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Edessä on tärkeä vuosi
Hyvät jäsenet, kuten tiedätte, huhtikuussa edessämme olevat eduskuntavaalit ovat tärkeät jokaisen insinöörin kannalta.
Helsingin Insinöörit haluaa tukea jäseniään, jotka ovat ehdolla
eduskuntavaaleissa. Tulemme julkaisemaan ensi vuoden toisessa
numerossa (2/2015) jutun, jossa esittelemme ehdokkaita. Jos olet
asettumassa ehdolle vaaleissa, ole yhteydessä minuun, niin keskustellaan asiasta.
Tässä numerossa aloitamme juttusarjan, joka esittelee jäsenistömme kannalta merkittäviä työelämän aiheita, jotka liittyvät Insinööriliiton julkaisemiin hallitusohjelmatavoitteisiin. Insinööriliiton
hallitusohjelmien julkaisu on hyvä esimerkki palkatun elinkeinoasiamiehen työstä ja sen tarpeellisuudesta. Meille tärkeitä aiheita
ovat esimerkiksi työaikapankki, liittojen ryhmäkanneoikeus, työelämän ja työhyvinvoinnin kehittäminen, ay-jäsenmaksujen verovähennysoikeus, harmaan talouden torjunta, elinkeinopolitiikan
muutokset, yleiskorotukset ja työehtosopimusten yleissitovuus.
Ensi keväänä neuvotellaan työllisyys- ja kasvusopimuksen jatkosta. Tällä hetkellä näyttää siltä, ettei TYKA ole tuonut toivottua
piristysruisketta suomalaiseen työelämään. Sopimukselta odotettua työllisyysvaikutusta ei ole tullut, eikä kaivattuja teollisuuden
investointeja ole erityisemmin havaittavissa. Odotan kuitenkin ensi
vuodesta huomattavasti valoisampaa, sillä viennin kasvu on alkanut
ja insinöörien työttömyys Uudellamaalla on taittunut hienoiseen
laskuun. Tulemme tukemaan alueemme insinöörien työllistymistä myös ensi vuonna Omaehtoisen työllistymisen tuki OTTY ry:n
kautta sekä järjestämällä yhdessä Insinööriliiton kanssa erilaisia insinöörien työllistymiseen tähtääviä koulutuksia.
Lopuksi muistutan vielä Teitä, että yhdistyksen syyskokous on
tämän lehden ilmestyessä juuri edessämme, se pidetään torstaina 27.
marraskuuta. Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat, kuten
ensi vuoden toimintasuunnitelma ja budjetti.
Tervetuloa vaikuttamaan!
Päätoimittaja
Samu Salo
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insinööri työssä

Tekniikan myyntitykki
Krister Långsjö pärjää myyntityössään teknisen tietämyksensä
ja insinöörikoulutuksensa ansiosta.
Insinööri ymmärtää numeroiden ja tekniikan
päälle. Pietarsaaresta kotoisin oleva myyntiinsinööri Krister Långsjö, 51, oli kiinnostunut koneista ja niiden toiminnasta jo pikkupoikana.
– Kokkolan teknillinen oppilaitos oli luonnollinen valinta. Oppilaitos sijaitsi suhteellisen
lähelläkin. Siellä oli koulutuslinjana kone- ja
prosessitekniikka, mikä tuntui kiinnostavalta,
Långsjö kertoo.
Långsjö valmistui koneinsinööriksi vuonna
1988, jolloin laman ensi merkit olivat jo näkyvissä Suomessa.
– Työurani ei lähtenytkään heti käyntiin.
Kävin CAD/CAM-jatkokurssin ja pääsin sen
kautta työharjoitteluun Valmetiin.
Jyväskylän Rautpohjan paperikonetehdas
otti tietokoneavusteisen suunnittelun käyttöön ja heillä oli tarvetta osaaville työntekijöille.

– Olihan siinä vähän opettelua. Olin tarjousinsinöörinä ja osallistuin esimerkiksi
myyntimatkoille myyntipäälliköiden mukana.
Siitä itsenäistyin vähitellen myymään paperikoneiden osia ja komponentteja.
Långsjö sanoo, että suunnittelupuoli ja
myyntipuoli ovat kaksi täysin erilaista maailmaa. Suunnittelu on paljon yksinäisempää
pakertamista kuin sosiaalinen myyntityö.
– Maailma laajeni, kun asiakkaat tulivat
kuvioihin. Olin Valmetilla yhteyksissä sekä
asiakkaisiin että oman tehtaan suunnitteluosastoon.
Suunnittelijat eivät välttämättä tapaa asiakkaita koko projektin aikana ollenkaan tai sitten
erittäin harvoin.

Insinöörikoulutus on edellytys

– Suunnitteluohjelman jatkokurssi oli osasyy, että hakeuduin paperitehtaalle. Se olikin
ensimmäinen työpaikkani koulun jälkeen.
Olin mekaanisen suunnittelun puolella eri
osastoilla, Krister Långsjö sanoo.

Krister Långsjö kertoo, ettei tekniikan alan
myyntityö onnistuisi ilman tekniikan tietämystä.
– Asiakkaat kyselevät aika syvällisiä kysymyksiä. Minun pitää pystyä perustelemaan
laitteiden toimivuus heille teknisessä mielessä.
Långsjö toteaa, ettei voisi kuvitella tekevänsä työtään ilman insinöörikoulutusta.
– Tekninen tietämys on työn perusedellytys.
Insinöörikoulutus on antanut hyvän pohjan,
vaikka minun on täytynyt opiskella itse lisää.
Långsjö on täydentänyt osaamistaan myös
työnantajan tarjoamilla myynnin ja markkinoinnin kursseilla. Varsinaista myyntialan tutkintoa hänellä ei ole.
– Tähän hommaan täydellinen yhdistelmä
olisi sekä kaupallinen että tekninen tutkinto.
Tällä hetkellä en suunnittele myyntitutkinnon
hankkimista ainakaan lähitulevaisuudessa.

Myyntipuoli kutsui

Laitekirjo on iso

Valmetille haettiin myynti-insinööriä. Krister
Långsjö kiinnostui tehtävästä heti. Hän haki
paikkaa ja sai sen. Myyntiura alkoi.

Valmet yhdistyi 2000-luvulla Rauma Oy:n
kanssa Metso Oy:ksi, josta se on sittemmin
irronnut.
Krister Långsjö asui Metsolla työskennellessään Järvenpäässä. Vuonna 2008 hän hakeutui
nykyiseen työpaikkaansa, saksalaisen HBM:n
Suomen-osastoon, myynti-insinööriksi. Nykyään Långsjö asuu Sipoossa.
– Meitä on Suomen myyntikonttorissa kaksi
myynti-insinööriä. Myymme mittausvahvistimia ja -antureita teollisuus- ja tutkimuskäyttöön sekä mittaus- ja analysointiohjelmistoja.

”Minun pitää pystyä
perustelemaan laitteiden
toimivuus asiakkaille
teknisessä mielessä.”

Krister Långsjö toteaa, ettei
voisi kuvitella tekevänsä työtään ilman insinöörikoulutusta.
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Laitekirjo on aika iso, ja koko paketin hallitseminen on teknisessä mielessä aikamoinen
haaste.
Långsjö hoitaa kollegansa kanssa tarjouspyyntöjä ja hankkii uusia asiakkaita. Lisäksi he
kiertelevät nykyisten asiakkaiden luona ympäri Suomea. Långsjö vastaa HBM Finlandin
Länsi-Suomen asiakkaista, kun kollega pyörii
Itä-Suomessa.
Asiakaskunta on Suomessa, mutta työ vaatii
yhteydenpitoa kollegoihin ja asiantuntijoihin
Saksassa ja Pohjoismaissa.
– Pidän työskentelystä kansainvälisessä yrityksessä, millaisia myös edelliset työnantajani
Valmet ja Metso olivat. Työskentelin Valmetilla
ollessani myös pari vuotta Karlstadin tehtailla
Ruotsissa.

Kielitaidosta hyötyä
Suomi on Krister Långsjön äidinkieli, ruotsi
toinen kotikieli.
– Ruotsin kielen hallinta on koettu positiivisena työpaikkoja hakiessani ja ruotsia olen
aina työurani aikana myös säännöllisesti joutunut käyttämään.
Englannin osaaminen on ollut väittämätöntä.
– Kun englantia oli pakko ryhtyä käyttämään, niin tietysti se nopeasti myös vahvistui.
Saksaa osaisin paremmin, jos sitä olisi ollut
pakko käyttää töissä.
Långsjöllä ja hänen kollegallaan ei ole varsinaista esimiestä HBM Finlandilla.
– Pohjoismaiden organisaation esimies on
lähin esimiehemme, ja hänkin toimii Hollannissa. Tapaamme ehkä neljä tai viisi kertaa
vuodessa, joten tämä on aika itsenäistä hommaa.
Långsjön mukaan vapaus on samaan aikaan
suurin ilo ja suurin haaste hänen nykyisessä
työssään. Aikataulut täytyy määritellä itse, ja
tulosta seurataan ulkomailla.
– Vapaus tuo vastuuta. Tässä vahtii tavallaan
itse itseään. Haastavinta on se, että osaa valita
oikeat suunnat ja sen, mihin aikansa käyttää.
Kaiken kaikkiaan tämä on viihtyisä homma,
Krister Långsjö toteaa.

Teksti ja kuva Antti Halonen
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ajankohtaista

Kuulumisia
Uudenmaan piiristä

Hallituksen
päätöksiä

Huumoria ja tiukkaa asiaa

Kokous 9/2014

Uudenmaan piirin syystapahtuma keräsi reilut kolmesataa insinööriä ja it-alan ammattilaista sekä heidän ystäviään Bio Rexiin
lokakuun lopulla. Ohjelmana oli ajankohtaista työmarkkina-asiaa
ja stand up -komiikkaa. Oheistapahtumana oli Nenäpäivän Super
Selfie -klinikka, jolla kerättiin rahaa hyväntekeväisyyteen. Piirin ständillä oli mahdollista käydä kysymässä neuvoa mieltä askarruttaviin
työsuhdekysymyksiin.
Stand up -koomikko Niko Kivelän esitys kutitteli nauruhermoja
ja kirvoitti huikeat aplodit. Kiitosta sai myös liiton puheenjohtaja
Pertti Porokari. Porokari selitti eläkeratkaisua niin, että insinöörikin ymmärsi, mistä oikein oli kyse, kommentoi eräs osallistujista.
IL Uudenmaan piirin puheenjohtaja Lasse Laurikainen oli tyytyväinen tapahtuman saavuttamaan suosioon.
– Tämä oli kolmas kerta, kun tällaista vapaamuotoista ohjelmaa
tarjottiin jäsenille. Joka kerta olemme halunneet tarjota jäsenille
jotain uutta. Toissa vuonna katsoimme Bond-leffan, viime vuonna
meitä viihdytti loistava Jukka Poika ja nyt Niko Kivelä. Onkohan
meidän aloitettava kierros alusta, Laurikainen pohtii arvoituksellisesti. Ensi vuonna saa ensi-iltansa 24. Bond-elokuva.

Päätettiin pitää perinteinen lasten joulujuhla sunnuntaina 23.
marraskuuta klo 15–17 Käpylässä Karjalatalolla. Esiintyjinä
ovat Jokeri Pokeri Box ja lastenmusiikkiorkesteri Orffit.

Minna Anttonen

Merkittiin tiedoksi, että Sointu Högström on palkattu
HI:n määräaikaiseksi viestintävastaavaksi ajalle 20.10.2014–
31.10.2015. Merkittiin tiedoksi, että henkilöstöpalvelu Seuren
kanssa on tehty toimeksiantosopimus toimistosihteeri Eine
Sahlakoskesta ajalle 20.10.2014–31.5.2015. Myönnettiin edellä
mainituille henkilöille jäsentietojen käsittelyoikeus sekä oikeus
kuitata yhdistykselle tulleet postilähetykset.

Uudenmaan piirin alueasiamies

Päätettiin vuoden 2015 toimintasuunnitelman ja budjetin valmistumisaikataulu sekä laatijat.
Päätettiin hallituksen vuoden 2015 seminaarin aiheet, ajankohta ja mahdolliset seminaarin pitopaikat.

Kokous 10/2014
Päätettiin pyytää IL:stä esittelijää HI:n hallituksen seminaariiltaan esittelemään YTN:n ja Akavan toimintaa ja niiden vaikutuksia jäsenten edunvalvontaan.
Keskusteltiin jäsenlehden uudistuksesta, visuaalisesta ilmeestä
ja uudesta nimestä. Valtuutettiin hallituksen viestintätyöryhmä
päättämään lehden uusi nimi ja visuaalinen ilme.

Hyväksyttiin vuoden 2015 talousarvio esitettäväksi syyskokoukselle. Toimintasuunnitelman hyväksyntä siirrettiin seuraavaan kokoukseen.

Kokous 11/2014
Päätettiin, että nykyiset strategiatyöryhmien vetäjät jatkavat
tehtävissään vuonna 2015.

Tekniikka kiinnostaa

Ins.-lehden toimituskunta kysyi lokakuussa lukijaraadilta,
mitkä olivat numeron 5/2014 parhaat jutut. Äänen sai antaa
kolmelle kiinnostavimmalle jutulle. Eniten pisteitä keräsivät
artikkelit Tulevaisuuden työ on yhä monimuotoisempaa, Tekstiviesti syntyi pizzeriassa sekä Suuria tekoja pienillä antureilla.
Tekniikka ja työelämäaiheet ovat jatkossakin vahvasti esillä,
kun Helsingin Insinöörien jäsenlehti uudistuu vuonna 2015.
Tarkkaile postiasi.
Hyvää loppuvuotta ja antoisaa uutta vuotta toivottaa
Jäsenlehden toimituskunta
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Käsiteltiin IL:n syysedustajakokousasiat ja merkittiin tiedoksi
HI:n edustajakokousedustajat ja tarkkailijat.
Päätettiin pitää HI:n henkilökunnan ja hallituksen yhteinen
TYKY-päivä keväällä 2015 ja valittiin hallituksesta vastuuhenkilöt hoitamaan järjestelyt.
Hyväksyttiin toimintasuunnitelma ja budjetti vuodelle 2015
esitettäväksi syyskokoukselle. Päätettiin syyskokoukselle esitettävästä jäsenmaksusta vuodelle 2015. Hyväksyttiin syyskokouksen esityslista.
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sanottua
Norjalaiskirjailija Karl Ove Knausgård herätti paheksuntaa verratessaan omaelämäkerrallisen romaanisarjansa Min kamp (Taisteluni) päätösosassa Utøyan joukkosurman herättämiä tunteita Saksan 1930-luvun tuntemuksiin. Knausgårdin mielestä ihmisen pitäisi kohdata se, mitä hän ei voi hyväksyä (HS Teema 5/2014).
– Hitlerin Taisteluni-kirjan pahuus on sietämätöntä,
mutta kirjaa ei silti pidä kieltää. Meidän täytyy kohdata
se, mitä emme voi hyväksyä.

Puhelimessa on alettu myydä tuotteiden lisäksi monimutkaisia palveluita. Kuluttaja-lehdessä (5/2014) todetaan, että esimerkiksi sähkösopimusten puhelinmyynti
on pahimmillaan asiakkaiden kovaa vedätystä. Lehti
siteeraa kuluttajaviranomaisille tänä vuonna tehtyjä
valituksia. Eräs uhri kertoo:
– Minusta on väärin, että puhelun aikana osaava
myyjä saa asiakkaan sanomaan tietyt asiat niin, että
nauhalla kuulostaa siltä, kuin asiakas hyväksyisi sanallisen sopimuksen.

Rakennustyömaalla yhdessä tekeminen sanelee päivärytmin. Koska työt tehdään yhdessä, myös ruokatauot
pidetään yhdessä – aina samalla kellonlyömällä. Silloin
koko työmaa hiljenee, toteaa rakennusinsinööri ja vastaava työnjohtaja Mika Uusitalo (STTK-lehti 6/2014).
– Se on varmaan toimisto- tai moneen muuhun
hommaan verrattuna erilaista. Muualla syödään kun
ehditään.

Myyntivalmentaja ja johtamisen kehittäjä Reijo
Myllärin mielestä suomalaisen myyntityön pahimmat
sudenkuopat ovat ylimielisyys ja haluttomuus kehittyä.
Monessa yrityksessä ei myöskään oteta reilusti myyjän
roolia, hän sanoo Myynti- & markkinointi -lehdessä
(5/2014).
– Ajatellaan että en ole myyjä, olen asiantuntija. Jos
ei miellä olevansa myyjä, se on iso ongelma. Silloin
asiakkuuspäällikkö tulee vain juttelemaan.

nykäset

6/2014 ins.
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historian havinaa
Levynvalmistus tapahtui 1960-luvulla kokonaan käsin itse
kalvotetuille painolevyille.

Otavalla oli litografeille omat loosit kuvakorjailua varten.

Luolakaiverruksista
verkkojulkaisuun
Kirjapainotekniikka on kulkenut pitkän tien sumerien nuolenpääkirjoituksesta
nykyisiin painomenetelmiin. Suurin mullistus on tapahtunut painoviestinnän
ammattilaisen Lars Gardbergin työuran aikana 1960-luvulta 2010-luvulle.
Kirjapainotekniikkaa pidetään kiinalaisen
Tang-dynastian (612–907) keksintönä. Varsinaisesti kirjapainotaidon kehitti saksalainen
Johannes Gutenberg (1398–1468).
Eläköitynyt painoviestinnän ammattilainen
Lars Gardberg kertoo, että Gutenbergin malli oli käytössä peräti 500 vuotta. Gardberg on
kirjoittanut kirjapainotaidon kehitysaskelista
kirjan Savitauluista Laseriin (2011).
– Gutenberg keksi irtokirjasimet. Niistä tehtiin ladelmia. Kohopainokausi kesti 1400-luvun puolivälistä 1900-luvun puoliväliin.
Gardberg itse päätyi vuonna 1963 Tilgmannin kirjapainoon kesätöihin juoksupojaksi ja
jäi alalle. Hän oli 15-vuotias. Tuohon aikaan
Gutenbergin metodit olivat yhä voimissaan.
– Siihen aikaan oli tapana, että kirjapainoon
tullaan juoksupojaksi. Sitten sai valita soveltuvuustestin perusteella osaston, jonne meni
mestarin oppiin. Neljässä vuodessa valmistui
ammattimieheksi.
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Garberg valitsi litografin eli kivipiirtäjän
ammatin. Kivipainomenetelmän aikana painoelementti tehtiin niin, että kaikki piirrettiin
huokoiselle kalkkikivelle rasvaisella liidulla.
Liidunjälki vastaanottaa painovärin, ja kun kivi kostutettiin, liidunjäljestä siirtyi pelkkä väri.
– Ensimmäiset kuukaudet kuluivat siinä,
että harjoittelin tekstaamista. Faktori kehui,
ettemme ole käyttäneet yhtään ladottua kirjainta. Kaikki tekstattiin itse.

Kivipainosta offsetiin
Kun Lars Gardberg meni oppiin, kivipainotekniikasta oltiin jo enimmäkseen siirrytty pois.
Sen sijaan käytettiin filmiä. Litografi retusoi
filmejä ja koosti niistä pakkauksia ja etikettejä.
– ”Tilsulla” oli oma kustantamo. Eeva-lehti
oli litografille läpimurtojuttu, kun sai retusoida lehden kansikuvan. Se kesti viikon. Litografit korjasivat kuvien väripuutteita ja saattoivat
ne painokuntoon.

Gardberg koulutettiin nopeasti painon sisällä työntutkijaksi, ja hänestä tuli vuonna
1972 PrePress-osaston päällikkö, eli hän vastasi kaikesta mikä tapahtuu ennen varsinaista painotyötä. Siihen kuului tekstinvalmistus,
sivuntaitto, kuvanvalmistus, vedostus, arkkiasemointi ja levynvalmistus. Tekstinvalmistus oli silloin jo siirretty viiden kirjapainon
omistaman valolatomon, Oy Foto-Set Ab:n
yhteyteen.
– Tilgmannilla oli samaan aikaan koho- ja
kivipaino. Kivipainon suora seuraaja oli offsetpainomenetelmä, jossa on sama idea, että rasva
hylkii veden. Suurin osa 2010-luvun painotekniikasta on offsetia.
– Offsetin ero kivipainoon on se, että kuva
menee kumikankaan kautta. Offset keksittiin
jo 1900-luvun alkupuolella, mutta se yleistyi
vasta 1950-luvulla. Esityö siihen oli pitkään
hankalaa. Kun ruvettiin tekemään värikuvia,
offset osoitti ylivoimaisuutensa.
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Lars Gardberg on toiminut painoviestinnän alalla myös
kouluttajana ja kirjoittanut aiheesta historiateoksen.

WSOY käytti tekstinkäsittelyssään samanlaista
UNIVAC 9400 -tietokonetta kuin NASA ohjatessaan
Apollo 16 -kuulentoa.

Kohopaino taas toimii kuten leimasin. Kuva
on koholla. Gardberg kertoo, että talossa oli
myös syväpaino. Painava kuvio on syvällä, väriä laitetaan sylinterin pintaan ja ylimääräinen
väri pyyhitään pois ja väri siirtyy syvänteestä
painopinnalle.

Tiedonsiirtovälineet muuttuvat
Gardberg sanoo, että painotekniikan mullistus on johtunut informaationsiirtovälineiden
kehityksestä. Offset-kaudella lyijykohopainomenetelmästä siirryttiin filmiin.
– Se oli hirveä uudelleenkoulutuksen paikka
latojille, kun heidän piti opetella valoladontakoneiden käyttö. Koko ammatti piti opetella
uudestaan. Filmin informaation siirtoväline
oli hopeabromidi.
Filmikausi oli kuitenkin lyhyt, vain noin 20
vuotta. Filmin jälkeen alan valtasivatkin tietokoneet, ja monet työntekijät joutuivat jälleen
opiskelemaan ammattinsa uudelleen tai vaihtamaan alaa.
– Tietokoneissa siirtoväline oli tietysti rautaoksidi levykkeissä ja kovalevyissä. Ensin aineisto siirrettiin 8- tai 5,25-tuumaisilla pehmeillä lerpuilla ja sitten kovemmilla korpuilla.
Korpun jälkeen keksittiin ”saikkari”, SyQuestin vaihtokovalevy, joita läheteltiin edestakaisin mainostoimiston ja repron välillä. Sen
jälkeen tuli Zip-levyke, joka ei kuitenkaan ollut
pitkään markkinoilla.
– Sitten yleistyivät kirjoitettavat cd:t, jotka
syrjäyttivät levykkeet. DVD-kausi ei ollut pitkä. Nekin ovat historiaa, sillä aineisto siirretään nykyään enimmäkseen internetin kautta.

6/2014 ins.

Tietokoneisiin siirryttäessä moni ammatti
on kadonnut. Esimerkiksi latojia ei enää ole,
kun saman työn voi tehdä Wordilla.
– Ammattiliitot pitivät ammatteja pitkään
yllä. Helsingin Sanomissakaan toimittaja ei esimerkiksi saanut leikata valolatomakoneeseen
syöttämiään juttuja, Gardberg sanoo.

Kömpelöt koneet
Lars Gardberg kertoo, että tietokoneet olivat
1980-luvulla erittäin raskaita niin käytettävänä
kuin kukkarolle.
– Olin silloin myymässä raskaita kuvajärjestelmiä, jotka kytketään skanneriin. Skannerit
olivat isoja hökötyksiä, jotka maksoivat vähintään 1,5 miljoonaa markkaa. Kuvajärjestelmä
maksoi vähintään 3 miljoonaa markkaa.
Gardberg korostaa, että laitteet olivat todella kökköjä käyttää verrattuna esimerkiksi
Wordiin ja Photoshopiin.
– Oli raskaita tekstijärjestelmiä, jotka tekivät
vain tekstiä ja raskaita kuvajärjestelmiä, jotka
tekivät vain kuvia.
Gardbergin mukaan 1984 oli painoviestinnässä tärkeä vuosiluku. Silloin Applen Macintosh julkaistiin markkinoille.
– Siitä lähtien DTP (desktop publishing)
mursi kaikki raja-aidat. Kinattiin hirveästi siitä, mitä macilla voi tehdä. Nyt tiedetään, että
macilla voi tehdä mitä vain.
Gardberg sanoo, että työ on siirtynyt kirjapainoista pois. Sisällön tuottaa joko asiakas itse
tai mainostoimisto. Painoon lähetetään painovalmis materiaali pdf-tiedostona. Painossa on
jäljellä enää arkkiasemointi ja levynvalmistus

Kuvajärjestelmissä kuvat tallennettiin sen
ajan suurimpiin muistivälineisiin - 300 megatavun vaihtolevypakoille. Pakkoja tarvittiin
paljon, koska kuvat vievät paljon muistitilaa.

ja nekin on enimmäkseen automatisoitu.
– Jäin eläkkeelle AEL:n opetustehtävistä
vuonna 2010. Työurani aikana 1963–2010
PrePress-puolen ammateista suurin osa on
kadonnut. Niitä ei enää tarvita.

Muutos jatkuu
Lars Gardberg arvioi, että painoviestinnän
mullistus jatkuu. Digipainokoneet ovat nousseet offset-koneiden rinnalle.
– Niillä pystyy painamaan ihan yhtä hyvännäköistä jälkeä. Monet painolaitokset eivät edes aina kerro, onko tuote digipainettu,
ellei asiakas sitä vaadi.
Myös digitalisoituminen syö alaa. Gardberg
sanoo, että kirjat ja lehdet siirtyvät verkkoon,
eikä sille voi mitään.
– Vaikka puhutaan siitä, että sanomalehti
on hyvä käyttöliittymä ja sen voi ottaa vessaan,
olen lukenut kirjoja tabletilla, ja ne toimivat
ihan täysin. Musiikkilehdissä on tabletilla sekin hyvä puoli, että nappulaa painamalla niihin saa ääntä ja liikkuvaa kuvaa.
Gardberg ei kuitenkaan usko, että painoteollisuus tulisi täysin häviämään. Esimerkiksi tällä hetkellä pakkausteollisuus porskuttaa
kirjapainoalalla. Pakkauksia tulee koko ajan
lisää, ja ne ovat aina vain monimutkaisempia.
– Mutta kyllä digitalisoituminen tulee painotuotteista syömään suuren osan.

Antti Halonen
kuvat Antti Halonen
ja Lars Gardbergin arkisto
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työmarkkinajaos

Työaikapankki tuo joustoja
Palkattomat ylityöt ovat suomalaisen työelämän korkeasti koulutettuja koskeva laaja ongelma, joka on erityisen akuutti vaikeina aikoinamme, kun insinöörien työttömyys on
korkealla tasolla ja yritysten tuloksissa on parantamisen varaa. Liian monilla työpaikoilla
insinöörit lyhytnäköisenä ratkaisuna liialliseen
työkuormaansa venyttävät työaikaansa ilman
sopimusta tehdyillä kirjaamattomilla harmailla
ylitöillä, joista ei makseta palkkaa. He alentavat
siten tuntipalkkaansa ja altistavat itsensä työuupumukselle, ja samalla vaikeuttavat työ- ja vapaa-aikansa yhteensovittamista. Näin toimien
he myös pahentavat insinöörien työttömyyttä,
kun yrityksistä poispotkituilta jääneet työt yritetään tehdä pienenevällä tekijäjoukolla.
Suomalaisen työelämän työaikajoustot ovat
kansainvälisesti katsoen monipuolisia. Meillä on
työaikalaissa liukuva työaika ja vuosilomalaissa
mahdollisuus vuosiloman säästämiseen. Näiden
lisäksi voidaan tehdä etätyötä. Monissa työ- ja
virkaehtosopimuksissa on samoin säädetty mahdollisuus sopia paikallisesti työaikapankista.
Työaikapankilla tavoitellaan työnantajan ja
työntekijän etujen yhteensovittamista. Työaikapankin avulla työtä voidaan tehdä yritysten kilpailukykyä tukien sen liiketoiminnan
näkökulmasta tarkoituksenmukaisemmin ja
tuottavammin. Parhaimmillaan järjestelmä samanaikaisesti edesauttaa työntekijöiden työaikatoiveiden toteuttamista antaen mahdollisuuksia lisääntyvään vapaa-aikaan parantaen
työviihtyvyyttä ja -hyvinvointia. Aina ylevät tavoitteet eivät toteudu. Työaikapankilla voidaan
pyrkiä välttämään ylityökorvauksia ja teettää
lisätyötä aikana, jolloin työntekijät haluaisivat
enemmän vapaa-aikaa.

Työaikapankin paikallinen
sopimus ja käyttöönotto

sukyvyttömyystilanteessa työntekijän saatavat
työaikapankista on rajattu palkkaturvalaissa
enintään puolen vuoden palkkamäärään.
Se miten työaikapankkiin kerrytettävien
tuntien sopiminen ennakolta toteutetaan, on
myös kirjattava paikalliseen sopimukseen.
Samoin sovitaan työaikapankin kirjanpidon
menettelyt niin selväksi, että kirjanpito täyttää palkkaturvalain ehdot. Luottamusmiehen
ja työsuojeluvaltuutetun tiedonsaantioikeudet
ovat tärkeä paikalliseen sopimukseen kirjattava asia, jotta pankkisaldojen tilannetta voidaan
tarvittaessa tarkastella myös yksilötasolla.
Työaikapankin saldojen käyttämisen pelisäännöt tulee tehdä selviksi, jotta käytöstä ei
synny erimielisyyksiä. Vapaita on voitava pitää
kokonaisina päivinä ja pankkivapaa on työhön
verrattavaa aikaa, joka muun muassa kerryttää
vuosilomaa. Voidaan sopia kuinka paljon vapaapäiviä voidaan pitää kerrallaan peräkkäin ja
voidaan määritellä lomien pitämisestä ilmoittamisen minimimääräajat, eli kuinka paljon aikaisemmin työntekijän on ilmoitettava halustaan
pitää pankkiin kerrytettyjä tunteja vapaina.
Monilla työpaikoilla on yrityksen liiketoiminnan tarpeista lähteviä vuosittain toistuvia
sesonkiaikoja. Tällöin voidaan paikallisessa sopimuksessa myös ilmaista, että työaikapankilla tavoitellaan tilannetta, jossa työaikapankkiin
talletetaan tunteja tiettyinä nimettyinä kuukausina ja niitä käytetään pois toisina kuukausina.
Työaikapankkiin liittyy riskejä muun muassa
työnantajan ja työntekijöiden välisistä erimielisyyksistä sen yksityiskohtaisessa soveltamisessa.
Selkeä ja seikkaperäinen paikallinen sopimus
työaikapankista ennaltaehkäisee näitä riskejä.
Paikallinen sopiminen haastaa työnantajaa ja
luottamusmiehiä yhteisen hyvän tavoitteluun,
jotta työaikapankin käyttö voi tyydyttää mo-

lempia osapuolia. Työaikapankki, jonka ehdot
heijastavat työnantajan yksipuolista sanelupolitiikkaa, ei todennäköisesti saa monia käyttäjiä.
Kun työpaikalla on sovittu työaikapankkia
koskevalla paikallisella sopimuksella sen käytön pelisäännöistä, voivat yksittäiset työntekijät halutessaan tehdä vapaaehtoisen, itsenäisen
ja yksilöllisen päätöksensä tämän työaikapankin käyttöönotosta. Pankkiin liittyminen sovitaan kirjallisesti kunkin työntekijän osalta
erikseen työaikapankkisopimuksella.

Työaikapankki tuo harmaat
ylityöt päivänvaloon
Työaikapankki voi olla selkeä parannus nykytilaan, jos työpaikalla on tehty palkattomia
harmaita ylitöitä. Kun niiden tekeminen loppuu ja tunnit kirjataan työaikapankkiin, tulee
käytetty työaika päivänvaloon ja mitattavasti
työntekijöiden ja työnantajan tietoisuuteen.
Tämä voi myös edesauttaa tarpeellisten muutosten tekoa yrityksen työnjaossa tai -johdossa.
Parasta on, jos työt pääsääntöisesti voidaan aina
tehdä normaalin työajan puitteissa. Tällöin työn
ja vapaa-ajan yhteensovittaminen on ongelmattominta. Jos työpaikalla on paikallinen sopimus työaikapankista, sen yksilöllisen käyttöönottamisen
edut ja haitat kannattaa rauhassa pohtia omalta
kannalta ennen työaikapankkisopimuksen allekirjoittamista. Mikäli haluaa ottaa tämän työajan
joustomuodon tuoman pelivaran hyödykseen,
kannattaa pitää kirkkaana mielessä, että työaikapankki ei maksa korkoa, eikä sinne kannata kerryttää liikaa tunteja, jotka ovat pois virkistymiseen
tarpeellisesta vapaa-ajasta tänään tässä ja nyt.
Aki Härkönen
Työmarkkinajaos
Helsingin Insinöörit HI ry

Työaikapankkien käytännön toteuttaminen
edellyttää työnantajan ja luottamusmiesten kesken neuvoteltua ja sovittua paikallista sopimusta työaikapankista, jossa työaikapankin ominaisuuksista sovitaan työ- tai virkaehtosopimuksen
mukaisen paikallisen sopimisen pelisäännöillä.
Paikallisessa sopimuksessa sovitaan muun
muassa työaikapankin maksimikertymästä eli
kuinka paljon tunteja siihen voidaan enimmillään siirtää, ja voiko siinä olla miinustunteja,
tai voidaanko sinne säästettyjä tunteja maksaa
rahana. Maksimikertymien ei kannata aluksi
järjestelmää käyttöönotettaessa olla liian suuria, jotta pankkiin talletettujen tuntien pitäminen ei muodostu ongelmaksi. Yrityksen mak-
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koonneet Marjo Mikola, Risto Paananen ja Tuomo Tarvas

Teemu Selänteestä on kirjoitettu paljon. Silti ei ole yllätys, että Ari Mennanderin teoksesta Teemu tuli hitti.
Kaikki rakastavat Selännettä ja haluavat tietää hänestä
vielä jotain.
Runsaasti kuvitettu teos käy perusteellisesti läpi Selänteen vaiheet voitontahtoisesta ja häviämistä vihaavasta juniorista NHL-legendaksi – menestyksineen ja
vastoinkäymisineen. Selänteen persoonaa avaavat viime
vuonna ilmestyneen Selänne-dokumentin tapaan hänen
perheensä ja läheisensä.
Urheilumedian monitoimimies Mennander tuntee
kohteensa vuosikymmenien ajalta ja teki omien sanojensa mukaan Teemu-teosta kuin Iisakin kirkkoa. Sille
oli syynsä: Tarina sai koko ajan jatkoa, kun Selänne jatkoi huikeaa uraansa.
Mennander on aikaisemmin kirjoittanut kirjat muun
muassa Hjallis Harkimosta ja Jari Kurrista.

kirjat ja infot

Kiekkosankarin tarina

Ari Mennander: Teemu. Otava 2014.

Taiteilijan elämä kuvina Tilaa miehelle
Petter Karlssonin Muumimaailma ja todellisuus. Tove Janssonin elämä kuvina -teos on
nimensä mukainen. Kirja esittelee monipuolisen ja tuotteliaan Tove Janssonin tuotantoa
laajasti: kuvitettujen kirjeiden lisäksi siinä on
muun muassa piirustuksia, luonnoksia, maalauksia ja lehdenkansia. Valokuvat päästävät lukijan kurkistamaan Janssonin yksityiselämään
hänen ystäviensä ja läheistensä ympäröimänä.
Ne ovat myös kiinnostavia ajankuvia. Mukana on myös aiemmin julkaisemattomia kuvia.
Janssonin kirjeet ja hänen läheistensä tarinat kertovat hauskasta, määrätietoisesta ja
ahkerasta naisesta, joka oli jo pienenä tyttönä
päättänyt menestyä taiteen maailmassa. Tarinan mukaan Tove-vauva potkaisi ensimmäisen kerran äitinsä vatsassa Pariisissa sopivasti
juuri rue de la Gaîté -kadulla. Kadun nimi tarkoittaa iloa ja hilpeyttä.

Mies tarvitsee oman tilansa, vakuuttavat Hannu Oksanen ja Raimo Uunila. He ovat kirjoittaneet aiheesta kirjankin, Miehen tilat. Siinä
14 miestä kertoo itselleen tärkeästä paikasta
tai ympäristöstä. Heille sellaisia ovat esimerkiksi metsä, autotalli, taivas ja vessa. Mukana
on lukijoille ennestään tuttuja miehiä, kuten
Martti Suosalo ja Nicke Lignell.
Miehen tilat on hienoilla valokuvilla ryyditetty kirja, jonka voi antaa lahjaksi – vaikkapa
omalle puolisolle.
Hannu Oksanen, Raimo Uunila: Miehen tilat.
WSOY 2014.

Onnen vai epäonnen
murros?
On jo klisee puhua työelämän jatkuvasta murroksesta, mutta ilmiö on sen verran kestävä,
että siitä riittää kirjoitettavaa. Työterveyslaitoksen vanhemman tutkijan Anu Järvensivun
kirjassa on kuunneltu tavallisia suomalaisia
siitä, miten he ovat selvinneet irtisanomisista, uupumuksesta, yrittäjäksi siirtymisestä ja
työpaikkakiusaajista.
Järvensivun mukaan muutostahti väsyttää
monen terveenkin, mutta toisaalta hän muistuttaa, että ”pakkoyrittäjyyden” tuoma kaivattu elämänkeikaus voi muuttaa epäonnen tarinan onneksi. Ainoa hieman häiritsevä puoli
kirjassa on tekninen: kaikki teksti on painettu
sinisellä.
Anu Järvensivu: Tarinoita suomalaisesta
työelämästä. Työterveyslaitos 2014.

Petter Karlsson: Muumimaailma ja todellisuus. Tove Janssonin elämä kuvina.
WSOY 2014. Suom. Sari Kumpulainen.
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Viileät eväät

Haluaisit nauttia tuoretta ja raikasta hiukopalaa luennolla, kuntosalilla tai
vaikka bussimatkalla, mutta jääkaapin puutteessa tyydyt välipalapatukkaan? Frozzypack ratkaisee ongelman. Se pitää ruoan viileänä jopa seitsemän tuntia. Rasian kantta pitää vain pakastaa kymmenen tuntia ennen
käyttöä. Rasiaa saa partio- ja nettikaupoista kahta kokoa. Toimii.

välipalat

www.frozzypack.se

Sopii vaikka vaihteeseen

Jos ajat autoa tai soittelet muuten pitkiä puheluita,
bluetooth hands free -kuulokkeet ovat paikallaan.
Parhaat mallit suodattavat tehokkaasti myös ympäröivää melua pois. Jabra Supremessa on aktiivinen
äänenvaimennus, kuuden tunnin puheaika ja jopa 15
vuorokauden valmiusaika. Hinta on noin 100 euroa.
www.jabra.com

Vekottimet

Tarpeellista vai turhaa? Sinä päätät.

Laatua retrolla

Jos tilisaldo ei huolestuta, ja valokuvaus ja merkkitietoisuus
ovat intohimoja, Leica on oiva brändi sijoittamiseen. Leica
D-Lux jäljittelee edeltäjiensä tapaan retrokameroita. Siinä on
kolminkertainen optinen zoom f 1,7 - f/2,8 valovoimalla, suuri
4/3-kokoinen MOS-kenno ja langattomat NFC- ja WiFi-val
miudet. Hinta on noin 1 000 euroa.
en.leica-camera.com

Merellistä valonkajoa

Designvalaisin ei ole pelkkä valontuoja vaan myös koristeesine. Ionna Vautrin suunnittelemissa Foscarinin Binic-pöytävalaisimissa valo kajastaa kuin majakasta tarkoin rajatulle
alueelle. Suunnittelijaa inspiroi meri: Bretagnen rannalla
Ranskassa on Binic-niminen majakka. Hinta on 149 euroa.
www.finnishdesignshop.fi
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Ratkaise inssisudoku ja lähetä se 2.1.2015
mennessä nimesi ja postiosoitteesi kera
osoitteeseen Ins/Unionimedia, Mikonkatu
17 B, 00100 Helsinki. Voit myös skannata
ja lähettää vastauksesi osoitteeseen
ins@unionimedia.fi. Oikein vastanneiden
kesken arvotaan sudokukirja.
Edellisen sudokun oikean ratkaisun lähettäneistä arpa suosi Kari Ruissalmea.

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

Inssivisa
1. Minkä kokoisia ovat Helsinki-Vantaalla käytössä olevat
kolme kiitotietä?
a) kolme kilometriä pitkiä ja 60 metriä leveitä
b) kaksi kilometriä pitkiä ja 60 metriä leveitä
c) kolme kilometriä pitkiä ja 70 metriä leveitä

!

Inssi,
testaa
tietosi

2. Helsinki Horse Showta varten jäähalliin tuotiin 44 konttia
eli 1 100 tonnia hiekkaa. Monennettako kertaa samaa
hiekkaa on nyt käytetty?
a) 3
b) 6
c) 9

4. Kenen kuuluisan suomalaisen syntymästä tulee
ensi vuonna kuluneeksi 150 vuotta?
a) Eino Leino
b) Tove Jansson
c) Jean Sibelius

3. Mihin Islanti käyttää suurimman osan
tuottamastaan geotermisestä energiasta?
a) kalanviljelyyn
b) alumiiniteollisuuteen
c) talojen lämmittämiseen

5. Mitä venäläisen sanomalehden nimi Novaja Gazeta
tarkoittaa suomeksi?
a) Aito totuus
b) Uusi lehti
c) Päivälehti
Vastaukset: 1.a 2.c 3.b 4.c 5.b

6/2014 ins.
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tekniikka

Geoterminen energia
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Puhdasta energiaa
äitimaasta
Islanti käyttää geotermistä energiaa muun muassa talojen lämmityksessä,
sähköntuotannossa ja kalanviljelyssä. Hellisheidi on suurin maan
viidestä geotermisestä voimalasta ja yksi koko maailman suurimmista.

ins. 6/2014

Hellisheidin geoterminen voimala
l

Tuottaa sähköä ja lämpöä

l

Valmistui vuonna 2006

l

Suunniteltu teho on 303 megawattia sähköä
ja 400 megawattia termistä energiaa

l

Tarkoitus vastata alumiiniteollisuuden sähkövaatimuksiin

l

Kuusi 45 megawatin korkean paineen yksikköä,

l

50 reikää porattu 1 000-2 000 metrin syvyyteen

l

Voimalan omistaa Orkuveita Reykjavíkur

ja lämmittää pääkaupunkiseudun talot
yksi 33 megawatin matalan paineen yksikkö

Lähde: Mannvit

6/2014 ins.
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HI ry 90 vuotta
opiskelijat
tekniikka
Claus Ballzus on osallistunut useamman geotermisen voimalan suunnitteluun Islannissa.

Islanti on vuolaiden vesiputoustensa, kirkasvetisten jokiensa ja vulkaanisen maaperänsä
vuoksi maa, joka tuottaa eniten maailmassa
sähköä asukasta kohti.
Hellisheidin geoterminen voimala sijaitsee
vain puolen tunnin päässä Islannin pääkaupungista Reykjavikista. Se on viidestä saarivaltion geotermisestä voimalasta kaikkein suurin
ja yksi koko maailman suurimmista.

Voimalan teho on 303 megawattia sähkön
ja 130 megawattia termisen energian osalta.
Voimalaan on tarkoitus lisätä paukkuja 130
megawatin edestä seuraavan 30 vuoden aikana kulutuksesta riippuen.
Valtava voimalaitos kohoaa keskellä kivistä aukeaa, joka puskee uumenistaan höyryä.
Rikkivedyn aiheuttama mädän kananmunan
tuoksu osuu sieraimiin, vaikka voimalan työntekijät tekevät parhaansa hajuhaittojen estämiseksi.
Vuonna 2006 valmistunut voimala tuottaa
sähkön lisäksi lämmintä vettä kuluttajille. Lähes koko Reykjavik ja sen lähialueet on kytketty geotermisen energian kaukolämpöverkostoon. Jakeluverkko on yli 30 000 kilometriä
pitkä. Julkisia jakelujärjestelmiä on noin 30,
yksityisiä yli 200.

Maan uumenista
Hellisheidin voimalan päärakennuksen takana
kukkuloiden päällä on pieniä kupuja. Ne ovat
”kaivoja”, joiden alla on porattu maahan reikä

Hellisheidin voimalan ”kaivoja”,
joissa porausaukot sijaitsevat.
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1 000–2 500 metrin syvyyteen.
Ylös nostettava aine on 250–300-asteista
veden ja höyryn seosta. Aine kuljetetaan separaattoriin, joka erottelee aineesta veden ja
höyryn.
Höyry kulkee valtavia putkia pitkin alamäkeä kohti voimalan päärakennusta. Se kulkee
toisen separaattorin läpi turbiiniin ja generaattoriin ja lopulta sähkökaapeleita pitkin
kuluttajille.
– Geotermisten voimaloiden generaattoreiden täytyy olla erityisvalmisteisia. Tavallisissa
generaattoreissa on kuparia, mutta se reagoisi
rikkivedyn kanssa ja syntyisi kuparisulfaattia,
kertoo voimalan suunnitteluun osallistunut
Mannvitin yksikönjohtaja Claus Ballzus.
Erotettu vesi taas jatkaa matkaansa eri
suuntaan kuumavesituotantoon, kun höyry
on eroteltu ensimmäisen kerran. Vesi on tässä
vaiheessa noin 180-asteista ja paine on matalampi.
Erotettu vesi kulkee vielä toisen höyryseparaattorin läpi, jossa ensimmäisestä vaiheesta
jäljelle jäänyt höyry otetaan talteen, ja siitäkin
tehdään sähköenergiaa.
Kun kaikki höyry on varmasti hyödynnetty
sähköenergiaksi, jäljelle jää pelkästään kuuma
vesi. Sitä jäähdytetään kondensaattoreilla. Vesi
on noin 80-asteista, kun se menee kuumavesisäiliöihin ja kuluttajille.
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Kun reikä porataan yli kilometrin syvyyteen,
poran pitää olla järeä.

Näitä putkia pitkin maan uumenista pumpattu neste lähtee separaattoriin, joka erottaa
veden ja höyryn toisistaan jatkokäsittelyyn.

Islannin geotermiset alueet tunnetaan
parhaiten geysireistä. Kuvassa tiuhaan
pulppuava Strokkur.

Pian jo 600-asteista höyryä?

Islannin energia (2013)

Islannilla on meneillään syväporausprojekti
IDDP (Icelandic Deep Drilling Project). Osallisina ovat sekä yritykset että viranomaiset.
Projektissa pyritään poraamaan reikä neljän viiden kilometrin syvyyteen. Silloin pääsisi
käsiksi nesteeseen, joka on peräti 400–600-asteista.
Ensimmäinen kokeilureikä porattiin
Kraflan voimalan alueella vuonna 2009, mutta 2,1 kilometrin syvyydessä pora osui laavaan
ja poraus pysähtyi. Kaivo tuotti 440-asteista
kuumaa höyryä. Toinen kaivo on suunnitteilla
Reykjanesin voimalan alueelle.

Uusiutuva energiamuoto
Islannin geotermistä energiaa voidaan pitää
uusiutuvana energiamuotona. Maa saa kylmää vettä sateiden, lumen ja sulavien jäätiköiden kautta.
Kun kylmä vesi kohtaa maaperässä vellovan laavakammion lämmittämän veden, syntyy kuumaa höyryä. Geoterminen voimala palauttaa kylmän voimalanesteen maan uumeniin. Siitä on vain välissä otettu talteen kuuma
vesi ja höyry.
– Jos vulkaaninen toiminta ei muuta tilannetta, yhden laavakammion jäähtyminen
geotermisen voimalan toiminnan vuoksi kestää tuhat vuotta, Claus Ballzus sanoo.
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Islantilaiset ovat hyödyntäneet geotermisiä
kuumia lähteitä jo yli sata vuotta. He ovat lämmittäneet lähteiden veden avulla kasvihuoneitaan ja talojaan.
Ensimmäiset suuremmat sähköä tuottavat
geotermiset voimalat valmistuivat 1970-luvun
puolivälissä, ja viimeistään silloin puu ja hiili
hävisivät kuvioista.

Alansa huippu
Islanti on geotermisen energian johtava maa,
ja sen kärkiyritys Mannvit vie asiantuntijapalveluitaan ympäri maailmaa.
Islanti käyttää geotermistä energiaa talojen lämmityksen ja sähköntuotannon ohella
muun muassa teollisuudessa, kasvihuonetoiminnassa ja kalaviljelyssä.
Vuonna 2013 Islannin geotermisestä energiasta tuotetusta sähköstä lähes 70 prosenttia
meni alumiiniteollisuuteen. Kotitalouksien
osuus oli alle viisi prosenttia.
Islannin vulkaaninen maaperä ja geoterminen energia vetävät myös turisteja. Maasta kohoavat höyrypatsaat ovat kaunis näky ja
maisemat ovat huippukauniit.
Lähimmin tavallinen turisti pääsee nauttimaan geotermisen energian hienouksista maailmankuululla Blue Lagoonilla.
Blue Lagoon sijaitsee vajaan tunnin ajomatkan päässä Reykjavikista. Kyseessä on geoter-

Islannissa tuotettiin vuonna 2013 energiaa
kaikkiaan 18 116 gigawattitunnin edestä.

Vesivoiman osuus on 71 prosenttia ja geotermisen energian 29 prosenttia.
Vesivoiman energiakapasiteetti oli 1986
megawattia, geotermisen energian 665
megawattia, tuulivoiman 2 megawattia ja
fossiilisten polttoaineiden 114 megawattia.
Yhteensä kapasiteetti oli 2767 megawattia.
Lähde: Askja Energy

minen luksuskylpylä, jonka mineraalipitoinen
vesi on lähes 40-asteista.
Vesi tulee suoraan viereiseltä Svartsengin
voimalaitokselta – sen jälkeen kun siitä on
otettu tarvittava kuuma vesi lämmitykseen ja
höyry sähköenergian tuotantoon.
Teksti ja kuvat Antti Halonen
Lähteet: Mannvit, Islannin energiaviranomaiset,
Askja Energy
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HI ry 90 vuotta
opiskelijat
työelämä

Asu vapaa
Insinöörejä palkkaavat yritykset eivät suosi tiukkoja pukeutumisohjeita,
vaan luottavat työntekijöidensä arvostelukykyyn.
Farkut, sortsit, kauluspaita, t-paita – insinöörit eivät työpaikoillaan juuri stressaa pukeutumisesta, vaan siisteillä perusvaatteilla pärjää
pitkälle. Insinöörejä työllistävissä yrityksissä
ei suoja- ja turvavaatetusta vaativia tehtäviä
lukuun ottamatta nähdä tarvetta antaa erillisiä
pukeutumisohjeita työntekijöille, vaan alaisten
tilannetajuun luotetaan.
– Me olemme lähteneet siitä, että insinöörit
ovat sen verran arvostelukykyisiä, että osaavat
pukeutua työtehtävien ja olosuhteiden vaatimalla tavalla. Ei ole puku- eikä solmiopakkoa,
eikä farkkuja tai lenkkitossuja ole kielletty,
Helsingin kaupungin rakennusviraston osastopäällikkö Osmo Torvinen kertoo.
Insinöörien työpukeutuminen vaihtelee
yrityksen, alan ja työtehtävien mukaan. Henkilöstöpalveluyritys Baronalle työskentelevän
palveluinsinöörin Henri Plantingin mukaan
teollisuudessa ja tuotannon parissa suositaan
vapaata pukeutumista, mutta finanssialalla ja
konsultoinnissa työntekijöillä on usein puku
päällä.
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– Myyntityössä ollaan varmaankin parhaiten pukeutuneita. Kaikki asiakkaiden kanssa
työskentelevät ovat siististi pukeutuneita. Mitä
siisti vaatetus tarkoittaa, riippuu alasta, Planting sanoo.

Mukavuus ennen kaikkea
Ohjelmistoyritys Digiassa toimiston puolella
työskentelevät koodarit saavat pukeutua miten haluavat.
– Meillä aika moni pukeutuu vaatteisiin,
joissa olo on kotoisa ja joissa tuntee olevansa
oma itsensä. Meillä suositaan rentoa pukeutumista, jossa viihtyy ja voi tehdä hyvin töitä,
henkilöesimies Henry Hiltunen kertoo.
Digiassa työskentelee insinöörejä myös esimiehinä, myynnissä ja hallinnossa. Heidän pukeutumisensa on muodollisempaa, mikä tarkoittaa usein pukua tai vähintään kauluspaitaa. Myös koodarit siistiytyvät heti, kun ovat
tekemisissä asiakkaiden kanssa.
– Kesällä sortsit katoavat ja tilalle laitetaan
suorat housut, tai farkuista siirrytään siistim-

piin farkkuihin. Sanoisin, että se on enemmän
kotoa opittua käyttäytymistä, eikä siihen tarvitse millään tavalla puuttua, Hiltunen sanoo.

Töihin omana itsenä
Insinöörit eivät kerää työelämässä lisäpisteitä
poikkeavalla, persoonallisella ulkonäöllä. Toisaalta esimerkiksi partoja, tatuointeja tai lävistyksiä ei ole myöskään rajoitettu.
– Valitsemme työntekijämme heidän osaamisensa ja henkilökohtaisten ominaisuuksiensa perusteella. Emme tee valintoja ulkoisten
seikkojen perusteella, elleivät ne ole vaaraksi,
haittaa työn tekemistä tai loukkaa muita, Vaisalan viestintäjohtaja Liisa Ahtiluoto kertoo.
Baronan Henri Planting uskoo, että osa
työnantajista kuitenkin vierastaa isoja määriä
näkyviä lävistyksiä esimerkiksi työhaastatteluissa. Myös näkyvien tatuointien suhteen hän
uskoo työnantajien olevan osittain konservatiivisia.
– Jos kädestä pilkottaa t-paidan alta joku
tatuointi, en koe että se mitenkään vaikuttaisi.
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” Meillä aika moni pukeutuu vaatteisiin, joissa olo
on kotoisa ja joissa tuntee olevansa oma itsensä.”

Mutta todella näkyvät kuvat kaulassa tai kasvoissa voivat joskus tuottaa haasteita esimerkiksi asiakastyössä, Planting sanoo.
Digiaan työntekijöitä rekrytoivan Henry Hiltusen mukaan kasvotatuointi saattaisi
työhaastattelussa mietityttää, jos henkilö on
hakemassa myyntityöhön.

– Mutta se tatuointihan on silloin osa ihmistä, ei hän pussi päässä töissä voi olla. Haastattelutilanteessa vaatetukseen ja ulkoasuun ei
kiinnitä huomiota, ellei siellä ole jotain selvästi provokatiivista. Silloin tulee mietittyä, pystyykö kyseistä henkilöä panemaan asiakkaiden eteen.

Näin pukeudut työhaastatteluun
Insinöörejä palkkaavat yritykset eivät anna tiukkoja pukeutumisohjeita työhaastatteluja varten. Tärkeintä on, että hakija saapuu paikalle vaatteissa, jotka tuntee
omikseen. Omaa persoonaansa ei tarvitse peittää, eikä työhaastatteluun ole pakko
laittaa pukua.
– Mieluummin tullaan omana itsenään kuin että yritettäisiin luoda joku valheellinen
kuva, joka ei pidä paikkaansa. Koska sitten jos ihminen palkataan, niin ei hän loputtomiin voi pitää kulisseja ympärillänsä, Digian henkilöesimies Henry Hiltunen sanoo.

Kulttuurieroista ei ongelmia
Insinöörien työpukeutuminen ei juuri vaihtele
työmatkoilla tai muuten vieraiden kulttuurien
kanssa tekemisissä ollessa. Jos oikea pukukoodi
mietityttää, työntekijät osaavat kysyä esimiehiltä neuvoa.
– Vaisalalla on toimipisteitä 15 eri maassa ja
tuotteitamme myydään yli 150 maahan, joten
erilaisten kulttuurien kohtaaminen on monille
työntekijöillemme jokapäiväistä. He osaavat
ottaa tämän huomioon myös pukeutumisessaan, Liisa Ahtiluoto selittää.
Joissain tapauksissa vaatetus kannattaa ottaa huomioon myös Suomen sisällä matkustettaessa. Henri Plantingin mukaan pääkaupunkiseudulla ja isoissa kaupungeissa pukeudutaan siistimmin kuin maakunnissa.
– Pienemmillä paikkakunnilla on vähän
rennompaa, ja siellä johtaja puku päällä on
ehkä vähän ylipukeutunut, Planting sanoo.

Epäsiistiä, provosoivaa ja tai liian paljastavaa vaatetusta kannattaa työnantajien
mielestä välttää työhaastattelussa jo siksi, että ne saattavat viedä keskustelusta

Jenni Meronen

huomion vääriin asioihin.

kuva Pixhill

6/2014 ins.
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Helsinki-Vantaata
myllerretään miljardilla
Suomen päälentoaseman laajennusurakka työllistää satoja insinöörejä
ja vaatii ilmailun erikoisosaamista. Finavia muun muassa laajentaa kakkos
terminaalia ja rakentaa lisää paikkoja laajarunkokoneille.
Helsinki-Vantaan lentoasema on jo nyt varsinainen muurahaispesä: sitä käyttää vuosittain
noin 18 miljoonaa matkustajaa. Se ei kuitenkaan riitä 25 lentoaseman verkostoa ja lennonvarmistus- eli lennonjohtotoimintaa pyörittävälle Finavialle. Yritys on aloittamassa noin
900 miljoonan euron kehitysohjelman Helsin-
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ki-Vantaalla. Sen työllistäväksi vaikutukseksi
arvioidaan noin 14 000 henkilötyövuotta.
Talous ei ole lähtenyt nousuun, ja Venäjä
on väläytellyt ylilentokieltoa vastineena EU:n
talouspakotteille. Finavia kuitenkin uskoo, että matkustajamäärät kasvavat niin kuin tähän
saakka eli monta prosenttia vuodessa. Massii-

viset suunnitelmat lähtevät siitä, että vuonna
2020 Helsinki-Vantaata käyttää vuosittain 20
miljoonaa matkailijaa.
– Lama ja pandemiat kuten sars ja ebola
ovat tuoneet matkustajamääriin vain pienen
notkahduksen, Finavian viestintäjohtaja, Mikko Saariaho vakuuttaa.
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Purkukoneet repivät lokakuussa alas vanhoja lentokonehalleja uusien rakennusten tieltä.

Urakka valmiiksi
viidessä vuodessa
Finavia aikoo laajentaa terminaali 2:n asemataso 1:stä ja sujuvoittaa vaihtoliikenteen kapasiteettia, lisätä autopaikkojen määrää tuhansilla sekä laajentaa etäjäänpoistoaluetta. Se aikoo
myös muun muassa kunnostaa terminaalien
ulkoalueita ja parantaa aseman palveluita.
Uusien jäänpoistopisteiden on määrä valmistua jo ensi vuonna ja pysäköintilaitos P5:n
laajennuksen vuonna 2016. Vaihtoliikenteen
uusien terminaalitilojen valmistumista juhlittaneen vuonna 2020.
Asemataso 1:n laajennuksessa Finavia rakentaa kahdessa osassa 16 lisäpaikkaa laajarunkolentokoneille nykyisen kahdeksan lisäksi. Laajarunkokoneilla lennetään lähinnä
Aasiaan ja Yhdysvaltoihin. Aasian liikenne on
strategisen tärkeää Finnairille.
Vanha vesitorni ja lämpövoimala sekä neljä vanhaa lentokonehallia saavat lähteä uuden
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Tiesitkö tätä Helsinki-Vantaasta?
l Suomen vilkkain taksitolppa

l Suomen toiseksi vilkkain bussiterminaali Helsingin Kampin jälkeen
l Noin 13 000 parkkiruutua, jotka ovat täynnä etenkin syys- ja talvilomien

ja pääsiäisen aikaan
l Vuosikymmeniä lentokentän työmailla työskenteli esimerkiksi

rattijuoppoudesta tuomittuja, kuuluisin heistä muusikko Irwin Goodman.
”Kesälomalle Seutulaan, valtion täysihoitolaan”, Goodman lauloi
kappaleessa Autolla Kanarian saarille.

tieltä. Lokakuussa purkukoneet repivät jo kovaa vauhtia alas vanhojen hallien kattoja ja
seiniä.
Hallien purkamisen jälkeen terminaalilaajennuksen tieltä louhitaan noin 200 000 tonnia kalliota ahtaalta tontilta hyvin likeltä terminaali 2:sta.

Urakan infratöiden mittasuhteet ovat huomattavat. Esimerkiksi lentoaseman päällystettyjen teiden pinta-ala kasvaa noin neljään miljoonaan neliömetriin, ja asema-alueelle tulee
noin sata kilometriä uusia kaapeliputkituksia.
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Helsinki-Vantaan laajentumissuunnitelmat lähtevät siitä, että lentokenttää käyttää vuonna 2020 noin 20 miljoonaa matkustajaa,
Finavian tekninen johtaja Henri Hansson toteaa.

Suunnittelu vaatii
erikoisosaamista

Kova kisa
matkustajista

Suururakassa tarvitaan paljon insinööriosaamista. Finavian tekninen johtaja Henri Hansson arvioi, että noin kymmenen prosenttia eli
1 400 henkilötyövuotta tulee erilaisesta insinöörityöstä. Suunnittelussa ja toteutuksessa
käytetään konsulttitoimistoja sekä Finavian
omaa henkilöstöä. Lentoasemasuunnittelijan
on Hanssonin mukaan tunnettava lentoliikenteen operatiiviset toiminnot eli esimerkiksi
lentokentän toiminta ja palvelut sekä lentoliikenteeseen liittyvä sääntely.
Yleissuunnitteluvaiheessa Finavia käytti
lentoasemasuunnittelun erikoiskonsultteja.
– Insinöörejä tarvitaan lähinnä rakennusten, infran ja eri järjestelmien suunnittelu- ja
valvontatehtäviin eli tarvetta on esimerkiksi
rakennus-, sähkö- ja lvias-insinööreille. Lisäksi
tarvitaan simulaatioiden ja mallinnusten tekemisen sekä kustannussuunnittelun osaamista,
Hansson toteaa.

Helsinki-Vantaa menestyy jatkuvasti hyvin lentoasemien kansainvälisessä vertailussa muun
muassa vaihtoyhteyksiensä ansiosta, ja käyttäjät ovat tyytyväisiä. Finavia pitää tärkeänä kilpailuvalttina myös sitä, että Helsinki-Vantaa on
lentomaksuilla mitattuna eräs Euroopan edullisimmista päälentokentistä. Lentokentät perivät
niiden palveluita käyttäviltä lentoyhtiöiltä lentokenttä- ja lennonvarmistuspalvelumaksuja.
Helsinki-Vantaa ei ole investointeineen
yksin. Esimerkiksi Tukholman Arlandaa kunnostetaan 500 miljoonalla ja Kööpenhaminan
Kastrupia 600 miljoonalla eurolla.
Kun pohjoismaiset lentoasemat kilpailevat
etenkin Aasian reittien vaihtomatkustajien
rahoista, rujo huumorikin kukkii. Lentoyhtiö
SAS on mainostanut aasialaisille Kööpenhaminan kenttää lauseella Why go through HEL?
viitaten Helsingin kansainväliseen lentokenttätunnukseen.

Helsinki-Vantaan
lentoasema

Lentoasema sijaitsee Vantaalla Lentokentän
kaupunginosassa. Alueen kokonaispinta-ala
on 1 700 hehtaaria. Lentoasema valmistui
Helsingin olympialaisiin vuonna 1952. Matkustajaterminaali valmistui vuonna 1969, ja
ensimmäisen kerran sitä laajennettiin vuonna
1983.
Uusi kotimaanterminaali valmistui kymmenen vuotta myöhemmin. Sen jälkeen on tehty
useita terminaalilaajennuksia ja vanhojen
osien perusparannuksia. Nykyään käytössä
on terminaalit 1 ja 2, jotka on jaettu eri lentoyhtiöiden kesken.
Helsinki-Vantaalla on käytössä kolme noin
kolmen kilometrin pituista ja 60 metriä leveää
kiitotietä, jotka ovat valmistuneet 1952, 1956
ja 2002. Kehäradan junayhteys lentokentälle
valmistuu vuonna 2015.

Teksti Tuomo Tarvas
kuvat Finavia ja Tuomo Tarvas
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metropolia

Suomi nousuun
Insinööriosaamisella
Suomen hyvinvointi on luotu insinööritaitoja vaativalla teknologisella osaamisella. Toimintaympäristön ja talouden murroksessa
olemme kuitenkin menettäneet kansainvälistä kilpailukykyämme aloilla, joissa olemme
perinteisesti olleet vahvoja. Yhteiskunnalliset,
globaalit ja kansainvälisen politiikan muutokset tuovat vielä lisää haasteita uuden kasvun
löytymiseen.
Insinööriosaamisen takeena on ollut toimiva koulutusjärjestelmämme, joka on poikinut
kotimaisesta huippuosaamisesta kansainvälisiäkin menestystarinoita. Samaan aikaan kun
hyvinvointivaltiomme on kriisissä ja työelämän rakenteet muuttuvat, on ammattikorkeakoulujen sääntely muuttunut. Rakenteelliset
ja rahoituksen perusteisiin kohdistuneet muutokset haastavat insinöörikoulutuksen aivan
erityisesti. On entistä tärkeämpää, että teemme oikeita asioita oikealla tavalla tästäkin näkökulmasta.
Insinöörikoulutuksen keskeisimpiä tavoitteita on alusta lähtien ollut valmentaa opiskelijoista heti valmistuttuaan työelämän toimintatavat hyvin tuntevia insinöörejä, muun
muassa työharjoittelun ja käytännönläheisen opinnäytetyön kautta. Opiskelun työelämäläheisyyden edelleen kehittämiseksi ovat
useimmat insinöörikouluttajat sisällyttäneet
opetussuunnitelmaan projektiopintoja. Hyvin
toteutettu projektiopiskelu on hyvä tapa oppia
soveltamaan teoriaa käytäntöön.
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Parhaimmat projektityöaiheet löytyvät korkeakoulujen ja yritysten yhteistyön tuloksena.
Jotkut ovat onnistuneet rakentamaan yhteistyösuhteet sellaisiksi, että yritykset säännöllisesti ehdottavat projektityöaiheita. Yritysyhteistyö on välttämättömyys opiskelijoiden
työelämävalmiuksien kehittymisessä.

Inssifoorumissa puhutaan
osaamisesta ja koulutuksesta
Jotta löydämme vastauksen siihen, millaista
osaamista Suomi tarvitsee uuden kasvun ja
menestyksen rakentamiseksi, tarvitsemme ennakoivaa näkemystä, viisautta ja yhteistä pohdintaa elinkeinoelämän ja kouluttajien kesken.
Yksi insinöörikouluttajien parhaimmista
käytännöistä koulutuksen hyväksi on ollut
valtakunnallinen INSSI-hanke, jonka tiimoilta opettajat ja muut asiantuntijat ovat kokoontuneet erilaisiin seminaareihin ja tapahtumiin
kehittämään opetusta ja oppimista. Hämeenlinnan (2010) ja Tampereen (2012) forum-perinne jatkuu tammikuussa Helsingissä Inssiforum 2015 -tapahtumassa. Teemana on tällä
kertaa ”Suomi nousuun insinööriosaamisella”.
Tapahtuma on suunniteltu tekniikan alalle insinöörejä kouluttavien ammattikorkeakoulujen ja yritysten asiantuntijoiden kohtaamispaikaksi.
– Ohjelma koostuu alakohtaisista poluista,
joissa on yhteensä yli 90 puhujaa ammattikorkeakoulukentältä, yrityksistä ja julkishallin-

Inssiforum 2015
28.–29.1.2015 Wanha Satama,

Helsinki, www.inssiforum2015.fi

nosta. Tavoitteena on synnyttää vuoropuhelua
uusista osaamistarpeista insinöörialoilla sekä
jakaa kokemuksia ammattikorkeakoulukentän
muutoksista tekniikan alan koulutuksen näkökulmasta, summaa projektijohtaja Seija Ristimäki Metropolia Ammattikorkeakoulusta.
Foorumiin liittyen järjestetään opiskelijoiden projektityökilpailu, jonka tulokset julkistetaan tilaisuudessa. Marraskuun 2014 loppuun asti auki olevassa kilpailussa tavoitteena
on tuoda esille työelämän ja opiskelun yhteistyötä sekä korostaa oppimisen iloa ja moniulotteisuutta oikeita hankkeita tekemällä. Kilpailun kautta opiskelijat asetetaan foorumin ja
insinöörikoulutuksen kehittämisen näkyväksi
osaksi.
Lisätietoja foorumista ja kilpailusta osoitteesta: www.inssiforum2015.fi
Tule mukaan vaikuttamaan!
Seija Ristimäki
Melissa Rask
Metropolia Ammattikorkeakoulu
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työmarkkinajaos

Työelämä tarvitsee
ryhmäkanneoikeuden
Ryhmäkannelaki on tullut voimaan jo seitsemän vuotta sitten. Nykyisin ryhmäkanne on
mahdollinen esimerkiksi kulutustavaran virhettä tai sopimusehtojen tulkintaa koskevissa
riidoissa. Myös sijoitustuotteiden ja vakuutusten myyntiä ja markkinointia koskevat kuluttajan ja elinkeinonharjoittajan väliset riidat
kuuluvat lain soveltamisalaan. Kanne tulisi
voida nostaa myös työoikeudellisissa riidoissa ja oikeus kanteen nostamiseen tulisi olla
ammattiliitoilla. Oikeusministeriö on tukenut kanneoikeuden laajentamista.
Asian käsittely ryhmäkanteena edellyttää,
että usealla henkilöllä on samaa vastaajaa koskeva vaatimus, joka perustuu samoihin tai samankaltaisiin seikkoihin. Kuluttaja-asiamies
nostaa ryhmäkanteen ja toimii ryhmän edustajana. Oikeudenkäyntikulut eivät tule ryhmän jäsenten maksettaviksi, vaan ne maksaa
joko kantaja eli kuluttaja-asiamies tai häviötilanteessa vastaaja.

Mihin järjestöt voisivat käyttää
ryhmäkanneoikeutta?
Liiton ajama ryhmäkanne voitaisiin nostaa
tilanteissa, joissa suurella joukolla saman yrityksen työntekijöitä on työnantajan kanssa
samaa asiaa koskeva kiista. Häviötapauksessa kulut tulisivat liitolle, eivät työntekijöille.
Näin yksittäisellä työntekijällä ei olisi pelkoa
taloudellisesta tappiosta eikä uhkaa maineen
menetyksestä tai työnsaannin estymisestä.
Asian käsittelyn ryhmäkanteena tulisi
kuitenkin olla tarkoituksenmukaista ja vaatimusten käsittelemisen keskitetysti yhdessä
oikeudenkäynnissä käytännöllisempää kuin
niiden käsittelyn erikseen. Etukäteisarviointi
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tulisi jokaisessa tapauksessa suorittaa huolellisesti.

Ryhmäkanne
Euroopassa
Euroopassa ryhmäkanne on määritelty nimenomaan mekanismina, jonka kautta voidaan saada aikaiseksi jonkun monta henkilöä
koskevan (laittoman) toimenpiteen lakkauttaminen tai korvauksen saaminen suurelle joukolle henkilöitä.
Ryhmäkanne on aikaa ja rahaa säästävä mekanismi. Ryhmäkanteella voidaan vaatia myös
henkilöä kohden pieniä korvaussummia, joita
kukaan ei yksilöinä lähtisi ainakaan kovin herkästi hakemaan. Lisäksi ryhmäkanne suojaa
henkilöä, joka ei omalla nimellään uskaltaisi
lähteä ajamaan kannetta.
Euroopan Unionissa ryhmäkanne on eri
muodoissa löydettävissä jo 14 jäsenvaltiosta.
Suurin niistä koskee tällä hetkellä kuluttajaasioita.
Ruotsista löytyy Suomen asiaa silmällä pitäen Euroopan paras ryhmäkannemalli, jota
voi hyödyntää myös työoikeuteen, etenkin
työsyrjintään, liittyvissä asioissa. Lisäksi ryhmäkannetta voi hyödyntää kuluttaja- ja ympäristöasioissa.
Itävallan mallissa on kyse edustuksellisesta
ryhmäkanteesta (representative class action),
jossa yksi kantaja, yksityinen yritys tai yhdistys
tai julkinen viranomainen ajaa juttua muiden
puolesta ilman, että muut ovat jutussa kantajina.
Muutoin monissa eurooppalaisissa maissa
tunnetaan myös niin sanottu group action eli
suomalaista kumulatiivista kannetta vastaava
malli, jossa yksittäiset kanteet liitetään toisiin-

sa ja jokainen on itse osaltaan kantajana. Tällainen malli löytyy myös Isosta-Britanniasta.
Komissio on linjannut ryhmäkannetta koskevien asioiden esille nostoa vuosille 2007–
2013 pääpainon ollessa valitettavasti kuitenkin kuluttaja-asioissa. Etenkin Saksa ja Ranska
ovat vahvasti vastustaneet minkäänlaisen vahvemman ryhmäkanneoikeuden laajentamista
esimerkiksi direktiiviteitse.

Työelämän
ryhmäkanteen hyödyt
Työnantajan laittoman toiminnan jatkuminen luo epävakautta työpaikoille. Työntekijät
usein reagoivat tähän ulosmarssein tai muilla
mielenilmauksilla, koska joukkovoiman käyttö
voi olla helpompaa kuin oman asian vieminen
tuomioistuimeen.
Työelämän vakaus paranee, jos työntekijän ei tarvitse pelätä omien oikeuksiensa vaatimista tuomioistuimessa. Ammattiliiton kanneoikeus mahdollistaisi anonyymin oikeudenkäynnin työntekijän tai työntekijöiden ryhmän puolesta. Se tehostaisi lain noudattamista
niillä työpaikoilla, joilla työnantaja ei huolehdi
velvoitteistaan. Laillisesti toimivat työnantajat
hyötyisivät järjestökanteesta, koska kilpailijoiden laittomaan toimintaan voitaisiin puuttua
helpommin, eikä laittomuuksilla kannattaisi
tavoitella kilpailuetua.
Järjestökanteessa kuluriskin ottaa ammattiliitto. Tällainen kanne vähentää yksittäisten
asianosaisten ja kanteiden määrää, joten se on
myös oikeusprosessin kannalta tehokas malli.
Järjestö harkitsee tarkoin oikeudenkäynnin
tarpeen ja asiantuntemuksellaan estää niin sanotut turhat oikeusjutut.
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Ammattiliiton ajama ryhmäkanne voitaisiin
nostaa tilanteissa, joissa suurella joukolla
työntekijöitä on saman työnantajan kanssa
samaa asiaa koskeva kiista.
Esimerkkejä:
l Kohtuuttoman sopimusehdon tilanteet.
l Palkkaehto, joka ei täytä työsopimuslain

mukaista kohtuullisen palkan vaatimusta,
esimerkiksi täysin provisiopohjainen palkka
tai ”nollasopimustilanteet” (työaika 0–37,5
tuntia).
l Yhteistoimintalain rikkomiset ja noudatta-

matta jättämiset.
l Maksamatta jätetyt lomarahat, työajanly-

hennysvapaat, vuorolisät, varallaolokorva-

tekniikan historia

Ryhmäkanne

ukset tai muut työehtosopimusten tai lain
mukaiset saatavat.
l Tietyn työsuhde-edun poistaminen isolta

joukolta yksipuolisesti.
l Laittomat välitysmaksut ulkomaista työvoi-

maa Suomeen hankittaessa.
l Ulkomaalaisten työntekijöiden alipalkkaus.
l Vahvistuskanne, jolla vahvistettaisiin työn-

antajan tulkinta tietyssä tilanteessa lain tai
työehtosopimuksen vastaiseksi (esimerkiksi
ylempien työntekijöiden määrittely).
l Työaikalain soveltamisalakysymykset.
l Tilanteet, joissa työnantaja muuttaa liik-

keenluovutuksen jälkeen työsuhteiden ehtoja
yksipuolisesti.
l Lisäeläkkeet, joissa samat ehdot koskevat

monia.
l Tulospalkkioriidat, joissa esimerkiksi

yrityksessä vuosittain maksettavaa tiettyä
tulospalkkiosummaa ei ole maksettu tarkasti
määritellyn äitiys- tai isyysvapaan ajalta tällaista oikeutta käyttäneelle työntekijälle.

Elinkeinoelämän Keskusliitto vaatii lakkosakkojen nostamista ja vertaa lakkojen,
erityisesti niin sanottujen laittomien lakkojen määrää Ruotsin vastaaviin. Ruotsissa ammattiliitoilla oleva kanneoikeus on vähentänyt
huomattavasti työnantajien laittomia ja sopimuksen vastaisia toimia ja siten myös lakkoja.
Liittojen kanneoikeus olisi Suomessakin ratkaisu moneen ongelmaan.

Rautainen ryppyjen suoristaja

Kiinalaiset käyttivät jo tuhansia vuosia sitten kuumaa metallia silittämiseen.
Jäätelökauhan muotoinen metallinen astia täytettiin hiilillä ja kuumalla hiekalla.
Pannua liikutettiin vaatekappaleen päällä ja näin kangas saatiin suoristumaan.
Varsinainen silitysrauta on keskiaikainen keksintö. Aluksi raudat olivat onttoja ja hiilillä täytettäviä. Raudat olivat aatelisten ylellisyystarvike, jolla silkistä
saatiin kauniimman näköistä pesun jälkeen. Laajempaan teolliseen tuotantoon
silitysraudat tulivat 1600-luvulla, jolloin niitä valmistettiin rautaruukeissa. Sepät
valoivat yksinkertaisia metallisia silitysrautoja. Silittäessä niihin piti laittaa rätti
kahvaan, jottei käsi palanut. Vuonna 1870 USA:ssa patentoitiin kiinnitettävä
kahva, joka säilyi viileänä vaikka rauta lämmitetiin. Ideaa kopioitiin laajasti.
Suomeen silitysraudat tulivat 1800-luvulla. Aluksi raudat olivat hellan päällä
lämmitettäviä, irtokahvallisia ja umpimetallisia tai niissä oli sisällä aukko hiiliä
tai vaihdettavaa metallimöykkyä, luotia, varten. Isoissa hiilillä lämmitettävissä
raudoissa oli savutorvi, josta savu pääsi pois raudan sisältä hiilien palaessa loppuun. Rautoja tarvittiin useita kokoja, sillä niissä ei ollut nykyisiä reunalistoja
nappeja varten tai hihaan uppoavaa kärkeä. Raudan korkeus saattoi olla 10–20
senttimetriä. Umpimetalliset raudat olivat myös todella painavia.
Silitysrauta saatiin toimimaan myös bensiinillä 1920 -luvulla. Amerikkalainen The Royal Self-Heating Iron Company mainosti rautaa itsestään kuumenevana. Ennen silittämistä raudan säiliö täytettiin bensiinillä pientä suppiloa
hyödyntäen. Säiliöön pumpattiin ilmaa pumpulla, jotta tuli palaisi tasaisesti.
Sytytyspuikon kärki kastetiin bensiiniin ja sytytettiin. Palava puikko asetettiin
raudan sisälle kuumentamaan bensiiniputkea. Kun tuli saatiin palamaan tasaisesti, voitiin palamista säädellä säätöventtiilillä.
Patentti sähköllä toimivalle silitysraudalle myönnettiin USA:ssa Henry W.
Seelylle vuonna 1882. Sähkövastuksella toimivat silitysraudat toi markkinoille
Crompton and Co. ja the General Electric Company vuonna 1892.
Höyrysilitysraudan keksi amerikkalainen Thomas Sears. Kaupallisille markkinoille höyrysilitysrauta esiteltiin vuonna 1926 New Yorkissa. Suosituksi se tuli
kuitenkin vasta 1938 kun Steam-O-Matic esiteltiin yleisölle. Höyrysilitysraudan
käyttö yleistyi laajasti 1940- ja -50-luvuilla. Suomeenkin se löysi tiensä 1940.
Kirsi Goodchild
kuva Sähkömuseo Elektra

Lasse Laurikainen
HI Edunvalvonta
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vapaa-aika
– Paras aika kiipeillä ulkona on keväällä ja syksyllä. Keskikesällä kädet hikoavat liikaa, Juho Mäkinen sanoo

Muuvit hallussa
Kiipeily on sosiaalinen yksilölaji. Mitä vaikeampi reitti, sen kivempaa kiipeily on.
Tavallinen tallaaja miettii, miten kiivetä kallion päälle mahdollisimman helposti. Kiipeilijä miettii, mikä on vaikein mahdollinen reitti, jota pitkin ylös pääsee, ja millä keinoin se
onnistuu. Näin Kiipeilyurheilijat ry:n (Kury)
hallituksen jäsen Juho Mäkinen luonnehtii
kiipeilijän ajatusmaailmaa.
– Hienointa on onnistumisen ilo, kun pystyy voittamaan itsensä. Ja se, että pääsee kavereiden kanssa ulos.
Mäkisen mukaan kiipeily sopii lähes kaikille
ikään katsomatta.
– Olisin halunnut kiipeillä jo pienenä, mutta siihen ei Järvenpäässä ollut mahdollisuutta. Kun muutin Helsinkiin kymmenen vuotta
sitten, aloitin harrastuksen opiskelukaverini
kanssa Salmisaaren kiipeilyareenalla, joka oli
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silloin aivan uusi.
Laji vaatii hyvää kehonhallintaa ja koordinaatiokykyä. Keskikroppa on kiipeilyssä kovilla, mutta kunto kohenee nopeasti.
– En urheillut ennen kiipeilyä. En edes ajatellut lajia urheiluna vaan hauskana harrastuksena. Vasta kolme tai neljä vuotta kiipeiltyäni
tajusin, että tämä on urheilua.
Mäkisen mukaan pitäisi kiipeillä pari kertaa
viikossa, että kehittyy lajissa. Hän kiipeilee 2–4
kertaa viikossa.

Monta alalajia
Kiipeilyn eri alalajit ovat kehittyneet vuorikiipeilystä, ja niitä harrastetaan sisällä ja ulkona.
Yläköysikiipeilyssä kallion tai seinän yläosaan kiinnitetty köysi kulkee kiipeilijän val-

jaista varmistajaan, joka varmistaa kiipeilijää
köysijarrulla. Alaköysikiipeilyssä kiipeilijä vie
köyttä mukanaan ja kiinnittää sitä valmiisiin
varmistuspisteisiin sitä mukaa, kun hän kipuaa ylös. Kaikilla ulkokallioilla ei ole valmiita
varmistuspisteitä, ja silloin kiipeilijä asettaa itse kallioon kiiloja ja mekaanisesti laajentuvia
varmistusvälineitä.
Kiipeily on yksilölaji, johon liittyy sosiaalisuus. Juho Mäkinen kiipeilee kavereiden ja
tyttöystävänsä kanssa. Hänen ykköslajinsa on
bolderointi, jossa kiipeillään maasta muutaman metrin korkeudelle ilman valjaita ja varmistusvälineitä. Bolderointi on lyhytkestoinen,
mutta rankka anaerobinen suoritus.
– On kiva ottaa eväät mukaan ja lähteä kavereiden kanssa luontoon.
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Noin tunnin ajomatkan päässä Helsingistä
on useita kymmeniä kiipeilyyn sopivia kallioita ja siirtolohkareita.
Kiipeilemme 3–4 hengen porukalla vuorotellen, ja toiset antavat neuvoja.
Kiipeilyä kannattaa Mäkisen mukaan ensin
kokeilla ja mennä vasta sitten alkeiskurssille, jossa
oppii perustaidot ja -tekniikat. Kiipeilykeskuksissa on reittejä vasta-alkajille ja ammattilaisille.
Alussa tarvitaan vain kumipohjaiset kiipeilykengät, joissa on omanlaisensa lesti. Kengät maksavat 80–150 euroa, mutta niitä voi myös vuokrata. Käsiin hierottava magnesium estää hikoilun.
– Kiipeilyssä ei voi välttyä pieniltä naarmuilta, mutta riski loukkaantua vakavasti on
pieni, kun turvallisuudesta huolehditaan asiaankuuluvasti, Juho Mäkinen sanoo.

Upeita kokemuksia
Juho Mäkinen valmistui ohjelmistotekniikan
insinööriksi Stadiasta kuusi vuotta sitten. Nykyisin hän pyörittää työkseen Unity Technologiesin Helsingin technical operations -yksikköä. Unity tekee pelinkehittäjille pelinkehitystyökaluja ja palveluita, joiden avulla pelien
ympärille voi esimerkiksi rakentaa yhteisöjä.
Työmatkojen lisäksi Mäkinen reissaa usein ulkomaille kiipeilemään. Ensimmäinen matka
suuntautui Kreikan Kalymnokselle.
– Laji on siitä mukava, että Euroopassa on
paljon kiipeiltävää. Espanjassa, Italiassa, Kreikassa ja Saksassa on paljon kiipeilyreittejä. Fontainebleaussa Pariisin kaakkoispuolella sijaitseva
10 kertaa 10 kilometrin metsä on oikea aikuisten
leikkipuisto!
Kokeneen harrastajan on vaikea nimetä
hienointa paikkaa, sillä laji on niin monipuolinen. Mäkinen on käynyt muutaman kerran
Lofooteilla, jossa kallio on vanhaa graniittia ja
tradition-kiipeilyä voi harrastaa upeissa maisemissa. Keski-Euroopan kalkkikivillä on valmiiksi pultattuja reittejä.
– Alpeilla kiipeily ei ole teknisesti vaikeaa,
mutta lumi, lumivyöryt ja vuoristotaudin vaara tuovat haastetta. Multipitch-reitit taas ovat
jopa useita satoja metrejä korkeita reittejä. Niitä ei ole Suomessa lainkaan.
Ensimmäisenä uuden kiipeilyreitin kiivennyt antaa sille nimen ja arvion vaikeusasteesta.
– Vaikeaa reittiä pitää usein yrittää kymmeniä kertoja, ennen kuin sen onnistuu kiipeämään puhtaasti eli alusta loppuun täydellisenä suorituksena. Kun palaa samaan paikkaan
myöhemmin, voi seurata omaa kehitystään,
Mäkinen sanoo.
– Minulla ei ole varsinaisia tavoitteita lajin
suhteen, mutta toivon että voisin jatkaa kiipeilyä turvallisesti monta kymmentä vuotta.
Marjo Mikola
kuvat Juha Immonen
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– Netissä on paljon kiipeilyvideoita. Kun katsoo hyviä kiipeilijöitä, kädet alkavat hiota, Juho
Mäkinen kertoo.

Kiipeily

l Bolderointi on kiipeilyä ilman valjaita ja varmistusköysiä

joko ulkona kalliolla tai sisällä kiipeilyseinällä.
l Boulder tarkoittaa suomeksi isoa kiveä tai lohkaretta.
l Boulder-reitti on 2–5 metrin korkuinen.
l Greidi on luku, joka kertoo kiipeilyreitin vaikeuden.
l Liidi (lead) tarkoittaa kiipeämistä niin, että kiipeilijä kuljettaa varmistusköyttä edetessään

ylöspäin ja kiinnittää sitä matkalla oleviin varmistuksiin. Sporttikiipeilyssä (urheilukiipeily)
varmistukset ovat kiinteitä pultteja ja trädikiipeilyssä (traditional climbing) varmistukset
asetellaan itse kiiloilla ja muilla varmistusvälineillä.
l Multipitch on useamman köydenpituuden korkuinen reitti.
l Muuvi on kiipeilyliike, eli käden tai jalan siirtäminen otteelta toiselle.
l Kiipeilypaikkoja pääkaupunkiseudulla: Salmisaaren Kiipeilyareena (kiipeilyareena.com),

Boulderkeskukset Pasilassa, Konalassa ja Siilitiellä (boulderkeskus.com)
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Hallitus esittäytyy

yhdistys

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

Kuinka kauan olet ollut HI:n hallituksessa?
Olen ollut HI:n hallituksessa opiskelijaedustajana vuodesta 2013 lähtien.
Mikä on roolisi hallituksessa nyt?
Toimin pääasiassa osana jäsenpitotyöryhmää
sekä viestintätyöryhmää. Lisäksi olen mukana nuorjäsenjaoksessa ja ylläpidän kontaktia
Uudenmaan Insinööriopiskelijat UIO ry:n
toimijoihin.

Niklas Dahl
Opiskelija,
Mediatekniikka
Metropolia Ammattikorkeakoulu

Onko sinulla muita tehtäviä
IL liittoyhteisössä?
Tällä hetkellä en ole muissa tehtävissä liittoyhteisön sisällä.
Miksi lähdit HI:n hallitukseen?
Toimittuani Insinööriopiskelijaliitto IOL ry:n
hallituksessa vuonna 2012 halusin vielä jatkaa
aktiivitoimijana paikallisella tasolla. Päädyin
siten hakemaan HI:n hallitukseen opiskelijaedustajaksi.
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Miksi kiinnostuit ay-toiminnasta?
Toisen opiskeluvuoden alussa päädyin pitkään
keskusteluun erään UIO:n silloisen hallituksen
jäsenen kanssa ja ryhdyin saman tien yhdistyksen yhteyshenkilöksi. Toimintaan mukaan
lähteminen tuli loppujen lopuksi luonnostaan,
sillä olin jo opintojen aloituspäivinä pidetystä
liittoinfosta lähtien pitänyt liittoon kuulumista
itsestään selvänä. Ensimmäinen kontaktipinta
taisi kuitenkin olla kiinnostus opiskelijayhdistyksen omaan paikalliseen toimintaan, mutta
liiton tarjoamiin koulutuksiin osallistumisen
ohella kiinnostus liiton varsinaista toimintaa
kohtaan kasvoi kovaa vauhtia.

tä – eikä se jää huomiotta –, mutta tieto yksityiskohdista ei aina kantaudu kaikkien jäsenten korviin. Tämä voi johtua sekä tietovirran
vähyydestä että laadusta/kiinnostavuudesta,
joten tiedonkulun tehostaminen näillä mittareilla on keihäänkärki liittoyhteisössämme.
Tähän on lähivuosina satsattu niin HI:ssa kuin
liittotasollakin muun muassa sähköisten uutiskirjeiden muodossa sekä panostuksen myötä
muissakin nousevissa tiedotuskanavissa, ja työ
jatkuu edelleen.

Minkälaisia asioita haluat ajaa
insinöörien puolesta?
Haluan, että ihmiset tietäisivät kattavammin
heidän puolestaan neuvotelluista työehdoista.
Neuvottelupöydissä tehdään jo sitä kovaa työ-

Mitä harrastat?
Käymme avovaimoni kanssa usein kävelyllä
tai pyöräilemässä. Kaapista löytyy lisäksi
akustinen kitara, josta pitäisi taas jossain
vaiheessa pyyhkiä pölyt. Kesäisin kaipuu

merelle kasvaa, ja oman purjeveneen hankinta
onkin suunnitteilla.
Mikä on lempipaikkasi?
Täytyy kyllä sanoa, että parvekkeeni on sellainen paikka, jossa pystyn rentoutumaan – satoi
tai paistoi. Vaikka näköala suoraan asunnon
etupuolella onkin vastapäinen kerrostalo kolmisenkymmenen metrin päässä, niin vasemmalle katsoessa aukeaa merinäkymä.
Terveisesi HI:n jäsenille:
Pidättehän yhteystietonne ajan tasalla, jotta
tärkeät edunvalvontaa, koulutuksia ja tapahtumia sisältävät postit ja uutiskirjeet tavoittavat teidät ajallaan. Mukavaa loppuvuotta!
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Josef Muellek

Vienna by night, Schonbrunn Palace

Uudenvuoden Wieniläiskonsertti
Schönbrunnin Linnanorkesteri
Musiikkitalo lauantaina 17. tammikuuta 2015 klo 19.30
Wienin Schönbrunnin Linnanorkesteri (kamariorkesteri) on jo
vuosia tehnyt yhteistyötä operetin ja oopperan lupaavimpien nimien kanssa. Suomen kiertueella sopraanona esiintyy slovakialaissyntyinen, Wienissä opiskellut ja asuva lyyrinen koloratuuri
Simona Eisinger. Baritoniosuuksista vastaa nuoren polven itävaltalainen Rafael Fingerlos. Schönbrunnin Linnanorkesterin nuoria
huippusoittajia johtaa Sibelius-Akatemian kasvatteihin lukeutuva
ruotsalainen kapellimestari Mika Eichenholz.
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Ohjelmisto noudattelee Wienin filharmonikkojen tuttua uudenvuoden konserttia. Säveltäjinä kuullaan Mozartia, Straussin
dynastiaa ja heidän aikalaisiaan.
Lipun jäsenhinta on 50 euroa. Varaa lippusi osoitteessa www.
helins.fi/tapahtumat tai HI:n toimistolta 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
040 184 2290
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
Eine Sahlakoski
040 150 3878
toimisto@helins.fi
Järjestösihteeri
Jaana Kälviäinen
050 403 2363
jaana.kalviainen@helins.fi
Viestintävastaava
Sointu Högström
040 180 6210
sointu.hogstrom@helins.fi

Hyvä tietää, kun ilmoittaudut
HI:n tapahtumiin…
Ilmoittaudu internetissä osoitteessa www.helins.fi/tapahtumat, ellei toisin mainita.
l

l Jäsennumeron löydät jäsenkortistasi.

Useimpiin tilaisuuksiin voit varata paikan/lipun myös seuralaisellesi, poikkeuksena perhetilaisuudet.
l

Ilmoittautumiset käsitellään saapumisjärjestyksessä.
l

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 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.
Toimiston asiakaspalvelupiste
Ma ja ke klo 10–15 sekä pe klo 10–13

AYT

Ammatinharjoittajien
ja Yrittäjien Työttömyyskassa
Maksuton palvelunumero 0800 9 0888,
ma-to klo 9–16, pe klo 9–13
asiakaspalvelu@ayt.fi
Ratavartijankatu 2 B, 00520 Helsinki

l Varauksestasi lähetetään aina vahvistus tai suo-

raan 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 olemme saaneet liput
toimistolle.
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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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Espoon Kaupunginteatteri

Kajaanin Kaupunginteatterin vierailuesitys

Ia Samoil

Sofian maailma

Keskiviikkona 21. tammikuuta 2015 klo 19
Espoon Kaupunginteatterin Louhisalissa
Kuka on salaperäisen peilin toisella puolella oleva yksinäinen tyttö?
Sofia on tavallinen 14-vuotias koulutyttö, joka saa kaksi nimetöntä kirjettä. Niissä kysytään:Kuka sinä olet, Sofia? Mistä maailma on peräisin?
Tästä alkaa jännärimäinen tarina, joka kuljettaa Sofian salaperäisen
filosofin Alberto Knoxin oppilaaksi. Alberto luotsaa Sofian läpi koko filosofian historian aina antiikin filosofeista nykypäivään saakka.
Sofian tarina on kasvutarina, jossa Sofialle selviää outoja asioita
tutuksi luullusta maailmasta. Mikä lopultakaan on totta? Miten tästä
kaikesta voi vapautua? Ja kuka on salaperäisen peilin toisella puolella
asuva yksinäinen tyttö?
Jostein Gaarderin Sofian maailma -romaanin suomenkielinen
käännös julkaistiin vuonna 1994. Sofian maailma oli vuonna 1995
eniten myynyt kaunokirjallinen teos maailmanlaajuisesti, ja sitä on
painettu yli 30 miljoonaa kappaletta.
Ikäsuositus on yli 14 vuotta. Nuorten katsojien on helppo samaistua
esityksen päähenkilöön, mutta kiinnostava näytelmä soveltuu hyvin
myös aikuisille.
Esityksen kesto on noin 2 tuntia, sisältäen väliajan.
Lipun jäsenhinta on 15 euroa (myös avecille ja perheenjäsenille).
Varaa lippusi osoitteesta www.helins.fi/tapahtumat tai HI:n toimistolta puh. 040 150 3878.

Insinöörilaulajat

Tilaa Insinöörilaulajat tilaisuuteesi
Merkkipäivät, firman juhlat,
valmistujaiset, luokkakokoukset
Ravintolassa, kirkossa, kotona

Kari Oikkonen

Kohota tilaisuutesi henkeä perinteisen mieskuoron
vierailulla. Tilaa Insinöörilaulajat esiintymään, ja näytä kuinka arvostat vieraitasi.
Ajattele, millaisen kruunun juhlallesi antaisivat
herkät serenadit tai perinteiset kotimaiset viihdelaulut, kuten Paratiisi, Kesäpäivä Kangasalla tai Kultainen nuoruus.
Tilaisuuden luonteesta riippuen ohjelmaksi voidaan valita isänmaallisia lauluja, kuten Ylioppilaslaulu, Suomen laulu ja Kotimaani, tai setti juomalauluja,
kuten Pullon kimppuun, Hernando’s Hideaway tai
Paciuksen ylevä Juomalaulu.
Houkuttelemme vieraasi myös yhteislaulunumeroihin, ja lisäpoljentoa kappaleisiin antavat haitarija pianosäestys.
Täytä sähköinen yhteydenottolomake nettisivuillamme www.insinoorilaulajat.fi.
Suunnitellaan ohjelma yhdessä, ja anna sinä vieraillesi mieleenpainuva juhla!
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Loppiaiskonsertti

Helsingin kaupunginorkesterin perinteinen Loppiaiskonsertti

Valkokankaan kasvot
Tiistaina 6. tammikuuta 2015 klo 15 Musiikkitalossa
Jaakko Paarvala (2014)

Antti Alanen
Juontaja
Klaus Mäkelä
Johtaja
Petteri Evilampi
Visualisointi
Limelight / Chaplin * Polkupyörävaras / Cicognini * Sunset Boulevard / Waxman * 8 ½ / Rota
* Le jour se lève / Jaubert * Hamlet / Walton * La
belle et la bête / Auric etc.
Lipun jäsenhinta on 20 euroa.
Varaa lippusi osoitteessa www.helins.fi/Tapahtumat tai HI:n toimistolta puh. 040 150 3878.
Klaus Mäkelä (s. 1996, Helsinki) on palkittu sellisti ja nuori lahjakas kapellimestari. Hän on opiskellut orkesterinjohtoa Jorma Panulan johdolla
12-vuotiaasta Sibelius Akatemian nuorisokoulutuksessa.
Mäkelä on johtanut sinfoniaorkestereita
Kiinassa, Hollannissa, Tanskassa ja Suomessa
- muun muassa Shanghain Oopperatalon orkesteria, Sonderjyllandin sinfoniaorkesteria,
Pohjois-Hollannin sinfoniaorkesteria, Kuopion
kaupunginorkesteria, Jyväskylä Sinfoniaa, Vaasan
kaupunginorkesteria, Hämeenlinnan kaupunginorkesteria sekä Se Ensembleä kansainvälisten
kapellimestarikurssien yhteydessä.

Loppiaiskonsertin johtaa Klaus Mäkelä.

Jäsenmaksuasiaa

Oletko oikeutettu
jäsenmaksualennukseen?

Alennus vuoden 2014 jäsenmaksusta voidaan hakemuksen perusteella myöntää koko jäsenmaksuvuoden jäsenenä olleelle jäsenelle
alennukseen oikeuttavalta ajalta, mikäli se kestää vähintään kolme
kuukautta. Alennus myönnetään niiltä kuukausilta, joille on osoittaa alennusperuste. Perusteita ovat muun muassa:
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l

työttömyys/lomautus
varusmies-/siviilipalvelu
pitkäaikainen sairaus
palkaton perhevapaa
eläkkeelle siirtyminen (ei koske osa-aikaeläkettä)
vuorotteluvapaa
ulkomailla oleskelu
päätoiminen opiskelu
erityisen alhaiset tulot
muu vastaava syy

Alennusohjeet ja alennushakemuslomake löytyvät verkkosivuilta
www.helins.fi > Jäsenpalvelut > Lomakkeet.
Alennushakemuksen voi myös tilata HI:n toimistolta
toimisto@helins.fi tai p. 040 150 3878.

HI Seniorit järjestää

Helsingin
Insinöörien
Seniorien
Joululounas
Seniorien Joululounas on 10. joulukuuta 2014 kello 13 Best Western Premier Hotellissa kabinetissa
KAKKU. Paikan osoite on Merikasarminkatu 1. Kompleksi oli aiemmin tunnettu nimellä Katajanokan Vankila.
Katso tarkemmat tiedot osoitteesta www.helins.fi/tapahtumat.

Vuotta 2014 koskevaa jäsenmaksualennusta on haettava viimeistään 31. joulukuuta 2014!
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Didrichsenin taidemuseo
©Thielska Galleriet/Munch-Ellingsen-Gruppen/KUVASTO 2014

Edvard Munch – Elämän tanssi
-näyttely Didrichsenin taidemuseossa
Lauantaina 10. tammikuuta 2015 klo 16
Opastettu kierros kestää noin tunnin, jonka jälkeen jää vielä tunti omaa öljyvärimaalausta ja parikymmentä grafiikkateosta. Merkittävimmät öljyväriteaikaa tutustua näyttelyyn.
okset ovat Elämän tanssi, Sairas Lapsi, Melankolia, Historia ja Vampyyri. Grafiikan teoksista muun muassa Huuto ja Madonna ovat mukana kokoonpanossa.
Didrichsenin taidemuseon Edvard Munch – Elämän tanssi -näyttely tuo
Munchin Suomeen 15 vuoden tauon jälkeen. Näyttelyn ekspressiivinen ku- Näyttely on jäsenille maksuton, max kaksi lippua/jäsen.
vamaailma kertoo Munchin ”elämän tanssista” – kokemuksista ja inhimilli- Näyttely on erittäin suosittu, joten paikalle kannattaa saapua julkisella liisistä vastoinkäymisistä, jotka puhuttelevat myös nykykatsojia.
kenteellä. Munchin teoksiin liittyvien turvamääräysten vuoksi näyttelykäynNäyttelyn ydin muodostuu Norjan Munch-museon Stenersen-kokoelman nin yhteydessä suoritetaan turvatarkastus.
öljyvärimaalauksista. Täydennystä näyttelyyn tulee Norjan Kansallismuseosta,
Thielska Gallerietista, Göteborgin taidemuseosta, Prins Eugen Waldemarsuddesta, Varaa lippusi osoitteessa www.helins.fi/tapahtumat tai HI:n toimistolta puh.
Ateneumista ja Turun taidemuseosta. Näyttelyssä on esillä kolmisenkymmentä 040 150 3878.
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Työnhakuveturilla tukea työllistymiseen

Tuloksekasta toimintaa korkea
koulutettujen työnhaun tueksi
Oman alan asiantuntijuus ei tee ihmisestä taitavaa työnhakijaa. Korkeakoulutetut työttömät
eivät saa tällä hetkellä tarpeeksi apua työnhakuunsa TE-toimistoista. Uudellamaalla korkeakoulutettujen työnhaun apuna toimii juuri lanseerattu Työnhakuveturi, jonka takana on kahdeksan akavalaisen järjestön muodostama Omaehtoisen työllistymisen tuki OTTY ry. Helsingin
Insinöörit on ollut OTTY:n jäsen 1990-luvun
alusta alkaen.
Työnhakuveturista on saatu todellista apua
työllistymiseen. Tätä tukevat sekä tilastot toimintaan osallistuneiden työllistymisestä että
osallistujien antamat erittäin hyvät palautteet
toiminnasta. Osallistua voi Työnhakuboosterin
nimellä kulkevaan, noin kaksi kuukautta kestävään intensiiviseen vertaisryhmävalmennukseen

tai tulemalla mukaan kuukausittaisille asiantuntijaluennoille. Molemmissa käsitellään konkreettisia työnhakuun liittyviä aiheita – hiotaan hakemusta ja ansioluetteloa kuntoon, opetellaan
etsimään piilotyöpaikkoja sekä pidetään yllä
henkistä jaksamista. Luennoille on tänä vuonna osallistunut yli tuhat kävijää, vertaisryhmiin
noin sata. Osallistujamäärät ovat viime vuodesta
kasvaneet 40 prosenttia, ja kasvun odotetaan jatkuvan voimakkaasti myös ensi vuonna.
Vertaisryhmävalmennukseen osallistuneista
lähes kaksi kolmasosaa on löytänyt ratkaisun
työttömyyteensä. Suurin osa työllistyy palkansaajana. Työnhakuboosterin toiminta keskittyy
erityisesti yli 50-vuotiaiden, pitkäaikaistyöttömien sekä vastavalmistuneiden, joiden työllistyminen on pitkittynyt, auttamiseen. Osallistuneista

yli kolmannes on ollut yli 50-vuotiaita ja puolet
pitkäaikaistyöttömiä.
Mukana olevat akavalaiset jäsenliitot rahoittavat Työnhakuveturin asiantuntijaluennot, ja
siten ne on suunnattu näiden liittojen jäsenille.
Vertaisryhmävalmennus on Uudenmaan ELYkeskuksen rahoittamaa, ja se on järjestävien
ammattiliittojen jäsenten lisäksi avointa kaikille
Uudellamaalla asuville työttömille sekä työttömyysuhan alaisille korkeakoulutetuille.

Soveltuvuusarviointi työnhaussa

Osaaminen näkyväksi

Mitä soveltuvuusarvioinnilla halutaan selvittää?
Miten voin valmistautua soveltuvuusarviointiin?
Entä millaisia menetelmiä arvioinneissa käytetään?

Tilaisuuden ohjelma tarkentuu lähempänä ajankohtaa.
Ilmoittaudu tilaisuuteen viimeistään 8.tammikuuta 2015.

Näihin ja moniin muihin kysymyksiin CV:stä
saat vastauksia asiantuntijoilta. Puolen tunnin
johdannon jälkeen liittojen ura-asiantuntijat
neuvovat sinua parantamaan omaa CV:täsi sellaiseksi, jolla on imua työmarkkinoilla.

Käsittelemme muun muassa sitä, miten hyvän
henkilöarvioinnin käytänteet ja lainsäädäntö ohjaavat toimeksiantajia, arviointiin osallistuvia ja
arviointipalvelun tuottajia. Tilaisuuden painopiste on soveltuvuusarvioinneissa, mutta annamme myös vinkkejä työnhakuun siitä, mitä rekrytointikonsultteina odotamme työnhakijoilta.

CV-Keväthuolto

Keskiviikkona 10. joulukuuta 2014 klo 9–12
Balderin sali, Aleksanterinkatu 12, Helsinki

Asiantuntijoina S&S Consultingista
Sanna Leppäluoto,
PsM, toimitusjohtaja, konsultti
Anniina Kangas, PsM, konsultti
http://www.ssconsulting.fi
Ilmoittaudu tilaisuuteen viimeistään 4. joulukuuta 2014.
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Keskiviikkona 14. tammikuuta 2015 klo 9–12
Balderin sali, Aleksanterinkatu 12, Helsinki

Keskiviikkona 28. tammikuuta 2015 klo 9–12
Insinöörit–Ekonomit-toimitalo, Seminaariluokka ja Tekno-kabinetti, Ratavartijankatu 2.
Millainen on tehokas CV?
Millainen on hyvä CV:n valokuva?
Miten kuvaat työuraasi?
Miten kuvaat työtehtäviäsi ja saavutuksiasi?
Miten kerrot kieli- ja it-osaamisestasi?
Tarvitaanko suosittelijoita CV:ssä?
Voiko CV:ssä olla aukkoja?
Onko ikä este saada työpaikka?
Mikä on urayhteenveto?
Mitkä ovat CV:n pahimpia mokia?

Lisätietoja:
Projektipäällikkö Risto Säynäväjärvi, p. 0400 338
677, risto.saynavajarvi@otty.fi
Puheenjohtaja Katri Hyvärinen, p. 044 504 6110,
katri.hyvarinen@tral.fi
www.tyonhakuveturi.fi

Tapakoulutus

Keskiviikkona 11. helmikuuta 2015 klo 9–12
Paikka ja tilaisuuden sisältö tarkentuvat lähempänä ajankohtaa.
Ilmoittaudu tilaisuuteen viimeistään 5. helmikuuta 2015.
Lisätiedot ja ilmoittautuminen osoitteessa
www.tyonhakuveturi.fi
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Tervetuloa Kansallisteatteriin!
Stefan Bremer

Tulevia
jäsen
koulutuksia
Työelämän
pelisäännöt 3

Yhteistoiminta, irtisanominen ja päättösopimukset
Tiistaina 2. joulukuuta
klo 17–20
Sokos Hotelli Pasila
Koulutuksessa tutustutaan yhteistoimintaan yrityksissä sekä yleisesti että erityisesti tuotannollis-taloudellisten, työvoiman vähentämistarkoituksessa käytävien
neuvottelujen prosessin kautta. Samalla
tarkastellaan työntekijöiden vaikutusmahdollisuuksia yrityksessä sekä ”normaalina” aikana että yt-prosessin ollessa
käynnissä. Lisäksi koulutuksessa tutustutaan henkilöperusteiseen irtisanomiseen, sekä työsuhteen purkuperusteisiin
ja päättösopimuksiin.

Työnhaun
peruselementit

Tiistaina 16. joulukuuta
klo 17–20
Sokos Hotelli Presidentti
Uuden työpaikan löytäminen on haastava
tehtävä. Sopiva tutkinto ja työkokemus
ovat valttikortteja, mutta ne eivät yksinään riitä. Sopivat työpaikat on ensin löydettävä, ja sen jälkeen on vielä herätettävä
työnantajan/rekrytoijan kiinnostus sinua
kohtaan. Tässä koulutuksessa perehdytään juuri näihin työnhaun perusrakenteisiin, eli avoimen työpaikan löytämiseen
ja siihen, kuinka teet itsestäsi houkuttelevan rekrytoitavan.
Ilmoittautumiset ja lisätiedot:
www.ilry.fi/koulutukset
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Eero Aho ja Kristo Salminen.

Anton Tšehovin näytelmä

Vanja-eno
Kohtauksia elämästä
Perjantaina 30. tammikuuta 2015 klo 19
Kansallisteatterin Suurella näyttämöllä

Ivan Petrovitšin parhaat vuodet ovat ohi. Keski‐
ikäinen mies tajuaa tehneensä turhaa työtä toisten hyväksi – ja nyt kaikki on liian myöhäistä.
Kartanon asukkaiden ja kesävieraiden keskinäiset
jännitteet, vanhat kaunat ja ääneen lausumattomat halut nousevat pintaan. Oman elämänsä sivuhenkilöiksi ajautuneet ihmiset puhuvat ja rakastavat toistensa ohi, haikailevat menneitä tai
odottavat ihmeitä tulevalta. Maailma rappeutuu vääjäämättömästi ympärillä: metsät on hakattu, ympäristö pilattu, eikä mitään hyvää ole
silti saavutettu. Seisova helle ennustaa nousevaa
myrskyä.
Anton Tšehovin ajaton näytelmä kysyy, millaista on arvokas, elämisen arvoinen elämä ja mikä on sen hinta. Tšehovin intohimoiset ja ristiriitaiset henkilöt muodostavat ajattoman kuvan

hauraista ihmisistä, jotka ovat eksyneet kauas syrjäseuduille kykenemättä ratkaisemaan ongelmia,
jotka riivaavat heidät hulluuden partaalle.
Rooleissa:
Kristo Salminen, Seppo Pääkkönen, Terhi Panula, Eero Aho, Krista Kosonen, Heikki Nousiainen, Emmi Parviainen ja Seela Sella
Suomennos ja ohjaus:
Paavo Westerberg
suomennos yhteistyössä Eva Buchwaldin kanssa
Lipun jäsenhinta on 23 euroa.
Varaa lippusi osoitteesta www.helins.fi/tapahtumat tai HI:n toimistolta puh. 040 150 3878.
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Pixhill

Pixhill

Liike-epäterävyys.

Kapea syväterävyys.

Kuinka käytän digikameraa, osa 1
Korkealaatuisten harrastelijakameroiden hinnat
ovat digiaikakautena painuneet sille tasolle, että
hyvälaatuinen digikamera löytyy nykypäivänä
lähes joka kodista. Erityisesti järjestelmäkameroiden kasvanut määrä näkyy niin katukuvassa
kuin Internetin valokuvausharrastussivuilla. Kuitenkin moni kameran ostanut käyttää pääasiassa kameransa automaattitilaa, vaikka kamerasta saadaankin kaikki hyöty irti vasta puoliautomaatti- ja manuaaliasetuksilla, eli niin kutsutuilla
luovilla kuvaustiloilla.

Lyhyesti valokuvauksesta

Valokuvauksessa pääosassa on – nimensä mukaisesti – valo. Kamerassa säädettävät asetukset määrittelevätkin, kuinka valo osuu kameran
valoherkälle osalle, oli se sitten filmi tai digikameran valokenno. Käytännössä kolme tärkeintä asetusta valokuvaajalle ovat suljinaika, aukko
ja herkkyys. Suljinaika yksinkertaisesti kertoo,
kuinka pitkään kennon tai filmin edessä olevaa
suljinkoneistoa pidetään auki: pidempi aika lisää
kuvan valoisuutta. Mitä pidempään suljin on auki, sitä enemmän kuvaan tulee niin sanottua liike-
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epäterävyyttä, ja liikkuvat kohteet näyttävätkin
epäteräviltä pitkän valotusajan kuvissa. Myös kameran liike, esimerkiksi kuvaajan käsissä, voi aiheuttaa epäterävyyttä kuvaan, mikäli valotusaika
ei ole sopiva. Valotusaika ilmoitetaan sekunteina
tai sekunnin osina, esimerkiksi 1” (yksi sekunti)
tai 1/300 (yksi kolmassadasosasekunti).
Aukkoluku on kameran objektiivin himmentimeen liittyvä termi. Se ilmoitetaan hieman
hämmentävästi käänteislukuna, joten suurista
aukoista puhuttaessa siihen liittyvä aukkoluku
on pieni, ja pienistä aukoista puhuttaessa aukkoluku on suuri. Esimerkiksi aukko f/2.8 on suuri
ja f/32 hyvin pieni. Aukko määrittelee kuvassa
niin läpi pääsevän valon määrää kuin niin kutsuttua syväterävyyttä. Suurilla aukoilla (eli pienillä
aukkoluvun arvoilla) kennolle tai filmille pääsee
enemmän valoa ja voidaan kuvata hämärämmässä. Aukon suurentuessa kuvan syväterävyysalue
pienenee, eli vain tietyllä etäisyydellä objektiivista olevat kohteet ovat teräviä. Tätä ominaisuutta käytetään hyväksi, kun halutaan tuoda kuvan
etualalla olevaa kohdetta esiin, esimerkiksi muotokuvissa. Taustan epäterävyyden ”miellyttävyyt-

tä” kuvataan valokuvaustermillä bokeh, joka on
objektiivikohtaista. Pienillä aukoilla suurempi
osa kuvasta on terävä, mutta taas liian pienellä
aukolla kuvaaminen voi aiheuttaa kuvaan epäterävyyttä diffraktio-nimisen optisen ilmiön kautta. Aukon pienentäminen myös vähentää kennolle tulevaa valoa, jolloin mahdollisuus kuvan
alivalottumiseen tai liike-epäterävyyteen kasvaa.
Herkkyys tai ISO-luku kuvaa, kuinka herkkä
filmi tai kenno on sille saapuvalle valolle. Mitä suurempi ISO-arvo, sitä vähemmällä valolla
saadaan aikaan oikein valottunut kuva. Vastapainona ISO-arvon nostamiselle tulee kuvassa esiintyvä kohina, eli usein epämiellyttävä rakeisuus.
Nykyajan digikameroiden kennojen kuvat ovat
käyttökelpoisia jopa ISO 6400 -lukemilla. Usein
käytetyt herkkyydet pyörivät kuitenkin noin ISO
100–800 tienoilla.

Kameran asetukset

Kun valokuvauksen perusteet ovat auttavasti hallussa, kannattaa ottaa kamera ja ohjekirja käteen
ja tutustua laitteen eri säätöihin ja toimintoihin
tarkemmin. Ensimmäisenä kannattaa kääntää
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Valokuvauskerho

Helsingin Insinöörien
valokuvauskerho
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 yh-

teistä kiinnostusta. Tule mukaan kerhon toimintaan, meitä on täällä kaiken näköisiä, kokoisia,
tasoisia ja ikäisiä valokuvauksesta kiinnostuneita!

Kevään 2015 tapahtumia

27.1. Kauden suunnittelua, HI toimisto
24.2. Studiosetin käyttökoulutuksen suunnittelu, HI toimisto

24.3. tai vk 13 Näyttelykäynti
28.4. tai vk 18 Kevätretki
26.5. Kameraklinikka ja paneelikeskustelua valokuvauksesta. Studiosetin käyttö. HI toimisto.
Tarkempia tietoja toiminnasta: www.helins.fi >
Jäsenpalvelut > Valokuvauskerho
Kerhon vetäjä Mika Balk, mika.balk@kolumbus.
fi, puh. 041 576 5456.

Mika Balk

Pixhill

Pitkä suljinaika.

kuvaustilan säätönumiska pois automaattitilasta ja kokeilla puoliautomaattitiloja. Tällainen on
esimerkiksi aukon esivalinta (Canonissa Av, Nikonissa A), jolla kuvaaja valitsee aukon arvon,
ja kamera valitsee muut arvot valotusmittarinsa
perusteella. Toinen tärkeä tila on suljinajan esivalinta (Tv ja S), jossa käyttäjä valitsee nyt suljinajan kameran hoitaessa loput säädöt. Täysin
manuaalinen tila (M) antaa käyttäjälleen lähes
täyden vallan kuvausparametrien suhteen, ja se
onkin omiaan tilanteissa, joissa asetusten valintaan voi käyttää hieman enemmän aikaa. Sekä
Nikon että Canon tuntee myös niin kutsutun ohjelmoidun automaattivalotuksen tilan, jota merkitään tunnuksella P (Program). Tämä on eräänlainen laajennettu automaattitila, jossa kamera
päättää kaikki kuvausarvot, kuten suljinajan sekä
aukon, mutta käyttäjälle avautuu automaattitilaan verrattuna huomattavasti laajempi määrä
valikoita, joista pääsee vaikuttamaan esimerkiksi
tarkennustapaan, sarjakuvaukseen tai valkotasapainoon. P-moodi onkin hyvä välivaiheen tila,
josta aloittelija voi lähteä helposti liikenteeseen.
Kannattaa myös huomioida, että monissa ka-
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Kameran kuvaustilan valitsin.

meroissa ISO-arvo säädetään vielä erikseen joko
automaatille tai manuaalille, eikä edellä mainitut moodit siihen välttämättä vaikuta. Valkotasapaino on ISO-arvon rinnalla yksi arvo, jonka
määrittelyn ja valitsemisen moni käyttäjä jättää
kameran valittavaksi.
Nykyaikainen kamera osaa yleensä valita valkotasapainon erittäin hyvin, mutta joissain vaikeissa valaisutilanteissa, kuten esimerkiksi keltaisten suurpainenatriumlamppujen valossa,
voisi valkotasapainon säädöllä kuvan pelastaa.
Eräs erittäin hyvä keino päästä tästä ja monesta
muustakin ongelmasta eroon, on kuvata JPG-kuvamuodon sijaan RAW-kuvamuodossa, ja korjata
virheitä jälkikäsittelyssä tietokoneella. JPG (tai
JPEG) on pakattu kuvaformaatti, jossa kamera
tekee omia arvauksiaan ja tallentaa nämä otettuun kuvaan, kun taas RAW on häviötön formaatti ja tallentaa kuvan juuri sellaisena, kuin
kameran kennolle valo osuu. RAW on kaksiteräinen miekka, sillä se vaatii aina kuvan käsittelemistä tietokoneella jälkikäteen, mutta antaa
myös huomattavan paljon vapauksia käsittelyn
suhteen. RAW-kuvat ovat myös huomattavasti

JPEG-kuvia isompia, mutta muistikorttien nykyhinnoilla tämäkin ongelma alkaa olla menettämässä merkitystään.
Digikameran tärkein etu on sen lähes ilmaiset
kuvat – voit aina ottaa testikuvan ja säätää asetuksia sen perusteella. Valokuvaamiseen liittyy valtava määrä opittavaa valaisun käytöstä sommitteluun. Siksi suosittelenkin lainaamaan kirjastosta
digikuvausta käsitteleviä kirjoja ja tutustumaan
Internetin valtavaan tarjontaan aiheen tiimoilta. Kameran oma käyttöohjekirja on kuitenkin
monesti paras aloitusopas monipuoliseen kuvausharrastukseen.

Oscar Nissin
HI Valokuvauskerho
Projekti-insinööri
Metropolia Ammattikorkeakoulu
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Jäsenetu

Helsingin Insinöörien
omatoimihuvila Vartiosaaressa

Mika Balk

Ensi kesän varaukset
2. tammikuuta 2015
alkaen!
Vådötorp on Helsingin Insinöörien kaupungilta vuokraama kesäpaikka Vartiosaaressa Itä-Helsingissä, luonnonkauniissa 80 hehtaarin saaressa. Saaresta löytyy metsäkirkko ja lato tansseille,
näköalapaikkoja, luontopolkuja, aurinkokallioita
ja merenrantaa.
Huvilan vuokrauskausi on 7.5.–11.10.2015.
Huvilasta voi vuokrata yksittäisiä huoneita tai
koko huvilan suuremmalle seurueelle. Huvila
piha- ja ranta-alueineen sopii hyvin myös työyhteisöjen tiimipalavereihin, saunailtoihin ja virkistyspäiviin.
Vuokrattavana on viisi 2–4 hengen huonetta,
yhteensä 16 vuodepaikkaa sekä muutama lisävuode ja pinnasänky. Yhteiskäyttötiloina huvilassa on keittiö, ruokasali ja takkahuone. Rannassa
on puulämmitteinen sauna 7–8 -hengelle sekä
erillinen, varsin pidetty grillikatos.
Saareen pääsee Reposalmen laiturista kaupungin vesiliikennereitillä kulkevilla aluksilla tai
vuokralaisten käyttöön varatuilla soutuveneillä.
Kaupungin reittiliikenteen kulkiessa alus lähtee
Hakaniemestä, ja se ottaa matkustajia myös Reposalmen Yliskylän puolelta ja tuo salmen yli.
Omalla veneellä tai esimerkiksi taksiveneellä
on mahdollista rantautua suoraan mökin laituriin.
Lisätietoja, mukaan lukien huvilan varaustilanne,
löytyy osoitteesta www.helins.fi > Jäsenpalvelut >
Vådötorp-huvila. Lisätietoja saa myös HI:n toimistolta osoitteesta toimisto@helins.fi tai puh.
040 150 3878.

Huvila on toiminut omatoimihuvila-periaatteella jo pari kesää

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 pihaalueen siisteydestä huolehditaan käyttäjien toimesta. Jokainen myös hoitaa osansa perushuoltotehtävistä, esimerkiksi pilkkomalla omat polttopuunsa.

Tulisitko mukaan myös huvilan
huoltoryhmään?

Huvilan vapaaehtoisuuteen perustuvaan huoltoryhmään ovat tervetulleita kaikki huvilan
käyttäjät. Huoltoryhmässä kukin voi osallistua
toimintaan oman osaamisensa ja omien mahdollisuuksiensa mukaisesti, mitään pätevyysvaatimuksia ei ole.
Palkkioksi pääsee tutustumaan reipashenkisiin
kollegoihin ja saa touhuta upeassa luonnossa.
Muutaman juoksulenkin tai kuntosalin käyntikerran saa korvattua mökillä tehdyllä hyötylii-
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Vuokrat
Vuokrat ovat huonekohtaiset, eikä yöpyjien määrä huoneessa vaikuta hintaan.
Oikeudet muutoksiin pidätetään.
Ahven-, Hauki- ja Lohi-huoneissa on neljä vuodetta. Kuha- ja Siika-huoneissa on kaksi vuodetta.
Vuokraan sisältyy saunan ja grillikatoksen käyttö.
Vuokravuorokausi alkaa klo 16.00 ja päättyy klo 15.00.
7.5.–14.6. ja 10.8.–11.10.		
Sesonki 15.6.–9.8.
						
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

kunnalla. Mieli virkistyy raittiista meri-ilmasta ja
saa konkreettisesti nähdä oman työnsä tulokset.
Huoltoryhmällä on aina nimettynä aktiivinen vetäjä, joka koordinoi toimintaa ja järjestää
talkoot ainakin keväisin ja syksyisin, sekä aina
tarvittaessa. Ja talkoiden päätteeksi yleensä saunotaan ja nautitaan yhdistyksen tarjoamat talkooeväät.
Huoltoryhmän jäsenet ovat mukana sähköpostilistalla, jonka kautta tiedonvälitys kulkee
aina tarvittaessa. Listalle voit liittyä ilmoittautumalla osoitteessa jaana.kalviainen@helins.fi.

Maksut ja peruutusehdot

Hyväksytystä varauksesta lähetetään lasku, joka
tulee maksaa vuokrausajankohtaan mennessä.
Peruutuksen sattuessa varauksesta peritään aina 35 euron varausmaksu. Vuokrasta peritään 50
prosenttia, mikäli varausta ei peruta viimeistään
30 päivää ennen varausajankohtaa. Jos varausta
ei peruta viimeistään 15 päivää ennen varausajankohtaa, vuokra peritään kokonaisuudessaan.
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Sähkö – poliitikkojen kallis pelinappula
Sähkö on mitä helpoin ja saasteettomin tapa siirtää energiaa. Sen hävikki on
vähäistä ja sitä voidaan tuottaa millä energiamuodolla tahansa – ja kaukana ku-

kolumni

lutuspaikasta verrattuna vaikkapa kaukolämpöön. Öljy, kivihiili, turve, hakkeet ja
pelletit vaativat melkoisen kuljetuskaluston ja säilytystilan, joten voi hyvin kysyä,
onko niiden kuljettamisessa esimerkiksi Helsingin Hanasaareen ja Salmisaareen
poltettavaksi mitään järkeä. Lämmityksessä sähkö on tarkasti säädettävää ja siten energiatehokasta. Sähkölämmityksen rakentamiskustannukset ovat edulliset
verrattuna mihin tahansa muuhun lämmitysmuotoon.
Sähkön suurin ongelma ovat poliitikot. Puolueet ovat poteroituneet aatteidensa mukaisesti ja äänestäjäkuntaansa miellyttääkseen vastustamaan tiettyjä
energiamuotoja ja kannattamaan toisia riippumatta siitä, mitkä näiden valintojen
seuraukset ovat. Lopputulos poukkoilevasta politiikasta on, että sähkön hinta
jatkaa kallistumistaan, ympäristö saastuu, hiilen käyttö lisääntyy ja omavaraisuus
sähkön tuotannossa Suomessa vähenee.
Onneksi tekniikka kehittyy, ja esimerkiksi valaistusta voidaan tuottaa yhä
vähemmällä energialla. Se vähentää sähkön kulutusta. Toisaalta sähkön tarve
tulevaisuudessa lisääntyy, jos liikkumisessa siirrytään kokonaan käyttämään
saasteettomampaa sähköä bensiinin ja diesel-polttoaineen sijaan. Sähköä siis
tarvitaan, ja jotenkin sitä on tuotettava. Suomen kilpailukyky maailman markkinoilla edellyttää jo pohjoisen sijaintimme ja pitkän ja pimeän talvemme takia
muita maita halvempaa energiaa. Poliittisista syistä kannattamattomasti tuotettu
ja yhteiskunnan varoin tuettu energiantuotanto ei ole ainakaan ratkaisu tähän
ongelmaan.
Markus Hyyppä
markus.hyyppa@gmail.com
Kirjoittaja on helsinkiläinen insinööri ja työsuojeluvaltuutettu.
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-lehden lukijapalaute

Hyvät lukijamme! Palautetta lehden sisällös-

Myös juttuvinkit ovat erittäin toivottuja:

joka on suurimmaksi osaksi koottu satun-

tä voi lähettää toimitukseen osoitteella ins@

liitäthän mukaan yhteystietosi, jotta voimme

naisotannalla Helsingin Insinöörien jäsen

unionimedia.fi tai Unionimedia/Ins., Mikonka-

tarvittaessa kysellä lisätietoja.

luettelosta. Lukijat voivat myös itse ilmoittau-

tu 17 B, 00100 Helsinki.
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Ins.-lehdellä on 2 000 jäsenen lukijaraati,

tua sähköpostilla raadin jäseneksi.
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INSSIFORUM 2015 – OLETHAN JO MUKANA?
Suomi nousuun insinööriosaamisella
28.–29.1.2015 Helsinki, Wanha Satama
Suomen hyvinvointi on luotu teknisellä osaamisella. Nyt jos koskaan on hyvä pohtia, millaisella
tietotaidolla suomalaiset yritykset nostetaan huipulle kansainvälisessä kilpailussa.
Inssifoorumissa insinöörikouluttajat ja opiskelijat, insinöörejä rekrytoivat yritykset ja yhteistyökumppanit pääsevät yhdessä kehittämään insinöörikoulutusta, syventämään koulutuksen ja
työelämän yhteistyötä sekä edistämään yhteisiä tutkimus- ja kehityshankkeita. Tapahtuman
teema on Suomi nousuun insinööriosaamisella.
Tapahtuman pääjärjestäjänä toimii Metropolia Ammattikorkeakoulu. Helsingin Insinöörit HI ry
tukee tapahtumaa Metropolian strategisena kumppanina.
Foorumin ohjelmapolut:
• Suomi teknologisen osaamisen toimintaympäristönä
• Työelämän ja koulutuksen yhteistyön syventäminen
• Teknisellä osaamisella hyvinvointia ja kestävää kehitystä
• Jatkuva osaamisen kehittäminen rakennusalalla
• Opetuksen ja oppimisen haasteet
• Materiaalit murroksessa
• Älykäs kone ja tuotanto
• ICT, peliteknologia ja tietoturva
Kahden päivän ohjelma on korkeatasoinen ja monipuolinen.
Ääneen pääsee yli 90 puhujaa yrityksistä, julkishallinnosta ja korkeakouluista.
Tule mukaan Suomen taloudelle, kilpailukyvylle ja tulevaisuuden osaamiselle
elintärkeään vuoropuheluun!
Lue lisää ja ilmoittaudu foorumiin: www.inssiforum2015.fi

