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insinööri työssä

Taiteesta tarkoitusta
Voimaloita suunnittelevan puurakennusinsinöörin Tomi Hyttisen vuoden tärkein projekti on ryijy.
Voimalaitokset ovat kymmenien tuhansien
kerrosneliömetrien komplekseja, mutta nekin
koostuvat seinistä, katoista, automaatiojärjestelmistä ja taajuusmuuttajista, jotka asiantuntijan täytyy suunnitella. Voimalaitosten suunnittelun erityispiirteet tuntee helsinkiläinen
Tomi Hyttinen. Hän on työskennellyt rakennesuunnittelijana Citec Oy:ssä reilun vuoden.
Hyttistä työllistää eniten Wärtsilä, joka tilaa
voimalaitosten suunnittelua Citeciltä. Wärtsilä on toimittanut yli tuhat voimalaa ympäri
maailman. Citecin Helsingin toimipisteessä on
noin 30 työntekijää.
Hyttisen työ alkaa siinä vaiheessa, kun lujuuslaskelmat on tehty, ja projektinjohto on
hyväksynyt arkkitehtien suunnitelmat.
– Pääasiassa mallinnan kolmiulotteisesti
voimalaitosrakennusten teräsrakenteita eli lähinnä pilareita, palkkeja ja niiden välisiä liitoksia. Olen tehnyt myös osakuvia, palkkien ja
pilarien määräluetteloita ja kokoonpanokuvia,
Hyttinen selittää.
– Kun teräsrakennustiimin jäsen on saanut
valmiiksi vastuullaan olevat osa- ja kokoonpanokuvat, muut tiimin jäsenet tarkistavat ne.
Valmiit kuvapaketit menevät projektijohtajalle
hyväksyttäväksi.
Hyttinen tekee lisäksi eräälle toiselle suurelle kotimaiselle asiakkaalle suunnittelua ja
projektikoordinointia, muun muassa teräsrakenteisten mittarikatosten päivittämistä vastaamaan eurokoodiston vaatimuksia.

Puurakennuksesta teräkseen
Ennen Citeciä Tomi Hyttinen suunnitteli noin
kymmenen vuotta puurakennuksia, erityisesti
lomamökkejä. Puurakennusinsinöörille teräsrakentaminen oli uusi tuttavuus.
3D-mallinnuksen salat Hyttinen oppi niin
ikään vasta Citecissä. Aiemmin hän oli käyttänyt vuosia kaksiulotteista Autocad-suunnittelusoftaa.
– 3D on kyllä kätevä. Siitä näkee saman
tien, onnistuvatko liitokset. 2D vaatii enem-
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män mielikuvitusta ja kehittää hahmottamiskykyä, Hyttinen sanoo.
Citecin Etu-Töölön toimistossa työntekijöiden keski-ikä on vain 33 vuotta, joten 36-vuotias Hyttinen on suorastaan seniori. Hyttinen
kiittelee, että työnantaja suhtautuu myönteisesti etätyöhön.
– Olen tehnyt usein etätöitä kotoa Käpylästä, Porvoosta tai mökiltä Nuutajärveltä, Hyttinen sanoo.

Citec Oy

Citec on teknisiä ratkaisuja, informaation hallintaa ja konsultointipalveluja tarjoava yritys,
joka on perustettu vuonna 1984. Pääkonttori
sijaitsee Vaasassa, ja Suomen lisäksi toimipisteitä on muualla Euroopassa ja Aasiassa.
Citecin päätoimialueita ovat energia-ala,
biotieteet, tuotantoteollisuus, ict-ala sekä
prosessiteollisuus.

Viisi vuotta, viisi työpaikkaa
Tomi Hyttisen työura on esimerkki nykytyöelämän sirpaleisuudesta. Citec on hänen viides
työpaikkansa viiden vuoden sisällä – hänet on
joko irtisanottu tai hän on lähtenyt itse, koska
ei ole viihtynyt. Lomautukset ovat tulleet tutuksi joka työpaikassa.
– Rakennussuunnittelu on hyvin suhdanneherkkä ala. Taantumassa siitä leikataan aina
ensimmäisenä, mutta myös noususuhdanne
näkyy tällä alalla ensimmäisten joukossa, Hyttinen toteaa.
Työnantajiensa lukuisten säästökuurien
myötä Hyttinen on oppinut, että työ ei saa olla ihmiselle kaikki kaikessa. Sen ulkopuolella
täytyy olla jotain erityisen tärkeää, mikä tuo
merkitystä elämään. Hyttiselle henkireikiä
ovat taide ja kulttuuri.
Hyttinen opiskelee kolmatta vuotta yksityisessä Taidekoulu Maassa, joka toimii Suomenlinnassa. Linjalta valmistuu nykytaiteilijan ammattiin. Ollessaan työttömänä hän ehti
kouluun joka päivä, nyt harvemmin. Opiskelujen aikana Hyttisen töitä on ollut esillä muun
muassa helsinkiläisessä Galleria Katariinassa.

Ryijy pitää vireänä
Tänä keväänä Hyttinen on puurtanut harvinaisen koukuttavan projektin eli ryijyn kimpussa. Se on Hyttisen lopputyö Taidekoulu
Maahan.
Mikä sai valitsemaan ryijyt, jotka mielletään
eläkemummojen intohimoksi?

– Ryijyjen poliittinen historia. Satuin kuulemaan aiheesta mielenkiintoisen luennon avoimen yliopiston designesineiden kurssilla. Sata
vuotta sitten Suomessa funktionalistit vihasivat ryijyjä, koska ne edustivat heille taantumusta, Hyttinen perustelee.
Suomessa funktionalismia eli funkkista
edustivat 1920-luvulta lähtien muun muassa
Alvar Aalto ja Hilding Ekelund. Arkkitehtuurin merkkiteoksia olivat muun muassa Paimion parantola ja Helsingin olympiastadion.
Tomi Hyttisen metrin korkuinen ja 80 senttimetrin levyinen seinävaate on imenyt sisäänsä peräti seitsemän kiloa lankaa. Esimerkiksi
vaaleanpunaista lankaa on kulunut yli kilometrin verran. Työn aiheena on Little Lucy
-piirroshahmo, jonka kuvan Hyttinen näki
lomamatkallaan berliiniläisen rakennuksen
seinässä.
Tuhansien silmukoiden vetäminen ompelukankaan läpi ei sovi kärsimättömälle.
– 80 senttimetrin matkalle mahtuu 41 solmua, ja niiden tekoon menee kaksi tuntia, Hyttinen naurahtaa.

Teksti ja kuvat Tuomo Tarvas
Taidekoulu Maan lopputyönäyttely avautui 9. toukokuuta L3-makasiinissa Helsingin Jätkäsaaressa. Näyttelyyn
voi käydä tutustumassa 30. toukokuuta asti.
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Tomi Hyttinen halusi
kuvaan työpaikkansa
vieressä sijaitsevan
presidentti Risto Rytin patsaan, koska se
aiheutti julkistamisaikanaan 1990-luvun
alussa keskustelua.
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ajankohtaista

Hallituksen
päätöksiä
Kokous 4/2014

Kokous 5/2014

Hyväksyttiin HI:n uusi visuaalinen ilme ja päätettiin, että se esitellään vuosikokouksessa.

Päätettiin järjestää aktiivien ilta 20. toukokuuta, jonne kutsutaan
eri jaostojen aktiivit. Kuultiin strategiatyöryhmän esitys illan agendaksi.

Päätettiin kevään jäsenkirjeen sisältö ja aikataulu. Jäsenkirje toteutetaan
uuden visuaalisen ilmeen mukaisesti.
Todettiin, että syyskokouksen 2013 päätöksen mukaisesti edustajakokousedustajina toimivat kaikki hallituksen esteettömät jäsenet. Kokous valtuutti
puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan selvittämään tarvittavat muut ehdokkaat ja ilmoittamaan ne Insinööriliittoon.
HI ei aseta tällä kertaa omaa ehdokasta Insinööriliiton edustajakokouksen
puheenjohtajan tehtävään (päättyvällä toimikaudella Arto Isomäki on ollut
edustajakokouksen puheenjohtajana).

Käsiteltiin vuosikokousasiat: Hyväksyttiin vuosikertomus pienin
täsmennyksin ja tilinpäätös esitettäviksi vuosikokoukselle. Hyväksyttiin vuosikokouksen esityslista.
Valittiin Samu Salo ja Rope Sidebras HI:n edustajiksi Metropolian Insinöörikoulutus Helsingissä 70v -tapahtuman valmistelutyöryhmään.
Päätettiin tukea Jonna Aaltosta (Lounais-Suomen Insinöörit Lousi ry)ja Ari Koskelinia (Tietoalan Toimihenkilöt ry) edustajako
kouksen puheenjohtajiksi kaudelle kevät 2014–kevät 2016.

Päätettiin Vådötorp-huvilan vuorausehdot ulkopuolisille vuokraajille huvilatoimikunnan esityksen mukaisesti.

Saatko jo HI:n sähköisen uutiskirjeen?
Helsingin Insinöörit HI ry siirtyi viime vuonna viestinnässään uuteen
vaiheeseen aloittamalla sähköisen uutiskirjeen säännöllisen julkaisemisen. Uutiskirje lähetetään kaikille HI:n jäsenille, joiden sähköpostiosoite on merkitty jäsenrekisteriin.
– Lähetimme aiemmin vain kirjepostia ja sitäkin ehkä kerran vuodessa. Päätimme hallituksessa, että haluamme nykyaikaistaa viestintää
ja hypätä 2000-luvulle, HI:n viestintätyöryhmää vetävä Rope Sidebras
perustelee uutiskirjeen aloittamista.
Kuusi kertaa vuodessa, vuorokuukausina Ins-lehden kanssa, ilmestyvä uutiskirje sisältää ajankohtaista työmarkkina-asiaa ja tietoa tulevista
tapahtumista. Uutiskirjeen toivotaan tavoittavan nekin jäsenet, jotka
eivät jostain syystä lue Ins-lehteä.
Jos uutiskirjeitä ei ole tähän mennessä sähköpostilaatikkoon ko-
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lahtanut, voi syynä olla esimerkiksi osoitteessa oleva kirjoitusvirhe.
Silloin kannattaa ottaa yhteys HI:n toimistoon ja pyytää liittämään
itsensä postituslistalle.
Sähköinen uutiskirje on osa HI:n uutta viestintästrategiaa. Uudistuksia on tulossa vielä lisää, sillä käyttöön aiotaan ottaa esimerkiksi
Twitter-tili. Tulevaisuudessa tavoitteena on myös kohdentaa viestejä
paremmin eri kohderyhmille, kuten opiskelija- ja eläkeläisjäsenille.
Myös uutiskirjeen visuaalista ilmettä aiotaan yhä kehittää osana HI:n
visuaalisen identiteetin uudistamista. Mahdolliset kehitysideat uutiskirjeeseen tai muuhun viestintään liittyen voi lähettää osoitteeseen
toimisto@helins.fi.
Jenni Meronen
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sanottua
Lainsäädäntö antaa tiukat rajat pelien markkinoinnille Suomessa. Vastuullisuusjohtaja Pekka Ilmivaara kertoo Markkinointi&Mainonta-lehdessä (6/2014),
että Veikkauksessa onkin keskitytty brändimielikuvan
rakentamiseen ja nostettu esiin yhtiön yhteiskunnallista roolia.
– En usko, että ihmiset pelaisivat sen takia, että
”autan tässä yhteiskuntaa”, mutta jos ja kun ihmiset
pelaavat, niin mieluummin meidän pelejämme, jotka tuottavat hyvää. Se on selkeä kilpailuetu yksityisiin
rahapeliyhtiöihin, mutta sen konkretisoiminen on jatkuva haaste.

Huono esimies peittelee omia virheitään, ei anna alaisten päättää asioista eikä arvosta heidän ideoitaan. Alaiset ihmettelevät, miksi niin väärältä tuntuva ihminen
ylipäätään päätyy esimieheksi ja pysyy johtavissa asemissa? Yksi selitys on, että huonot johtajat nimittävät
toisia huonoja johtajia, toteaa johtamisen ja organisaatioiden professori Janne Tienari Helsingin Sanomissa (24.3).
– Ihmiset valitsevat vähän nuorempia klooneja itsestään seuraajikseen. On kivaa pyöriä ja touhuta samantyyppisten ihmisten kanssa.

Länsimaat ovat yrittäneet vakuuttaa Venäjän presidentti Vladimir Putinille, että hänen nykyinen toimintansa
ei ole järkevää. Ulkoasianministeri Erkki Tuomioja
kuvailee Ukrainan kriisiä Talouselämässä (10/2014).
– En usko, että kylmään sotaan on paluuta. Mutta kyllä tämä on vakavin eurooppalainen kriisi mitä
olemme nähneet Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen.

Optikkojen mukaan silmälasit menevät pilalle, jos ne
pesee Fairyllä. Linssit pitäisi sen sijaan puhdistaa niille tarkoitetuilla puhdistusaineilla, joiden litrahinnat
ovat useita kymppejä. Kuluttaja-lehti (3/2014) kysyi
suomalaisvalmistajalta, mitä linssienpuhdistusaineet
sisältävät. Piiloset-yrityksen laatupäällikkö Heidi Hirviniemi kommentoi:
– Niissä on pintajännitystä vähentäviä aineista, likaan tarttuvia puhdistavia ainesosia, vettä, säilöntäaineita ja vähän hajusteita.

nykäset

3/2014 ins.
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historian havinaa
Perussopimus on valmis vuonna 1974. Kuvassa Juha-Veikko Kurki (vas), Alari Kujala ja Pentti Itkonen.

Insinöörit ja opettajat
mullistivat Akavan
HI:n kunniajäsen Juha-Veikko Kurki kertoo, miten Insinööriliitto liittyi Akavaan.
1960- ja 1970-luvut olivat Suomen työmarkkinapoliittisen kentän murrosaikaa. Työmarkkinajärjestöt hamusivat jäseniä ja monien ammattijärjestöjen organisaatiot menivät täysin
uusiksi.
Juha-Veikko Kurki kertoo, että insinöörit
olivat pitkään herrakansaa. 1950-luvulla koulutusta lisättiin ja 1960-luvulla tuli lama. Asenteet alkoivat muuttua.
– Työpaikat vähenivät, ja siitä kärsivät erityisesti nuoret insinöörit.
Insinöörit moittivat omia organisaatioitaan
ja yhteiskuntaa siitä, että korkeasti koulutetut
ihmiset eivät saa töitä. Järjestöjen oli pakko
ryhtyä vahvistamaan edunvalvontaansa.
– Insinööriliiton toimintapolitiikkaa oli
tarkasteltava kokonaan uudestaan. Hallituksen asettama työryhmä järjesti nopealla aikataululla jäsenkyselyn eri vaihtoehdoista edunvalvonnan tehostamiseksi.

Ylemmät toimihenkilöt mainitaan
Kokonaissuunnitelma valmistui 1970-luvun
alussa. Insinöörien edustajat tapasivat STK:n
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silloisen toimitusjohtajan Päiviö Hetemäen
vuonna 1971. He keskustelivat muun muassa tulevista työtaisteluista ja insinöörikunnan
asennemuutoksista.
– Kävi ilmi, että vaikka Insinööriliitto oli
jo tuolloin työmarkkinaorientoitunut järjestö,
sen omat voimat eivät yksin riittäneet tuottavien neuvottelusuhteiden luomiseen. Samaan
johtopäätökseen olivat tulleet myös diplomiinsinöörit. Taisimme tuolloin mainita ylemmät toimihenkilöt ensimmäisen kerran, JuhaVeikko Kurki sanoo.
Insinööriliitto kutsui koolle Suomen Teknillisen Seuran (nykyään Tekniikan Akateemiset) ja molemmat ruotsinkieliset insinöörijärjestöt.
– Katsottiin, että insinöörit ovat vain yksi osa ylempien toimihenkilöiden joukossa.
Meille ei jäänyt muuta vaihtoehtoa kuin koputella Akavan suuntaan. Käynnistimme lähemmät keskustelut vuonna 1972.

Ensin oma joukko kasaan
Juha-Veikko Kurki kertoo, etteivät insinöö-

rit nähneet mahdollisuutta liittyä mihinkään
keskusjärjestöön niin kauan, kun omat joukot
olivat hajalla. Pieni ryhmä lähti rakentamaan
työmarkkinatoiminnan yhteistyösopimusta.
– Insinööriliiton sisällä oli valitettavasti ryhmiä, jotka eivät hyväksyneet, että lähtisimme
tiukemmin työmarkkinapolitiikkaan. Muun
muassa silloinen Insinööriliitto-Rakennusinsinöörit (nykyinen RIA) erosikin sittemmin
liitosta.
Työryhmän yhteistyösopimusmallien pohjalta syntyi Ylempien Toimihenkilöiden Neuvottelukunta syksyllä 1972. Samoihin aikoihin
insinöörit ja ekonomit löysivät toisensa.
– Siihen kuuluivat Insinööriliitto, silloinen
STS-KAL ja Akava. IL:n puheenjohtajasta tuli
upeasti YTN:n puheenjohtaja ja minä olin ensimmäinen sihteeri. Vuotta myöhemmin Suomen Ekonomiliittokin liittyi YTN:aan.
YTN kävi esittäytymässä STK:lle, ja puolen
vuoden kuluttua keväällä 1973 saatiin aikaan
Perussopimus. Kurjen mukaan se oli pelisääntöjä luova sopimus, jossa ei sovittu yksityiskohdista. Kurki kertoo, että YTN:llä oli isot
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tavoitteet työelämää koskeviin sopimuksiin.
Palkkakehityksessä mukana pysyminen oli
yksi keskeinen kohta.
– Emme kuitenkaan olleet valmiita tekemään yksityiskohtaisia palkkasopimuksia,
STK ei senkään vertaa. Palkkojen trendi kääntyi kuitenkin sopimisen suuntaan.

Itsenäisyydestä ei tingitty
Kurki kertoo, että YTN:n perustamisvaihe oli
värikäs. STK halusi pitää suoran sopimissuhteen YTN:ään, ja se oli Akavalle kova paikka.
– Akavan silloista johtoa nolotti, että tällä ratkaisulla mahtava keskusjärjestö joutui
laskeutumaan ”insinöörijärjestöjen kaltaisten
untuvikkojen tasolle”.
Insinöörijärjestöt pystyivät määrittelemään
linjat ja käymään neuvotteluja Akavan yksityissektorin edunvalvonnasta.
– Itsenäisyyden säilyttäminen oli meille tärkeää. Se on myöhemmin osoittautunut valtavan hyväksi linjaksi.
Ratkaisu aiheutti ristiriitoja Akavan kanssa. Silloinen itsepäinen ja jopa öykkäriksi mainittu puheenjohtaja Aulis Eskola ei suvainnut
insinöörien toimintaa, vaan pyrki käymään
neuvotteluja omin päin sekä STK:n että LTK:n
kanssa.
– Tuntui, että aina oli puukko selässä. Akavan henkilöt tunsivat välillä jäävänsä kakkoseksi ja tekivät kaikkensa, ettemme olisi päässeet suoraan suhteeseen STK:n kanssa, JuhaVeikko Kurki sanoo.
Erimielisyydet kulminoituivat Liiketyönantajien Keskusliiton kanssa neuvotellun yleissopimuksen syntyvaiheessa.
– Akavan silloinen asiamies pyyhälsi paikalle ja ilmoitti, että tapaaminen on peruttu.
Akava olisi halunnut olla ainoa neuvottelu- ja
sopimuskumppani. Sillä oli kuulemma joku
sateenvarjosopimus, jonka nojalla tapaaminen peruttiin.
Kahden viikon kuluttua saapui kutsu yleissopimuksen allekirjoittamiseen. Tehtiin myös
LTK:n kanssa niin sanottu Yleissopimus. Näin
YTN:n asema oli yksityissektorilla putkessa,
vaikka ulkopuolelta sateli haukkuja.
– Emme välittäneet, vaan veimme asiaamme eteenpäin. Yritimme huolehtia, että saamme sopimusturvan, ettei insinöörejä enää panna pellolle tuosta vain, määrätä teknikoitten
töihin tai pidetä töissä 24 tuntia vuorokaudessa.

Akavan rooli muuttui
Syksyllä 1975 insinöörien joukot alkoivat olla
kasassa. Paineet jatkojärjestäytymiselle olivat
suuret.
– STTK:n kanssa käytiin neuvotteluja loppuun asti, vaikka hakemukset Akavaan olivat
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Pienestä liitosta työmarkkinajärjestöksi

Akava oli vielä 1960-luvulla suhteellisen pieni järjestö (40 000 jäsentä), jolla ei juuri ollut
neuvotteluyhteyksiä. Opetusalan Ammattijärjestö OAJ oli Akavan suurin järjestö. Opetusneuvos Pentti Jänkälä kertoo, että insinöörien mukaantulo vaikutti osaltaan siihen,
että Akavasta on kasvanut yli 500 000 ihmisen työmarkkinajärjestö.
– Insinöörien mukaantulon myötä Akavan yhteiskunnallinen painoarvo ja poliittiset
yhteydet kasvoivat.
Jänkälä oli itse Akavassa lukemassa insinöörien jäsenhakemuksen esittelyä. Siitä
alkoi pitkä ja hedelmällinen yhteistyö.
– Insinöörit ja opettajat olivat sosiaaliselta asemaltaan aika lähellä toisiaan. Se saattoi helpottaa yhteistyötä. Lisäksi opettajissa oli insinööriopettajia teknillisissä oppilaitoksissa. Sekin oli yksi yhteistyömuoto Insinööriliiton kanssa.
Opettajat ja insinöörit pystyivät suurimpina järjestöinä sopimaan keskenään Akavan
asioista.
– Perustimme kerran kuussa kokoontuvan suurten jäsenjärjestöjen lounaskokouksen. Ei siinä pienemmät järjestöt oikein voineet mitään.

Opettajat mukaan
Myös opettajien organisaatioissa tapahtui muutoksia 1960 ja -70-luvuilla. Oppikouluopettajat olivat Akavassa ja kansakouluopettajat TVK:ssa. Lopulta opettajat erosivat
TVK:sta, liittyivät Akavaan ja perustivat uutena järjestönä OAJ:n.
– Siinä missä diplomi-insinöörit katsoivat insinöörejä vähän alaspäin, oppikouluopettajat katsoivat alaspäin kansakouluopettajia. Se johtui koulutuksesta. Kansakouluopettajat kävivät seminaarin ja oppikouluopettajat olivat maistereita yliopistosta, Pentti
Jänkälä kertoo.
Vuonna 1972 oppikoulut ja kansakoulut yhdistettiin peruskouluiksi, ja opettajien
järjestöt alkoivat hioutua yhteen.
– Todettiin, että se kannattaa, kun opettajat olivat samassa opettajainhuoneessa.
Pienemmät opettajajärjestöt fuusioituivat lopulta OAJ:hin.

oikeastaan jo valmiina, Juha-Veikko Kurki kertoo.
Insinööriliitto ja KAL hyväksyttiin jäseniksi ja ekonomit seurasivat vuotta myöhemmin
perässä. Kun keskusjärjestöratkaisu oli tehty,
edessä oli hurja työ Akavan organisaation uudistamisessa.
– Akavan rooli, organisaatio ja toimintapolitiikka muuttuivat, kun opettajat, insinöörit
ja ekonomit liittyivät jäseniksi. Pienillä perustajajäsenjärjestöillä ei enää ollut yksinvaltaa.
Insinööriliitto oli Opetusalan Ammattijärjestön jälkeen toiseksi suurin Akavan jäsenjärjestö. Insinöörit pääsivät kärkipäähän päätöksenteossa.
– Perustimme niin sanotun Akavan isot
-neuvotteluryhmän, johon otimme Akavan
puheenjohtajan mukaan. Siellä valmisteltiin
kaikki isot asiat. Akavan toimisto ja pikkujärjestöt eivät siitä tykänneet, mutta keskusjärjestön rooli vahvistui roimasti.
IL pääsi Akavan kautta tupo-pöytään tasavertaiseksi neuvottelukumppaniksi. Lisäksi
Akava oli sekä liitolle että jäsenistölle merkittävä imagokysymys.

– Akavaa alettiin arvostaa korkeasti koulutettujen ihmisten järjestönä. Koulutuspolitiikan hoitaminen helpottui huomattavasti.

”YTN on kova luu”
Juha-Veikko Kurki sanoo, että YTN hoiti yksityisen sektorin työehtopolitiikan. Akavassa oli
paljon julkisen sektorin ihmisiä vallassa, ja kesti pitkään ennen kuin tasapaino saatiin aikaan.
– YTN toimii kuin mikä tahansa työmarkkinajärjestö, ja sillä on työmarkkinapoliittinen
vahva asema. YTN on kova luu.
YTN sai ensimmäiset varsinaiset työehtosopimukset aikaan 1990-luvun alussa. Kurki oli
itse siirtynyt jo muihin tehtäviin.
– Porukka, joka lähti rohkeasti rakentamaan
yksityisen sektorin insinöörikunnan työehtopolitiikkaa 1970-luvun alussa, teki historiallisesti suuren teon. Olimme nuoria, ja meillä
oli paloa ja intoa asiaan. Jos sitä työtä ei olisi
tehty, insinöörikunta olisi pahasti hajalla. Yksi
järjestö olisi siellä, toinen täällä.
Teksti Antti Halonen
kuva Juha-Veikko Kurjen arkisto
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työmarkkinajaos

Työssäoppiminen
– Hyväksikäyttäjän opas
Taannoin, yritysten tietojärjestelmien alkuaikoina, käytetty terminologia oli standardoimatonta ja melkoisen elävää. Yrityksessä, jossa
noihin aikoihin työskentelin, oli erään järjestelmän käyttöopas nimetty mielestäni melko huvittavasti: Systeemi X – Hyväksikäyttäjän opas. Tämän hetken koulutusratkaisuihin
tutustuneena voisi helposti kirjoittaa oppaan
nimeltä Työssäoppiminen – hyväksikäyttäjän
opas, sillä järjestelmää käytetään osittain aivan
väärin. Kerron ohessa työvoiman koulutuksesta lähinnä työssäoppimisen näkökulmasta enkä puutu normaaliin koulutusputkeen
lainkaan.

Erilaisia työssäoppimisen tapoja
Tarjolla on muutama tapa kouluttautua työtä
tehdessään. Perinteinen tapa on lyhytkurssit,
jotka työnantaja maksaa ja joista opiskelija saa
haluttuun tarkoitukseen soveltuvia lisätaitoja.
Toinen tapa on oppisopimus, jossa osapuolet
(opiskelija, työnantaja, koulutusorganisaatio)
sitoutuvat tiettyyn opiskelujaksoon, jonka
päätyttyä opiskelija saa jonkin tutkinnon/diplomin. Kolmas tapa on työnhakijoiden F.E.Ckoulutus (Further Educated with Companies),
jossa työnhakija opiskelee lisätaitoja työpai-
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kan saamiseksi yrityksestä, jossa kouluttautuu.
Näiden lisäksi on vielä erilaisia rekrykoulutuksia tai edellisten sekoituksia, joissa tavoitteet
määritellään tapauskohtaisesti.

Toimintamallit
Ensimmäisen tavan osalta toimintamalli perustuu täysin työnantajan ja työntekijän
arvioin
tiin koulutuksen tarpeellisuudesta.
Koulutus on myös lyhyt ja käydään usein työaikana. Muiden tapojen osalta toimintamalliin
kuuluu yleensä lähiopetusta oppilaitoksessa
ja lisäksi työssäoppiminen joko työsuhteessa
tai opiskelijana, mikä saattaa muuttaa asioita
opiskelijan kannalta hankaliksi.

Opiskelijan näkökulma
Etenkin työvoimakoulutuksessa opiskelijan niskaan on kaadettu velvoitteita, joita ei samassa
määrin ole työnantajalla, työvoimaviranomaisilla, korvausten maksajilla tai muillakaan asiaan liittyvillä tahoilla. Opiskelijan näkökulmasta koulutus voi tuntua siltä, että sen ainoa tarkoitus on hyödyttää edellä mainittuja tahoja,
eikä suinkaan opiskelijaa. Opiskelijan on työskenneltävä palkatta, otettava vastaan koulutuksen jälkeinen työ vaikkei sillä eläisi, osallistutta-

va koulutukseen vaikka asiasta olisi kokemusta
jo ennestään tai vaikka kyseistä asiaa ei tuntisi
lainkaan omakseen ja saamatta silti varmuutta
normaaliehdoin jatkuvasta työsuhteesta varauduttava opiskelun jälkeiseen työttömyyteen sekä jollakin verukkeella kohtuuttomasti pienentyneisiin rahallisiin korvauksiin.
Työnantaja saa jopa erittäin hyvin koulutettua ja kokenutta työvoimaa ilmaiseksi tai aivan
mitätöntä korvausta vastaan, eikä työnantajalla
ole mitään velvollisuutta ottaa henkilöä töihin
opiskelun jälkeen, vaikka hän on uhrannut esimerkiksi kuusi kuukautta työaikaansa yrityksen
hyväksi. Jotkut työnantajat käyttävät tätä mahdollisuutta sumeilematta hyväkseen ja vaihtavat
uudet henkilöt edellisten opiskelijoiden tilalle heti kun mahdollista. Työvoimaviranomaiset taas
pyrkivät siivoamaan tilastoja siirtämällä työnhakijan työttömyysprosenttia rumentamasta koulutettavien joukkoon ja samalla näyttämään hyviä koulutukseen liittyviä tunnuslukuja. Tukia
ja korvauksia maksavien tahojen intressi on saada opiskelija sellaiseen tilanteeseen, että heidän
maksamansa maksut pienenevät.
Opiskelijan näkökulmasta puntit eivät ole
tasan ja toimintatapa tuntuu väistämättä hyväksikäytöltä.
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Malja keväälle
Helsingin Insinöörien perinteinen vappuboolitilaisuus järjestettiin tänäkin vuonna Insinöörit–Ekonomit-talossa 30. huhtikuuta. Insinöörilaulajat vastasi
tuttuun tapaan musiikkipuolesta. Vapun kunniaksi nostettiin
boolimaljat, ja keväisen juhlan
iloisia vieraita viihdyttivät tällä kertaa myös Suomen parhaat
showbaarimestarit,VIP Bartenders.
Kuva Tuomas Hara

VIP Bartenders baaritiskin
takana tekemässä drinkkejä
HI:n vappuboolilla.

Taloudelliset vaikutukset
Tällainen puoliksi harmaa työvoima on ikävää myös kansantaloudelle, sillä toiminta ja
sen valvonta kuormittavat runsaasti eri organisaatioita siitä saadun hyödyn jäädessä monesti
pieneksi. Itse en ole kuullut yhdestäkään henkilöstä, joka olisi työllistynyt normaalipalkkaiseen työsuhteeseen koulutuksen jälkeen,
jos koulutus on alkanut viranomaisten aloitteesta. Koulutusorganisaatioille maksetaan
kouluttamisesta, ja verot opiskelijoiden käyttämästä työajasta jäävät saamatta. 2013 valtion talousarvioesityksessä oli ammatilliseen
työvoimakoulutukseen varattu noin 162 miljoonaa euroa. Mainitsemieni koulutuksen osaalueiden osuutta tästä en tiedä, mutta pienelläkin osuudella puhutaan miljoonista euroista.
Yritin löytää tai laskea tämän kaltaisissa
koulutusohjelmissa olevien henkilöiden määrää, mutta tuota tietoa ei löydy edes internetistä. Jos varovaisesti arvioiden edellä mainittuja työssäoppimisopiskelijoita olisi Suomessa
vuosittain 2000 henkilöä kuuden kuukauden
koulutuksessa, insinöörien keskituloilla menetetyksi palkkasummaksi tulisi 48 miljoonaa
euroa ja tästä 30 prosentin veroasteella valtiolta jää siis saamatta noin 15 miljoonaa euroa /
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vuosi. Jos työpaikat saataisiin todellisiksi, saavutettaisiin tuplahyöty, kun saatujen verotulojen lisäksi kulut samalla pienenisivät.

Voiko tilannetta parantaa?
Mielestäni kyllä, sillä kaikki lähtee asenteesta
sekä tahdosta. Eri toimijoiden tulee tukea työllistämistä koulutuksen keinoin, ei vain katsoa
omia tunnuslukujaan.
Yritysten tulee katsoa liiketoimintaansa pidemmällä jänteellä ja palkata henkilöitä oikeisiin työsuhteisiin, sillä terveellä yrityksellä on
joka tapauksessa tarvetta tekijöistä jossain vaiheessa elinkaartaan. Niiden tulee myös hyväksyä tosiasia, että on parempi pitää töissä tasokkaasti koulutettuja, ehkä kokeneitakin, tulosta
tekeviä henkilöitä kuin kikkailla järjestelmän
avulla ja vaihtaa työntekijöitä puolen vuoden
välein. Näin yritys vaikuttaisi suoraan toimintansa ja tarjoamansa asiakaskokemuksen laatuun eli välillisesti myyntiin.
Viranomaisten ja muiden mainittujen tahojen tulee huomata, että jos näitä koulutusmääriä saataisiin työllistämällä pienemmäksi,
käytettävissä oleva rahamäärä kasvaa, jolloin
muodostuu myönteisempi ilmapiiri heidänkin
palkkansa maksamiseksi.

Ensiaskeleet eteenpäin
Lähdetään liikkeelle siitä, etteivät osapuolet
tuijota vain omaan napaansa ja yritetään saada
yhteistyössä koulutus hyödyttämään kaikkia
esimerkiksi jakamalla velvoitteita tasapuolisesti. Kaikkien asianosaisten täytyy myös lopettaa yhteiskunnan säännöstöön jääneiden
porsaanreikien häikäilemätön käyttö tai vähintään soveltaa niitä tavoitteita edistävästi ja
jos tilanne ei muuten parane, niin tukkia ne.
Näillä saadaan rakennettua eteenpäin vievä
luottamuksen ilmapiiri, jota nyt ei ole kunkin
tahon omien pyrkimysten vuoksi.
Vaikka nämä koulutuksen ja työllistämisen
epäkohdat ovat tätä nykyä melko karuja, olen
varma, että saamme Suomen vielä nousuun,
kunhan halua järkevään toimintaan ja riittävä moraali löytyy kaikilta osapuolilta. Emme
kai kukaan halua leimautua hyväksikäyttäjäksi, emmehän?

Ari Rytkönen
Työmarkkinajaos
Helsingin Insinöörit HI ry
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koonnut Risto Paananen

Suunta kohti seikkailuja

Suunto Ambit2 on GPS-kello, joka sopii monen
sortin liikuntaan. Kello navigoi sekä mittaa
nopeutta, sykettä, korkeutta ja säätilaa. Siinä
on lisäksi ominaisuudet juoksuun, pyöräilyyn ja
uintiin. Ambit2 maksaa noin 400 euroa.

välipalat

www.suunto.com

Joka jäbän sähköjopo

Jos perinteisen pyörän polkeminen ylämäkeen tuntuu vaivalloiselta, voi ottaa
sähkömoottorin avuksi. Jopo Electro Rento on 24 tuuman renkailla varustettu
kolmivaihteinen menopeli, jonka saa myös automaattivaihteisena. Valmistajan
mukaan akku latautuu nopeasti. Värivaihtoehdot ovat punainen, sininen ja
harmaa. Sähköjopo maksaa noin 1 799 euroa, automaatti satasen enemmän.
www.helkamavelox.fi

Vekottimet

Tarpeellista vai turhaa? Sinä päätät.

Trendikkäät oksasakset

Fiskars on lisännyt värikkääseen Inspiration-sar-
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Siistiä lannoitusta

jaansa koti- ja parvekepuutarhureille tarkoitetut

Puutarhaihmisille, jotka eivät tykkää sotkea näppejään, on tar-

sen värisinä. Saksien luvataan soveltuvan myös

jolla uudentyyppinen lannoitesarja, Biolan Panokset. Panoksissa

aloitteleville puutarhaharrastajille. Ohileikkaa-

lannoitejauhe on pakattu selluloosasta valmistettuun annos-

vissa saksissa on PTFE-pinnoite, joka vähentää

pikariin. Keväällä laitetun lannoituksen luvataan vaikuttavan

kitkaa ja helpottaa näin sekä leikkaamista että

koko kasvukauden. Kuuden kappaleen satsi maksaa hiukan alle

puhdistamista. Sakset lähtevät puutarhaliikkees-

kympin.

tä tai rautakaupasta noin 12 eurolla.

www.biolan.fi

www.fiskars.fi

oksasakset, jotka voi valita pinkin tai taivaansini-
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osoitteeseen Ins/Unionimedia, Mikonkatu
17 B, 00100 Helsinki. Voit myös skannata

3
4 9

ja lähettää vastauksesi osoitteeseen
ins@unionimedia.fi. Oikein vastanneiden
kesken arvotaan sudokukirja.
Edellisen sudokun oikean ratkaisun lähettäneistä arpa suosi Arja Pöykiötä.

Tämä ristikko on suojattu tekijänoikeuslailla eikä sen kopioiminen
tai osittainenkaan käyttö ole sallittua ilman Sudoku Finland Oy:n lupaa.

Inssivisa
1. Minkä nykyään valtiollisen rakennuksen omisti aikoinaan
liikemies Alfred Kordelin?
a) Kesäranta
b) Säätytalo
c) Villa Kultaranta
2. Miksi kutsutaan magneettista deklinaatiota eli kulmaa
maantieteellisen pohjoissuunnan ja magneettisen pohjoissuunnan välillä?
a) Eranto
b) Eksymä
c) Eskapo
3. Mikä on frikadelli?
a) Puhallinsoitin
b) Ruokalaji
c) Tanssi

!

Inssi,
testaa
tietosi
4. Mistä kuumasta paikasta Dante kirjoitti värikkäästi?
a) Rooma
b) Vatikaani
c) Helvetti
5. Tanskan pääkaupungin nimi alkaa pelivälineen nimellä,
mutta mikä peli on?
a) Kriketti
b) Biljardi
c) Jääpallo

Vastaukset: 1.c 2.a 3.b 4.c 5.b

3/2014 ins.
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tekniikka

Juustoa
Vaaralasta
Valiolla Vantaan Vaaralassa keitetään sulatejuustoa
ja pakataan juustoviipaleita, -paloja ja -raasteita.

14
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Tuotantovastaava
Paula Virolainen
(oik.) toimii keittoosaston esimiehenä.
Insinööriopiskelija Senja
Laatinen on tehtaalla
kesätöissä.

3/2014 ins.
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HI ry 90 vuotta
opiskelijat
tekniikka

Pakkauslinjalla kulkee tutunnäköisiä sulatejuustopaketteja.
– Nyt on menossa voimakasta Koskenlaskijaa, tuotantovastaava Paula Virolainen sanoo
ja nappaa hihnalta paketin. Se on vielä lämmin.
Kiipeämme yläkertaan. Sulatejuuston keittosali on Virolaisen työkenttää. Hänen vastuullaan on sulatejuuston keitto ja massanvalmistus sekä osaston henkilöstö- ja laiteresursseista huolehtiminen.
Vantaalla valmistetaan kaikki Valion kotimaan sulatejuustot. Emmentalista valmistettavan Koskenlaskijan resepti on peräisin
1930-luvulta, ja Vantaalla sitä on tehty vuodesta 1973. Raaka-aineet tulevat Valion muilta tehtailta, lähinnä Lapinlahdelta ja Haapavedeltä.
Keittosalissa leijailee juustoinen tuoksu.
Täällä työskentelee viitisenkymmentä henkeä
kahdessa vuorossa. Juustoharkot jauhetaan
suurella ”lihamyllyllä” ja joukkoon lisätään
voi, vesi ja sulatesuolat, jotka sekoitetaan tasaiseksi massaksi ja keitetään.
– Käytämme massanvalmistuksessa myös
pakkaamon haukkapaloja hyödyksi.

Sulatejuusto on alun perin syntynyt hukkapaloista ja tarpeesta käyttää virheellisiä juustoja, Virolainen sanoo.
Sulatejuusto valmistuu UHT-keittimissä ja
panoskattiloissa. Virolainen esittelee osaston
vanhinta ja pienintä kattilaa, johon mahtuu
180 kiloa sulatejuustoa. Kattilaa hoitaa Hamkissa insinööriksi opiskeleva Senja Laatinen,
joka on tullut Vantaan tehtaalle kesätöihin.
– Aloitin itsekin tässä urani Valiolla. Olin
tällä samalla keittimellä harjoittelemassa ja kesätöissä 17 vuotta sitten. Aika moni muu asia
täällä onkin muuttunut vuosien varrella, Paula
Virolainen kertoo.
Insinöörityön tehtyään hän jäi Valiolle ja on
toiminut ryhmävalmentajana, tuotekehittäjänä sekä nyt tuotannon puolella esimiestehtävissä vuoden verran.

Hygienia ja turvallisuus tärkeää
Valiolla työskentelevät insinöörit ovat valmistuneet bio-, elintarvike-, kone- ja automaatiotekniikan aloilta. Paula Virolaisella on alaisia,
muut ovat asiantuntijatehtävissä.
Tuotannonsuunnittelija Kaisa Karttunen

suunnittelee tuotteiden valmistustarpeita
ja tuotantojärjestyksiä, Virolainen toteuttaa
suunnitelmaa alaistensa kanssa.
– Jos ilmenee jotain normaalirutiineista
poikkeavaa tai on esimerkiksi flunssakausi ja
paljon sairauslomia, niin mietimme yhdessä,
miten työt tehdään.
Pakkausosastolla kuuluu tasainen suhina.
Kuuma sulatejuustomassa tulee yläkerran keitto-osastolta ja etenee pitkänä nauhana muovikääreen sisällä ensin jäähtymään ja edelleen
hihnoja pitkin kohti linjaa, jolla nauha pilkotaan lyhyemmiksi pätkiksi ja sujautetaan pussiin koneellisesti. Nippu yksittäispakattuja
sulatejuustoviipaleita saa vihreän muovipak
kauksen.
Sulatejuustojen lisäksi Vaaralassa pakataan
ja kypsytetään muita juustoja yhteensä yli 30
miljoonaa kiloa vuodessa.
Kestopakkaamossa suuret juustoharkot puretaan ja paloitellaan. Juustopaloille, raasteille
ja siivuille on omat pakkauslinjansa. Uusin on
viipalelinja, jolla pakataan 150–300 gramman
kestoviipalepakkauksia.
Hygienian lisäksi tehtaalla pidetään erityistä
huolta työturvallisuudesta.
Nostamiset kuormittavat kehoa ja aiheuttavat venähdyksiä. Keitto-osastolla voi liukastua vaikkapa lattialle pudonneeseen voihin,
joten siisteydestä ja järjestyksestä on pidettävä huolta.
– Koneiden kanssa on oltava tarkkana, ja
kuuma juustomassa ja laitteiden pinnat voivat herkästi aiheuttaa pieniä vammoja, varatyösuojeluvaltuutettuna toimiva Kaisa Karttunen sanoo.

Rekkapeliä legoilla
Vaikka nimike olisi sama, insinöörien työnkuvat vaihtelevat. Kehitysvalmentaja, Kirsi Junkkarinen vastaa Vantaan tehtaan laatu- ja elintarviketurvallisuudesta, johon kuuluu muun
muassa puhtaanapito. Hän on ollut kymmenen vuotta Valiolla.
Kehitysvalmentaja Annika Santasen työnkuvaan kuuluvat erilaiset jatkuvan parantamisen hankkeet ja kehitysprojektit. Santanen tuli
Valiolle kuusi vuotta sitten kesätöihin ja on ollut talossa nyt 1,5 vuotta vakituisesti.
Santanen kertoo, että virtautus on yksi Valion kehityskohteista vuonna 2014.

Valio Vaaralassa

l Vantaalle perustettiin juustovarasto 1963.
l Sulatejuuston valmistus ja juuston pakkaaminen alkoivat 1973.
l Henkilöstöä vuonna 2013 yhteensä 285, joista valiolaisia 210.

Keitto-osaston pienimmässä kattilassa
valmistuu 180 kiloa sulatejuustoa.
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l Vaaralassa pakataan runsaat 20 miljoonaa kiloa sulatejuustoa

ja yli 12 miljoonaa kiloa kestojuustoja vuosittain.
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Annika Santanen (oik.) ja Kirsi Junkkarinen esittelevät Rekkapeliä,

Elina Kiiliäinen työskentelee henkilöstövastaavana.

jossa tutustutaan tehtaan virtautukseen.

Virtautus tarkoittaa tuotteen läpivirtauksen
optimointia koko tilaus-toimitus-ketjussa esimerkiksi tuotantoerien ja varastotasojen hallintaa kehittämällä.
– Kun tuotannossa tuotevaihtojen määrä
kasvaa, niitä on tehostettava. Työvaiheet standardoidaan ja työkalut sijoitellaan sinne, missä
niitä tarvitaan.
Santanen ja Junkkarinen vastaavat 5S-projektista, jossa ässät ovat: sortteeraus, systematisointi, siivous, standardointi ja seuranta. Ensin
työvälineet tarkastetaan, sitten karsitaan turhat pois, merkitään paikat, tehdään perusteellinen siivous ja valokuvataan työpiste. Jatkuvasta seurannasta tehdään mahdollisimman
helppoa.
Santanen osoittaa pakkausosaston seinässä olevaa kylttiä ja laatikkoa, jossa on L-koon
hanskoja.
– Kunnossapidon miehet eivät tekisi mitään
pienillä käsineillä.
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Vantaalla työntekijät ovat tutustuneet virtautuksen ideaan pelaamalla Rekkapeliä. Pelissä pelaajilla on erilaisia rooleja, kuten asiakas,
tuotevalmistajia, trukkikuskeja ja tehtaanjohtaja. Tehdas valmistaa legorekkoja asiakkaan
tilauksesta, ja pelin edetessä seurataan eräkoon
ja prosessin muuttumisen vaikutusta aikaan,
joka kuluu tilauksesta toimitukseen.

Ruoka puhuttaa
Elintarvikealalla insinöörin työhön voi kuulua
maistelua. Uusien tuotteiden reseptit syntyvät
yhteistyöllä markkinointi- ja tuotekehitystiimeissä, mutta muutkin saavat olla mukana.
– Jos tehtaalle tulee uusi kone ja havaitsemme, että sillä voisi tehdä jotain uutta, voimme
ilmoittaa siitä tuotekehitykselle. Toteutuneista
ideoista saa palkkion, Paula Virolainen sanoo.
Ruoka ilmiönä on nosteessa, elintarvikealalla on tarjolla monipuolisia tehtäviä ja työpaikat ovat yleisesti ottaen melko turvassa ylei-

sen taloustilanteen huonontuessakin. Valion
sulatejuustoista suurin osa menee vientiin ja
siinä näkyvät myös suhdanteet, Kaisa Karttunen sanoo.
– Elintarvikealalla on paljon mahdollisuuksia myös kansainväliseen uraan, hän lisää.
Valiolaiset kiittelevät sitä, että yrityksessä pääsee halutessaan siirtymään uusiin tehtäviin ja saa kouluttautua. Paula Virolainen,
Annika Santanen ja Kirsi Junkkarinen suorittavat parhaillaan elintarviketekniikan erikoisammattitutkintoa. Elintarvikeinsinööri Elina
Kiiliäinen työskentelee konttorin puolella
koulutusasioiden parissa. Hän on toiminut
henkilöstövastaava kuukauden ajan.
– Valiolla suhtaudutaan myönteisesti
kouluttautumiseen, Kiiliäinen sanoo.

Marjo Mikola
kuvat Mikko Taipale
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HI ry 90 vuotta
opiskelijat
ajankohtaista
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Uusi elämä
Pasilan konepajalle
Pasilan konepajan alueelle
rakennettavissa taloissa
yhdistyvät moderni
rakentaminen ja vanha historia.
Pasilan konepajan alue saa uuden elämän
asumis-, kauppa-, palvelu- ja virkistyskäytössä. Alueelle rakennetaan noin kolmisenkymmentä taloyhtiötä. Uusia asuntoja tulee kaikkiaan 1 300 ja asukkaita 2 500. Toimistotilaa
rakennetaan 3 000 kerrosneliötä. Rakennustyöt aloitettiin vuonna 2006.
– Arvioitu rakentamisen arvo on 600 miljoonaa euroa. Se oli kaikkien aikojen suurin
YIT:n yksittäinen sopimus, YIT:n yksikköjohtaja Antti Inkilä sanoo.
Konepajan alueella on merkitys niin kulttuurihistoriallisesti, rakennustaiteellisesti kuin
maisemaltaan. VR on luvannut, että aluetta kehitetään siten, että sen arvot ja ominaisuudet
säilyvät.
– On aina mahdollisuus ja haaste yhdistää
uutta ja vanhaa. Mielestäni siinä on onnistuttu
hyvin. Talot ovat uusia ja raikkaita, ja niissä on
kaikki uudet ominaisuudet, mutta ne huokuvat vanhaa historiaa ja niissä on tietynlainen
henki, Inkilä kuvailee.

ja autenttista rakennusarkkitehtuuria kun
nioittaen. Jossain taas on päätetty purkaa kaikki vanha ja aloittaa puhtaalta pöydältä. Silloin
alueen historia ja perinteet unohtuvat.

Valmista vuonna 2020

Vanhaa kunnioittaen

Suuren kokonsa vuoksi alue on kaavoitettu
neljään osaan. YIT on pääurakoitsija, mutta
eri arkkitehtitoimistot ovat vaikuttaneet eri
alueilla. Ensimmäiset talot valmistuivat noin
vuosi rakennustöiden aloittamisen jälkeen.
– Yksikään kaavoitetuista alueista ei ole vielä
kokonaisuudessaan valmis. Kaiken pitäisi olla
valmista vuonna 2020, nyt olemme noin puolivälissä, Antti Inkilä sanoo.
Kaavoitetulla alueella on suojeltuja kohteita,
kuten osa vanhoista konepajan halleista. Niihin on suunniteltu muun muassa päivittäistavarakauppaa ja studiotilaa.
– Haasteena suojelluissa taloissa on löytää
toimiva taloudellinen yhtälö ja yhdistää se nykyaikaisten tilojen tuomiin vaatimuksiin.
Inkilän mukaan konepajojen jatkokehittämisessä on onnistuttu eri puolilla maailmaa
vaihtelevasti.
– Jossakin on onnistuttu luomaan uusi,
aktiivinen ja moderni kaupunginosa vanhaa

Arkkitehdit NRT Oy:n arkkitehti, professori
Jyrki Tasa kertoo, että Pasilan konepajaa on

Pasilan konepajan alue oli yksi viimeisistä kantakaupungin suurista alueista,
jotka oli mahdollista kaavoittaa uudelleen.

pidetty arkkitehtoonisesti kiinnostavana ja
onnistuneena.
– Alue sijaitsee tiiviin kaupunkirakenteen
kyljessä, mutta se ei ole ahtaan tuntuinen.
Suunnittelemamme korttelin halkaisee taideakseli, joka tuo lisää kulkumahdollisuuksia ja
värikkyyttä.
Värit korostuvat iltaisin, sillä NRT:n suun-

Maa uuteen käyttöön

Pasilan konepajan toiminnan alasajo alkoi 1980-luvulla. Tavoitteena oli saada
alue tuottavampaan käyttöön. Kyseessä on yksi viimeisistä isoista alueista Helsingin keskustassa, joka oli mahdollista kaavoittaa uudelleen.
VR on kaavoittanut alueen yhdessä Helsingin kaupungin kanssa. Kaupunkisuunnitteluviraston mukaan alueelle tulee asuntoja 110 000 kerrosneliötä (noin 2
500–3 000 asukasta) sekä toimistoja noin 41 500 kerrosneliötä.Vanhoja konepajan tehdashalleja jätetään jäljelle seitsemän. Alueella on tehty rakennushistoriallinen inventointi ja jokainen rakennus on tutkittu. Vanhoihin konepajarakennuksiin
tulee noin 33 000 kerrosneliötä toimitilaa ja kauppoja varten.
Asuinkorttelien rakentaminen alkoi Aleksis Kiven kadun puolella vuonna 2008
ja Teollisuuskadun puolella vuonna 2012. Eteläosan toimistokorttelien rakentaminen alkanee vuonna 2015. Kaavoja voi katsella osoitteessa www.ksv.hel.fi/fi/
projektisivu/pasilan-konepaja/pasilan-konepaja.
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tekniikan historia

Tekniikka syrjäytti märehtijät
Rakennusten parvekkeet on vapaasti
sommiteltu ja tuovat sävyä taloihin.

nittelemissa taloissa on valorampit, jotka valaisevat kirkasvärisiä metalliosia.
– Talojen parvekkeet muodostavat vaihtelevan sommitelman talojen julkisivuihin.
Tasan mukaan talojen katoilla värikkyys näkyy erityisesti isommissa asunnoissa. Julkisivut
ovat värikkäitä ja metallipintaisia.
– Siitä syntyy visuaalisesti kiinnostavaa kerrostumaa.
Vanhan konepajan perinteitä kunnioittaa
muun muassa se, että vallitsevaksi materiaaliksi on valittu punainen tiili. Lisäksi alueella on
muun muassa rautatiekiskoja jäljittelevät reunateräkset, jotka erottavat soran ja nurmikon.
– Yksityiskohdissa on käytetty niin sanottua konepajan harmaata. Sillä on liittymä veturijunarakentamiseen. Aleksis Kiven kadun
puolella on harmaita teräsportteja, joissa on
kaikissa rautatieteema tavalla tai toisella.
Tasan mukaan ratkaisuissa on ajateltu sitäkin, että nykyajan kulkuneuvot ovat hyvin
värikkäitä. Ne tuovat konepaja-alueella pientä
symboliikkaa rautatieliikenteeseen.

Ennen ruohonleikkureiden yleistymistä nurmikentät pidettiin siisteinä
viikatteen ja keritsimien avulla. Puistoissa ja suurissa puutarhoissa nurmikoita lyhennettiin laiduntamalla niillä lampaita.
Ruohonleikkurin keksi brittiläinen Edwin Beard Budding vuonna 1827.
Keksintö sai patentin 1830. Buddingin idea perustui tekstiilitehtaissa käytettyyn pyöriväteräiseen leikkuulaitteeseen, jolla viimeisteltiin kudottuja
villakankaita. Leikkurin terät katkaisivat määrämittaa pidemmät kuidut,
niin että kankaan pinnasta tuli tasainen.
Budding sovelsi samaa periaatetta ruohon leikkaamiseen. Hän teki takorautaisen lieriön, jossa oli yksi kiinteä ja kolme vaakatasossa pyörivää terää.
Terät lähtivät pyörimään, kun lieriötä vieritettiin eteenpäin. Kun ruoho
osui kiinteän ja liikkuvan terän väliin, terät leikkasivat sen poikki saksien
tavoin. Irti leikatut ruohot kulkeutuivat terien takana olevaan laatikkoon.
Laite vastasi jopa kahdeksaa viikatetta käyttävää niittomiestä.
Höyrykoneella toimivia ruohonleikkureita ilmestyi 1890-luvulla. Bensiinimoottorilla toimivia ruohonleikkureita alettiin tehdä 1900-luvun
alusta alkaen. Kaupungistuminen ja esikaupunkialueiden pihanurmikkojen lisääntyminen toisen maailmansodan jälkeen loi kysyntää kevyelle ja helppokäyttöiselle moottoroidulle ruohonleikkurille. Ensimmäisen
kaupallisen polttomoottorilla toimivan ruohonleikkurin loi brittiläinen
Ransomes vuonna 1902.
Sähkökäyttöisiä ruohonleikkureita kehiteltiin jo 1920- ja 30-luvuilla,
mutta ne yleistyivät vasta paljon myöhemmin. Ensimmäisen kaupallisen
kotitalouskäyttöön tarkoitetun ruohonleikurin loi brittiläinen yritys Atco vuonna 1921. Kehitystyö 1930- ja 40-luvuilla johti kevyempiin ja pienempiin malleihin. Tehokkuus lisääntyi bensiinimoottoreiden kehityksen
myötä.
Vuonna 1952 australialainen Mervyn Richardson esitteli ensimmäisen
Victa-leikkurin. Nelipyöräisessä ruohonleikkurissa nivelöity terä pyörii
vaakatasossa suojakuvun alla. Laite oli kevyt ja leikkausjälki hyvä. Muovikomponentteja ilmestyi leikkureihin 1960-luvulla.

Teksti Antti Halonen
kuvat YIT
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Kirsi Goodchild
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yhdistys

Teknologiavisionäärin opeissa
Teemu Arina vaatii Suomeen nelipäiväistä työviikkoa,
lisää mahdollisuuksia tehdä etätöitä ja rutiinien rikkomista.
Mihin työelämä on muuttumassa, kun siitä ei
tunnu saavan otetta? Entä miten työnteon tapoja pitäisi muuttaa? Nämä kysymykset askarruttavat myös insinöörejä. Sen takia Helsingin
Insinöörit ja Insinööriliiton Uudenmaan piiri
järjestivät maaliskuussa jäsentapahtuman otsikolla Ota haltuun muuttuva työelämä.
Tilaisuuden suosio yllätti järjestäjät, sillä sali
oli ääriään myöten täynnä. Isäntinä toimivat
HI:n hallituksen jäsen Lasse Laurikainen ja
IL:n Uudenmaan alueasiamies Minna Anttonen. Kovaa aihetta kesyttämään oli kutsuttu
teknologia-asiantuntija, toimittaja ja tietokirjailija Teemu Arina, jonka provosoiva ja ravisteleva tyyli piti yllä vilkasta keskustelua usean
tunnin ajan.
Arina meni suoraan asiaan.
– Jos ihmettelette, mikä tämä musta klipsi

20

korvassani on, niin sen avulla seuraan reaaliajassa stressitasoani koko puheeni ajan, hän
ilmoitti.
Arina paljastui kontrollifriikiksi. Hänellä on
käytössään sovellus, jonka avulla kaikki hänen
päivän aikana tekemänsä lyhyetkin työtehtävät kirjautuvat suoraan sähköiseen kalenteriin
erivärisin koodein. Näin hän säästää aikaa työajan seurannassa.

Lyhyet viikot, lisää etähommia
Teemu Arina haluaisi lyhentää työviikkoa ja
lisätä mahdollisuuksia tehdä etätöitä. Hänen
mukaansa nykyteknologian ansiosta etänä on
mahdollista tehdä vaikka mitä ja missä vain.
Hän kertoi, miten joukko hänen perustamansa
Dicole Oy:n työntekijöitä oli halunnut lähteä
kuukaudeksi töihin Thaimaahan, ja hän oli

suostunut.
– Silloin kun minä aloitin työt aamulla Suomessa, Thaimaan porukka oli jo tehnyt tuntikausia töitä.
Arinan mukaan meidän tulisi voida muuttaa tottumuksiamme.
– Miksi meille on niin vaikeaa mennä elokuviin maanantaina kello 12, vaikka voisimme
jatkaa työntekoa hieman myöhempään illalla?
Työnantajan pitäisi Arinan mukaan antaa
mahdollisuus hoitaa viikon työtehtävät esimerkiksi neljässä päivässä.
– Yhdysvaltalainen Treehouse-yritys tekee
niin. Firman sähköpostiserveri ei välitä posteja
torstai-iltapäivästä lähtien, hän kertoi.

Työaikamallit uusiksi
Teemu Arinan mukaan yhdeksästä viiteen
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– Liitolle tulee olemaan aikamoinen
edunvalvontahaaste, jos ihmisen pitää olla
valmis tekemään töitä 24 tuntia vuorokaudessa, Sari Vainikainen arvioi.

Anna Vottosen mukaan monet Teemu Arinan ideat ovat tulevaisuuden, eivät tämän
päivän työelämää.

työtapa on Arinan mielestä välttämätön kansainvälisissä yrityksissä, joissa on henkilöstöä useilla eri aikavyöhykkeillä. Arina kertoo
muun muassa tilaavansa osan assistenttipalveluistaan yhdysvaltalaiselta naiselta.

Vottonen sanoi.
Uudenmaan alueasiamies Minna Anttonen
kertoo, että hän saa etätyöpäivänä usein enemmän aikaan kuin toimistolla tehtynä työpäivänä, kun työ ei keskeydy ja tehtävät voi rytmittää haluamallaan tavalla. Etätyön vankkumaton kannattaja kuitenkin muistuttaa, että
työpaikoilla tulisi sopia etätyön pelisäännöt:
mikä ja missä tehtävä työ on etätyötä ja miten
se korvataan.
– Työtä mitataan ajassa. Siksi työhön käytetty aika tulee korvata, tehtiin se sitten työpaikalla, kotona, junassa, autossa tai vaikka
laiturin nokassa.

Teknologia-asiantuntija Teemu
Arina seuraa stressitasoaan
reaaliajassa korvaklipsin avulla.

-ajattelu on kuollut. Monen todellinen työpäivä alkaa jo nyt aamiaismuroja kauhoessa
sähköposteihin vastaamalla ja saattaa jatkua
vielä illalla nettipuhelulla kotoa.
Työaikakysymys sai monen insinöörin varpailleen.
– Töitä ei pitäisi koskaan tehdä ilmaiseksi.
Miksi vastaisin työpuhelimeen vapaa-ajallani,
Sari Vainikainen kysyi.
Eräs kommentaattori nosti esiin lapsiperheiden osan. Heillä ei ole useinkaan aikaa joustaa ja jäädä ylitöihin. Ja miten tehdä töitä kotoa, kun lapset roikkuvat jaloissa?
Arina ei tarjonnut suoria vastauksia, mutta
puolusteli omaa agendaansa. Hän muistutti,
että digitaalisia työkaluja, kuten pilvipalveluiden projektinhallintamahdollisuuksia, pitäisi hyödyntää nykyistä paremmin. Tällainen
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”Puhuja oli huippu”
Vaikka Sari Vainikainen intoutui illan puhujan
kanssa muutaman kerran kiivaaseenkin sananvaihtoon, hän ei suuttunut.
– Puhuja oli aivan huippu. Hän ei takertunut ongelmiin vaan sanoi, että ne voidaan
selvittää. Vanhojen ja uusien tapojen yhteensovittaminen on hyvä juttu, Vainikainen kehui.
Anna Vottonen innostui Teemu Arinan ajatuksesta, että kaikki työntekijät tuovat työyhteisöön tietoa, jota voi jalostaa eteenpäin.
– Siitä en pitänyt, että töitä vietäisiin kotiin,

Teksti ja kuvat Tuomo Tarvas
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kirjat ja infot

Koonnut Marjo Mikola

Pomon tarina

Andalusialainen
ystävä

Andalusialainen ystävä -romaani
on täynnä toimintaa. Sairaanhoitaja Sophie tapaa työpaikallaan
Hectorin, joka on murtanut jalkansa onnettomuudessa, ja heidän välilleen syntyy kipinä. Tarinan edetessä Sophie ajautuu keskelle kahden rikollisliigan ja poliisin erikoisryhmän välistä taistelua,
jossa hyvikset voivatkin olla pahiksiksia ja toisin päin ja pelin säännöt muuttuvat. Sitten ilmestyy ystävä menneisyydestä. Kirjoittaja
Alexander Söderberg on ohjaaja
ja tv-käsikirjoittaja, ja sen huomaa
kirjan toimintakohtauksista.
Alexander Söderberg:
Andalusialainen ystävä.
Gummerus Kustannus 2014.

Bruce Springsteenin elämäkerta on Pomoksi kutsutun Amerikan työläisten tuntojen tulkitsijan tarina. Yli sata miljoonaa levyä myynyt moninkertainen Grammyvoittaja ja Oscarilla palkittu mies kasvoi vaikeissa oloissa, mutta palo musiikkiin
vei eteenpäin. Elämäkertaa varten toimittaja-tietokirjailija Peter Ames Carlin on
haastatellut paitsi tähteä itseään myös hänen läheisiään, kollegoitaan ja yhtyekavereitaan sekä entisiä naisystäviä. Kerronta on enemmän taustoittavaa asiatyyliä kuin
mukaansatempaavaa kuvailua. Brucefani ilahtuu lukiessaan laulujen sanoituksiin
päätyneistä oikeista tilanteista, paikoista tai ihmisistä.
Joukko tunnettuja suomaisia kertoo suhteestaan Pomon musiikkiin videolla
osoitteessa www.youtube.com/watch?v=VTaoXdBlnFQ ja Facebookissa
www.facebook.com/BruceJaMina
Peter Ames Carlin:
Bruce.
Suom. Jaana Iso-Markku
Otava 2013.

Jobien kirja
Ari Wahlstenin Jobikirja on kertomus Kallion kundin Aaron Waldenin eloisasta
elämästä ja repaleisesta työhistoriasta – jobeista, jotka eivät ihan kaikki välttämättä
siedä päivänvaloa.
Muun muassa Lapinlahden Linnut -ryhmästä tuttu Ari Wahlsten on romaaninsa
päähenkilön tapaan näyttelijä, jolla on monipuolinen kokemus erilaisissa ammateissa toimimisesta. Jobikirja on viihdyttävä ja helppolukuinen.
Ari Wahlsten:
Jobikirja.
Gummerus Kustannus 2014.
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Tuhdisti MM-futista
Kesäkuussa jalkapalloväki maapallon kaikilla kolkilla kokoontuu vastaanottimien ja screenien ääreen ja onnekkaimmat pääsevät live-tunnelmaan Brasilian MM-areenoilla. Tuore ja laatuaan ensimmäinen suomenkielinen MM-kisojen
historiikki Kuin taivasta koskettaisi johdattaa futiksen ystävän sopivasti ennakkotunnelmiin. Kirjoittaja Jari Ekberg on
tehnyt massiivisen työn, joka on tuhti tietopaketti täynnä
taitavasti kirjoitettuja ja hyvin taustoitettuja tekstejä. Niistä
ei puutu tunteita, draamaa eikä käänteitä – ovathan ne jalkapalloa ja sen ikimuistettavimpien otteluiden historiaa. Kiinnostuneille on tietenkin tarjolla myös tilasto- ja nippelitietoa.
Jari Ekberg:
Kuin taivasta koskettaisi, Jalkapallon MM-kisojen historia.
Atena 2014.

Seremonioiden mestareille

Ajatus kestävälle työlle

Seremoniamestari pitää tunnelman yllä ja tilanteen hyppysissään myös
yllättävissä käänteissä. Hän taitaa vitsikkäät esittelyt ja tietää, mihin
tilanteeseen sopii jopa pikkutuhma kiusoittelu. Kesä on juhlien sesonkiaikaa, ja juhlien tirehtöörejä tarvitaan taas.
Norjalaiset viihteen tekemisen konkarit Thomas Leikvoll ja Erling
Arvola ovat tehneet käsikirjan avuksi ja neuvoksi kaikille niille, joille
seremoniamestarin tärkeä tehtävä lankeaa.
Kirjaan on koottu kokeneiden seremoniamestareiden ja (norjalaisten) julkkisten ohjeita ja vinkkejä sekä ideoita ja valmiita ehdotuksia,
joiden avulla pitäisi selvitä juhlan kuin juhlan järjestämisestä.

Työelämän sirpaloituminen jatkuu ja tuloerot syvenevät entisestään.
Onko mitään tehtävissä? Voidaanko hyvän elämän edellytykset ja
kestävän työn kulttuuri luoda nykyistä niukemmissa aineellisissa
oloissa? Työterveyslaitoksella toteutetun kestävää työtä käsittelevän
tutkimushankkeen tuloksena syntynyt teos Kestävä työ ja hyvä elämä
ruotii työelämän historiaa, nykyisyyttä ja tulevaisuutta. Kirjoittaja on
työterveyslaitoksen tutkija YTT, dos. Antti Kasvio, joka on toiminut
työelämän asiantuntijatehtävissä koko uransa ajan.

Thomas Leikvoll ja Erling Arvola:

Gaudeamus 2014.

Antti Kasvio:
Kestävä työ ja hyvä elämä.

Seremoniamestarin käsikirja – näin järjestät juhlat kuin juhlat.
Tammi 2014.
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Puuautolla maineeseen

tekniikka

Metropolian opiskelijat rakensivat auton, jossa muoviosia on korvattu puulla.
Biofore-konseptiauto keräsi kiitosta Geneven
kansainvälisessä autonäyttelyssä maaliskuussa
2014. Vähemmälle huomiolle kuitenkin jäi, että auto on Metropolian opiskelijoiden suunnittelema ja rakentama. Oman auton rakentaminen lienee joka pojan, tai ainakin autoinsinööriopiskelijan unelma.
– Tällaiset projektit ovat harvassa, joten kyllä tätä voi pitää aikamoisena merkkipaaluna,
Oscar Nissin toteaa. Nissin on ollut mukana
projektissa alusta asti eli syksystä 2010, ensin
autoinsinööriopiskelijana ja valmistumisensa
jälkeen projekti-insinöörinä vuodesta 2012.
Autoinsinööriopiskelija Ville Kilpiö valittiin mukaan ryhmään syksyllä 2011. Hän valmistuu toukokuussa autoinsinööriksi auto- ja
kuljetustekniikan koulutusohjelmasta.
– Suuntautumisvaihtoehtoni on tuotetekniikka, joka keskittyy autojen ja varaosien suunnitteluun ja tuotekehitykseen. Tämä
projekti on ollut juuri sitä.

Ainutlaatuinen kokemus
Biofore-konseptiautoa on ollut tekemässä
yhteensä noin 50 opiskelijaa Metropolian eri
koulutusohjelmista: konetekniikasta, auto- ja

24

kuljetustekniikasta, teollisesta muotoilusta
ja sähkötekniikasta. Heidät valittiin mukaan
projektiin hakemusten ja haastattelujen perusteella.
Opiskelijat tekivät auton itse suunnittelusta
osien valmistukseen ja kokoamisesta viimeistelyyn.
– Alihankintana tehtiin vain sellaista, mihin
emme valmistusteknisistä syistä itse kyenneet.
Suurimmat talon ulkopuolella tehdyt kokonaisuudet ovat kylkimuotit ja lasit, mutta nekin
on suunniteltu täällä, Oscar Nissin toteaa.
Se, että opiskelijat pystyvät näin laajasti näkemään tuotteen synnyn alusta loppuun, on
Nissinin mukaan ainutlaatuista.
– Välillä asennusvaiheessa sai huomata, että
joku asia olisi kannattanut tehdä toisin. Toisaalta on hyvä, että suunnitteluinsinööri tajuaa, mitä on mahdollista ja järkevää ja mitkä
ovat valmistustekniset rajoitteet, Ville Kilpiö
lisää.
Tunteja auton rakentamiseen kului noin
45 000. Kaikki käytetty aika ei kuitenkaan näy
virallisessa kirjanpidossa.
– Monesti hyppytunneilla sekä ennen ja
jälkeen oppituntien on tehty jotain projektiin

liittyvää. Varsinkin loppuvaiheessa teimme välillä pitkää päivää, Kilpiö kertoo. Kaksi edellistä
kesää hän oli projektissa myös kesätöissä.
Kun opiskelijoita on mukana 50, osa ehti
valmistua ennen autoa. Moni teki projektista myös opinnäytetyönsä, niin myös Nissin ja
Kilpiö.

Auto jää Metropolialle
Auto ei ole tulossa sarjatuotantoon eikä se ole
koskaan ollut tarkoituskaan.
– Idea oli katsoa, kuinka ympäristöystävällisiä materiaaleja voitaisiin käyttää mahdollisimman laajasti, Oscar Nissin kertoo.
Biofore-konseptiauto jää Metropolian
omaisuudeksi, mutta sen tulevaisuus on vielä
auki. Tällä hetkellä se kiertää yhteistyökumppaneiden erilaisissa tilaisuuksissa. Alkukesästä alkaa prosessi auton rekisteröimiseksi tieliikennekäyttöön.

Salainen projekti
Autosta tihkui vain vähän tietoa julkisuuteen
ennen sen julkistusta. Kun rakentamassa on
puolensataa opiskelijaa ja joukko yhteistyökumppaneita, miten projekti pysyi salassa?
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– Olimme itsekin hämmästyneitä. Polttoaineen osalta opiskelijat kirjoittivat salassapitosopimuksen, mutta muulta osin vaitiolo
perustui luottamukseen, Metropolian teknologiapäällikkö Pekka Hautala toteaa.
Geneven autonäyttelyssä autoa oli esittelemässä vajaan kolmenkymmenen hengen ryhmä.
– Olimme yllättyneitä, kuinka hyvin siellä
meni ja kuinka laajaa kansainvälinen mediahuomio oli, Oscar Nissin kertoo. Hän antoi
haastatteluja muun muassa parille venäläiselle
ja brasialaiselle televisiokanavalle.
Isojen autofirmojen edustajat kävivät esittämässä välillä hyvinkin tiukkoja kysymyksiä.
Biomateriaalien asiantuntijat halusivat tietää
muun muassa luontoystävällisyydestä ja paloturvallisuudesta.
– Koska nämä nuoret olivat itse auton rakentaneet ja selvittäneet materiaaleja, oli mukava vierestä seurata, miten asiantuntevasti he
vastasivat, Hautala kehaisee.

– Kun tekee neljä vuotta töitä ja näkee viimeistellyn version omasta työstään,
niin onhan se hienoa, Ville Kilpiö (vas.) ja Oscar Nissin toteavat.

Natasha Petrell
kuvat Natasha Petrell ja
UPM :n lehdistömateriaali

www.metropolia.fi/tutkimus-ja-kehitys/hankkeet/
teollinen-tuotanto/biofore-concept-car/
Teknologiapäällikkö Pekka Hautala,
pekka.hautala@metropolia.fi

Viimeistelyn taso on Biofore-konseptiautossa korkea.
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Mikä puuauto?

Biofore-konseptiauto sai alkunsa keväällä 2010, kun metsäyhtiö UPM otti
yhteyttä Metropoliaan ja ehdotti yhteistyötä. UPM oli kehittänyt muovista ja
sellusta biokomposiitin ja halusi näyttää, miten monipuolisesti sitä voitaisiin
käyttää.
Konseptiautossa on muovien tilalla käytetty uutta materiaalia. Biokomposiittia löytyy esimerkiksi helmoista ja etumaskista. Lisäksi auton rakenteissa
on puuta esimerkiksi lattiassa, kojelaudassa ja polkimissa. Polttoaineena se
käyttää UPM:n valmistamaa uuden sukupolven biodieseliä.
Puupohjaiset biomateriaalit ovat huomattavasti ympäristöystävällisempi
vaihtoehto kuin öljypohjaiset muovit. Auton painosta noin 15 prosenttia on
uusiutuvia materiaaleja, joten täysin biohajoavasta autosta ei voida puhua.
Biomateriaalien ansiosta konseptiauton hiilijalanjälki on kuitenkin huomattavasti pienempi kuin tavallisten henkilöautojen.

Konseptiauton esittelyständi Geneven autonäyttelyssä oli
opiskelijoiden suunnittelema ja kasaama. Näyttävä ständi
erottui messuilla edukseen.
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vapaa-aika

Kari Oikkonen
(vas.), Mika Balk,
Timo Taurula,
Jukka Kari ja
Hannu Tiainen
Kaapelitehtaan
Teatterimuseolla.

Linssin takana
Oletko kiinnostunut valokuvauksesta? Helsingin Insinöörien jäsenillä
on oma valokuvauskerho, johon pääset ilmaiseksi mukaan.
Kuvaamisesta innostuneet insinöörit perustivat HI:n valokuvauskerhon vuonna 2001. Mika Balk on toiminut kerhon vetäjänä vuoden
2014 alusta lähtien. Hän aloitti järjestelmäkameralla kuvaamisen jo lapsena.
– Sain hyviä kuvia ja siitä se lähti. Sitten
monen vuoden tauon jälkeen ostin messuilta
hyvän kameran ja liityin HI:n valokuvauskerhoon vuonna 2008. Halusin toimia samanhenkisten ihmisten kanssa ja oppia uutta, hän
kertoo.
Balk kannustaa kaikkia valokuvauksesta
kiinnostuneita insinöörejä mukaan toimintaan: valokuvauskerhossa on leppoisa ilmapiiri
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ja kiva porukka. Osa kuvaa taskupokkarilla,
osa järjestelmäkameralla.
– Omilla taidoilla tai kameralla ei ole merkitystä, vaan sillä, mitä haluaa ilmaisutaidoillaan tuoda esiin.
Balkin kamera on Nikon D90.
– Sillä pystyn tekemään enemmän kuin mitä osaan tai edes tarvitsee osata.

Opettavaista ja hauskaa
Valokuvauskerho kokoontuu keväällä ja syksyllä kerran kuussa maanantai-iltana.
– Tapaamiset ovat sopivan pituisia, vain pari
tuntia kerrallaan, Mika Balk kertoo.

Ohjelmassa on muun muassa valokuvaamiseen liittyviä luentoja ja tietenkin kuvaamista.
Toimintaa suunnitellaan kerholaisten toiveiden ja kiinnostusten mukaan. Viime syksynä
ryhmälle järjestettiin ulkopuolisen ammattikuvaajan vetämä studiokuvauskurssi, jonka
jälkeen on tarkoitus vuokrata studio ja harjoitella ja opiskella lisää omalla porukalla.
– Viime kesänä olimme Vartiosaaressa yötä, vietimme aikaa yhdessä ja otimme luontokuvia.
Balk kertoo, että suurin osa kerhon jäsenistä
kuvaa maisemia. Luonto- ja studiokuvauksesta
kiinnostuneita on paljon. Joku kuvaa vaikka-
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Teatterimuseo.

Kuvaajana Marianne Kupila ja malleina Virpi ja Viveca Sidebras.

Näin pääset mukaan

Lue lisää HI:n valokuvauskerhon tulevasta toiminnasta ja poimi yhteystiedot sivulta 38.
Lisätietoa netissä www.helins > Jäsenpalvelut > Valokuvauskerho

pa lumihiutaleita tai kaisloja, toinen eläimiä ja
kolmas kukkia makro-objektiivilla.
– Itse tykkään kuvata ihmisiä, mutta malleista on aina pulaa. Vastakohdat kiinnostavat
ja ilmiöt, kuten vaikkapa katumuoti.
Balkin mukaan valokuvauskerhossa parasta
on sosiaalisuus. Valokuvaus on myös virkistävää vastapainoa työlle.
– Minulle kuvaaminen on rauhoittumista.
Harrastan myös golfia, mutta harvoin kuvaan
pelatessani. Kuvaaminen on pysähtymistä hetkeen, joka on, mutta jota me emme huomaa.

Kari Oikkonen ja Jukka Kari. Teatterimuseo.
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Lisää luovuutta
Valokuvauskerho käy yhdessä myös näyttelyissä. Tänä keväänä kerholaiset kävivät ensin teatterimuseossa ja sen jälkeen valokuvamuseossa.
– Ajatuksena oli vähän pohtia, minkälaisia
fiiliksiä teatteri voisi antaa valokuvaajalle, Mika Balk valottaa.
– Teatteri-ilmaisu on viettelevää, liioittelevaa ja leikkisää. Valokuvaus voisi olla myös sitä,
mutta onko se sittenkin yksin realistinen kuva
elämän yhdestä pienestä hetkestä? Näitä fiiliksiä toivoin porukoissa heräävän.
HI:n valokuvauskerho järjestää vuosittain
kuvakilpailun, jonka satoa on esitelty muun

muassa Ins-lehdessä. Kerhossa on monia teknisesti taitavia kuvaajia, mutta kaikki suhtautuvat kuvaamiseen rennosti.
– Valokuvauksessa on tietyt asiat, mitä pitää
osata, mutta emme me puhu koko ajan vain
”yx-putkesta” tai valokuvauksen teoriasta.
Balkin mukaan valokuvauskerhoon kaivataan erityisesti lisää luovia ihmisiä – ja enemmän naisia.
– Mutta ihan kaikki valokuvauksesta kiinnostuneet Helsingin Insinöörien jäsenet ovat
tervetulleita porukkaamme, Mika Balk sanoo.
Marjo Mikola
kuvat HI:n valokuvauskerho

HI:n kuvaajia Pasilassa.
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Hallitus esittäytyy

yhdistys

Tällä palstalla HI:n hallituksen jäsenet kertovat kukin vuorollaan itsestään ja toiminnastaan insinöörien yhteiseksi hyväksi.

HI:n hallitus esittäytyy
Kuinka kauan olet ollut HI:n hallituksessa?
Olen ollut hallituksessa vuodesta 2007. Sitä ennen olen jo vuodesta 2002 lähtien kuulunut
HI:n työmarkkinajaokseen.
Mikä on roolisi hallituksessa nyt?
Olen hallituksessa varapuheenjohtajana.
Onko sinulla muita tehtäviä
IL liittoyhteisössä?
Olen sekä Insinööriliiton että Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry:n hallituksen jäsen.
Miksi lähdit HI:n hallitukseen?
Valmistuttuani tulin IL-liittoyhteisöön Yksityistoimialojen Insinöörit YIL ry:n jäseneksi.
Järjestökentän muuttumisen seurauksena YIL
lopetettiin 2000-luvun alussa, ja YIL:n jäsenet
siirtyivät alueyhdistysten jäseniksi. Näin minäkin tulin HI:n jäseneksi ja lähdin heti mukaan HI:n työmarkkinajaoksen toimintaan.
Vähitellen kiinnostus HI:n muuhunkin toimintaan lisääntyi ja minut valittiin hallitukseen vuonna 2007.
Miksi kiinnostuit
ay-toiminnasta?
Asenteeni ay-toimintaa kohtaan on ollut positiivinen jo opiskeluun liittyneistä harjoittelujaksoista lähtien. Kiinnostus lähteä itse mukaan toimintaan heräsi vähitellen, kun menin
1990-luvun alussa mukaan yritysyhdistyksen
hallitukseen ja vuonna 1996 YIL:n hallitukseen. Samoihin aikoihin työpaikallani alkoivat ensimmäiset isommat myllerrykset, ja
ryhdyin YTN-yhteyshenkilöksi. Vuonna 2001
titteli vaihtui luottamusmieheksi ja siinä tehtävässä jatkan edelleen.
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Risto Heino
Fortum Power and Heat Oy,
Suunnitteluinsinööri
Turun teknillinen opisto,
yleinen koneenrakennus Y-110

Ay-toiminta on tuonut minulle monia uusia ja mielenkiintoisia kokemuksia. Olen ollut
yhden kauden henkilöstöedustajana Fortumin hallintoneuvostossa. Mieleenpainuvinta
on kuitenkin ollut toimiminen neuvottelijana
työehtosopimuksen saamiseksi YTN energiaalalle vuosina 2003–2004 ja sen jälkeiset tesneuvottelut 2007 ja 2010.
Minkälaisia asioita haluat ajaa
insinöörien puolesta?
Haluan ajaa oikeudenmukaisia työsuhteen ehtoja. Esimerkiksi sitä, että ylityöstä ja työtehtävien vuoksi vapaa-ajalla matkustamisesta saa
myös täydet korvaukset. Parhaiten tämä toteutuu, kun saadaan kaikille aloille sitovat työehtosopimukset ja sitä kautta paremmat ja tasapuolisemmat työsuhteen ehdot. Sopimusten
kautta tulevat myös palkkojen yleiskorotukset.

Mitä harrastat?
Järjestötoiminta on viime vuosina ollut pääasiallisin harrastus. Siirryn eläkkeelle ensi vuonna, jonka jälkeen täytyy kaivella pölyttyneet
golfmailat taas esiin sekä toteuttaa mökillä
vuosia suunniteltuja projekteja. Toivottavasti
myös lukemiseen jää enemmän aikaa.
Terveisesi HI:n jäsenille:
Ammattiyhdistysliike ei ole aikansa elänyt, vaan
sitä tarvitaan edelleen ja kasvavassa määrin yhteisten etujemme puolustamiseen ja kehittämiseen.
On myös aivan oikein, että todelliselle huipputyypille maksetaan keskiarvopalkkaa enemmän. Siksi keskipalkalla on hänellekin iso merkitys. Työehtosopimusten yleiskorotukset on
se varmin tae säilyttää ja parantaa alan keskimääräistä palkkatasoa.
kuva Tuulikki Holopainen
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3/14
Tuula Alho

Parvekeparatiisi.

Odotettu elokuinen
Galleriakierroksemme
Lauantaina 23. elokuuta 2014
Lähtö Sanomatalon Mediatorilta klo 13.

Lähdemme perinteiselle galleriakierrokselle, joka koostuu Helsingin keskustan 7–8 merkittävästä galleriasta. Kierroksen päätteeksi kokoonnumme kahvilaan vaihtamaan ajatuksia näyttelyistä ja taiteilijoista. Kierroksen
vetäjänä toimii Tuula Alho.
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Osallistuminen on maksuton.
Ilmoittaudu viimeistään 20. elokuuta osoitteessa www.helins.fi/Tapahtumat
tai HI:n toimistolle puh. 040 150 3878.
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Tomi Westerholm

Jäsenpalvelu

HI:n hallitus 2014

HI:n jäsenrekisterin teknisenä hoitajana toimii
Insinööriliiton asiakaspalvelu. Jäsenrekisteriä
koskevat tiedustelut, muutostiedot, suoramarkkinointikiellot yms. voi osoittaa joko Helsingin
Insinöörien toimistolle tai IL:n asiakaspalveluun.

Liiton asiakaspalvelu

Insinööriliiton Asiakaspalvelukeskus palvelee
jäseniä jokaisena arkipäivänä klo 9-16 numerossa 0201 801 801 ja sähköpostitse asiakaspalvelu@ilry.fi.

Puheenjohtaja
Samu Salo
040 311 2631
samu.salo@ilry.fi

Varapuheenjohtaja
Risto Heino
040 723 9885
risto.heino@
fortum.com

Niklas Dahl
050 373 9161
niklas.dahl@uio.fi

Tuomas Hara
050 532 5789
tuomas.hara@
gmail.com

Tommi Immonen
040 715 7785
immosentommi@
gmail.com

Kirsi Kemppinen
040 738 2585
kemppinenkirsi@
gmail.com

Pekka Laakso
0400 623 412
pekka.k.laakso@
gmail.com

Lasse Laurikainen
040 502 5205
lasse.laurikainen@
nsn.com

Marjo Lehtinen
050 527 3978
marjo.lehtinen@
etteplan.com

Noora Lindholm
040 529 3052
noora.lindholm@
yahoo.com

Päivitä jäsentietosi!

HI:n toimisto
on Pasilassa!
Osoitteemme on
Ratavartijankatu 2 A, 00520 Helsinki

Palveluksessasi
Toimistosihteeri
Ritva Karvinen
040 150 3878
toimisto@helins.fi

Järjestösihteeri
Jaana Kälviäinen
050 403 2363
jaana.kalviainen
@helins.fi

Ajankohtaista
Olemme uusineet taloushallinnon
järjestelmämme. Saat jatkossa
halutessasi Kuluttajaverkkolaskun (e-laskun) HI:n järjestämien
tapahtumien yhteydessä. Uudistuksesta johtuen myös laskujen
maksuehdot muuttuvat vallalla
olevien käytänteiden mukaisiksi.
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Mikäli yhteystietosi muuttuvat tai vaihdat työpaikkaa, päivitä tietosi jäsenrekisteriimme Insinööriliiton jäsensivuilla www.ilry.fi > Jäsensivuille. Sisäänkirjautumiseen tarvitset käyttäjätunnuksen, joka on jäsennumerosi. Löydät sen
jäsenkortistasi.
Työpaikkatietojen ajan tasalla pitäminen on
tärkeää muun muassa edunvalvonnan ja tutkimusten takia. Myös sähköpostiosoite kannattaa päivittää, koska osa tiedotuksesta tapahtuu
sähköpostitse. Kotiosoitteen muuttuessa saamme pienellä viiveellä uuden osoitteesi automaattisesti väestötietojärjestelmästä sinne tekemäsi
muuttoilmoituksen johdosta. Mikäli kotiosoitteesi on muuttunut hiljattain, jäsenlehdet saattavat tulla vielä vanhalla osoitteella.

Työttömyyskassat
IAET

Insinöörien, Arkkitehtien
ja Ekonomien Työttömyyskassa
Ratavartijankatu 2 B, 4. krs., 00520 Helsinki
www.iaet.fi
Puhelinpalvelu
Päiväraha-asiat:
(09) 4763 7600, ma–to klo 10–15, pe klo 10–13
Ansiopäivärahan ja vuorottelukorvauksen hakemiseen ja maksamiseen liittyvät asiat.
Jäsenyysasiat:
(09) 4763 7610, ma–to klo 12–14
Kassaan liittyminen ja kassasta eroaminen, kassan vaihtaminen ja yhteystietomuutokset.

AYT

Ammatinharjoittajien
ja Yrittäjien Työttömyyskassa
puh. (09) 2535 3100, faksi (09) 2535 3131
palvelulinja 0800-9-0888 (maksuton)
asiakaspalvelu@ayt.fi
Ratavartijankatu 2 B, 00520 Helsinki

Insinöörin tärkeät osoitteet
Helsingin Insinöörit HI ry
toimisto@helins.fi, www.helins.fi
Insinööriliitto IL ry
asiakaspalvelu@ilry.fi, www.ilry.fi

Rope Sidebras
050 355 5946
rope@iki.fi
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Toiminta HI:ssä

HI:n jäsenyhdistykset
Rautateiden Insinöörit VRI ry

HI:ssä on jaostoja ja työryhmiä, joiden vastuujako on alla.
Mikäli olet kiinnostunut toiminnasta, ota yhteys toimistolle
puh. 050 403 2363 tai jaana.kalviainen@helins.fi.

Teijo Virtanen, puheenjohtaja
teijo.virtanen.ay@gmail.com, puh. 040 866 3831
jasentiedot@vri.fi, muutokset ja uudet jäsentiedot

Historia-työryhmä
Rope Sidebras

Mika Paananen, varapuheenjohtaja
mika.paananen@vr.fi, puh. 040 862 0257

Huvila- ja huoltoryhmä
Pertti Mattila
Insinööriklubityöryhmä
Raimo Nummi

Aki Härkönen, sihteeri
aki.harkonen@liikennevirasto.fi, puh. 020 637 3885

Koulutus- ja elinkeinopoliittinen jaosto/Metropolia-työryhmä
Samu Salo

Erkki Ryynänen, taloudenhoitaja
ryynaer@gmail.com
laskutus@vri.fi, laskutusasiat

Kulttuurijaosto
Tuula Alho

Muut hallituksen jäsenet:

Lastentapahtumat
Toimihenkilöt

Esa Kaskelin
Esa.Kaskelin@corenet.fi, puh. 040 862 6949

Lehden toimitusneuvosto
Samu Salo

Harri Ovaskainen
harri.ovaskainen@vr.fi, puh. 040 862 2013

Liikuntajaosto
Tuomas Hara

Ilmailulaitoksen Insinöörit ry

Nuoret Insinöörit
Bari Beshar ja Valtteri Pakkanen

Kaisa Rautavaara, puheenjohtaja, pääluottamusmies
kaisa.rautavaara@finavia.fi
puh. 040 529 0314

Opiskelija-asioiden jaosto
Marjo Lehtinen

Jukka Väänänen, varapuheenjohtaja, varaluottamusmies
jukka.vaananen@finavia.fi
puh. 040 559 9442

Palkitsemistyöryhmä
Risto Heino

Osmo Leppänen, jäsen
osmo.leppanen@finavia.fi
puh. 040 766 0040

Seniorit
Risto Pakaste
Työmarkkinajaos
Aki Härkönen

Seppo Sakaranaho, jäsen
seppo.sakaranaho@finavia.fi
puh. 0400 869 677

Valokuvauskerho
Mika Balk
Viestinnän kehittämisprojekti
Rope Sidebras

Yrittäjäryhmä

Tommi Immonen

Jäsenasiaa

Hyvä tietää,
kun ilmoittaudut HI:n tapahtumiin…

Ilmoittaudu internetissä osoitteessa www.helins.fi/Tapahtumat, ellei toisin mainita.
l

l Jäsennumeron löydät jäsenkortistasi.
l Useimpiin tilaisuuksiin voit varata paikan/lipun myös seuralaisellesi, poik-

keuksena perhetilaisuudet.

l Ilmoittautumiset käsitellään saapumisjärjestyksessä.
l Varauksestasi

lähetetään aina vahvistus tai suoraan maksutiedot. Maksutiedot lähetetään sähköpostiisi tai e-laskuna. Saat toki halutessasi paperilaskunkin maapostitse.
l Saamme useimmiten liput toimistolle vasta 2–3 viikkoa ennen tapahtumaa.

Liput lähetetään kotiin maapostitse sen jälkeen, kun maksusuorituksesi näkyy
tilillämme ja meillä on liput jo toimistolla.
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Jäsenetusi

Helsingin Insinöörien omatoimihuvila
Vådötorp Vartiosaaressa
Rope Sidebras

Vådötorp on Helsingin Insinöörien kaupungilta
vuokraama kesäpaikka Vartiosaaressa Itä-Helsingissä, jota vuokrataan jäsenille toukokuulta lokakuulle, ajalla 7.5.–12.10.2014.
Voit halutessasi vuokrata yksittäisiä huoneita tai
koko huvilan suuremmallekin porukalle. Huvilaa
voivat vuokrata myös työyhteisöt tiimipalavereihin ja kokouksiin, saunailtoihin ja virkistyspäiviin.
Vuokrattavana on viisi 2–4 hengen huonetta,
yhteensä 16 vuodepaikkaa. Huvilassa on yhteistiloina keittiö, ruokasali ja takkahuone. Rannassa
on lisäksi puulämmitteinen noin 8-hengen sauna
sekä grillikatos. Päiväkäyttöön huvilasta voi varata vaikka vain yhteistilat.
Huvila on toiminut omatoimihuvila-periaatteella viime kesäkaudesta lähtien. Kaikki huvilan
vuokraajat sekä saunan ja grillin käyttäjät huolehtivat yhdessä siitä, että jokainen tulija kokee
olevansa tervetullut ja kaikkien on mukava vierailla huvilalla. Huvilan ja piha-alueen siisteydestä huolehditaan käyttäjien toimesta. Jokainen myös hoitaa osansa perushuoltotehtävistä,
esimerkiksi pilkkomalla omat polttopuunsa.
Hinnat 2014
Huoneiden vuokrat koskevat koko huonetta, eikä
yöpyjien määrä vaikuta hintaan. Vuokraan sisältyy saunan ja grillikatoksen käyttö. Vuokravuorokausi alkaa klo 16.00 ja päättyy klo 15.00.
Lisätiedot ja huvilan varaustilanne:
www.helins.fi > Jäsenpalvelut > Vådötorp-huvila
torppa@helins.fi
puh. 040 150 3878/HI:n toimisto.

Huvilan huoltoryhmä

Huvilan vapaaehtoisuuteen perustuvaan huoltoryhmään toivotaan mukaan kaikkia huvilan käyttäjiä. Huoltoryhmän vetäjä koordinoi toimintaa
ja järjestää talkoita keväällä ja syksyllä tai aina
tarpeen mukaan. Talkoiden päätteeksi yleensä
nautitaan yhdistyksen tarjoamat talkooeväät ja
saunakin on lämpimänä. Huoltoryhmän sähköpostilistalle voi liittyä ilmoittautumalla osoitteessa jaana.kalviainen@helins.fi.

Vartiosaaren luonto- ja eläintalliyhdistyksen kuttu.

KAUSI 2014
7.5.–15.6. ja 			
16.6.–10.8.
		11.8.–12.10.			
						
HUONE				
Yksi yö		
35 e			
40 e
Lisäyöt		
30 e
			
35 e
				
KOKO HUVILA				
Yksi yö		
170 e				
180 e
Päiväkäyttö arkisin 150 e				
160 e

HI Seniorit järjestää

Vierailu Vartiosaareen

HI:llä on Helsingin kaupungilta vuokrattu mökki Vartiosaaressa.
Se on varattu Helsingin Insinöörien Senioreille keskiviikkona 11. kesäkuuta 2014.
Saareen kuljetaan vesibussilla, joka lähtee Hakaniemestä Rauhanpatsaan läheltä kello 10. Paluu on Vartiosaaresta kello 19.45 vesibussilla takaisin Hakaniemeen. Tarkoituksena on viettää
rauhallinen päivä samoten, saunoen, simmaten
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ja syöden. Saari on pitkälti luonnon tilassa ja se
on upeimmillaan, kun kesä on juuri puhjennut.
Mukaan ilmoittautuneille toimitetaan lähemmät
ohjeet sähköpostiin ennen matkaa.

Ilmoittaudu viimeistään 6. kesäkuuta 2014 osoitteessa www.helins.fi/Tapahtumat tai HI:n toimistolle puh. 040 150 3878.
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Koko perheen seikkailu kesäteatterissa

Suomenlinnan kesäteatteri
Lauantaina 16. elokuuta 2014 klo 14

Liisa Ihmemaassa
-Tyttö, joka aikaan putosi
Liisa herää outoon tunteeseen, ikään kuin aika
tekisi kepposiaan hänen kustannuksellaan. Valkoinen Kani ilmestyy pyytämään apua ja Liisa
hyppää Kaninkoloon huomatakseen, että asiat
Ihmemaassa ovat huonolla tolalla. Herttakuningattaren yksinvalta ja luonnonvarojen ryöstö on
alkanut näkyä ilmastonmuutoksena. Mutavyöryt ovat haudanneet Hobittien niemimaan kokonaan alleen. Maiskisten maa on muuttunut
aavikoksi. Mikä-Mikä-Maa tulvii, sillä ikirouta
on sulanut kaikkia ennusteita nopeammin. Onko Liisasta Ihmemaan pelastajaksi, jota hänestä
odotetaan?
Ryhmäteatterin ennennäkemätön näyttämöversio perustuu löyhästi Lewis Carrollin Liisa Ihmemaassa ja Liisa Peilintakamaassa -teoksiin, mutta sekoittaa mukaansatempaavaan koko perheen seikkailuun myös muiden tuttujen
tarinoiden aineksia. Uudesta lähestymistavasta
huolimatta näytelmän keskiössä seikkailevat Carrollin kirjojen tutut hahmot: Hullu Hatuntekijä,
Valkoinen Kani, Irvikissa, Kaalimato, Tittelityy ja
Tittelitom. Arkkivihollisena nähdään arvaamattoman oikukas Herttakuningatar, jonka apurina

häärii verenpysäyttävä Herttajätkä mörmökkipeto lemmikkinään.
Ryhmäteatterin Liisa Ihmemaassa käsittelee
oman minän etsimistä, rohkeutta olla haavoittuva ja uskallusta pyytää apua ja sanoa kun tuntuu, että on jollain lailla kadoksissa tai sisäisesti
sykkyrällä. Keskeiseksi teemaksi nousee huoli ilmastomuutoksen pysäyttämisestä ja näytelmässä osuvasti leikitelläänkin 1800-luvun höyrytekniikan keksinnöillä ja ajankuvalla. Luvassa
on henkeäsalpaava steampunk-seikkailu, jossa
mahdottomuudet käyvät toteen, kun niihin tarpeeksi uskoo!
Ohjaus & dramatisointi: Juha Kukkonen
Rooleissa: Anna-Riikka Rajanen, Aarni Kivinen,
Eino Heiskanen, Mikko Penttilä, Juha Pulli, Sirja Sauros, Juha Suihko, Sanna Warsell
Esityksen ikäraja on 7 vuotta.
Lipun jäsenhinta on 20 euroa.
Ilmoittaudu 15. kesäkuuta mennessä osoitteessa
www.helins.fi/Tapahtumat tai HI:n toimistolle
puh. 040 150 3878.

Ajankohtaista insinöörikoulutuksesta

Metropolian aikuiskoulutukseen
hakijaryntäys tänä vuonna
Metropolia on edelleen hakijamäärältään Suomen suurin ammattikorkeakoulu, vaikka viime vuoteen verrattuna nuorten koulutukseen
hakeutuikin aikaisempaa vähemmän opiskelupaikkaa haluavia. Kevään 2014 yhteishaun tiedot kertovat, että aikuiskoulutuksen hakijamäärä
puolestaan kasvoi huomattavasti.

Uusi rakennusarkkitehtikoulutus kiinnosti nuoria

Metropolian nuorten suomenkieliseen tutkintoon johtavaan koulutukseen haki kevään yhteishaussa alustavien tietojen mukaan 11 327 hakijaa, mikä on lähes 600 edellisvuotta vähemmän.
Viimevuotinen hakijamäärä oli poikkeuksellisen
suuri; kasvua oli tuolloin edellisestä vuodesta
yli 1 500.
Vetovoimalla mitattuna Metropolia on maan
toiseksi suosituin ammattikorkeakoulu: yhteen
koulutuspaikkaan oli 6 ensisijaista hakijaa. Suosituin opinahjo oli Tampereen ammattikorkeakoulu, jossa hakijoita oli yhteen paikkaan 6,6.

3/2014 ins. jäsenliite

Valtakunnallisesti vastaava luku oli 4,4.
Metropolian tekniikan alan hakijamäärä kasvoi viime vuodesta noin 150 hakijalla. Hakijoita oli yhteensä 3 492 ja aloituspaikkoja on 975.
Yhtä aloituspaikkaa tavoittelee keskimäärin 3,6
hakijaa.
Nuorten suosituin hakukohde oli rakennusarkkitehtuurikoulutus: yhtä aloituspaikkaa kohti on ensisijaisia hakijoita 8,7. Seuraavina olivat
ajoneuvotekniikan koulutus (5,5) sekä sähkö- ja
automaatiotekniikan koulutus (4,4).

yhtä aloituspaikkaa kohden on ensisijaisia hakijoita 8,9. Toiseksi kiinnostavin oli talotekniikan
koulutus, jossa yhtä aloituspaikkaa kohti on 7,5
ensisijaista hakijaa.
Tämän kevään yhteishaku oli viimeinen ammattikorkeakoulujen yhteishaku. Ensi syksynä
haku korkeakouluun toteutetaan yliopistojen ja
ammattikorkeakoulujen uudella yhteisellä järjestelmällä.

Aikuiset hakevat opiskelemaan

Yhteishaussa Metropolian aikuiskoulutuksen hakijamäärä kasvoi huomattavasti viime vuoteen
verrattuna. Ensisijaisia hakijoita oli yli 4 600, mikä on yli 900 enemmän kuin viime keväänä. Yhtä
aloituspaikkaa haki 8,8 ensisijaista hakijaa. Koko
maan vastaava luku oli 5,2.
Aikuiskoulutuksessa tekniikan alan hakijoita
oli yhteensä 2 724 ja aloituspaikkoja on 300. Vetovoimaisin oli rakennusalan työnjohdon koulutus:
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Nuoret Insinöörit järjestävät

Nuorten inssien keilailta
Nuoret järjestävät perinteikkään kevään keilausillan
keskiviikkona 28. toukokuuta Talin keilahallissa,
Huopalahdentie 28. Tapahtuma alkaa klo 18
ja peliaikaa on varattu puolitoista tuntia.

Petra Rautio

Tapahtuma on jäsenille maksuton ja ilmoittautuminen löytyy helins.
fi:n tapahtumaosiosta www.helins.fi/Tapahtumat.

Muita tulevia tapahtumia
Nuorten inssien kesäpäivät
* Ajankohta ilmoitetaan nuorten postituslistalla.
Dragonmelonnat
* 13.–15.8.2014 Helsingin Insinöörit osallistuu tapahtumaan yhteisellä
veneellä Uudenmaan Insinööriopiskelijoiden kanssa. Ilmoittautuminen tapahtuu UIO:n sivujen kautta (www.uio.fi).
Syksyn keilaus
* Järjestetään lokakuussa
Syksyn biljardi
* Järjestetään marraskuussa
Tämän lisäksi on hyvä seurata Helsingin Insinöörit HI ry, Nuoret
Insinöörit -Facebook-ryhmää, jossa ideoidaan yhteistä tekemistä esimerkiksi aurinkoisiin kesäpäiviin.
Tapahtumat netissä helins.fi/Tapahtumat.
***
S-postilista: hinuoret@gmail.com
Facebook: http://www.facebook.com/hinuoret
Google kalenteri: hinuoret@gmail.com
IRC: #helins @ IRCnet

Kulttuurimatka maalaustaiteeseen

Helsingin Insinöörien

Taidekurssi
1.-3. elokuuta 2014
Puolarmaarin siirtolapuutarhassa Espoossa

Anna luovuuden tulvia valtoimenaan kesäisenä viikonloppuna inspiroivassa
ympäristössä taitavan opettajan ohjauksessa!
Oletpa jo mestarillinen taiteilija tai ensimmäistä kertaa siveltimen varressa, olet tervetullut taidekurssille siirtolapuutarha Puolarmaarin maisemiin,
jonne on hyvät liikenneyhteydet.
Nettisivuilta www.puolarmaari.fi löytyy lisää tietoa Puolarmaarista.
Opettajana toimii taiteilija Alina Sinivaara, www.alinasinivaara.fi.
Voit maalata oman halusi mukaan esimerkiksi akvarelli-, akryyli-, öljyväri-, pastelli tai vaikkapa lyijykynätekniikalla. Maalaustelineet ovat valmiina
paikalla käytettävissä.
Kurssiaikataulu:
pe 1.8. klo 17–20, la 2.8. klo 10–17 ja su 3.8. klo 10–17.
Kurssin hinta on 60 euroa.
Maksimi osallistujamäärä kurssille on 15 henkilöä.
Ilmoittautumiset 15. kesäkuuta 2014 mennessä www.helins.fi/Tapahtumat
tai puh. 040 150 3878 HI:n toimistolle.
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Iloa ja yhdessäoloa

Riemukas kesäpäivä Lintsillä

Helsingin hauskin kaupunginosa kutsuu jälleen kokemaan jännittäviä elämyksiä.
Kauden laiteuutuus on 75-metrinen vapaapudotustorni, Kingi. Lapsiperheiden
iloksi on myös 11 maksutonta laitetta. Hanki Hupirannekkeesi nyt jäsenetuhintaan.
Linnanmäki avasi ovensa 26.4. Hupirannekkeella kaikenikäiset ja -pituiset
vieraat pääsevät kaikkiin huvipuiston laitteisiin pituus- ja turvarajoitukset
huomioiden.
Hupiranneke on voimassa yhden päivän kesäkaudella 2014. Ranneke aktivoituu käyttöön ensimmäisen laitekäynnin yhteydessä. Sisäänpääsy puistoon
on maksuton koko kauden.
Puistossa on 44 huvipuistolaitetta, joista 11 on nimenomaan perheen pienimmille. KotKot, Kuuputin, Merirosvolaiva, Miniautot, Muksupuksu, Pallokaruselli, Panoraama, Pienoiskaruselli, Pilotti, Rumpukaruselli ja Vankkuripyörä ovat maksutta perheiden käytössä iästä riippumatta, kuitenkin pituusrajat huomioiden.
Huvipuiston laiteuutuus kaudelle 2014 on 75-metrinen vapaapudotustorni,
KINGI. Kukkulan kuninkuuden haltuunsa ottava laite ei jätä ketään kylmäksi,
sillä hurjan huvipuistokokemuksen lisäksi Kingi tarjoaa vertaansa vailla olevan
näköalan Helsingin ylle. Kingi nostattaa matkustajansa hitaasti tornin huipulle
ja pudottaa yllättäen alas. Alastulossa Kingin gondoli kiihtyy lähes 23 metriin
sekunnissa. (Huom. Laite on vain 130–195 cm pituisille. Ei henkilöille, jotka
ovat raskaana tai joilla on sydän- ja verisuoni- tai tuki- ja liikuntaelinsairaus.
Turvakaaret saattavat rajoittaa isokokoisten pääsyä laitteeseen.)
Hupirannekkeen jäsenhinta on HI:n jäsenille perheineen 30 euroa (hinta
Linnanmäeltä ostettuna 37–39 euroa). Tilaamme rannekkeita Linnanmäeltä
vähintään 20 kappaleen erissä.
Varaa rannekkeesi osoitteesta www.helins.fi/Tapahtumat tai p. 040 150 3878.

Ahvenanmaan lomakohde

Bomans Gästhem mukaan
hostelliverkostoon

Ahvenanmaan Bomans Gästhem avaa ovensa kahden vuoden tauon
jälkeen toukokuussa ja on jälleen mukana verkostossa. Entisellä saaristolaismaatilalla toimiva, vuoden hostelli 2007 -tittelilläkin palkittu,
Bomans Gästhem sijaitsee Vårdön luonnonkauniissa ja rauhallisessa saaressa, kulttuurihistoriallisen postisoutureitin varrella. Jo matka
hostelliin Pohjoista saaristotietä pitkin on elämys itsessään.
Majoitustilat sijaitsevat kolmessa eri rakennuksessa: päärakennuksessa, rivitalossa ja kunnostetussa navetassa. Kokonaismajoituskapasiteetti on reilu 60 vuodepaikkaa, joten hostelli soveltuu hyvin
suuremmillekin ryhmille. Bomans Gästhem on avoinna kesäaikaan
touko-syyskuussa.
Lue lisää: www.bomansgasthem.info/yritys
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Terveisiä Insinööriopiskelijapäiviltä
Elina Kuivinen

UIO-juna goes IOP
Oli jälleen se aika vuodesta, kun opiskelijat kerääntyvät johonkin Suomen
kaupunkiin juhlimaan insinööriyttä. Oli siis Insinööriopiskelijapäivien
vuoro! Ensimmäistä kertaa keväällä ja ensimmäistä kertaa Rovaniemellä.
Pääkaupunkiseudulla toimiva Uudenmaan Insinööriopiskelijat UIO ry
näki tämän loistavana tilaisuutena avartaa meidän maailmankatsomustamme ja päätti tehdä tästä spektaakkelimaisen matkan kanssalähtijöille. Tuumasta toimeen, he ottivat yhteyttä Valtion Rautateihin ja pienen
järjestelyn jälkeen saivat varattua matkaan lähtijöille yhden vaunun elämyksen toteuttamiseksi. 80 paikkaa ja 80 insinöörimielistä matkaisi siis
4. huhtikuuta kohti Rovaniemeä juhlimaan tätä tekniikan ihmettä, jota
kutsutaan myös Insinööriksi.
Järjestelyitä oli tehtävä paljon onnistuneen matkan hyväksi. Sämpylät
oli koottava, booli testattava ja liput huolehdittava. Tavaraa oli pakattuna pienen valtion tarpeiden verran ja ne piti vielä saada rautatieasemalle.
Viime hetken peruutuksiltakaan ei säästytty, mutta onneksi puskaradio oli
kiirinyt jo innokkaimpien korviin ja paikat saatiin täytettyä. Stressikäyrä
jatkoi eksponentiaalista kasvuaan ja jännitys siitä jos jotain oli nyt kuitenkin unohtunut, kutkutteli takavasemmalta.
Tunnelma tiivistyi ja perjantai saapui. Tapasimme Helsingin päärautatieasemalla, jonne sekalainen seurakunta ei voinut olla löytämättä. Siitä
oli huolen pitänyt UIO. Haalarivärien kirjo, nauru, musiikki sekä erinäiset
liput nostattivat tunnelmaa jo ennen junan saapumista. Ympärillä ihmiset
katsoivat uteliaina ja hieman huvittuneina: ”joko se opiskelijoiden vappu
alkaa jo kuukautta aikaisemmin”. Kaikesta huolimatta, kanssamatkustajat
löysivät ajoissa paikalle ja olimme valmiita nousemaan junaan!
Junan lähtiessä liikkeelle oli matkamieli jo korkealla. Vanhat IOP-konkarit löysivät jo toisiaan ja alkoi välitön koulutus IOP-matkojen perinteistä.
Myös Helsingin Insinöörit oli lähettänyt matkaan oman delegaationsa,
joka koostui myös kokeneista Insinööriopiskelijapäivien kävijöistä. Aloitimme yhteisen matkamme nostamalla kaikki yhdessä lasilliset kuohuvaa
järjestäjien, IOP:n sekä Helsingin Insinöörien kunniaksi.
Matka jatkui hyvissä tunnelmissa. Oli hienoa huomata, että junassa ollut
+35 astetta sekä siinä mukana leijaileva junan vessan haju ei saanut ketään
heti alkumatkasta pahoinvoivaksi, vaan mielet pysyivät korkealla. Matkan
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aikana järjestettiin erinäisiä kilpailuja matkustajien aktivoimiseksi. Ensimmäisessä kilpailussa piti käyttää hoksottimia sekä luovuutta ja rakentaa
ilmapallon pumppu itsellä mukana olevista tavaroista. Toisen kilpailun
ideana oli aarrejahti, eli matkan aikana piti kerätä tavaroita ja ottaa kuvia
esimerkiksi Tampereen asemalla ja kerätä nämä mahdollisimman nopeasti yhteen. Molempien kilpailujen ideatulva oli suuri, mutta voittajiksi
selviytyivät vain parhaat. Hyvistä yrityksistä sai tietysti lohdutuspalkinnon: suullisen hyvää viskiä!
Matka sujui laulujen, höpötyksen ja iloliemen parissa. Uudet ihmiset
löysivät toisiaan, huvitimme konduktööriä sekä junassa matkaavaa poliisia ja saimme heidät haikailemaan vapaapäivästä. Kello kahden aikoihin
hiljennyimme kuitenkin hetkeksi yölevolle, koska seuraava päivä tulisi olemaan spektaakkelimainen ja kaikki tarvittava energia oli nyt varastoitava.
Kahdeksan aikoihin aamulla saavuimmekin Rovaniemelle. Junasta pois
astuessa pystyi vain toteamaan, kuinka hyvältä raikas ilma voi maistua,
tuoksua ja tuntua. Sitä oli kaivannut! Junavaunu siivottiin ja tavarat tuotiin
laiturille, johon jäimme odottamaan lisäohjeita. Kulman takaa saapuikin
Rovaniemen ylpeys eli joulupukki! Eikä mikä tahansa joulupukki, vaan
paha pukki, jonka säkistä saimme kaivaa herkullisia munayllätyksiä. Järjestäjät tulivat meitä vastaan ja jakoivat IOP-passit sekä muun oheistavaran,
jonka jälkeen lähdimme kulkueena suunnistamaan kohti majoitushotelliamme. UIO:n edustajat huusivat kannustushuutoja, musiikki lähti jälleen
pauhaamaan ja lippu nousi yläilmoihin merkiksi keitä me olemme ja keitä
me edustamme. Rankan yön ja junamatkan jälkeen olimme kuin uudesti syntyneitä ja taas täynnä energiaa! Marssimme noin kahden kilometrin pituisen matkan ja herätimme hilpeyttä ympärillä olevissa ihmisissä.
Olimme parhaita, olimme voittamattomia ja olimme juuri matkustaneet
12 tuntia junassa, jossa ilmaa pystyi jo saksimaan.
Hotellille päästyämme jokainen luikahtikin vähin äänin huoneisiinsa.
Osa nukkumaan ja osa toivottavasti suihkuun. Insinööriopiskelijapäivät
olivat kuitenkin vasta aluillaan ja luvassa oli päivän täydeltä ohjelmaa,
tunteita sekä ihanaakin ihanampia insinööriopiskelijoita!
Marjo Lehtinen
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Tule laulamaan ja esiintymään!

Hanki itsellesi uusi harrastus
Kari Oikkonen

Tervetuloa koelauluun!

Insinöörilaulajien harjoitukset pidetään HI:n toimistolla Itä-Pasilan Insinöörit-Ekonomit-talossa
maanantaisin klo 18–20, osoitteessa Ratavartijankatu 2, Helsinki. Ohjelmistossa on hyväntuulisia ja perinteisiä suomalaisia mieskuorosovituksia, kuten Junnu Vainiota, Rauno Lehtistä, juomalauluja ja serenadeja. Esiintymisiä on ravintoloista vanhainkoteihin.
Uusia jäseniä otetaan jatkuvasti Insinöörilaulajien riveihin. Tiedustele asiaa Kimmo Heikkiseltä, puh. 0400 583 423, tai täytä sähköinen yhteydenottolomake nettiosoitteessa http://www.
insinoorilaulajat.fi.
Tule tutustumaan harjoituksiimme, ja ehkä
löydät itsellesi uuden harrastuksen!

Vietä unohtumaton kesäpäivä!

Matka Örön linnakesaareen
Kesäkuun matkamme täyttyi hetkessä, joten
järjestämme sunnuntaina 24. elokuuta 2014
toisen matkan tälle salaperäiselle saarelle.
Örö ihastuttaa ainutlaatuisella luonnollaan,
tsaarinaikaisilla kasarmeillaan ja nupula
kiviteillään.
Lähes sata vuotta puolustusvoimien käytössä ollut, Dragsfjärdin kuntaan
kuuluva Örö on nykyisin Metsähallituksen hallinnassa. Vaikka puolustusvoimien vakituinen miehitys saarella on loppunut, käytetään saarta
edelleen harjoitus- ja valvontatarkoituksiin. Siksi matkailija pääsee tutustumaan saareen vain osallistumalla erikseen sovittuihin ryhmämatkoihin.

Retkiohjelmamme sunnuntaina 24. kesäkuuta
klo 7.30 Lähtö Helsingistä
klo 10.30 Lähtö Kasnäsin laiturista M/S Linnealla
klo 11.15 Saapuminen Öröseen. Kävelykierroksella tutustumme linnakesaaren ainutlaatuiseen luontoon ja historiaan. Ovet avautuvat myös
ruokalaan ja kasarmiin.
klo 13.15 Kenttälounas linnakkeen ruokalassa
klo 14.00 12 tuuman Obuhov-tykin esittely ja tykkipihalla käynti, yhteistyössä Turun Rannikkorykmentin perinneyhdistyksen kanssa.
klo 14.45 Lähtö Kasnäsiin, munkkikahvit

Matkan hinta on 54 euroa aikuisilta ja 27 euroa lapsilta (4–14v). Hintaan
sisältyvät bussi- ja merimatkat, lounas, kahvi sekä luonto- ja historiaopastus Örön linnakkeella.
Örö on sotilasalue, joten tarvitsemme kaikkien osallistujien henkilötiedot
(nimi ja henkilötunnus) Puolustusvoimien vierailuilmoitukseen. Pyydämme ne erikseen ilmoittautumisen jälkeen.
Tee varauksesi osoitteessa www.helins.fi/Tapahtumat tai HI:n toimistolta
puh. 040 150 3878.

klo 15.30 Lähtö kohti Helsinkiä
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Kiinnostaako sinuakin valokuvaus?

Helsingin
Insinöörien
valokuvauskerho

Hannu Tiainen

Valokuvauskerho on toiminut vuoden 2001 alusta Helsingin Insinöörien jäsenten valokuvaukseen liittyvien intohimojen kanavoijana. Olemme vuosittain kokoontuneet mm.
valokuvauskilpailun, luontokuvanäyttelyn ja digikuvauksen perusteiden tiimoilla.
Kerhon ideana on saattaa samanhenkiset Helsingin Insinöörien jäsenet yhteen jakamaan yhteistä kiinnostusta.
Tule mukaan kerhon toimintaan, meitä on täällä kaiken
näköisiä, kokoisia, tasoisia ja ikäisiä valokuvauksesta kiinnostuneita!
Valokuvauskerho järjesti syksyllä 2013 kuvakilpailun. Kilpailussa oli kolme sarjaa: 1. Suomalainen kesäinen rantamaisema, 2. Kesäinen peltomaisema eli maalaismaisema ja
3. Erikoiskuvaustekniikka kameralla toteutettuna. Kesäinen
peltomaisema eli maalaismaisema -sarjan voitti Hannu Tiainen vieressä olevalla kuvalla Viljapelto.

Tulevia tapahtumia:
Kevätretki kauppatorille. Menemme torille kahville ja keskustelemme, mitä tehdään. Ehkä kuvataan kaupunkielämää tai käydään Katedraalissa. Katso tarkemmat tiedot
kerhon sivuilta.
15.9. alkavalla viikolla näyttelykäynti ja kokous (kilpailun
aiheet yms.) näyttelyn tiloissa tai kahvilassa.
13.10. alkavalla viikolla Ruskaretki esimerkiksi Espoon
Pirttimäki tai Master Golf ja kokous luonnossa tai kahvilassa.
3.11. Kuvakilpailu HI:n toimistolla

Viljapelto.

17.11. alkavalla viikolla Teemakuvaus, esimerkiksi herkut ja ruoka
Viikolla 50 pikkujoulut, paikka sovitaan myöhemmin.
Tarkempia tietoja toiminnasta: www.helins.fi > Jäsenpalvelut > Valokuvaskerho
Kerhon vetäjä Mika Balk, mika.balk@kolumbus.fi, puh. 041 576 5456.

Nuoret Insinöörit järjestää
Valtteri Pakkanen

Kuohuviinitasting

Nuoret inssit järjestävät 4. kesäkuuta
2014 klo 17–20 Kuohuviinitastingin
Insinöörit–Ekonomit -talon kabinetissa. Tapahtumaan kuuluu ohjattu
maistaminen ja pienimuotoinen luento kuohuviineistä. Mukaan saa myös
fact filen maisteltavista viineistä. Tastingin ajatuksena on katsastaa avarasti
erilaisia kuohuviinejä ja oppia hiukan
niiden perusteista.
Illan hinta tulee olemaan noin 20–
25 euroa jäsenille. 20 ensimmäistä
mahtuu mukaan. Illan muut yksityiskohdat ilmenevät helins.fi/Tapahtumat -sivuilta.
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Korjailua ja kustannusarvioita
Autosta hajosi vaihdelaatikko ja uusi olisi maksanut 3 500 euroa. Onneksi
löytyi vaihteistokorjaamo ja hinnaksi sovittiin 1 500 euroa. Siispä auto sinne.
Parin päivän päästä asentaja soitti, että pultit ovat ruosteessa ja katkeilevat.
Uusi kustannusarvio olisi 1 850 euroa, että mitä tehdään. Täytyy sanoa, että
asiakas on tässä vaiheessa varsin huonossa neuvotteluasemassa. Korjataan

kolumni

siis.
Korjaamolle tuli taas asiaa, kun käytin auton katsastuksessa. Kaverilta
sain vinkin edullisesta paikasta, jossa kävin kysymässä kustannusarviota.
Monttööri vähän kierteli auton ympärillä ja sanoi, että se on siinä 400 euron
pintaan. ”Jätä auto tänne niin katson sitä joku päivä.” Meni päivä ja toinenkin, kunnes tuli soitto: ”Joo, nää peräpuslat on niin ruosteessa ja jumissa,
että se on 1 200 euroa. Mitä tehdään?” Ilmoitin, että jätetään tekemättä ja
hain auton pois.
Tästä viisastuneena tein valmiin kaavakkeen. Korjataan peräpuslat kiinteään hintaan. Tila summalle ja allekirjoitukselle. Muutaman korjaamon jälkeen
vihdoin löytyi liike, jossa annettiin kiinteä hinta 300 euroa, allekirjoitus ja
leima sopimukseen. Näin saatiin auto kuntoon.
Seinäkello piti viedä korjattavaksi. Kellosepän kanssa tutkittiin kelloa ja todettiin, että putsaus ja pari laakeria olisi vaihdettava. No mitäpä se maksaa?
– Se maksaa noin kolme- tai neljäsataa.
– Voidaanko sopia, että kello tulee kuntoon ja se maksaa kolmesataa?
– Ei voi sopia. Se voi maksaa kahdeksankin sataa.
– Koska saan tietää, maksaako korjaus kolme-, neljä- vai kahdeksansataa?
– Sitten kun sen vuoro tulee korjattavaksi.
– No koska sen vuoro tulee?
– Neljän kuukauden päästä.
– Ok, olkoon niin ja odotellaan. Jo tässä on kiire muihin hommiin.
Markus Hyyppä
markus.hyyppa@gmail.com
Kirjoittaja on helsinkiläinen insinööri ja työsuojeluvaltuutettu.
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-lehden lukijapalaute

Hyvät lukijamme! Palautetta lehden sisällös-

liitäthän mukaan yhteystietosi, jotta voimme

Lukijat voivat myös itse ilmoittautua sähköpos-

tä voi lähettää toimitukseen osoitteella ins@

tarvittaessa kysellä lisätietoja.

tilla raadin jäseneksi. Tällä kertaa arvoimme

unionimedia.fi tai Unionimedia/Ins., Mikonkatu 17 B, 00100 Helsinki.
Myös juttuvinkit ovat erittäin toivottuja:

3/2014 ins.

Ins.-lehdellä on 500 jäsenen lukijaraati, joka
on suurimmaksi osaksi koottu satunnaisotan-

raatilaisten kesken palkinnon, jonka saa
Heikki Halmetoja.

nalla Helsingin Insinöörien jäsenluettelosta.
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PALKKAPERINNÖLLÄ
NOSTAT
ANSIOTULOJASI
Helsingin Insinöörit HI:n jäsenenä
olet oikeutettu palkkaperintöön, joka
perustuu työehtosopimuksessa sovittuun
yleiskorotukseen. Palkkaperintö on
laskennallinen arvo siitä, kuinka paljon
tänä vuonna tapahtunut kuukausipalkan
nousu korottaa seuraavan vuoden
palkkaasi.
Jos kuukausipalkkasi nousee tänä
vuonna yleiskorotuksen ansiosta
esimerkiksi yhden prosentin kesäkuussa,
nousee vuosiansiosi puoli prosenttia.
Tämän vuoden yleiskorotus maksetaan
ensi vuonna kaikkina kuukausina, mikä
nostaa vuosiansiotasi yhden prosentin.

KOROTUS VUONNA 2014: 20 €/ kk

20 €/ kk X 6 kk = 120 €
PALKKAPERINTÖ VUONNA 2015:

20 €/ kk X 12 kk =

Toisin sanoen, vaikket tänä vuonna
saisikaan palkankorotusta, HI ry:n
jäsenenä nostat vastedes suurempaa
vuosiansiota.

