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Kulunut kevät on ollut poikkeuksellinen monella  
tapaa. Koronavirusepidemia on pakottanut mei
dät käyttämään luovuuttamme, luopumaan en
nen itsestään selvinä pitämistämme asioista ja 
pitämään fyysistä etäisyyttä. Samaan aikaan se 
on tuonut meidät ennen näkemättömällä tavalla 

yhteen. Poikkeusaika on synnyttänyt uusia tapoja, kanavia ja tarvetta 
vuorovaikutukseen, sillä kaikesta huolimatta tiedon jakamisen ja yh
teistyön  syventämisen merkitys on pysynyt ennallaan, ellei kasvanut.

Olemme noudattaneet viranomaisten ohjeistuksia ja pyrkineet 
 ennaltaehkäisemään viruksen leviämistä niin hyvin kuin mahdollis
ta. Olemme suosittaneet etätyöskentelyä ja työmailla työmaan henki
löstöä on eristetty eri tiloihin, taukoja on porrastettu ja hygieniaa on 
tehostettu. Se on vaatinut meiltä kaikilta paljon joustoa ja kärsivälli
syyttä. Muutoksiin on sopeuduttu pääosin hyvin, vaikka moni kai
paakin jo kotikonttoreilta takaisin toimistoon, ja työmailla kaivataan 
yhteisiä hetkiä ja johdon fyysistä läsnäoloa.

Vaikka ajat ovat olleet haastavia, toivon, että voisimme vaikeasta 
 tilanteesta omaksua kuitenkin joitakin oppeja tulevaan. Voitaisiinko  
uusia tapoja olla yhdessä hyödyntää jatkossakin? Ja miten saamme 
enemmän irti siitä, kun vihdoin voimme rajoituksitta taas tavata toi
siamme kasvotusten? Nyt tuntuu, että itse en ainakaan enää ota fyy
sistä läsnäoloa itsestään selvyytenä, vaan pyrin arvostamaan kohtaa
misia ja olemaan vahvasti läsnä juuri siinä hetkessä. 

Skanskalainen kulttuuri rakentuu vahvasti avoimuudesta, moni
muotoisuuden hyväksymisestä ja psykologisesta turvallisuudesta. 
Haluamme luoda ilmapiirin, jossa kaikki uskaltavat tuoda äänensä 
kuuluviin ja vaikuttaa. Meidän päämäärämme on edelleen sama: 
olla mukana rakentamassa parempaa yhteiskuntaa. Nyt kyse on 
vain siitä, miten muistamme edelleen tuon saman päämäärän 

matkallamme kohti ”uutta normaalia” ja toisaalta 
hyödynnämme vahvasti kaikkea sitä uutta, mitä 

olemme viime kuukausina oppineet. 

–  Nina Jankola-Väntär, henkilöstöjohtaja

Poikkeusajasta uutta 
oppia yhteistyöhön

Painotuote
4041 0955

YM
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Health, Safety ja Environment -organisaatio eli HSE vastaa työn turvallisuudesta, terveellisyydestä ja ympäristöasioiden 
kehittämisestä. HSE:n nimi oli aikaisemmin työturvallisuusorganisaatio. HSE:ssä työskentelee alueiden ja yksiköiden 
työturvallisuus- ja ympäristöhenkilöstöä. He tukevat työmaita käytännön perusasioissa, joita ovat esimerkiksi kemikaalien 
säilytys ja luettelointi, jätehuolto, pölyntorjunta, työmaaperehdytys ja ympäristöhavaintojen käsittely. 

Skanskan turvallisuustaso sai tunnustusta
Skanska palkittiin työturvallisuudesta tasoluokituksella Taso II – Kohti maailman kärkeä.  
Vuosittaisen tasoluokituksen myöntää Nolla tapaturmaa -foorumi. 

”Hienoa, että viime vuoden hyvä kehitys työturvallisuudessa on huomioitu myös Skanskan  
ulkopuolella. Vuoden aikana saatiin kaikki skanskalaiset mukaan LIFE – minä välitän -ohjelmaan. 
Tulos ei kuitenkaan ole vain yhden vuoden aikaansaannos, vaan työtä on tehty jo pitkään. Tulok-
sissa näkyvät sekä LIFE että tarkkuus perustekemisessä. Kiitos tästä kuuluu jokaiselle skanskalai-
selle”, sanoo Skanska Oy:n toimitusjohtaja Tuomas Särkilahti. 

Verkkokurssi pohjustaa  
LIFE-työmaaperehdytystä
Skanskan oppimisympäristössä suoritat kätevästi sinulta edellyte- 
tyt perehdytykset ja osaamistasi laajentavat verkkokurssit. Jokai- 
nen työmaalla työskentelevä suorittaa Valmiina työhön -verkko-
kurssin ennen työmaa perehdytystä. LIFE-henkiseksi uudistettu 
perehdytys tukee vuorovaikutusta, työntekijöiden aktiivisuutta 
ja urakoitsijoiden osallistumista turvallisuuden kehittämiseen. 
Verkkokurssin materiaalit löytyvät neljällä eri kielellä. 

Huolehdi kurssisuoritustesi ajantasaisuudesta. Valmiina työhön 
-kurssi on voimassa 24 kk, muut työturvallisuuden kurssit 36 kk. 

HSE-organisaatio vastaa työmaiden ympäristötuesta

Työmaille  
maistuva kiitos
Koronakriisin erityisjärjestelyjen aikana työmail-
la on osoitettu vahvaa sitoutuneisuutta ja jous-
tavuutta. Kiitokseksi Skanskan työmailla tarjot-
tiin ruokailu LIFE-hengessä paikallisia palvelun-
tarjoajia tukien. 

Olympiastadionilla nautittiin yli 300 lihistä  
ja vegehampurilaista. Samalla juhlittiin tapatur-
matonta kuukautta.  
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Skanska sijoittui ihanteellisimpien työnanta-
jien joukossa toiselle sijalle tutkimuksessa, 
joka suunnattiin Universumin korkeakoulu-
opiskelijoille. Hieno sijoitus on tulosta pit-
käjänteisestä työstämme työnantajakuvan 
 kehittämisessä ja oppilaitosyhteistyössä. 

Tänäkin kesänä Skanskassa työskentelee 
yli 200 nuorta kesätöissä tai Skanska Oppiva 
-harjoitteluohjelmassa. Nuorten turvallisuu-
desta on pidettävä erityistä huolta. Välite-
tään heistä ja tehdään heille yhdessä antoi-
sa kesä Skanskalla. 

Korona-aikana jaetuissa tiloissa oleskelua vältetään, mutta yhteisen ymmärryksen varmistaminen on yhä 
tärkeää. Tässä auttavat työmailla otetut 360-videot ja -kuvat, joita on käytetty esimerkiksi laadunvarmistuksen 
dokumentoinnissa tai perehdytysten työmaaesittelyissä. 

Virtuaalinen katselmus voi korvata työmaakierroksen etäkokouksessa tai asiakaspalaverissa, ja kaikki 
hahmottavat työmaatilanteen yhdenvertaisesti. Korona-ajan tehokas toimintatapa soveltuu myös jatkoon,  
kun hankkeen osapuolet halutaan pitää ajan tasalla.

”360-kuvaus on vaivatonta toteuttaa itse tai kumppanin toimesta”, kertoo tuotantoinsinööri Timi Karsikko 
Kaupunkiympäristötalon työmaalta Helsingistä. 

Virtuaaliset työmaakierrokset 
paikasta riippumatta

Skanska on yksi rakennusalan halutuimmista työnantajista
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Kuva: Aki Rask

Skanskassa 1+1 on 
enemmän kuin 2

O
len Skanskan Etelä
Suomen Talotekniikka
urakoinnin tulosyksi
kön johtaja, mutta myös 

perheenäiti Keravalta, jolla on puoliso 
ja kaksi kouluikäistä lasta. Työurani on 
koulinut minua talotekniikkaurakointi 
ja huoltobisnekseen monen roolin kautta, 
mutta en edelleenkään ole LVIStekniikan 
asiantuntija. Hyvä johtaminen, asiakas
suhteiden ja projektien hoitaminen sekä 
henkilöstöstä huolehtiminen ovat kuitenkin 
universaaleja asioita, jotka eivät ole toimiala 
tai yrityskohtaisia.

Yhteistyö ja yhteiset hankkeet rakentavien 
yksiköiden ja Infran kanssa ovat yksikkömme 
elinehto. Merkittävimmät hankkeemme ovat 
One Skanska mallilla toteutettavia yhteistyö
projekteja. Tänä vuonna olemme mukana koko 
Skanskan mittakaavassa poikkeuksellisessa järjes
telyssä, kun meidän EteläSuomen Talotekniikka
urakoinnin ja Asuntorakentamisen yksiköillämme 
on jopa yhteinen laadunvarmistukseen liittyvä  
tulospalkkiotavoite. 

Olen henkeen ja vereen sitä mieltä, että One  
Skanska yhteistyö on järkevin ja luontevin tapa toimia. 
Miksi erotella tekijöitä ja yksiköitä eri lokeroihin ja  
luoda rajaaitoja, kun voimme toimia yhteistyössä.  
Se on etu sekä työntekijöillemme että asiakkaillemme,  
joille hankkeet ovat entistä kustannustehokkaampia.  
Toki helppoa se ei ole – se vaatii luottamusta, kommuni
kointia ja avoimuutta. Mutta mielestäni se, jos joku,  
on Skanskan arvomaailman ydintä: 1+1 on todellakin  
enemmän kuin 2.”  ■

Skanskassa Susanna arvostaa erityisesti suuren työnantajan 
tarjoamaa tukiverkostoa. ”Tämä on todella hyvä talo 
työskennellä. Kaikki perusasiat, prosessit ja puitteet ovat 
kunnossa. Tukiorganisaatio on erinomainen: aina löytyy 
asiantuntijuutta siinä vaiheessa, kun omat tiedot loppuvat.”

Susanna Halkosaari aloitti Skanskassa 
vuonna 2017 Talotekniikkayksikön 
kehityspäällikkönä. Viime vuoden 
marraskuussa hän siirtyi tulosyksikön 
johtajaksi. Susanna on koulutukseltaan 
ympäristö- ja laatujohtamisen insi- 
nööri (AMK). Ennen Skanskaa hän 
työskenteli 16 vuoden ajan toisessa 
talotekniikkayrityksessä eri tehtävissä, 
muun muassa EHSQ-päällikkönä.

”
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Laadunvalvontaa siellä,  
missä laatu rakentuu

Antti Peijari on ollut rakennusmiehenä 
Skanskassa jo vuodesta 2005.  
Selkeä tekeminen ja säännölliset 
työajat veivät mennessään, vaikka 
hän oli kouluttautunut alun perin 
toiselle alalle. Tänä keväänä Skanskassa 
otettiin käyttöön uusi laadunhallinnan 
ohjelmisto Congrid, joka on tuonut 
valtavan harppauksen laatupoikkeamista 
raportointiin myös Antin työssä.

Työmaiden ja suunnittelunohjauksen yhteystyötä 
laadunvalvonnassa voisi Antin mielestä tiivistää 
entisestään. ”Olisi hienoa, jos suunnittelunohjaus 
jalkautuisi enemmänkin työmaille, kun koronatilanne 
sen sallii. Viikoittain, ellei päivittäin, tulee paljon asioita 
esille, joista olisi hyvä kertoa eteenpäin. Kun ihmiset 
tapaavat, tulee monesti paljon enemmän asioita esille 
kuin viestitellessä”, hän pohtii.

Teksti: Valma Korhonen
Kuva: Aki Rask
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R
akennusmies Antti Peijari on ensimmäiseltä ammatil
taan erityisnuorisotyöntekijä, mutta vaihtoi alaa rakenta
miseen 15 vuotta sitten. Alun perin tarkoitus oli tulla vain 
väliaikaisesti kesäapulaiseksi, mutta toisin kävi. ”Säännöl

liset työajat ja selkeä tekeminen veivät mennessään”, hän kertoo.
Antti aloitti uransa Turussa Infralla, mutta siirtyi Talon

rakennuksen puolelle muutettuaan Tampereelle. Työssään hä
nelle on mieluisinta se, että työtehtävät vaihtelevat aina rakenta
misen etenemisen mukaan: ”On mielekästä tehdä töitä samalla 
työmaalla rakentamisen alusta aina talon valmistumiseen asti. 
Anturavaihe on hyvin erilainen kuin viimeinen sisätyövaihe,  
jossa tehdään viimeisteleviä töitä.”

Tällä hetkellä Antti toimii alamiehenä Härmälänrannan Rol
likan työmaalla. Rollikka on yksi Skanska Kotien asuntokohteis
ta, joita Skanska rakentaa Härmälänrantaan Tampereelle Pyhä
järven etelärannalle. Rollikan työmaa on runkovaiheen alussa,  
ja Antin työ on kenties hektisimmillään. 

”Työni on nyt hyvin kiireistä: laitan taakkoja ylös, otan toimi
tuksia vastaan, laitan elementtejä varastotelineisiin ja lähetän ta
varaa ylöspäin holville. Lisäksi teen pihan järjestelyä ja logistiik
kaan liittyvää työskentelyä”, hän listaa työtehtäviään.

Edistystä laadunvalvontaan työmailla
Skanskan työmailla on aina oltu aktiivisia laadun edistämises
sä, ja työmailta saadun palautteen perusteella laadunhallinnan 
työkaluja on kehitetty entisestään. Tänä keväänä myös Antin 
työmaalla otettiin käyttöön uusi tuotannon laadunhallinnan oh
jelmisto Congrid, joka korvaa edellisen BIM 360 Field sovelluk
sen. Tarkoituksena on, että jatkossa jokainen projektilla työsken
televä, aliurakoitsijat mukaan lukien, voisivat osallistua työmaan 
laadunhallintaan.

Antilla Congrid on ollut käytössä vasta pari viikkoa, mutta 
hän on jo vakuuttunut sen eduista edelliseen sovellukseen ver
rattuna. ”Laatuhavainnoista ja poikkeamista ilmoittaminen on 
huomattavasti helpompaa ja nopeampaa kuin edellisellä sovel
luksella. Congrid vaikuttaa kaikin puolin erittäin yksinkertaisel
ta käyttää.”

Congridin tärkein käyttötarkoitus on laadunvalvonta. ”Jos 
näen tai kuulen virheistä tai korjattavista asioista, voin laittaa 
 siitä saman tien viestiä eteenpäin”, Antti täsmentää.

”Merkittävin hyöty siitä on se, että nämä asiat tulevat kirjattua 
ylös, jolloin ne eivät tule myöhemmin sisätyövaiheessa yllätykse
nä. Tietoa on mahdollista hyödyntää suunnittelunohjauksessa, 
jolloin vastaavia suunnitteluteknisiä ongelmia ei välttämättä tule 
enää seuraavalla työmaalla vastaan. On ehdottomasti hieno asia, 
että me pystymme työntekijätasolta osallistumaan laaduntark
kailuun”, hän lisää.

Luontaista vastuunkantamista
Rakennustehtävien ohella Antti toimii työmaallaan työsuojelu
valtuutettuna. Rooli on hänelle tuttu monilta aiemmiltakin työ
mailta. 

”Toivon olevani sellainen henkilö, jolle on helppo uskoutua, 
ja joka uskaltaa ottaa ongelmakohtia esiin sekä ottaa niihin kan
taa. Ehkä aiempi ammattini nuorisotyön parissa vaikuttaa sii
hen, miksi vastuunkantajan rooli on minulle luontevaa.” 

Työpäivien jälkeen Antin pitää kiireisenä perhearki, lukemi
nen ja lenkkeily. Koronaviruksen aiheuttamat rajoitustoimenpi
teet ovat tuoneet omat haasteensa niin työmaalle kuin vapaa
ajalle, mutta ulkona liikkumista se ei onneksi toistaiseksi ole 
estänyt. ”Sisätiloissa minua ei saa viihtymään pitkään”,   
hän nauraa. ■

Rakennustuotannon laadunhallinnan ohjelmisto Congrid
• Käytetään pääasiassa laadunhallintaan, 
  sisältää työkaluja myös työturvallisuuden johtamiseen.

• Käsittää kaksi tasoa: selaimella toimivan Live-palvelun  

 ja mobiilisovelluksen.
• Kyseessä pilvipalvelu, eli tieto liikkuu automaattisesti  

 Liven ja applikaation välillä.• Toimii sekä Android- että iOS-laitteilla.• Alkavilla työmailla otettu käyttöön jo tänä keväänä.
• Korvaa kokonaan edellisen BIM 360 Field -sovelluksen  

 ensi vuoden alusta lähtien.• Ohjelmistoon kuuluu myös urakoitsijoille tarkoitettu  

 kevytversio CongridLITE.
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Teksti: Valma Korhonen
Kuva: Aki Rask

Maria Snäkin aloitti Skanska Kodeilla viime 
vuoden kesäkuussa. ”Muutamia vuosia sitten 
innostuin tosissani palvelukehityksestä, ja  
aiemmat työtehtäväni ovat antaneet hyvin  
tilaa sen osa-alueen kehittämiselle. Pidän  
rakennusalasta sekä erityisesti asiakas- 
kokemuksen haasteesta alallamme.”

Asiakkaat ovat liiketoimintamme ydin ja ehto. Työmailla, ja asi
akkaita muutenkin palveltaessa, on siis pidettävä koko ajan mielessä, 
että teemme koteja nimenomaan asiakkaillemme. Asuntojen tulee 
vastata sitä, mitä he asumiselta nyt ja tulevaisuudessa haluavat. Suh
teita asiakkaisiin ylläpidetään kohteen ennakkomarkkinoinnista pit
källe asumisen ajalle asti. Jokaisella asiakkuuden osallisella on oma 
suuri merkityksensä asiakaskokemukselle.

Yhteistyö asiakkuudesta vastaavien henkilöiden ja yksiköiden 
kanssa on oltava saumatonta, jotta asiakaskokemus säilyy erinomai
sena asiakkuuden alusta loppuun. Myyntivaiheessa asiakkuudes
ta vastaavat asuntomyyjät, kaupanteon jälkeen jokaiselle asiakkaalle 
erikseen nimetyt asiakasvastaavat, ja muuton jälkeen kapula vaihtuu 
takuumestarille. Työmaan työnjohto on näkyvässä ja erityisen tär
keässä roolissa myös asiakassuhteessa. Sisäisen yhteistyön ja tiedon
kulun eri osapuolien välillä on toimittava sujuvasti, jotta kaikilla on 
yhtä hyvät mahdollisuudet ja intressit palvella asiakasta laadukkaasti.

Palvelunlaatu on Skanska Kodeilla erittäin hyvällä tasolla. Olem
me saaneet kiitosta henkilökohtaisesta ja osaavasta palvelusta. Otimme 
myös viime vuonna digiloikan asiakaspalvelussamme: asiakkaamme 
voivat nyt varata ja ostaa asunnon täysin digitaalisesti. Kaupanteon jäl
keen rakentamis ja takuuvaiheessa asiakkailla on käytössä Oma Skans
ka portaali, josta kaikki tarvittava tieto löytyy digitaalisessa muodossa.

Tuotelaadun korkea taso korreloi hyvän asiakaskokemuksen kans
sa ja on kenties sen tärkein kriteeri. Myynti ja rakentamisvaiheessa 
asiakkaat luovat odotuksia ja mielikuvia tulevasta kodista – varsinaiset 
totuuden hetket ovat silloin, kun asiakas tutustuu kotiinsa ensimmäi
siä kertoja. Muuttoon, kotiutumiseen ja uuteen asumisympäristöön on 
ladattu paljon odotuksia, joten tehtävämme on kehittää rakentamisen 
laatua niin suunnittelupöydällä kuin työmaalla jatkuvasti paremmaksi 
ja tasalaatuisemmaksi. Onnistunut asiakaskokemus saavutetaan silloin, 
kun pystymme eri vaiheissa vastaamaan asiakkaan odotuksiin tai par
haimmillaan ylittämään ne.  ■

Skanska Kotien asiakaskokemuspäällikkö Maria Snäkin tietää, että onnistuneen 
asiakaskokemuksen jatkuminen asiakkuuden alusta loppuun saakka ei ole 
sattuman kauppaa. ”Se perustuu ydinprosessiemme toimivuuteen, joissa 
samalla luodaan ilahduttavia tunnekokemuksia asiakkaillemme”, hän kuvailee.
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Oppi irti jättimäisestä 
tiehankkeesta
VALTARI-allianssi toteuttaa vaativimman osan 
Lahden uudesta kehätiestä, joka on Suomen suu-
rin käynnissä oleva tietyömaa. Valtavassa infra-
hankkeessa ja allianssimallissa on omat erityis-
piirteensä, joista voidaan ammentaa tietoa niin 
pieniin kuin isoihinkin tulevaisuuden hankkeisiin.

T
ähän asti valtatie 12 on kulkenut Lahden keskus
tan läpi, mutta tulevaisuudessa iso osa liiken
teestä siirtyy uudelle kehätielle. Jättimäinen tie
työmaa on jaettu kolmeen osaan, joilla on omat 
urakoitsijansa: Skanska ja AFRY, Destia sekä Suo

men Maastorakentajat. Skanskan, AFRY:n ja Väyläviraston 
muodostamassa VALTARIallianssissa teitä, eritasoliittymiä 
ja tunneleita rakentaa moninainen asiantuntijoiden joukko.

Allianssissa korostuu luottamus
Tavallisissa urakoissa rakennuttaja ja urakoitsija istuvat sopi
muksellisesti eri puolilla pöytää. Kaikilla on omat tavoitteen
sa, ja puoliaan täytyy pitää joskus hanakastikin, mikä saattaa 
joskus hankaloittaa hyvienkin asioiden etenemistä. Mutta al
lianssimallissa kaikki istuvat samalla puolella pöytää.

”Isossa hankkeessa näkee 
paljon erilaisia työvaiheita 
ja oppii yhteensovittamaan 
niiden aloitusedellytyksiä 
sekä tarpeita. Kontaktilista 
karttuu, mikä on myös etu 
tulevaisuutta varten”, sanoo 
projekti-insinööri Antti Romo 
(vasemmalla).

Teksti: Saara Pakarinen    Kuvat: Aki Rask

”Tavoitteenamme on  
rakentaa Suomen paras ja 
nykyaikaisin maantietunneli.”  
– Janne Tikkamäki
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”Meillä on yhteinen sopimus tilaajan kanssa, jolloin yhteistyö on 
tehokkaampaa, nopeampaa ja joustavampaa. Kaikkea on mahdollis
ta muuttaa matkan varrella, koska siihen ei ole sopimuksellisia estei
tä. Kun päämäärä on aidosti yhteinen, minkään ei pitäisi ajaa riitaan”, 
kehuu allianssin projektipäällikkö Janne Tikkamäki Skanska Infra 
Oy:stä.

VALTARIssa ovat korostuneet asiakkuuden ja yhteistoiminnan ar
vot, jotka ovat myös Skanskan omia perusarvoja. Allianssi on antanut 
urakoitsijalle aitiopaikan sen ymmärtämiseen, mitä tilaajat tavoitte
levat. Tiedon – sekä ongelmien että hyvien asioiden – jakaminen on 
kaikkien etu.

”Syvän luottamuksen ja toimivan ydinryhmän rakentaminen on 
tärkeää, jotta koko hankkeen ilmapiiristä muodostuu hyvä”, Tikka
mäki sanoo.

Aitoa elinkaariajattelua
Janne Tikkamäki nostaa esiin myös elinkaariajattelun. 

”Kun asioita mietitään ajoissa, voidaan tehdä ympäristön kannalta 
parhaita ratkaisuja. Ne eivät välttämättä maksa yhtään enempää kuin 
epäekologiset ratkaisut.”

Allianssi voi tehdä asioita jopa paremmin kuin mitä aluksi sovit
tiin. Tasoa voidaan jopa nostaa, kun tiedetään, että investointi mak
saa itsensä 50–100 vuoden päästä takaisin. Siihenkin on pelisäännöt 
olemassa.

”Se on aidointa elinkaariajattelua. Tämän ajattelun vieminen myös 
työntekijöille on tärkeää. Haluamme kannustaa ihmisiä miettimään, 
miten minkä tahansa asian voisi tehdä fiksummin ja ympäristötehok
kaammin”, Tikkamäki sanoo.

Ehjänä kotiin
Suurella hankkeella on suuret turvallisuusresurssit. VALTARIlla on 
oma erillinen turvallisuusorganisaationsa, mikä ei olisi pienellä työ
maalla mahdollinen.

”Parasta allianssissa 
on se, että pääsemme 
ymmärtämään tilaajan 
tavoitteita syvemmin. 
Silloin voimme myös 
aidosti kehittää heidän 
kanssaan parempaa 
yhteiskuntaa”, sanoo 
VALTARI-allianssin 
projektipäällikkö  
Janne Tikkamäki 
(keskellä).

VALTARI-allianssi 
• Skanska Infran ja AFRY:n sekä Väyläviraston, Lahden kaupungin 

ja Hollolan kunnan muodostama allianssi, joka toimii Lahden 

eteläisen kehätiehankkeen sisällä. • Uusi kehätie ohjaa liikennettä pois Lahden keskustasta, 

helpottaa ruuhkia, tekee liikenteestä turvallisempaa ja suojaa 

tärkeää pohjavesialuetta. • VALTARI-allianssi rakentaa kehätien Lahden pään osuuden,  

joka on hankekokonaisuuden teknisesti vaativin ja kustannuk- 

siltaan merkittävin osuus. 4,5 km:n osuudelle tulee kolme 

eritasoliittymää, kaksi maantietunnelia ja 12 siltakohdetta.

• Rakennustyöt käynnistyivät 2018. Kehätie avataan liikenteelle  

loppuvuodesta 2020, ja hanke valmistuu syyskuussa 2021.

• VALTARI-allianssin hanke on Suomen ensimmäinen väylä- 

hanke, jolle haetaan CEEQUAL-ympäristösertifikaattia. 
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”Työturvallisuus on ollut hyvällä tasolla. Täällä oikeasti halutaan, 
että kaikki pääsevät ehjänä kotiin lastensa luokse”, kertoo kirvesmies 
Jani Korhonen.

Monet työmaat kokenut työsuojeluvaltuutettu toteaa, että perustyö 
jättihankkeessa on melko samanlaista kuin pienemmilläkin työmailla. 
Ainoana uutena asiana hän mainitsee tunnelirakentamisen. Hankkeel
la tehdään yli kilometri tunnelirakenteita, joista osa kulkee asuinker
rostalojen alla.

Digitaalista dataa ja droneja
Projektiinsinööri Antti Romo on ollut mukana kehittämässä digi
taalista mittapöytäkirjaa, jossa työsuoritteiden kuittaukset ja hyväk
synnät kootaan paperilappujen tai meilien sijaan sähköiselle alustalle. 
Kun tieto on yhdessä paikassa, sitä voidaan hyödyntää jatkossa.

”Saamme tarkat tiedot jälkilaskentaan, ja ne voivat toimia pohjana 

tulevien hankkeiden arvioimiselle, kun tiedot on hyvin koottu. Tätä 
on kokeiltu vasta muutaman urakoitsijan kanssa, ja alusta vaatii vielä 
jatkokehittelyä”, Romo kertoo.

Toinen kehitysprojekti on ollut työmaan videoiminen ja valoku
vaaminen droneilla viikoittain. Jos kauas tienpenkkaan on unohtunut 
materiaaleja, ilmakuvien avulla ne löydetään. Kuvat auttavat myös va
rastoalueiden ja kulkureittien suunnittelussa.

”Video ja 360kuvaus on koettu hyödyllisiksi seurantatyökaluiksi. 
Vanhoihin tilanteisiin voidaan palata myöhemmin, ja työmaaolosuh
teista voidaan todentaa, oliko työvaihe suoritettu hyvin, mitä kalustoa 
oli käytetty ja kauanko työhön meni”, Romo sanoo.

Projektiinsinööri on viihtynyt koordinointityössään.
”On mielekästä ja motivoivaa olla rattaana koneistossa tekemäs

sä hanketta, joka on alueellisesti merkittävä vielä vuosikymmenien 
ajan.” ■
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Uudistunut yhteistoiminta tuottaa tuloksiaK
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Teksti: Janne Suokas   Kuvat: Haastatellut, Shutterstock

Skanska hyväksyi viime vuonna henkilöstön aloitteen hissien 

rakentamisesta kaikille yli kolmikerroksisten rakennusten työmaille. 

”Uusi tapa käsitellä aloitteita varmistaa, että tärkeiksi nähtyjä 

asioita viedään eteenpäin”, iloitsevat rakennusmies Ossi Pasanen 

ja työsuhdepäällikkö Anu Aspiala.

S
kanska Talonrakennuksen VarsinaisSuomen  
tulosyksikön pääluottamusmies Ossi ja koko 
Skanskan työsuhdeasioista vastaava Anu 
muistelevat etäkahvitauolla viime kevään yh
teistoimintapäivää. Luottamusmiesten ja työ

antajan edustajien puolivuosittaisessa tapaamisessa 
keskusteltiin tuttuun tapaan ajankohtaisista henkilös
töteemoista. Uutena käytäntönä henkilöstön aloitteet 
otettiin virallisesti työantajan käsiteltäviksi.

”Yhteistoimintapäivillä on ennenkin keskusteltu 
luottamusmiesten tekemistä aloitteista, mutta nyt tämä 
muodollistettiin. Olimme molemmin puolin sitä miel
tä, että aloitteiden käsittely on näin järjestelmällisem
pää. Työnantaja vastaa keväällä tehtyihin aloitteisiin 
syksyn yhteistoimintapäivillä”, Anu kertoo. 

”Aloitteiden kirjaaminen ylös varmistaa, etteivät  
asiat jää vain keskustelun tasolle, vaan ne saadaan sel

keästi jotain linjaa pitkin eteenpäin”, Ossi vahvistaa.
Uuden käytännön toimivuudesta saatiin jo osoitus, 

kun viime syksyn yhteistoimintapäivillä hyväksyttiin 
aloite hissien rakentamisesta yli kolmen kerroksen työ
maille. Tämän vuoden alussa käyttöön otettu linjaus on 
pitkän tähtäimen satsaus ihmisten hyvinvointiin.

”Työmaahissi parantaa turvallisuutta ja vähentää 
työn kuormittavuutta. Ja sen tullessa työmaalle riittävän 
aikaisessa vaiheessa lisääntyy myös tuottavuus”, Ossi  
uskoo.

Hissien lisäksi syksyn yhteistoimintapäivillä hyväk
syttiin myös aloite Skanskan kustantamista työmaakah
veista sekä keskusteltiin muun muassa henkilöstön kehi
tyksestä ja yhdenvertaisuussuunnitelmasta.

Yhteistyötä kaikissa tilanteissa
Anu ja Ossi tapaavat säännöllisesti paitsi yhteistoiminta
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Uudistunut yhteistoiminta tuottaa tuloksia
päivillä myös alueellisissa yhteistoimintaneuvottelu
kunnissa. Neuvotteluja on käyty menestykkäästi esi
merkiksi paikallisista työajoista.

”Pidän siitä, että Skanskassa yhteistoiminta menee 
pidemmälle kuin mitä laki edellyttää. Sekä työnteki
jöillä että työnantajalla on tahto kehittää asioita yhdes
sä eteenpäin. Liiton luottamusmiehenä näen paljon 
toisenlaisiakin tilanteita”, Ossi kertoo.

Anun mielestä yhteistoiminta on kaksisuuntainen 
kanava, jossa tiedon on kuljettava molempiin suun
taan. Siksi avoimuus ja luottamus ovat tärkeitä. ”Meillä 
on vahva usko rakentavaan yhteistyöhön. Välillä olem

me eri mieltä asioista, mutta pystymme aina keskuste
lemaan vaikeistakin asioista.” 

Yhteistyövalmius on korostunut tänä keväänä, kun 
koronatilanne on vaatinut ripeitäkin päätöksiä työnte
kijöiden turvallisuuden takaamiseksi. Luottamushen
kilöt ovat olleet haastavassa tilanteessa avainroolissa. 

”Henkilöstön edustajat on koko ajan pidetty hyvin 
kartalla tilanteesta”, Ossi kiittelee. 

Kevään yhteistoimintapäivät tosin jouduttiin siir
tämään myöhempään ajankohtaan. Odotus on suuri, 
että vielä päästään tapaamaan kasvokkain – mieluusti 
jo tämän vuoden puolella. ■

Teams, WhatsApp ja 
muut viestivälineet 
ovat Anun ja Ossin 
mukaan mahdollistaneet 
tehokkaan yhteydenpidon 
koronatilanteessa. 
”Etätyökalut ovat tulleet 
jäädäkseen, mutta 
kahvipöytäkeskusteluja 
ja ihmisten tapaamista 
kentällä kasvokkain 
ne eivät vielä korvaa”, 
summaa Ossi 
tuntemuksia.
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Mestari–kisälli-ohjelma
antoi Vikke Ala-Kokolle mahdollisuuden 
kokeilla siipiään rakennusalalla
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Puolen vuoden työmaaharjoittelun aikana kisällit opettelevat ohjaavan 

mestarin opastuksella rakentamista käytännön työssä. Aikaisempaa kokemusta 

ei tarvita, ja ohjelma voikin toimia ponnahduslautana uuteen ammattiin.

V
ielä vuosi sitten parikymppinen Vikke Ala-Kokko 
ei tiennyt, että hänen tuleva työpaikkansa tulisi ole
maan rakennustyömaalla. Hän oli käynyt armeijan, 
mutta selvää suuntaa siitä eteenpäin ei ollut – vain 
ajatus siitä, että voisi kokeilla jotakin uutta. 

Nyt Vikke tekee töitä Skanskan asuntotyömaal
la Vantaalla. Vikke on yksi kuudesta nuoresta, jotka aloittivat lo
kakuussa 2019 työmaaharjoittelunsa Mestari–kisälliohjelmassa 

Skanskan EteläSuomen asuntorakentamisyksikössä. Puolen vuoden 
työmaaharjoittelun kokemukset ovat olleet myönteisiä puolin ja toi
sin, ja neljä ohjelmaan osallistuneista nuorista jatkaa nyt Skanskan 
työmailla. 

Vikelle rakennusala ei ollut ennestään tuttu, mutta hän kiinnostui 
ja tarttui tilaisuuteen, jossa Skanska tarjosi mahdollisuuden palkal
liseen puolen vuoden työmaaharjoitteluun. Vikke pääsi kisälliksi ja 
mukaan runkoryhmään ja elementtiasennuksiin.

Teksti: Cristina Rinnetie-Uski   Kuva: Jussi Liikala / Direktör Oy
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ainakin omasta ja varmaan muidenkin mielestä parantu
nut. Kyllä se nostaa itsetuntoa. Onhan se mukavaa, kun 
näkee, että luotetaan”, kertoo Vikke. 

Pääluottamusmies Jari Renlund on ollut tiiviisti mu
kana alusta lähtien ideoimassa ja ohjelman käynnistyttyä 
tukemassa nuoria monin tavoin. 

”Olen saanut tutustua nuoriin, joilla oli palava halu 
päästä näyttämään, että he haluavat tehdä töitä, kun saa
vat mahdollisuuden. On ollut ilo olla mukana projektissa, 
jossa kaikilla oli samat tavoitteet: auttaa nuoria viihty
mään ja löytämään paikkansa työelämässä”, sanoo Jari. 

Tästä se alkoi
Idean isä on aluejohtaja Ilpo Luhtala, joka kertoo saa
neensa herätyksen keväällä 2018 luettuaan Helsingin 
Sanomista jutun nuorten miesten syrjäytymisestä ja pu
toamisesta koulu ja työelämän ulkopuolelle. Myös syn
tyvyys on kääntynyt rajuun laskuun. Kun ei ole töitä, on 
iso riski syrjäytyä, perhettä ei perusteta ja lapsia ei synny. 

”Jukka Kurttila Finlaysonilta oli toukokuussa 2018 
esiintymässä Skanskan johdon päivillä. Hän puhui to
della vahvasti vastuullisuudesta, rohkeudesta ottaa vas
tuuta ja halusta muuttaa asioita epäkohtiin puuttumalla. 
Syntyi ajatus, että mekin voisimme kantaa kortemme ke
koon. Istuimme pian Rakennusliiton johdon kanssa alas 
ja aloimme miettiä, mitä käytännössä voisimme tehdä. 
Näin syntyi historialliseen perinteeseen nojaava Mestari–
kisälliprojekti, kertoo Ilpo.

Polku työelämään käytännön työn kautta
Mestari–kisällityössäoppimisohjelma on osa Skanskan 
yhteiskuntatyötä. Yhtenä tavoitteena on luoda uudenlai
sia toimintatapoja, joilla voidaan edistää rakennusalan 
työllisyys ja koulutusmahdollisuuksia. 

Jokainen kisälli saa kattavan perehdytyksen ja henki
lökohtaisen työpaikkaohjaajan eli mestarin. Työmaahar
joittelussa kisällit tutustuvat rakentamisen tehtäviin ko
keneiden ammattilaisten ohjauksessa.  

Ohjelman kehittivät Skanskan kanssa Rakennusliitto 
Ohjaajan tehtävä palkitsee
Ohjaavaksi ”mestariksi” ja työpariksi Vikke sai kokeneen ammatti
laisen Tommi Lehtosen. Kirvesmiehenä työskentelevä Tommi on 
tehnyt töitä Skanskalla yli 16 vuotta. Nuoren harjoittelijan mestarina 
toimiminen on ollut vastuullinen tehtävä, jonka Tommi on kokenut 
hyvin palkitsevaksi: ”On hienoa seurata vierestä, kun toinen on oppi
nut ja sisäistänyt uutta.”

Puolessa vuodessa ehtiikin oppia paljon. ”Kädenjälki on koko ajan 

ja henkilöstöpalveluyritys Barona. Ohjelmaan haku toteutettiin yhdes
sä nuorten parissa työskentelevien järjestöjen kanssa. Mukana olivat 
muun muassa Ohjaamo Helsinki, Helsingin Diakonissalaitos (Vamos), 
Icehearts, Kidesäätiö, Pelastakaa Lapset ry ja Helsingin seudun erilaiset 
oppijat ry (HERO). 

”Työelämään voi päästä kiinni montaa eri reittiä. Toivomme, että 
tämän pohjalta syntyisi toimintamalli, jota muutkin yritykset tai toi
mialat voivat hyödyntää”, Ilpo Luhtala sanoo. ■

M
e
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”Tämä ohjelma on siinä todella hyvä, että sinun ei 
tarvitse mennä koulun penkille, vaan tulet tänne, opit 
ja saat vielä palkan”, kertoo mestarina toiminut Tommi 
Mestari–kisälli-ohjelman hyvistä puolista. Kisälli Vikke 
jatkaa: ”Halusin itse vaihtaa alaa tai ainakin käydä 
kokeilemassa, ja on ollut hyvä päätös jälkikäteen.
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Toimiva yhteispeli ja 
huolellisuus ovat  
kaiken perusta turvallisessa 
kuorman purussa

Kuorman purku on työturvallisuuden kannalta merkittävä tapahtuma, niin 
työmaan työntekijöille kuin kuormankuljettajille. Skanskankin työmailla on 
sattunut vakavia tapaturmia huolimattoman kuorman purun yhteydessä, 
vaikka jokainen näistä onnettomuuksista olisi ollut estettävissä.

K
asa isokokoisia putkia valuu kuormasta kuskin päälle, 
jonka seurauksena kuski loukkaantuu vakavasti. Seinäele
menttikuorma tipahtaa auton sivulle, jolloin auto kaatuu. 
Nosturilla ilmaan nostetut kuorilaatat pettävät, onneksi 
vain niin, että niiden toinen pää jää heilumaan ilmaan. 

Nämä ovat vain esimerkkejä vaaratilanteista, joita huolimaton ja 
riskialtis kuorman purku on työmailla aiheuttanut. Jokainen niistä 

olisi ollut estettävissä, jos kuorma olisi lastattu, paketoitu, kuljetet
tu ja purettu turvallisesti. Skanskassa perehdytetään perusteellisesti 
työturvallisuuteen, mutta aina se ei yksinään riitä. 

Alamies on kuorman purussa avainasemassa
EteläSuomen asuntorakentamisessa, tällä hetkellä Helsingin 
Telak karannassa työskentelevällä Mihail Malyshevilla on jo  

Teksti: : Valma Korhonen    Kuvat: Aki Rask



Skanskan Tiimi 1/2020  17

lähes vuosikymmenen kokemus kuorman purusta alamiehen 
roolissa. Hän on ottanut vastaan ja toimittanut eteenpäin satoja, 
ellei tuhansia kuormia. 

Mihail toimii työssään alamiehenä torninosturikuskin työpa
rina. Hän raportoi radiopuhelimella ne asiat konekuskille, mitä 
kuski ei itse näe. ”Alamies ei saa kyseenalaistaa konekuskin pyyn
töjä, sillä kuski tekee työtään sen tiedon perusteella, mitä alamie
heltä saa”, Mihail huomauttaa. 

Alamiehen työ on jatkuvaa palapeliä työmaan tavarapaljouden 
kanssa. ”Mitä järkevämmin alamies varastoinnin hoitaa, sitä no
peammin ja turvallisemmin myös työmaan toiminta etenee. Ylei
nen siisteys ja järjestys tekevät kaikesta helpompaa, nopeampaa ja 
turvallisempaa”, Mihail painottaa.

Kuorman purussa alamiehen on huolehdittava, että se tehdään 
turvallisesti ja oikein, ilman henkilö tai materiaalivahinkoja. 
Oleellista on katsoa, että purkupaikka on rajattu niin, ettei kukaan 
tule yllättäen kuorman alle tai häiritsemään nostoa. 

Mihail ei ole itse todistanut onnettomuuksia kuorman purun 
yhteydessä, mutta läheltä piti tilanteita kyllä. ”Tyypillinen ongel
ma on, että kuormat lastataan liian tiiviisti, jolloin purkutilantees
sa niihin ei saada kuormaliinoja turvallisesti väliin”, hän kertoo. 

Toisinaan myös kuljetusliikkeiden kuskit purkavat kuorman 
puutteellisesti ilman, että alamies ehtii paikalle. Kuljetusliikkeet 
saavat purkaa kuorman itsenäisesti ainoastaan työnjohtajan luval

Kuljetusyrittäjä Tom Rosenström ei 
ole onnekseen todistanut työssään 
tapaturmia, mutta painottaa silti 
erityisesti kuorman asianmukaista 
paketointia. ”Jos palautuksia ei 
pakata oikein, on meillä kuljettajilla 
vaarana pudota tavaranippujen väliin 
kuormaliinoja sitoessa. Väärin pakattu 
kuorma on myös turvallisuusriski 
liikenteessä”, hän varoittaa.

la tietyssä määrätyssä paikassa. Turvallisuuteen vaikuttaa myös ta
varan toimitusaika: väärään aikaan toimitettu kuorma on turvalli
suusriski, sillä kuormalle ei välttämättä ole tilaa varattuna.

Yhteistyötä kuljettajien ja  
urakoitsijoiden välillä
Kuorman purku on siis sekä työmaan että tavarantoimittajien 
yhteispeliä. Molempien on hoidettava oma osuutensa ja samaan 
aikaan huomioitava toista osapuolta, jotta purku voidaan tehdä 
täysin turvallisesti. 

Skanska Konevuokrauksen kuljetuksia yrittäjänä ajava Tom 
Rosenström muistuttaa työmaita palauttamaan lainassa olevan 
vuokrakaluston aina asianmukaisesti pakattuna ja sovitusti, jotta 
kuljettajien työ helpottuisi. ”Työmaa ilmoittaa, että palautuksia 
on tulossa sekä kuinka suuresta kuormasta on kyse. Jos nämä asiat 
ovat kunnossa, mekin voimme tehdä työmme huoletta.” 

Kun kuljettaja tuo kuorman työmaalle, hänen vastuunsa lastis
ta loppuu siihen hetkeen, kun se lasketaan maahan. Vaikka työ
mailla ahtaus ja kiire ajoittain häiritsevät myös kuljettajien työtä 
– sen ei saisi ikinä antaa ottaa valtaa. ”Jos tekisimme yhä enem
män työtämme maltilla ja kohtelisimme omia tavaroitamme yhtä 
hyvin kuin vuokrattuja, niin asiat olisivat paremmin, eikä tapatur
miakaan sattuisi niin usein”, Tom summaa. ■

”Yleinen siisteys 
ja järjestys tekevät 
kaikesta helpompaa, 
nopeampaa ja 
turvallisempaa.”  
– Mihail Malyshev



Saku Petriläinen
nuorempi työnjohtaja, 

Skanska Talonrakennus, Itä-Suomi

Janne Kosonen
putkiasentaja,  

Skanska Talotekniikka

Emma Alatalo
vuosikorjausvastaava, Skanska 

Talonrakennus, Pohjois-Suomi 

Mari Alila
palvelukoordinaattori, 

Skanska Oy

Helsinkiläinen Mari on ollut HRosastolla 
töissä 9 vuotta. Hänen vastuullaan ovat 
toimistopalvelut, matkajärjestelyt, aulan 
vastaanottopalvelut ja pääkonttorin 
turvallisuus. Vapaaajalla Mari ulkoilee 
ystävien kanssa. Elokuviin ja uimahalliin 
ei pääse, mutta leffat Mari katsoo kotona 
Tinderiä kurkkien.

Saku tuli Skanskaan Oppivan 
kautta vuonna 2017. Hän pitää 
jatkuvasta oppimisesta työmaan 
muuttuvassa ympäristössä. 
Monipuolisesti joukkueurheilua 
harrastava Saku on keskittynyt 
koronaaikana rullaluisteluun ja 
moottoripyöräilyyn.

Oululainen Emma toimii takuupuolen 
työnjohtotehtävissä, käy läpi kohteita, on 
yhteyshenkilönä ja hoitaa reklamaatioita. 
Tavallisesti Emma nollaisi aivonsa 
lukkopainin ja brasilialaisen jujutsun 
parissa, mutta nyt hän treenaa ulkona. 
Iloa arkeen tuovat 5vuotias poika ja 
pohjanpystykorva.

Lahtelainen Janne on työskennellyt 
Skanskalla 11 vuotta putkiasennusten 
parissa, huollossa ja urakkapuolella. 
Vapaaaika kuluu kahden lapsen 
ja naisystävän kanssa. Koronaajan 
alussa Jannen death metal bändi piti 
treenitaukoa, mutta lenkkeily ja pyöräily 
luonnossa lisääntyivät.
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Miten vaalit yhteishenkeä 
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”Vaikka pääkonttorilla ihmismäärä on 
vähentynyt, vaalin yhteishenkeä kuten aina. Olen  

positiivinen ja juttelen kaikkien kanssa turvavälit huomioiden. 
Järjestän tiimilleni töihin liittyviä leikkimielisiä viikkokisoja. 
Jouduimme vähentämään väkeä erikoistilanteessa, mutta 

huolehdin siitä, etteivät yhteistyö kumppanimme joutuneet 
lomautuksiin. Pidämme yhteyttä WhatsAppilla,  

kunnes tilanne normalisoituu.”

”Työmaallamme rakennetaan Lappeenrannan  
korkeinta asuinkerrostaloa, johon tulee 12 kerrosta. 

Meillä on todella hyvä ja avoin yhteishenki. Tutut 
ihmiset ovat tehneet pitkään töitä yhdessä, ja 

uusienkin on helppo hypätä luottavaiseen porukkaan. 
Puhumme myös henkilökohtaisista asioista.”

Työni on tavallisestikin melko yksinäistä ja  
teen tätä pitkälti omaan tahtiini. Tunnen paljon Lahden 

putkimiehiä, koska käyn jokaisella työmaalla. Poikkeusaikana 
olen soitellut paljon työkavereilleni ja kysellyt, miten menee. 

Meillä on käytössä myös WhatsApp-ryhmä, jossa  
jaetaan tietoa ja kevyempää sisältöä.

”On tullut soiteltua enemmän ja pidettyä  
yhteyttä Teamsin kautta. Osallistun päivittäisiin etäkahvi- 

taukoihin aina kun ehdin. Kotoa käsinkin pystyy aika helposti 
kommunikoimaan, mutta nyt alkaa jo olla ikävä takaisin  

normaaliin arkeen. Etätöistä on seurannut hyvääkin:  
tekniset taidot ovat kehittyneet tosi monilla.”
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M
arkkinointikoordinaattori Suvi Niinisalon tehtävä
nä on olla yksiköiden tarjoustiimien tukena laatimassa 
Skanskalle laadukkaita ja viimeisteltyjä – eli loppujen lo
pulta voittavia tarjouksia. Hyvässä tarjouksessa huomioi

daan Suvin mielestä aina ensisijaisesti se, mitä asiakas haluaa: ”Yhdes
sä muun tarjoustoiminnan tukitiimin kanssa autamme varmistamaan 
sen, että tarjoukset tehdään aina asiakkaan näkökulma edellä.” 

Taidehistorioitsijaksi kouluttautunut Suvi pitää työssään erityises
ti visuaalisten aineistojen luomisesta: ”Omat tehtäväni riippuvat aina 
hieman projektista, mutta eniten teen visuaalisia aineistoja, kuten info
graafeja, joilla yritän tehdä tarjousasiakirjoissa helpommin ymmärret
täväksi jonkun asian. Autan myös paljon tarjoustekstien tekemisessä.”

Aikaisemmin muun muassa tutkijana ja projektipäällikkönä toimi
neen Suvin visuaalinen lahjakkuus ulottuu työpaikan lisäksi myös va
paaajalle. Suvi on taitava valokuvaaja, jonka pääasiassa luontoaiheisia 
kuvia on esillä hänen suositulla Instagramtilillään. Suippaqnimimer
kin takaa löytyvän tilin kuvista on tykätty jo yhteensä satoja tuhansia, 
ellei miljoonia kertoja.

  Kuvavirtaa luonnon kierron mukaan
Suvin kuvauskohteet vaihtelevat vuodenaikojen mukaan: kevään tul

Työssään markkinointikoordinaattori Suvi Niinisalo 
auttaa yksiköitä laatimaan Skanskalle voittavia 
tarjouksia. Vapaa-ajalla hänet voi löytää kameran  
linssin takaa, keskeltä kauneinta luontoa. 

Suvi työskentelee 
Skanskan Kuopion 
toimipisteessä. 
Hänen tiiminsä asuu 
hajautuneesti ympäri 
Suomen, ja yhteydenpito 
hoituu suurimmaksi 
osaksi sähköisten 
välineiden avulla. 

Valokuvien 
käsittely vie 
joskus enemmän 
aikaa kuin itse 
kuvaaminen. 
”Minulla on periaate, 
että käsittelen kuvat 
suurimmaksi osaksi 
kännykkäsovelluksilla –  
sen avulla erotan 
harrastuksen työnteosta.”  
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Elämäntapana 
visuaalinen 
tarinankerronta

len kuvissa näkyy heräävä luonto, kesällä kukat ja hyönteiset, syksyllä 
lakastuneet lehdet, talvella kuura ja lumihiutaleet. Sosiaalisen median 
ulkopuolella Suvi kuvaa paljon perhettään ja kahta alakouluikäistä las
taan – mutta pitää tiukkaa linjaa siitä, ettei julkaise heistä tunnistetta
via kuvia julkisesti.

Vaikka valokuvaus ei ole osa Suvin toimenkuvaa töissä, on harras
tuksesta hänelle paljon hyötyä myös työelämässä. ”Valokuvaus ruok
kii luovuutta: se ei tarjouksissa tarkoita välttämättä visuaalisuutta vaan 
sitä, että ajatellaan asioita laatikon ulkopuolelta. Toisaalta kuvausreis
suilla voin myös hetkeksi unohtaa työasiat täysin”, hän tuumaa. ■

Teksti: : Valma Korhonen    Kuvat: Petteri Kivimäki

Elämäntapana 
visuaalinen 
tarinankerronta
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Elämyksellinen Hämeenlinnan 
uudistettu pääkirjasto

Hämeenlinnan pääkirjasto avautuu perus- 
korjauksen jälkeen asiakkaille jälleen syksyllä 
2020. Peruskorjauksessa uudistettiin muun 

muassa koko talotekniikka, ikkunat ja akustiikka. 

K
aksi vuotta kestänyt laaja kirjaston peruskorjaus valmistui 
Skanskan osalta etuajassa jo tammikuun 2020 lopulla. Asiak
kaille kirjasto aukeaa syksyllä, koska sitä ennen tilat vielä kalus
tetaan ja varustetaan vastaanottamaan käyttäjänsä. 

Peruskorjauksessa uusittiin muun muassa koko talotekniikka vie
märöinnistä sähkötöihin, ilmastointiin ja automaatioon. Myös ikkunat 
uusittiin ja akustiikkaa parannettiin. Kirjastoon rakennettiin myös  
toinen hissi.

Kirjasto on rakennusteknisesti uusittu vastaamaan nykyajan vaati

muksia, mutta tilojen saneeraus on tehty vanhaa kunnioittaen. Esimerkiksi 
aulan vanhat valaisimet kunnostettiin ja asennettiin takaisin. 

Peruskorjauksen ajan kirjasto on toiminut väistötiloissa. Kirjaston 
muutto takaisin uusittuihin tiloihin ei ole ihan pikkujuttu, sillä muutetta
vana on toistatuhatta kirjaa tai muuta nidettä eli tuhansia muuttolaatikol
lisia aineistoa.

Peruskorjauksen jälkeen Hämeenlinnan kirjasto tarjoaa asiakkailleen 
myös uusia palveluja, muun muassa editointi ja digitointitilan lisäksi 
studiotilan, jossa on mahdollista tuottaa demotasoinen video tai äänite. 
Monikanavaisessa mediatilassa voi kokeilla uusimpia mediamuotoja 
ja välineitä, kuten virtuaalilaseja. Soittohuoneessa on piano ja muita 
soittimia. Uusia toimintoja on kehitetty kaupunkilaisten ideoiden ja 
tarpeiden pohjalta. 

Kaupunginarkkitehti Heikki Aitolan piirtämä kirjastorakennus val
mistui Vanajaveden rannalle vuonna 1983. Rinnetontille rakennettu kir
jastorakennus on porrastettu kolmeen kerrokseen. Pohjoiseen suuntautu
vista suurista ikkunoista näkee suoraan keskiaikaiseen Hämeen linnaan. ■

Teksti: Cristina Rinnetie-Uski   Kuva: Aki Rask


