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HENKILÖKUVASSA  PIA RÄMÖ

Angelniemi on Pia Rämölle aina se oikea syntymä-
kotikunta, vaikka kunta juuri ennen Pian syntymää
ehtikin yhdistyä Halikkoon. Nyt se on osa Saloa.
Pian nykyinen kotikunta on puolestaan Paimiossa.

”Kauas en ole siis maantieteellisesti edennyt”,
hän nauraa. ”Tosin ylioppilaaksitulon jälkeen olen
ollut aikalailla tien päällä. Ykköstietä olen jyrännyt
johonkin suuntaan vähintään parina päivänä vii-
kossa. Osaan siis olla kiitollinen moottoritiestä.”

PIA LUOTTI AMMATINVALINNASSA
PSYKOLOGIIN
Ensin Pian matka suuntautui Otaniemeen. Teknilli-
nen korkeakoulu oli Pialle aivan selvä opiskelu-
paikka, tosin osasto ei. ”Unelma-ammattini oli ark-
kitehti. Arkkitehtiosastolle en kuitenkaan edes
pyrkinyt. Lukion ammatinvalintatestien perusteel-
la psykologi näet totesi, etteivät piirustustaitoni
ole riittävät.”

”Sen sijaan psykologi suositteli, että hakisin
TKK:n rakennusosastolle, koska matikka oli hyvin
hallussa. Sen kautta pääsisin tekemän töitä samo-
jen asioiden kanssa kuin arkkitehdit. Minä uskoin.
Enkä ole katunut, vaikka niitä arkkitehtikontakteja
työuralla ei ihan heti vastaan tullutkaan. Kyllä pe-
rusinsinööriys on enemmän omaa alaani. Raken-
nusosaston sijasta koneosastokin olisi voinut olla
sopiva”, hän arvioi runsaan parinkymmenen vuo-
den takaista valintatilannetta.

Insinöörikoulutuksessa on Pian mukaan hyvää
se, että valmistutaan selkeästi ammattiin. “Saa-
daan hyvät perusedellytykset, mutta jää mahdolli-
suus toimia hyvin monenlaisten asioiden parissa.
Omalta opiskeluajalta jäi tosin tuntuma, että tuol-
loin opinnot olivat liiankin suunnittelijapainottei-
set. Kun itse sitten työssä päädyin melkein heti
työmaalle, olin siellä aikalailla ymmyrkäisenä.”

”Betonitekniikasta, jota itse luin pääaineena,
sai kyllä TKK:sta erinomaiset valmiudet rakennus-
materiaalipuolelle. Samoin toisessa pääaineessa
pohjarakennuksessa ja maamekaniikassa sai hyvät
eväät työelämään”, Pia arvioi.

MAAN MÖYRIMISESTÄ JA KIVIEN
POTKIMISESTA OIKEA AMMATTI
Hän kertoo aina tykänneensä maan möyrimisestä
ja kivien potkimisesta. ”Betonitekniikan äärimmäi-
sen mielenkiintoiseen maailmaan pääsemisestä
olen tosi kiitollinen professori Vesa Penttalalle.
Hänen innostavat luentonsa olivat näet se tärkein
syy, miksi itse valitsin pääaineeni.”

Ensimmäisellä harjoittelukesällä silloisella
TVH:lla oli sikäli empivä alku, että Pia oli paikan en-
simmäinen naiskesäharjoittelija. ”Porukka ihmette-
li, mitä minulla oikein voisi teettää. Sain sen ansi-
osta hyvinkin monipuolisia töitä siltojen tarkasta-
misesta teiden kuntoarvioiden tekemiseen. Yhtenä
aamuna minulta sitten varovasti kysyttiin, voisinko
lähteä ajamaan öljysoraa, kun kuorma-autokortilli-
set miehet olivat kesäloma-aikana loppuneet. Läh-
din tietysti. Kun homma sujui, sain kuskata myös
hiekkaa ja soraa. Pääsin jopa tiehöylän ohjaimiin.
Sen vivut olisivat tosin vaatineet pidemmän pereh-
tymisen.”

Erittäin opettavainen oli myös harjoittelujakso
Maa ja Vesi Oy:ssä geoteknisenä suunnittelijana.
Pia toteaa oppineensa siellä vähintään yhtä paljon
kuin kolmessa vuodessa korkeakoulussa.

Betonitekniikan opinnot veivät sitten töihin Lohja
Oy:öön, jonne Pia meni tekemään diplomityötä len-
totuhkan ja rikinpoistotuotteiden käytöstä maanra-
kennusbetonina. Sen valmistumisen jälkeen Pian
työnkuva laajeni erilaisiin ympäristötekniikan kuvi-
oihin, erityisesti bentoniittitiivisteiden käyttöön
maanrakentamisessa.

KURKISTUS TUTKIJAMAAILMAAN
Elettiin 90-luvun alkupuolta, jolloin lama iski. ”Loh-
jaltakin irtisanottiin kaikki viimeksi tulleet, minä
muiden mukana. Itselläni kävi kuitenkin valtavan
hyvä tuuri: Penttalan Vesa soitti ja kysyi tutkijaksi
betonitekniikan labraan. Pääsin tutkimaan muovi-
betonin vetolujuuden parantamista erilaisilla lisä-
aineilla.”

”Pääsin näkemään ja kokemaan tutkimusmaail-
maa. Se oli mielenkiintoista ja siitä on ollut hyötyä
myöhemminkin. En kuitenkaan ole varsinainen tutki-
jatyyppi. Kaipaan tietyn sortin äksöniä, jota yritys-
puolelta löytyy herkemmin.”

Äksönia tuntuu löytyvän myös pienestä mutta
pippurisesta Piasta itsestäänkin. Lama-ajasta huoli-
matta hän uskalsi sanoa itsensä irti TKK:lta. ”Olin
vankasti sitä mieltä, että kyllä lama hellittää ja saan
töitä lähempää kotia, Turusta. Tosin ihan näin suju-
vasti asiat‘eivät menneet, vaan jäin työttömäksi.”

Tosin työttömyysaika jäi muutaman kuukauteen.
Lohja Ruduksen ympäristöteknologiayksiköstä  näet
kysyttiin Piaa takaisin kehityshommiin. ”Ensin len-
totuhka-asioiden kimppuun. Aika pian huomasin te-
keväni jo bentoniittieristeitä ja pilaantuneiden mai-
den kiinteytyksiä.”

SIIRRETTÄVÄÄ BETONIASEMAA OSTAMASSA
Kehitystehtävistä Pia hyppäsi työmaainsinööriksi,
kun yksikkö urakoi bentoniittirakenteita. ”Sitten
myös laskin ja toteutin työpäällikkönä urakoita eri
puolella Suomea. Tahti oli kova. Meillä oli yksi siir-

Betonilehden henkilögalleriassa on haastateltavana
diplomi-insinööri Pia Rämö (s. 1967 Angelniemellä).
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Pia Rämö kertoo aina tykänneensä maan möyrimisestä ja
kivien potkimisesta. Opiskelu- ja työura on vienyt hänet
sekä teoriassa että käytännössä sisälle molempiin toimi-
aloihin.

Jyrki Vesa
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rettävä betoniasema, jonka Partek oli aikanaan
hankkinut betoniteiden tekemiseen. Sen käyttöaste
tuli nopeasti äärirajoille.”

Niinpä Pia pääsi toteuttamaan yhtä työuransa
hauskimmaksi kuvaamansa duunia, käytetyn siirret-
tävän betoniaseman hankintaa. ”Selvittelin ja ih-
mettelin, ensin Euroopan, sitten Australian ja USAn
tarjontaa. Lopulta jenkeistä löytyi kaksi sopivalta
tuntuvaa laitetta. Niinpä lähdimme betoniaseman
hoitaja Torolf Orrmanin kanssa sinne ostoksille.

Ostosmatka sisälsi jälkeenpäin varsin hauskoilta
kuulostavia yksityiskohtia, esimerkiksi sen takia,
etteivät esittelijät noteeranneet nuorta naisinsi-
nööriä kovin hyväksi ostajakandinaatiksi. Mainos-
puheensa he osoittivat Torolfille”, Pia muistelee ja
toteaa, että ei hän kyllä laitteiden tekniikasta mi-
tään ymmärtänytkään.

Kaupat onneksi tehtiin, sillä urakoissa kaivattiin
kiihkeästi apua. Betoniasema ”purjehti” Suomeen.
Tullista se saatiin ulos maanantaiaamuna ja jo sa-
mana iltana se pystytettiin työmaalle. Tiistaiaamu-
na sillä alettiin ajaa massaa. Ilman sydämentyky-
tyksiä ei selvitty. Kun näyttötaulu meni pimeäksi,
päätettiin massaan lisätä bentoniittia niin paljon,
että ollaan takuuvarmasti turvallisella puolella.

KIVIROUHEILLA VAIHTOEHTOJA
BETONIPINTAAN
”Aikansa kutakin”, Pia toteaa. Urakointielämä, joka
tarkoitti lähtöä aamuviideltä-kuudelta johonkin
päin Suomea ja kotiinpaluuta iltayhdeksältä, jos sil-
loinkaan, ei hänen mukaansa pidemmän päälle ol-
lut sitä, mitä hän perhe-elämältä toivoi. Kun koti on
vielä maatila, jossa tuolloin oli emakkosikala, aika-
taulutus oli minuuttipeliä.

”Puoliso teki lisäksi rakennushommia, joten usein
sanoimme lennossa heit, kun vaihdoimme sikala-
vuoroja. Possujen hoidon jälkeen oli edessä usein
vielä iltareissu toimistolle laskemaan urakoita.”

Syksyllä 1998 Pia siirtyi konsernin sisällä Finn-
sementtiin erikoiskiviainesyksikön tuotepäällikök-
si. Työmatka suuntautui nyt Paraisille. Piaa jututta-
essa on helppo huomata, että mitä enemmän työs-
sä on haastetta, sitä innostuneempi hän on: ”To-
della mielenkiintoinen työpaikka. Erityisesti sen
takia, että työ sisälsi niin monenlaista. Kivirouhe-
bisneksen vetämisen rinnalle tulivat myös lisäai-
neet sekä sementin myyntiä ja markkinointia, jos-
sa asiakaskuntaani olivat maanrakentajat.”

Finnsementissä Pia pääsi toteuttamaan nuoruu-
den arkkitehtuurihaaveitakin. ”Olin mukana arkki-
tehdeille ja opiskelijoille suunnatuissa koulutuk-
sissa, kertomassa erityisesti betonin pintamahdol-
lisuuksista.”

”Betonihan on valtavan hyvä ja monipuolinen
materiaali, johon kivirouheet tuovat hurjasti vaihto-

ehtoja. Mutta kivirouheen käyttäytyminen betonis-
sa pitää tuntea, jotta saadaan sitä mitä halutaan.
Vaativuutta lisää murskatun kiviaineksen erilainen
käyttäytyminen betonissa luonnonkiveen verrattu-
na. Kun kiviaineksen saatavuus koko ajan vaikeu-
tuu, murskatun kiviaineksen osuus lisääntyy.”

Pian mukaan 10 vuoden yhteistyö betonitehtai-
den kanssa betonireseptien laatimisessa on osoit-
tanut, että betonin laatuvaatimukset täyttääkseen
on tunnettava murskatun kiviaineksen koko histo-
ria: miten se on louhittu, miten esimurskattu, mil-
laisilla murskaimilla. Kaikki vaikuttaa kaikkeen,
myös eri sementti-lisäaineyhdistelmät käyttäytyvät
eri tavoin murskatun kiviaineksen kanssa.

”Murskatun kiviaineksen hallittu käyttö tulee
olemaan betoniteollisuudelle selkeä kilpailutekijä”,
Pia ennustaa tulevaa.

INFRA-ALAN YHTEISTEN ETUJEN
PUOLESTAPUHUJAKSI
Entä sitten kymmenen vuoden Finnsementti-uran
vaihtaminen Infra ry:n toimialapäälliköksi vuonna
2008, vastuualueena louhinta- ja kiviainesjaostot.
Onko järjestöpuolella sitä Pian kaipaamaa äksöniä?

Piaa hymyilyttää: ”Toki pohdiskelin pitkään, ha-
kisinko ja saisinko järjestössä toimia. Järjestötyö
sinällään oli itselle uutta. Mutta itse asiat ovat juu-
ri niitä, joita haluan palavasti edistää. Minua on
harmittanut, että kiviainesalaa on useissa firmois-
sa, jollei nyt sorsittu niin ainakin pidetty jonkin
muun toiminnan tukijalkana.”

”Harva yritys on todennut kiviainesten strategi-
sen merkityksen. Siinä haluan nyt oikeasti auttaa.
Iso apu itselle on järjestötyössä ollut se, että aikai-
sempien työpaikkojen ansiosta tunnen hyvin sekä
betoni- että maanrakentajat.”

Äksonista tai sen puutteesta Pia toteaa, että hä-
nellä on paha tapa sotkeutua liiankin moniin asioi-
hin. ”Niin sitä äksönia tulee liikaakin, priorisoi-
maan pitäisi oppia paremmin.”

Järjestötyössä korostuu Pian mukaan se, että
kaikki vaikuttaa kaikkeen. ”Tärkeintä on olla tasa-
puolinen, rehellinen ja avoin joka suuntaan. Kaikki-
en on voitava luottaa siihen, että se tieto mitä tääl-
tä tulee, on oikeaa. Erityisen iloinen, ehkä yllätty-
nytkin, olen ollut siitä, että yritykset haluavat itse
oikeasti tehdä töitä yhteisten asioiden eteen. Vaik-
ka kilpailijoita ovatkin.”

Hän kertoo omien silmiensä avautuneen sille,
kuinka paljon Suomen ja EU:n lainsäädäntö ja val-
tion budjetit ihan konkreettisesti vaikuttavat raken-
tamiseen. ”Toisaalta nyt ymmärtää myös sen, kuin-
ka asioihin pystyy konkreettisesti vaikuttamaankin.
Parannusta tulee, kunhan asioiden eteen tehdään
pitkäjänteisesti, suunnitelmallisesti ja määrätietoi-
sesti töitä. Tosin pitkässä juoksussa”, Pia vakuuttaa.
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Siirtyminen yrityselämästä järjestöön avasi Pia Rämön
silmät näkemään, kuinka paljon lainsäädäntö ja politiikka
oikeasti vaikuttavat rakentamiseen. ”Ja myös sen, että
päätöksiin pystyy oikeasti vaikuttamaan pitkäjänteisellä,
suunnitelmallisella ja määrätietoisella yhteistyöllä.”

Infra ry:llä on vahva 1600 yrityksen kenttä, jonka
äänellä puhua. Perinteisesti siihen liitetään isot
maanrakentamisen urakointiyritykset. Niiden li-
säksi jäseninä on iso määrä pieniä, yhden tai muu-
taman miehen konepalveluyrityksiä. Maaraken-
nusurakoinnin, louhinnan ja kiviaineksen lisäksi
Infran toimialoja ovat vahva asfalttiteollisuus, pie-
nempiä toimialoja edustavat ajoneuvonosturit ja
purku-urakoitsijat. On siellä betoniakin: Pian oman
toimialan louhintajaostoon kuuluvat kalliorakenta-
jat ja tunnelirakentajat, josta löytyvät muun muas-
sa ruiskubetonoijat.

VAUHTIA MYÖS VAPAA-AIKANA
Ajankäytön osalta nykyiset pelit ja vehkeet ovat iso
apu. ”Kun aamulla nousen Salossa junaan, työpäi-
vä alkaa saman tien. Ja niin näyttää alkavan myös
90 prosentilla muista junaan nousevista. Helsingin
rautatieasemalta Unioninkadulle on sopiva kävely-
matka. Lisäksi teen paljon töitä Infra ry:n Turun pii-
ritoimistossa. Kesällä matka sinne taittuu usein
moottoripyörällä.

”Tänne Helsinkiin moottoripyöräilen harvemmin
ihan käytännön syistä: ajaessa ei voi puhua puheli-
messa. Myös palaverivaatetuksen mukana kuljet-
taminen ja vaihtaminen on hankalahkoa.”

Moottoripyörän Pia hankki puolisoaan peesa-
ten. ”En näet halunnut jäädä kalliolle heilutta-
maan”. Muuhunkin liikkumiseensa, liikuntaan, Pia
kertoo tarvitsevansa jotain hauskuutta. Talvella
hänen lajinsa on laskettelu. Vauhtia on ollut, siitä
kertovat kolhut: kipsatut luut kädessä ja uudet jän-
teet polvissa.

Pia myöntää, että työt kulkevat välillä kotiinkin.
12-vuotiaan Meri -tyttären ansiosta läppäri aukeaa
kuitenkin vasta myöhäisillasta. Viljatilan töistä
vastaa puoliso, Pian vastuulla on sekä talous- että
ympäristöasioihin liittyvä kirjanpito. Ympäristöasi-
oihin liittyvä paperisota onkin nykymaanviljelijälle
varsin mittava askare.

 Sirkka Saarinen
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