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Myös loppuvuoden työkanta 
näyttää hyvältä, ja siitä suuri 
kiitos kaikille teille asiakkail-
lemme. Yhteistyömme on ollut 

hyvää ja toimivaa, vaikka emme rajoi-
tusten takia ole voineetkaan normaalisti 
tavata. Toivottavasti sekin aika kuitenkin 
koittaa taas pian.

Ympäristöasioiden huomioiminen on osa 
kannattavaa liiketoimintaa ja asiakkaiden 
odotukset ympäristövastuullisuudesta 
tulevat kasvamaan tulevaisuudessa, olipa 
kyse yrityksistä tai julkisesta sektorista. 
Me Puskussakin uskomme, että vastuulli-
nen toiminta ja avoin viestintä ympäristö-
asioissa tuovat lisäarvoa myös asiakkail-
lemme ja siksi olemmekin tänä vuonna 
keskittyneet kehittämistyössämme ym-
päristöasioihin tavoitteena ISO 14001 
ympäristösertifikaatti ensi vuoden alussa.

Tässä lehdessä esittelemme tiimimme 
tuoreimman vahvistuksen Petri Itkosen, 
jolla on poikkeuksellisen laaja kokemus 
kaukolämpöalalta, niin tilaajan kuin ura-
koitsijankin puolelta. Laaja näkemys ja 
kokonaiskuva ”pöydän molemmilta puo-
lilta” tuo lisäarvoa asiakkaillemme, mm. 
rakenteilla olevan kaukolämpöasiakkai-
den avaimet käteen -palvelun kautta.    
Palvelun avulla voimme tarjota maara-
kennuksen ja putkitöiden lisäksi myös 
suunnittelupalveluja. 

Lopuksi vielä erityiskiitos kaikille 
teille, jotka autatte meitä 
kehittämään toimintaamme  
antamalla arvokasta 
palautetta.  
Viimeisimmän asiakas- 
kyselymme tuloksiin  
voit tutustua takasivulla.

Jatketaan yhdessä eteenpäin! 

Anna Muilu, toimitusjohtaja
040 709 5199,  
anna.muilu@pusku.fi

Takana on työntäyteinen alkuvuosi, jolloin olemme käynnissä olevien töiden 
ohella jatkaneet oman toimintamme aktiivista kehittämistä sekä vahvistaneet 
osaamistamme rekrytoimalla tiimiimme uusia ammattilaisia.

Tavoitteena toimialan 
edelläkävijyys 
ympäristöosaamisessa



Kerralla 
kuntoon, 
ympäristö 
huomioiden

Uusi kaukolämmön 
moniosaaja
Pusku-tiimin tuorein vahvistus on nähnyt 
kaukolämpöalaa monelta kantilta. Petrin laajaa 
osaamista tullaankin hyödyntämään uusien 
palveluiden kehittämisessä.

TUTUSTU PUSKULAISEEN:
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Toimintamme kehittäminen keskittyy tänä 
vuonna ympäristöön liittyviin asioihin. 
Tavoitteenamme on täydentää jo olemassa 
olevia laatu- ja työturvallisuussertifikaatteja  
ISO 14001 ympäristösertifikaatilla.

Ympäristöasioiden hallintajärjestelmää kehitetään 
yhteistyössä Ramboll Oy:n kanssa. 

”Haluamme on olla toimialamme 
edelläkävijä ympäristöasioissa, 
sillä uskomme, että myös asiak-
kaamme arvostavat tätä. Olem-

me toki tiedostaneet vastuullisuuden 
merkityksen jo pitkään ja ottaneet ym-
päristöasiat huomioon toiminnassamme 
aikaisemminkin. Tavoitteemme on nyt ke-
hittyä tälläkin osa-alueella ja siksi panos-
tamme tänä vuonna ympäristöasioihin 
entistä enemmän”, kertoo toimitusjohta-
ja Anna Muilu.

Työkaluksi toiminnan ympäristöriskien 
ja -päästöjen tunnistamiseen sekä hal-
lintaan valitsimme ISO 14001 ympäris-
töasioiden hallintajärjestelmän mallin. 
Sen avulla voimme parantaa ympäristö-
asioiden hallintaa kokonaisvaltaisesti ja 
tavoitteellisesti. Voimme varmistaa, että 
ympäristöasiat tulevat luontevaksi ja sys-
temaattiseksi osaksi jokapäiväistä johta-
mista ja toimintaa Puskussa. Ympäristö-, 
kuten muissakin sertifioinneissa keskiössä 
on oman toiminnan kannalta merkittävien 
tekijöiden tunnistaminen ja niiden jatku-
va parantaminen. Tärkeää on sekin, että 
ympäristöstandardi kertoo  vastuullisesta 
suhtautumisestamme ympäristön tilaan. 

Käytännössä tämä tarkoittaa, että tun-
nistamme toimintamme merkittävim-
mät ympäristöön vaikuttavat tekijät ja 
osaamme näissä asioissa toimia ympäris-
töä säästävästi. Tunnistamme riskit sekä 
mahdollisuudet ja teemme toimenpide-

ohjelman riskien minimoimiseksi. Varmis-
tamme kaikkien puskulaisten pystyvän 
työssään toimimaan aidosti ympäristöä 
mahdollisimman vähän rasittaen ja vies-
timme ympäristöasioista asiakkaille ja 
muille sidosryhmille luotettavasti.

Puskussa ympäristöasioiden   kehittä-
minen ei ole vain ylimmän johdon asia, 
vaan työhön osallistuu koko henkilöstö.  
Sertifiointiprosessiin liittyvien keskus-
telujen ja vuoropuhelun kautta kaikkien 
puskulaisten ymmärrys ympäristöön liit-
tyvistä tekijöistä kasvaa.

”Puskulaiset ovat ottaneet ympäristö-
sertifioinnin hienosti vastaan, ja koska 
meillä on aina pyritty toimimaan myös 
ympäristö huomioiden, ei sertifiointipro-
sessia ole koettu rasitteena, vaan sitä 
pidetään hyvänä ja käytännönläheisenä 
työkaluna ympäristöasioiden kehittämi-
seen vieläkin paremmiksi”, iloitsee Anna. 

Kehitystyötä asiantuntijan tukemana

Asiantuntija-apua sertifiointityössä saam-
me Ramboll Oy:stä, jonka HSEQ ma-
naging consultant Anu Rinkinen tuo  
osaamista ja näkemystä kehittämistyö-
hön. Ulkopuolisena henkilönä Anu ei ole 
sokeutunut ”talon tavoille” vaan näkee 
asiat tuoreesta näkökulmasta, voiden hel-
pommin kyseenalaistaa ja haastaa pus-
kulaisia tapoja toimia. ”Olemme tehneet  
Rambollin kanssa yhteistyötä jo aikaisem-
min hyvällä menestyksellä työturvallisuus-
sertifikaatin yhteydessä ja oli hienoa, että 
saimme Anun rautaisen kokemuksen ym-
päristöasioista käyttöömme”, Anna ker-
too ja antaa Anulle kiitosta konkretiasta 
sekä käytännönläheisyydestä. ”Keskityn 
toimenpiteiden vaikuttavuuteen juuri Pus-
kun toiminnassa ja siihen, että oikeat asiat 
muuttuvat. En ole laatupoliisi, vaan tuki-
henkilö kaikille puskulaisille tässä projek-
tissa”, kuvaa Anu rooliaan.  

Tavoitteenamme on sertifiointiin liitty-
vien töiden valmistuminen vuoden lop-
puun mennessä ja auditointi ensi vuoden 
alussa.

 
Kiinnostuitko tai  
haluatko kuulla lisää  
ympäristösertifioinnista?

Ota yhteyttä anna.muilu@pusku.fi 
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Henkilöstön määrä 40

Petri aloitti Puskussa helmikuun 
alussa ja ”hyppääminen liikku-
vaan junaan” on sujunut koke-
neelta ammattilaiselta hienosti. 

Toimenkuvaan on kuulunut mm. Helsingin 
kaukolämpö- ja kaasutöiden valvontaa, 
Porvoon energian kaukolämpötöitä sekä 
erilaisia erillisprojekteja, kuten Länsisal-
men kaasuaseman rakentaminen.

Oman osansa ajasta on ottanut myös tar-
jouslaskennan vastaavana toimiminen ja 
hoitaminen yhdessä Juutisen Timon kans-
sa. Tarjouslaskentaan Petri onkin tuonut 
monipuolisen kokemuksensa kautta lisää 
käytännön näkemystä. Tämä on tärkeää, 
sillä toimivan tarjouslaskennan rooli tulee 
tulevaisuudessa entisestään korostumaan 
hakiessamme kasvua erillisurakoiden lisää-
misen kautta.

”Kaukolämpö on aina tuntunut omalta alal-
ta. Pääsin opiskeluaikana työharjoitteluun 
Vantaan Energian lämpökeskusten kun-
nossapitoon, ja siitä sitten alkoikin yhä jat-
kuva ura kaukolämmön parissa”, naurahtaa 
energiatekniikkaan erikoistunut konetek-
niikan insinööri. Petrin pitkään uraan kau-
kolämpöpuolella mahtuu mm. viisi vuotta 
Helenillä suunnittelemassa ja rakennutta-
massa kaukolämpöä ja -jäähdytystä sekä 
tunneliverkkoja. Suunnittelijana ja kauko-
lämmön rakennuttamispäällikkönä Kera-
van Energialla kului myös viitisen vuotta. 
Ennen Puskuun siirtymistään Petri toimi 
kahdeksan vuotta työpäällikkönä maara-
kennusyrityksessä. ”Kokemukselle onkin 
täällä käyttöä, sillä kaukolämpötöiden li-
säksi teemme paljon myös muiden infra-
kohteiden, kuten kiinteistöjen sadevesi- ja 
salaojahankkeiden sekä vesi- ja viemärisa-
neerausten toteutuksia”, toteaa Petri.  

Töiden aloitusta Puskussa helpotti se, että 
Pusku yrityksenä ja monet puskulaisista 
olivat Petrille jo entuudestaan tuttuja. Toi-
mitusjohtaja Anna on vanha kollega Kera-
van Energian ajoilta ja Puskun Hämeen-
linnan toimintoja hoitava Risto Vesala oli 
Petrin esimies Helenillä. 

Vapaa-aikansa Petri viettää 8-vuotiaan tyt-
tärensä kanssa touhuillen tai kiitää kaasu 
pohjassa. Moottoriurheilu eri muodoissaan 
onkin aina ollut intohimo ja lähellä sydän-
tä. Kaikki bensalla toimivat laitteet kiinnos-
tavat ja rallia Petri on ajanut jo 20 vuotta. 
Vaativaa enduroakin vauhdikas mies har-
rastaa nykyään kuntoilumielessä.

Kerralla kuntoon  
-indeksi 

91,37%



VAATIVAA MAARAKENNUSTA

Toimintaamme konttorissa 
ja työmailla ohjaa sertifioitu 

johtamisjärjestelmä. 

Toimintajärjestelmämme 
on dokumentoitu 

ja auditoitu Bureau 
Veritaksen toimesta, 

se täyttää standardien 
ISO 9001:2015 ja ISO 

45001:2018 vaatimukset.

Luotettava Kumppani 
-palvelusta näet 

ajantasaiset tietomme eri 
rekistereistä.

ISO 9001

BUREAU VERITAS
Certification

Yhdessä  
parempiin tuloksiin
Kaikkiaan kysytyistä yhdestätoista eri 
kohdasta olimme kahdeksassa pystyneet 
parantamaan toimintaamme. Lähes kaik-
ki (97%) vastaajista pitää meitä yhtä hy-

vänä tai parempana kuin kilpailijamme ja 
perinteisellä kouluarvosanalla mitattuna 
saimme arvosanan 9-. Tästä on hyvä jat-
kaa eteenpäin!

Vuosittainen asiakastyytyväisyystutkimuksemme toteutettiin 
jälleen tammikuussa 2021. On hienoa todeta, että yhä 
useampi asiakkaamme haluaa olla mukana kehittämässä 
toimintaamme, antamalla meille arvokasta palautetta.  
Kiitos siis kaikille teille 35:lle, jotka vastasitte kyselyymme.

Maarakennusliike Pusku Oy

Mahlamäentie 44
04310 Tuusula

puh. 020 785 0800
pusku@pusku.fi

Sopimuspäivystys 24h
puh. 045 359 6781

www.pusku.fi
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Arvioi Puskun tuottamaa palvelua (1=heikko, 5=kiitettävä)
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huomioiminen
Ympäristöasioiden huomioiminen
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Ratsastuskeskus 
Aino laajenee  
huippuluokan  
monitoimiareenaksi

Järvenpäässä sijaitsevan 
Ratsastuskeskus Ainon 
laajentaminen ainutlaatuiseksi 
monitoimiareenaksi on alkanut 
keväällä ja uusi Aino Areena 
aukeaa yleisölle syksyllä 2021.

Aino Areena tulee olemaan moderni ta-
pahtumatalo, jonka katon alla yhdistyvät 
kulttuuri, yritysmaailma ja urheilu ennen nä-
kemättömällä tavalla, lupaa Aino Areenan 
liiketoimintajohtajana toimiva Antti Lehto.

Ratsastus säilyy myös uuden areenan yhte-
nä ydintoimintana, mutta rinnalle luodaan 
nyt mahdollisuus laajempaa käyttäjäkuntaa 
palvelevalle toiminnalle, taustoittaa muu-
tosta puolestaan omistaja Erkki Siltala.

Uudessa Aino Areenassakin toimimme vas-
tuullisesti, minimoiden hiilijalanjälkemme 
mm. hyödyntämällä uusiutuvaa energiaa 
tehokkaasti maalämmön ja areenan katolla 
olevien 120 kWh tuottavien aurinkopanee-
lien avulla.

Ratsastuskeskus Aino ja siten myös uusi 
Aino Areena tulivat osaksi Puskua, kun 
Maarakennusliike Pusku Oy ja Ratsastus-
keskus Aino yhdistyivät viime vuonna.

Ota seurantaan myös
uusi infokanavamme!


