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Skanskalla on hyvä olla töissä. Näin toivoisin meidän kaikkien 
ajattelevan, myös poikkeusaikana. Turvallisuusohjeet ovat 
koronan myötä täydentyneet ja meiltä kaikilta on vaadittu 
entistäkin enemmän tarkkaavaisuutta. Silti positiivinen ke

hitys työtapaturmien määrässä on taittunut, ja tapaturmia on sattunut 
edellisvuotta enemmän. 

Syitä on monia. Kun kontaktit on laitettu minimiin, työmailla saat
taa olla vähemmän turvallisuusasiantuntijoita ohjaamassa, eikä johto
kaan ole ollut tuttuun tapaan fyysisesti läsnä. Yhteenkuuluvuus on 
saattanut kärsiä, kun etäisyyttä on pidetty ja tauot porrastettu. Olem
me joutuneet etsimään uusia kommunikointikeinoja, joita ehkä vielä 
opettelemme. Turnausväsymyskin paikoitellen vaivaa; alamme tottua 
virustilanteeseen, ja varovaisuus saattaa joskus unohtua.

Välittäminen ulottuu kuitenkin yli koronan kaikkiin työmaillam
me työskenteleviin. Olemme pohtineet paljon sitä, miten viemme 
välittämisen kulttuuria myös urakoitsijoillemme. Miten varmistam
me osaltamme, että aliurakoitsijatkin tekevät työnsä paitsi fyysisesti 
turvallisesti, myös psyykkisesti turvallisessa ja välittävässä työympä
ristössä?

Haluamme, että Skanskan työmaat tunnetaan turvallisina työpaik
koina, joissa saa olla oma itsensä ja kunnioitetaan toisia. Alan isona 
tekijänä meillä on vastuu kehittää työelämää edelleen vastuullisem
paan suuntaan. Jokaisella on oikeus myös reiluihin työehtoihin, ja py
rimme osaltamme varmistamaan tämän entistä paremmin laaduk
kailla hankintaprosesseillamme ja tietoisuuden kasvattamisella.

Välittämisen kulttuurin rakentamiseen tarvitaan meistä jokais
ta. Esimiehiltä vaaditaan kykyä johtaa myös poikkeusoloissa, jolloin 
viestinnän merkitys korostuu. Jos havaitsemme puutteita turvalli
suudessa tai tiedonjaossa, jokainen meistä voi viedä asiaa eteenpäin 
työmaan vastaavalle mestarille tai vaikkapa työsuojeluvaltuutetulle. 

Auttavia tahoja varmasti löytyy. Jokaisella meistä on kuitenkin 
vastuunsa kuunnella ja osoittaa välittämistä arvojemme 

mukaisesti.
Mieti lehteä lukiessasi, miten itse voisit luoda luon

tevia tilanteita keskusteluun ja kuunteluun tänäkin 
aikana? 

–  Nina Jankola-Väntär, henkilöstöjohtaja

Lisää turvallisuuden
tunnetta jokaisen 
työarkeen
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PÄRISTÖMERKKI

MILJÖMÄRKT

Laatupäällikkö Riia Aaltonen, kehitysinsinööri Pekka Kujansuu sekä kehityspäällikkö  

Antti Talo palkittiin erinomaisesta toiminnastaan tuotannonsuunnittelun kehittämisen paris

sa. Tiimi on tinkimättömästi kehittänyt aikataulusuunnittelua ja tahtituotantoa yhteistyössä 

projekteilla työskentelevien kanssa. Globaalit Skanska Awards palkinnot jaettiin tänä vuonna 

Skanska Live virtuaalitapahtumassa.

Onnea tiimille!

Kiitos, kun autat 
meitä ymmärtämään 
itseämme
Kiitos teille kaikille, jotka kerroitte mielipiteenne One 

Skanska hengessä! Äänelläsi on merkitys henkilöstötut

kimuksen tulokset auttavat meitä ymmärtämään parem

min niin tiimien, liiketoimintayksiköiden kuin koko kon

serninkin vahvuuksia ja kehityskohteita. 

Suomen tulokset julkaistaan joulukuun lopussa, jon

ka jälkeen jokainen esimies käy tulokset läpi oman tii

minsä kanssa. Tutkimustulosten hyödyntäminen auttaa 

Skanska Suomen aikatauluosaamiselle 
tunnustus erinomaisesta toiminnasta

Lisää palkittua osaamista: 

meitä toteuttamaan arvojamme ja Voittoa vastuullisesti 

2020 strategiaamme, jolla jatkamme vielä ensi vuoden 

ajan.  

Skanskan globaali, koko konsernin laajuinen henkilös

tötutkimus saatiin päätökseen lokakuussa. Tutkimukseen 

vastasi yhteensä 20 302 skanskalaista. Suomessa vasta

usprosentti oli 87 % ja globaalisti 72 %.

Skanskan ympäristöviikolla palkitut
 HSEasiantuntija Heikki Qvick ja työnjohtaja Tuukka Järvinen 

valittiin vuoden ympäristösankareiksi. 

 VALTARI-allianssi palkittiin ympäristösankarillisena työmaana.

Skanskan laatukilpailu
 Vuoden työmaa: Olympiastadionin perusparannus ja uudista

minen, EteläSuomi Toimitilarakentaminen.

 Hyvä laatuteko: IoTolosuhdeseuranta, Skanska Rakennuskone

 Ansioitunut yhteistyökumppani: Koneyhtymä Rättö Oy.

Skanskan laatukilpailun kunniamaininnat
 Poikkeamaraportin ennakkoilmoitus: VALTARI / Skanska Infra.

 Toimittajapalautteen hyödyntäminen: Hankinta / Skanska Oy 

Laadunmittaustiimi: EteläSuomi Asuntorakentaminen.

Ulkoiset kilpailut
 Olympiastadionin perusparannus

hankkeelle Arkkitehtuurin Finlan

diapalkinto, Puupalkinto 2020 ja 

RILPalkinto 2020.

 Kaupunkiympäristötalo valittiin 

Suomen ja Baltian maiden Tekla 

BIM Awards 2020 kilpailun voitta

jaksi.

 HennaRiikka Erolan vetämä maa

laritiimi äänestettiin yleisön suosi

kiksi RT:n Laadun Rakentaja 2020 

kilpailussa. Lue juttu s. 6.

 Skanskalle toinen sija rakennusalan 

yrityksistä Universumin ammatti

laisten työnantajamielikuvia koske

vassa tutkimuksessa.

 Skanska 50 halutuimman työnan

tajan joukossa Academic Workin 

nuorten ammattilaisten mielipiteitä 

mittaavassa tutkimuksessa.

Kuva: Creamframe Oy

VALTARI-allianssi

Tuukka Järvinen

Heikki Qvick

Pekka Kujansuu, Riia Aaltonen ja Antti Talo.
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Kuva: Aki Rask

Välittämisen 
kulttuuria 
rakentamassa

O
len aina tykännyt tietopohjaisesta päätöksenteos
ta niin asiantuntijatehtävissä kuin nyt johtajana. 
On positiivista, että Skanskalla toimeen tartutaan 
ripeästi. Samalla on kuitenkin tärkeää raivata aikaa 

sen pohtimiseen, miten asioita voidaan toteuttaa fiksummin. 
Miten oikeat ihmiset saadaan oikeaan aikaan tekemään oikeita 
päätöksiä?

Jotta ihmisten osaamista ja ajatuksia voidaan hyödyntää, 
heitä pitää arvostaa. Vain niin vapautamme kapasiteettim
me yhteiseen käyttöön. Tämä pätee niin turvallisuudessa kuin 
ympäristöasioissa. Arvostaminen ja välittäminen on kah
den kauppa; jokaisen osapuolen täytyy olla mukana luomassa 
Skanskan toimintakulttuuria. Välittämistä on myös jämäkkä 
epäkohtiin puuttuminen. 

Rakentajat ovat nopeita oppimaan uutta. Näin kävi esi
merkiksi jätehuollossa – energiajäteroskikset ovat täyttyneet 
työmailla kiitettävästi. Nyt olemme uuden haasteen edessä, 
kun jätelaki uudistuu vuonna 2021. Erityisesti muovi ja puu 
pitää saada kiertämään materiaalina, ei poltettavana tavara
na. Käytännössä se tarkoittaa sitä, että sekajäte ja energiajä
te poistuvat, ja tilalle tulee materiaalien kiertotaloutta tuke
va syntypaikkalajittelu. Tulevaisuudessa tulemme näkemään 
myös päästöttömiä, täysin sähköisillä työkoneilla rakentuvia 
työmaita.

Skanskan Hiilitiekartta on suunniteltu vuoteen 2045 asti. 
Se tuntuu käsittämättömän pitkältä aikajänteeltä. Tulokselli
suus edellyttää pitkäpinnaista suunnittelua ja kärsivällisyyttä. 
Se sopii omaan ajattelutapaani. Tämä ei ole mikään sprintti, 
vaan näitä asioita viedään eteenpäin maratonina.”  ■

Helsingissä asuvan HSEjohtaja Antti Leinon 
perheeseen kuuluu vaimo, kaksi teiniikäistä 
lasta ja shetlanninlammaskoira. ”Voin ylpeänä 
seistä sen takana, kenelle töitä teen. Skanskalla 
ollaan tietoisia toimintamme vaikutuksista. 
Teemme paljon sen eteen, että työskentelemme 
turvallisesti sekä terveellisesti ja käytämme 
luonnonvaroja mahdollisimman fiksusti.”

Antti Leino tuli Skanskalle 16 vuotta sitten ja työskenteli 
vuosia turvallisuuspäällikkönä. Ympäristöasioiden 
siirtyessä osaksi Skanskan HSE-yksikköä (Health, Safety 
and Environment) Antinkin rooli muuttui, ja vuoden 2020 
kesällä hän aloitti Skanskan HSE-johtajana.

”
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Skanskan, Rakennusliiton ja Baronan Mestarikisällityössä
oppimisohjelma ponkaisi viime vuonna käyntiin kuuden ki
sällikokelaan ja heidän kokeneiden aisapariensa johdolla. Po
sitiivisen palautteen ja rohkaisevien tulosten johdosta ohjel
maa päätettiin jatkaa myös tulevalle vuodelle. 

Eetu Virtanen ja Vikke Ala-Kokko aloittivat kisälleinä 
syksyllä 2019. Ohjelman myötä molemmille syttyi kipinä 
kouluttautua alalle. Nyt Skanskan Kalasataman työmaalla 
puhelimeen vastaa elämästä uuden suunnan löytänyt Eetu.

”Aloitan rakennusalan ammattitutkinnon opiskelut oppi
sopimuksella. Kunhan perustutkinto on alla, suuntaan seu
raavaan kouluun. Olen päättänyt luoda määrätietoisesti uraa 
alalla”, kertoo työmaalla ympäristö ja logistiikkavastaavana 
työskentelevä Eetu. 

Entinen huonoon suuntaan vienyt seura on jäänyt taak

Oman elämänsä 
mestareita

se ja Eetu on löytänyt paikkansa turvallisesta työyhteisöstä. 
”Täällä ei ole mitään perusraksajöröjukkailua vaan oikeaa 
välittämistä. Jos työmaalla nähdään vaaranpaikkoja, niistä 
sanotaan työkavereille vilpittömästi. En pysty kehumaan il
mapiiriä tarpeeksi.”

Vikke puolestaan suorittaa paraikaa rakennusinsinöörin 
tutkintoa Kuopiossa. Opintoihin innosti puolen vuoden kisäl
likokemus Helsingissä, joka huipentui vakituiseen työpaik
kaan Skanskalla.

”Runkoporukassa työskentely innosti tavoittelemaan ra
kennusinsinöörin tutkintoa. Ilman ohjelmaan mukaan pääsyä 
olisin varmaan opiskellut tradenomiksi tai mennyt kauppaan 
töihin. Skanskan kautta löytyi kuitenkin oma juttu. Tuntuu 
hyvältä, kun omaan osaamiseen on näin luotettu”, opinto
vapaalta tavoitettu Vikke kertoo.

Kuvat: Johanna Hellsten, 
Jussi Liikala / Direktör Oy

Eetu Virtanen ja Vikke AlaKokko lähtivät molemmat kouluttautu
maan rakennusalalle Mestarikisällityössäoppimisohjelman 
innostamana. Skanskalta työpaikan saaneet nuoret suorittavat 
opinnot joko oppisopimuksella tai opintovapaalla.

Skanska ja Tampereen seudun ammattiopisto Tredu käynnisti
vät kiertotalouden edistämiseen liittyvän yhteistyöhankkeen 
Tampereella.

Skanska luovuttaa Tredun käyttöön työmailta ylijääneitä, 
käyttämättömiä ja rahanarvoisia, mutta pieniä eriä valikoituja 
materiaaleja käytettäväksi opetustarkoituksessa. Opetukses
sa voidaan hyödyntää pienetkin materiaalierät, koska työn 
laajuus voidaan osaltaan mitoittaa materiaalien määrään.

”Pyrimme siihen, että ylijäämämateriaalia jää mahdollisim
man vähän, mutta jos käyttökelpoista materiaalia kuitenkin 
jää, se kannattaa hyödyntää. Luovutettava materiaali voi olla 
esimerkiksi puutavaraa, kestopuuta, laattoja, tiiliä tai harkko
ja, kertoo tulosyksikön johtaja Antti Palo-oja Skanskalta.

Työmaan ylijäämä
materiaalit hyötykäyttöön 
opetuksessa 

Skanskan työmaalta ylijäänyttä materiaalia 
hyödynnetään opetuskäytössä.

Vikke Ala-KokkoEetu Virtanen
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M
aalaamme työssämme viimeistä pintaa, joten laadul
la on siitäkin syystä meille suuri merkitys. Työ pitää 
tehdä niin, että siitä voi olla itse ylpeä eikä tarvitse 
harmitella jälkikäteen”, sanoo laatukilpailun yleisö

suosikiksi noussutta tiimiä luotsaava Henna-Riikka Erola.
Lahden seudulla toimiva neljän naisen ryhmä tunnetaan luo

tettavana, aikaansaavana ja monitaitoisena. Vuonna 2002 maa
lariksi valmistunut ja Skanskalla vuodesta 2005 alkaen työsken
nellyt HennaRiikka on tiimin kokenein jäsen. Yhdeksän vuotta 
sitten hän sai työparikseen Essi Eerolan ja kolme vuotta sitten 
mukaan tulivat Saaramaria Hautakangas ja Kirsi Laakko.

Keskenään erilaisia tiimiläisiä yhdistää laatutietoisuus ja terve 
ammattiylpeys.  

”Me tehdään ammattitaidolla, nopeasti, tehokkaasti ja fiksus
ti töitä”, sanoo Saaramaria. ”Meidän jälkiämme ei yleensä tarvitse 
korjailla. Pyritään siihen, että kerralla tehdään valmista ja hyvää”, 
vahvistaa Kirsi.

Oikealla asenteella onnistuu
Tarkkuudestaan tunnettua maalaritiimiä on tänä vuonna työl
listänyt erityisesti Lahdessa Kivimaan koulun peruskorjaus ja 

Laadukas lopputulos syntyy 
yhteistyöllä ja välittämisellä

Neljän naisen maalaritiimi 
Skanskalta vei ammattitaidollaan 
ja iloisella aitoudellaan Rakennus
teollisuus RT:n Laadun Rakentaja 
2020 kilpailun yleisöäänestyksen 
ylivoimaisen voiton.

Kirsi Laakon, Essi Eerolan, HennaRiikka Erolan ja Saaramaria 
Hautakankaan muodostama tiimi sai lähes puolet Laadun Rakentaja 
kilpailun yleisöäänistä. ”Jo se tuntui hienolta, että meidät valittiin 
ehdokkaaksi ja siten annettiin tunnustusta tehdystä työstä”, Henna
Riikka kertoo. 

Teksti: Janne Suokas  Kuvat: Rakennusteollisuus RT

”
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laajennus. Nelikon aiempia kohteita ovat muun muassa Lahden 
kaupunginsairaalan laajennus ja saneeraus sekä Hämeenlinnan 
kaupungin pääkirjasto. 

Maalari antaa kohteelle viimeisen silauksen, mutta laadukas 
lopputulos on aina monen tekijän summa. ”Kun työmaalla kaikki 
ovat kiinnostuneita lopputuloksesta ja huomioivat muut niin, että 
jokainen voi tehdä oman osuutensa mahdollisimman hyvin, syn
tyy parasta jälkeä”, HennaRiikka pohtii.

Toisten huomioiminen tarkoittaa yhteistyötä, ja sitä taas hel
pottaa työmaan hyvä yhteishenki. ”Maalari ei voi vain kulkea it
sekseen, vaan on oltava sosiaalinen ja kyseltävä muilta heidän töi
densä etenemisestä. Kun asioita tehdään oikeassa järjestyksessä, 
säästyy paljon aikaa ja vaivaa”, HennaRiikka jatkaa.

Pintakäsittely ja maalaustöiden lisäksi monitaitoiselta tiimiltä 
luonnistuvat monet muutkin työt. HennaRiikan erikoisalaa ovat 
palomassaukset ja Essi puolestaan hallitsee esimerkiksi veden
eristystyöt. ”Tavallaan umpioin elementin saumoja. Se on varotoi
menpide, ettei koulujen vanhetessa pääse mitään toksiineja hengi
tysilmaan”, Essi kertoo.

Itseohjautuvalle tiimille kelpaavat kaikki työt ja valmista jälkeä 
syntyy aina. ”Hyvä yhteishenki lähtee siitä, ettei toisten jälkiä tar

vitse korjailla eikä kenenkään tekemisiä tarvitse vahtia. Jokaisella 
on välillä huonompia päiviä, mutta keskinäisellä huumorilla ne
kin yleensä kirkastuvat”, HennaRiikka sanoo.

Paras osaaminen käyttöön
Skanskan ehdokkaat Laadun Rakentaja kilpailuun tänä vuonna 
organisoineen rakennuspäällikkö Ilkka Halisen mukaan maala
ritiimi erottui heti edukseen ammattiylpeydellään, asenteellaan ja 
yhteen hiileen puhaltamisellaan.  

”Tiimi edustaa samalla myös tervetullutta monimuotoisuutta 
edelleen varsin miesvaltaisella rakennusalalla. On tärkeää antaa 
kaikille mahdollisuus näyttää kykynsä, koska vain siten saamme 
parhaat voimat käyttöön”, Ilkka sanoo.

Skanskan sisäiset ja alan yhteiset laatukilpailut ovat tärkeitä ra
kentamisen laadun parantamiseksi, hyvien käytäntöjen jakami
seksi ja positiivisen näkyvyyden saamiseksi koko rakennusalalle. 
Samalla voidaan antaa tunnustusta hyvin tehdystä työstä.

”Jokaisella työmaalla ei tarvitse keksiä pyörää uudestaan, vaan 
voimme oppia muilta. Laadukkaasti tehty työ on kaikkein tuotta
vinta. Myös asiakkaat arvostavat ja luottavat hyvää työtä tekeviin 
ihmisiin”, Ilkka kiteyttää.  ■
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Teksti: Saara Pakarinen
Kuva: Aki Rask

Vanhempi työnjohtaja 
Ville Kangas uskoo, että 
turvallisuusasiat on helppo 
ottaa puheeksi, kun 
keskusteluyhteys on jo 
luotu perehdytyksessä.

Lähiperehdytyksessä voidaan keskittyä 
vuorovaikutukseen, koska ohjeet on annettu 
verkkoperehdytyksessä. 

”Työmaaperehdytykset voivat erota toisis
taan kuin yö ja päivä. Meillä korostuu vuo
rovaikutus ja vastuu kaikkien työmaalla 
työskentelevien turvallisuudesta. Aiemmis
sa työpaikoissa olen nähnyt, että ruksitellaan 
vain vastuut papereihin, lyödään nimet alle 
ja mennään äkkiä oikeisiin töihin. Meillä on 
tarkoitus saada kaikki varmasti ehjänä ko
tiin.

Lappeenrannassa meillä on paljon omia 
työntekijöitä ja tuttuja aliurakoitsijoita. Kun 
tunnetaan, on helppo ajatella myös työkave
rin turvallisuutta. Sitouttaminen on vaike
ampaa, jos työmaalla on paljon lyhytaikaisia 
aliurakoitsijoita. 

Perehdyttäminen onkin uudistettu Skanskas
sa perusteellisesti. Se muodostuu Skanskaan, 

yksikköön, hankkeeseen, työympäristöön ja 
työhön perehdyttämisestä.  Työmaaperehdy
tys on yksi osa kokonaisuutta. Kolmivaihei
nen, LIFEhenkinen työmaaperehdytys on 
antanut tilaa aidolle kohtaamiselle. 

Verkkoperehdytys yllätti myönteises
ti. Lähes kaikki urakoitsijoidenkin työntekijät 
ovat suorittaneet Valmiina työhön – työmail
le perehdytys verkkokurssin etukäteen. Kun 
säännöt ja ohjeet on jo kerrattu, voimme kes
kittyä keskusteluyhteyden luomiseen.

Lähiperehdytyksessä yritän rau
hoittaa tilan ja pyrin olemaan selkeä sekä 
positiivinen. Mietin, miten kommunikoin 
oleellisen juuri tälle työntekijälle tai ryhmäl
le. Liian pienellä porukalla keskustelu voi olla 
vaisua. Onneksi ryhmiin osuu usein joku pu

Vanhempi työnjohtaja Ville Kangas perehdyttää sekä Skanskan uudet työntekijät 
että aliurakoitsijat As. Oy Lappeenrannan Majakan työmaahan. Skanskan 
entisestäänkin syventynyt kolmiosainen perehdytysmalli miellyttää keskusteluun 
kannustavaa työnjohtajaa. 

Skanska rakentaa Posivalle Eurajoen 
Olkiluotoon käytetyn ydinpolttoaineen 
kapselointilaitoksen. Kansainvälisesti mer
kittävän hankkeen toteutusta siivittää pit
käaikainen asiakassuhde tilaajan kanssa.

O
lkiluodon saarelle nouseva kapselointilai
tos on osa Posivan ja sen omistajien Teolli
suuden Voima Oyj:n ja Fortum Power and 
Heat Oy:n suunnitelmaa aloittaa ensim
mäisenä maailmassa ydinjätteen turvalli
nen loppusijoitus peruskallioon. Laitoksen 

käynnistyttyä siellä pakataan käytetty ydinpolttoaine kupari
valurautakapseleihin, jotka loppusijoitetaan syvälle maan alle 
louhittuun ONKALOn® luolastoon. 

”Kapselointilaitos on ainutlaatuinen pilottikohde. Va
litsimme kattavan urakkakilpailutuksen jälkeen Skanskan 
toteuttamaan sen rakennusvaiheen. Skanskan aikaisem
pi kokemus ydinvoimalaalueen hankkeista tuo varmuut
ta, ja henkilöstökin on meille entuudestaan tuttua”, kertoo 
työmaapäällikkönä toimiva Teollisuuden Voiman vanhempi 
projektipäällikkö Jari Eskola.

Olkiluodossa pitkät työsuhteet ovat olleet tyypillisiä niin urakoitsijan 
kuin tilaajan puolella. Henkilöstön vaihtuvuus on silti ollut riittävää. 
”Kapselointilaitosta rakentaa nyt varsin nuori Skanskan tiimi. Se on 
mielestäni vahvuus, sillä tekemisen meininki on tuoretta. Heistä kasvaa 
kovia tulevaisuuden tekijöitä,” Jari Eskola sanoo.

Teksti: Janne Suokas    Kuvat: Aki Rask

heliaampikin kaveri. Tarkoitus on madaltaa 
kynnystä tulla kertomaan tapaturma tai laa
turiskistä, kun työnjohtajan ja työsuojeluval
tuutetun kasvot ovat tuttuja.

Työmaakierroksella käyn läpi alue
suunnitelmaa. Esittelen mistä löytyy esimer
kiksi rakennushissi tai ensiapu. Perehdyttä
jällä pitääkin olla hyvä yleiskuva työmaasta. 
Yleensä pystyn painottamaan esittelyä esi
merkiksi kaivantoturvallisuuteen tai putoa
missuojaukseen sen mukaan, mikä on työn
tekijän tehtävissä oleellisinta. 

Kaikki osiot työmaaperehdytyksessä ovat tär
keitä. On tärkeää, että ei pelkästään keski
tyttäisi omaan työhön ja suoritukseen, vaan 
jokainen huomioisi muidenkin työturvalli
suuden työtä tehdessään.”  ■

Perusteellisia 
työmaaperehdytyksiä 
yhdessä keskustellen
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Olkiluodossa on ydinvoimalatoiminnan laajentamisen ja käyte
tyn ydinpolttoaineen loppusijoituksen tiimoilta rakennettu viime 
vuosikymmeninä paljon. Moni rakennuksista on Skanskan toteutta
ma. Posivan kanssa yhteistyö on jatkunut yhtäjaksoisesti 2000luvun 
alusta lähtien, ja sen myötä saarelle on noussut muun muassa TVO:n 
keskuskonttori, Olkiluodon vierailukeskus ja useita teollisuusraken
nuksia. 

Skanskan pitkäaikainen toiminta ydinlaitosalueella on luonut 
perustan luottamukseen perustuvalle asiakassuhteelle ja sujuval
le yhteistyölle. ”Kapselointilaitoksen rakennustyöt käynnistyivät ke
säkuussa 2019 täydellä vauhdilla alusta lähtien. Tämän mahdollisti 
loistavasti sujunut valmisteluvaihe, jossa tehtiin pääosa dokumenteis
ta ja valittiin henkilöt tehtäviin”, Eskola kertoo tyytyväisenä.

Luottamus syntyy avoimuudesta
Kapselointilaitosta on Skanskalta rakentamassa 14 toimihenkilöä ja 
10 työntekijää. Koko tiimi tulee Skanska Talonrakennuksen Länsi
Suomen yksiköstä, ja noin puolet heistä on työskennellyt Olkiluodos
sa aiemminkin. Vastaava työnjohtaja Joonas Leino on työskennellyt 
saarella projekteissa jo kymmenen vuoden ajan. 

”Kun tuntee jo entuudestaan asiakkaan edustajat ja toimintatavat, 
ei tarvitse käyttää ensimmäistä puolta vuotta tutustumiseen. Yhteis
työ sujuu, ja jokaisen vahvuudet tulevat parhaalla tavalla käyttöön”, 
Leino listaa pitkän asiakassuhteen etuja.

Kapselointilaitoksen työmaalla kanssakäyminen asiakkaan kanssa 
on päivittäistä. Siitä pitävät huolen yhteistuotantoryhmien säännölli
set kokoukset sekä viikoittaiset suunnittelupalaverit, joissa Skanskan 
ja tilaajan edustajat sekä suunnittelijat ratkovat eri tekniikkaalueiden 
suunnitteluasioita. Leinon mukaan jokapäiväinen työskentely yhdes
sä onkin ainoa oikea tapa toteuttaa isoja ja vaativia hankkeita.

”Kaikissa toteuttamissamme hankkeissa lähtökohtana on se, että 
asiakkaalle saadaan paras mahdollinen lopputulos. Se taas edellyttää, 
että teemme mitä lupaamme ja olemme aidosti avoimia”, hän sanoo.

”Luottamus rakentuu molempiin suuntiin”, Jari Eskola jatkaa. 
”Kun kaikista asioista – hankalistakin – puhutaan avoimesti ja heti, ei 
mikään asia pääse kehittymään yhteistyön esteeksi.”

Turvallisuus etusijalla
Kapselointilaitoksen toteuttaminen on ydinenergialain mukaista ra
kentamista, jota valvoo Säteilyturvakeskus. Hankkeen valmisteluvai
heessa tietyt henkilöt on hyväksytettävä myös viranomaisilla. Ydin
laitosalueen kulunvalvonta on tarkkaa, ja jokaisesta työntekijästä 
tehdään turvallisuusselvitys kulkulupaa varten.

Skanskan työntekijöillä Kari Raitasella ja Teuvo Koskisella on 
molemmilla jo vuosikymmenen kokemus Olkiluodossa työskentelys
tä. Kooltaan Turun linnaa vastaavan, seitsemänkerroksisen kapseloin
tilaitoksen rakentaminen turvallisesti asettaa omat vaatimuksensa. 

”Onhan tämä erilaista kuin kerrostalorakentaminen”, toteaa Skans
kan Satakunnan yksikön työsuojeluvaltuutettuna toimiva Kari Raita
nen. ”Turvallisuusluokitusten mukaiset betonirakenteet ovat vaati
via: on paljon korkeita seiniä ja vahvoja holveja. Valjastyöskentelyä on 

myös paljon. Työmaa on haastava, mutta työturvallisuuteen myös pa
nostetaan paljon.”

Tilaaja on asettanut työmaan turvallisuudesta sekä siisteydestä ja 
järjestyksestä korkeat tavoitteet, ja valvoo myös itse niiden toteutu
mista. Erikoisuutena työmaalla on käytössä kaksi torninosturia, joi
den järjestelmät varoittavat kuljettajaa törmäyksestä. Myös koronae
pidemian ehkäisy on huomioitu muun muassa turvavälimerkinnöin 
ja lisäämällä taukotiloja.

Syksyyn mennessä kapselointilaitoksen kaikista betonirakenteista 
oli aikataulun mukaisesti valettu jo yli puolet.

”Vakavilta tapaturmilta on säästytty, mikä on työmaan haastavuus 
huomioiden mielestäni hyvä saavutus”, sanoo työmaan työsuojelu
valtuutettu ja yhteysmies Teuvo Koskinen. ”Kun jatkossakin saadaan 
tehdä työtä yhtä laadukkaasti ja turvallisesti, niin hyvä tulee.”   ■

Olkiluodon käytetyn ydin polttoaineen kapselointilaitos 
• Skanska Talonrakennus toteuttaa hankkeen 

sovellettuna projektinjohtourakkana• Laitoksen kerrosala 11 500 m² ja tilavuus 70 000 m³
• Rakennuksessa betonirakenteita 16 000 m³ ja 

terästä 2,5 Mkg
• Rakentaminen alkoi kesäkuussa 2019• Laitoksen on määrä valmistua kesällä 2022

• Rakentamisen jälkeen alkaa tuotantolaitteiden 
asennusvaihe

Vastaava työnjohtaja Joonas Leino kertoo 
työmaan rakentuvan aikataulussa. 

Teollisuuden Voiman vanhempi projekti
päällikkö Jari Eskola toimii kapselointilaitoksen 
työmaan työmaapäällikkönä.

Kapselointilaitos rakentuu turvallisuusluokituksen 
mukaisista vahvoista betonirakenteista.

Työmaan työsuojeluvaltuutettuna ja yhteys
henkilönä toimivan Teuvo Koskisen mukaan 
turvallisuus on etusijalla haastavalla työmaalla.

Olkiluodon käytetyn 
ydinpolttoaineen 
kapselointilaitos on 
ensimmäinen laatuaan 
maailmassa.
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Tehdään yhdessä hiilineutraali tulevaisuus 
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Teksti: Saara Pakarinen   Kuva: Petteri Kivimäki 

Skanska pyrkii maailmanlaajuisesti hiilineutraaliuteen vuoteen 
2045 mennessä. ”Meistä jokaisen skanskalaisen tulee osallistua 
ilmastotyöhön. Materiaalihukan minimointi, huolellinen lajittelu ja 
energiatehokkaat työskentelytavat ovat esimerkkejä konkreettisista 
keinoista vaikuttaa”, sanovat Skanskan ympäristöasiantuntija Laura 
Eklund ja tuotantoinsinööri Maria Ruissalo.

Päästöjä vähentävä toimintatapa on usein myös tehokas, 
eikä käytäntöjen ideointiin tarvitse ympäristöalan 
koulutusta, sanovat tuotantoinsinööri Maria Ruissalo ja 
ympäristöasiantuntija Laura Eklund.

Hiilineutraaliuteen 
siirtyminen merkitsee 
ensi  sijaisesti asenteiden 
ja toiminta kulttuurin 
muutosta.

R
akennusalan yritysten ympäris
tötoimilla on todellinen merkitys 
maapallon tulevaisuuteen, koska 
ala aiheuttaa runsaasti päästö
jä – jopa 40 prosenttia kaikista 

kasvihuonekaasupäästöistä. Vastuullisuus 
kuuluu Skanskan arvoihin, mutta kehityk
semme taustalla ovat myös kansainväliset 
päästörajoitukset sekä asiakkaiden lisään
tyneet toiveet. Huoli yhteisestä maapallosta 
näkyy kaikkialla.

”Hiilineutraaliuteen siirtyminen mer
kitsee ensisijaisesti asenteiden ja toimin
takulttuurin muutosta. Skanskalaiset ovat 
kokemukseni mukaan ottaneet tavoitteen 
positiivisesti vastaan”, sanoo ympäristö
asiantuntija Laura Eklund.

Hiilineutraaliustavoitteeseen tietä viitoit
taa tänä vuonna käyttöön otettu hiilitiekart
ta. Siihen liittyen käynnistetään parhaillaan 
työryhmiä, joihin ovat tervetulleita kaikki 
ilmastotyöstä kiinnostuneet skanskalaiset. 
Yksi heistä on Jyväskylässä Laukaassa Vih
tavuoren koulukeskusta parhaillaan raken
tava tuotantoinsinööri Maria Ruissalo. 

”Ilmastotietoisuus on lisääntynyt, mutta 
työmailla kaivataan tietoa hyvistä käytän
nöistä sekä mahdollisuuksia niiden toteut
tamiseen. Tämä työ saadaan pian käyntiin”, 
Maria sanoo. 

Omista hankkeista liikkeelle
Laura ja Maria pohtivat koulukeskuksen työmaalla käytännön 
keinoja hiilineutraaliuden saavuttamiseksi. Tavoite on kun
nianhimoinen, sillä siihen sisältyvät Skanskan omien suorien 
päästöjen lisäksi hankkeiden toimitusketjuissa syntyvät pääs
töt. 

”Meidän on tarkasteltava hankkeidemme koko elinkaaren 
hiilijalanjälkeä, sillä se on tärkeää asiakkaillemmekin. Tämä 
kattaa rakennusmateriaaleihin sitoutuneiden päästöjen li
säksi myös rakennusten käytönaikaiset päästöt. Vähähiilisyys 
on otettava suunnittelua ja hankintoja ohjaavaksi kriteeriksi”, 
Laura avaa hiilitiekartan painopisteitä.

Hyvien käytäntöjen kehittäminen lähtee liikkeelle Skans
kan omista hankkeista. Välitavoitteena matkalla hiilineut
raaliuteen on vähentää kasvihuonekaasupäästöjä 50 prosent
tia vuoden 2015 tasosta vuoteen 2030 mennessä Skanskan 
omissa asunto ja toimitilakehityshankkeissa. Rakennuttajana 
Skanska voi jo projektien suunnitteluvaiheessa vaikuttaa ym
päristövastuullisiin valintoihin.

”Energiankäytön päästöjä voimme vähentää jo heti ener
giatehokkuustoimilla ja siirtymällä fossiilisista lähteistä uusiu
tuviin. Rakennusmateriaaleista tarkasteluun otetaan ensim
mäisenä paljon päästöjä synnyttävät betoni ja teräs”, Laura 
kertoo.

”Vähähiilisyys tarkoittaa usein myös tehokkuutta”, Maria 
muistuttaa. ”Ihmiset säästävät jo työmailla materiaaleja tai 
energiaa ja lajittelevat jätteitä, mutta eivät välttämättä tunnista 
tekevänsä ilmastotekoja.”

Ilmastotyö alkaa sinusta
Käytännön ilmastotyötä edistämään perustetaan kahdeksan 
työryhmää. Tänä vuonna käynnistyvät ryhmät koskevat vähä
hiilisiä hankintoja ja suunnittelun ohjausta, vähähiilistä infraa, 
hiililaskennan kehit
tämistä sekä rapor
toinnin kehittämistä. 
Ryhmiin voi osallis
tua ottamalla yhteyttä 
ryhmänvetäjään. 

Ensi vuonna käyn
nistyvään vähähiili
nen työmaa työryh
mään voi ilmoittautua 
suoraan Lauralle. 

”Työryhmissä laaditaan päivittyvä lista tehtävistä, joita te
kemään toivotaan mahdollisimman monia asiasta kiinnostu
neita. Osallistuakseen ei tarvitse olla ammattilainen, vaan oma 
motivaatio riittää”, Laura kertoo. ”Toki kenenkään ei tarvitse 
odottaa valmiita ohjeita, vaan parannuskohteita voi aina eh
dottaa esimerkiksi työmaan ympäristövastaavalle tai alueen 
HSEasiantuntijalle.”

Maria odottaa jo innolla hiilityöryhmien työskentelyä. 
”Odotan eniten hyvien käytäntöjen jakamista – työmailla ei 
tarvitse keksiä kaikkia keinoja itse. Ja kun päästöraportointi 
kehittyy, saamme myös tietoa toimien vaikutuksista.”  ■
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Yhteinen ponnistus 
asiakkaan ja asukkaiden 
hyväksi
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HASO Kuusikkotie 78:n työmaalla Helsingissä nähtiin juhannuksena todellista 

talkoohenkeä. Rakentajien hurjan yhteisponnistuksen ansiosta asukkaat 

pääsivät muuttamaan uusiin koteihinsa suunnitellussa aikataulussa.

Vallox pysäytti jopa tuotantolinjansa valmistaakseen meille uupuvat 
kaksi laitetta. KJIlmastoinnin Mikko Laakso taas teki aivan ratkai
sevan työn kohteen ilmanvaihdon säätöjen tarkistusmittauksissa ja 
kuntoon saamisessa”, Visti kiittelee.

Hyvällä tsempillä maaliin saakka
Vapaaehtoiset jatkoivat töitä läpi koko juhannusviikonlopun, ja työpäi
vät venyivät ympäripyöreiksi aina seuraavan viikon torstaina järjestet
tyyn luovutuskokoukseen saakka. Tuomo Visti laati jokaiselle ohjeet 
päivän aikana tehtävistä töistä. Viestinsä hän päätti usein kannustaviin 
sitaatteihin urheilijoilta, ja nämä saivatkin hyvän vastaanoton. Ruoka
huoltokin pelasi, kun Visti kokkasi juhannusviikonlopun ateriat koto
aan tuomallaan grillillä.

”Yhteishenki oli loistava ja työt sujuivat, sillä kaikki halusivat tehdä 
osansa mahdollisimman hyvin. Vaikka paine oli varmasti kova, työn
johto painotti, että tehdään työt hätäilemättä ja laadukkaasti. Minun 
oli lisäksi helppo tulla toiselta työmaalta auttamaan, sillä porukka oli 
entuudestaan tuttua”, kertoo Skanskan työmaalla Jätkäsaaressa työs
kentelevä Lori Safari.

Loppusiivoukseen osallistui luovutusta edeltävänä päivänä 15 sii
voojaa. Kun yöllä tehdyt tarkistukset sitten näyttivät kaiken olevan 
kunnossa, oli tunnelma samaan aikaan helpottunut, voittoisa ja väsy
nyt. Päivän viestissä tiimilleen Visti kuvaili tuntoja lainaamalla tutun 
laulun sanoja: ”Siitä tunnet sä ystävän, kun on vierelläs vielä hän, tur
hat tuttavat luotas ois, hävinneet pian pois”.

Syy työskennellä Skanskalla
Ahertajien ansiosta HASO Kuusikkotie 78:n asukkaat muuttivat uu
siin koteihinsa suunnittelussa aikataulussa eikä tilaajan tarvinnut tur
vautua hätämajoituksen järjestämiseen.

”Työmaan tiimin omaaloitteinen venyminen tässä tilanteessa on 
äärimmäisen kunnioitettavaa ja täysin Skanskan arvojen mukaista. 
He ovat osoittaneet suurta kunnioitusta paitsi asiakasta myös loppu
käyttäjiä eli uusiin koteihinsa muuttavia yksittäisiä ihmisiä ja perheitä 
kohtaan”, arvioi aluejohtaja Ilpo Luhtala Skanska Talonrakennuksen 
EteläSuomen asuntorakentamisen yksiköstä. 

Luhtala korostaa, ettei työnantaja olisi koskaan voinut määrätä ju
hannuksena työskentelyä, sillä se olisi epäeettistä ja Skanskan arvojen 
vastaista. Yhdessä tekemisen voima onkin vahva, kun se kumpuaa ih
misistä ja kulttuurista itsestään. ”Tämän työmaan henki ja toiminta on 
juuri se syy, miksi itse työskentelen Skanskalla”, Luhtala kiteyttää.  ■

K
ahden rivitalon ja kolmen kerrostalon työmaa eteni 
normaalisti, kunnes vain kaksi viikkoa ennen kohteen 
luovutusta paljastui ilmanvaihtoa säädettäessä suun
nitteluvirhe. Sen takia ilmanvaihdon tuottaman äänen 
voimakkuus oli huoneistoissa liian korkea. Kun kor
jaussuunnitelma valmistui juhannusviikolla, oli noin 

200 asukkaan suunniteltuun muuttoon aikaa enää viikko.
Poikkeuksellisen tilanteen ei annettu työmaalla lannistaa, vaan 

vastaava työnjohtaja Tuomo Visti kutsui tiiminsä koolle ja käynnis
ti ’Juhannus 2020’ operaation. Samaan aikaan työpäällikkö lähetti 
viestiä muille Skanskan työmaille vapaaehtoisten auttajien tieduste
lemiseksi.

”Kysyin työmaalla jokaiselta halukkuutta tulla vapaaehtoisesti ju
hannuksena tekemään korjaustöitä, joilla varmistaisimme valmiit ja 
virheettömät asunnot asukkaille luvatussa ajassa. Painotin, että sel
viäisimme urakasta, jos vain niin päätämme ja tahdomme. Ilokseni 
kaikki vastasivat voivansa tulla töihin vähintään juhannusaatoksi”, 
Visti kertoo.

Yhteistyötä yli yritysrajojen
Lupaukset pitivät, sillä juhannusaaton aamuna HASO Kuusikkotie 
78:n työmaalle saapui kaikkiaan 18 vapaaehtoista tekemään raken
nusteknisiä töitä. Ilmanvaihtotöihin osallistui lisäksi asentajia, sää
täjiä, mittaajia ja työnjohtoa noin 10 hengen joukko. Skanskan työn

tekijöitä tuli avuksi muilta työmailta, ja mukana oli yhtä lailla myös 
aliurakoitsijoita. 

”Juhannuksesta tuli toisenlainen kuin ajattelin, mutta se ei minua 
haitannut. Me halusimme yksinkertaisesti saada kaiken valmiiksi en
nen kohteen luovutusta ja asukkaiden muuttoa”, kertoo työmaalla 
työskennellyt Skanskan kirvesmies Janar Adamson.

Adamson teki purkutöitä ja uudelleenpanelointeja, kun asuntoi
hin ja yleisiin tiloihin asennettiin äänieristemattoja. Tarkistusmittaus
ten ja töiden edetessä ilmeni jo pian, että eri huoneistoissa oli tehtävä 
erilaisia toimenpiteitä. Ilmanvaihtokoneen eristämisen ja liesiku
vun vaihtamisen lisäksi äänierityksen asentaminen edellytti joissakin 
asunnoissa eteisen komeroiden, saunan katon tai valaisinkoteloiden 
purkamista ja uudelleenasennusta.

Tiukan aikataulun vuoksi myös materiaaleista oli pulaa. Näihin 
saatiin arvokasta apua Skanskan muilta työmailta ja yhteistyökump
paneilta.

”Juhannuspäivänä tukkuliike Onnisen toimitusjohtaja lupasi meil
le tarvitsemiamme taipuisia äänenvaimentamia jo seuraavaksi aa
muksi. Ilmanvaihtokoneiden loputtua kaupoista niiden valmistaja 

Teksti: Janne Suokas   Kuvat: Aki Rask

HASO Kuusikkotie 78 

• Helsingin kaupungin Asuntotuotannon 

asumisoikeuskohde Maunulassa

• Alueeseen kuuluu kaksi tonttia, jolla kaksi 

rivitaloa ja kolme kerrostaloa.

• 14 huoneen asuntoja 65 kpl ja niiden 

keskipintaala 62,5 m2.

• Asuinviihtyvyyttä parantavat mm. 

huoneistokohtainen ilmanvaihto, oma parveke 

tai asuntopiha sekä monipuoliset yhteistilat.

• Valmistui kesäkuussa 2020.

HASO Kuusikkotie 78:n työmaan vastaava työnjohtaja 
Tuomo Visti (keskellä) on ylpeä tiimistään. ”Jokainen 
osallistui juhannusoperaatioon omien voimavarojensa 
ja mahdollisuuksiensa mukaan. Näin suurta 
sitoutumista en ole vielä urallani kokenut.”
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Poikkeusajat, 
muttei poikkeussäännöt 
Kun koronavirus iski alkuvuodesta 2020 maailmaan, poikkeus olosuhteet 
näkyivät välittömästi myös työmailla. Kuluneen vuoden aikana tutut 
käytännöt ovat osoittautuneet jaksamisen ja tiedonkulun kannalta 
entistäkin tärkeämmiksi.

S
kanska Infran rakennusmies ja työsuojeluvaltuutet
tu Hemmo Mäkilä ja Skanska Talonrakennuksen 
työntekijä Pekka Suominen eivät ole koskaan olleet 
yhtä iloisia terveenä pysymisestä. Turun Kauppatorin 
alle valmistuva Toriparkki valmistuu ajallaan jouluksi 
haastavasta vuodesta huolimatta.

”Työnteko ei ole keskeytynyt kertaakaan, eikä työmaalla ole 
ollut yhtään altistumisia. Siitä saa olla kyllä kiitollinen”, Hemmo 
kertoo. Yksikin altistuminen seisauttaisi pahimmillaan Turun 
keskeisimmän työmaan työt yli viikoksi.

Kun käsidesit ja vierailukiellot saapuivat keväällä työmaiden 
arkeen, Toriparkin runkohommissa töitä paiski 10 skanskalais
ta ja 30 ulkomaalaista aliurakoitsijaa. Suomeen työskentelemään 
tulleet miehet eivät päässeet kuukausiin kotiin.

”Aliurakoitsijat olivat kolmekin kuukautta töissä, ennen kuin 
pääsivät perheen pariin. Kyllä kävi sääliksi nuoria sällejä. Monil
la pienet lapset ja perhe odotti kotona”, Pekka muistelee.

Sittemmin työmatkailu on hieman helpottunut ja esimer
kiksi koronatesteissä käyminen syksyn kausiflunssien myötä 

Hemmo (vasemmalla) ja Pekka (oikealla) 
kommunikoivat parhaiten kasvotusten, tätä 
nykyä turvavälein. ”Silloin juttelu on helpointa ja 
hommat saadaan jämptisti eteenpäin.”

Technopolis Kuopion Microkadun työmaalla 
toimistotiloja on jaettu kahteen osaan.

Oulun yliopistollisen sairaalan työmaalla 
palavereita on järjestetty ulkona.

Toimintaohjeiden eri kieliversiot näkyvissä 
toimiston seinällä sekä taukotilojen 
infonäytöllä. 

Taukotiloihin printatut Skanskan Uutiset 
tuovat ajankohtaiset aiheet työmaalle 
kahden viikon välein.

yleistynyt. Pekka ja Hemmo painottavat herkästi testiin menon 
tärkeyttä, jos yhtään flunssan oireita ilmenee. ”Mieluummin 
pari päivää kotona testiä odotellessa, kuin pahimmillaan monta 
viikkoa karanteenissa työkaverit mukaan lukien”, miehet totea
vat.

Tiedonkulusta ja turvallisuudesta ei pidä tinkiä
Viestinnän tärkeys korostuu, kun spontaanit kohtaamiset ovat 
minimissä ja vuorovaikutustilanteita on päivässä tavallista vä
hemmän. Tällöin on luotava tilalle korvaavat poikkeuskäytän
nöt.

Pekka toteaa, että työmaalla korostuu nyt entistäkin enem
män selvän ohjeistuksen tarve. ”On henkisesti kuormittavaa, jos 
ei tiedä tarkalleen, mitä tänään tekee. Kukaan ei halua pyöriä 
montun reunalla huuli pyöreänä. Kun viikon ohjelma on tiedos
sa etukäteen, pystyy paremmin sumplimaan ja ottamaan työka
veristakin apua.”

Vaikka korvaavia viestintätapoja on voitu ottaa käyttöön, mo
nella työmaalla painitaan samojen haasteiden kanssa.

”Nolla tapaturmaa on 
yhä tavoitteemme.”

Teksti: Minea Hara   
 Kuvat: Aki Rask, Skanskan työntekijät

”Perehdytyksiä ja palavereita on voitu monilla työmailla pitää 
ulkona turvavälein, ja turvallisuuskeskusteluja on pidetty joko 
etänä tai pienissä ryhmissä”, kertoo Skanskan HSEjohtaja Ant-
ti Leino. ”Nolla tapaturmaa on yhä tavoitteemme ja välitäm
me toisistamme edelleen. Nämä periaatteet eivät muutu, vaikka 
poikkeusaikoja eletäänkin.”

Silti kuka tahansa meistä voi ennen pitkää väsyä koronaohjei
siin ja epävarmuuden jatkuvaan sietämiseen. Maski ja käsidesi
pyöritys vie väistämättä kaistaa.

”Vaatii voimia katsoa itseään peiliin ja miettiä, miten voisin 
tehdä paremmin ja ylläpitää osaltani Skanskan tapaa työsken
nellä turvallisesti tai ei ollenkaan. Tämä pätee niin skanskalaisiin 
kuin aliurakoitsijoihin”, Antti sanoo.

Hemmo on nähnyt itsekin, että kun eri elämänalueilla on pal
jon ohjeistusta ja kuormitusta, seurauksena on herkästi uupu
mista ohjeiden noudattamisessa. ”Silti koitan joka kerta käsiä 
pestessä ajatella 3vuotiasta pojanpoikaani ja sitä, että haluan 
voida tavata häntä terveenä. Sillä sitä jaksaa pitää turvallisuutta 
yllä niin töissä kuin kotona.”  ■

Hyviä käytäntöjä työmailtamme

Skanska Infran ja Skanska Talonrakennuksen yhteishanke 
Turun Toriparkki avautuu joulukuussa 2020. Maanalaiseen 
Toriparkkiin tulee 620 parkkipaikkaa, joista 20 on 
sähköauton latauspaikkoja.
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Miten lupaat huolehtia omasta hyvin
voinnistasi ja jaksamisestasi arjessa?

T
ärkeät kokonaisuudet ja pienet yksityiskohdat. Niistä muodos
tuvat turvallisuus ja Senja Sinkon työpäivät Helsingin Verkko
saaren työmaalla. Keväällä Senja astui HSEasiantuntijan vas
tuullisiin saappaisiin, ja hän huolehtii korttelissaan terveys, 

turvallisuus ja ympäristöasioista. Muutos työtehtävissä on sekä haasta
nut että palkinnut. 

”Yllätyin, kuinka positiivinen vaikutus uudella työllä on ollut. Olen 
saanut käsittämättömän paljon esimerkiksi itsevarmuutta ja rohkeutta 
puhua muiden edessä.” 

Senja muun muassa perehdyttää uudet työntekijät LIFEhenkisesti 
Skanskan turvallisuuskulttuuriin ja auttaa alihankkijoiden verkkope
rehdytyksissä. Työhön kuuluu erilaisia, säännöllisiä turvallisuustarkis
tuksia. Hän raportoi työtapaturmista ja huolehtii suojavarusteiden saa
tavuudesta. Omalla viikkovuorollaan Senja tekee työturvallisuus eli 
TRmittauksen.

”Huolehdin siitä, että havaitut puutteet myös korjataan. Pahinta oli
si, että ehtisi tapahtua onnettomuus. Onneksi homma on täällä hyvin 
hallussa.”

Kannustus vie eteenpäin
HSEasiantuntijan työn lisäksi Senja on muun muassa tehnyt palo
katkoja ja ollut mukana raudoitus, valu sekä eristystöissä. Kun Senja 
siirtyi asiantuntijatyöhön, kannustus oli hänelle tärkeää.

Tuore HSEasiantuntija Senja Sinkko huolehtii turvallisuuteen ja työntekijöihin 
liittyvistä seikoista työmaalla. Vapaaajalla skanskalainen painaltaa kaasu 
pohjassa jokkisradalla tai rakentelee ajokkia yhdessä miehensä kanssa.

Kolme vuotta rakennus
työntekijänä ja pesti 
työsuojeluvaltuutettuna 
valmistivat Senja Sinkkoa 
HSEasiantuntijan 
tehtävään. 

Sk
an

sk
al

ai
se

t
ke

rt
o

va
t

Sk
an

sk
al

ai
n

en
 

tö
is

sä
 ja

 
va

pa
al

la Vauhtia ja 
vaarattomia 
tilanteita

”Luulin, että toimihenkilöksi pääsee vain koulutuksella, kunnes työ
päällikkö ehdotti tätä työtä. Skanskalla kannustus ja välittäminen eivät 
ole vain puhetta. On kiva tulla töihin, kun joka päivä on hyvä päivä!”

Vaikeinta on hyväksyä, että kaikkea ei osaa valmiiksi. Vastuuta ker
tyy kuitenkin pikkuhiljaa. Nykyään Senja päivittää esimerkiksi alue
suunnitelmaa, alihankkijapuuta ja verotietoja sekä hoitaa juoksevia 
asioita. Moninaiset tehtävät vaativat vastuullisuutta ja järjestelykykyä – 
sekä isoa muistivihkoa. 

”Yritän hoitaa kiireellisimmät ensin, mutta välillä to do lista kasvaa 
pitkäksi.  On ihana tunne, kun saa taas yhden aanelosellisen hoidet
tua!”

Kaasua ja kavereita
Muistivihon sisältö unohtuu auton ratissa. Jokamiehenluokka eli 
jokki sharrastus alkoi kolmisen vuotta sitten. Aluksi Senja otti kisat 
koti maanmatkailuna, aisti tunnelmaa ja tutustui lajiin sekä ihmisiin, 
kun mies laitteli kavereiden autoja. Nyt pariskunta rakentaa yhdessä 
ajokkia, joka soveltuu molemmille. Ensimmäinen kisa jätti poltteen, 
joka saa odottamaan kesää ja uudelleen käynnistyviä kilpailuja. 

”Jokkisautoilu on hauskaa, pelottavaa ja jännittävää. Lähtöviival
la on ihan hullua! Kierroksia on kuusi tonnia, kytkin pohjassa ja käsi
jarru päällä. Kun lippu liehahtaa, niin vasen jalka sivuun ja kaasu poh
jaan! Sitä tunnetta on vaikea kuvailla.”  ■

”Vanhoilla keinoilla mennään. 
Huolehdin hyvästä työasennosta säätämällä sähköpöytääni 

ja vaihtelemalla satulatuolia ja tavallista tuolia. Herään töihin aikaisin 
aamulla neljältä, joten illalla on mentävä ajoissa nukkumaan. Työkaverit 

vaikuttavat jaksamiseen töissä. Meillä on koneasemalla mukava ilmapiiri, olemme 
kaikki kokeneita ja tuttuja toisillemme. Huolehdin hyvinvoinnistani myös vapaa

ajan harrastuksilla. Kalastelen ympäri vuoden ja metsästelen hirviporukassa. 
Kävelen myös paljon Pieksämäen Vedenjakajareitistön hienoissa 

maastoissa.” 

”Myyjän työssä 
on parasta ihmisten kohtaaminen, ja koronan 

takia se on ollut rajatumpaa kuin ennen. Saan asiakkaiden kanssa 
juttelusta paljon iloa ja energiaa. Tänä etätyön kultaaikana pyrin pitämään 

työn ja vapaaajan erillään toisistaan. Kun töitä tehdään kotoa käsin, kaikki sekoit
tuu helposti keskenään. Mutta kun erotan työn vapaaajasta selkeästi, olen tehok

kaampi ja pysyn tuottavampana. Taaperoni Nelli, 1 v. 4 kk, pitää huolen siitä, että py
syn vireänä. Lupaan huolehtia omasta tervey destä ja liikunnasta. Pidän kuntosali

käynnit korkealla prioriteettilistallani, koska oma perushyvinvointi on kaiken 
jaksamisen kivijalka.” 

Teksti: Saara Pakarinen    Kuvat: Aki Rask, Senja Sinkon kotialbumi

Abenezer Eloranta
Nuorempi työnjohtaja, 

Skanska Talonrakennus, Jyväskylä

Abenezer aloitti Skanskalla viime maaliskuussa. 
Hän viettää puolet työajastaan toimistossa. 

Myös Anu aloitti Skanskalla tänä vuonna ja uutta infoa, 
käytäntöjä ja palavereja eri aihealueista on tullut paljon. 
Alku vaati paljon henkistä resurssia, kun valtava määrä 
tietoa täytyi omaksua nopeasti. 

Anu Lainio 
Asuntomyyjä LKV,  Skanska Kodit, Oulu

Jouni on istunut 21 vuotta samalla asfalttikoneella, joten hän osaa hommansa 
läpikotaisin. Kun kone toimii, Jouni valvoo kahta monitoria. Vikatilanteissa 
hän laittaa haalarit päälle ja ryhtyy remontin tekoon. Niitä tilanteita tulee joka 
kuukausi. 

”Kuten tähänkin asti, aion huolehtia 
jaksamisestani säännöllisellä liikunnalla, terveellisellä 

ruokavaliolla ja riittävällä levolla. Noudatan viranomaisten ja 
Skanskan koronaohjeistuksia. Vapaaajallani pelaan jalkapalloa, ja futiskauden 
ulkopuolella käyn salilla tai uimassa. Lupaukseni uudelle vuodelle voisi olla se, 

että aloitan hiihdon pitkästä aikaa uudestaan. Henkisessä jaksamisessa on tärkeää, 
että pystyy erottamaan työn vapaaajasta. Kun aloitin Skanskalla, alkuvaiheessa uutta 
tietoa tuli niin paljon pienessä ajassa, että työasioita tuli mietittyä paljon kotonakin. 

Pikkuhiljaa olen päässyt siitä. Skanskalla tukiverkosto toimii todella hyvin. Aina 
kun tarvitsee tukea, niin kollegoilta saa.”

Jouni Tiihonen
Koneaseman hoitaja, 

Skanska Industrial Solutions, Pieksämäen asfalttiasema
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Olympiastadion uudistui 
tapahtumien moniottelijaksi

Helsingin Olympiastadion on avannut ovensa 
mittavan perusparannus ja uudistamishankkeen 
jälkeen. Upeasti uudistettu Olympiastadion on 
monien tapahtumien näyttämö ja samalla avoin 
kohtaamispaikka niin paikalliselle yleisölle kuin 
matkailijoille tapahtumien ulkopuolella.

O
lympiastadionille on valmistunut noin 40 000 neliötä uu
sia ja peruskorjattuja tiloja – tilaa tuli lisää siis lähes toi
sen stadionillisen verran. Stadionia on laajennettu muun 
muassa uudella maanalaisten monitoimi ja liikuntatilo

jen kokonaisuudella. Uudistetut tilat palvelevat kansallisia ja kansainväli
siä tapahtumia, tapahtumajärjestäjiä, kaupunkilaisia ja vierailijoita ympäri 
vuoden.

Lisäksi katsomomalja, kenttäalue ja juoksuradat uudistettiin. Suurin 
osa huolella entisöidyistä katsomoista sai yhtenäisen katoksen, joten kat
sojat eivät enää jatkossa ole säiden armoilla. Katsomoiden alla sijaitsevia 
kulkureittejä parannettiin ja poistumisteitä lisättiin. Myös ravintola ja 
WCtilojen määrä kasvoi merkittävästi. 

Olympiastadionin perusparannus ja uudistaminen toteutettiin yhteis
toiminnallisena projektinjohtourakkana, jossa Skanska toimi pääurakoit
sijana.  

Monin tavoin ainutlaatuinen projekti on saanut useita merkittäviä 
tunnustuksia, kuten Vuoden Korjausrakennustyömaa 2018, Vuoden 
Teräs rakenne 2019, Arkkitehtuurin Finlandia 2020, Puupalkinto 2020 
sekä viimeisimpänä RILPalkinto 2020.   ■

Teksti: Cristina RinnetieUski   Kuva: Mikael Lindén


