MANK TÖMPÄT 2018:
Pikku Tömpät
Harri Kailasalo – YIT:n Infraprojektit segmentin johtaja
- Harri on tehnyt vuosikausia sinnikkäästi töitä koko infra-alan hyväksi aina SML:n ajoista alkaen ja sitten
INFRA ry:n hallituksessa, sen puheenjohtajana, RT:n hallituksessa, sen puheenjohtajana (edelleen) ja EK:n
hallituksessa (edelleen).
- Lisäksi Harri on toiminut RILin varapuheenjohtajana ja Rakennetun omaisuuden tila eli ROTI-hankkeen
Liikenneverkot-paneelin puheenjohtajana.
- Harri on nostanut infra-alan asiat voimakkaasti Rakennusteollisuuden agendalle ja toiminut muutenkin alan
yritysten äänitorvena silloin, kun sellaista on tarvittu.

Harri Yli-Villamo – VR Trackin suunnitteluliiketoiminnan johtaja
- Harri on ollut innovatiivinen ja ennakkoluuloton toimija niin Ratahallintokeskuksen ja Liikenneviraston
tilaajana kuin nykyisessä postissaan VR Trackillä. Harri on ollut keskeisessä roolissa, kun uusia hankintamalleja
on kehitetty – mm. silloin, kun allianssimallia tuotiin Suomeen
- MANKissa Harri on toiminut vuosikausia ja ollut sen pitkäaikainen puheenjohtaja – lupautuen matkan
varrella jo useammalle jatkokaudellekin toiminnan tulevaisuuden turvaamiseksi.
- MANKissa Harri on vienyt läpi päätökset, joilla on mahdollistettu LIKE -projektin (Liikenne- ja infra-alan
kehittämishanke) aloittaminen ja jatkaminen ensimmäisen kauden jälkeen.

Jouko Turto – Turun kaupungin kiinteistökehitysjohtaja
-

-

Joukon läheiset kollegat kuvaavat häntä mm. seuraavasti: Edelläkävijä, uudistushenkinen, aktiivisesti
asioihin tarttuva. Haluaa tehdä asiat seuraavana vuonna edellistä vuotta paremmin.
Vuonna 2010 Jouko osoitti kyvykkyytensä Turun Myllysillan kriisitilanteessa, jolloin silta alkoi painua ja
jotain oli tehtävä välittömästi. Tilannekuvan hallinta ja nopea reagointi tarvittavine päätöksineen on
esimerkillinen suoritus, joka hakee vertaistaan Suomen infrarakentamisen historiassa. Tämän tapahtuman
jälkeen Jouko on ollut jakamassa oppeja ja auttamassa kollegoita kriiseihin varautumisen suunnittelussa.
Ja itse uuden Myllysillan rakentaminen pikavauhtia oli Leania parahimmillaan – silta saikin Vuoden
kuntatekniikan saavutus -palkinnon vuonna 2012
Jouko on hyvin aktiivinen infra-alan toimikunnissa ja työryhmissä. Kun hän jotain lupaa, niin hän myös
tekee sen perusteellisesti ja täydellä panoksellaan.

Manu Marttinen – Digitaalisten järjestelmien kehittämisestä, implementoinnista ja tuesta vastaavan tiimin
vetäjä NCC Industryllä Suomessa
-

-

Manu on erittäin innostunut alan kehittäjä, hän on toiminnassa mukana koko sydämellään, saa muutkin
innostumaan työn tekemisestä omalla esimerkillään. Tätä kautta hän on myös hieno esimerkki alan
opiskelijoille. Hän etsii jatkuvasti uusia tapoja tehdä asiat fiksummin ja paremmin, hän on myös
digitalisaation edelläkävijä, varsinainen innovaattori.
Manu on arvostettu asiantuntija sekä kotimaassa että ulkomailla (hänellä on lukuisia esiintymisiä alan
kansainvälisisisä kongresseissa) ja hän on toiminut aktiivisesti alan edistäjänä erilaisissa työryhmissä.
Manu omaa hyvät sosiaaliset kyvyt ja on muutenkin erittäin mukava ja pidetty henkilö

