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Avainluvut 2020
GRK-konsernin vuonna 2020 muodostivat Suomessa toimiva emoyhtiö 
GRK Infra Oy, tytäryhtiöt GRK Rail Oy ja GRK Road Oy, Ruotsin GRK Infra 
AB ja GRK Rail AB sekä Viron GRK Infra AS. 

Arvomme 

ME EMME PELKÄÄ. 

ME EMME JAHKAILE. 

ME EMME KÄY VAIN TÖISSÄ.  PÄÄLLYSTYS  

GRK:n ydinosaamiseen kuuluvat vaativien 
infrarakennushankkeiden toteutus, suurten 
hankkeiden projektinjohto sekä laaja-alainen 
radanrakennusosaaminen. Väylä-, taito-, 
ympäristö- ja teollisuusrakentamisessa GRK 
tarjoaa kaikki tarvittavat palvelut suunnitte-
lusta rakentamiseen ja kunnossapitoon. LIIKEVAIHTO

milj. euroa387

LIIKEVOITTO

milj. euroa22,3 
LIIKEVOITTO %

5,8
OMAVARAISUUSASTE %

46,5

OMAN PÄÄOMAN TUOTTO %

34,2

HENKILÖSTÖÄ KESKIMÄÄRIN

741
TILAUSKANTA VUODEN 
LOPUSSA  

milj. euroa421
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Tehokkaan infrarakentamisen 
vastuullinen edelläkävijä

Suomessa, Ruotsissa ja Virossa toimiva GRK  
on suomalainen rakennusalan konserni. Vuonna 
2020 liikevaihtomme oli lähes 390 miljoonaa euroa 
ja nykyisin meillä työskentelee melkein 800  
ammattilaista. 

Palvelemme sekä julkista että yksityistä sektoria. 
Löydämme rohkeimmat ja toimivimmat infra- 
ratkaisut ja teemme hankkeista huolettomia  
asiakkaillemme. Mitä haastavampi projekti, sitä 
paremmin se sopii meille.

kpl/miljoonaa työtuntia

10,7
TAPATURMATAAJUUSASIAKASTYYTYVÄISYYS

4,6/5
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Juha Toimela
Toimitusjohtaja 

GRK Infra Oy

G RK-konserni antoi vuonna 2020 loistavan näytön ky-
vystä kasvaa kannattavasti. Liikevaihtomme kasvoi 
ennätykselliseen 387 miljoonaan euroon (299). Myös 
suhteellinen kannattavuutemme nousi vahvasti. Kon-

sernin liikevoitto oli 22,3 miljoonaa euroa (15,8). Oman pääoman 
tuotto nousi 34 %:iin (26 %).

Erityisen ilahduttavaa oli, että tulosta syntyi laajasti kaikilla 
liiketoiminta-alueilla. Suomen infrarakentamisessa emoyhtiöm-
me GRK Infra Oy ylsi 13 prosentin liikevaihdon kasvuun ja säilytti 
kannattavuutensa hyvällä tasolla. Merkittävä kasvu- ja kannatta-
vuusloikka tehtiin GRK Rail Oy:ssa. Rautateiden päällysrakenneu-
rakointi kasvoi voimakkaasti. Vuoden aikana käynnistyi GRK:n en-
simmäinen monivuotinen rautateiden kunnossapitotoimeksianto, 
Kuura-allianssi, joka omalta osaltaan oli nostamassa liiketoimin-
ta-alueen volyymia uudelle tasolle. Tavoitteenamme on edelleen 
nostaa jatkuvien toimintojen liikevaihdon osuutta nykyistä tasoa 
suuremmaksi. Erittäin positiivista viime vuonna oli se, että panos-
tukset uusiin asfalttiasemiin kasvattivat markkinaosuuttamme ja 
liikevaihtoamme päällystysurakoinnissa, jonka kannattavuus pa-
rani selvästi.

Kiinnostavat kansainväliset markkinat

Pitkäjänteinen satsauksemme kansainvälistymiseen alkoi tuot-
taa tulosta. Kansainvälistyminen on tapahtunut emoyhtiön op-
pien mukaisesti orgaanisella kasvulla. Tämä on ollut mahdollista, 
koska olemme haluttu työnantaja ja yhteistyökumppani kaikilla 
markkina-alueilla. Virossa keskityimme projektien tehokkaaseen 
hoitoon ja liikevoitto parani. Lisäksi tilauskantamme kasvoi huo-
mattavasti. Ruotsissa uuden johdon siivittämänä saimme infra-
rakentamisen liikevaihtomme vahvaan kasvuun ja tulos oli positii-

vinen. Käynnistimme Ruotsissa vauhdikkaasti rataliiketoiminnan 
perustamalla uuden tytäryhtiö GRK Rail AB:n ja voittamalla siellä 
ensimmäisen urakan.

Investointeja tulevaan kasvuun

Liiketoiminnan vahvasti positiivisen kassavirran myötä jatkoimme 
investointeja tukemaan tulevaa kasvua. Hankimme uutta kalustoa 
ja lisäksi kiertotalousyksikkömme investoi uusiin palvelukonsep-
teihin, jotka mahdollistavat tulevaisuudessa entistä monipuoli-
semmat palvelut. Korkea 47 prosentin omavaraisuusasteemme 
takaa tulevaisuudessa yhtiön suunnitelmallisen kehittämisen.

Tulos tehdään työmailla

Yhtiömme tulos syntyy työmailla. Tuloksentekijämme osoittivat 
vahvaa sitoutumista pitämällä työmaat käynnissä koronapande-
miasta huolimatta. Vastuullinen toiminta mahdollisti pieniä häiri-
öitä lukuun ottamatta töiden terveellisen ja turvallisen jatkumisen. 
Aktiivinen puuttuminen poikkeamiin ja toimivat työturvallisuuskäy-
tännöt näkyivät siinä, että tapaturmataajuus oli 10,7 kpl/miljoonaa 
työtuntia, mikä on alan keskimääräistä tasoa selvästi alhaisempi. 
Jokainen tapaturma on kuitenkin aina turha ja tulemme sinnik-
käästi jatkamaan työtä turvallisuuden parantamiseksi.

Maineemme yrittäjähenkisenä ja työhön intohimoisesti suh-
tautuvana yhteisönä pitivät yllä tarvittavaa vetovoimaa, jolloin 
pystyimme vastaamaan liikevaihdon kasvuun kasvattamalla hen-
kilökuntamme määrää lähes 200 henkilöllä. Tavoitteemme mukai-
sesti kasvatamme omat osaajamme. Jatkamme tulevaisuudes-
sakin nuorten rekrytointia ja koulutusta.

Yhtiön kasvaessa yhtenäisten toimintatapojen tarve koros-

Kannattavaa kasvua ja  
hienoja onnistumisia

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

tuu. Viime vuoden aikana uudistimme hallinto- ja ohjausjärjestel-
mämme. Olemme laatineet Rehdin toiminnan periaatteet, joita 
noudatamme kaikki. Yhtenäisen GRK:n kehittäminen ja sisäisen 
yhteistyön vahvistaminen on hyvässä vauhdissa. Syksyllä 2020 
käynnistimme vastuullisuuden kehittämisen projektin ja tässä vuo-
siesitteessä esittelemme muutamia vastuullisuuden teemoja.

Positiivisin mielin kohti tulevaa

Talouden näkymät pandemian jatkuessa ovat epävarmat. Jul-
kisen talouden elvytystoimet eivät ole merkittävästi lisäämässä 
infrarakentamista Suomessa, mutta Ruotsissa ja Virossa tilanne 
näyttää huomattavasti lupaavammalta. Uskoa tulevaisuuteen an-
taa vahva tilauskantamme, joka oli vuoden lopussa yli 420 miljoo-
naa euroa. Osoitimme kilpailukykymme voittamalla kiristyvässä 
markkinatilanteessa lukuisia uusia urakoita.

Pääsin mukaan GRK:n voittavaan joukkueeseen emoyhtiö 
GRK Infra Oy:n toimitusjohtajaksi maaliskuun alussa 2021. Täs-
tä on hyvä jatkaa, kun väliaikaisena toimitusjohtajana toiminut 
Keijo Haavikko oli innostanut tuloksentekijämme loistavaan 
suoritukseen menneen vuoden aikana. Kiitän lämpimästi kaikkia 
työntekijöitämme ja yhteistyökumppaneitamme määrätietoi-
sesta työstä sekä arvojemme mukaisesta toiminnasta. Haluan 
kiittää myös asiakkaitamme vahvasta luottamuksesta suori-
tuskykyymme.

Ku
va

: W
hi

te
N

ig
ht

 L
ig

ht
ni

ng

2 3



Vuoden  
kohokohtia

HELMIKUU

4

2020

KESÄKUU

TOUKOKUU

MARRASKUU

JOULUKUU
Uudenmaan ratojen kunnossa-
pito käynnistyy allianssin voimin 
1.4.2020

Mika Mäenpää GRK Infra AB:n 
toimitusjohtajaksi

RIL:n Vuoden Silta 2020 
-tunnustus Vekaransalmen 
sillalle

Kalasatamasta Pasilaan -hankkeen 
toteuttajaosapuolet valittiin – GRK 
mukana rakentamassa merellistä 
kantakaupunkia

Mika Häkli GRK Road Oy:n 
toimitusjohtajaksi

HUHTIKUU

Viron nelikaistaisen Võõbu–
Mäo-tieosuuden rakentaminen  
GRK:lle

Katuteknon pihojen asfaltointi-
työt GRK Road Oy:lle

HEINÄKUU

Ilmalan raitiotieyhteys 
-hanke alkoi Helsingissä

Vuoden 2020 Ympäristö-
rakenne-palkinto Helsingin 
Hyväntoivonpuistolle 

2021

HELMIKUU

SYYSKUU

ELOKUU

GRK Rail AB aloittaa toimintansa,  
toimitusjohtajaksi Anneliina Kupiainen 

ERTMS-projekti  
Pohjois-Ruotsissa  
GRK:lle

Finnoon työmaa 
voitti Länsimetron 
Yhteistyö-palkinnon

GRK uudistamaan Viron 
rautatieverkon turvalaite-
järjestelmiä 

GRK:lle E4-tien Djäkneboda–
Bygdeå-osuuden rakentaminen 
Ruotsissa

GRK Infra Oy:n 
uudeksi toimitus-
johtajaksi Juha 
Toimela

Kajaanin asfalttiaseman  
liiketoiminta GRK Road Oy:lle

GRK ja Neste pienentävät yhdessä 
työmaiden ilmastopäästöjä

Mikko Nyhä GRK 
Rail Oy:n uudeksi 
toimitusjohtajaksi

Ratalinja voitti  
toistamiseen  
Länsimetron  
Yhteistyö- 
palkinnon

Ratalinjan metrotyömaa 
voitti Turvallisin metro-
työmaa -kilpailun
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Toimintatapa, tavoitteet  
ja arvot sekä Rehdin toiminnan 
periaatteet
Toimintatapamme

Toimintaympäristömme muutosten ymmärtäminen ja ennakointi 
sekä tehokas reagointi ovat avainasemassa kannattavaa ja pitkä-
jänteistä liiketoimintaa kehitettäessä.

Teknologisen muutoksen ja uusien hankintamuotojen lisäksi 
suhdanteiden vaihtelu sekä ilmastonmuutos ja kaupungistuminen 
ovat tärkeässä roolissa tulevaisuuden toiminnan suunnittelussa.

TOIMINTASUUNNITELMAMME JA TAVOITTEEMME

 ■ Varmistamme jatkuvuuden ja osaavan henkilöstön 
saatavuuden.

 ■ Palvelutarjontamme on kattava ja tuotamme toimivia ja 
tehokkaita ratkaisuja asiakkaille.

 ■ Kehitämme jatkuvasti osaamistamme ja kuljemme 
teknologisen kehityksen kärjessä.  

 ■ Kehitämme konsernin yhtenäisyyttä.

REHDIN TOIMINNAN PERIAATTEET 
TIIVISTÄVÄT YHTEISEN TOIMINTATAVAN
GRK:lla lanseerattiin vuoden 2021 keväällä Rehdin toiminnan peri-
aatteet. Ne perustuvat kulloinkin noudatettavaan lainsäädäntöön, 
viranomaismääräyksiin sekä GRK:n arvoihin. Rehdin toiminnan 
periaatteet kertovat, mitä arvojen mukainen ja rehti toimintata-
pamme konkreettisesti tarkoittaa päivittäisessä tekemisessä ja 
toimiessamme sidosryhmien kanssa.

Rehdin toiminnan periaatteet on laadittu vahvistamaan 
GRK-konsernin kasvua ja selkeyttämään yhteisiä pelisääntöjä. Ne 
kertovat työntekijöillemme, johdolle, asiakkaille ja muille yhteistyö-
kumppaneille, miten meillä toimitaan. Toimimalla yrittäjähenkises-
ti, rohkeasti ja suoraselkäisesti varmistamme kestävän kasvun ja 
menestyksen myös asiakkaillemme, yhteistyökumppaneillemme 
ja muille sidosryhmille.

Menestyksemme perustuu osaavaan henkilöstöömme ja vah-
vaan yhteistyökumppaneiden verkostoomme. Rehdin toiminnan 
periaatteet tiivistävät tapamme toimia suhteessa henkilöstöön, 
asiakkaisiin, yhteistyökumppaneihin, ympäristöön, omaisuuteen 
ja yhteiskuntaan. 

Noudatamme Rehdin toiminnan periaatteita kaikissa konserni-
yhtiöissä. Periaatteet soveltuvat yhtäläisesti hallituksen jäseniin, 
johtoon ja työntekijöihin asemasta riippumatta. Tavoitteenamme 
on sitouttaa myös yhteistyökumppanit näihin periaatteisiin ja var-
mistaa, että he noudattavat samanlaisia käytäntöjä yhteistyös-
sään meidän kanssamme.

Meidän jokaisen velvollisuutena on puuttua tilanteeseen, jos 
Rehdin toiminnan periaatteita ei noudateta. Kannustamme kaikkia 
ilmoittamaan mahdollisesta väärinkäytöksestä ja epäeettisestä 
toiminnasta matalalla kynnyksellä joko omalle esihenkilölleen tai 
toimitusjohtajalle. Konsernissamme on käytössä lisäksi ilmoitus-
kanava, jonka välityksellä ilmoitukset havaitsemastaan väärinkäy-
töksestä voi anonyymisti ilmoittaa. 

Me  
huolehdimme 

ihmisistä.

Me  
suojelemme 
ympäristöä.

Me 
turvaamme 

omaisuutemme.

Me arvostamme 
asiakkaita, 
yhteistyö- 

kumppaneita ja 
sidosryhmiä.

GRK:N YDINVIESTIT

Arvomme 

 ME EMME PELKÄÄ.    Emme kaihda työtä, haasteita tai 
päätöksentekoa. Menemme pää edellä kohti tuntematonta, sillä 
tiedämme, että olemme erinomaisia siinä, mitä teemme. Mitä 
haastavampi työmaa asiakkaallamme on, sitä paremmin se sopii 
meille.

 ME EMME JAHKAILE.    Menestyksemme salaisuus on 
suoraviivaisuus – sekä toiminnassa että puheissa. Olemme suuri 
konserni, mutta toimimme yhtä ketterästi ja tuloksellisesti kuin 
silloin, kun olimme vielä pieni toimija. Asiakkaallemme se näkyy 
nopeana reagointina ja töiden edistymisenä.

 ME EMME KÄY VAIN TÖISSÄ.    Työ on meille enemmän kuin 
työtä. Yrittäjähenkisyys elää meissä vahvana: meillä annetaan 
vapauksia ja vastuuta niin paljon kuin hartiat kestävät. Myös 
keltanokille. Olemme ylpeitä työstämme ja kehitymme siinä 
koko ajan paremmiksi. Asiakkaallemme tämä asenne näkyy 
huolettomampina urakoina ja työntekijöillemme vahvana 
porukkahenkenä.

REHDIN TOIMINNAN 
PERIAATTEIDEN NELIKENTTÄ

Tavoitteemme vuosille 2019–2023 on jatkaa kannattavaa kas-
vua. Haluamme kasvaa alan suunnannäyttäjäksi ja edelläkävijäk-
si. Etsimme aktiivisesti uusia liiketoimintamahdollisuuksia sekä 

hyödynnämme konserniyhteistyötä entistäkin laajemmin. Yhtei-
nen tahtotilamme on rohkeimpien ja toimivimpien infraratkaisujen 
löytäminen.
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Sidosryhmät ja 
olennaisimmat 
vastuullisuuden 
teemat
GRK:lla on tärkeä tehtävä yhteiskunnan rakentamisessa. 
Infrarakenteiden elinkaari on kymmeniä ja jopa satoja  
vuosia, joten toiminnallamme on pitkäkestoisia  
vaikutuksia ympäröivään yhteiskuntaan.

VASTUULLISUUS

P ositiiviset vaikutukset näkyvät laadukkaan ja turvalli-
sen rakennustyön lisäksi valmiin infran toimivuudessa. 
Tällaisia ovat muun muassa rakennetut ja ylläpidetyt 
tie- ja rataverkostot sekä kunnallistekniset verkostot. 

Positiivisia vaikutuksia ovat myös toimialan käytäntöjen ja uusien 
kiertotalouden mukaisten ratkaisujen kehittäminen sekä työllistä-
minen ja veronmaksu. Vastaavasti negatiivisia vaikutuksia ovat 
raaka-aineiden ja materiaalien käyttö, energiankulutus sekä niiden 
synnyttämät kasvihuonekaasupäästöt ja jätteet.

Toimialan edelläkävijänä pyrimme kasvattamaan myönteis-
tä kädenjälkeä ja samalla minimoimaan negatiivisia vaikutuksia. 
Yritysvastuu kuuluu luonnollisena osana GRK:n strategiaan sekä 
visioon olla infrarakentamisen edelläkävijä. Haluamme olla asiak-
kaiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa edistämässä vastuulli-
suutta sekä tukemassa heidän ilmastotavoitteitaan.

Sidosryhmät mukaan vastuullisuuden kehittämiseen

GRK:lle toiminnan vastuullisuudesta huolehtiminen ja sen kehittä-
minen ovat menestyksen elinehto. Vastuullisuuden kehittämisen 
erillinen projekti käynnistyi syksyllä 2020 ja siihen osallistui moni-
puolinen joukko eri toiminnoissa työskenteleviä GRK:laisia. 

Vastuullisuustyön lähtökohtana pidettiin sidosryhmien tarpeita 
ja GRK:n tärkeimmille sidosryhmille toteutettiin laaja sidosryhmä-
kysely olennaisimmista vastuullisuusteemoista. Kyselyssä kartoi-
tettiin asenteita vastuullisuuden teemojen lisäksi asiakassuhteen 
sekä työssä viihtymisen aiheisiin.

Olennaisimmat vastuullisuuden teemat

Sidosryhmäkyselyn, lähtötietoanalyysin sekä GRK:laisten näke-
mysten pohjalta toteutettiin tammikuussa 2021 olennaisuusana-
lyysi. Olennaisuusanalyysissä määritettiin GRK:n olennaisimmat 
yritysvastuun teemat sekä arvioitiin eri teemojen merkitys yrityk-
sen liiketoimintaan ja sidosryhmien tarpeisiin. 

Olennaisuusmatriisiin koottiin olennaisuuden teemat viideksi 
ylätason kehityskohteeksi. Nämä kehityskohteet sijoitettiin mat- 
riisiin sen perusteella, millainen niiden merkitys on sidosryhmille 
sekä GRK:n liiketoiminnalle. Matriisissa näkyvä digitalisaation ke-
hitys kulkee läpi koko organisaation toimintojen.

Asetettujen vastuullisuustavoitteiden toteutumista tarkastel-
laan säännöllisesti. Vastuullisuuden kehittämistä johtaa GRK Infra 
Oy:n toimitusjohtaja yhteistyössä johtoryhmän kanssa. 

Seuraavilla sivuilla kerromme tarkemmin olennaisimmista 
vastuullisuuden kehityskohteista sekä konkreettisista kehitystoi-
mista.

 ■ Asiakkaat (kaupungit ja kunnat, Suomessa 
Väylävirasto ja ELY-keskukset, Ruotsissa 
Trafikverket ja Virossa Maanteeamet, yritykset, 
kotitaloudet)

 ■  Henkilöstö ja potentiaaliset uudet työntekijät

 ■  Yhteistyökumppanit (urakoitsijat, 
allianssikumppanit, materiaalien- ja 
kalustontoimittajat, työeläkeyhtiöt, 
vakuutusyhtiöt, tilintarkastajat ja muut 
palveluiden tarjoajat)

 ■ Omistajat, potentiaaliset uudet omistajat ja 
rahoittajat

 ■ Yhteiskunta, viranomaiset, oppilaitokset, 
järjestöt

 ■ Muut sidosryhmät (infran käyttäjät, media)

GRK:N TÄRKEIMMÄT SIDOSRYHMÄT

VAIKUTUS GRK:N LIIKETOIMINTAAN
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Rakentamisen 
laatu

Vähähiiliset ja 
resurssitehokkaat 

ratkaisut

Digita
lisaatio

n kehity
s

GRK:laisuus  
ja työ- 

hyvinvointi

Turvallisuuden 
parantaminen

Rehti toiminta  
ja aktiivinen  

harmaan  
talouden  
ehkäisy

Reilu työnantaja  
Hyvinvoiva työyhteisö  
Turvallisuus ja terveys  
Kumppanien ja infran käyttäjien huomioiminen

 SOSIAALINEN VASTUU:     

Ilmaston ja ympäristön suojelu  
Resurssiviisaus 
Kiertotalouden edistäminen

 YMPÄRISTÖVASTUU:     

 TALOUDELLINEN VASTUU:     

Kasvun turvaaminen  
Jatkuvuuden turvaaminen  
Luotettavuus yhteistyökumppanina
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Sidosryhmäkyselyssä esiin nousseet olennaisimmat taloudellisen 
vastuullisuuden teemat ovat:

1. KASVUN TUKEMINEN
2. JATKUVUUDEN TURVAAMINEN
3. LUOTETTAVUUS YHTEISTYÖKUMPPANINA

Olennaisimmista teemoista muodostui vastuullisuuden kehi-
tyskohteeksi “Rehti toiminta ja harmaan talouden torjunta”.

Rehti toiminta ja harmaan talouden torjunta

Palvelumme tuotetaan korkealaatuisesti, kustannustehokkaasti 
ja ympäristöä kunnioittavin menetelmin niin suunnittelupöydäl-
lä kuin rakennuskohteessa. Kaikki GRK-yhtiöt noudattavat ISO 
9001, ISO 14001 ja ISO 45001 -standardien mukaisia toiminta-
järjestelmiä, jotka ovat Suomen ja Viron toimintojen osalta myös 
mainittujen standardien mukaisesti sertifioituja. Julkaisimme 
keväällä 2021 Rehdin toiminnan periaatteet sekä ilmoituskana-
van väärinkäytöksistä ja epäeettisestä toiminnasta ilmoittamista 
varten. 

Jatkuvuuden turvaaminen on olennainen osa nopeasti kas-
vaneen konsernimme tulevaisuuden onnistumisen edellytyksiä. 
Kannattavan toiminnan ansiosta pystymme olemaan merkittä-
vä työnantaja, luotettava kumppani sekä hyvä yrityskansalainen. 
Kannattavan kasvun kautta luomme uusia liiketoimintamahdolli-
suuksia ja työpaikkoja.

Jo vuodesta 2010 GRK Infra Oy:n kasvu on ollut voimakasta 
niin liikevaihdon, tuloksen kuin henkilöstön määrän suhteen. Vuon-
na 2020 konsernimme liikevaihto kasvoi 29 prosenttia vuodesta 
2019 kannattavuuden säilyessä hyvällä tasolla. Vuoden 2020 
aikana meillä työskenteli keskimäärin 741 henkilöä. Tuomme hy-
vinvointia yhteiskunnalle verorahojen, työpaikkojen ja kasvavan 
osaamisen kautta. 

Rehdin toiminnan periaatteet soveltuvat kokonaisuudessaan 
myös yhteistyökumppaneihimme.  Kohtelemme rehdisti ja reilusti 
kaikkia yhteistyökumppaneitamme ja pyrimme pitkäkestoisiin yh-
teistyösopimuksiin. Noudatamme tilaajavastuulakia ja edellytäm-
me, että toimittajamme noudattavat sitä. Kilpailulainsäädäntöä 
noudattamalla varmistamme reilun ja vapaan kilpailun.

Vaikuttaminen ja sidosryhmäyhteistyö 

Liiketoimintaan kuuluu asiallinen vaikuttaminen ja edunvalvon-
ta. Olemme mukana toimialajärjestön toiminnassa ja vaalimme 
hyvää yhteistyötä työmaiden läheisyydessä asuvien yhteisöjen 
kanssa. Teemme yhteistyötä eri oppilaitosten kanssa ja toimim-
me sponsorina sekä paikallisella että valtakunnallisella tasolla. Yri-
tyksenä emme harjoita politiikkaa ja pitäydymme kaikesta tuesta 
poliittiseen toimintaan.

Me emme pelkää
Taloudellisen vastuun alla tarkastelemme kannattavuudesta  
ja kilpailukyvystä huolehtimista, jatkuvuuden turvaamista sekä 
harmaan talouden torjuntaa.

TALOUDELLINEN VASTUU

DIGITALISAATIO TULEVAISUUDEN 
TOIMINTAA KEHITTÄMÄSSÄ
Yhtenä keskeisenä tavoitteenamme on teknologisen kehi-
tyksen kärjessä kulkeminen. Tässä kehityksessä haluam-
me olla edelläkävijä ja rohkea oman tien kulkija. Järkevien, 
lisäarvoa tuovien teknologioiden ja uusien järjestelmien 
hyödyntämistä varten konserniin perustettiin helmikuussa 
2021 uudet teknologiat -tiimi. Tiimi etsii teknologiaa hyö-
dyntäviä ratkaisuja lisäämään tulevaisuuden kilpailukykyä 
sekä pyrkii luomaan uutta liiketoimintaa. GRK:lla uusi tek-
nologia ei ole itseisarvo, vaan sen tulee aina aidosti hyö-
dyttää tekemistä. 

 CASE 

Kasvumme jatkui edelleen 
vahvana. Merkittävien 
investointien toteuttamisesta 
huolimatta konsernin 
vakavaraisuus parani entisestään 
omavaraisuusasteen noustessa 
46,5 %:iin ja maksuvalmius säilyi 
erinomaisena.”

MIKKO SILLMAN,  
TALOUSJOHTAJA, GRK INFRA OY

     REHDIN TOIMINNAN   
     PERIAATTEET 

 ■ Työelämän tulee olla reilua ja lainmukaista 
kaikille.

 ■ Omaisuuttamme käytetään yrityksen 
toimintaan ja omaisuudesta huolehditaan.

 ■ Kaikessa päätöksenteossa ja toiminnassa 
mietin ensi sijassa yhtiön etua. 

 ■ Tieto ja liikesalaisuudet ovat tärkeää 
omaisuutta, josta pidetään hyvää huolta.

 ■ Noudatamme kilpailulainsäädäntöä.
Pyrimme kestäviin ja pitkäaikaisiin 
yhteistyökumppanuuksiin.

 ■ Omalta osaltamme estämme 
talousrikollisuutta ja harmaata taloutta.

 ■ Meillä on lahjonnan ja korruption osalta 
nollatoleranssi.

 ■ Emme yhtiönä osallistu poliittiseen 
toimintaan. 

LIIKEVAIHDON JA HENKILÖSTÖMÄÄRÄN KEHITYS

  Liikevaihto, milj. euroa

  Henkilöstön määrä keskimäärin

2017 20182016 2019

299,2251,0
173,0

572

447

227
196

148,5

387,3

2020

741
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KONSERNIN TUNNUSLUVUT

2020 2019 2018

Tilauskanta vuoden lopussa  
(milj. euroa) 421 481 242

Liikevaihto (milj. euroa) 387,3 299,2 251,0

Liikevaihdon kasvu (%) 29 % 19 % 45 %

Käyttökate (milj. euroa) 28,7 20,6 19,4

Käyttökate -% 7,4 % 6,9 % 7,7 %

Liikevoitto (milj. euroa) 22,3 15,8 15,5

Liikevoitto -% 5,8 % 5,3 % 6,2 %

Tilikauden voitto (milj. euroa) 19,4 12,6 11,7

Investoinnit tilikaudella (milj. euroa) 13,6 18,5 26,5

Oma pääoma (milj. euroa) 63,4 50,7 44,5

Taseen loppusumma (milj. euroa) 163,1 128,3 117,9

Oman pääoman tuotto -% 34,2 % 26,0 %*) 37,7 %*)

Omavaraisuusaste -% 46,5 % 44,9 % 41,3 %

Maksuvalmius (quick ratio) 2.0 1.9 2.2

Henkilöstön määrä keskimäärin 
(kpl) 741 572 447

*) tunnusluvun arvo on oikaistu vuoden 2020 laskentatapaa  
    vastaavaksi  

”
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NESTEEN MY-TUOTTEET
Vuoden 2021 alussa GRK siirtyi käyttämään kalus-
tossaan Nesteen tarjoamia vähäpäästöisiä ratkaisuja,  
Neste MY uusiutuvaa polttoöljyä sekä Neste MY uusiutu-
vaa dieseliä. GRK on Suomessa ensimmäinen infra-alan 
yritys, joka vähentää työmaakaluston kasvihuonekaasu-
päästöjä Nesteen tammikuussa 2021 markkinoille tuo-
man uusiutuvan polttoöljyn avulla.

GRK:n eteläisen Suomen työmaat, tilaajien määrittele-
mät vähähiiliset työmaat sekä osin pohjoisemmassa toi-
mivat työmaat siirtyivät uusiutuvan polttoöljyn käyttöön. 
Uusiutuvaa dieseliä siirryttiin käyttämään kaikissa yhtiön 
Suomen dieselkäyttöisissä työsuhde- ja tuotantoajoneu-
voissa fossiilisen dieselin sijaan.

Uusiutuvaan polttoöljyyn sekä dieseliin siirtyminen työ-
koneissa sekä työsuhde- ja tuotantoajoneuvoissa ovat tär-
keitä toimenpiteitä GRK:n matkalla kohti pienempää hiilija-
lanjälkeä. Kevyen polttoöljyn ja dieselin käytöstä syntyvät 
hiilidioksidipäästöt vastaavat Suomessa jopa yli 90 pro-
senttia infratyömaatoimintojen ja -kuljetusten päästöistä. 
Uusiutuvan polttoaineen merkitystä GRK:n hiilijalanjälkeen 
seurataan tulevaisuudessa uusien laskentatyökalujen avul-
la. Tavoitteena on tehdä konkreettisia havaintoja työmaiden 
päästövähennyksistä.

GRK:lle tärkeää oli löytää 
tässä ja nyt toimiva ratkaisu, 
jolla saamme nopeasti 
konkreettisia tuloksia 
päästöjen vähentämiseksi”

RIINA RANTSI,  
LIIKETOIMINNAN KEHITYSJOHTAJA,  

GRK INFRA OY

”

Me emme jahkaile
Ympäristövastuun alla tarkastelemme vastuuta ilmastosta, 
ympäristöstä sekä kiertotalouden edistämisestä. 

YMPÄRISTÖVASTUU

Sidosryhmäkyselyssä esiin nousseet olennaisimmat ympäristö-
vastuun teemat ovat:

1. ILMASTON JA YMPÄRISTÖN SUOJELU
2. RESURSSIVIISAUS JA KIERTOTALOUDEN   

 EDISTÄMINEN

Olennaisimmista teemoista muodostui vastuullisuuden kehityskoh-
teeksi vähähiiliset ja resurssitehokkaat ratkaisut.

Vähähiiliset ja resurssitehokkaat ratkaisut

Ilmastonmuutos on globaali haaste, jossa energia- ja liikennesek-
torin lisäksi rakennusala on avainasemassa suunnan muuttajana. 
EU:n, valtioiden, kuntien sekä yritysten hiilineutraaliustavoitteet 
vievät myös infrarakennusalan matalapäästöiseen suuntaan. Il-
mastonmuutoksen hillinnän edistämiseksi alalle tarvitaan yhtenäi-
nen päästölaskentamenetelmä, jotta tarjouksissa ja kilpailutuksis-
sa voidaan luotettavasti vertailla hiilidioksidipäästötasoja. GRK:n 
tavoitteena on tukea alan yhteisen laskentamallin kehittämistä 
sekä pilotoida työmaakäyttöön soveltuva päästömittari vuoden 
2021 aikana. 

Infra-alan hiilidioksidipäästöt muodostuvat pääosin käyte-
tyistä materiaaleista, käytön aikaisesta energian tarpeesta sekä 
työmaan polttoaineista ja työmenetelmistä. Infrarakentamisessa 
päästöjä voidaan vähentää esimerkiksi käyttämällä uusio- ja muita 
vähäpäästöisiä materiaaleja sekä uusiutuvia polttoaineita. Pääs-
tövähennyksiä saavutetaan lisäksi maa- ja kiviaineskuljetusten 
logistiikan optimoinnilla sekä materiaalitehokkuutta parantamalla.

 Ympäristövastuullista toimintaa

Jokapäiväistä ympäristövastuullista toimintaa GRK:lla ohjaavat 
toimintasuunnitelma, laatu-, ympäristö- ja turvallisuuspolitiikka 
sekä riskienhallintapolitiikka. Käytössämme on ympäristöjärjes-
telmä ISO 14001:2015, joka varmistaa maaperän, ilman ja veden 
suojelun kaikessa toiminnassamme. Keskitymme melun ja täri-
nän vähentämiseen sekä optimoimme kuljetusmatkoja suojellen 
työympäristöä ja asukkaita sekä infran käyttäjiä.

Aktiivinen ote kiertotalouden ratkaisuihin

Kehityshankkeissamme edistämme aktiivisesti kiertotalouden 
uusia ja innovatiivisia ratkaisuja. GRK:lla on käynnissä moni-
vuotinen hanke, jossa pilotoidaan useiden koealueiden hiilen-
sidontaa ja mallinnetaan GRK:n toiminnasta syntyvien hiili-
dioksidipäästöjen kompensointia. Olemme ottaneet käyttöön 
ensimmäisenä infra-alan yrityksenä Nesteen uusiutuvat MY 
diesel- ja MY polttoöljytuotteet. Ympäristön ja ilmaston suo-
jelussa haluamme erottua konkretialla: ei suuria puheita vaan 
selkeitä tekoja.

Edistämällä kiertotalousajattelua ja resurssitehokkuutta 
hillitsemme ilmastonmuutosta. Tavoitteenamme on toimia 
mahdollisimman energiatehokkaasti sekä korvata raaka-ai-
neita ja materiaaleja uusio- ja kierrätysvaihtoehdoilla. Toimin-
nassamme syntyvien jätteiden lajittelua tehostetaan ja hukka 
minimoidaan. GRK-konsernin itse hyödyntämä tai jatkokäsit-
telyyn toimittama kiertotalousmateriaalin määrä (ilman ylijää-
mämaita) vuonna 2020 oli 335 000 tonnia. Muutos on ollut 
merkittävä, sillä edellisvuoteen verrattuna kasvua tapahtui 47 
prosenttia.

      REHDIN TOIMINNAN 
      PERIAATTEET 

 ■ Raaka-aineiden, materiaalien ja energian 
taloudellinen käyttö on ympäristön 
kannalta välttämätöntä. Resurssitehokkuus 
on myös taloudellisesti järkevää.

 ■ Jätteet eivät kuulu luontoon. Kierrätämme 
ja lajittelemme jätteet oikein ja turvallisesti.

 ■ Huolehdimme työympäristön, maaperän, 
veden ja ilman suojelusta.

 CASE 
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Me emme käy vain töissä
Sosiaalisen vastuun alla tarkastelemme vastuuta  
henkilöstöstämme, kumppaneistamme ja turvallisuudesta. 

SOSIAALINEN VASTUU

TYÖMAA-AKATEMIA
Jo kymmenen vuotta sitten keväällä 2011 käynnis-
tettiin teknisten harjoittelijoiden rekrytointi infra-alan 
osaajia kouluttavien oppilaitosten kautta. Hanke sai 
alkunsa ajatuksesta, että insinöörirakentamisen ala 
tarvitsee nuoria osaajia, ja kaikilla GRK:laisilla on mah-
dollisuus omalla esimerkillään edistää alan houkutte-
levuutta. Työmaa-akatemian kautta huomattiin mah-
dollisuus sekä saada haluttua työvoimaa että kantaa 
osaltamme vastuuta infra-alan kehittämisestä.

Työmaa-akatemian toiminta on kuluneen vuosikym-
menen aikana laajentunut niin, että voimme vuosittain 
tarjota harjoittelupaikan lähes 80 opiskelijalle. Harjoitte-
lijoista valtaosa työllistyy valmistuttuaan GRK-konsernin 
yhtiöihin. Työmaa-akatemian kautta GRK pystyy kasvat-
tamaan suuren osan osaajistaan. Vuonna 2020 GRK:ssa 
otettiin käyttöön mentorointiohjelma, jonka tavoitteena on 
jakaa osaamista ja hiljaista tietoa organisaation sisällä.

 CASE 

Sidosryhmäkyselyssä esiin nousseet olennaisimmat sosiaalisen 
vastuullisuuden teemat ovat:

1. REILU TYÖNANTAJA
2. TURVALLISUUS JA TERVEYS
3. HYVINVOIVA TYÖYHTEISÖ
4. KUMPPANIEN JA INFRAN KÄYTTÄJIEN  

 HUOMIOIMINEN

Olennaisimmista teemoista muodostui kaksi vastuullisuuden ke-
hityskohdetta: GRK:laisuus ja hyvinvoiva työyhteisö sekä turvalli-
suuden parantaminen. 

GRK:laisuus ja hyvinvoiva työyhteisö 

Henkilöstö on GRK:n tärkein voimavara ja pidämme siitä hyvää 
huolta. Henkilöstömme on osallistunut Rehdin toiminnan peri-
aatteiden laadintaan. Periaatteet määrittelevät tapamme toimia 
suhteessa muihin ihmisiin, asiakkaisiin, yhteistyökumppaneihin, 
ympäristöön, omaisuuteen ja yhteiskuntaan. Konsernissamme on 
käytössä anonyymi ilmoituskanava, jonka välityksellä ilmoitukset 
periaatteiden rikkomisesta voidaan ilmoittaa. 

Turvallisuuden parantaminen

Turvallisuuden varmistaminen sekä turvallisuuden jatkuva kehittä-
minen ovat keskeistä kaikessa toiminnassamme. Huolehdimme 
siitä, että työpaikalla on turvallista ja työn tekeminen ei aiheuta ke-
nenkään fyysiselle tai henkiselle terveydelle haittaa. Kaikki työnte-
kijämme perehdytetään turvallisuuteen ja työmaalla toimimiseen 
ennen töiden aloittamista. Vaadittujen turvavarusteiden käyttöä 
tarkkaillaan työmailla aktiivisesti. Työmaiden vaikutuspiirissä 
olevien infran käyttäjien turvallisuus varmistetaan hyvällä ennak-
kosuunnittelulla ja viikoittaisilla turvallisuusmittauksilla.

Vuosilta 2019–2020 GRK Infra Oy ja GRK Rail Oy ovat 
saaneet nolla tapaturmaa -foorumin myöntämän taso-
luokituksen II - Kohti maailman kärkeä -maininnan, joka 
on yksi osoitus pitkäjänteisestä turvallisuustyöstämme. 
Hyvällä ennakkosuunnittelulla varmistetaan turvallinen 
työskentely. Turvallisuustyön kehittämisessä olemme 
vuonna 2020 panostaneet läheltä piti -havaintojen rapor-
toimisen lisäämiseen. Kannustamme työmaita ilmoitta-
maan läheltä piti -tapahtumista palkitsemisen kautta. 
Turvallisuuden palkitseminen koskee kaikkia työmailla 
työskenteleviä GRK:laisia.

Kumppaneiden huomiointi

Pyrimme säännölliseen vuorovaikutukseen eri sidos-
ryhmiemme kanssa. Asiakastyytyväisyyskysely lähete-
tään GRK Infra Oy:n tilaajille jokaisen valmistuneen ura-
kan jälkeen. Asiakastyytyväisyytemme vuonna 2020 
säilyi korkealla tasolla ollen 4,6/5. Huolehdimme siitä, 
että henkilötietoja käsitellään, kerätään, rekisteröidään 
ja käytetään lainsäädännön mukaisesti.

Korona

Koronaviruspandemia on ollut poikkeuksellinen 
haaste koko maailmalle. Koronaviruksen leviämisen 
torjumiseksi on ollut käytössä monipuoliset torjunta-
toimenpiteet, joita työmaat ja toimistot ovat noudat-
taneet kiitettävästi. Virus on pysynyt GRK:lla hyvin 
hallinnassa eikä sillä ole ollut merkittäviä vaikutuksia 
liiketoimintaan.

Työmaa-akatemian pitkä-
jänteisen työn ansiosta meillä 
työskentelee kymmeniä uusia 
osaajia ja olemme tunnettu 
sekä arvostettu työnantaja alan 
opiskelijoiden keskuudessa.”

JERE HÄNNINEN, KOULUTUSPÄÄLLIKKÖ,  
GRK INFRA OY

”
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HENKILÖSTÖN VAIHTUVUUS 4,3 %

SUKUPUOLIJAKAUMA

Miehet

TOIMIHENKILÖT JA TYÖNTEKIJÄT

kpl/miljoonaa työtuntia

10,7
TAPATURMATAAJUUS

< 2 %

SAIRAUSPOISSAOLOT
KESKIMÄÄRIN

GRK-konsernin vuosi 2020

TYÖSUHTEEN MUOTO

Vakituinen Määräaikainen

6 %

GRK Infra Oy 

GRK Rail Oy

GRK Road Oy

GRK Infra AS

GRK Infra AB

GRK Rail AB

HENKILÖSTÖMÄÄRÄ YHTIÖITTÄIN (%)
Henkilöstöä keskimäärin 741

36,3

0,4

5,9

48,4

     REHDIN TOIMINNAN PERIAATTEET  

 ■ Meillä kohdellaan kaikkia ihmisiä tasapuolisesti ja oikeudenmukaisesti.

 ■ Emme hyväksy häirintää, kiusaamista tai syrjintää.

 ■ Meillä jokaisella on oikeus yksityisyyteen, myös työmailla ja työpaikoilla.

 ■ Huolehdin omasta, työkaverin ja yhteistyökumppanin turvallisuudesta ja terveydestä. Me olemme 
päihteetön työpaikka.

Turvallisuus vaatii 
jatkuvaa kehitystyötä ja 
sitoutunutta tekemistä. 
Turvallisuustasoamme 
on pystytty kehittämään 
kohti nolla tapaturmaa 

-tavoitetta. Olemme 
lisäksi hyvin hallinneet 
koronan aiheuttamat uudet 
turvallisuushaasteet.”

TIMO PINOMÄKI, 
RISKIENHALLINTAJOHTAJA,  

GRK INFRA OY

”

ASIAKASTYYTYVÄISYYS*

4,6/5
YMPÄRISTÖPOIKKEAMIA

0 kpl

HENKILÖSTÖÄ KESKIMÄÄRIN

741

TYÖMAALLA SATTUNEIDEN 
ESINEVAHINKOJEN/ HENKILÖVAHINKOJEN 
MÄÄRÄ TYÖMAAN ULKOPUOLISILLE 
HENKILÖILLE

2 kpl

5,5

94 %

93 %

7 %   Naiset

49,8 % Toimihenkilöt

50,2 %                                   Työntekijät

3,5

*GRK Infra Oy:n asiakastyytyväisyys päättyneissä urakoissa
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Lorem ipsum vastuullisuuden 
merkitys GRK:lle

VASTUULLISUUS

Teknologisen muutoksen ja uusien hankintamuotojen 
lisäksi suhdanteiden vaihtelu sekä ilmastonmuutos 
ja kaupungistuminen ovat tärkeässä roolissa 
tulevaisuuden toiminnan suunnittelussa.
Vaativien hankkeiden  
toteuttaja

INSINÖÖRIRAKENTAMINEN

Toimintatapamme 

Asiakkaan kulloisenkin tarpeen mukaan sovitamme 
toimintatapamme hankkeen parhaaksi. Merkittävä osa 
projekteistamme toteutetaan kiinteähintaisina urakoi-
na, mutta otamme vastuun kumppaniemme kanssa 
myös suunnittelusta ST-urakoissa. Palveluvalikoimam-
me on laaja ja työskentelemme vaativissa kohteissa lii-
kennöidyssä ympäristössä ja geoteknisesti haastavissa 
olosuhteissa. Olemme parhaimmillamme kaikkein vaati-
vimmissa hankkeissa.

Markkinanäkymät 

Toteutamme insinöörirakentamisen hankkeita Suomes-
sa, Virossa sekä Keski- ja Pohjois-Ruotsissa. Kaikissa 
maissa siltojen, kunnallistekniikan ja pohjarakentamisen 
investoinnit ovat säilyneet hyvällä tasolla. Kunnallistek-
niikan rakentaminen jatkuu Suomen kasvukeskuksissa 
vilkkaana kaupungistumisen jatkuessa. Näkymät koko-
naisuutena ovat positiiviset erityisesti Virossa, missä Rail 
Baltican rakentaminen on alkamassa silloista. Myös Suo-
messa ja Ruotsissa raiderakentamiseen liittyviä siltoja on 
tulossa rakennettavaksi.     

Merkittävät hankkeet 

Merkittävimmät käynnissä olevat insinöörirakentamisen 
hankkeet vuonna 2020 olivat Länsimetron Finnoon ase-
man rakentaminen ja ratalinjan rakennusurakka Espoossa, 
Verkkosaaren aluerakentamisprojekti Helsingissä, Saimaan 
kanavan ratasilta Lappeenrannassa, Luumäki–Imatra rata-
hankkeen rakennusurakat sekä Uumajanjoen ylittävä silta 
Pohjois-Ruotsissa. 

Ku
va

: T
im

o Kauppila Indav Oy

Toimiva yhteistyö ja osapuolien 
keskinäinen luottamus sekä oman 
vastuualueen täsmällinen hoitaminen 
ovat edellytys onnistuneelle 
insinöörirakentamisen hankkeelle.”

SAMI ESKELINEN,  
PROJEKTIPÄÄLLIKKÖ, GRK INFRA OY

SAIMAAN  
KANAVAN  
RATASILTA
Saimaan kanavan ratasilta -urakkaan on kuulunut uu-
den ratasillan rakentaminen Saimaan kanavan ylle. 
Lisäksi urakassa on purettu vanha ratasilta sekä ra-
kennettu uusi Pontuksen alikulkusilta ja purettu vanha 
alikulkusilta. Urakan aikana uuden ratasillan rakennusai-
kataulu tiukentui suunnitellusta, kun vanhan käytössä ol-
leen ratasillan heikko kunto paljastui kesällä 2019. Työt 
etenivät kuitenkin aikatauluun nähden etuajassa ja uusi 
ratasilta avattiin liikenteelle juhannuksena 2020. 

Uuden ratasillan käyttöönoton jälkeen vanhan sillan 
purkaminen aloitettiin lähes saman tien. Purkutöiden 
suunnittelu ja suorittaminen tuli toteuttaa erityisen hal-
litusti ja ennakoiden. Sekä juna- että laivaliikenteen tur-
vallisuus työvaiheiden aikana oli ensiarvoisen tärkeää. 
Vanhan ratasillan ja alikulkusillan purkutyöt saatiin pää-
tökseen syksyn 2020 aikana. Urakka valmistuu kokonai-
suudessaan kesään 2021 mennessä, kun viimeistely-, 
viher- ja asfaltointityöt urakka-alueella saadaan valmiiksi.

Saimaan kanavan uusi ratasilta on yli 200 metriä pitkä, 
ja se rakennettiin aivan aiemman ratasillan läheisyyteen. 
Työskentelyssä liikennöidyn kanavan läheisyydessä ja vilk-
kaan junanradan varrella korostuivat tarkkuus ja jatkuvasti 
muuttuvat tilanteet.

 CASE 

 PALVELUMME    Erikoisosaamisaluettamme ovat vaativat sillanrakennustyöt sisältäen 
vesistö- ja ratasillat. Muita insinöörirakentamisen palvelujamme ovat kunnallistekninen 
rakentaminen, betoni-, teräs- ja yhdistelmärakenteet, pohjarakentaminen, teollisuus- 
rakentaminen, taitorakenne- ja korjauskohteet sekä perustus-, kaivanto-, tuenta- ja  
louhintatyöt.
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KIERTOTALOUS JA YMPÄRISTÖRAKENTAMINEN

Kiertotalouden  
kehittämisen kärjessä 

Toimintatapamme 

Toimintaamme kuuluvat monipuoliset kiertotalouspalvelut ja ma-
teriaalien jalostus, kuten luokittelu, murskaus, paalaus, lajittelu ja 
stabilointi. Valmistetut jalostustuotteet jäävät sopimuksen mu-
kaisesti joko GRK:lle tai asiakkaan käyttöön. Esimerkiksi Limin-
gan Ruutikankaan ja Kouvolan Yrtinkankaan ampumaurheilukes-
kukset rakentuvat vastaanotettujen ja jalostettujen materiaalien 
avulla. 

Markkinanäkymät 

Kiertotalousmarkkinat kehittyvät voimakkaasti Suomessa. Kehi-
tystä vauhdittaa kiertotaloutta tukevat monet julkiset kehitysoh-
jelmat, eri toimialojen kehityshankkeet sekä lainsäädäntömuu-
tokset. Vuonna 2020 valmistui yli kymmenen toimialan tiekartta 
kohti vähähiilistä toimintatapaa. Kiertotaloustoimien tavoitteena 
on vähentää Suomen kasvihuonekaasupäästöjä nykytasosta 
useampia prosentteja vuoteen 2030 mennessä. Myös uusien ko-
ronaelvytystoimien odotetaan kiihdyttävän kiertotaloussektorin 

kehitystä. Kansainvälisillä kiertotalousmittareilla mitat-
tuna Suomi on EU-maiden keskiarvon alapuolella. Uusia 
innovatiivisia ratkaisuja tarvitaan ja infra-ala on yksi po-
tentiaalisimmista toimialoista sen suuresta materiaalien 
käyttömäärästä johtuen. 

Merkittävät hankkeet 

GRK on panostanut viime vuosina kiertotaloudessa 
voimakkaasti sekä investointeihin että kehittämiseen. 
Vuonna 2020 käynnistimme kaksi uutta Business Fin-
landin osittain rahoittamaa, kansainvälistymiseen ja 
vientiin tähtäävää hanketta infran vähähiilisestä toimin-
tamallista ja tulevaisuuden rakennusmateriaaleista.

 PALVELUMME    Tarjoamme monipuolisia kiertotalouspalveluita teollisuuden eri toimialoil-
le ja orgaanisen jätteen tuottajille. Toteutamme aluerakennushankkeita uusiomateriaaleil-
la ja vastaamme tarvittaessa täydentävästä suunnittelusta ja luvituksesta. Vastaanotam-
me ja käsittelemme jätteitä ja teollisuuden sivutuotteita sekä omissa että asiakkaiden 
toimipisteissä. Vastaanotamme hyötykäyttökelpoisia, jäteluokiteltuja ja käsiteltäviä 
teollisuuden mineraalisia rejektejä, biokaasulaitosten mädätteitä, lento- ja pohjatuhkia 
sekä pohja- ja valimohiekkoja. 

TULEVAISUUDEN 
HIILINIELUMETSÄ  
KASVAA KÄRKÖLÄSSÄ
Yksi GRK:n pitkäkestoisista kiertotalouden kehityshank-
keista on Kärkölässä käynnissä oleva hiilinieluhanke. 
Tässä ainutlaatuisessa hankkeessa GRK on istuttanut 
käytöstä poistetulle savenottoalueelle sekametsän osa-
na alueen maisemointia. Tehostettu metsitys nopeuttaa 
alueen luonnontilaan siirtymistä ja parantaa alueen vir-
kistyskäyttöä. 

Hiilinieluhankkeen alue on vanhan tiilitehtaan sa-
venottoalue. Savenoton loputtua alue on ollut kitukas-
vuinen, jolloin myös alueen hiilensidonta on alhaista ja 
käyttömahdollisuudet vähäiset. Hankkeen kautta GRK 
sitoutui parantamaan alueen kasvuolosuhteita ja metsit-
tämään sen. Istutukset tehtiin osin kesän 2020 aikana, ja 
niitä jatketaan vuonna 2021. Hankkeen kautta pilotoidaan 
myös metsäalueen hiilensidontaa ja mallinnetaan GRK:n 
toiminnasta syntyvien hiilidioksidipäästöjen kompensoin-
tia.

Tässä tutkimushankkeessa tehdään yhteistyötä Ilma-
tieteen laitoksen kanssa. Metsäalueen reunalla on Ilmatie-
teenlaitoksen mittausasema, joka mittaa seuraavat kaksi 
vuotta muun muassa metsäalueen kykyä sitoa hiiltä. Pilot-
tihanke on infra-alalla ainutlaatuinen ja sen myötä GRK saa 
oikeaa tietoa metsitysten merkityksestä päästöjensä kom-
pensaatiossa. Hiilinielu on yksi mahdollisuus mentäessä 
kohti vähähiilisiä infrarakentamisen ratkaisuja.

 CASE 

GRK:n kiertotalouden osaaminen 
ja aktiivinen sidosryhmätoiminta 
on ollut mahdollistamassa 
Yrtinkankaan pitkään odotetun 
ampumaradan toteuttamisen.”

PETRI LAHDENPÄÄ, PUHEENJOHTAJA,  
KOUVOLAN URHEILUAMPUJAT RY 
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Raiderakentaminen 
suunnittelusta 
kunnossapitoon 

RAIDERAKENTAMINEN

Toimintatapamme 

Rakennamme rautateillä, metrolinjoilla ja raitioteillä. Palvelutar-
jontamme kattaa myös radan kunnossapidon. Meillä on toimi-
pisteitä ympäri Suomea, mikä mahdollistaa tehokkaan ylläpidon 
ja vauriokorjaukset nopealla vasteajalla. Käytössämme on laaja 
kalusto kiskotyökoneista työjuniin, joilla teemme niin isot kuin pie-
net korjaustyöt. 

Markkinanäkymät 

Suomen raiderakentamisessa, -kunnossapidossa ja -suunnitte-
lussa on ollut vilkasta. Töitä on kaikilla raideinfran tekniikka-alu-
eilla, päällysrakentamisessa, sähkötöissä ja turvalaiterakentami-
sessa. Ruotsissa hallituksen kansallisessa liikennejärjestelmän 
suunnitelmassa on vuosien 2018–2029 rahoituskehyksestä yli 
viidesosa osoitettu rautateihin. Ruotsissa raidepuolella tehdään 
paljon investointeja turvallisuuden, käytettävyyden ja toimivuuden 
ylläpitämiseksi.  

Merkittävimmät hankkeet 

Vuonna 2020 kunnossapitosopimuksiimme kuuluivat 
Itä- ja Länsi-Suomen kunnossapitoalueiden sähkörata- ja 
vahvavirtajärjestelmät sekä Etelä-Suomen kunnossapi-
toalueen radan ja turvalaitteiden kunnossapito (Kuu-
ra-allianssi). Muita käynnissä olleita urakoita olivat muun 
muassa Länsimetron ratalinjan päällysrakenteen ja virta-
kiskon urakka Espoossa, Luumäki–Imatra-ratahankkeen 
päällysrakenne- ja sähköistysurakat, Karjaan ratapihan 
laaja vaihteiden vaihtourakka sekä Kontionmäki–Aro-
la-raideosuuden päällysrakenteen ja vaihteiden vaihtou-
rakka.  

Ruotsissa aloitimme Malmbanan ERTMS-projek-
tin (EU:n yhteinen turvalaitejärjestelmä), joka sisältää 
turvalaitejärjestelmän uudistamisen nykyaikaisella 
tekniikalla. Virossa GRK:lla käynnistyi mittava rauta-
tieverkon turvalaitejärjestelmien uudistamisprojekti. 
Projekti kattaa suurimman osan Viron rautatiever-
kosta ja siinä mahdollistetaan ERTMS-järjestelmän 
käyttö tulevaisuudessa. Viron projektin toteuttaa  
GRK Rail Oy:n ja Siemens Mobilityn yhteenliittymä.

Me Kuura-allianssissa teemme 
töitä yhtenä tiiminä. Pyrimme 
löytämään parhaat ratkaisut radan 
päällysrakenteen ja turvalaitteiden 
kunnossapitoon, jotta tavoitteemme 
häiriöttömästä junaliikenteestä 
toteutuisi mahdollisimman hyvin.”

 EIJA LAUKKANEN, PROJEKTIPÄÄLLIKKÖ,  
KUURA-ALLIANSSI, GRK RAIL OY 

LÄNSIMETRON  
PÄÄLLYSRAKENTEEN  
JA VIRTAKISKON 
URAKKA

GRK:lla on käynnissä useampi urakka Länsimetron toisen 
vaiheen hankkeessa. GRK:n ratalinjan urakka sekä Finnoon 
aseman rakentaminen työyhteenliittymänä Aki Hyrkkönen 
Oy:n kanssa käynnistyivät 2018. Näiden lisäksi toteutamme 
päällysrakenteen ja virtakiskon urakan, jossa työt alkoivat ke-
säkuussa 2020 ja valmistuvat loppukesästä 2021.

Päällysrakenneurakka pitää sisällään metroraiteen ra-
kentamisen tunneleihin. Urakka koostuu tukikerrossepelin 
toimittamisesta sekä pölkkyjen, kiskojen ja vaihteiden asen-
tamisesta. Myös runkomelueristeen hankinta ja asentaminen 
kuuluvat päällysrakenneurakkaan. Asentamisen jälkeen kiskot 
hitsataan jatkuvakiskoiseksi ja rata tuetaan useita kertoja, 
mikä takaa tuleville matkustajille pehmeän ja tasaisen metro-
kyydin. Urakka sisältää päällysrakenteen rakentamista 17,2 
kilometriä. Vaihteita asennetaan 42 kappaletta ja lisäksi ra-
kennetaan virtakisko koko työalueelle. Projektilla työskentelee 
ajankohdasta riippuen noin 70 henkilöä.

Vuoteen 2022 asti asemilla ja ratalinjalla rakennetaan, min-
kä jälkeen siirrytään käyttöönottovaiheeseen. Tähän kuuluvat 
urakoiden vastaanotot, laaja testausvaihe sekä viranomaishy-
väksynnät. Länsimetron osalta metro on valmis, kun se luovute-
taan operaattorin käyttöön liikenteen aloittamisen valmisteluja 
varten. Länsimetron kakkosvaiheen Matinkylästä Kivenlahteen 
arvioitu valmistumisaika on 2023.

 CASE 

 PALVELUMME    Monipuoliset raiderakentamisen palvelumme kattavat koko raide- 
rakentamisen elinkaaren Suomen, Ruotsin ja Viron alueilla. Tarjoamme kaikki palvelut  
suunnittelusta rakentamiseen ja kunnossapitoon. Suunnitteluyksikkömme osaamisalueita  
ovat rautateiden, metrolinjojen ja raitioteiden teknisten järjestelmien suunnitelmat.  
Toteutamme suunnitelmat ratasähköistykseen, turvalaitteisiin ja vaativiin rakenneteknisiin 
kohteisiin perustuksista telemastorakenteisiin. Uudis- ja korjausrakennusprojektit toteutamme 
ratasähköistykseen, turvalaite- ja liikenteenohjaukseen sekä päällys- ja taitorakenteisiin.  
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Toimintatapamme 

Toteutamme tie- ja kadunrakentamista niin vilkkaasti liikennöidyil-
lä väylillä, kaupunkikeskustoissa kuin väljemmin asutuilla alueilla. 
Huomioimme nykyisten väylien kulkumuodot ja varmistamme 
liikenteen turvallisen ja sujuvan käytön myös rakennustöiden ai-
kana. Töiden vaiheistuksella sekä tehokkailla toteutusratkaisuilla 
minimoidaan ympäristölle ja tienkäyttäjille aiheutuvat haitat. Toi-
mintatapamme kattaa kaikki toteutusmuodot kiinteähintaisesta 
urakoinnista suunnittelua sisältäviin ST-/STk-urakoihin. Osallis-
tumme myös elinkaarihankkeisiin sekä alliansseihin ja muihin yh-
teistoiminnallisiin urakoihin. 

Markkinanäkymät 

Väylärakentamisen markkinassa investoinnit Suomessa olivat 
vuonna 2020 hyvällä tasolla erityisesti pääkaupunkiseudun ka-
dunrakentamisessa ja kehäteillä. Ruotsissa ja Virossa keskityim-
me vahvasti moottoritie- ja maantiehankkeisiin, joissa voitimme 
tavoitellut hankkeet. Ruotsin ja Viron markkinanäkymät ovat po-
sitiivisia ja mielenkiintoisia tarjouspyyntöjä on liikkeellä. Ruotsissa 
isoja investointeja suunnitellaan Norrbottenin ja Västerbottenin 
alueella, mikä vaikuttaa positiivisesti infra-alalle. GRK:lla on paljon 
kasvupotentiaalia Ruotsin suurilla markkinoilla. 

Merkittävimmät hankkeet 

Merkittävimpiä vuoden aikana käynnissä olleita projekteja olivat 
Espoossa Kehä I:n Laajalahden kohdan muutostyöt, valtatie 4 ohi-
tuskaistat Ii–Olhava välillä, Helsingissä Ilmalan raitiotieyhteyden 
rakennustyöt ja Espoonväylä vaihe I. Virossa Tallinna–Tarto valta-
tien Ardu–Võõbu-osuuden rakennustyöt saatiin valmiiksi kesällä 
2020 ja samaan aikaan aloitettiin Võõbu–Mäo-moottoritieurakka. 
Ruotsissa merkittävimpiä urakoita olivat Väg 97 ja E4 Dägnebo-
da–Bygdeå. 

Hyvä tiimi on kaiken A ja O. Meillä on hyvä 
asenne työhön ja tekemiseen, pyritään 
jatkuvaan oppimiseen ja kehittymiseen 
tiiminä ja yrityksenä. Työt tehdään maaliin 
ratkaisukeskeisillä ja eteenpäinpyrkivillä 
työtavoilla.”

AXEL NYFORS,  
E4 DJÄKNEBODA–BYGDEÅ-HANKKEEN  

VASTAAVA TYÖNJOHTAJA, GRK INFRA AB 

VIRON  
VALTATIETÄ  
RAKENTAMASSA 
Viron Tiehallinto ja GRK Infra AS yhdessä GRK Infra Oy:n 
kanssa solmivat toukokuussa 2020 sopimuksen Tallin-
na–Tarto-valtatien Võõbu–Mäo-tieosuuden rakentami-
sesta. Urakka-osuuden pituus on yhteensä 17 kilometriä 
ja se sisältää kuuden sillan rakentamisen. Kokonaisarvol-
taan urakka on noin 43 miljoonaa euroa. 

Uuden neljäkaistaisen tieosuuden rakentaminen aloi-
tettiin heinäkuussa 2020 ja urakka valmistuu marras-
kuuhun 2022 mennessä. Viime kesän ja syksyn aikana 
urakassa päästiin jo hyvään vauhtiin neljän sillan, melues-
teiden ja pengerryksien rakentamisessa, rumpujen asen-
tamisessa sekä kaapelisuojaputkitustöissä.

Uutta tiepohjaa varten urakassa tehdään erittäin laa-
joja massan vaihtotöitä. Maaperää urakan aikana pois-
tetaan 650 000 kuutiota ja tilalle tuodaan 1 100 000 kuu-
tiota louhittua materiaalia. Tiepohjan alueella on turvetta 
ja sen korvaamiseksi kalkkikiveä louhitaan ja murskataan  
250 000 kuutiota. 

 CASE 

 PALVELUMME    Toteutamme väyläraken- 
tamisessa tie- ja katurakentamista sekä 
nykyisten väylien parantamista tonttikaduista 
moottoriteihin. Palvelumme kattavat väyliin 
liittyvän aluerakentamisen kokonaisuudes-
saan sisältäen pohjarakenteet, kunnallis- 
tekniset verkostot, taitorakenteet, valaistuksen 
ja telematiikan sekä pintarakenteet ja  
maisemoinnit.

Väylärakentamista  
Suomessa, Ruotsissa  
ja Virossa

VÄYLÄRAKENTAMINEN
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Laajan toiminta-alueen 
ammattilaiset

PÄÄLLYSTYS

Toimintatapamme 

Tuotekokonaisuutemme päällystyksessä on monipuolinen ja toi-
minta-alueemme laaja. Kokonaisuuden hallinta ja töiden toteut-
taminen onnistuu meiltä kokeneen ja osaavan henkilöstömme 
turvin. Asiakkainamme on kaupunkien, kuntien ja valtion lisäksi 
kotitalouksia, liikekiinteistöjä ja teollisuuden kohteita. Toteutamme 
asiakkaiden toiveiden mukaiset liikennealueet ja pihat kokonaisuu-
dessaan kaivuutöistä viimeistelyyn. 

Markkinanäkymät 

Mennyt vuosi 2020 oli valtion päällystysmäärärahojen osalta hyvä 
ja teitä päällystettiin ennätysmäärä. Keväällä tapahtunut öljytuot-
teiden hinnan lasku edesauttoi volyymien kasvua. Kunnallisten ti-
laajien ja yksityisen sektorin kysyntä oli vakaata, vaikka alueellista 
vaihtelua esiintyikin. Valtion määrärahojen vähentyminen vuonna 
2021 johtaa tiestön korjausvelan kasvuun ja tiukentaa entisestään 
alan kovaa kilpailua. Asfalttialalla toivotaan valtiolta pitkäjäntei-
syyttä tieverkon kehittämiseen ja ylläpitoon.  

Merkittävät hankkeet 

Vuonna 2020 projektiasemien ja erikoiskaluston tilauskanta oli 
hyvä. Alueellinen toiminta vahvistui Keski-Suomessa, Savo-Kai-
nuussa ja Uudellamaalla. Rakenteenparantamis- ja maarakennus-
töitä urakoitiin suuren päällystysmäärän vauhdittamana edeltävää 
vuotta enemmän. Ostimme NCC Industry Oy:n Kajaanin asfaltti-
aseman liiketoiminnan sekä investoimme kiinteän asfalttiaseman 
rakentamiseen Jyväskylässä. Aseman teknisillä ratkaisuilla py-
rimme energiankäytön minimoimiseen sekä asfaltin kierrätyksen 
tehostamiseen.  

Merkittävimmät työt vuonna 2020 olivat POP ELY ET1 2020 
-urakka Kainuussa, valtatie 4 parantaminen välillä Viantienjoki–
Maksniemi -urakan asfaltointityöt, maantie 15123 Lintusalontie 

parantaminen Puumalassa sekä Jyvässeudun, Poh-
jois-Savon, Kainuun ja Uudenmaan alueella lukuisat kau-
punkien, kuntien ja muiden asiakkaiden kohteet. 

KAINUUN TEITÄ  
PÄÄLLYSTETTIIN  
YLI 130 KILOMETRIÄ 
ELY-keskusten teettämät urakat ovat tärkeä 
osa GRK Road Oy:n työkantaa. POP ELY ET1 2020 
-urakka oli päällysteiden ylläpitourakka, joka sijoittui 
pääosin Kainuun alueelle. Tilaajana toimi Pohjois-Poh-
janmaan ELY-keskus ja arvoltaan urakka oli noin 7 mil-
joonaa euroa. Urakka työllisti eri tuotantoyksiköitämme 
päällystyskaudella 2020, ja siihen kuului niin rakenteen 
parantamista kuin uusiopäällyste- ja asfalttitöitäkin. Töi-
tä tehtiin toukokuusta lokakuuhun ja enimmillään työnte-
kijöitä sekä alaurakoitsijoita oli töissä lähes 40 henkilöä 
kahdessa työvuorossa. 

Uutta päällystyspintaa urakassa tehtiin yhteensä 
yli 130 kilometriä. Urakkaan valmistettiin noin 100 000 
tonnia asfalttia neljältä eri asfalttiasemapaikalta. Lisäk-
si tehtiin 500 000 neliömetriä uusiopäällysteitä, noin  
200 000 neliömetriä sekoitusjyrsintää ja 160 000 neliö-
metriä pohjakäsittelyä kuumajyrsintänä. Tilaajalle toimi-
tettiin koko urakan ajan verkkopalvelun avulla ajantasais-
ta tietoa työmaan liikennejärjestelyistä, massamääristä 
sekä työn etenemisestä.

 CASE 

Päällystysalalla työskentely on mukaansa tempaavaa. 
GRK Road Oy:n HSEQ-päällikkönä vastaan yrityksen 
laatu-, turvallisuus- ja ympäristöasioista. Olen 
ollut tehtävässä nyt reilun vuoden ajan ja päässyt 
työskentelemään pitkän linjan ammattilaisten kanssa. 
Säännölliset työmaakäynnit takaavat hyvän tiedonkulun 
ja työ pysyy mielekkäänä myös itselleni, kun työmaa- ja 
toimistopäiviä kertyy sopivassa suhteessa.”

HENRI PERÄLÄ,  
HSEQ-PÄÄLLIKKÖ, GRK ROAD OY 

 PALVELUMME    Palvelutarjontaamme kuuluvat katujen, maanteiden ja pihojen asfalttipäällysteet 
oheistöineen, uusiopäällysteet eri menetelmin, asfalttipaikkaukset, tierakenteen parantamistyöt, 
päällysteiden reunantäytöt sekä maarakentaminen. Pihojen ja ajoteiden asfaltoinnin lisäksi  
suoritamme massanvaihtoja ja vihertöitä sekä asennamme kiveyksiä.
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Uudistetut hyvän  
hallintotavan periaatteet

HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄ

G RK Infra Oy:n hallitus on hyväksynyt uudistetun hal-
linto- ja ohjausjärjestelmän. Dokumentissa kuvataan 
GRK-konsernissa yhteisesti sovitut johtamisen ja 
päätöksenteon tavat, joita kutsutaan myös konsernin 

hyväksi hallintotavaksi. Järjestelmän tarkoitus on varmistaa, että 
yhtiötä johdetaan läpinäkyvällä ja yhtenäisellä tavalla, ja että pää-
tökset tehdään yhtiön edun mukaisesti. Kunkin GRK-yhtiön toimi-
tusjohtaja vastaa hyvän hallintotavan läpikäynnistä ja noudattami-
sesta oman yhtiönsä osalta.

Hallinto- ja ohjausjärjestelmä kattaa pääkohdiltaan konsernira-
kenteen, konsernin hallinnointitavan, päätöksenteko- ja toimival-
tuudet sekä järjestelmän kattamat politiikat ja ohjeet.

GRK Infra Oy:n 
toimitusjohtajat ja 
johtoryhmä
Juha Toimela (1.3.2021 alkaen, katsauskauden jälkeen)
Toimitusjohtaja

Keijo Haavikko (28.2.2021 asti)
Toimitusjohtaja

Teemu Lantto (15.5.2020 asti) 
Toimitusjohtaja

Johtoryhmän kokoonpano löytyy kotisivuiltamme  
grk.fi/johtaminen

GRK Infra Oy:n 
hallituksen kokoonpano
Jukka Nikkanen  
Hallituksen jäsen (15.5.2020 asti)
Hallituksen puheenjohtaja (15.5.2020 alkaen)

Keijo Haavikko
Hallituksen puheenjohtaja (15.5.2020 asti)
Hallituksen jäsen (15.5.2020 alkaen)

Tarja Pääkkönen
Hallituksen jäsen

Kimmo Vuori
Hallituksen jäsen

Tuomo Rönkkö
Hallituksen jäsen (9.10.2020 asti)

Esa Lager
Hallituksen jäsen (9.10.2020 alkaen)

Konsernirakenne

Konsernin hallinnointitapa

GRK:n hallintorakenne perustuu osakeyhtiölakiin ja yhtiöjärjestyk-
seen. Kunkin yhtiön osalta ylintä päätösvaltaa käyttävät osakkeen-
omistajat yhtiökokouksessa. Yhtiökokous on GRK:n ylin päättävä 
elin, jossa osakkeenomistajat osallistuvat yhtiön ohjaukseen ja 
valvontaan sekä käyttävät puhe- ja äänioikeuttaan osakassopi-
muksen ja yhtiöjärjestyksen mukaisesti. Varsinainen yhtiökokous 
pidetään vuosittain yhtiön hallituksen määräämänä ajankohtana 
kesäkuun loppuun mennessä. Ylimääräinen yhtiökokous voidaan 
pitää, jos hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai jos se on lain mu-
kaan pidettävä. 

Yhtiökokous valitsee hallituksen, 
joka on yhtiön ylin varsinainen toimielin 
ja samalla yhtiön ylin johto. Hallituksen 
lakisääteisenä tehtävänä on huolehtia 
yhtiön hallinnosta ja yhtiön toiminnan 
asianmukaisesta järjestämisestä. Hal-
litus valitsee yhtiölle toimitusjohtajan, 
jonka yleisenä tehtävänä on normaaliin 
liiketoimintaan kuuluva yhtiön juokseva 
hallinto. Konsernin johtoryhmä toimii 
toimitusjohtajan apuna ja tukena toi-
mitusjohtajalle kuuluvien tehtävien hoi-
tamisessa sekä yhtiön operatiivisessa 
johtamisessa.

GRK Rail Oy GRK Road Oy GRK Infra AB

GRK Infra Oy

GRK Infra AS

GRK Rail AB

Hallitus

Toimitusjohtaja

Konsernin  
johtoryhmä

Osakkeenomistajat
Yhtiökokous

GRK Infra Oy:n toimitusjohtaja konsernin johtoryhmän avus-
tuksella vastaa siitä, että hallituksen hyväksymät toimintapolitiikat 
viedään käytäntöön ja niitä noudatetaan sekä GRK Infra Oy:n että 
kunkin tytäryhtiön hallinnossa ja käytännön toiminnassa. Johtuen 
tytäryhtiöiden eri liiketoimintamalleista, yllä mainittuihin politiikkoi-
hin voidaan sopia yksittäisiä muunnelmia tai poikkeamia tytäryhti-
ön toimitusjohtajan esityksestä.  

 
GRK-KONSERNIN POLITIIKKOJA JA 
OHJEITA: 

 ■ Autoetupolitiikka

 ■ Hankintapolitiikka 

 ■ Henkilöstöpolitiikka

 ■ Laatu-, turvallisuus-, ja ympäristöpolitiikka 

 ■ Ohje lähipiiriliiketoimille

 ■ Palkitsemispolitiikka

 ■ Rehdin toiminnan periaatteet (code of conduct) 

 ■ Riskienhallintapolitiikka 

Päätöksenteko- ja toimivaltuudet

Päätöksenteko- ja toimivaltuudet on jaoteltu työtehtäviin sidottui-
hin päätös- ja toimivaltuuksiin sekä henkilöstöasioiden päättämi-
seen.

Työtehtäviin sidotut hyväksymis- ja toimivaltuudet yleisimpien 
yhtiön toiminnassa käsiteltävien asioiden osalta on esitetty omas-
sa dokumentissaan. Henkilöstöasioissa noudatetaan aina niin 
kutsuttua yksi yli yhden -periaatetta. Päätökset henkilöstöasioista 
yleisesti tekee esimiehen esimies, jonka on oltava yhtiöstä riippu-
en rekrytoiva tai hallinnollinen esimies, yhteistyössä HR:n kanssa. 

Järjestelmän kattamat politiikat ja ohjeet

Toimintaohjeiden tarkoituksena on yhtenäistää ja selkeyttää me-
nettelyä ja päätöksentekoa konsernin päivittäisessä toiminnassa. 
GRK Infra Oy:n hallitus hyväksyy konsernin johtoryhmän esitykses-
tä toimintaohjeet (”toimintapolitiikat”) sekä niihin ehdotetut muu-
tokset. 
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