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Koulutus



Diplomi-insinööri, Teknillinen Korkeakoulu, Koneosasto / Laivatekniikka
Ylioppilas, Jyväskylän Normaalikoulu, 1982

Työkokemus


Sukitusvalvonta Heikki Jyrämä, 08/2017 – jatkuu
Oma yritys, joka on keskittynyt sisäpuolisesti tehtävien viemärisaneerausten suunnitteluun,
valvontaan ja projektinjohtoon, sekä yleiseen alaan liittyvään konsultointiin. Kokonaisvaltainen LVI-, sähkö, rakenne- ja arkkitehtisuunnittelu & valvonta yhteistyökumppanien
kautta.
Lisätietoja: www.sukitusvalvonta.com



Picote Oy Ltd, 08/2012 – 08/2017
Toimin yrityksen tuotantojohtajana ja johtoryhmän jäsenenä vastaten asennusliiketoiminnan
kehittämisestä, päivittäisistä henkilöstöön liittyvistä rutiineista, isompien projektien suunnittelusta ja aikatauluttamisesta, kontakteista eri sidosryhmiin jne.
Picoten aikana hallinnoin yli 250 kerrostalon sukitusprojektia sekä useita satoja pienempiä
korjauskeikkoja.



Aarsleff Oy, 02/2011 – 08/2012
Toimin projektipäällikkönä vastuualueena asuntojen sisällä tapahtuvien sukitusten suunnittelu, aikataulutus ja projektien vetäminen sekä yrityksen henkilöstön kouluttaminen pienten
putkikokojen sukituksiin.



Picote Oy Ltd, 09/2008 – 02/2011
Toimin yrityksen tuotantopäällikkönä ja tehtäviini kuuluivat projektien suunnittelu ja
aikataulutus, asiakaskontaktien ylläpito, toimiminen 50 henkilön esimiehenä, henkilöstön
kouluttaminen, laatukäsikirjaston laatiminen ja ylläpito sekä lukuisat muut tehtävät.



KP-ServicePartner Oy, 05/2007 – 08/2008
Toimin yrityksessä huoltopäällikkönä vastaten Maxit:in kuivatuotetehtaiden (5 kpl) huollon
johtamisesta ja suunnittelusta sekä erilaisten teknisten kehitysprojektien vetämisestä.



Coveston Oy, 02/2006 – 04/2007
Toimin yrityksessä tuotantopäällikkönä ja toimenkuvaani kuului tuotannon aikataulutus ja
töiden järjestely, työnjohto ja tuotannon materiaalihankinnat sekä alihankinnan organisointi.
Lisäksi vastasin tuotannon pitkäjänteisestä kehittämisestä ja toiminnan laadun parantamisesta.



ABB Oy, 03/2001 – 10/2005
Toimin Marine-divisioonassa Azipod ruoripotkurijärjestelmien pääsuunnittelijana vastuualueina toimitusprojektien tekniikka, dokumentaatio sekä projektitiimissä toimivien suunnittelijoiden työn koordinointi ja valvonta. Toimenkuvaan kuului lisäksi tekninen yhteistyö
loppuasiakkaiden ja luokituslaitosten kanssa, sekä tarvittaessa toimiminen projektipäällikön
varamiehenä. Azipod ruoripotkurijärjestelmä on hyvin monipuolinen tekninen kokonaisuus
ja niinpä työ perehdytti laaja-alaisesti tekniikan eri osa-alueisiin (esim. sähkötekniikka,
hydrauliikka, ilmajäähdytysjärjestelmät). Työ edellytti runsaasti matkustamista ulkomaille,
kohdemaina esimerkiksi Yhdysvallat, Japani, Italia ja Saksa.



Deltamarin ltd, 03/1994 – 03/2001
Aluksi toimin kaksi vuotta laivojen teräsrakenteiden 3D-suunnittelutehtävissä (Tribon,
AutoCad). Sitten siirryin pääsuunnittelijan tehtäviin vastaten kokonaisvaltaisesti projektien
teknisestä toteutuksesta. Viimeiset kolme vuotta toimin projektipäällikkönä vastuualueena
projektien aikataulutus, resursointi, asiakaskontaktit sekä raportointi. Työ edellytti jossain
määrin matkustamista ulkomaille sekä runsaasti englannin kielen käyttöä.



A-Rakennusmies Oy, 01/1990 – 02/1993
Yrityksen toimiala on rakennuskoneiden ja -laitteiden myynti- ja vuokraustoiminta. Toimin
yrityksessä pääasiassa teline- ja muottisuunnittelijana. Lisäksi toimenkuvaani kuuluivat
tarjousneuvottelut, osastomme tuotteiden myynti ja markkinointi sekä asennusvalvonta
työmailla.

