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Mika Kaskenoja parutti 1g-vuotiaana yhden miehen yrityksen. Nyt
tekijää ia parikymmentä sesonkityöntekiiää.
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vuotta myöhemmin Kaskenojalla on sesonkiaikaan johdettavanaån 35 työn-

nfratyöt työl I istävät
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Kaskenoia Oy3tä
AIalla kilpailu urakoista on kovaa
Punkalaidun
Kiti ialonen
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Kaskenoja Oy*ä työllistävät eniten alihankintana tehtävät kunnossapitourakoinnit. Kilpailu urakoista on alihankkijoiden keskuudessa
kovaa.Toimitusjohtaja Mika Kaskenojan mukaan Kaskenoja Oy vastaa kilpailuun muun muassa laajalla kalustolla ja kokeneella henkilökunnalla. Loimaalainen Markku Lehtonen on ollut yrityksessä töissä kymmenen vuotta.
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Kaskenoja Oy on tehnyt maanrakennus- ja kunnossapitotöitä
kohta 20 vuoden ajan.
Maanrakennusala on suhdanneherkkä, mutta kunnossapitopuolella töitä riittää
ma rkki nati la nteesta ri i ppu matta ym pä ri vuoden.
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Vaikka infra-alzllla (),öt eiviit
Kaskenojan muka;rn lopu, on kilpailu alan yrittaijien kesken kovaa.
- Piiiiurakoilsijoilla on voinrirkas tarYr: saada rllarkkinäosuul tit
ilr tr'lrdii lrvr ri;i I uloit;1. Tiinrii r)iikyv alihankkijoitlen kilpailu(ukst,ssa. N,lyiis pien terr toinriioiden
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maanrakennukseen ja kunnossapitoon liittyvän yritystoiminnan M, Kaskenojanimellä vuonna 1993.
Yritys muutettiin osakeyhtiöksi vuonna 2003. 5amalla
yrityksen nimeksi vahtui
Kaskenoja Oy,
Kaskenoja Oy työlliståä
vakituisesti 35 henkilöä ja
kesäaikaan lisäksi noin 20
sesonkityöntekijää.
Yrityksellä on koneyksiköitä
noin 30.
Yrityksellä on toimitila Punkalaitumella ja Vantaalla.
Viime vuonna yrityksen liikevaihto oli 4,1 miljoonaa.
Yritys on RALA {Rakentamisen Laatu) ry:n jäsen.
Yrityksellä on ISO 9001 sertif ioitu laatujärjestelmä.

vakaampi ala. Tiet
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AJAN tuorl)istfl lraastcisla huolitttirlllr K.rskr.rtrr;ir katsr)(, tulr.\,irisuutcell luoltavzLisir nrit'lirr,
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- lnfratyöt ovat kuitenkin
jatkossakin pääasiallinen
toimialamme, koska se
on yrittäjän kannalta

Kaskenoja Oy
I Mika Kaskenoja aloitti
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Pari vuottil sittelt tarill)tutl)ar
asu r) torakentar]) islar silen,

Trrittrintir-aIutt,nrnr(' or'r kii) tilrlniissii koko Etcki-Suonri, Xaske-

Kaskcnoian lnukaan intra-

V Kilpailutus

alalla on kovaa. Myös kohonneet polttoainekustannukset ovat
ki ristä neet a I i ha n kkijoiden toi m i nta ma hdol I isu u ksia.

l\l;rirrrrirkerrrrus jir kunnossirpi
lot(iitai lekeviillai pLrnkalaittrntelaisella (askenoja Oy:lJ?i on ollut
kiireinerr kesii.
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vit:lii olc, nlLrtta niidorl painoarvo
tult'r liihivuosina kasvarraan.
Jatkossa vri11,s aikoo panost.rir
t0iden k(,skitliinrist't'n sup;roanrnrallc aluecllr.
-l'viirtrirrrir
liikkuu lryvirr tti)n
ntukana. nrutla liikkunrist:n kustannr.rkscl kasvavat liikaa, Kaskcno.ia t01oair.
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rilys ci r it'Ii olc lt'lurvt piiriliiksiri.
- lulcvat urakårt naiytt.iviit scn,
tä)rtyyk(t csinterkiksi koneita lahivuosina uusia, Kaskenoja s;rnrlo.
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