
UUDENMAAN INFRAPALVELUT

Kattavat maanrakentamisen palvelut 
jo vuodesta 2008



Uudenmaan Infrapalvelut Oy on vuonna 2008 
perustettu maanrakennusyritys. Olemme 
laajentuneet yhden miehen firmasta talo- ja 
kiinteistöosakeyhtiöiden ja rakennusliikkeiden 
luottokumppaniksi. Vuonna 2021 yritykses-
sämme alkoi uusi aikakausi, kun yrityksen 
omistajapohja vaihtui. Nyt tähtäämme hallittuun 
kasvuun ja pystymme toteuttamaan laaja- 
alaisiakin töitä.

Monipuoliset palvelut 

Tarjoamme kaikenlaiset maanrakentamiseen 
liittyvät palvelut: kiinteistöihin liittyvät ulko-
puoliset vesi- ja viemärityöt, salaojitukset ja 
sade vesijärjestelmät, perustuksiin liittyvät 
korjaus toimenpiteet ja aluelämpöjärjestelmien 
uusimiset. Toteutamme tarvittaessa myös  
uudisrakennusten pohjatyöt.

Lisäksi meillä on merkittävää kokemusta 
viher- ja ympäristörakentamisesta. Rakennus-
teknisellä puolella erityisosaamistamme ovat 
pihakansityöt sekä erilaiset maanrakentamiseen 
liittyvät betonirakenteet, kuten perustukset.

Ammattitaitoista maanrakennusta

ARVOMME:

	 Korkea työn laatu

	 Tekemisen ilo

	 Luotettavuus ja kumppanuus

	 Vastuullisuus ja turvallisuus

PALVELUMME:

	 Maanrakentaminen

	 Viher- ja ympäristörakentaminen

	 Rakennustekniset työt,  
erityisesti pihakannet

Vastuullinen toimija

Toimimme mielellämme pääurakoitsijana ja 
huolehdimme yhteiskunnallisista velvoittei-
samme. Meille on tärkeää, että esimerkiksi 
asuinrakennusten kanssa toimittaessa asukkaat 
pystyvät työn ajan asumaan normaalisti ja liikku-
maan turvallisesti. 

Osoituksena osaamisestamme meille on myön-
netty Ralan toimialapätevyyksien lisäksi laatu-  
ja ympäristösertifikaatit.



"Aloitin UIP:llä vuoden 2021 keväällä perämies- ja timpuri-
tehtävissä. Samana syksynä aloitin insinööriopinnot ja 
siirryin yrityksessä työnjohtoharjoittelijaksi.

Nykyiseen työhöni kuuluu mm. työn ja aikataulujen suun-
nittelua, työntekijöiden ohjausta sekä tilausten ja toimi-
tusten hoitamista. Varmistan asioiden etenevän työmaalla 
sujuvasti, aikataulussa ja hyvässä yhteistyössä. 

Jokainen työpäivä on erilainen ja hyvällä tavalla haastava. 
On todella palkitsevaa nähdä tietyn työvaiheen menevän 
maaliin tietäen, mitä kaikkea prosessiin on liittynyt.

Suosittelen lämpimästi UIP:tä työnantajana kaikille, jotka 
haluavat nähdä rakennusalaa laajemmalla perspektiivillä."

Aleksi Lappalainen, työnjohtoharjoittelija

Panostamme työntekijöihimme, jotta he 
voivat kasvaa ja kehittyä työssään. Meillä 
on riveissämme monen ikäisiä ja taustaisia 
asiantuntijoita, jotka ovat osa tiivistä ja yhteen 
hiileen puhaltavaa työyhteisöämme.

Yhdessä tarjoamme asiakkaillemme parhaat 
mahdolliset ratkaisut ja kokonaispalvelut – 
rautaisella ammattitaidolla ja -ylpeydellä.

Vahvuutena osaava henkilöstö

SANAMME PITÄÄ

	 Kaikki työt tehdään turvallisesti

	 Pysymme aikatauluissa

	 Huomioimme ympäristön

	 Aina laadukas lopputulos

Vastuullista konekauppaa

Olemme täyden palvelun konekauppa, 
jonka tuotevalikoimasta löytyy oikea laite jokaiseen 
maanrakennuksen ja materiaalinsiirron käyttökohteeseen. 
Vastuullisena konekauppana tarjoamme asiakkaille parhaat 
kone- ja kalustohallinnan ratkaisut, tehden asiakkaiden 
työstä sujuvampaa turvallisempaa ja taloudellisempaa. 
Meiltä löytyy koko Suomen kattava huolto- ja varaosapalve-
lut sekä ammattitaitoinen tekninen tuki, joka palvelee sinua 
nopeasti ja laadukkaasti. Meidän kanssamme kaikki asiat 

tehdään oikein, Kyllä Hoituu -asenteella.

Metsäkyläntie 6, 01800 KLAUKKALA   |   09 4241 2000   |   myynti@kh-koneet.fi



Päiväkoti Pacius, Vesikuja 8
Valmistuu vuonna 2022

Pikku Huopalahdessa sijaitseva päiväkoti on 
rakennettu täyttömaalle, ja ajan saatossa meri-
vesi on huuhtonut hienojakoista täyttöainesta 
pois aiheuttaen maanvajoamia.

Kaivutöiden yhteydessä todettiin, että suunni-
teltua korjaustapaa oli muutettava maanvahvis-
tuksen osalta. Hanke oli muutenkin vaativa, ja 
sen onnistunut toteuttaminen edellytti tiivistä 
yhteistyötä tilaajan, suunnittelijoiden ja päivä-
kodin kanssa.

Hankkeen aikana purimme kokonaan pihan 
vanhat rakenteet, poistimme vanhat paalu-
hatut ja lisäsimme ja jatkoimme paalutuksia. 
Valoimme paalulaatan ja teimme uudet raken-
nekerrokset vaahtolasikevennyksineen. Lopuksi 
rakensimme pihalle leikkivälineet turva-alustoi-
neen sekä uudet varastorakennukset. 

	 1 800 m2 paalulaattaa

	 1 700 m3 rakennekerroksia

	 Piharakenteiden, leikkivälineiden  
ja turva-alustojen uusiminen

	 Uuden vaunuvaraston rakentaminen

REFERENSSI: Päiväkoti Pacius



Ainontie 46
Valmistunut vuonna 2021
	 Vesi- ja viemärilinjojen rakentaminen 
pumppaamoineen 
	 Liitos kunnalliseen vesihuoltoverkostoon
	 Kokonaispituus n. 370 jm, louhintaa 150 m³

Mäkitorpantie 21
Valmistunut vuonna 2021
	 Asuinrakennusten salaojien uusiminen (n. 130 jm)
	 Perusmuurin betonikorjaukset ja vedeneristykset
	 Kosteusvauriokorjaukset kellarissa (n. 300 m²)
	 Porrashuoneen alapohjan purku ja uudelleenrakennus
	 Kallion louhintaa

As Oy Telkkäkuja 4
Valmistunut vuonna 2021
	 Kahden asuinkerrostalon salaojituksen uusinta (n. 140 jm) 
	 Sadevesilinjat viivytysrakenteineen 
	 Liitos kunnalliseen vesihuoltoverkostoon
	 Autolatauspisteiden rakentaminen
	 Piharakenteiden ennallistaminen

Raudikkokuja 10
Valmistunut vuonna 2022
	 Kerrostalon salaojien ja sadevesijärjestelmien uusiminen
	 Perusmuurien vesieristykset
	 Vesijohto- ja jätevesilinjojen uusiminen liitoksineen
	 Piha-alueen ennallistaminen ja viihtyisyyden lisääminen

Bulevardi 29
Valmistuu vuonna 2022
	 Kiinteistön vesijohto- ja viemärilinjojen ulkopuoliset 
uusimistyöt yötyönä
	 Hankkeeseen sisältyivät töiden yhteensovittaminen naapu-
rityömaan kanssa, liikennejärjestelyt ja raitiokiskojen alitus

Roihuvuoren liikuntapuisto
Valmistunut vuonna 2022
	 Kahden tenniskentän ja kahden koripallokentän rakenta-
minen
	 Heittopaikkojen, juoksusuoran ja tekonurmialueen (950 m²) 
rakentaminen
	 Kentät pinnoitettu PleksiPave-pinnoitteella (2 350 m²) 
	 Juoksusuora pinnoitettu Novotan-pinnoitteella (360 m²) 

As Oy Klovinmäki
Valmistunut vuonna 2022
	 Neljän paritalon salaojien (320 jm) ja perusmuurien 
vesieristysten uusiminen
	 Tukimuurien ja istutusaltaiden rakentaminen
	 Piha-alueiden ennallistamiset

Munkkaan jätekeskuksen  
liikennejärjestelyt
Valmistunut vuonna 2021
	 Munkkaantien liikenneohjauksen, katualueen laajennuksen 
ja liikenneympyrän rakennustyöt putki- ja valaisintöineen
	 Sadevesiviemärilinja n. 150 jm
	 Asfaltointia n. 1 500 m²

Muita referenssejä

Konevuokrausta vahvalla ammattitaidolla 
kattava valikoima uusia koneita pieneen ja isoon tarpeeseen.



Palvelut taloyhtiöille

Tarjoamme asunto-osake- ja kiinteistöyhtiöille 
monenlaisia maanrakentamiseen liittyviä palve-
luita: teemme salaojitukset ja hulevesiverkostot, 
uusimme ulkopuoliset vesi- ja viemärilinjat sekä 
aluelämpöputkistot, korjaamme perusmuurit 
vesieristyksineen ja teemme näihin liittyvät 
rakennustekniset työt. 

Meillä on myös paljon kokemusta erikokoisista 
pihatöistä ja teemme piha-alueille erilaisia  
viihtyvyyskorjauksia ja -parannuksia.

VIHERRAKENTAMINEN

	 Viherrakenteet ja istutukset

	 Kiveykset, asfaltoinnit ja  
muut pintarakenteet

	 Leikkipaikat välineineen ja  
turva-alustoineen

	 Kaluste- ja varusteasennukset

MAANRAKENTAMINEN

	 Salaojat ja sadevesijärjestelmät

	 Perusmuurien vesieristykset

	  Ulkopuoliset vesi- ja viemärityöt liitostöineen

	  Aluelämpöverkostojen uusinnat ja korjaukset

Ota yhteyttä ja pyydä tarjous!

Mika Meriläinen, laskentapäällikkö

mika.merilainen@uip.fi

Puh. 040 031 2162



Pihakansityöt

RAKENNUSTEKNISET TYÖT

	 Perustukset

	 Laajennukset

	 Kosteusvauriokorjaukset

	 Uudisrakennukset

Teemme erikokoisten pihakansien korjaustyöt 
ja tarjoamme kaikki tarvittavat osa-alueet 
purkutöistä viimeisteltyihin pintarakenteisiin.

PIHAKANSITYÖT

	 Tarvittavat purkutyöt

	 Kantavien rakenteiden korjaukset ja uusimiset

	 Vesieristeet ja kuivatusrakenteet

	 Rakennekerrokset eristeineen

	 Pinta- ja viimeistelytyöt

TALOKAIVO

KATTAVA VALIKOIMA TUOTTEITA 
INFRARAKENTAMISEEN

Talokaivon valikoimasta löydät kaivot, erottimet, 
pumppaamot, putket, aluelämpöputket ja hulevesi-
järjestelmät. Tuotteiden lisäksi tarjoamme huoltopal-
veluita pumppaamoille, erottimille ja muovihitsaus-
koneille. Autamme myös kohteiden suunnittelussa ja 
mitoittamisessa. 

Lisätietoja talokaivo.fi



UUDENMAAN INFRAPALVELUT

Rälssitie 7 A 
01510 Vantaa

uip.fi

info@uip.fi

Vaihde: 010 508 0888

Aki Aalto
Toimitusjohtaja
aki.aalto@uip.fi

Puh. 050 552 1221

Mika Meriläinen
Laskentapäällikkö

mika.merilainen@uip.fi
Puh. 040 031 2162

Tommi Blomberg
Työpäällikkö

tommi.blomberg@uip.fi 
Puh. 041 314 9117

Sonja Malinen
Taloushallinto

sonja.malinen@uip.fi
Puh. 050 552 5443


