvaa
www.maanrakennussuortti.fi

Rahoitusratkaisut www.pohjola.fi
Vakuutusratkaisut www.a-vakuutus.fi
tai soita 03 04 05 06.
Yhdessä hyvä tulee.
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Osallistu!

Rakennetaan tulevaisuutta yhdessä.
Yhdistyksemme vuosikalenterissa on paljon tärkeitä tapahtumia.

Infra-akatemian kurssi- ja
tapahtumatarjonta osoitteessa
www.rakennusteollisuus.fi/
INFRA-Akatemia

• Erilaiset koulutustapahtumat
• Messutapahtumat Suomessa
• Opinto- ja messumatkat Suomeen ja ulkomaille
• Yhdistyksen kesätapahtuma, vuosikokous ja pikkujoulut
• Alueelliset maarakentajaillat
JÄSENEKSI
Toimiva infra on suomalaisen hyvinvoinnin perusta. INFRA ry:n jäsenyys
on merkki yrityksen halusta kehittyä ja
kantaa vastuuta. On turvallista valita
työn tekijäksi INFRAn jäsen.
www.infra.fi/liity

www.destia.fi

KONETILAUKSET 0400 - 552 822
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Kouluttaudu!
Kaakkois-Suomessa on useita infra-alan kouluttautumisväyliä.
AMMATTIOPISTOT
• Kotka: Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto Ekami,
Maarakennuskoneenkuljettaja
• Lappeenranta: Saimaan ammattiopisto Sampo, Maarakentaja
AMMATTIKORKEAKOULUT, INSINÖÖRI (AMK)
• Lappeenranta: Saimaan ammattikorkeakoulu Saimia,
Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus

Parasta parhaille.
Maarakennus
www.ekami.fi

Tilaukset 24 h

Asiakaspalvelu

0800 183 301

020 470 0900
asiakaspalvelu@teboil.fi

Ammattiliikenne- ja koneyrittäjämyynti
Aluemyyntipäällikkö
Sampsa Wichmann
0400 619 691

INFRA Kaakkois-Suomi ry
Ainonkatu 7 C
53100 Lappeenranta
INFRA ry
Unioninkatu 14
00130 Helsinki
Puhelin 09 12 991
info@infra.fi
Y-tunnus 0116966-8

www.infra.fi
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Infrarakentamiseen räätälöidyt Leica iCONtuotteet: työnjohdolle, laadunvarmistamiseen,
projektinhallintaan ja työkoneeseen.

• www.jssuomi.fi

Leica Geosystems Oy – täyden palvelun talo.

