
6KAIKKI TYÖKONEISTA

Jussi Haavisto on yrityksen toimitusjohtaja ja vahvalla otteella mukana paitsi asiakashankin-
nassa ja tarjouslaskennassa, myös jonkin verran työmaiden valvonnassa. Yrityksen hallinto-
rutiinit ovat vaimon ja yhden sihteerin harteilla. Rutiiniprosesseja on hiottu mahdollisimman
sujuviksi, jotta toimiston resurssit riittäisivät laajentuneen toiminnan pyörittämiseen.

RI Markus Salon vastuulla on uusien omakotipohjien työnjoh-
to. Paljon työmaita on myös vanhojen talojen ympärikaivussa,
niiden perustusten kuivatuksessa, jossa käytetään uusinta,
vähemmän massanvaihtoa vaativaa menetelmää. Projektien
kokonaishinta on myös asiakkaalle edullisempi.

Teollisuuden projekteja ja

satakaksikymmentä

omakotitalon pohjaa

vuodessa

Maarakennus T. Haavisto Oy hankkii     
asiakkaansa selkeillä toimintamalleilla

nuudesta, jota kaikkialla ko-

rostetaan molemminpuolisen

menestyksen edellytyksenä,

painottaa Kähäri.

Realmachineryn kanssa

Haaviston yhteistyö alkoi jo

nelisen vuotta sitten, kun yri-

T. Haavisto oy suorittaa mm. maa-
rakennustyöt viher- ja kivitöineen,
koneperustukset, tukimuurit yms.
rakenteet, teollisuuslattiat, louhin-
ta- ja piikkaustyöt, purku- ja sanee-
rauspurkutyöt sisätiloissa ja ulkona
sekä verkonrakennustyöt.
Kuvassa uusi Doosan omakotityö-
maalla.

tys osti  Real Machineryn Mik-

ko Uusi-Marttilalta juuri maa-

hantuodun uuden 25 -tonni-

sen koneen.

Pientalotyömaiden
pihoilla

Maarakennus T. Haaviston

pientalorakentajille tarjoama

konsepti on selkeä. Tampe-

reen seudun maapohjan omi-

naisuudet tunnetaan ja tämän

tiedon päälle on koottu valmiit,

vakiohintaiset paketit työ-

maan eritarpeisiin: pohjien

kaivuu, pintojen kuorinta, pin-

tamassojen levitys, täytöt ja

piharakenteiden asennus ja

viimeistely. Tarjoushinta on

melko vakio ja kun työmaalle

tullaan, tehdään työt loppuun

saakka ja lähdetään pois.

Asiakas saa valmiin lopputu-

T. Haavisto Oy on kans-

samme keskimääräistä laa-

jemmassa yhteistyössä, jol-

loin suurempi kokonaispaketti

antaa selkeästi enemmän lisä-

arvoa ja mahdollisuuksia pal-

veluun sekä toimintojen jous-

toihin. Yhteistyömme  T. Haa-

visto Oy:n kanssa on erityisen

hyvää koko yhteistyöpakettia

tarkastellen. Sekä konekaup-

pojen, varaosien, että huollon

suhteen. Tässä puhutaan käy-

tännössä juuri siitä kumppa-

Jussi Haavisto pitää

toiminnan tehokkuut-

ta yllä myös muok-

kaamalla toimintata-

poja ja yhteistyömuo-

toja. Yksittäisiin osa-

tekijöihin takertumisen sijaan

katsotaan enemmän kokonai-

suuden kannattavuutta. Koko

tuotantoketjua. Se näkyy esi-

merkiksi asiakkaille räätälöi-

dyissä, selkeissä palvelupake-

teissa.

Konehankinnat eivät ole

Haavistolla yhden koneen kil-

pailuttamista äärimmilleen,

vaan konemyyjän kanssa ko-

konaisuuden optimointia. Ter-

vettä ajattelua on, että molem-

pien tulee menestyä vähintään

kohtuullisesti. Saman asian

konemyyjän puolelta tuo esille

myös koneet myyneen Real

Machineryn toimitusjohtaja

Mika Kähäri.

- Kun urakoitsijan asenne

yritystään ja omia asiakkai-

taan kohtaan on ammattimai-

nen ja positiivinen, se näkyy

kaikessa toiminnassa. 
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T. Haavisto Oy:n neljän koneen hankinta Real Machineryltä
vuoden sisällä on kelpo satsaus yrityksen suorituskykyyn. Ku-
vassa yksi koneista, Bobcat S 530 pihatöissä Tampereen Te-
somassa.

Doosan DX62 R tyvitaittokoneet engconin rototiltillä ja Real Machineryn kauhoilla varustettuna on hankittu sekä pien-, rivi-,
että kerrostalojen ympärikaivuihin. 6,3 -tonninen, 36.2 kW:n tehoinen kone ulottuu vajaan neljän metrin syvyyteen. Riittää
hienosti noihin töihin. Tässä uusi kone on tullut ensimmäiseen pikahuoltoon omalle korjaamolle. Yrityksen korjaamo työllistää
kolme omaa mekaanikkoa, joiden käsissä syntyy myöskin teräsrakenteita ja muuta rakennusprojekteihin tarvittavaa materi-
aalia.

Kun koko kapasiteetti on käy-
tössä, tarvitaan luotettuja
yhteistyökumppaneita. Yksi
sellaisista on myös kuvan ta-
lorakennustyömaalla Doosa-
nilla urakoivan Ville Tikande-
rin Kiviahon Kaivin Oy. -Ville
osti vuosi sitten uuden Doo-
saninsa ja hänen erittäin
myönteiset kokemukset Real
Machineryn toiminnasta vai-
kuttivat myöskin myönteises-
ti meidän hankintapäätök-
seen, mainitsee Jussi Haa-
visto.

Doosan DX62R Tesoman viherrakennustyömaalla engconin
rototiltillä ja vihertöihin soveltuvalla luiskakauhalla varustettu-
na. 

Pihatyöt tehdään tarvittaessa täysin valmiiksi myös kiveysten
osalta. Kuvassa huolellisesti perustettu tukimuuri.

loksen ja ennalta määritellyn

laskun. Ja seuraava työmaa jo

odottaa. T. Haaviston konsepti

on vakioida koko paketti. Kun

ammattilaiset hoitavat työt

juuri niin kuin pitää, tyytyväisiä

asiakkaita riittää. Ja sana kul-

kee.

- Tämä meidän tapa tehdä,

eli ennakoidulla hinnalla kaikki

valmiiksi ja aikataulussa, tar-

koittaa sitä että maine kasvaa.

Kun ei tarvita kuin kohtuukate

ja vauhdinpitoon valmisteltu

työmaa, kaikki ovat lopputuot-

teeseen tyytyväisiä. Yksittäi-

siä perustusurakoita olemme

toteuttaneet  jo ympäri Etelä-

Suomen. Parhaillaan olemme

Kotkan Mussalossa toimiston

perustusurakan kimpussa, sii-

tä pojat suunnistavat Helsin-

gin Paloheinään laatimaan

kahdelle perheelle omakotita-

lon perustan, sanoo Jussi

Haavisto.

Neljä uutta konetta 
Real Machineryltä 
vuoden aikana

Tampereella, Nokialla ja Ou-

lussa toimiva Real Machinery

on perinteisesti ollut käytetty-

jen koneiden ja uusien työlait-

teiden kauppa. Sen lisäksi

tuotteisiin on kuulunut takai-

sinvuokraus. Dae-Tekin jäl-

leenmyyjänä aloittaminen toi

valikoimiin Doosanin ja Bob-

catin kaikki konemallit. Myynti

on vetänyt hyvin. Samalla ker-

ralla huollon ja varaosien pal-

velukyky nostettiin uudelle ta-

solle ja näiden mukana tuli asi-

akkaaksi myös T. Haavisto Oy.

Maanrakennusalan tunne-

tusta tilanteesta huolimatta

Jussi Haavisto on ostanut nel-

jä uutta konetta Real Machine-

ryltä.

- Uudet koneet tuovat us-

kottavuutta, työtehoa, vähem-

män käyttökuluja ja lisäksi toi-

mintavarmuutemme kasvaa,

sanoo Jussi Haavisto.

Uusia koneita ovat kolme

Doosania: kaksi DX235

LCR:ää ja yksi DX62 R, sekä

yksi Bobcat.

Yrityksessä suhtaudutaan

myönteisesti myöskin vuok-

rattujen kaivinkoneiden käyt-

töön, yrityksellä on tällä het-

kellä yksi Realmachineryn 25

tonninen telakaivinkone vuok-

ralla. Pääasiassa tulemme kui-

tenkin jatkamaan omalla ka-

lustollamme.

Toimipaikka
Kangasala, 
markkina-alueena 
koko Etelä-Suomi

T. Haavisto on toiminut jo yli

neljä vuosikymmentä. Pirkan-

maa ja sen yritykset ja yksityi-

set asiakkaat ovat tulleet tu-

tuiksi. Viisi vuotta sitten tapah-

tui muutto uusiin toimitiloihin

6000 neliön tontille, Kangas-

alan Aseman teollisuusalueel-

le.  1350 neliön katetut varas-

totilat sekä 700 neliön huolto-

korjaamo- ja toimistorakennus

pitävät toiminnan vireessä. 

Työntekijöitä yrityksessä on

tällä hetkellä nelisenkymmen-

tä. Vakituisia alaurakoitsijoita

on kymmenkunta.

Teollisuuden
projektit
tukeva kivijalka

Vaikka yritysnimessä on sana

”maarakennus”, se on vain

osa totuutta. Teollisuuden pro-

jekteja - vaativiakin sellaisia -

on tehty niin koneperustusten

rakentamisessa kuin purku-

töissä. Itse asiassa yrityksen

kolme tukijalkaa: uudisraken-

taminen, saneeraukset ja teol-

lisuuden projektit, muodosta-

vat kukin likimain samanko-

koisen osan  yrityksen 5,6 mil-

joonan euron liikevaihdosta.

- Erilaiset talouden suhdan-

teet liikuttelevat tukijalkoja

mutta karkeasti ottaen kunkin

jalan varassa seistään horju-

matta, painottaa Jussi Haavis-

to.

Insinööri ja aktiivinen
INFRAn toiminnassa

Jussi Haavisto on veljensä Ja-

rin kanssa ollut liki koko ikänsä

yrityksen leivissä. Kun Jussi

on toimitusjohtaja, Jari on hal-

lituksen puheenjohtaja. Kol-

mas veljeksistä on tamperelai-

sen insinööritoimiston osakas. 

Veljesten isä on eläkkeellä,

mutta edelleen aktiivisesti mo-

nissa tehtävissä mukana.

Jussi Haavisto on INFRA

Häme ry:n hallituksen puheen-

johtaja. Yhdistykseen kuuluu

150 yritystä, joilla on käytös-

sään  noin 750 konetta.

Kaksi lamaa 
- kaksi selviytymistä

- Osaavat ja ahkerat työnteki-

jät, hyvät asiakkaat ja yhteis-

työkumppanit ovat mahdollis-

taneet yrityksen 45 -vuotisen

toiminnan. 

-Omalle ajanjaksolleni on

mahtunut jo toinen taantuma,

mutta kyllähän maarakennus-

ala on yhtä haasteesta toiseen

kulkemista. Valtaosa töistä on

pahuksen kilpailtuja. Vaikka

kasvualueella toimimmekin,

on liiketoiminnan kannatta-

vuuden varmistaminen jatku-

vaa haasteista selviämistä.

Viimeaikoina olemme panos-

taneet runsaasti työntekijöi-

demme työhyvinvointiin. Tällä

tavoin uskon nykyisten työn-

tekijöidemme työpanoksen

säilymiseen, mutta myöskin

kiinnostavuuteemme työnan-

tajana, päättää Jussi Haavis-

to.


