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Tuhannen kilon 
kädenpuristus



Kotona 
odotetaan

   

Nosturionnettomuus oli 
viedä Mikin työkyvyn. Nyt 
työt sujuvat jo ongelmitta. 
”Kyllä sitä on kiitollinen, 
ettei alanvaihdosta 
tarvinnut alkaa miettimään. 
Pienestä se silti oli kiinni.”
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Kun remonttimies Miki Cervera-Sintesin jalat alkoivat nousta 

ilmaan ja käsi oli yhä kiinni nosturiin kiinnitetyssä suursäkissä, iski 

paniikki. 20 vuotta Skanskalla ilman tapaturmia, ja nytkö se on 

menoa?

Miki oli sopinut työkavereidensa kanssa ylimääräisestä nostos-

ta, jotta Alimak-rakennushissin vierestä saataisiin pari yön aikana 

paikalle tuotua pystysaumasäkkiä pois kaikkien tieltä. Työmaalla 

oli ahdasta, ja kiire kova. Käsipelillä säkkejä ei voinut nostaa, mut-

ta yhdellä nostolla homma hoituisi nopeasti. Siihen saatiin lupa.

Miki toimi itse radiomiehenä ja oli säkin luona aukaisemassa 

proppuja, kun nosturinkuljettaja sai syystä tai toisesta signaalin 

nostoon. 

”Käden sain tempaistua irti, mutta sormet jäivät väliin. Se oli 

kuin tuhannen kilon kädenpuristus.”

Ripeäotteiset työkaverit saivat useita sekunteja ilmassa roikku-

Onnettomuus vaikutti myös Mikin perheeseen, kun 
isä olikin yhtäkkiä kaksi kuukautta sairaslomalla. 
9-vuotiaan Jamin silmissä isän rikkinäinen käsi oli 

turhauttava ja vähän pelottavakin juttu.

neen Mikin käden heti lumeen, ja matkalla sairaalaan pahan nä-

köisiä sormia viilennettiin työmaakopista löytyneillä jääpusseilla. 

Uskomatonta kyllä, yksikään sormi ei murtunut. Esimerkillisen 

ensiavun ja melkoisen tuurin ansiosta fysioterapia voitiin aloittaa 

saman tien, eikä kättä tarvinnut kipsata.

Miltä tuntuu, kun meinaa menettää  
sormet ja työkyvyn?

”Edessä olisi voinut ollut täysi elämänmuutos ja vähintäänkin 

alan vaihdos. Onnettomuus vaikutti myös vaimoon ja lapseen, 

kun isä olikin yhtäkkiä kaksi kuukautta sairaslomalla. Omakoti-

talon lumet oli edelleen pukattava, ja kotityöt jakautuivat enem-

män vaimolle”, Miki sanoo.

Lapsen silmissä isän rikkinäinen käsi oli turhauttava ja vähän 

pelottavakin juttu. Hiihtolomalla 9-vuotiaan Jamin aika kului 

enimmäkseen kotona isän kanssa. Turhautuminen oli todellis-

ta, kun isältä ei luonnistunut yhtäkkiä edes pleikkarilla jääkiekon 

pelaaminen, saati ulkona syöttely. ”Sä oot isi ihan turha kaveri”, 

Jami parahti tuskastuneena.

”Kyllä se harmitti itseänikin, etten voinut leikkiä lapsen kanssa 

niin kuin normaalisti”, Miki muistelee.

Tätä nykyä työt sujuvat Mikiltä hyvin, vaikka pahimmilla pak-

kasilla sormet vähän vihoittelevatkin. Pelkoja ei miehelle tapah-

tumasta jäänyt.

”Mutta kun suursäkin näkee, niin kyllä se mieleen vielä  

palaa.”  ●



Minä
välitän!
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LIFE -minä välitän -hankkeen kolme tavoitetta 

1. Välitämme omasta turvallisuudestamme niin töissä kuin vapaa-aikanakin ja valitsemme 
luontaisesti turvallisemman tavan tehdä töitä

2. Keskustelemme turvallisuudesta ja siihen vaikuttavista asioista aikaisempaa enemmän. 
Asian voi tuoda esille kuka vain ja milloin vain. 

3. Välitämme myös työkavereistamme. Jos kaveri ei ymmärrä välittää itsestään, työkaverit 
uskaltavat puuttuu asiaan.
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T
yötakissani lukee tätä nykyä Isä. Tällaista tekstiä ei olisi vielä muuta-

ma vuosi sitten omaan työvaatteeseen osannut kuvitellakaan. LIFE 

on jo nyt muuttanut ja muuttaa edelleen rakennusalan toimintata-

poja. 

Skanskalla on jo pitkään tehty systemaattista työtä työturvallisuu-

den parantamiseksi. Keinovalikoima on ollut kova: mittareita, ohjei-

ta, valvontaa ja sanktioita ja tällä työturvallisuuskin parantui. Kovilla keinoilla ei kui-

tenkaan päästä tietystä pisteestä pidemmälle. Todellinen muutos toimintaan lähtee 

ihmisistä ja asenteista. Niin syntyi Skanskan LIFE – minä välitän.

Tavoitteena on pysäyttää ihmiset miettimään henkilökohtaista suhdettaan riskien ottoon, itsestään huolehtimiseen ja 

läheisiinsä. Itse kukin osoittaa välittämistään esimerkiksi puuttumalla vaaroihin ja osallistumalla entistä aktiivisemmin työn 

turvallisuussuunnitteluun. Teemme työmme turvallisesti ja terveellisesti tai emme ollenkaan.

LIFE on tehnyt myös minuun vaikutuksen, niin skanskalaisena kuin isänä. Vaikka lapsiperhearki onkin jo takanapäin, 

kolme aikuista lastani ovat edelleen mielessäni, kun valitsen turvallisen vaihtoehdon töissä ja vapaa-ajalla. Omassa työn-

kuvassani suurin riski on väsyneenä autoilu. Siksi LIFE-lupaukseni on, että pysähdyn aina pienelle tauolle, kun ratissa alkaa 

väsyttämään. En myöskään käytä kännykkää autoillessa ilman handsfreetä, muuten puhelin matkustaa takapenkillä.

Välitän muista niin, etten ummista silmiäni myöskään kollektiivisesti. Jos huomaan, että joku organisaatioketjussa ei 

välitä, olen luvannut puuttua asiaan. Porukan heikoin lenkki ei välttämättä ole ilman suojalaseja työskentelevä kaveri, 

vaan juurisyy piilee usein jossain ihan muualla. Tämä ei silti tarkoita, että ilman suojalaseja saisi työs-

kennellä.

Luodaan yhdessä sellainen LIFE-toimintakulttuuri, jossa jokaisella omassa roolissaan on oikeus ja 

velvollisuus puuttua oman ja toisten työturvallisuusriskeihin, ilman pelkoa nälvimisestä. Sanotaan sen 

sijaan kiitos, kun joku seuraavan kerran todella välittää.

Pääkirjoitus

–  Tuomas Särkilahti, toimitusjohtaja 

LIFE



Turvallista
työpäivää äiti

T
urvallisuusasiantuntija Virpi Kilpeläisen tavoite on varmis-

taa, että työmaan väki tekee päivän aikana fiksuja valintoja 

ja palaa töistä ehjänä kotiin. ”Kun tapaan uuden työkaverin, 

ajattelen aina: ’Sinä olet siis se, jonka perhettä olen täällä turvaa-

massa.’”

Virpi päätyi rakennusalalle puolivahingossa. Yksi rakennussii-

voojan satunnainen pesti muuttui värikkäiden urakoiden työrupea-

maksi, ja kuluneen 20 vuoden aikana Skanskalla Virpi on edennyt 

työsuojeluvaltuutetuksi ja turvallisuusasiantuntijaksi. Skanskalla 

vietetyt työvuodet ovat kasvattaneet ammatillista itseluottamusta 

ja varmuutta siihen, että alanvalinta on oikea.

Kutsumuksen turvallisuuteen Virpi löysi omakohtaisista syistä. 

”Olin 26-vuotias, kun poliisi koputti ovelle ja kertoi, ettei puoli-

soni tule enää takaisin. Jäin leskeksi ja puolivuotiaan pojan yksin-

huoltajaksi”, Virpi kertoo.

Onnettomuus pisti pohtimaan, mitä valintoja sitä itsekin elä-

mässä tekee ja miten pysyä pienen lapsen turvana. Virpi havah-

tui ymmärtämään, että muillakin on läheisiä, jotka odottavat rak-

kaimpiaan kotiin.

Töihin palatessaan Virpi kuunteli, kun työkaverit kertoivat ruo-

katunnilla omasta perheestään ja seuraavassa hetkessä todisti, 

miten samat ihmiset tekivät töitä ilman turvavarusteita. Se raivos-

tutti. Virpi saattoi mennä kysymään, mitä ilman turvavaljaita työs-

Palkitsevinta joskus 
haastavassakin turvallisuus-
asiantuntijan työssä on, 
kun entinen vastarannan 
kiiski ilmoittaa näkemästään 
laiminlyönnistä. Se on 
kaukana kantelemisesta. 
”Turvallisuudessa ei ole tilaa 
mielensä pahoittamiselle. Kyse 
on välittämisestä”, sanoo Virpi.

kentelevän työkaverin hautajaisissa tul-

laan tarjoamaan. 

”Riskit ovat niin hemmetin suuret, ettei 

näissä asioissa voi hempeillä. Vaikka työ 

on tärkeää, todellinen elämä on toisaalla. 

Siellä ovat ne rakkaimmat ihmiset.”

Puuttuminen on välittämistä

Turvallisuusperehdytyksissä Virpi esittää asiat kaunistelematta ja 

käytännön esimerkein. 

”Miten iskostat ihmisen tajuntaan vaikka sen, että meillä kaikil-

la vain kaksi silmää? Havainnollistin asiaa ja toin töihin pojan le-

goista rakentaman aurinkokennotykkitornin. Koulutettavat saivat 

rakentaa samanlaisen tornin, mutta 20 minuutissa ja silmät sidot-

tuina. Melkoisia rakennelmia siinä sitten vertailtiin toisiinsa ja mie-

tittiin yhdessä, miltä tuntuisi, jos ei näkisi? Voisiko leikkiä lasten ja 

lastenlasten kanssa? Mistä jäisi paitsi?”

Tänä päivänä kahden lapsen äiti on onnellinen siitä, että pää-

see itsekin turvallisesti töistä kotiin ja töiden jälkeen virtaa riittää 

vielä muuhunkin.

”Arvostan, että olen saanut niin vapaat kädet ja työtapaani on 

ymmärretty. On ihanaa, kun joku tulee sanomaan, että kelpaan 

juuri tällaisena kuin olen.”  ●

Teksti: Minea Hara  Kuva: Aki Rask

”Turvallisuudessa 
  ei ole tilaa mielensä 
  pahoittamiselle”
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Mistä LIFEssä on kysymys?

3 ”Myös puuttuminen on välittämistä. 

Turvallisuuspuutteiden esiintuominen 

vaatii joskus koviakin päätöksiä ja jopa 

töiden keskeyttämistä, siksi välittäminen on 

myös rohkeutta. Onneksi Skanskassa viesti on 

kaikille selvä: työskentelemme turvallisesti ja 

terveellisesti tai emme ollenkaan.”

Ari Seppänen,  

työnjohtaja, Skanska Infra

1”LIFEn ytimessä on löytää oma motivaatio työtapojen 

muutokseen: kenen vuoksi haluan työskennellä turvallisesti? 

Työnantajan, esimiehen, itseni vai läheisteni? Muutos alkaa 

jokaisen omista oivalluksista, ajatuksista ja tahdosta.”

Mikko Lehto, 

tulosyksikön johtaja, Skanska Talotekniikka

2”LIFEssä on kyse siitä, miten teen 

työtäni. Pelkkien ohjeiden ja sääntöjen 

jakelemisen sijaan keskustellaan 

yhdessä, miten asiat saa tehtyä turvallisesti 

ja miten pieninkin oma päätökseni vaikuttaa 

omaan ja toisten turvallisuuteen. Jokainen 

voi omassa roolissaan tehdä paljon oman 

työpaikkansa turvallisuuden eteen.”

Vesa Karvonen,  

kalustopäällikkö, Skanska Industrial Solutions

LIFE on keskustelemista, kuuntelemista ja vaikuttamista. 

LIFE muuttuu toiminnaksi, kun yhdessä puhumme siitä, 

miten teemme työmme turvallisesti, valitsemme sääntöjen 

noudattamisen ja vaikutamme positiivisesti työympäristöömme. 

LIFE on omasta ja toisten turvallisuudesta huolehtimista.
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Mistä LIFEssä on kysymys?

Take care pal!

7”Olipa töissä työmaalla tai toimistossa, 

tai odottipa kotona perhe, mieluinen 

harrastus tai kaverit, LIFEssä kaikille 

yhteistä on itsestä ja työkaverista välittäminen. 

Jokainen meistä on erilainen, ja jokainen 

ansaitsee jaksaa keskittyä töiden jälkeen itselleen 

rakkaisiin asioihin ja ihmisiin. Kyse on ihmisten 

arvostuksesta.”

Kirsi Eriksson,  

vastaava työnjohtaja, Skanska Talonrakennus

6”Tavatessani ihmisiä toimistolla ja 

työmaalla on mukava vaihtaa ajatuksia 

muustakin kuin työasioista. Kun työ-

kaverit tulevat tutuiksi, toisista välittäminen on 

luonnollista ja aitoa. Tämä puolestaan vaikuttaa 

myönteisesti työviihtyvyyteen.”

Riku Heinonen, 

hankinnan riskienhallintapäällikkö, Skanska Oy

5”LIFE-henki näkyy yhtälailla siinä, miten 

toimii vapaa-aikana. Koitan muistaa 

pysähtyä ja valita turvallisen tavan toimia 

liikenteessä, harrastuksissa, kotona ja lomalla. 

Näin huolehdin myös läheisteni turvallisuudesta. 

Näen, miten varsinkin lapset ottavat mallia 

vanhemmistaan.”

Taru Lankinen,  

projektipäällikkö, Skanska Oy

4”Vain näkyväksi toiminnaksi muuttuneet oivallukset pelastavat 

tapaturmilta. Itse ei aina huomaa kaikkia vaaranpaikkoja alati 

muuttuvassa työympäristössä. Siksi puutteiden ilmoittaminen ja 

turvattomaan työhön puuttuminen ovat ihan yhtä tärkeitä, kuin omasta 

turvallisuudesta huolehtiminen.”

Jarmo Virta,  

kirvesmies, Skanska Talonrakennus 
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Teksti: Merja Karjalainen  Kuvat: Petteri Kivimäki

Turvallisuus on 
yhteinen asia
Aliurakoitsija huolehtii osaltaan työturvallisuudesta –  

myös muiden. ”Tarvittaessa puututaan ja asiat käsitellään.  

Se ei ole kyttäämistä vaan tervettä avoimuutta.”

Nostokonepalvelu Oy:n Jyväskylän toimipis-

teen seinälle on ripustettu kunniakirja, jonka 

Skanska Talonrakennus Oy myönsi marras-

kuussa 2018 ”yhteistyökumppanillemme 

esimerkillisestä toiminnasta työturvallisuudessa ja yhteis-

työssä”.

”Turvallisuus on yhteinen asia. Nykyisin uskaltaa ky-

syä, onkohan vaarallista tehdä noin”, toteaa Nostokone-

palvelun työnjohtaja Erkki Vartiainen, 57.

Nostokonepalvelun työnjohtaja 
Erkki Vartiainen (vas.) varmistaa 
nostosuunnitelmien turvallisuuden etukäteen 
Skanskan työnjohdon kanssa. ”Asiat 
hoituvat, kun teemme sen, mitä Skanskan 
kanssa sovitaan”, sanoo Nostokonepalvelun 
ajoneuvonosturinkuljettaja Lauri Möttölä.

Skanskan työmaalla  
Jyväskylässä Nostokone- 
palvelun Erkki Vartiainen 
(vas.) ja Lauri Möttölä kerto-
vat, että nosturinkuljettajan 
vaaranpaikat liittyvät muun 
muassa putoamisiin ja kaa-
tumisiin. Kuljettajan on 
huolehdittava, että nosturin 
kulkuväylät eivät ole liukkai-
ta ja että hän laskeutuu  
koneesta maltillisesti.Erkille pyyntö tulla katsomaan etukäteen nostosuunni-

telmat. Siten varmistetaan esimerkiksi, että nosturin lii-

kutteluun on tontilla riittävästi tilaa ja alue jaksaa kantaa 

70–80 tonnia painavan koneen.

Ennen kuin ajoneuvonosturinkuljettaja Lauri Möttö-

län, 40, työskentely alkaa, Skanskan työnjohtaja käy hä-

nen kanssaan lävitse yhdeksänkohtaisen Nostokonepal-

velun pystytystarkastuspöytäkirjan. 

”Työturvallisuudessa Skanska on ollut 

uranuurtaja ja pitänyt tiukkaa linjaa. Mei-

dän alihankkijoiden kautta tavat ja asenteet 

ovat vähitellen levinneet muillekin työmail-

le. Hommat hoidetaan kaikkialla nykyisin 

aiempaa paremmin yleisten pelisääntöjen 

mukaan”, Erkki jatkaa.

Erkki kiittää, 25 vuoden kokemuksella, 

että tieto kulkee työmaiden ja aliurakoit-

sijoiden välillä varsin hyvin. ”Kulttuuri on 

muuttunut. Nuoret työnjohtajat soittavat, 

kysyvät ja antavat palautetta helposti, ja 

sama toimii molempiin suuntiin.”

Torvi voi törähtää
Työmaalla Skanska ja aliurakoitsija huolehti-

vat turvallisuudesta yhdessä. 

Kun on nostotyön aika, Skanskalta tulee 
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Pöytäkirjan avulla tarkastetaan muun muassa taakko-

jen nostamiseen käytettävien kettinkien kunto, koneen 

sopivuus aiottuun tehtävään sekä kuljettajan ammatilli-

nen pätevyys. Ahtaita, valaistukseltaan puutteellisia tai 

muuten vaarallisia alueita ei saa syntyä koneen läheisyy-

teen. 

Ajoneuvonosturin hytissä kuljettaja istuu näköalapai-

kalla. Aliurakoitsija huolehtii osaltaan työturvallisuudesta 

– myös muiden. ”Kyllä me torvea painetaan, jos nähdään, 

että joku meinaa hölmöillä. On parempi, että puututaan 

kuin että jotakin sattuu”, Lauri sanoo. 

Siihen Erkki lisää: ”Kiire ja väsymys ovat turvallisen 

työn vihollisia, joita nosturinkuljettajan on vaikea kitkeä 

työmailta pois. Mutta korostan aina, että ennakoidaan 

mahdollisimman paljon, jotta ei tarvitse kiirehtiä: jos yön 

aikana on satanut lunta, se ei ole kenenkään vika. Lapi-

oidaan lumi rauhassa pois, jotta ei tule liukastumisia sen 

vuoksi.”

Kiirehtimättä kotiin

Nostokonepalvelun Jyväskylän yksikön parikymmentä 

työntekijää työskentelee kukin tahollaan eri kohteissa 

Keski-Suomen alueella. Lauri toimii Nostokonepalve-

lun työsuojeluvaltuutettuna ja pääluottamusmiehenä, 

ja hänen puhelimensa pärähtää usein. ”Kuskien kanssa 

mietitään, miten kannattaisi toimia. Joskus kysyn itsekin 

vanhemmilta kuskeilta neuvoa”, Lauri toteaa.

”Työturvallisuus kiinnostaa: että vahinkoja ei tule, ka-

verit eivät hölmöile eikä itselle satu vahinkoa – että jokai-

nen pääsisi illalla terveenä kotiin.”

Nosturinkuljettajan päivä jatkuu vielä sen jälkeen, kun 

muut ovat jo lähteneet työmaalta. Hän ”paketoi” koneen, 

ajaa sen ”tukikohtaan” ja tankkaa sen seuraavaa rupea-

maa varten. 

”Tiellä kolme metriä leveä nosturi täyttää kaistan, ja 

sillä ajetaan korkeintaan seitsemääkymppiä. Massaa on 

paljon, nosturi ei pysähdy helposti, eikä pehmeitä tien-

penkkoja lähelle voi ajaa”, Lauri kertoo.

”Liikenteessä minulla ei ole kiirettä. Vaikka jonoa syn-

tyy, ajattelen, että jokainen meistä on jossakin vaiheessa 

menossa kotiin.” 

Hoitopaikassa Muuramessa isää odottaa hakemaan 

4-vuotias poika.  ●

Pidäthän  
huolen itsestäsi
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Telakkarannan työmaa ottaa vierailijan vastaan punaisella matolla,  

katetulla tunnelilla ja lämpimällä valaistuksella. Vastaan tulee iloisia kasvoja 

ja huomenien toivotuksia. Mikäs työmaa tämä tällainen on?

Me kutsutaan tätä Tunnel of LIFEksi”, vas-

taava mestari Mikko Rantanen esittelee 

ylpeänä portilta työmaakoppiin ulottuvaa 

käytävää, jonka seiniä koristavat LIFE-työ-

pajoissa annetut lupaukset. ”Kun oman 

lupauksen näkee joka päivä ja viikko tuossa silmien edessä, se 

pysyy paremmin myös mielessä.”

LIFE-hengen eteen on tehty Telakkarannassa hartiavoimin 

töitä. Työmaalla työskentelee noin 200 henkeä, joista yli puolet 

on Skanskan ulkopuolisia työntekijöitä. Tarve yhteisen välittä-

misen kulttuurin sisäistämiselle on suuri. Mikko, projektisihtee-

ri Katariina Rahkola ja torninosturin alamies Jukka Pyykkö-

nen sekä työmaalle koottu LIFE-tiimi ovat ottaneet haasteen 

vastaan.

”Ensitöiksi järjestimme kaksi isompaa LIFE-valmennusta yh-

teensä 60 hengelle. Mukana oli aliurakoitsijoita ja omaa väkeä. 

Päätavoite oli saada ihmiset keskustelemaan ja tutustumaan 

toisiinsa, sillä tämä on iso työmaa ja monet ovat toisilleen ihan 

vieraita”, kertoo koulutuksia ja työmaaperehdytyksiä järjestä-

vä Katariina. 

Loput LIFE-valmennukset käydään pienemmissä ryhmissä 

suomeksi ja englanniksi, jolloin mukana on sekä uusia että LI-

FEn jo entuudestaan käyneitä työntekijöitä. Näin valmennuk-

siin saadaan enemmän näkökulmia ja keskustelua..

Telakkarannassa LIFE-valmennuksen 
käyneiden lupaukset eivät jää pelkiksi 
muistiinpanoiksi, vaan lupaukset ja 
tsemppiviestit tervehtivät tunnelissa 
työmaan kaikkia 200 työntekijää. 
”Mitä isompi työmaa, sitä enemmän 
on panostettava siihen, että katsotaan 
oikeasti toistemme perään”, toteavat 
Jukka, Katariina ja Mikko.

Teksti: Minea Hara  Kuvat: Aki Rask

”

Yhteisen välittämisen meininkiä
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Minkä lupauksen annoit  
LIFE-työpajassa?

Mikko: Kahvittelen työntekijöiden kanssa enemmän.

Jukka: Mietin, miten asiat koulutuksissa esitän ja kannustan 

tekemään töitä turvallisesti positiivisen palautteen kautta.

Katariina: Koitan moikata myös entuudestaan vieraita 

työkavereita. Uskallan puuttua epäkohtiin, vaikka vähän 

ujostuttaisi. Tärkeä se vieraammankin työkaverin henki on.

Yhteisen välittämisen meininkiä
Minä välitän myös sinusta

LIFE-tarra kypärässä kertoo, kuka työmaalla on käynyt val-

mennuksen. Näin vieraampaakin kollegaa on helpompi tarttua 

hihasta ja kysyä, mistä löytyikään lähin vessa tai mistä saan 

 uudet suojalasit. Koulutuksista on ollut hyötyä myös lisäänty-

neenä avoimuutena. Aamuisin moikkaillaan aiempaa enem-

män ja töissä vallitsee parempi yhteisen auttamisen meininki.

”Väki osaa etsiä vastauksia paremmin toisiltaan, ja urakoit-

sijat juttelevat enemmän keskenään. Se helpottaa työnjohtaji-

en hommaa”, sanoo Mikko.

Paljon on toki vielä tehtävää. Edelleen työmailla näkee vä-

toisista ja ymmärretään, että tapaturma voi sattua minun 

takiani myös jollekin toiselle. Kun jokainen hoitaa oman lei-

viskänsä loppuun saakka, ollaan jo turvallisemmilla vesillä”, 

pohtii Jukka.

linpitämättömyyttä ja valintoja 

vaarallisiin oikoteihin. 

”Ihminen on luonnostaan 

laiska ja haluaisi mielellään oi-

kaista. Jos kerran kokee läheltä 

piti -tilanteen, se säikäyttää. 

Kaikki eivät kuitenkaan voi op-

pia kantapään kautta. Siihen 

LIFE tähtääkin, että välitetään 

”Väki osaa etsiä vastauksia 
paremmin toisiltaan, ja urakoitsijat 
juttelevat enemmän keskenään. Se 
helpottaa työnjohtajien hommaa.” 

Turvallista
työpäivää isi
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Hyvä mieli leviää koko naapurustoon

LIFEn myötä työmaaperehdytyksetkin ovat saaneet uut-

ta pontta. Yhtenäiset toimintatavat välittävät kaikille, 

myös aliurakoitsijoille ja heidän työnjohtajilleen, selvän 

viestin siitä, että tämä on meidän tapamme toimia. Jat-

kuvasti muuttuvassa ympäristössä jämptit rutiinit takaa-

vat jokaisen oman turvallisuuden.

”Aamuperehdytyksessä kysyn ensin, tiedätkö kuka 

on työnjohtajasi ja annan työnjohtajan yhteystiedot. 

Jokainen suorittaa sekä verkkoperehdytyksen että työ-

maakierroksen, ja saa vasta sitten kulkuluvan. Jos kul-

kulupa on vanhentunut, työmaakierros täytyy tehdä 

 uudestaan”, kertoo Katariina.

LIFE näkyy myös työmaan aitojen ulkopuolella. Välit-

tämisen kulttuuriin kuuluu, että myös tavarantoimittajat 

ja alueen asukkaat kohdataan kuuntelevalla ja opasta-

valla tavalla. 

”Tavarantoimittajille voidaan kertoa hymy kasvoilla, 

miten homma meillä toimii ja mistä mikäkin löytyy. Tai 

jos pikkulapsi vaunuissa ihmettelee työmaata, voidaan 

jutella että katsopa kuinka iso nosturi tai hieno radio-

puhelin. Kaikille jää kiva fiilis pienestä kohtaamisesta”, 

 sanoo Jukka.

Telakkarannan alueen päiväkodeissa ja kouluissa on-

kin jo käyty näyttämässä rekkaa ja kerrottu, miten liik-

kua turvallisesti ison kulkuneuvon lähellä. Toisella kerran 

kerrottiin pimeällä liikkumisesta ja tehtiin yhteinen taide-

teos. Vierailut ovat osa tärkeää naapuriyhteistyötä.

Kaikki kolme ovat samoilla linjoilla siitä, että töistä 

lähtee hyvillä mielin kotiin, kun asiat menevät suunnitel-

mien mukaan, tieto kulkee ja huumori kukkii. 

”Rakennusalalla parasta on suoraselkäisyys ja huu-

mori, jolla voi parhaimmillaan ohjata väkeä toimimaan 

oikein. Jopa työturvallisuudessa”, Mikko toteaa.  ●

”Töistä lähtee 
hyvillä mielin kotiin, 
kun asiat menevät 
suunnitelmien 
mukaan, tieto 
kulkee ja huumori 
kukkii.” 
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Ehjänä perille,
kaverit odottaa

”Puhumme työkavereiden kesken rennosti 
kaikista elämän osa-alueista. On ok sanoa, 
jos kotona on vaikka jokin tilanne päällä – 
silloin muutkin osaavat tarvittaessa tukea. 
On iso rikkaus, että töissä on näin mahtava 
yhteishenki”, sanoo Outi.

Meillä tietomallintamisen ja digitalisaation tiimissä 

työskennellään todella mielenkiintoisten juttujen 

parissa. Työhöni kehitysinsinöörinä kuuluu muun 

muassa Skanskan eri projektien tukeminen sekä 

projektien työskentelytapojen ja työkalujen kehittäminen.

Parasta työssäni on mahtavat työkaverit, kannustava ilmapiiri 

ja mielenkiintoiset työtehtävät. Töihin on aamuisin mukava tulla. 

Vaikka toimistotyö ei sinällään ole fyysisesti kuluttavaa, ajoit-

tainen kiire kuormittaa. Projektit eivät aina mene ihanteellisesti 

yksi toisensa perään, vaan usein tuetaan monia eri projekteja ja 

viedään erilaisia kehityshankkeita eteenpäin samanaikaisesti. 

Työn kuormittavuutta helpottavat työajan joustot. Meidän 

tiimimme on mukana työaikapilotissa, jossa töitä saa tehdä jous-

tavasti aamukuuden ja iltakymmenen välillä. Työaikapilotti on 

tuonut joustomahdollisuutta elämän tärkeisiin ja välillä yllättä-

viinkin tilanteisiin.

Asun avopuolisoni kanssa Helsingin keskustassa, mutta lap-

suudenkotini on Mikkelissä ja myös siellä perheen luona tulee 

vietettyä paljon aikaa. Joustavan työajan ansiosta voin ottaa per-

jantaina jo vähän aikaisemman junan, jotta ehdin viettää perjan-

tai-illan vielä perheen kanssa. Joskus lähden Mikkeliin jo torstai-

iltana ja teen perjantain työpäivän etänä.

Turvallisuus näkyy toimiston arjessa eri tavalla kuin työmaal-

la. Toisista välittäminen ja hyvä ryhmähenki ovat kuitenkin kaikil-

le yhteisiä asioita.

Kiinnitän LIFEn myötä uudella tavalla huomiota turvallisuu-

teen. Kun kierrän työmailla, päässäni pyörii riihestä mukaan 

tarttunut lause: ”Jos näet, että joku työskentelee turvattomasti, 

mutta kävelet ohi puuttumatta siihen ja jotain sattuu, pystytkö 

hyvällä omallatunnolla elämään asian kanssa?” Se todella porau-

tui mieleen. Vien omalta osaltani välittämistä eteenpäin esimer-

kiksi muistuttamalla tarvittaessa suojalasien ja kypärän leuka-

hihnan tärkeydestä. Näissä tilanteissa pelkän huomauttamisen 

sijaan jään usein vielä hetkeksi juttelemaan siitä, miksi turvalli-

suusasiat ovat meille tärkeitä, jotta turvallisuuskulttuuria saa-

daan vietyä eteenpäin.

Eniten turvallisuus 

merkitsee minulle terveenä 

kotiin pääsemistä, myös 

henkisesti kevyellä kuormalla. 

Silloin menee hyvin, kun 

töistä kotiin tullessa on 

energiaa viettää aikaa itselle 

tärkeimpien ihmisten kanssa”, 

sanoo kehitysinsinööri Outi 

Korpiluoma.  ●

”

Kevyellä kuormalla 
töistä kotiin

Kuva: Aki Rask
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Muutoksen jyväsiä
Työturvallisuus ei ole itsestäänselvyys, ja sen tietävät LIFE-valmentajina 

toimivat Jani Jäntti ja Sanni Rantala. LIFE-riihistä he toivovat osallistujien 

nappaavan mukaansa edes yhden konkreettisen muutoksen.

Sanni ja Jani ovat 
oppineet nauttimaan 
riihien vetämisestä, 
vaikka aluksi 
tilaisuuksien pitäminen 
jännittikin.

Teksti: Minea Hara  Kuva: Aki Rask
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”Muutoksen jyväsiä Tärkeintä olisi, että ensin pohdittaisiin omaa tekemisen tapaa ja tun-

nistettaisiin riskejä. Sitten vielä mietittäisiin sen oman työ kaverin 

turvallisuutta”, toivovat rakennustyöntekijä Jani Jäntti ja työnjohta-

ja Sanni Rantala.

Sanni on työskennellyt Skanskalla vuodesta 2015 ja tuumii sopivansa 

LIFE-valmentajaksi jo luonteensakin ansiosta. ”Olen tällainen iloinen ja avoin 

ihminen. Veikkaan, että olen ollut lähtökohtaisesti LIFE-henkinen jo ennen 

valmentajaksi ryhtymistä.”

Liki 30 vuotta rakennusalalla ja vuodesta 2010 Skanskalla työskennelleelle 

Janille pyyntö tuli suurempana yllätyksenä. ”Pidän itseäni ujona. Olen aina ol-

lut jännittäjä, ja yleisön edessä puhuminen oli tuntunut hirveältä kynnykseltä”, 

hän miettii. Janin täytyi muutamassa tunnissa päättää, tarttuuko tilaisuuteen. 

Lopulta hän ei voinut kieltäytyä mahdollisuudesta, ja nykyisin Jani on oppinut 

jopa nauttimaan riihien vetämisestä.

Huumori ja keskusteleva ote  
ovat onnistuneen riihen salaisuus

LIFE-riihiin osallistuvat kaikki asemasta riippumatta, aina tavallisesta rakennus-

työntekijästä johtoportaaseen. Jani ja Sanni ovat yhtä mieltä siitä, että on-

”Kun siemen 
on kylvetty, 
sitä pitää myös 
kastella.”

nistuneen LIFE-riihen salaisuus on 

humoristinen ja keskusteleva ote. ”Se 

on meidän tyyliämme”, he sanovat.

Toisaalta he haluavat haastaa ylei-

söään joskus tiukoillakin kysymyksillä, 

jolloin valmentajien mukaan syntyy 

eniten keskustelua. Vaikka joillekin 

ihan uudenlainen LIFE-ajattelu ei ole 

ollut aina helppo sulattaa, lopulta jo-

kainen on saatu hyvin mukaan. 

”Hekin, jotka ovat vähän vastus-

telleet, ovat pehmenneet lopulta. 

Kun saamme ihmiset ensin pysähty-

mään ja aidosti miettimään, siinä on 

asennemuutoksen jyvä”, Jani pohtii. 

Sanni korostaa myös jatkuvuuden 

tärkeyttä: ”Aiheesta täytyy pitää työ-

maalla porinaa ja LIFE jatkuvasti tapetilla. Kun siemen on kylvetty, sitä pitää 

myös kastella.”

LIFE näkyy lisääntyneenä vastuunottona

LIFE-riihissä kylvetty asennemuutoksen siemen näkyy konkreettisesti työmailla 

muun muassa lisääntyneenä vastuunottona ja asioiden ratkomisena itsenäi-

semmin. ”Vastuuta otetaan nyt enemmän. Asioista keskustellaan avoimesti ja 

tilanteisiin pohditaan yhdessä ratkaisuja”, Jani kertoo. 

Saman havainnon kertoo tehneensä myös Sanni. ”Virallisia huomioita teh-

dään Insta Auditiin nyt jopa vähemmän, koska asiat selvitetään aiemmassa vai-

heessa itsekseen, eikä viedä heti esimiestasolle. Ja sehän on vain hyvä juttu.”

Molemmat valmentajat toivovat, että riihien anti näkyisi kaikkien työssä 

edes yhden konkreettisen lupauksen pitämisenä, oli se sitten turvallisuuden 

parantamista tai viihtyvyyden lisäämistä. 

”Pienetkin teot tekevät yhteisestä työpaikasta kaikille kivemman paikan,  

johon aamulla tulla. Jo pelkkä hymy ja moi kertovat kaverista välittämisestä”, 

he summaavat.  ●
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Mikä LIFE-riihi?
LIFE-riihi on muutaman tunnin 
mittainen keskustelutilaisuus, jonka 
tavoitteena on saada osallistujat 
haastamaan totuttuja ajatusmalleja 
ja pohtimaan yhdessä uusia, 
turvallisempia tapoja toimia.



Teksti: Minea Hara  Kuva: Aki Rask

”Olen käynyt koulutuksen jos toisen, ja 
tiedän että jännitys katoaa, jos tarjoutuu heti 
vapaaehtoiseksi”, sanoo Jari.
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Teksti: Minea Hara  Kuva: Aki Rask

K
eskustelut ja muiden kokemuksista oppiminen ovat ylivoi-

maisesti työpajojen parasta antia”, toteaa Etelä-Suomen 

työmaat kuin omat taskunsa tunteva Jari Renlund.

Aina Jari ei ole ollut yhtä innoissaan LIFEstä. Vaikka taka-

na oli monen vuoden kokemus työturvallisuuskorttikoulu-

tusten vetämisestä ja pitkä ura skanskalaisena, fiilis oli epäileväinen, kun 

kutsu LIFE-työpajaan kävi.

”Lopulta lähdin ja hain vastahankaisen kaverinkin autokyytiin mu-

kaan. Niin siinä sitten kävi, että päädyin itse siltä seisomalta LIFE-val-

mentajien tukihenkilöksi. Kaveri soitti vielä erikseen perästä, että kiitos 

kun raahasit mukaan, oli sen verran antoisa kokemus”, Jari nauraa.

Työpajassa kerrankin aikaa kuunnella

Mikä työpajassa teki Jariin niin ison vaikutuksen, että mies innostui asi-

asta itsekin? 

”Kahden päivän aikana ehtii kuulla paljon tarinoita. Vaikka osan 

väes tä kanssa on tekemisissä melkein päivittäin, silti tuli täysin uusia ja 

yllättäviäkin juttuja ilmi. Ihmisen takana voi piillä paljon sellaista, josta ei 

työmaalla puhuta.”

Yksi syy on kiire. Vaikka töissä jutellaankin henkilökohtaisista asiois-

ta, työmaalla on usein hoppu takaisin hommiin. LIFE-työpajassa aika ei 

ollut rajoite, vaan kuuntelemiseen oli lupa pysähtyä. Se oli Jarin mieles-

tä hienoa.

Lisäksi LIFEssä on yksi lähtökohtainen ero moniin muihin työ-

turvallisuushankkeisiin: LIFEssä välittäminen perustuu omaan tahtoon 

ja haluun. ”Ennakkoluuloton tutustuminen muihin ihmisiin on LIFEn 

ytimessä. Kun tunnet toisen, välität enemmän ja alat toimimaan toisin. 

Olen huomannut sen itsekin.”

Avoimella mielellä 
muutokseen

Iloa muiden auttamisesta
LIFE-tilaisuuksissa muiden jakamat kokemukset saivat miettimään 

omaa perhettä. Nopeasti Jari alkoi tehdä pieniä muutoksia arkisiin 

rutiineihin. 

”En enää jätä esimerkiksi tiskikonetta päälle kun lähden koiran kans-

sa ulos. Pidämme parempaa huolta myös paloturvallisuudesta. Meillä 

nuorempi poika istuu usein kuulokkeilla koneella, ja olisi kamalaa jos 

jotain kävisi kun lapsi on yksin kotona.”

Vapaa-ajalla Jari toimii vanhemman pojan lätkäjoukkueen huolta-

jana, ja kuskaa treeneihin usein myös vuorotöissä käyvien naapureiden 

lapsia. Luonteenomainen auttaminen näkyy myös kymmenissä litroissa 

kahvia ja termarillisissa kaakaota, jotka Vuoden huoltajaksikin palkittu 

Jari jäähallin kahviovuorossa vapaaehtoisena keittelee.

”Olen aina ollut innokas lähtemään vapaaehtoisena eri juttuihin 

mukaan. Auttamisesta tulee hyvä fiilis. Pidän siitä, että voin jeesata 

isompaakin porukkaa ja vaikuttaa sitä kautta pitkälle tulevaisuuteen.”

Hyviä palautumiskeinoja tosiaan tarvitaan joskus henkisesti raskaas-

ta pääluottamusmiehen työstä. Jarin työnkuvaan kuuluu koko Etelä-

Suomen nosturikuskien sijoittelu työmaille sekä työpäälliköiden avus-

taminen vapautuvien työntekijöiden etsimisessä ja sijoittamisessa niin, 

että työ ja tekijä kohtaavat jouhevasti.

”Jos vain mahdollista, koitan aina valita työmaan sen mukaan, että 

kavereille ei tulisi turhan paljon työmatkaa. Siitä saatu kiitos lämmittää, 

koska tiedän että säästetty aika menee suoraan työntekijän omaan ja 

perheen hyvinvointiin.”  ●

Pääluottamusmies ja LIFE-valmentajien tukihenkilö Jari Renlund 

tietää, miten LIFE-tilaisuuksista saa kaiken irti. Alun perin mieheltä 

meinasi jäädä koko LIFE-työpaja väliin.

Näin saat LIFE-tilaisuudesta kaiken irti – Jarin kolme vinkkiä
Kuunteleminen. ”Neljässä tunnissa ehtii kuulla monta tarinaa. 
Niihin kannattaa keskittyä ja peilata omaan elämäänsä.”

Omat kokemukset. ”Parhaiten jännitys katoaa niin vetäjältä kuin osallistujalta, jos tyhjentää 
pankin heti kättelyssä ja antaa jotain myös itsestään. Se auttaa muitakin pääsemään 
helpommin alkuun.”

Avoin mieli. ”Pakko ei ole avautua, mutta päivän aikana omakin mieli voi muuttua.”

”

Varovasti
siellä!
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”Ne kai välittävät,
  miten selviän”

”
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”Skanskan ohjeita voisi ottaa 
siviiliinkin: että ei kotona 
touhua remonttihommia 
keittiönjakkaran päällä.”

Teksti: Merja Karjalainen  Kuva: Aki Rask

Kun rakennusmies Risto Kortteisto sairastui syöpään, paluu töihin tuntui 
kaukaiselta ja mahdottomaltakin. Yhteys työkavereihin ja työnantajaan 
kuitenkin säilyi, ja se auttoi osaltaan toipumisessa. Reilun vuoden päästä 
sairastumisestaan Risto aloitti työkokeilun. Vuoden 2019 alusta hän on 
toiminut Skanskan Härmälänrannan alueellisena turvallisuusasiantuntijana.

Alkuun ajattelin, että kuinkahan tämä menee: tietävät-

kö, mihin ovat minua pistämässä. Olin tehnyt fyysistä 

työtä, eikä paluuta entiseen ole. Mutta Skanskan puo-

lelta ne ovat olleet ihan tosissaan. Ne kai välittävät, 

miten selviän”, kertoo Risto Kortteisto, 57.

Skanskalla rakennusmiehenä vuodesta 1997 toimineen Riston 

elämä meni uusiksi marraskuussa 2016. Hänellä oli ollut pitkään 

puhti poissa ja paino oli pudonnut omia aikojaan, minkä vuoksi 

hän hakeutui työterveyshuoltoon. Sieltä hänet passitettiin veriko-

keiden jälkeen Tampereen yliopistolliseen sairaalaan.

Ristolla todettiin myelooma, veren ja luuytimen plasmasoluihin 

liittyvä syöpä. Seuraava vuosi kului kuin sumussa: ”Ei siitä ajasta 

ymmärtänyt itsekään oikein mitään.”

Sairaudestaan Risto kertoi töissä alusta alkaen avoimesti. ”Kun 

kaikki tiesivät, missä mennään, niin ei tarvinnut selitellä jokaiselle 

erikseen. Teki myös hyvää pääkopalle, kun työkaverit lähettelivät 

viestejä ja välillä soiteltiinkin. Aika kävi pitkäksi neljän seinän sisäl-

lä, ja olin tosi mielissäni, kun pääsin käymään työmaalla ja näke-

mään kavereita.”

Hoitojen aikana työnantajan edustajina työpäällikkö ja työhy-

vinvointipäällikkö, työterveyshuolto, luottamusmies ja Risto istui-

vat monta työterveysneuvottelua, joissa mietittiin, milloin kunto 

kestäisi osa-aikaisen työnteon.

Helmikuussa 2018 Risto palasi tutulle Tampereen Härmälän-

rannan rakennustyömaalle ensin työkokeiluun. Hyvin sujunut työ-

kokeilu jatkui puolen vuoden työhönvalmennuksena turvallisuus-

painotteisissa tehtävissä. ”Ensin mentiin muutama kuukausi 50 

prosentin työajalla, sitten 75 prosentilla, ja viime elokuusta olen 

työskennellyt normaalisti seitsemästä puoli neljään.”

Vuoden 2019 alusta Risto on jatkanut hänelle räätälöityihin 

tehtävissä Härmälänrannan alueellisena turvallisuusasiantuntijana.

Puuttua pitää, fiksusti

Rakentamisen parissa Risto on viihtynyt vuodesta 1982. Työkoh-

teet vaihtuvat, päivät ovat erilaisia, tekemisessä säilyy vapauden 

tuntu ja mukavan porukan vuoksi töihin tulee mielellään.

”Ala on muuttunut 80-luvulta paljon. Silloin rakennukselle 

mentiin suurin piirtein niissä vehkeissä, joissa oli tullut hakemaan 

töitä. Skanskalla aloitin 1997, ja senkin jälkeen on menty turvalli-

suudessa paljon eteenpäin. Omatkin asenteet ovat muuttuneet – 

ehkä järkeäkin on tullut lisää. Jos näen puutteita muiden toimin-

nassa, puutun”, Risto sanoo.

Turvallisuusasiantuntijana Risto osallistuu perehdytyksiin, viik-

kopalavereihin, työsuojelukierroksille, TR-mittauksiin, auttaa työ-

suojeluvaltuutettuja ja liikkuu työmailla – ja saattaa kommentoi-

da näkemäänsä vaikkapa näin: ”Katos nyt vähän, pitäisikö tähän 

kaidetta laittaa, että et tipu telineiltä alas.”

”Puuttuminen vaatii pelisilmää. Mutta kun ei hyökkää vaan  

selittää fiksusti ja asiallisesti, ei siitä kukaan mieltänsä pahoita.”

Rouva, lapset, lapsenlapset, työyhteisö

Risto sanoo, että myelooma ei lähde hänestä minnekään.  

Sitä pidetään kurissa lääkityksellä.

”On oikeasti hyvä homma, että tämä työ pystyttiin järjestä-

mään. Saan olla osa tätä yhteisöä, mikä pitää ajatukset pois sai-

raudesta. Jos jossakin vaiheessa lääkitys ei auta, sitten mietitään 

asiat uudelleen.”

Kun Ristolta kysyy, kuka on hänen elämässään tärkein, 

järjestys on selvä: ”Rouva. Ja kaksi lasta, kolme lapsenlasta.  

Ja työ yhteisö.”  ●
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”Kun nuoret tulevat 
koulusta, heille on itsestään 
selvää, että käytetään 
kypärää, suojalaseja ja 
muita suojaimia”, sanoo 
Risto, joka osallistuu muun 
muassa perehdyttämiseen. 
Vakavan sairauden jälkeen 
hänelle räätälöitiin uusi työ 
turvallisuusasiantuntijana.



Teksti: Merja Karjalainen  Kuva: Aki Rask

Mikä sinun elämässäsi 
on tärkeintä?

LIFE-hankkeessa valmentajana toimiva Mikko Kemiläinen 

haastaa meidät välittämään toisistamme ja puhumaan 

töissä muustakin kuin töistä.

”Jotta ihminen voi antaa töissä parhaansa, 
on tarkasteltava kokonaisuutta: myös sitä, 
mitä hänelle itselleen ja hänen läheisilleen 
kuuluu”, sanoo LIFE-hankkeessa 
valmentajana toimiva Mikko Kemiläinen.

20



Olet
tärkeä!

Mikko Kemiläinen on nähnyt konsulttiural-

laan monien yritysten turvallisuuskulttuuria 

ja johtamista. Välittämisestä puhuminen ei 

ole yrityksissä aivan jokapäiväistä. ”Se, miten 

Skanskalla edistetään välittämisen kulttuuria, on mielestäni 

poikkeuksellista. Olen ylpeä voidessani olla mukana Skanskan 

LIFE-hankkeessa.”

LIFEssa Skanskan ulkopuolisena valmentajana toimiva Mik-

ko puhuu ja toivoisi muidenkin puhuvan töissä läheisistä, ystä-

vistä, itsestä huolehtimisesta, harrastuksista, työkavereista – 

siitä, mikä itse kullekin on arvokkainta.

Tutustumiseen tarvitaan kohtaamisia ja keskusteluja ensi-

tapaamisesta lähtien: mitä muuta sinun elämääsi kuuluu kuin 

tämä työtehtävä. Kun tuntee toisen arkea, ajatuksia ja tunne-

maailmaa, voi ymmärtää hänen käytöstään. Ja kun ymmärtää 

tai ainakin yrittää ymmärtää toista, välittää hänestä.

”En puhu rahasta, ja inhoan sanaa työhyvinvointi”, napaut-

taa Mikko, jonka kolmeen ”palleroon” – työ, läheiset ja minä 

itse – on törmännyt lähes jokainen LIFE-hankkeeseen osallis-

tunut.

”Työ on tavallaan työkalu, joka mahdollistaa sen, että 

voimme viettää aikaa meille tärkeimpien asioiden parissa. Mikä 

osa-alue kulloinkin painottuu, vaihtelee elämän eri vaiheissa.”

Siksi pitää tarkastella kokonaishyvinvointia, ei vain työ-

hyvinvointia.

”Työturvallisuutta ei voi  
ulkoistaa muille. Meillä on yhteinen 
vastuu huolehtia toisistamme.”

Mikko hahmottaa ajankäytön 
kolmen pallon kautta. Jos 
työpallo on kovin iso, ei 
aikaa läheisille enää jää. Entä 
minkä verran jää aikaa itsestä 
huolehtimiselle?

Perhe, 
ystävät 
ja muut 
läheiset

Minä itte

Työ

Lisää unta ja kypärä päähän

Mikko on kadettikoulun käynyt upseeri, joka on tottunut 

työkseen miettimään turvallisuutta. Läheisistä huolehtiminen 

on itsestään selvää. Kotona kaksikerroksisen omakotitalon 

portaikossa vilistävälle kahdelle pikkutytölle isä on julistanut 

villasukkakiellon, koska liukastelu rappusissa voi olla 

vaarallista. Aikuinen esikoispoikakin on mielessä usein.

LIFE kosketti kuitenkin myös Mikkoa. Se sai kysymään:  

”Pidänkö huolta itsestäni? Mikko matkustaa työssään paljon 

ja tekee pitkää päivää. Väsyneenä työskentely ja autoilu 

vertautuvat humalaisen heiluntaan. ”Nukun enemmän”,  

hän lupaa nyt.

Vapaa-ajalla moottorisaha on hänelle tuttu työväline, ky-

päränkäyttöineen. Se oppi tosin tuli niin sanotusti kantapään 

kautta: risusavotassa saha kimposi lippikseen – vaikka ”faija 

varoitti, että kypärä päähän”.

”Aina hoetaan, että kiire, kiire. Kun jotain sattuu, kiire lak-

kaa. Pysähdyttäisiin ja istuttaisiin kiire pois: tehtäisiin työ kerral-

la turvallisesti”, Mikko muistuttaa meitä kaikkia.  ●
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”L
IFE-henki näkyy työmaalla par-

haimmillaan silloin, kun koko 

porukka pyrkii tekemään asioita 

yhdessä. Sen sijaan, että pidetään huolta 

vain omasta tontista, tehdään tiimityötä – 

myös aliurakoitsijoiden kanssa. Se voi näkyä 

työjärjestyksen sopimisessa niin ettei olla 

toistemme tiellä, yleisviihtyvyyden lisää-

misessä siistimällä omat jälkensä tai siinä, 

että auttaa vieraampaakin työkaveria vaik-

ka kantamisessa. Viihtyvyys ja turvallisuus 

rakentuu pienistä asioista. Puhuminen on 

yleensä hyvä alku.”

Antti Peijari,  

rakennustyöntekijä, Tampere

”M
inulle LIFE on roolini vuoksi elä-

mässäni läsnä päivisin, öisin ja 

viikonloppuisin. Vastaan Kainuan 

sairaalan suurhankkeen työturvallisuudesta ja 

suurin toiveeni on, että kaikki noudattaisivat 

yhteisiä sääntöjä. Suurilla työmailla on ymmär-

rettävä LIFEn merkitys, arvostus ja jatkuvuuden 

tärkeys. Kunpa ihmiset pitäisivät aidosti toisis-

taan huolta ja ymmärtäisivät, että mitä se vä-

littäminen todella on: puuttumista ja keskuste-

lua. Kun välitän itsestäni ja muista, toimin niin 

että me kaikki pääsemme töistä kotiin nautti-

maan omista harrastuksista ja läheisistä.”

Jukka Lintunen,  

vastaava työnjohtaja, Kainuu ”T
eemme paljon asioita isossa mit-

takaavassa oikein, mutta LIFE saa 

huomaamaan myös pienet asiat, 

joilla on iso merkitys. Jos työkaverille on vaikea 

sanoa huomenta, miten onnistuu huomaut-

taminen vaarallisen näköisestä toiminnas-

ta? Kulttuurin muutos on hidasta. Meillä on 

haastava työ pitää LIFE mielissä ja jalkauttaa se 

arjen tekemiseen. Itse olen alkanut tarkkailla 

liikennekäyttäytymistäni. Onko minulla todella 

niin kiire, etten ehdi skrabata auton tuulilasia 

huolella? Ajaessa olen alkanut myös käyttää 

vakionopeudensäädintä, jolloin ylinopeutta ei 

tule ajettua edes vahingossa.”

Kirsi Toivanen, 

johdon assistentti, Helsinki

”L
IFE-hankkeen ajatus on ollut helppo sisäistää, sillä se tukee hyvin omaa ajatusmaailmaani. 

Vaikka työmaalla meillä kaikilla on oma roolimme, jokaisen osuus on yhtä tärkeä turvalli-

sen työympäristön ja laadukkaan lopputuloksen saavuttamiseksi. Avoin keskustelu helpot-

taa vaikeidenkin asioiden esille ottamista ja auttaa myös yhteishengen luomisessa. Toisista välittä-

mistä ei voi sulkea pois myöskään vapaa-ajalla. Omalla esimerkilläni olen opettanut myös kahdelle 

pojalleni pienestä pitäen, että ihmisiä autetaan ja omasta turvallisuudesta välitetään.”

Karoliina Lehesvuori,  

vastaava työnjohtaja, Satakunta 

Mitä LIFE merkitsee

sinulle?
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Jukka on hankkinut viime vuosien 
aikana vapaa-ajan mökille hyvän 
valikoiman turvavarusteita. 
”Oman kuolevaisuuden ymmärrys 
on lisääntynyt. Parikymppisenä 
katon maalaaminen ja 
katonrajassa killuminen ei 
paljoa pelottanut. Tänä päivänä 
kunnioitan elämää ja terveyttä 
ihan eri lailla.”

”Jos minuun sattuu, 
 muihinkin sattuu”

ta. Ymmärrän nyt itsekin, että jos minuun 

sattuu, muihinkin sattuu. En ollut ennen 

ajatellut ihan siltä kannalta.”

Jukka tietää, että on täysin eri asia, pakotetaanko turvaväli-

neet päälle kuin se, että työntekijä vaatii turvavälineet päälle.

”Joskus sanotaan, että kulttuuri on sitä, mitä tapahtuu kun 

pomo ei näe. Itsestä, työkavereista ja läheisistä välittämisen pitäi-

si olla niin itsestään selvä osa omaa tekemistä, ettei sitä edes ajat-

tele”, hän pohtii.

Työmaalla tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että työn suunnit-

telussa otetaan huomioon turvallisuus ja työ toteutetaan suun-

nitelman mukaisesti. Mikäli tilanne muuttuu, pysähdytään te-

kemään uusi suunnitelma. Työskennellään siis turvallisesti tai ei 

ollenkaan. 

Jukka toteaa, että LIFE istuu skanskalaiseen kulttuuriin hyvin. 

Hän on ylpeä siitä, että suomalaisella rakennuskentällä skanska-

laisia on jo pitkään herätelty turvallisuudessa edelläkävijyyteen.

”On vaikuttavaa, miten LIFE on muuttanut rakennusalan ko-

vaa kulttuuria siihen suuntaan, että työpajoissa jutellaan pal-

jonkin tunteista. Siinä on machot kaukana. Keskustelun taso on 

tehnyt minuun suuren vaikutuksen. Se on kannustanut tekemään 

muutoksia omaankin arkeen.”  ●

Uusperheen isä ja Suomen asuntoprojektikehityksen toimi-

alajohtaja Jukka Hörkkö viettää vapaa-aikaansa mielel-

lään isovanhempiensa rakentamalla talolla Vihdissä.

”Täällä me usein touhutaan tyttären kanssa omissa mielenkiin-

non kohteissa”, Jukka kertoo.

Jukan itsensä tulee mökillä rakenneltua, maalattua ja korjattua 

kaikenlaista aina kattorännien putsaamisesta puiden pilkkomi-

seen. Pikkuhommissa piilee isot vaarat.

”Tytär on jo pitkään vaatinut, etten kiipeisi katolle yksin. Jos 

hän sitä minulta vaatii, sillä on merkitystä. Nyt mökille on hom-

mattu kaikenlaisia varusteita turvavisiiristä ja -kengistä turvaval-

jaisiin ja työhousuihin, joita ei riko kirves eikä moottorisaha. Palo-

varoittimista pidetään säännöllisesti huolta ja häkävaroittimetkin 

löytyy.”

Hyvästit machokulttuurille

Jukalle turvallisuus on ollut työn kautta oman tekemisen ytimessä 

vuosia. LIFEn myötä koko Skanskan olemukseen istutettu välittä-

misen kulttuuri vei ajattelun vieläkin pidemmälle.

”Isoin muutos on mielestäni ollut se, että välitämme myös 

omista läheisistä. Turvallisuus ei tarkoita vain oman selustan tur-

vaamista, vaan jos otat riskin, otat sen monen ihmisen puoles-

Careful
out there!

Teksti: Minea Hara  Kuva: Aki Rask
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Minä
lupaan

Minä
lupaan

Minä
lupaan

Kiire ei pakota minua 
oikaisemaan bussipysäkiltä 
toimistolle, vaikka myöhästyisin 
palaverista. 
laskentainsinööri, 55 v

Kävelemme lasten kanssa 
aina pulkkamäkeen 
mennessä alikulkutunnelin 
kautta.
suunnittelupäällikkö, 41 v

Pidän työ- ja 
kotimaailman 
tasapainossa.
rakennusmies, 39 v

Lupaan pitää reilun 
turvavälin autoillessani – 
myös väsyneenä, kiireessä 
ja ruuhkassa.
projektipäällikkö, 45 v

Huolehdin omasta ja 
työkavereiden henkisestä 
hyvinvoinnista parhaan kykyni 
mukaan. 
kirvesmies, 49 v

Lupaan tehdä parhaani, että 
jokainen pääsee terveenä kotiin 
tekemään sitä mitä haluaa.
työnjohtaja, 29 v

Lupaan nukkua enemmän 
– virkeänä työskentelen 
turvallisemmin.
tuotantoinsinööri, 30 v

Täältä löydät lisää tietoa Skanskan työturvallisuudesta: skanska.fi/tyoturvallisuus

Lupaan ajaa turvallisesti 
kotiin jokaisena työpäivänä 
poikani luokse.
tuotantoinsinööri, 46 v

Skanska-pakan vaatimukset pohjautuvat suomalaiseen lainsäädäntöön ja Skanskan omiin 
toimintatapoihin. Skanska-pakan säännöt koskevat jokaista työmaillamme työskentelevää.

Välittämistä helpottaa sääntöjen osaaminen

Rakennustyömaan säännöt
skanska.fi/pakka


