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Joskus on hienoa tulla yllätetyksi. Olin mukana syksyllä 

Skanskan globaalissa työpajassa, jossa valmisteltiin ma-

teriaalia vuonna 2021 alkavalle strategiakaudelle. Tilai-

suudessa Skanska AB -konsernin johtoryhmä jakoi myös 

Skanska Awards -tunnustuksia, Skanska Suomi nimettiin 

maailmanlaajuisesti vuoden 2018 liiketoimintayksiköksi 

 ja riskitiimimme palkittiin erinomainen toiminta -tunnustuksella. 

Ihan mieletön juttu! Tämä tuli minulle täytenä yllätyksenä, ja mui-

den palkinnon vastaanottajien ilmeistä päätellen tunnustus kosketti 

meitä kaikkia ja vahvisti yhteenkuuluvuuden tunnetta. On todella 

hienoa olla skanskalainen ja osa tätä porukkaa!

Parhaan liiketoimintayksikön palkinto kuuluu jokaiselle Suo-

messa työskentelevälle skanskalaiselle. Jokaisen työ on tärkeää mat-

kallamme lähemmäksi päämääräämme. Tunnustus kertoo vastuulli-

suudestamme, sitoutumisestamme arvoihimme ja tiimityöstämme. 

Ilman vahvaa kulttuuria nämä tunnustukset eivät olisi mahdollisia.

Skanska AB:ltä saamamme tunnustus on vahva palaute ja 

sellaise naan arvokas. Palaute auttaa meitä kehittymään, joten teh-

dään palvelus itsellemme ja pyydetään työkaverilta palautetta myös 

arjessa. Annetaan palautetta myös toisillemme. Joskus työ kaverilta 

saatu palaute yllättää ja joskus myös ilahduttaa, mutta harvoin se jät-

tää ketään kylmäksi. 

Jatketaan määrätietoisesti ja järjestelmällisesti työtä valitsemiem-

me asioiden eteen. Ei ole sattumaa, että työmme kantaa hedelmää. 

Skanskan hieno kulttuuri rakentuu jokaisen va-

linnoilla ja välittämisellä, ja sitä kannattaa yhdessä 

vaalia.  

–  Nina Jankola-Väntär, henkilöstöjohtaja

Parempia yhdessä

Painotuote
4041 0955
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Ja lisää  
menestystä  
ropisee! 

Skanskan riskitiimille tunnustus 
erinomaisesta toiminnastaan 

Skanska Suomi on  
vuoden liiketoimintayksikkö!

Skanska AB -konsernin johtoryhmä nimesi Skanska Suomen maa-

ilmanlaajuisesti vuoden 2018 liiketoimintayksiköksi. Palkinto-

perusteluissa todettiin, että palkittu liiketoimintayksikkö tekee 

erinomaista tulosta työskentelemällä päämäärämme eteen vas-

tuullisesti ja Skanskan arvojen mukaisesti. Loistavan saavutuk-

sen takana on keskittyminen ydinosaamiseen, hyvin jäsennelty 

ja perusteellinen lähestyminen riskienhallintaan, henkilöstön ke-

hityksen ohjaaminen ja yhteistyö sekä tiedon jakaminen muiden 

liiketoimintayksikköjen kanssa. Kaikkein tärkeimpänä perustelu-

na mainittiin sitoutuneisuus parantamaan työn terveellisyyttä ja 

turvallisuutta. Näiden toimenpiteiden kautta Skanska Suomi on 

saavuttanut tavoitteensa tulla maan kannattavimmaksi suureksi 

 rakennusliikkeeksi.

”Tuntui todella hienolta saada tämä tunnustus 
Suomeen. Se kertoo siitä, että meitä ja työtämme 
arvostetaan. Tunnustus kuuluu meille kaikille ja 
voimme jokainen olla siitä ylpeitä. Palkinto kuuluu 
kaikille niin työmailla kuin toimistoillamme”, sanoo 
Skanska Oy:n toimitusjohtaja Tuomas Särkilahti.

Edellisen kerran saimme vastaavan tunnustuksen vuonna 2016,  

jolloin Skanska Suomi nimettiin vuoden 2015 liiketoimintayksiköksi.

Skanska AB valitsee vuoden liiketoimintayksiköt kahdessa katego-

riassa, rakentamispalveluissa ja projektikehityksessä. Skanska Suo-

mi palkittiin rakentamispalvelut-kategoriassa. Suomessa Skanskan 

toiminta kattaa sekä rakentamispalvelut että projektikehityksen, ja 

saimme palkinnon tästä kokonaisuudesta. Projektikehitys-katego-

riassa Vuoden  liiketoimintayksikkö -palkinto annettiin Skanska USA 

Commercial  Developmentille. 

Onnittelut kaikille skanskalaisille! Tästä on hyvä jatkaa eteenpäin 

kuluvan strategiakauden 2020 viimeiseen vuoteen ja sen jälkeen 

kohti uutta strategiakautta.

Palkinnon kävivät vastaanottamassa Jussi Karppinen, Hanne Lassila, Ilkka Halinen, 
Marko Virtanen, Petra Kaunisaho, Pekka Räsänen, Antti Puustinen, Vesa Tähti ja Mia 
Andelin. Kuvassa myös Skanskan pääjohtaja Anders Danielsson kolmantena oikealta. 

•  Olympiastadionille Vuoden Teräsrakenne -palkinto

•  Vt12 Lahden eteläistä kehätietä toteuttavalle VALTARI-allianssille vuoden GeoTeko-palkinto

•  Telakkarannan toimitilat jaetulla toisella sijalla RIL-Palkinto-kilpailussa

•  Skanskalle Itä-Suomen työturvallisuuskilpailun konsernisarjan voitto 

•  Skanskalle toinen sija Universumin työnantajamielikuvia koskevissa tutkimuksissa

•  Oulun Puistovahdille kunniamaininta Pohjois-Suomen rakennusteko -kilpailussa

Palkintopokaalin vastaanotti 
Skanska Suomen toimitusjohtaja 
Tuomas Särkilahti Skanska Awards 
-tilaisuudessa Helsingissä lokakuussa.

Tilaisuudessa palkittiin myös Skanskan riskitiimi erinomaisesta toiminnastaan. 

Perusteluissa kerrottiin riskitiimin tavoittelevan yhä parempia tuloksia sekä 

pyrkivän pitkäjänteisesti kehittämään toimintatapojaan. Tiimi on myös sitou-

tunut erittäin vahvasti Skanskan arvoihin ja toimintamme kehittämiseen. 

“Riskitiimin monipuolinen osaaminen ja tiimin jäsenten erilaiset taustat 

ovat hyvä esimerkki siitä, kuinka monimuotoisuus tuo lisäarvoa. Olemme 

kehittäneet Suomessa toimivan työskentelymallin, jossa riskitiimiin kuuluu 

liiketoimintajohtoa ja asiantuntijoita riskienhallinnan ammattilaisten lisäksi.  

Tiimin systemaattinen työskentely ja laaja kokemus ovat tärkeässä osassa 

 hyvän tuloksen varmistamisessa vuosi vuodelta”, Tuomas Särkilahti kertoo. 

“Tuntuu hienolta saada Suomeen tällainen tunnustus. Käymme vuodessa läpi 

yli 100 projektia, ja jokainen tiimin jäsen on tärkeässä osassa onnistumises-

samme”, sanoo riskienhallintapäällikkö Antti Puustinen. 



4   Skanskan Tiimi 2/2019

Viides Skanskan henkilöstön 
osakeohjelma Seop käynnistyy pian! 

Office 365 – yhteinen 
työympäristömme
Skanskalaiset siirtyivät vuoden 2019 aikana digitaaliseen  

Office 365 -työympäristöön. Office 365 on pilvipohjainen  

palvelu, joka mahdollistaa työskentelyn paikasta ja laitteesta 

riippumatta. Tuttujen ohjelmistojen lisäksi käyttöön on otettu 

uusia palveluita, jotka muun muassa helpottavat tiimityösken-

telyä. Moderni pilvipalvelu kehittyy ja päivittyy automaattisesti  

Microsoftin toimesta. Palveluun päivitetään usein, jopa päivit-

täin, pieniä muutoksia ja parannuksia, jotka mahdollistavat en-

tistä tehokkaampia työtapoja. Vuoden 2020 aikana jalkautusta 

jatketaan siirtymällä vaiheittain kaikkien erillisten SharePoint-

ympäristöjen osalta O365 SharePoint Onlineen. 

Seop on loistava tilaisuus kartuttaa tule-

vaisuuden varallisuuttasi! Kuka tahansa 

vakinaisessa työsuhteessa oleva skanska-

lainen voi liittyä ohjelmaan. 

     Toimihenkilöt saavat kutsun Seopiin 

liittymisestä sähköpostiin, työntekijöille 

ne postitetaan kotiosoitteisiin. Ohjelma 

alkaa 1.1.2020, joten saadaksesi hyödyt 

täysimääräisinä muistathan ilmoittautua 

mukaan ennen joulukuun loppua.  

Jos olet mukana Seop 4 -ohjelmassa,  

sinun tulee kuitenkin hakea uudelleen 

mukaan osakeohjelmaan.

Mestari-kisälli-ohjelma käynnissä

Skanska Oppiva  
-harjoitteluohjelman 
haku alkaa tammikuussa

Nuorten saamiseksi työelämään ja koulu tuksen piiriin 

tarvitaan monenlaisia toimenpiteitä. Mestari-kisälli- 

työssäoppimispilotti tarjoaa polun työelämään käy-

tännön työn avulla. Skanskan, Rakennusliiton ja Baro-

nan yhteistyössä kehittämän ohjelman myötä olem-

me saaneet Skanskalle kuusi upeaa kisälliä, jotka 

aloittivat lokakuussa työt asuntorakennustyömailla 

pääkaupunkiseudulla. Kisällit työskentelevät kuuden 

kuukauden ajan mestarin ohjauksessa, minkä jälkeen 

tavoitteena on jatkaa työsuhteita.

”Työmaaharjoittelussa on mahdollista oppia raken-

tamisen taitoja käytännössä kokeneen ammattilaisen 

ohjauksessa. Jokainen kisälli on saanut kattavan pe-

rehdytyksen ja tehtävään valmennetun työnohjaajan 

opastajaksi ja tueksi koko työsuhteen ajaksi. Toivom-

me, että tämän pohjalta syntyisi toimintamalli, jota 

muutkin yritykset tai toimialat voivat hyödyntää”,  

kertoo Skanskan alue johtaja Ilpo Luhtala.

Korkeakouluopiskelijoille suunnatun kolmivuotisen  

harjoitteluohjelman hakuaika käynnistyy tammikuussa. 

Ohjelmassa on tarjolla monenlaisia tehtäviä, eikä  

rakennusalan koulutusta välttämättä tarvita.  

Lisätietoja ohjelmasta:  skanska.fi/oppiva 

Ennen työmaille siirtymistä kisällit 
ja mestarit tutustuivat toisiinsa 
perehdytyspäivässä Skanskatalolla.
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Kuva: Aki Rask

Kannustava johtaminen 
tuottaa tulosta ja motivoi

A
loitin kesän jälkeen uudessa tehtävässäni Skanska Talon-
rakennuksen Länsi-Suomen aluejohtajana. Se merkitsi  
muuttoa Tampereelle pääkaupunkiseudulta, jossa ehdin 
toimia  21 vuotta eri tehtävissä. Muuttopäätös oli kuitenkin 

helppo: olen alun perin kotoisin Porin läheltä Kullaalta, ja länsisuoma-
laisuus on aina kulkenut vahvasti mukana.

Kaikki Länsi-Suomen alueen yksiköt – Tampere, Turku ja Pori – 
ovat järjestäneet LIFE-työpajan. Sen hengessä olen esitellyt itseni  
uusille työkavereilleni avaamalla tätä henkilökohtaista taustaani.  
Ehkä tämänkin myötä vastaanotto on ollut ystävällinen ja työt ovat 
käynnistyneet sujuvasti.

Olen ylpeä ja otettu siitä, että pääsen aluejohtajana vaikuttamaan 
asioihin ja vahvistamaan entisestään Länsi-Suomen yksiköiden toi-
mintaedellytyksiä. Olen aina pitänyt tärkeänä lähtökohtana ihmisten 
hyvinvointia. Kun työntekijä voi hyvin ja on sekä motivoitunut että 
 sitoutunut työhönsä, syntyy myös tulosta. Jokainen meistä haluaa,   
että omalla työllä on merkitystä ja että siinä pystyy antamaan itsestään 
jotain. Työhyvinvointia nakertaa, jos työntekijään ei luoteta tai tämä 
 jätetään vuosikausiksi tekemään samoja asioita.

Esimiehellä on tärkeä rooli työntekijän kehittymisessä ja motivoin-
nissa. Olen pyrkinyt antamaan alaiselleni riittävästi haasteita, mutta 
samalla seuraamaan taustalta, että tämä varmasti pärjää. Kun hommat 
sitten sujuvat, on tärkeää antaa lisää haastetta motivaation ylläpitämi-
seksi. Nykypäivänä rytmit ovat tiukkoja, mutta syventämällä esimies-
alaissuhteita saadaan aikaan sitoutumista ja lisätehoja työhön. Kun teh-
dään yhdessä töitä useilla työmailla, opitaan tuntemaan toisemme ja 
nähdään, mihin suuntaan alainen voi työssään kehittyä. Kokeneemmat 
tekijät saavat tunnustusta ja haastetta ohjaamalla nuorempia.

Olen viihtynyt Skanskalla pitkään. Kun Skanskan arvot ovat viime 
vuosina täsmentyneet, voin sanoa niiden olevan yksi yhteen omien 
arvojeni kanssa. Muualla näin ei välttämättä olisi. On tärkeä asia, että 
Skanskalla on arvojen puolesta helppo työskennellä.”   ■

Jussi Ranne on kotiutunut 
Tampereelle hyvin eikä 
pääkaupunkiseudun ruuhkia 
ole tullut ikävä. ”Tampere 
on kiva ja vireän tuntuinen 
kaupunki. Täällä rakennetaan 
paljon uutta, mutta samalla 
on kunnioitettu vanhoja 
rakennuksia ja otettu niitä 
uuteen käyttöön.”

”
Jussi Ranne aloitti työt Skanskalla vuonna 1994. 
Työskenneltyään Venäjällä vuosina 1995–1997 hän  
palasi Helsinkiin, jossa toimi ensin vastaavana mestarina, 
sitten työpäällikkönä ja ennen nykyistä tehtäväänsä 
tulosyksikön johtajana. Jussin luotsaama yksikkö voitti 
Rakennuslehden Vuoden Työmaa -palkinnon vuonna 2011.  
Nykyisessä tehtävässään hän johtaa Skanska 
Talonrakennuksen Länsi-Suomen alueyksikköä, 
jonka toiminta-alueita ovat Turun, Tampereen ja 
Porin talousalueet. Jussia luonnehditaan pitkän linjan 
rakentajaksi, joka arvostaa hyvää tiimihenkeä ja etsii 
aktiivisesti parempia tapoja tehdä asioita.
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Vastuulliset asiakaspalvelun 
ammattilaiset – vuosikorjaustiimi 
näyttää mallia ympäristön 
huomioimisessa
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Teksti: Valma Korhonen
Kuva: Aki Rask

Ympäristöteoissa ansioitunut 
Pirkanmaan vuosikorjaustiimi 
tietää, että materiaalihukan 
vähentämisessä säästyy 
ympäristön lisäksi kustannuksia, 
aikaa ja vaivaa.
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Vastuulliset asiakaspalvelun 
ammattilaiset – vuosikorjaustiimi 
näyttää mallia ympäristön 
huomioimisessa

Pirkanmaan vuosikorjaustiimi palkittiin vuoden 2019 
ympäristösankareina materiaalihukan vähentämisen ja 
erinomaisen asiakastyön ansiosta. Tiimi suhtautuu palkintoon 
nöyrästi, vaikka tietääkin tehneensä jotain oikein.

V
uosikorjauksen vanhempi työnjohtaja Pekka  
Alanen sekä vuosikorjaajat Timo Mäkelä ja Jani 
Mäkinen ovat kokoontuneet Kaukajärvelle, Skans-
kan varikon kahvihuoneeseen. Samaan paikkaan, 

jossa koko vuosikorjaustiimi tapaa päivittäin aamupalaverissa.
Kolmikon yhdessäolosta paistaa veljellinen vinoilu, hurtti 

huumori ja kepeä asenne. Ei voi olla huomaamatta, että Pekka, 
Timo ja Jani tuntevat toisensa jo pitkän ajan takaa.

”Jani, Timo sekä tiimiimme kuuluva Kari Nyberg ovat ol-
leet kaikki yli 20 vuotta Skanskassa. Minullakin tulee 13 vuotta 
täyteen ensi vuoden alussa. Meillä ei ole täällä mitään hierarki-
ajakoa”, Pekka toteaa.

Sama vuosikorjaustiimi palkittiin tämän vuoden ympäristö-
viikoilla ympäristösankari-palkinnolla. Pekan, Timon ja Janin 
lisäksi palkittuun tiimiin kuuluvat maalari Kari Nyberg, kirves-
mies Ilkka Paloviita, talotekniikka-asiantuntija Henna  
Niemenmaa, nuorempi työnjohtaja Eero Piispanen sekä 
työnjohtoharjoittelija Eveliina Mikkola. Merkittävimmät  
perustelut voitolle olivat tiimin onnistumiset materiaalihukan 
minimoimisessa ja asiakastyössä.

Ympäristöstä ja asiakkaista välittämistä  
suurella sydämellä
Ympäristösankari-palkinnosta puhuttaessa Pekka, Timo ja  
Jani vaikuttavat kaikki olevansa yhä ymmällään.

”Kyllä se itselle ainakin yllätyksenä tuli”, sanoo Timo.  
”Ajattelin, että onkohan tässä käynyt arpaonni”, jatkaa samaan 
hengen vetoon Pekka.



”Täällä verstaalla meillä on hyvät tilat ja työvälineet materiaalien 
varastointiin ja esivalmisteluun”, vuosikorjaaja Timo Mäkelä kertoo.
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Tiimi on onnistunut vähentämään materiaalihukkaa uudelleen-
hyödyntämällä ja varastoimalla vanhoja materiaaleja, kuten par-
ketteja, listoja ja maaleja, myöhempää käyttöä varten. Asiakkaiden 
kanssa kohteliaasti käyty neuvottelu tuottaa usein tulosta, eikä kaik-
kia vanhoja komponentteja tarvitse uusia, kun ne on mahdollista 
korjata tai paikata.

Kaukajärven verstaalla on tilat ja työvälineet materiaalien esi-
valmisteluihin, ja mahdolliset jätteet lajitellaan jo paikan päällä kier-
rätystä varten. Lajittelua helpottamassa on Skanska Konevuokrauk-
sen kanssa yhteinen lajittelupiste, jossa on sekajäte-, metalli-, puu-, 
kartonki-, paperi- ja ongelmajätteille kaikille omat jäteastiansa.

Asiakastyössä tarvitaan kykyä kompromisseihin
”Kun asiakaskokemusta mietitään, niin olemme ainakin saaneet 
 kiitosta hyvästä ja asiantuntevasta palvelusta. Asiakaspalvelussa 
 kehittyy kokemuksen myötä”, Pekka pohtii.

Vuosikorjaajien työpäivien sisältö vaihtelee päivästä toiseen. 
Asuntokauppalain mukaiset vuosikorjauskohteet, urakkakohteiden 
takuut, 10-vuotisreklamaatiot ja kiireapupyynnöt vievät vuosikor-
jaajia ympäri Pirkanmaata.

Kohteilla liikutaan aina vähintään työparin kanssa niin työtur-
vallisuuden kuin oikeusturvankin takia. Yleisavaimella yksityisasun-
toihin mentäessä on noudatettava erityistä huolellisuutta ja hieno-
tunteisuutta. Luottamusta asiakkaisiin rakennetaan hiljalleen ajan 
kanssa.

Työ kuin työ kuormittaa toisinaan tekijäänsä. Vuosikorjaajien 
työn palkintona on kannustava palaute, joka ilahduttaa kerta toisen-
sa jälkeen.

”Paljon kiitosta on tullut. Aina jos asiakkaalta tulee sähkö - 
postitse positiivista palautetta, tulostan sen pojille nähtäväksi”,  
Pekka paljastaa.  ■

Ympäristösankari-palkinto
• Ympäristösankari-palkinnon voi saada henkilö tai 

ryhmä henkilöitä, jotka ovat aktiivisesti edistäneet 

ympäristötehokkuuden toteutumista Skanskan 

toiminnassa ja edistäneet Skanskan tavoitetta olla 

rakennusalan johtava vastuullinen yritys.
• Ympäristöteot voivat olla pieniä tai isoja ja liittyä 

esimerkiksi työtapoihin, oivalluksiin, koulutukseen 

tai asenteisiin. Valinnassa painotetaan 
käytännönläheisyyttä, pitkäjänteisyyttä ja 
vaikuttavuutta. 

• Ympäristösankarin valitsee vuosittain Skanskan 

ympäristötehokkuusyksikön henkilöstöstä sekä 

Skanska Oy:n johtoryhmästä koostuva raati 
skanskalaisten ehdotusten perusteella.

• Skanskan ympäristösankari palkittiin ensimmäisen 

kerran ympäristöviikon yhteydessä vuonna 2016.

”Kun menemme ihmisten koteihin, tutustumme puolin ja toisin, 
minkä kautta rakennamme luottamusta. On sitä kuultu sellainenkin 
kommentti, että meille voit tulla koska vain”, kertoo Timo. ”Mahdol-
lisimman vähän häiritään asiakasta. Paikat jäävät aina samaan kun-
toon kuin sinne tul taessa”, täsmentää Jani.

”Kun asiakaskokemusta mietitään, 
niin olemme ainakin saaneet kiitosta 
hyvästä ja asiantuntevasta palvelusta. 
Asiakaspalvelussa kehittyy kokemuksen 
myötä”, Pekka pohtii.
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Siitä kun turvallisuuspäällikkö Marjut Valtonen aloitti työt alalla yli 20 vuotta sitten, 
rakentamisen työtapaturmat ovat vähentyneet huomattavasti. Työturvallisuus on 
kokonaisvaltainen asia, jota edistää parhaiten itsestä ja toisista välittävä kulttuuri.

Turvallisuus on kaikki kaikessa: se on välittämistä, huolenpitoa ja 
asioiden tekemistä niin, että kaikki pääsevät terveinä kotiin. Turvalli-
suus on läsnä kaikissa työvaiheissa suunnittelusta toteutukseen. Kun 
teemme valintoja, pyrimme kukin kykyjemme rajoissa varmistamaan, 
että työt tehdään turvallisesti, tehokkaasti ja sääntöjä noudattaen.

Rakennusalan työturvallisuutta säädellään Suomessa tarkkaan 
lainsäädännössä. Rakennusala on perinteisesti johtanut työtapatur-
matilastoja, mutta viime vuosina olemme päässeet hyvään suuntaan. 
Tavoitteenamme on välttää loputkin tapaturmat ja kolhut, ja tähän voi-
daan vaikuttaa turvallisuutta edistävällä kulttuurilla ja asenteilla.   

LIFE on uusi tapa tehdä turvallisuuden hyväksi enemmän kuin mitä 
lainsäädäntö vaatii. Hanke pyrkii vaikuttamaan asenteisiimme niin, 
että välitämme yhä paremmin itsemme lisäksi myös toisistamme ja 
otamme vastuuta toiminnastamme. Vuoden loppuun mennessä lähes 
kaikki skanskalaiset ovat käyneet LIFE-tilaisuuksissa. Seuraavaksi LIFE 

Marjut Valtonen siirtyi Skanskan palvelukseen reilut 
kaksi vuotta sitten. Alkusyksystä hänet palkittiin 
Tapaturmavakuutuskeskuksen myöntämällä 
ansiomitalilla työstä työturvallisuuden edistämiseksi 
rakennusalalla. ”Mielenkiintoa pitää yllä se, että asioita 
saadaan ratkaistua ja tavoitteet saavutetaan, jolloin 
kehitys menee eteenpäin.”

Teksti: Janne Suokas    Kuva: Aki Rask

siirtyy entistä enemmän työmaille ja aliurakoitsijoiden pariin.  
Jos saamme kannustettua ajattelutapoja turvallisempaan suuntaan, 
olemme saavuttaneet jo paljon.

Organisaatiolla on tärkeä rooli työturvallisuutta edistävän kult-
tuurin luomisessa. Skanskan johdon vahva viesti on, että työskente-
lemme turvallisesti tai emme ollenkaan. Organisaation tehtävänä on 
kertoa ja pitää yllä turvallisuusasioita sekä valvoa niiden toteutumista 
työmailla.

Jokainen voi vaikuttaa turvallisuuteen arjen valinnoillaan.  
Huolehdimme omasta turvallisuudestamme sekä hyvinvoinnistamme, 
ja otamme nämä puheeksi työpaikalla. Toivotamme uudet työkaverit ja 
urakoitsijat tervetulleiksi ja varmistamme, että he tuntevat meidän ta-
pamme toimia. Kun tunnemme toisemme, on luontevaa myös katsoa 
toistemme perään ja tarvittaessa puuttua asioihin.

Välittävässä tiimissä
on turvallista työskennellä
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Aurum kokoaa Turun 
yliopistot saman katon alle
Turun yliopiston kampuksella on nyt tavallistakin vilkkaampaa. Skanska 
rakentaa Yliopistonmäelle Åbo Akademin ja Turun yliopiston yhteisrakennusta, 
joka noudattaa kestävää kehitystä aina rahoitustaan myöten.

T
urun yliopiston vanhan Juslenia-rakennuksen pai-
kalle Henrikinkadulle nouseva Aurum tarkoittaa 
latinankielisen nimensä puolesta kultaa. Nimi on-
kin sopiva, sillä rakennus tulee kemistien ja fyysi-

koiden käyttöön. Valmistuttuaan Aurum tarjoaa uudet ja 
entistä paremmat tilat Åbo Akademin luonnontieteiden ja 
tekniikan tiedekunnalle sekä Turun yliopiston kemian lai-
tokselle, biodiversiteettiyksikölle ja kirjastolle. 

Iso kuusikerroksinen rakennus koostuu pääasiassa la-
boratorio- ja toimistotiloista. Käyttäjien erityisvaatimusten 
ohella Aurumin rakentamisessa kiinnitetään erityistä huo-

miota kestävään kehitykseen, kertoo Suomen Yliopistokiinteis-
töt Oy:n (SYK) rakennuttamisesta vastaava johtaja Aki Havia.  

”Kiinteistöjen rakennuttajana ja omistajana olemme  sitou- 
tuneet kestävän kehityksen periaatteisiin ja pyrimme mietti-
mään rakennusten koko elinkaaren hyötyjä ja haittoja. Halu-
amme myös olla vastuullinen kumppani asiakkaillemme”,  
sanoo Aki.

SYK on valtion ja yhdeksän pääkaupunkiseudun ulkopuoli-
sen yliopiston omistama osakeyhtiö. Se kehittää ja ylläpitää  
kampusalueiden tiloja sekä vuokraa niitä yliopistoille ja muille 
käyttäjille.

Teksti: Janne Suokas
Kuva: Aki Rask
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”Aurumin työmaa sijaitsee 
kampuksen keskellä 
ahtaalla tontil la, joten 
toimiva yhteistyö kaikkien 
osapuolien kanssa on 
tärkeää. Naapurusto ja 
asiakas on pidetty ajan 
tasalla työmaan tapahtu-
mista infotilaisuuksilla ja 
viikoittaisilla kirjeillä”,  
kertoo Tom Laihi.

Astetta korkeammat tavoitteet
SYK toteuttaa vastuullisuutta rakennushankkeissaan ympäristö-
luokitus- ja energiatavoitteiden kautta. Ne ovat  Aurumin osalta 
kunnianhimoiset. Rakennukselle tavoitellaan kansainvälisen 
BREEAM-ympäristöluokituksen toiseksi korkeinta arvosanaa ja 
A-energialuokkaa. 

”Olemme nostaneet kaikessa uudisrakentamisessamme 
BREEAM-luokituksen tavoitteen Very good -tasolta Excellent-
tasolle. Aurum on ensimmäinen hankkeemme tällä uudella   
tavoitteella”, kertoo Aki.

BREEAM soveltuu Akin mukaan hyvin kestävän kehit yk sen 
mittariksi, sillä siinä arvioidaan ympäristötehokkuuden  
lisäksi monia muitakin seikkoja, kuten työmaaolosuhteita ja  
yhteistyötä yhteisön kanssa. 

Tulevat käyttäjät ovat osallistuneet Aurumin suunnitteluun 
esimerkiksi laboratorioiden osalta. Ympäristötehokkuus puo-
lestaan huomioidaan rakenne- ja talotekniikkaratkaisuilla sekä 
materiaalivalinnoilla. Rakennuksen katolle asennettaan aurinko-
paneelit ja lämmityksessä hyödynnetään maalämpöä. Lisäksi 
parkkipaikalle lisätään sähköautojen latauspisteet ja polkupyöril-
le rakennetaan erillinen, valaistu pyöräkatos.

Vihreän rahoituksen kohde
Ympäristövastuullisuus on Aurumin kohdalla erityisen tarkassa 
syynissä. SYK laski viime vuonna liikkeelle Suomen ensimmäi-
sen kiinteistöalan vihreän joukkovelkakirjan.  Aurum on yksi  
kolmesta kohteesta, johon SYK käyttää vihreää rahoitusta. 

”Vihreällä joukkovelkakirjalla kerätyn rahoituksen käyttöä 
valvotaan tarkasti ulkopuolisen auditoinnin ja julkisen rapor-
tointivelvoitteen avulla. Meidän pitää todella toteuttaa se, mitä 
olemme luvanneet”, Aki painottaa.

Tiiviissä yhteistyössä eteenpäin
SYK valitsi Skanskan Aurum-hankkeen toteuttajaksi projektin-
johtourakkamallin osaamisen ja aiempien hyvien kokemusten 
perusteella. Ympäristövastuullinen projekti sopii Skanskan arvo-
maailmaan hyvin.

Aurum
• Tarjoaa modernit tilat Åbo Akademin 

luonnontieteiden ja tekniikan tiedekunnalle, 

Turun yliopiston kemian laitokselle, 

biodiversiteettiyksikölle ja kirjastolle.

• Suomen Yliopistokiinteistö Oy:n tilaama 

kaksivaiheinen projektinjohtourakka 

toteutetaan One Skanska -yhteistyönä.

• Kestävän kehityksen mukainen hanke, jossa 

tavoitteena BREEAM-ympäristöluokituksen 

Excellent-taso ja A-energialuokka.

• Hankkeen kokonaislaajuus on lähes 24 000 m2  

ja se valmistuu keväällä 2021.

”BREEAM-luokitus näkyy työmaalla muun muassa resurssi-
en käytön, energiankulutuksen ja jätehuollon tehostamisena sekä 
työntekijöiden hyvinvoinnin ja turvallisuuden huomioimisena. 
Nämä ovat Skanskan omien käytäntöjen mukaisia ja järkeviä  
toimenpiteitä”, toteaa Skanska Talon rakennuksen työpäällikkö 
Tom Laihi.

Aurumin työmaa sijaitsee kampuksen keskellä ahtaalla tontil-
la, joten toimiva yhteistyö kaikkien osapuolien kanssa on tärkeää. 
Naapurusto ja asiakas on pidetty ajan tasalla työmaan tapahtu-
mista infotilaisuuksilla ja viikoittaisilla kirjeillä. Erinomaisesti  
toiminut yhteistyö Skanska Talotekniikan kanssa on auttanut 
vastaamaan asiakkaan toiveisiin, ja on tuonut paljon hyötyjä eri-
tyisesti suunnitteluun, Tom kiittelee.

”Työmaa on nyt runkovaiheessa ja etenee hyvin. Pääasia on 
saada vaativille käyttäjille rakennus, joka palvelee heitä mahdolli-
simman hyvin.”  ■
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Kokemus tuo varmuutta tekemiseen 
– ja näkyy työn laadussaSk

an
sk

al
ai

ne
n

ty
ö

ss
ää

n

Teksti: Valma Korhonen
Kuva: Aki Rask

”Ammattitaito on sitä, että tekee kunnolla sen, mitä pyydetään”, 
sanoo koko aikuisikänsä rakennusmiehenä toiminut Jukka 
Pyykkönen. Jukka nauttii rakennusalan tarjoamasta vapaudesta: 
mahdollisuudesta tehdä työt parhaaksi näkemällään tyylillä, 
kunhan lopputulos vakuuttaa sekä työnjohdon että asiakkaat.

”Kun pitää etukäteen 
huolta siitä, että mukana 
on kaikki mitä tarvitsee – 
suojavarusteiden lisäksi 
myös järki – turvallisuus 
tulee mukana,” kertoo  
Jukka Pyykkönen.

Puistosairaala

• Skanska peruskorjaa HUSin Meilahdessa sijaitsevan 

entisen Lastenklinikan käytössä olleen rakennuksen. 

Hankkeesta on tehty kehitysvaiheen sopimus.

• Rakennus peruskorjataan kahdessa osassa, ja nyt 

ensimmäisessä vaiheessa korjataan vuosina 1946 ja 

1986 valmistuneet osat sekä vuonna 2010 valmistunut 

laajennusosa. Toisen vaiheen peruskorjaustaso 

määritellään myöhemmin.

• Yksi hankkeen päätavoitteista on tehdä sairaalasta 

terveellinen ja turvallinen toimintaympäristö.

• Tiloihin tulee 10 leikkaussalia sekä runsaasti polikliinisiä 

ja päiväkirurgisia toimintoja.

• Arvokkaan, suojellun rakennuksen korjaus tehdään 

yhteistyössä museoviranomaisten kanssa.

• Ensimmäisen peruskorjausvaiheen on tarkoitus 

valmistua vuonna 2021.
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”

Kokemus tuo varmuutta tekemiseen 
– ja näkyy työn laadussa

H
elposti lähestyttävä, huumorihenkinen, small talk -kykyi-
nen. Sellainen luonne, jolla työmaalla pärjää.” Näin ku-
vailee itseään rakennusmies Jukka Pyykkönen, jonka 
tämänhetkinen työmaa sijaitsee Meilahdessa Puistosai-

raalalla. Jukan työ on todellisuudessa paljon titteliä monipuolisem-
paa: rakentamisen lisäksi hän tekee vaihtelevasti varastonhoitajan, 
remonttimiehen ja ympäristövastaavan töitä. 

Siellä missä pääkaupunkiseudulla tarvitaan hyvää rakentajaa, 
sinne Jukka menee. Jukka on läpi uransa saanut Skanskasta uusia 
työmahdollisuuksia, joten niitä ei ole tarvinnut lähteä etsimään 
muualta. 

”42 työvuoteen on mahtunut paljon. Isoimpia projekteja ovat  
olleet muun muassa Iso-Omenan laajennus ja Sellon kauppa-
keskus, johon kuuluivat myös toimistotorni, hotelli ja parkkitalo”, 
hän listaa. 

Jukka ei ole tehnyt päivääkään töitä millään muulla alalla. Kipi-
nä rakentamiseen syttyi jo varhaisessa vaiheessa, kenties perintönä 
rakennusmestarina toimineelta isältä. 

Pidetään silmät auki
Vaikka rakennusmateriaalit ja rakentamisen tekniikka ovatkin ot-
taneet valtavia harppauksia eteenpäin vuosien varrella, Jukka tietää, 
että laadukas lopputulos vaatii näiden lisäksi hyvän suunnittelun ja 
realistisen aikataulun. Myös sujuvalla tiedonkululla työnjohdon  
ja työntekijöiden välillä on suuri vaikutus työn lopputulokseen. 
”Hyvä työnjohtaja ohjeistaa työtehtävät kaikille selkeästi ja ymmär-
rettävästi huomioiden eritasoiset työntekijät”, Jukka painottaa. 

Mitä laatuun tulee, Jukan mielestä työntekijöiden tulisi olla laa-
dunvalvojia siinä missä työnjoh tajatkin ovat. Aikataulupaineista 
huolimatta aikaa tulisi aina jättää myös virheiden korjaamiseen.  
”Jos huomaa työkaverin tekevän jotakin väärin,  siihen pitää puut-
tua epäröimättä”, hän korostaa. 

Työturvallisuus edellä
Töidensä sivussa Jukka aloitti tänä syksynä LIFE-kouluttajana. 
Myös työsuojeluvaltuutettuna toimineelle Jukalle työturvallisuus-
asiat ovat aina merkinneet paljon. 

LIFEn kautta hän pääsee jakamaan työvuosien aikana karttunei-
ta oppejaan eteenpäin. 

”Pyrin herättämään keskustelua siitä, miten saisimme työt su-
jumaan ja työturvallisuuden taattua niin, että olisimme siinä sydä-
mellä mukana. Aivot ja kädet meillä jo on.” 

Jukka on todistanut omilla työmaillaan myös vakavia tapatur-
mia, vaikka itse hän on pahimmilta vahingoilta säästynyt. LIFE-rii-
hissä Jukka haluaakin tuoda ilmi, että tapaturmia voi sattua kenelle 
vain, mutta niitä voi myös estää tehokkaasti. Avainasemassa on toi-
sista välittäminen ja hyvä vuorovaikutus. 

Rakentamisen lisäksi Jukkaa ovat aina kiehtoneet historialliset 
kulkuvälineet ja niiden kunnostaminen. Hän on mukana museo-
rautatieyhdistyksessä, jonka kautta liikennöidään nostalgiahenges-
sä vanhoja Dm7-dieselmoottorivaunuja eli “lättähattuja” Helsingin 
ja Porvoon välillä. ”Kun sitten Porvooseen päästään, ihmismassa 
purkautuu ja asiakkaat kiittävät hyvästä matkasta – kyllä se lämmit-
tää mieltä”, hän hymyilee.   ■
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Verkostosta voimaa ja tukea
tietomallien hyödyntämiseen
Skanskan tietomallintamisosaaminen on 
saanut tunnustusta monien palkintojen 
muodossa. Keväällä käynnistynyt 
avainhenkilöohjelma jalkauttaa nyt 
tietomallintamista ja siihen liittyviä 
parhaita käytäntöjä koko organisaatioon.

Teksti: Janne Suokas   Kuvat: Aki Rask, Elina Virtanen

”A
vainhenkilöohjelma tarjoaa hyvät puitteet tutustua mui-
hin tietomallintamisen kanssa työskenteleviin skanska-
laisiin. Kun näkee ja kuulee millaisia toimintatapoja muut 
käyttävät, voi laajentaa omaa kokonaisnäkemystään”, ker-
too Skanska Infran kehitysinsinööri Heikki Lehkonen.

Suurten väylähankkeiden parissa Tampereella työskentelevä Heikki  
on yksi yli neljästäkymmenestä Skanskan työntekijästä, jotka on valittu 
mukaan tietomallintamisen avainhenkilöohjelmaan. Skanskan BIM ja  
digitaaliset palvelut -tiimin vetämä ohjelma tarjoaa tietomallien pe-
rusteet jo tunteville henkilöille mahdollisuuden syventää osaamistaan 
omalla tehtäväkentällään. Mukaan on otettu väkeä eri palveluista ja  
toiminnoista kaikkialta Suomesta.
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Verkostosta voimaa ja tukea
tietomallien hyödyntämiseen

”Avainhenkilöohjelman myötä on jo tullut silmiä avaavia kokemuksia, 
kun on kuullut muilta sellaisia asioita, joita pystyy hyödyntämään omassa 
työssään. Koska meitä on näin paljon, niin aina löytyy joku, jolta voi tarvit-
taessa kysyä apua”, Janina kiittelee. 

Ohjelman ideana on myös, että avainhenkilöt toimivat tietomallintami-
sen paikallisina tukihenkilöinä yksiköissään ja hankkeissa. Sekä Heikki että 
Janina ovat järjestäneet omilla tahoillaan koulutuksia tietomallien hyödyn-
tämisestä. Useimmiten kollegoiden avuntarpeet koskevat kuitenkin ohjel-
mien käyttöön liittyviä perustoimintoja. 

”Me avainhenkilöt pyrimme verkostona auttamaan muita, joten ny-
käiskää vain rohkeasti hihasta, jos jokin tietomallintamisessa mietityttää. 
Ei tarvitse jäädä itsekseen pähkäilemään, sillä kaikki ongelmatilanteet saa-
daan useimmiten ratkaistua nopeasti”, Janina kehottaa.

Heikki Lehkonen ja Janina 
Leppäkorpi työskentelevät 
kumpikin Tampereella. 
”Tietomallintamisen osaajia 
on täällä useita, joten tukea 
löytyy tarvittaessa läheltä”,  
sanoo Janina.

”Hain ohjelmaan, sillä olen koko työurani ajan ollut tietomallintami-
sen kanssa tekemisissä ja vastaan nyt sen kehittämisestä ja tukitoimista 
Infralla. Vaikka meidän toimintamme poikkeaa esimerkiksi talopuoles-
ta, on hyvä jakaa toimivia käytäntöjä talon sisällä”, Heikki pohtii.

Tuki löytyy läheltä
Avainhenkilöt kokoontuvat kaksi kertaa vuodessa yhteen vaihtamaan 
kokemuksia ja vinkkejä. Hankintainsinöörinä Skanska Talonraken- 
nuksen Pirkanmaan yksikössä työskentelevä Janina Leppäkorpi on 
ehtinyt jo pitää verkoston tapaamisessa esityksen. Janina teki diplomi-
työnsä tietomallien hyödyntämisestä hankinnoissa ja toteuttaa nyt saa-
miaan oppeja työssään.

Avoimella asenteella hyödyt irti
Digitalisaatio etenee rakentamisessa muun yhteiskunnan tapaan vauh-
dilla. Rakennusten tietomallien ottaminen yhä tiiviimmin mukaan joka-
päiväiseen tekemiseen voi yksinkertaistaa ja tehostaa hankkeiden kaikkia 
vaiheita. Hyöty perustuu siihen, että oikea  tieto saadaan oikeaan aikaan 
oikeille ihmisille.

Skanska Talonrakennuk sen Satakunnan yksikön tuotan toinsinööri 
Elina Virtanen työskentelee työskentelee Olkiluodossa Posivan työ-
maalla, jossa rakennetaan maailman ensimmäistä kapselointilaitosta 
ydinjätteelle. Avainhenkilö ohjelmaan hänet johdatti hiljattain eläkkeelle 
jäänyt projektijohtaja. Innovatiivinen esimies halusi, että hankkeella on 
henkilö vastaamassa digitaalisista työkaluista.

”Käytännön osaaminen on edelleen rakentamisen lähtökohta, mutta 
tietomallit ovat siihen hyvä lisätyökalu. Kannattaa avoimin mielin tutus-
tua niihin ja testata. Se ei katso ikää, vaan asenne on tärkeintä.”  ■

”On tärkeää, että käytettävä 
tietomalli on laadukas ja kaikkien 
käytettävissä. Tietosisällöltään 
paikkansapitävä ja ajan tasalla 
oleva tietomalli ehkäisee 
suunnitteluvirheitä, eikä into sen 
käyttämiseen lopahda kesken”, 
kertoo Elina Virtanen.
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Nykyiseen hallitusohjelmaan kirjatun 
perhevapaauudistuksen toivotaan lisäävän 
miesten pitämiä isyys- ja vanhempainvapaita. 
Varastonhoitaja Tuomas Kohtalon pitämät 
isyysvapaat ovat tasavertaistaneet kummankin 
vanhemman mahdollisuutta panostaa lapsen 
syntymän jälkeen uraansa.

Teksti: Valma Korhonen    Kuvat: Aki Rask

Joustotyö helpottaa 
työn ja vapaa-ajan 
yhteensovittamista 
Kolme skanskalaista kertoo, miten he  
ovat tasapainotelleet työn ja muuttuneiden 
elämäntilanteiden välillä joustotyön tai 
vanhempainvapaiden avulla.

P
erheenlisäys, opiskelu tai vaikkapa har-
rastus voivat edellyttää yhteensovitus-
tarpeita työajan kanssa. Työajan jous-
toista sovitaan aina tapauskohtaisesti 
työntekijän ja työnantajan kesken. Niitä 
pyritään toteuttamaan silloin, kun työ-

tehtävät sen sallivat. 
Keväällä 2019 Skanskassa otettiin käyttöön jous-

totyöaika toimistotyössä. Joustavia työaikaratkaisuja 
on mahdollista soveltaa myös työmailla, vaikka sa-
mat ratkaisut eivät toimi joka paikassa. Joustomah-
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Kivenlahden metroasemalla 
työskentelevä talotekniikka-
asiantuntija Jonne Viljanen on 
ollut skanskalainen vuodesta 
2014. Jonnen uuden oman 
kotitalon on määrä valmistua 
ensi vuoden alussa.

Talotekniikkapäällikkö Veikko 
Heikkilä on työskennellyt 
rakennusalalla jo lähes 30 vuotta. 
Se ei estänyt häntä toteuttamasta 
haavettaan opintojen jatkamisesta. 
”Uskon, että korkeakouluopinnot 
avaavat näköaloja nykyisessä 
työtehtävässäni ja urallani 
muutenkin.” 

”Iskäkin kelpaa”
Turussa, Skanska Konevuokrauksessa varaston-
hoitajana toimiva Tuomas Kohtalo on 9-, 7-, ja 
2-vuotiaiden poikien isä. Viimeisimmän lapsensa 
synnyttyä hän päätti tehdä toisin kuin monet muut 
isät ja pitää täyden 9 viikon isyysvapaan. 

Päätöstä keskimääräistä pidemmän isyysloman 
pitämisestä Tuomas ei ole katunut hetkeäkään.  
Ei edes silloin, kun aiheesta on saanut kuulla leik-
kimielistä kuittailua vanhemmilta kollegoilta.

”Olen päässyt kotona ollessani seuraamaan 
lapsen kehitystä ihan eri tavalla kuin aikaisem-
min. Lapsista huomaa, että mitä enemmän heidän 
kanssaan olen, niin sitä enemmän ’iskäkin kelpaa.’”

Lasten sairastelut, pakolliset lääkärikäynnit ja 
muut juoksevat menot aiheuttavat toisinaan pois-
saoloa työpäivien aikana. Se ei ole Tuomaksen 
mukaan aiheuttanut ongelmia työpaikalla.  
”Työnantaja on suhtautunut ymmärtäväisesti”,  
hän vakuuttaa.

Joustotyö auttaa arjessa
Talotekniikka-asiantuntija Jonne Viljanen ra-
kennuttaa parhaillaan Espooseen omakotitaloa. 
Talon rakentamisen myötä Jonnen on täytynyt 
 toisinaan vierailla työmaalla kesken työpäivien.
”Osa viranomaistarkastuksista, joissa minun on 
täytynyt olla mukana, on työaikaan. Olen käynyt 
ne hoitamassa ja jatkanut kesken jääneitä töitä 
joustotyöajan sisällä iltaisin tai viikonloppuisin”, 
Jonne kertoo. 

Aamulla 7–10 välillä ja päivällä 15–18 välil-
lä liukuva työaika sekä etätyömahdollisuus ovat 
 Kivenlahden metroasemalla töissä olevalle Jonnel-
le mieluisia. ”Kyllä tämä ainakin minua kannustaa. 
Jos käyn päivisin omilla asioillani ja jatkan loppu-
päivän kotona etänä, ei se ikinä ole ollut vasten-
mielistä.”

Ovatko joustot toteutettavissa  
myös työmailla?
Työmailla joustojen toteutuminen riippuu pitkälti 
käynnissä olevasta työvaiheesta. Monet työvaiheet 
tehdään ryhmätyönä, jolloin jokaista työntekijää  
tarvitaan samanaikaisesti. Näin ollen joustojen 
 sopiminen tulee tehdä koko työryhmän kesken, 
jos se on ylipäätään mahdollista. 

Työmaiden joustot voivat käytännössä tarkoit-
taa esimerkiksi työvuorojen vaihtamista työkave-
reiden kesken tai työvuorojen pidentämistä toise-
na päivänä, jotta toisena pääsee aiemmin kotiin. 
Mahdotonta joustotyö työmailla ei siis ole, mutta 
tarvitaan uskallusta kokeiluihin, kirjallista sopi-
mista ja avointa keskustelua.  ■

Monimuoto-opintojen ja  
työn yhdistäminen
Tarve joustotyöhön voi syntyä töiden ja opiske-
lun yhdistämisestä. Näin kävi myös Kivenlahden 
metroasemahankkeessa talotekniikkapäällikkönä 
työskentelevälle Veikko Heikkilälle, joka aloitti 
LVI-insinöörin monimuoto-opinnot ammattikor-
keakoulussa tänä syksynä. 

Tieto opiskelupaikasta otettiin työyhteisössä 
vastaan rohkaisevasti ja kannustaen. ”Opiskeluun 
on suhtauduttu kaiken kaikkiaan todella hyvin. 
Esimies ja koko tiimini ymmärtävät tilanteeni ja 
sen, että opintoihin liittyvät menot pyritään hoita-
maan”, Veikko kertoo.

Täysipäiväisten töiden ja opintojen yhteensovit-
taminen vaatii tarkkaa aikatauluttamista. Yhdessä 
työnantajan kanssa sovitut selkeät pelisäännöt pi-
tävät Veikon kalenterin ojennuksessa. ”Perjantait, 
illat ja viikonloput on varattu opinnoille, muuten 
arkipäivisin olen töissä. Jos opinnot muuten vaati-
vat arkisin poissaoloa työpaikalta, katsotaan tilan-
teen mukaan, onko se mahdollista”, hän painottaa.

dollisuuksia pitää arvioida projektikohtaisesti ja 
keskustella vaihtoehdoista, jotka voivat helpottaa 
työn ja yksityis elämän yhteensovittamista.

 Skanska on mukana Väestöliiton Perheystä-
vällinen työpaikka -ohjelmassa, jonka puitteissa 
tehtiin pari vuotta sitten kattava tilannekartoitus 
työn ja yksityiselämän yhteensovittamiseen liitty-
vistä kysymyksistä. Tulosten avulla tunnistettiin 
kehittämiskohteita, joita lähdettiin ratkomaan. 
Yhteistyö jatkuu edelleen yhteisen kehittämistyön 
parissa.

Joustotyö, liukuma ja etätyöt palvelevat eri-
laisia tarpeita. On kuitenkin huomioitava, ettei 
kaikkia työtehtäviä ole välttämättä mahdollista 
sisällyttää joustojen piiriin. Parhaimmillaan ne 
kuitenkin edistävät henkilöstön sitoutumista ja 
hyvinvointia, työtehokkuutta ja kokemusta työn 
mielekkyydestä.
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Rakentamisen turvallisuus on yhteinen asia
Rakentaminen edellyttää aina yhteistyötä – ja sama pätee työturvallisuuteen. 
Välittämisen ja vastuunoton kulttuuria edistävään Skanskan LIFE – Minä välitän 
-hankkeeseen otetaan nyt urakoitsijoita mukaan. 

KONE Hissien Annika Kontin aho 
ja Skanskan Mikko Stenius 
 ovat kokeneet LIFE-tilaisuudet 
vaikuttaviksi ja hyödyllisiksi. 
”Yksi turvallisuuden avainte-
kijöistä myös meillä on se, että 
työntekijät tuntevat toisensa 
paremmin”, sanoo Annika.

Teksti: Janne Suokas    Kuva: Aki Rask
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Rakentamisen turvallisuus on yhteinen asia
Annika osallistui Skanskan kutsumana ensimmäiseen LIFE-työ-

pajaansa vuosi sitten. Vierumäellä järjestetyssä kaksipäiväisessä työpa-
jassa oli mukana kymmenkunta urakoitsijaa ja Skanskan toimihenki-
löitä. LIFE-hankkeelle tuttuun tapaan osallistujat tutustuivat toisiinsa, 
jakoivat kokemuksia ja haastoivat yhdessä totuttuja ajattelutapoja.

Paikalla oli myös Mikko Stenius, joka toimii työpäällikkönä Kau-
punkiympäristötalon rakennushankkeella Helsingissä. Hän koros-
taa, että LIFE-hankkeen idea ihmisten kohtaamisesta ja välittämisestä 
koskee yhtä lailla Skanskan omia työntekijöitä kuin urakoitsijoita.

”Aliurakoitsijat eivät ole meille pelkkiä numeroita tai tehtäväni-
mikkeitä, vaan henkilöitä, joilla on oikeat nimet ja tausta työroolinsa 
takana. Hyviä hankkeita yhdistää se, että niissä pystytään keskustele-
maan asioista Pekan ja Sannan kanssa eikä pelkästään putkimiehen ja 
IV-koneasentajan kanssa”, sanoo Mikko.

Oikea suunta
Viimevuotisen LIFE-työpajan jälkeen Skanskan ja KONE Hissien 
 turvallisuusasiantuntijat ovat tavanneet toisiaan säännöllisesti keskus-
tellakseen työmaiden yhteisistä turvallisuushaasteista. Annikakin on 
osallistunut jo toiseen urakoitsijoille suunnattuun LIFE-tilaisuuteen.

”Mielestäni Skanska on rakennusteollisuudessa edelläkävijä Suo-
messa turvallisuuskulttuurin kehittämisessä. Kun rakentaminen on 
monimutkaistunut ja työmailla on paljon urakoitsijoita ja ulkomais- 
ta työvoimaa, tarvitaan nimenomaan erilaisten ihmisten kohtaamis- 
ta ja tuntemista, jotta pystytään toimimaan yhdessä turvallisesti”,  
hän sanoo.

Rakennusalan työturvallisuus on tarkkaan säänneltyä. Annika ja 
Mikko ovat yhtä mieltä siitä, että määräyksiä ja valvontaa myös tarvi-
taan, sillä ne ovat turvallisuustyön selkänoja. Yksin ne eivät kuiten-
kaan riitä: jos halutaan päästä sanelusta ja pakottamisesta ihmisten 
omaan vastuunottoon, on kaikkia heräteltävä pohtimaan omia asen-
teitaan.

”Suomalaisessa kulttuurissa toisen puuttuminen omaan työhön 
voi herättää vastarintaa, mutta jos tunnetaan työkaverit jollain tasolla, 
on riskitilanteisiin puuttuminen ja keskustelu helpompaa. Toisiin tu-
tustumista taas voidaan mahdollistaa järjestämällä tilaisuuksia vapaa-
muotoiseen kanssakäymiseen”, sanoo Mikko.

”Nuoremmilla työntekijöillä näkyy myös jo erilainen ajattelutapa 
työturvallisuudesta. He odottavat, että työmaat ovat ilman muuta tur-
vallisia”, Annika lisää.

Tuumasta toimeen
Urakoitsijoiden ja Skanskan yhteisissä tapaamissa on käynyt selväk-
si, että kaikkien tavoitteena on saada työntekijät työpäivän päätteeksi 
turvallisesti kotiin ja hankkeet laadukkaasti ja tehokkaasti valmiiksi 
asiakkaille. Yhteisen asian kirkastamiseksi ja jalkauttamiseksi  
vuoropuhelua on jatkettava ja laajennettava.

”Meidän on luotava sellainen kulttuuri, jossa voidaan myöntää 
omat virheet ja keskustella kipeistäkin asioista. Peräänkuulutan tässä 
avointa yhteistyötä ja vastuunkantoa kaikilta osapuolilta. Urakoitsijoi-
den lisäksi LIFE-pajoihin voisi ottaa mukaan myös asiakkaita”, ehdot-
taa Mikko lopuksi.  ■

”L
IFE-työpaja oli huikean hieno kokemus. Oli yllättävää, miten 
nopeasti luodaan lämminhenkinen fiilis pelkästään sillä, että 
otetaan aika toisen ihmisen kuuntelemiseen. Samaa ihmisläh-
töistä tekemistä haluamme viedä arkeen ja työmaan pyörit-

tämiseen”, kertoo KONE Hissit Oy:n turvallisuuspäällikkö Annika 
Kontinaho.
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Vastuullisuus 
rakentuu arjen teoilla
Skanska haluaa olla luotettava kumppani paremman yhteiskunnan rakentamisessa. 
Tämän tavoitteen saavuttamisessa jokaisen skanskalaisen panos ratkaisee.

V
astuullisuus on nopeasti noussut merkit-
täväksi osaksi yritysten toimintaa. Koska 
rakentaminen mahdollistaa monia tärkeitä 
toimintoja yhteiskunnassa, kohdistuu sen 
vastuullisuuteen myös paljon odotuksia. 
Oli kyse kodeista, toimitiloista tai väylistä, 

asiakkaat edellyttävät laadukkaasti, turvallisesti ja kestävästi 
toteutettuja ratkaisuja.

Odotuksiin vastatessa ontto puhe ei kuitenkaan pitkälle 
kanna, vaan aito vastuullisuus nivoutuu yrityksen perusteh-
tävään ja muuttuu todeksi tekojen kautta.

”Vastuullisuus lähtee aina ihmisistä ja heidän arvoistaan. 
Emme toimi vastuullisesti siksi, että joku odottaisi meiltä 
jotain manöövereitä, vaan siksi, että vilpittömästi uskomme 
arvoihimme ja toimimme niiden mukaisesti. Tästä nousee 
myös työn merkityksellisyys”, sanoo Skanska Oy:n toimitus-
johtaja Tuomas Särkilahti.

Skanska on maailmanlaajuisesti keskittynyt vastuulli-
suuden osa-alueisiin, joissa sillä on parhaat vaikutusmah-
dollisuudet. Keskittyminen työturvallisuuteen, eettisyyteen, 
ympäristöön, yhteiskuntatyöhön sekä monimuotoiseen ja 
hyväksyvään työyhteisöön on tuottanut tuloksia, jotka muun 

Teksti: Janne Suokas
Kuva: Aki Rask
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”Kun toimintamme näyttää samalta 
talon ulkopuolelta ja sisältä katsottuna, 
voi vastuullisuus olla peruste hakeutua 
Skanskalle töihin”

Tuomas Särkilahti ja 
Nina Jankola-Väntär 
näkevät vastuullisuuden 
erottamattomana osana 
yrityksen koko toimintaa. 
”Oma käsitykseni 
vastuullisuudesta on sama 
kuin Skanskalla, enkä näe 
eroa siinä, puhunko itse 
henkilökohtaisesti vai 
toimitusjohtajan roolissa. 
Se tekee helpoksi pitää 
näitä asioita esillä”,  
sanoo Tuomas.

sia tietomallista, jota voivat nyt käyttää apuna opetuksessa. 
Myös hyväksi todettua yhteistyötä työturvallisuuskortti-

koulutusten muodossa jatketaan. Skanskalle on tärkeää antaa 
oma panoksensa työturvallisuuteen myös opiskelijoiden pa-
rissa. Skanskan pitämän LIFE-teemaisen työturvallisuuskort-
tikoulutuksen on saanut jo yli 1000 opiskelijaa eri korkea-
koulujen kautta.   

”Yhteiskuntatyössä pyrimme vastaamaan pikemminkin 
tarpeisiin kuin näkymään opiskelijahaalareissa. Kun toimin-
tamme näyttää samalta talon ulkopuolelta ja sisältä katsottu-
na, voi vastuullisuus olla peruste hakeutua Skanskalle töihin”, 
Nina sanoo. 

Asenne ratkaisee
Jokainen skanskalainen perehtyy ensimmäisenä työpäivä-
nään Skanskan eettiseen ohjeistoon, joka opastaa vastuul-
liseen toimintaan työpaikalla, asiakkaiden kanssa ja osana 
 yhteiskuntaa.

”Skanskalla on helppoa toimia vastuullisesti, jos on 
perus ymmärrys yrityksen tavoitteista. Toki on oltava valmis 
opiskelemaan uusia asioita vastuullisuuden soveltamisesta 
omassa tehtävässä sekä huolehdittava eettisyyteen liittyvistä 
koulutuksista”, toteaa Tuomas. 

”Yhteinen ponnistelumme vastuullisuuden eri osa-aluei-
den eteen näkyy sitten asiakkaille ja suurelle yleisölle niin, 
että meidät koetaan luotettavana kumppanina.”  ■

muassa talouslehti Forbes huomioi valitessaan hiljattain 
Skanskan yhdeksi maailmaa muuttavista 52 yrityksestä.

Yhteinen ilmastotavoite
Yritysten ympäristövastuu on nyt paljon esillä. Rakenta-
misesta aiheutuu merkittävästi hiilidioksidipäästöjä, joten 
ala on keskeisessä asemassa ilmastonmuutosta hillittäessä. 
Skanska AB -konserni on ottanut yhteiseksi tavoitteekseen 
puolittaa hiilidioksidipäästönsä vuoteen 2030 mennessä ja 
saavuttaa täysi hiilineutraalius vuonna 2045.

”Jaamme huolen maailman tulevaisuudesta. Skanskan 
kokoisella yrityksellä on hyvä olla yhteinen ilmastotavoite, 
jonka eteen ponnistellaan”, Tuomas sanoo.

Suomen osalta tavoite merkitsee sitä, että tulevaan stra-
tegiaan määritellään käytännön keinoja sen saavuttamisek-
si. ”Selvitämme aluksi hiilijalanjälkemme tarkan lähtötason 
ja varmistamme omien hankkeidemme ympäristötehok-
kuuden. Ympäristövastuullisuus koskee luonnollisesti kaik-
kia skanskalaisia, mutta yhä laajemmin myös alihankkija-
verkostoamme”, Tuomas ennakoi.

Vastuullisuuteen kannustava kulttuuri
Rakentamisen vastuullisuudesta ei voida puhua ilman työ-
turvallisuutta. Skanskan LIFE-hanke on tuonut keskusteluun 
uuden ajatuksen välittämisestä ja ihmisten kohtaamisesta, 
jotka edistävät hyvinvointia ja turvallisuutta työmaalla. Aito 
välittäminen on alkanut iskostua osaksi Skanskan kulttuuria. 

”Työpaikan kulttuuri on tärkeä, sillä se vaikuttaa toimin-
taan ja tukee johtamista. Skanskan kulttuuria rakentavia 
 elementtejä ovat tavoitteemme tehdä voittoa vastuullises-
ti, eettinen ohjeistomme, arvomme ja työkaverista välittä-
minen”, pohtii Skanskan henkilöstöjohtaja Nina Jankola-
Väntär.

”Pyrkimys monimuotoiseen, hyväksyvään ja psykologi-
sesti turvalliseen työyhteisöön on myös keskeinen osa vas-
tuullisuustyötä. Se näkyy esimerkiksi vahvasti johtamisessa 
ja tiimien monimuotoisuuteen kannustetaan monin tavoin. 
 Aidosti vastuullinen toiminta rakentaa vahvaa työnantajaku-
vaa ja on työmarkkinoilla vahva kilpailutekijä”, Nina jatkaa.

Monipuolista yhteistyötä oppilaitosten kanssa 
Oppilaitosyhteistyö on vastuullista yritystoimintaa ja osa 
Skanskan yhteiskuntatyötä, mikä antaa tilaisuuden vaikuttaa 
siihen, millaisia mielikuvia opiskelijoille syntyy työelämästä 
ja rakennusalasta.

 Korkeakouluilla on ollut haastetta opettaa opiskelijoille 
tietomallinnusta aitojen tietomallien puututtua opetuskäy-
töstä. Skanska on tarjonnut tietomallipohjan jo seitsemän 
korkeakoulun käyttöön. Opettajat ovat olleet erittäin kiitolli-

Työturvallisuus ja hyvinvointi

Eettisyys

Ympäristö

Yhteiskuntatyö

Monimuotoisuus ja hyväksyvä työyhteisö

Vastuullisuuden teemat 
Skanskassa



Miten huomioit ympäristön 
töissä ja vapaalla?
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Enni Mälkönen
työnjohtaja,

Lahti

Lauri Haipus
projekti-insinööri

Oulu

Vuosituhannen alussa alkanut 
ura Skanskassa on vienyt Mikon 
eri tehtävien kautta nykyiseen 
aluejohtajan virkaan, jossa hän vastaa 
pääkaupunkiseudun ulkopuolisen alueen 
asuntoprojektikehityksestä Skanska 
Kodeilla. Lenkkeilyä ja kuntosalia 
harrastavan Mikon vapaa-aikaan kuuluu 
myös pieni coton de tuléar -koira.

Enni on vuodenvaihteessa ollut 2 vuotta 
Skanska Infrassa työnjohtajana.  
Tällä hetkellä hän uurastaa valtatie 12:n  
Lahden eteläisen kehätiehankkeen 
parissa. Hämeenlinnasta kotoisin oleva 
Enni on myös kartturi ja ajaa kuskinsa 
kanssa rallin SM-sarjassa. 

Olli aloitti Skanskassa kutakuinkin  
12 vuotta sitten harjoittelijana, ja tällä hetkellä 
hän toimii kehityspäällikkönä Etelä-Suomen 
toimitilarakentamisessa. Työssään Olli 
toimii linkkinä erilaisten tukitoimintojen 
ja työmaiden välillä. Ollin vapaa-aika 
kuluu kahden lapsen hoitamisessa ja uuden 
omakotitalon remontoimisessa.

Mikko Herva
aluejohtaja

Oulu

Olli Bergström
kehityspäällikkö,

Helsinki

Lauri on toiminut projekti-insinöörinä 
Skanska Kodeilla alkuvuodesta 2018. 
Hänen työhönsä kuuluu hankekehitystä, 
suunnitteluohjausta ja erilaisia 
rakennuttamistehtäviä. Vapaalla Laurin 
voi löytää kuntoilemasta lenkkipolulta, 
hiihtoladulta tai kuntosalilta.  

 
”Lajittelen jätteet sekä töissä että kotona ja  

pyrin liikkumaan lyhyitä välimatkoja kävellen tai pyörällä. 

Tärkein ja suurin ympäristötavoite omassa työssäni on, että 

kaikki asuntokohteemme olisivat A-energialuokkaa.  

Jo suunnitteluvaiheessa otetaan myös huomioon uusiutuvien 

energiamuotojen, kuten aurinkopaneeleiden,  

hyödyntäminen rakennuksissa.”

”Matkustan töiden vuoksi paljon, 

ja olenkin alkanut autoilun sijaan kulkemaan 

työmatkoja junalla. Kohteiden suunnittelussa huomioimme 

ympäristönäkökulmat, muun muassa energiatehokkuuden ja 

hiilijalanjäljen minimoimisen. Henkilökohtaisessa elämässäni olen 

vähentänyt punaisen lihan syömistä ja muuttanut kotini 

öljylämmityksen maalämpöön.”

 
”On hyvä tiedostaa, että kaikella  

rakentamisella on jonkinlainen ympäristövaikutus.  

Yksi tärkeimmistä asioista on mielestäni hukan vähentäminen, 

jossa materiaaliniukkuus on avainsana. Teen päivätyökseni toimin-

nan tehostamista, ja kaikki, mikä tehostaa työmaiden toimintaa, aut-

taa materiaalien vähentämisessä. Vapaalla olen alkanut suosimaan 

taloudellista ajotapaa, jotta turhilta kiihdyttelyiltä ja jarrutte-

luilta vältyttäisiin – ympäristökin kiittää.”

”Pyrimme pitämään työmaan siistinä ja 

hankkimaan sinne monipuoliset kierrätys- ja lajittelu-

mahdollisuudet. Otamme huomioon myös työmaan läpi kul-

kevat vesistöt ja tutkimme vesinäyttein rakennustyön vaikutusta 

vedenlaatuun sekä pohjaveden laatuun. Olen myös alkanut 

suosimaan kotimaista lähiruokaa.”
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Matka vedenalaiseen maailmaan
Häämatka Thaimaahan oli Lahdessa työskentelevälle Tuomo Korkalaiselle käänteen-
tekevä hetki, sillä siellä hän tutustui ensimmäisen kerran laitesukeltamiseen.

Teksti: Valma Korhonen  
Kuvat: Aki Rask, Tuomo Korkalaisen kotialbumi

L
aitesukeltamisesta on tullut 13 vuodessa talotekniikan projektipääl-
likkönä työskentelevälle Tuomolle yksi hänen suosikkiharrastuk-
sistaan. Sukellustensa määrästä hän ei ole enää  moneen vuoteen 
pysynyt laskuissa.

Useimmiten Tuomon voi löytää sukeltamasta Heinolan virralta, 
 Pulkkilanharjulta tai Asikkalasta. On hän päässyt sukeltamaan myös 
kirkkaammille vesille muun muassa Egyptin Punaisellemerelle sekä 
 Norjaan Narvikiin.

”Vedenalainen maailma siellä on upea, kun vaakanäkyvyys voi olla 
jopa 80–100 metriä. Hienointa on ollut päästä tutkimaan historiallisia 
hylkyjä”, hän kertoo.

Sukeltajalta vaaditaan erityisesti mielenhallintaa, tarkkaavaisuutta ja 
fyysistä kuntoa. Jos joutuu paniikkiin, hengittää enemmän myrkyllistä  
typpeä, jolloin sukeltajantaudin riski kasvaa. Tuomolle sukeltaminen 

 onkin keino tyhjentää mieli arkisista asioista, kun hetkessä on oltava  
täysin läsnä.

Sukeltamisessa ja rakentamisessa on Tuomon mukaan liuta yhtäläi-
syyksiä: ”Molemmissa korostuu ennakkosuunnittelun merkitys. Lisäksi 
kummassakin tarvitaan asianmukaisia varusteita turvallisuuden varmis-
tamiseksi.” Kuten rakentaessa, jos sukeltaessa eteen tulee yllättävä tilanne, 
on tiedettävä miten reagoida.

Laitesukeltamiseen tarvitaan eritasoisia pätevyyksiä sen mukaan, 
minkä tyyppistä sukellusta saa harrastaa. Tuomo on käynyt viimeisim-
pänä deep special -kurssin, joka oikeuttaa hänet sukeltamaan paineilma-
laitteella jopa 40 metriin.

Tuomo kouluttaa itseään jatkuvasti uudestaan yhä vaativampiin 
 sukelluksiin. ”Jos se olisi minusta kiinni, en muuta tekisi kuin sukeltelisi 
maailman merissä”, hän nauraa.  ■

Sekä laitesukeltamisessa 
että rakentamisessa on 
huolehdittava asianmukaisista 
välineistä sekä huolellisesta 
ennakkosuunnittelusta. 
Sukeltaminen on rakentamisen 
tavoin tiimityötä, jota ei tule 
koskaan tehdä yksin.
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Espoon Matinkylä on uudistunut viime vuosien 
aikana voimakkaasti. Matinkylän valttina ovat 
hyvät joukkoliikenneyhteydet, ja Länsimetro on 
tuonut tullessaan myös lisää asuntoja ja palveluja.

S
kanskan Matinkylään vuosien 2016–2019 aikana rakentamat kol-
me asuintornitaloa tarjoavat asumisen mukavuutta ja viihtyisän 
ympäristön asukkailleen. 

Skanskan kehittämä ja rakentama asuinkortteli sijaitsee erin-
omaisella paikalla Matinkylässä, kauppakeskus Ison Omenan ja Matinky-
län metrokeskuksen välittömässä läheisyydessä. Kokonaisuuteen kuuluu 

Viihtyisää tornitaloasumista Espoon Matinkylässä 

Teksti: Saara Töyssy   Kuva: Kuvatoimisto Kuvio

yhteensä 222 asuntoa kolmessa asuintornitalossa. Asukkaiden yhteiskäy-
tössä on korttelin suojaisa puistomainen sisäpiha, jossa voi viettää aikaa ja 
tavata naapureita.

Näyttävä maamerkki on Skanska Kotien 18-kerroksinen Koho, johon  
valmistui vuoden 2019 alussa 134 uutta kotia. Tornitalon ylimmässä ker-
roksessa on taloyhtiön yhteinen saunaosasto, jonka terassilta avautuvat 
upeat maisemat talon kaikille asukkaille.

Kohon naapuriin Skanska on toteuttanut kaksi vuokra-asuntokoh-
detta. Yhdeksänkerroksinen Perho on rakennettu LähiTapiolalle vuokra- 
asunnoiksi ja kahdeksankerroksinen Pyyntitie 1B vuokra-asunnoiksi 
 TA-asunnoille.  

Matinkylässä monipuoliset kaupunkielämän edut ja palvelut ovat  
lähellä, ja Matinkylän ympärillä avautuvat Rantaraitin ja keskuspuiston 
laajat ja vaihtelevat virkistys- ja ulkoilumaastot.  ■


