Henkilökuvassa Keijo Pekkarinen

Betonilehden henkilögalleriassa on
haastateltavana rakennusinsinööri
Keijo Pekkarinen (s. 1975 Kuopiossa).

Rakennusinsinööri AMK Keijo Pekkarinen on
ehtinyt olla lähes puolet elämästään, liki 20
vuotta, töissä Lujabetoni Oy:ssä. Opiskelujen
takia tosin osan ajasta ’vain’ kirjoilla. Keijon
työnkuva on ehtinyt tuona aikana vaihtua:
aluksi hän työskenteli kirvesmiehenä, nyt hän
on runkohallin linjavastaava.
Peruskoulun jälkeen Keijo kävi ammattikoulun ja valmistui kirvesmieheksi. ”Sitten vuosi
töissä ennen armeijaa ja takaisin töihin. Kirvesmiehen pestin sain vuonna 1995”, hän kertaa.
Takaisin koulunpenkille
Lisäopiskelu kiinnosti ja kuuden vuoden työssäolon jälkeen Keijo pyrki ja pääsi Savonia
ammattikorkeakouluun.
”Rakennuspuolelle tietysti. Olihan siitä jo
kokemusta ja näkemystä”, hän toteaa ja lisää,
että koulussa työkokemuksesta oli iso hyöty.
”Tiesi jo valmiiksi mistä opinnoissa on oikeasti
kyse.”
Keijo oli opiskeluajankin kesät töissä Lujabetonilla, jonne myös palasi rakennusinsinöörin
todistus taskussaan.
”Ensin työnjohtajana, sitten linjavastaavana
maatalouden vakioelementtipuolella. Nyt olen
ollut pari vuotta runkohallin linjavastaavana.
Runkohallin tuotteet olivat jo tuttuja, sillä omaa
yksikköä vetäessä olin tehnyt myös jännebetonin tuotannonsuunnittelua”, Keijo kertoo.
Hyvä työtilanne
Runkohallissa Keijolla on kaverina toinen
työnjohtaja. Työntekijöitä runkohallissa on
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yhteensä 28. Syyskuussa, ennen lokakuussa
tiedossa olevaa ’täyttä tohinaa’, työntekijöitä
oli parikymmentä. ”Osa porukasta on lainassa
maatalouden elementtejä ja seinäelementtejä
tekevissä halleissa.”
”Kaikkia runkoelementtejä, myös jännitettyjä. Tarvittaessa myös erikoistuotteita”,
Keijo summaa runkohallin tuoterepertuaarin.
”Kehitystyötä tehdään työn ohessa, käytössä
on muun muassa itse kehitettyjä muotteja ja
muottitekniikoita.
Iso investointi on vanhan nosturiradan uusiminen. Se tehdään kahdessa vaiheessa: ”Tänä
vuonna asennetaan puolet radasta valmiiksi
ja työ jatkuu keväällä, jolloin saamme loppuradan käyttövalmiiksi. Samalla uusimme yhden
uuden nosturin, jonka saamme käyttöön tämän
vuoden puolella.”
Lujabetonilla on Siilijärven tehdasalueella
henkilöstöä yhteensä noin 170. Hyvä työtilanne
näkyy myös työntekijöiden määrässä, Keijokin
kertoo palkanneensa kevään ja kesän aikana
seitsemän uutta ammattimiestä, joista viisi on
vakinaista.
Työturvallisuus aina ykkösasia
”Työturvallisuus on aina ykkösasia”, Keijo linjaa
ja jatkaa siitä huolehtimisen olevan jokaisen asia.
Työturvallisuus -kysymykseen kirvoittaa
Lujabetonin hyvät tulokset työturvallisuuden parantamisessa. Yritykseen on esimerkiksi
tullut voittoja betoniteollisuuden järjestämissä
valtakunnallisissa työturvallisuus -kilpailuissa.
Myös runkohallissa tulokset ovat olleet hyviä:

Viime vuonna siellä saavutettiin 0-tapaturmaa
tulos. Lähtökohtana oli muutama vuosi sitten
9 tapaturmaa vuodessa.
”Tänä vuonna runkohallissa on tapahtunut
yksi, onneksi lievä, työtapaturma”, Keijo kertoo.
”Pieniä ja isoja asioita yhdessä tekemällä”,
Keijo vastaa kysymykseen miten hyvät tulokset
on saavutettu.
”Tietysti huolehditaan siitä, että kaikilla on
käytössään oikeanlaiset henkilökohtaiset suojaimet ja siitä että kaikki tosiaan käyttävät niitä.”
”Alkuvaiheen muutosvastarinnasta henkilökohtaisten suojainten käytöstä ei ole enää
tietoakaan. Välillä joku voi vielä harmitella että
kypärä haittaa tietyssä asennossa työskentelyä.
Mutta useammin kypärä saattaa jäädä vahingossa päähän kotiin lähtiessä, ainakin itselläni”,
hän naurahtaa.
Runkohallin korkeuseroja poistettu
Suuri osa hyvistä turvallisuuskäytännöistä on
Keijon mukaan sinänsä yksinkertaisia, mutta
toimivia keinoja, joilla poistetaan erilaisia vaaranpaikkoja. Toki isompiakin muutoksia tarvitaan varsinkin vanhojen hallien lay-outeissa,
jotta tuotanto saadaan sekä turvallisemmaksi
että tehokkaammaksi.
”Vanhimmat tilat on rakennettu 50-luvulla,
ne ovat runkohalissa tosin enää varastokäytössä. Erityisesti vanhan hallin lattian lukuisat korkeuserot ovat olleet meille pieni, mutta
samalla iso turvallisuusriski. Runkohallissa
olemmekin poistaneet korkeuseroja valamalla lattiatasoja samaan korkoon. Olemme
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myös nostaneet työtasoja, jolloin työskentely
helpottuu. Samoin työkaluille on järjestetty
omat paikkansa, joissa ne myös pidetään.
Kaikki sirkkelit on uusittu”, Keijo esittelee ja
korostaa siisteyden ja järjestyksen merkitystä:
”Aikaa ei kulu asioiden etsiskelyyn, kun kaikilla
työkaluilla on oma paikkansa.”
Tehdyt toimenpiteet ovat hänen mukaansa
samalla osoitus siitä, ettei hyvien työturvallisuuskäytäntöjen toteuttamista tarvitse lokeroida muusta tekemisestä irralliseksi asiaksi.
Päinvastoin: turvallisesti tehdyn työn tulos on
myös laadultaan hyvää.
Läheltä piti -ilmoituksia kiitettävästi
Keijo korostaa, että hallissa töitä tekevät tietävät itse kaikkein parhaiten, mitkä ovat ne
vaaranpaikat.
”Henkilökunta on sisäistänyt hienosti myös
Läheltä piti -tapauksista ilmoittamisen. Niistä
ilmoitetaan todella hyvin. Ilmoitukset kirjataan
suoraan järjestelmäämme ja ne käsitellään heti
viikkopalaverissa. Yhdessä mietitään mitä voidaan tehdä. Vakavat vaaranpaikat poistetaan
tietysti heti. Isompia muutoksia valmistellaan
yhdessä ja investoinnit toteutetaan omistajien
päätöksien mukaisesti.”
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Työturvallisuuskilpailuja Keijo pitää hyvinä
kannustajina. ”Ulkopuolinen asiantuntija näkee
nekin riskipaikat, joille itse on jokapäiväisessä
ympäristössä saattanut sokeutua”, hän perustelee.
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Liikunnasta ja luonnosta
vastapainoa työlle
”Välillä päivät venyvät”, Keijo myöntää. Esimerkiksi viime talvena, kun tehtiin Äänekosken
biotuotetehtaan isoa runkotoimitusta tiukalla
aikataululla, Keijo naurahtaa käyneensä kotona
vain nukkumassa.
Vastapainoa työlle hän löytää erityisesti
liikunnasta ja luonnosta. Kaverina on usein
avovaimo tai perheen saluki-koira Tito. ”Tai
välillä Titonaattori”, Keijo naurahtaa 2,5-vuotiaan koiran käytöstä.
”Talvella hiihto ja erityisesti retkiluistelu,
kesällä lenkkeily, metsästys, metsätyöt. Yhteistä
niille ovat maisemat, joita katsellessa mieli
lepää”, Keijo kertoo vapaa-ajan harrastuksistaan.
Lomalla lähdetään yleensä saman tien
reissuun: ”Viime kesänä suuntasimme Haltin
ja Kilpisjärven kautta Lofooteille. Upeita maisemia, suosittelen jokaiselle.”
Sirkka Saarinen
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Nelikymppinen Keijo Pekkarinen toteaa vuosien

ja työkokemuksen rauhoittaneen: ”Turha hötkyilyn
sijaan kannattaa pysähtyä ja miettiä. Se on myös työturvallisuutta. Kokemus on osoittanut että kaikki asiat
ovat yleensä ratkaistavissa ja korjattavissa.”
Retkiluisteluun on Siilinjärvellä ja Kuopiossa

mainiot mahdollisuudet. 20–30 kilometrin lenkki
auringon paistaessa on Keijo Pekkarisen mukaan
rentoutumista parhaimmillaan.
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