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Rakennusteollisuuden liittoyhteisön rakenne

Elinkeinoelämän keskusliitto EK

Rakennusteollisuus RT ry

INFRA ry Rakennustuote- 
teollisuus 
RTT ry

Talonra-
kennus- 
teollisuus ry

LVI-Tekniset 
Urakoitsijat ry

Pinta

10 piiriyhdistystä

TOIMINTAMME PERUSTA ON HALU 
EDISTÄÄ INFRA-ALAN YRITTÄJYYTTÄ

Keskeisin tehtävämme on toimia 
yritystoimintaa harjoittavien alan 
yrittäjien yhdyssiteenä, parantaa 
jäsentemme toimintaedellytyksiä, 
kannattavuutta ja työehtosopimusten 
tuntemusta sekä edistää 
työrauhan säilymistä.

JÄSENYRITYKSEMME 
EDUSTAVAT 

ALANSA PARASTA 
AMMATTITAITOA. 

Meille tärkeitä asioita ovat

• alueellisten perheyritysten toiminta 

• tilaajaosaamisen vahvistaminen

• nuorten työllisyys.

1960Maarakentajien Oulun 
piiriyhdistys ry

1960

1963

1964

2008

Maarakentajien Lapin 
piiriyhdistys ry

Maarakentajien Kainuun
piiriyhdistys ry

Maarakentajien 
Keski-Pohjanmaan 

piiriyhdistys ry

Infra Pohjoinen ry
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VALVOMME JÄSENTEMME ETUA 
JA AUTAMME TARVITTAESSA 

Tarjoamme jäsenillemme mm.

• työehtosopimus- ja lakipalveluita

• osaavaa neuvontaa

• koulutuksia, tapahtumia, opintomatkoja

• valmiit sopimuslomakkeet ja kustannuslaskurit

• mahdollisuuden vaikuttaa

• jäsentiedotteet ajankohtaisista asioista

• INFRA-lehden 5 krt vuodessa

• alalle räätälöityjä vakuutuksia

• valtakunnallisen verkoston ja 
 toimintaa myös vapaa-ajalla.

Edistämme jäsentemme ja 
infra-alan asioita

• alueellisissa ja valtakunnallisissa yrittäjäjärjestöissä

• elinkeino- ja työvoimakeskusten neuvottelukunnissa

• kuntien ja kaupunkien alueellisissa elinkeinoryhmissä 

• kuntayhtymien rakennusalan koulutusneuvottelukunnissa

• pankkien luottamuselimissä

• kirkollisissa ja kunnallisissa luottamuselimissä

• eläkeyhtiöiden ja vakuutusyhtiöiden neuvottelukunnissa

• julkisessa mediassa

• Rotareissa, Lionseissa.



Infra-alalle pääset kouluttautumalla 

• ajoneuvonosturien kuljettajaksi Oulussa ja Rovaniemellä

• maarakennuskoneen kuljettajaksi Haukiputaalla,
 Nivalassa, Oulussa, Rovaniemellä ja Taivalkoskella 

• amk rakennusmestariksi ja insinööriksi
 Oulussa ja Rovaniemellä

• diplomi-insinööriksi Oulun yliopistossa

• aikuiskoulutuksen kautta Nivalassa, 
 Oulussa, Rovaniemellä ja Sodankylässä.

POHJOISESSA VOIT KOULUTTAUTUA 
INFRA-ALALLE ERI VÄYLIÄ PITKIN
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INFRA NUORET 
Valtakunnallisesti  

toimivassa INFRA Nuorissa 
 ovat mukana uudet yrittäjät 

sekä sukunsa yritystoiminnan  
jatkajat. Nuoret suunnittelevat  

ja toteuttavat toimintansa  
itse koordinaattorin,  

ohjausryhmän ja 
INFRA ry:n tuella.



YRITTÄJÄKIN VIETTÄÄ VAPAA-AIKAA 
– HYVÄSSÄ SEURASSA

5

Vuosikalenteriamme 
rytmittävät muun 
muassa

• maarakentajaillat

• Oikiat Konepäivät

• moottoripyörätapahtuma

• messutapahtumat 
 Suomessa ja ulkomailla

• pikkujoulut

• jäsenmatkat kotimaassa 
 ja ulkomailla.
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KOULUTUKSET JA TIEDOTUS OVAT 
KESKEINEN OSA TOIMINTAAMME

INFRA POHJOINEN 

KOTISIVUILTA LÖYDÄT

• sähköisen jäsenten 
koneluettelon

• kiertokirjeet

• lomakkeet

• tapahtumakalenterin

• tiedotteita

www.infra.fi

www.infra.fi/akatemia

Koulutamme jäseniämme
mm. näistä:

• CE-merkintä

• direktiivit

• ensiapu

• liiketoimintasuunnitelmat

• sopimusoikeus

• sähköiset hankinnat

• Tieturva 1 ja 2

• Työturva

• tulityö 

• työoikeus.
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TEEMME MYÖS TALOUDELLISTA 
YHTEISTYÖTÄ JÄSENISTÖMME EDUKSI

INFRA-ALAN 
ERITYISPIIRTEET 

HOIDETAAN 
TOIMIALA-

JAOSTOISSA.

Keskeiset kaupalliset 
yhteistyökumppanimme ovat 

• Teboil

• Fennia

• A-Vakuutus

• ST1 

Jäsenemme saavat 
yhteistyökumppaneiltamme
merkittäviä alennuksia 
ostoistaan.



INFRA Pohjoinen ry
Uusikatu 35, 90100 Oulu

0400 382 655 
www.infra.fi/pohjoinen

www.rotator.fi

Enemmän kuin osiensa summa 
-jo 20 vuotta


