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JOHDANTO 

 

Kaksikymmentäyksi vuotta insinööritoimistossa pohjakoulutuksena markkinointimerkonomin 

opistollinen tutkinto ja maisterin paperit folkloristiikasta ja semiotiikasta on ollut erikoinen 

urapolku. Leipätyön ohella olen kehitellyt omiani melko runsaasti, työsaavutuksista tärkeimpiä 

ovat sertifioidun toimintahallintajärjestelmän luominen, ylläpito ja koulutus. Matkan varrella 

suoritin tuotekehittäjän tutkinnon ja delfoi-opintoja, jotka kaikki tein omalla tavallani taipumatta 

totunnaisuuteen. Johtamisoppini opiskelin 12 manage-sivuilta, Projektijohtoyhdistyksessä sekä 

ISO-standardeista. Hieman luin liikkeenjohtokirjallisuuttakin.   

Urani aloin vuosituhannen alussa vuonna 2000 Matti Hallasaari Oy:ssä, jonka toimitusjohtajana 

toimi Ilkka Råman, kunnes hän irrottautui omaan yritykseen Vahvacon osakeyhtiöksi. Ensimmäisiin 

tehtäviini kuului laatujärjestelmän luonnin ohella kotisivun perustaminen ja yrityskulttuurin 

kouluttaminen. Halusin jotain erilaista ja mielenkiintoista kerrottavaa sivuille, joten tilasin teknikko 

Jorma Heinoselta kirjoitussarjan. Tuolloin jo eläköitynyt Havilassa asunut armoitettu kynäilijä 

luovutti käyttööni kasan juttuja.  

 

Teknikon oppiarvo on jo historiaa, samoin ns. komennustyöt eli matkatyöt työmaakomennuksille. 

Tuo 1970-luvulla huipussaan ollut työmuoto on sekin kuihtunut ja muuttunut toisenlaiseksi 

digitalisaation myötä. Kyseessä on siis muistelmat, jotka ovat arvioni mukaan Vahvacon Oy:ltä 

kulttuuriteko. Olen jäsentänyt ne tavallani. Semiotiikan kehittymisen osatekijänä pidetään 

strukturalismia, tekstien rakenteiden merkityksen tutkimista. Folkloristiikkaakaan ei enää 

sellaisessa muodossa ole kuin mitä sitä opiskelin.  

 

Jorma osasi kertoa ja kirjoittaa stadin slangia, sörkän kulmien sosiaalista murretta, mutta myös 

yleiskieli sujui. 
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 Kaavio 1. Jorman jutut teemoittain. 

 

 

 

Juttusuman voi luokitella myös kolmen tason tarinointina, koska tarinoita on yhteensä 21 + 1. 

Ylimääräinen juttu on kannen nimikkotarina, joka kertoo valaistumisen hetkestä Moskovan 

metrossa. Asiantuntijuus on fokuksena sen vuoksi, että Jorma Heinonen tunnettiin asbestiin 

erikoistuneena asiantuntijana, joka eläkepäivillään työsti käsikirjaa aiheesta. Kuten jutuista näkyy, 

teknikko on tosita maata kuin insinöörit, hänessä oli hersyvyyttä ja huumoria muille jakaa. Jorman 

juttujen parissa viihtyi. Oma asiantuntijuuteni perustuu katoavan perinteen pelastamiseen, siihen 

minulla on sanantaju.  

Lyhyesti luonnehtien Jorman jutut voidaan luokittaa kolmeen tarinakategoriaan, joista samalla 

kuvastuu hänen mielenkiintonsa ja luonteensa juonteet. Jutut julkaistaan näissä ryhmissä.  

 

 

 

 Kaavio 2. Kolme tarinallisuuden lajia 

 

Tarinat ovat siinä muodossa kuin ne on Jormalta saatu, lopussa Jorman mainitsemat metatiedot.  

Rothman ´sin putkistot on aiemmin julkaistu Vahvaconin 10-vuotisjuhlajulkaisussa.  
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PÄIVÄ, JOLLOIN TIESIN OLEVANI VANHA ! 

 

Tempus fugit, aika nakertaa, vanhuus tuo muita mukanaan... Ikään ja sen muuttumiseen, 

kasvuun, liittyy kai lähes loputtomasti eri sanontoja, sananparsia. Niillä on tarvittaessa helppo 

katkaista jutut, jos asiasta näyttää muodostuvan enemmän kuin tavallinen tokaisu.   

Sanonnat ovat tietysti myös tosiasioiden huomaamisia, vaikka niihin useimmiten suhtaudutaan 

kuin litaniaan, sisällyksettömiin sanoihin. 

 

Itse kuitenkin totean, että hengästyn helpommin, en kuule enkä näe niin kuin ennen. En jaksa 

tyhjänpäiväistä sanojen märehdintää, lässytystä, ja aina vaan harvemmin tulee todella uusia, 

mukaansa tempaavia asioita vastaan, kaikesta it-tekniikasta ja medioista huolimatta. Huippu-

urheilukin on lähinnä joidenkin henkilöiden ammatin harjoittamista ja bisnestä. Kateeksi käy niitä, 

jotka saavat tunneorgasmin jostakin pallonpotkinnasta. 

Jos on intohimoa ja halua, sitä pystyy lähes kaikkeen, mihinkä 20 vuotta sitten, se vaan vaatii 

enemmän aikaa. Ja paremmat perustelut. 

 

Silti useimmalle on mahdotonta sanoa täsmällisesti, milloin ja missä on todennut itsensä vanhaksi. 

Minä tiedän. 

 

Minulle se tapahtui Moskovan Metrossa, eräänä sunnuntai-iltapäivänä marraskuussa 1998. Olin 

silloin töissä Kuntsevossa, kaupunginosassa n. 6 km:n päässä keskustasta. Olin käynyt asialla 

keskustassa, ja palaamassa asunnolle. Seisoin vaunussa, vaunu ei ollut ihan ahtaaksi saakka 

täynnä. Seison yleensäkin, periaatteena ” tosimiehet ei lähiliikenteessä istuskele”.  Juna oli juuri 

lähtenyt Kutusovskajan pysäkiltä, kun se tapahtui. 

 

Oikein siisti, tuollainen alle kolmekymppinen kaveri, opiskelija ehkä, nousi istumapaikaltaan ja 

tarjosi sitä minulle. Ensin katselin hieman hölmistyneenä ympärilleni, nähdäkseni kenelle hän sen 

paikkansa haluaa luovuttaa. En huomannut muuta ehdokasta, ja nuorukaisen katse ja hymy 

todisti epäilyni oikeaksi. Minulle. Hymyilin takaisin ja nyökkäsin, en paljastanut teon aiheuttamaa 

hämmennystä, ja istuuduin. 

 

Teko vahvisti jo aikaisemmin heränneen epäilykseni, olin tulossa vanhaksi. Matka Kuntsevskajan 

asemalle ei montaa minuuttia enää kestänyt, mutta poistuin Metrosta eri miehenä kuin siihen 

sisään mennessä.  

 

Nyt olen vanha, todistetusti. Selitys on paikallaan. 

Metrovaunuissa on merkittyjä istumapaikkoja, joiden käyttöön ovat oikeutettu ”sotainvalidit, 

invalidit, vanhemmat pienten lasten kanssa ja vanhukset”. Teksti on ikkunassa penkin takana.  

Penkit ovat vaunun ulkoseinällä, pituussuunnassa. Niistä sitten luovutetaan istumapaikka yhtä 

hanakasti siellä kuin Suomessakin, eli eipä juuri millään.  
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Olen nähnyt jalkapuolen invalidin seisovan näitten paikkojen edessä, ilman, että kukaan olisi 

takapuoltaan saanut irti mistään penkistä. Katselivat sentään sivulle lattiaan.  

Totta on, että olin keikalle Moskovaan lähtiessä vanhuuseläkkeellä, mutta kuitenkin… 

Lohtua sain sitten seuraavana vuonna. Olimme matkalla talon autolla Stroiprojektiin, 

suunnittelutoimistoon.  

 

Matka kesti tunnin. Siinä oli mukana betoni-insinööri, noin kolmekymppinen DI. Matkalla juteltiin 

kaikenlaista, puhuttiin mm ajokorteista, jolloin kehuin oman korttini olevan pian viisikymppinen. 

Vilkaistuaan minuun, tämä daami nappasi  kaulassani roikkuvan kulkuluvan ja katsoi 

syntymäaikani, sanoi sitten ”hei, kuule sä annat toivoa nuoremmilles, ei elämä lopu 

nelikymppisenä eikä viiskymppisenä ja näyttää jotkut kuusvitosetki elävän täysillä”! 

 

Oli se niin hyvää balsamia siihen aiempaan sielun haavaan, että siitä ei tullut traumaa!       
 

Moskovassa lokakuu 98 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tämä merkki osoittaa tekstien jakautumisen tarinalliiksi ryhmiksi.  

Ryhmiä on kolme. Alussa on koonti kunkin ryhmän jutuista. Osa 

jutuista on stadin slangilla, ne on väritetty tummansinisellä- 
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Iidan Mosse 

Rislakin Jaguaari 

Alfan jakkarat 
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               IIDAN  MOSSE, minä mukana 

 

Moskovan työmaalla asui  saksalaispari, Iida ja Hessu. Moskova ei kesälläkään ole kovin mukava 

asuinpaikka, ja siksihe olivat hankkineet kesämökin jonkin matkan päästä. Ja Mossen millä kulkea. 

Hessu oli käymässä Saksassa ja Iida oli sitä mieltä, että siellä mökillä piti tehdä talveksi joitakin 

hommia. Me suomalaiset, Hannu, Esa ja minä lähdettiin. Oltiin yksi sunnuntaipäivä lokakuun 

alussa siellä ja saatiin hommat tehtyä. Illansuussa kotia kohti. 

 

Matka sujui hyvin, paitsi sitä, että autosta katkesi tuulettajan hihna. Sellainen saatiin ohi ajavasta 

samanlaisesta. Iida oli sitä mieltä, että meidät oli palkittava ja kutsui virvokkeille Rosie O’Gradyyn. 

Vaatteiden vaihto ja matkaan ’taksilla’. Ilta kului rattoisasti, väkeä oli sopivasti. 

Kun tuli lähdön aika, Iidapa ei tahtonutkaan. Tunnin verran houkuteltiin, vaan kun ei niin ei. Me 

otettiin ’taksi’ ja mentiin, Iida oli puolensa pitävä ja osasi venäjää, varmaan pärjäsi. 

Kun Hessu tuli takaisin ja kuuli asiasta hän vähän mökötti, ei tiedetä kuka jutun kertoi. 

Marraskuulle tultaessa hinattiin Mosse työmaalle, ei käynnistynyt, piti tehdä jotakin. Minä lupasin 

yrittää. Heti kun siitä nosti konepellin ylös, oli kymmenittäin ihmisiä neuvomassa. 

Sain auton käyntiin, siinä oli joku mekaaninen vika, ei ollut mittareita, en tiennyt mikä. Hessu 

tarjosi kuitenkin sapuskat Saksan lähetystön ravintolassa, sinne pääsi silloin vielä ulkopuolisetkin, 

siisti ja ’ekonomisch’ paikka. Mentiin Mossella ja tultiin poiskin. 

 

Joulun alla kun tuli kylmät ilmat se idän ihme ei sitten enää käynnistynyt.  Pari kertaa yritin, sitten 

luovuin, Käydessäni Jouluna kotona otin vähän kaluja mukaan, että sain vian selville. Loman 

aikana oli toimistomme palanut, osansa viivytti sekin. 

Tammikuun puolessavälissä oli sitten puristukset mitattu, viat arvioitu ja venttiileissähän vika 

ilmeisesti oli.  

 

Pakkaset olivat kuitenkin niin kovia, ettei ulkona työnteosta tullut mitään. Kaiken lisäksi tapahtui 

kotona Suomessa ikävä asia, jonka takia olin poissa kuukauden. 

Kun palasin olikin jo helmikuu lopuillaan. Uudet osat ehdittiin hakemaan vasta maaliskuun 

puolessa välissä, torilta tietysti. Puuttumaan jäi vain imusarjan tiiviste. 

Hessu oli lähtenyt takaisin Saksaan, nyt lopullisesti. 

Minä sitten värkkäsin sitä autoa lauantaisin, etupäässä yksin. Eihän työ kovin kumma ole, mutta ei 

olleet kaksiset olosuhteetkaan. Työn tein pihalla ja jos satoi tai myrskysi hommista ei tullut 

mitään, ja tahtoi kalujakin puuttua, en minä kotoani koko korjaamoa tuonut. Iso määrä oli myös 

tuhoutunut tulipalossa. Osan oli palokuntakin korjannut ns. parempaan talteen. 

Sunnuntait olin varannut muille menoille, silloin ei energiaa tuhlattu Iidan Mosseen. 

Aikanaan, Vapun alla homma oli tehty, moottori käynnistyi ja kävi jotenkin. 
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Käynnistin sen sitten työaikana ja heti oli melkein koko porukka kääntämässä ja kiertämässä 

kaikkia liikkuvia osia. Ilmoitin silloin Iidalle, että käskee sen apumiesneuvoston hittoon siitä. 

Melkeinhän se neuvosto häipyi, sain auton noin kuntoon, ajo- kuitenkin. 

 

 

 

Kyllä sillä ajettiinkin! Kuskeja piisasi vaikka kuinka, bensa haisi ja matka taittui. 

Iida sitten rupesi tarjoamaan rahaa maksuksi hommasta, mutta minä sanoin että ”it was just a 

pleasure”, enkä ottanut. 

Iida kuitenkin tarjosi hyvän lounaan ravintola Pragassa, parhaan minkä olen Moskovassa saanut ja 

käydessään Saksassa toi minulle taulun, MB 300 Mövenflügelistä, ei Mossesta!. Iltapäivä käveltiin 

Arbatilla ja Mossehomma oli meidän kohdaltamme ohi. 

Juttua siitä riitti työmaalla ajoiksi, ei tahdottu uskoa kun kerroin miten olin työstä maksun saanut. 

Jonnekin se auto on nyt tietysti hävitetty, mutta en ole tullut kysyneeksi minne.  

 

kirjoitettu 07.04-01               Iidan Mosse yk 07.04. –01            Moskovassa talvella 94…95 
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                                 EERO-PEKAN  JAGUAARI 
 

Asuessamme Lapinlahdenkadulla, oli Ruoholahdenkadun Kantaravintola, Kanttari, muodostunut 

kantapaikaksemme. Parin vuoden aikana sinne oli kehittynyt tuttavapiiri, melkein aina kun 

Kanttarissa kävi, tapasi tutun. 

Tiedot ihmisistä ja heidän toimistaan levisi ja niitä sitten käytettiin hyväksi. Kapakkajuoruja. 

Eräänä maaliskuun –92 iltana tuli luokseni Kari L, joka tiesi minun askarrelleen autojen kanssa ja 

kertoi kaverista, jonka Jaguar oli pimahtanut kesken matkan viime syksynä ja nyt se pitäisi saada 

kuntoon. 

Sain E-P Rislakin puhelinnumeron ja otin yhteyden. Auto oli JAG-autossa Nurmijärvellä. JAG-auton 

hintatarjous auton kunnostamisesta oli liian korkea, se piti saada kuntoon ja katsastettua 

halvemmalla.  

Sovittiin homma, noin periaatteessa. 

 Ajoneuvo pitäisi ensin hakea Paimioon.  JAG-auton Hirvosen arvio hommasta oli pyöreät 

satatuhatta tai harrastelijalle kahden vuoden työ. 

Kävin katsomassa sitä autoa ja aika surkeahan se oli. Kesä olisi mennyt ja talvi melko pitkällä, 

ennen kuin sillä ajettaisiin, mutta päätin yrittää. 

Auto osoittautui olevan vuoden –56 mallinen Jaguar 3,4 Litre Saloon.  

3.5  klo  8.30 sitten lähdettiin Jarin ja Jonin kanssa hakemaan sitä Jaggea.  Jarilla oli Mac Gregorin 

iso pakettiauto vetoautona, Kaarinan Shellista vuokrattiin perävaunu. Ihan pienillä vehkeillä ei 

voinut olla liikkeellä, Jaguar painaa liki puolitoista tonnia (1375 kg) 

Matka meni mennen tullen hienosti. 

Auto saatiin näppärästi sisäänkin Pajaan.  

Ainoa välikohtaus sattui silloin, kun auto seisoi jo Pajan pihalla. Jonin, joka oli 6..7 vuotias, piti 

saada istua kuskin pukilla ja hän, astuessaan alas putosi suoraan ojaan. Vyötäröään myöten. Oli 

vaikeaa pidätellä naurua kun kaivettiin sammakonkutua taskuista ja kakkaa housuista. Kotiin hän 

pääsi sitten kyllä kenenkään huomaamatta, vain pyyheliina verhonaan. Joni ei vielä nytkään, 

kymmenen vuoden kuluttua ole oikein vakuuttunut tapahtuman humoristisuudesta.  

Sitten töihin. 

 Jaguarista moottoria ei saa ulos nostamalla, vaan se pitää ottaa alakautta. Autosta irrotetaan 

etuakseli, moottori lasketaan alas, kori nostetaan päältä pois, moottori siirretään syrjään ja kori 

lasketaan alas pukeille. 

Näin nyrkkipajassa. 

Sitten vaan moottoria purkamaan siinä lattialla, lavan päällä. Moottori painaa liki viisisataa kiloa, 

niin että ei sitä millään ruokapöydällä pureta. 

Kun kansi oli otettu pois, ilmeni käyntihäiriönkin syy. Viitossylinteristä oli venttiilinjousen lukko 

pettänyt ja venttiili päässyt putoamaan. Mäntä sitten löi siihen ja se vääntyi. 

Sitä sain pitkään pohtia, mistä mokoma kumma vika voisi johtua, mutta kyllä se selvisi. 

Samalla kuitenkin päätettiin suorittaa koko moottorin katselmus ja kunnostus.  

Olihan siinä sitä kunnostusta. 

Heti, konepellin avauksen jälkeen, sattui pahasti silmään kirkkaansininen Bosch’in sytytyspuola. 

Lucas sen piti olla ja semmoisen minä siihen laitoin! Sitten myöhemmin. 
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Sylinterit oli porattu kuudenteen (0.06” eli n. 1,5 mm) ylikokoon! Siinä oli kuitenkin Hepoliten 

alkuperäislaatua  olevat männät, mistä lie saadut. Tehtaan valmisteet loppuvat neljänteen 

ylikokoon. 

 On mahtanut olla supliikkimies edellisen omistajan käyttämä korjaamon isäntä. Yhtä porausta 

kohti autolla pitäisi voida ajaa varttimiljoona mailia! 

Kaliforniassa kumminkin!  

Kampiakseli oli kerran hiottu. 

Koko hommassa eniten kauhistutti se, että siinä oli vaihteistona kolminopeuksinen automaatti. 

Ilmoitinkin, että minä en siihen puutu, mikä melkein pitikin paikkansa. 

Kun moottori oli palasina mittailin tarvittavat koneistukset ja tein luettelon tarpeellisista varaosista. 

Koneistukset tehtiin Tumossa, kaikki melkein OK. Varaosia ostelin sieltä ja Naantalissa 

sijaitsevasta Sijoitusautot nimisestä liikkeestä. Yleisvaraosat kuten letkut, -siteet, BSF-kierteiset 

ruuvit ja mutterit luotettavista tarvikeliikkeistä. 

Varsinaiset varaosat maksoivat maltaita. 

Touko ja kesäkuu sitten menivät auton muita kohteita rakennellessa. Voimansiirron kaikki tiivisteet 

vuotivat. Onneksi stefat ovat standardikamaa, myös tuumakokoisina, eivätkä ne paljon maksa. 

Jarrujärjestelmä oli purettava. Osa putkista piti uusia. Pyörien työsylinterit olivat kovin  kehnon 

näköiset., syöpymiä ja naarmuja, joista osa lähti, loput jäivät.  Purkamisen ja hoonauksen jälkeen, 

kun tiivisteet oli vaihdettu, tein ainutlaatuisen tempun, suoritin sylinterien painekokeen ilmalla! 

Kaikki pitivät! 

Sain moottorin nostettua paikallaan 26.6. Kun se oli paikallaan tuli varsinaisen luovan taiteen 

vuoro. Kuinka saan kaikki apulaitteet, kaasuttimet (+erillinen starttikaasutin), laturin, startin 

oikosulun ja solenoidin ja sata muuta kohdetta kytkettyä ja toimimaan. 

Auto oli osin ollut ulkona talven, hallintavaijeri ruosteessa. Pelkkiä lämmityslaitteen läppiä sai 

rassata monta kertaa. 

Piti sen automaattilaatikon momentinmuuntajallekin jotain tehdä, kai joku stefa vaihtaa. Se siitä 

puuttumattomuudesta! 

Mielisananlaskuni ”gutta cavat lapidem, non vi, sed saepe cadendo” toimi tässäkin: Ajan kanssa se 

hoituu! 

27.6. oli kytkennät sen verran pitkällä, että käynnistin moottorin. Se käynnistyi hyvin. Ei se tietysti 

heti puhtaasti käynyt, mutta kumminkin kelvollisesti. 

Jarrujen kanssa kävi vahinko! Jaggehan oli vielä sitä ikäluokkaa, että siinä oli yksipiirijarrut, 

käsijarruhan ei näissä levyjarrullisissa ole mistään kotoisin. Olin pari päivää ennen katsastusta 

koeajamassa sitä, kun siitä katosi jarrut, täysin. Poljin vain kolahti pohjaan. 

Se oli niitä harvoja hetkiä autossa, jolloin olen todella pelännyt. Ei jarruja, käsijarru pelkästään 

viitteellinen, automaattilaatikko, ei voi jarrutta vaihteilla, alamäki, loiva mutta kuitenkin. Ja 

ykköstie edessä! 

Onneksi oli illansuu ja liikenne vähäistä. Valuin hiljaa ykköstielle, jolla ei sillä kohtaa ollut 

liikennettä ja sain auton pysäkkilevennykselle. Varttitunnin mietin mitä tekisin? Pyörsin auton 

ympäri ja lähdin pikkuhiljaa ajamaan Paimion keskustaa päin. Nopeuteni oli 10…15 km / h. Jos 

tulisi tiukka paikka, ajaisin ojaan. Ei onneksi tarvinnut. 

En katsonut sinä iltana mikä oli vikana. 
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Vika oli simppeli, enkä tee sitä toiste. Vasempaan takapyörään johtava, uusittu putki, oli taivutettu 

liian isolla säteellä ja se hankasi yhteen kohtaan vanteessa. Siitä sitten nesteet ulos ja auto oli 

jarrutta.  

Tällainen opetus tarvitaan vain kerran. Harvoin siitä pääsee näin halvalla! 

Loppukesästä sitten rakentelin rinnan omaa Bemariani (vuoden –73 3,0 S), siinä oli kanssa 

aikamoinen puuha. 

Lisäksi oli paikallisia rempanteettäjiä. Kaikenlaisia. Käytinkin itsestäni nimitysta ”valtion 

subventoima päätoiminen harrastaja” enkä suinkaan työtön. 

Oli se Jaggen tekeminen vähän rahastakin kiinni, likipitäen samaa PA-porukkaa teettäjä ja tekijä.  

Kesällä auto oli Rislakilla käytössä. Se teki kuitenkin kerran lakon Merisataman huoltoasemalla. 

Koska olin menossa Helsinkiin, lupasin tulla auttamaan sen päiväjärjestykseen palauttamista.  

Tulpista puuttui kipinä, se ei siitä syystä lähtenyt käymään. 

Siitä sitten vaan hakemaan sitä kadonnutta kipinää. 

Kävin lävitse sytytysvirtajärjestelmän, enkä löytänyt vikaa. Jonnekin se kipinä hukkui. Siitä 

Lucaksen puolasta kipinä lähti. Tarkastin virranjakajan kannen, näkyisikö merkkiä läpilyönnistä. Ei 

päältä eikä sisältä näkynyt. 

Tarkastelin osia kirkkaassa iltapäiväauringossa, ja sitten se näkyi. Hiiltynyt raita virranjakajan  

pyörijän sisäpinnassa ja toden totta, siinä se oli! 

Uutta osaa ei siihen hätään saanut mistään, päiväkin rupesi olemaan ehtoon puolella. Pahvista ja 

kynsilakasta (mistähän se saatiin?) väsättiin tilapäinen eristys ja vastoin läsnäolijoiden luuloa auto 

käynnistyi. Vaikeasti startti jaksoi enää pyörittää, mutta sentään tarpeeksi! 

Selvisi sekin, miksi sen käynti oli joskus vähän protisevaa. Sama vika. 

Kuitenkin alkusyksystä (9/9) sain Jaguarin siihen kuntoon, että tarjosin sitä katsastukseen 

Kaarinassa. Pienellä narinalla höystettynä se meni läpi. Eihän se homma sentään vienyt kahta 

vuotta eikä sataa tonnia! 

Kun vein auton Helsinkiin, ajoin Nurmijärven ja JAG-auton kautta. Hirvonen onnitteli, kertoi 

arvelleensa ”mitähän tuostakin hommasta tulee”. Sanoi nähneensä niin monenlaista 

remontintekijää. 

Esa-Pekka oli todella riemastunut. Eikä aiheetta. 

Ajanmittaan saatiin sitten taloudellisetkin seikat selvitettyä molempia osapuolia tyydyttävällä 

tavalla. 

Homma oli valmis. 

Seuraavaksi sitten se oma Bemari. 

 

Tapahtuma-aika 03…12. 92                           kirjoitin 05.08.01 
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                                 ALFAN JAKKARAT 

Ostin joskus 80-luvun loppupuolella romukuntoisen Alfa Romeo 2000 Berlinan. Auton 

valmistusvuosi oli 1972. Auto oli tosin katsastettu ja rekisterissä, niin että sillä sai ihan laillisesti 

ajaa. Tarkoitukseni oli rakentaa siitä käyttökelpoinen ajoneuvo. Sellaisen siitä teinkin, tosin 

melkoisen avustajakaartin tukemana ja ajan kuluessa. Asuin Helsingissä, Lapinlahdenkadulla, 

jossa ei ollut minkäänlaisia mahdollisuuksia homman hoitoon. Ajoin sen Paimioon, jossa 

käytettävissäni oli kohtalaiset työskentelytilat. Tarvittavat työkalut minulla oli ennestään. 

Ammattitaito kehittyisi edelleen työtä tehdessä. Töihin. Auto purettiin alkutekijöihinsä Paimiossa. 

Moottorin sain tuotua Vantaalle, Miettisen Reijon autotalliin, jonne oli sentään helpompi matka 

kuin Paimioon. Olin silloin vielä töissä. Korin vein tutu lIe alan miehelle Turkuun. Istuimet ja 

oviverhoukset haki eräs Turun rannikkopitäjässä töitään tekevä verhoilija, korin kunnostajan tuttu. 

Autoon jäi vai sen siirroissa välttämätön kuljettajan istuin, jakkara. Hankin verhoiluun käytettävän 

kankaan ja toimitin sen verhoilijalle. Koska auton valmistumisen ajasta ei ollut muuta tietoa kuin 

se, että kaukana -se on, asia sovittiin niin, että ilmoitan verhoilijalle pari kuukautta ennen kuin 

verhoukset pitää olla valmiina asennettavaksi. Alfaa sitten rakennettiin hartaasti ja kauan. 

Korimies rakensi koria liki kaksi vuotta ja maalauskin vei aikansa. Autosta poistettiin kokonaan ja 

tarkasti sen punainen väri ja se maalattiin tummanvihreäksi johonkin Aitan omaan sävyyn. 

Punaista jätettiin koko autoon kämmenen kokoinen pläntti takapenkin selkänojan taakse, malliksi 

vanhasta. Rakensin itse sen moottorin, jossa ei kuitenkaan paljon mitään tekemistä ollut. Venttiilit 

piti tietysti hioa, jakoketju vaihtaa, starttimoottori ja laturi tarkistaa. Muitakin normaalin huollon 

piiriin kuuluvia töitä tehtiin, ei kuitenkaan sellaisia, joita minä pidän varsinaisina korjauksina. 

Moottori on varsin simppeli ja erinomaisen luja konstruktioltaan, mutta huolella tehtynä siihen 

tarkistukseen ja huoltoon meni aikaa. Taka-ja etupään pyöränripustukset oli palasina, ne 

puhdistettiin ja ruostesuojattiin . Tein porukan kanssa täydellisimmän kunnostuksen, mitä olen 

koskaan tehnyt, ja joitakin vanhoja autoja on sentään rakenneltu. Osia oli onneksi saatavissa 

kohtuuhintaan ostamalla ne suoraan Saksasta. Tilaus firmaan, joöta sitten tuli ilmoitus osien 

lähettämisestä ja lasku. Se maksettuna tulliin, pakollisten maksujen suoritus ja osat olivat minun. 

Viimeisimpiä puuhia on tietysti sisustuksen kunnostus. Oleellisena elementtiä siihen kuuluu 

"jakkarat" ja niiden sekä ovipaneelien, "pahvien", verhoilu . Missä hitossa ne ovat? Missä ne ovat 

olleet nämä kolme vuotta? Muistin minne olin ne jättänyt ja aikani haettuani löysin verhoilijan 

puhelinnumeron jostakin muistiinpanostani ja ryhdyin soittelemaan. Ei vastausta. Aikani yriteltyäni 

kysyin numerotiedustelusta josta ilmoitettiin, että siinä numerossa ollut yhteys oli poistettu jo pari 

vuotta sitten. En tiennyt yrityksen nimeä ja kaveristakin vain etunimen.  

 
Tapahtui 1993 kirjoitettu 24.07.01 
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SÄHKÖSTOGELLA   DATSHALLE ! 

             (Kesämökkimatka I) 
 

 

 

Galina oli lopputalvesta ja kevään mittaan kutsunut meitä, Dieteriä, Ivetteä ja minua tekeen 

reissun  sen datshalle. Se on lähellä Kashiraa, joka taas on noin sadan kilsan päässä Moskovasta 

etelään. 

Stoge (elektritshkaja!) starttas’ Paveljetskin steissiltä ennen seittemää aamulla. Jo puoli kuudelta 

aamulla stondattiin Korovinskajan varrella nappaamassa ’taksia’ ja sellainen saatiinkin, steissillä 

oltiin hyviss’ ajoin, niin kuin leegio moskoviittiäki. 

Galinalla oli tiketit, tsögattiin se stoge, joka oli jo täynnä kuin nuijalla lyötynä. Piti vaan tunkea 

sekaan. Gimmat ja krääsät saatiin sisälle, Dieter ja minä jäätiin staijailee vaunusillalle, messissä 

juomaa parin tunnin reissua varten. 

Fiilis ja vauhti oli ku’ heti sodan jälkeen Härmässä. Siinä stondattii’ vaunubryggalla monen muun 

reissajan kanssa ja kulkijoilla oli tavaraa messissä, tultiin hyvin skuffatuks’. 

Hyvin tsennaten, että ”what goes in, must come out”, oltiin varovaisia divaamisen kanssa. 

Tunnin kuluttua popula oli skingrannu’ veks’ stogesta niin, että mekin päästii’ tsittaa. 

Elektritshkajan reissu loppu jollekin steissille, jonka nimeä en muista, enkä välitäkään, en tee sitä 

stogereissua  enää. Se ei ollu mikää pikis, stoppas varmaan 5:n km ja minuutin välein.  

Ilma oli lämminnyt melkein helteeksi, ja siinä sitä stondattiin XX:n steissillä, eikä bilikaa missään 

näkyvissä , se tiesi 4:n km:n dallaamista. Kamaa oli aika filde, kaikki messissä, skruudattavat ja 

divattavat, mökiltä sai vain vodaa ja handelia ei edes samalla karttalehdellä. Kameleille sopiva 

homma! 

Käveltiin siinä helteessä, pidettiin tsiigattiin skarppina näkyiskö bilikaa missään. Yksi kuokku, tuli, 

stopattiin se. Kuski oli kuitenkin jollakin duunissa, eikä hivannu otta firiskeikkaa.Sitte vaan sklabbia 

sklabbin eteen, menihän se matka silleenki. Toista tuntia se kuitenk vei. 

Tontilla oli oma kaivo, että päästiin tvettaa ittemme ja kaljat kylmenee. 

Kamat levälleen ja hetken huilimisen jälkee’ Galina  duunas’ borkat ja smirgareita. Se oli 

onnellinen siitä, että talven aikana ei datshaan  ollu brekattu eikä mitään pöllitty. 

Duunareitten datshat ovat primitiivisii’, noin meikäläisen skaalaan sovitettuna. Mitään 

rakennusmääräyksiä tai rajoituksia ei ole ja ku fönarista tsiigaa sen hiffaa. Useimmat ovat kyhätyt 

eri mestoista slumpatusta tai pöllitystä kamasta ja kasatut miten kuten. Tässä ei siitä enempää, 

koko datsha-kulttis on oman stoorinsa väärtti. 

Olimme jo toipuneet reissun stressistä ja tyydyttäneet tarpeet juoman ja ruuan suhteen. 

Päivä oli vasta puolessaan. Dörtsit ja fönarit oli öpnattu, niin että talven sistat hiet tuulettuis’ veks. 

Rupesi, aikainen aamu huomioiden, olemaan päiväunosten aika. Sellaisten jälkeen 

saatiin ruokaa, oikein gutaa. Galina oli meidän muiden bunkatessa duunannu’. 
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Uskomattomia, nämä venäläiset gimmat. Olin jo siellä stroikalla monesti hiffannu, että gimmojen 

messissä Venäjä joko stondaa tai kaatuu. Ei kentsujen eikä muiden fiskaalien, vaan gimmojen, 

näiden sitkeitten ämmien! Kunnioitan heitä, jokaista. 

Loppupäivä iltaan ja yöhön meni tavanomaisesti, stoori flygas ja kalja maistu’. Kyljyksiä ja tsiegura 

grillattiin, tavat on samat heill’ ja meill’ 

Illalla sitten oli kuitenkin aika kliffaa, kauempaa kuului kyllä ääniä, olihan tässä ehkä parinsadan 

mökin kylässä nuortakin jengiä ja moderneja levareita ja radioita. 

Sunnuntaina sitten piti keritä kolmen aikaan lähtevälle stogelle, niin että oltaisiin ajoissa kämpillä. 

Matkan muistettavin osa oli paluumatka, joka on oman osansa väärtti. 

kirjoitettu 06.04-01           Sähköjunalla mökille II, Hs         tapahtui Moskovassa 20.05-95 

 

Kirjoitettu 06.04-01         Sähköjunalla mökille I, Hs       tapahtui Moskovassa 20.05.-95 
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            PALUU     MOSKOVAAN,   SIVISTYKSEEN ! 

                          (Kesämökkimatka II) 

 

Niinpä sitten lähdettiin takasin, vähän myöhässä, tietysti. Ilma oli vielä eilisestä lämmennyt ja 

päivä oli pitemmällä, toisaalta taas nestepuoli oli huvennut, kuorma kevyempi. 

Aikaa oli nirkosesti, kiirettä oli pidettävä, Venäjällähän junat kulkevat ajallaan, sanotaan. 

Puoliläkähtyneinä tultiin steissille ja iloksemme hiffattiin, että brygga oli täynnään populaa, olimme 

ehtineet stogelle. 

Gimmat paikkakunnan murretta bonjaavina meni klaaraamaan tikettihommaa, Dieter ja minä 

vedettiin henkeä ja tsitattiin varjossa bryggalla. 

Gimmat tuli takas’ ja heillä oli reaaliaikaista faktaa. Se tähän aikaan edellisenä kesänä kulkenut 

stoge ei nyt skujaakaan! Seuraava stoge olisi kymmenen maissa Moskovassa, mutta me ei haluttu 

ventata. Kiltsit taas hommalle ja vähän hynää messiin, voiteluun. Rasvaaminen jelppas, rutina 

loppui. Steissillä stondas jostakin etelästä tullu’ stoge, täynnä kuin Turusen pyssy, mutta meille 

plisattiin mestat sillä asemalla suljettuun raflavaunuun! Stoge lähtisi vajaan tunnin kuluttua. 

Istuttiin assan raflaan. Menin slumppaan jotain divattavaa. Ei  ollu ku puolilämmitä pullotettua  

vodaa. Ja tietty vodkaa! Sbungasin vodan ja pyysin glasareita. Vastaus oli lyhyt, ytimekäs ja tyly, 

”stakani njet”, glasareita ei oo! Voihan nenä! Meidän kamoista löytyi sitten kuitenkin yksi tyhjä 

kaljatölkki, ja leikkaamalla siitä kansi meillä oli panna kiertoon kuppi. Onneks’ oli skeglu messissä, 

leatherman aina! 

Sitten stogeen. Ekaks’ meitä stritattiin öögaan, ku kerrottiin tieto siitä, kummassa päässä stogea  

se raflavaunu oli. Matka pitkin junaa oli karsee. Joka mesta oli täynnä, populaa makasi ja bunkkas 

kaikilla vaakapinnoilla, dallatessa oli stärästi tsiigattava mihin steppaa. Ulkona ilma oli kuuma ja 

tyyni, stogessa vielä kuumempi, ilmaki stondas, ei mitää liikettä. Sitten se rafla ei ollutkaan siinä, 

vaan toisessa päässä! Sama matka takaisin. Tuli ihan elävästi mieleen heti sodan jälkeen 

Suomessa tehdyt stogereissut. 

Pääsimme kuitenkin rafrlavaunuun, joka meitä lukuun ottamatta oli tyhjä. Siellä sai valita mestan, 

mihin tsittaa, palveluki skulas. Juomavalikoima vaan oli nirkonen. Kuitenkin, tämä oli pikajuna ja 

päästyämme vauhtiin, matka sujui kliffasti. Tarjoilija oli ollut töissä Berliini – Moskova stogessa ja 

puhui jommoistakin saksaa. Kuulumiset vaihdettiin. 

Vähän kuitenkin hävetti, kun miten funtsas heikos’ jamas’ stogen muut matkustajat olivat. 

Onneksi kuitenkin vaan vähän, eihän heidän olonsa oli parantunut vaikka me olisimme jääneet 

steissille. 

Stoge kulki ja juttu luisti, taas. Oli oikein kliffaa tsiigata ohi lipuvia maisemia, 

 iltasuuliksen valossa. Assalla käyntikin oli vaa’ läpidallaus. Problemi njet! 

 Paveljetskin aseman liepeille oli kerääntynyt filde palveluvalmiita ja -halukkaita’takseja’. 

Napattiin bilika ja skujattiin stroikalle, bastuun. Se oli valmistunut huhtikuussa ja siinä oli   sen 

kokoinen kiuas, ettei tarvinnut tuntikaupalla lämpiämistä ventata. 
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Bastussa käynti oli Galinalle eka, vähän hän sitä oudosteli, saattoi ujostellakin,  pelkäsi löylyä ja 

sano, ett’ siinä brennaa hipiänsä. Kun kysyin, stikkaanko kalsaa vodaa, se meni halpaan, ansaan, 

ja vastasi ”kyllä”. Minähän heitin, jolloin hän oitis hiffasi huijauksen ja nauroi sille, ja sano ettet 

toista kertaa tällä petä! 

Siinä sitten jo ehtoo oli tummenemassa, katsottiin että eiköhän tästä joudeta kotiin, kumpikin 

omaansa. Päivä’ oli ollu’ pitkä ja rankka. 

Otettiin taas lennosta ’taksi’. Ajettiin ensin minut Angarskajalle. Hieman epäröin jättää Galinaa 

yksin jatkamaan matkaansa ulitsa akademika Komarovalle, jossa hän asui, mutta hänen 

vakuuteltua minulle pärjäävänsa sbungasin bilikan ja hän jatkoi himaansa. Matka sitten oli sujunut 

ihan hyvin. 

Oli siinä  elektritshkalla tehtyä datshareissua muisteltavaksi, ei toista moista! 

 

kirjoitettu 31.03.01    tapahtui 17…18.12.93 
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 JOULUKSI HIMAAN, snadisti mutkitellen ! 

 

Homman piti olla handussa, ja niin olikin mitä meihin tuli. Me lähdettiin jouluksi himaan. Kaikki 

kamat oli slumpattu ja mestat duunattu kondikseen, kyyti sovittu ja kaikki. Bilikan piti tulla tsögaa 

meidät Angarskajalta tossa varttia vaille viisi 17.12. Stoge lähti Leningradskin steissiltä 18.17.-93. 

Se oli perjantaipäivä. 

 

Muu porukka, sakemannit, olivat keränneet hyntteensä ja skingranneet himaansa jo aikaisemmin 

flygarilla, joskus iltapäivällä Sheremetjevo kakkosesta. 

Me finskit vaan funtsattiin, että mennään stogella. Siinä oli yksi kaveri, Kolmas mies, jolle sopi 

jäädä Kouvolassa veks’ stogesta, se budjas jossain siellä päin, ja Hanski ja minä tyhmyyttämme 

suostuttiin. Flygari skujasi Stadiin vain puolitoista tuntia ja siihen liittymiset päälle teki 4. Stogella 

se kesti 14 tiimaa. 

No, me ventattiin ihan ständbai kondiksessa sitä bilikaa, mut’ ennen ku’ se tuli tuli karsee 

lumipyry. 

Moskoviittien bilikoissa on yleensä sellaiset lissuttimet alla, että niillä kyllä jotenkin pärjää sulalla, 

mutta snögella koko puuha menee hasardihommaks’. Niin ne sitten oli pitkin ja poikin jo 

Korovinskajalla, mutt’ me eli kuski kumminki yritti. Eikähän siitä mihkään päässytkään. Tavallisesti 

ajoon meni aikaa puolisen tuntia, meillä oli varattu se tuplaten. Kuskille ei ollut puhelinta eikä 

jäbällä älliä omasta takaa, niin ett’ funtsais mitä keli meinas. 

Kun juna vislas’ just veks’ Moskovasta me oltiin keskellä ruuhkaa Dimitrovkije Shossella, Mosseja, 

Ladoja ja muita ympärillä niin kauas kuin silmä siinti. 

Käytiin asemalla  ja hiffattiin se mikä jo snaijattii’, on se mennyt. Yli tunti sitten. Se meidän stoge. 

Bilika (taisi olla Volga) ympäri ja takasin. 

Mentiin kämpille ja otettiin snadit ja päätettiin heti aamusta ryysiä steissille bytskaa ne liput, ett’ 

päästäs’ huomenissa kiskoille, kolkutteleen kotiin. 

Niin tehtiin. Se Kolmas mies otti homman hoitoonsa. Se oli niin snärkki että meinas ratketa siihen, 

siitä miten pääsee reissuun ja himaan. Tiesi, ettei homma rasvaamatta suju ja heitti lippupinoo’ 

sata jenkkitaalaa, että homma sujuis’. Lipunmyyjätäti nosti hirveen kälätyksen kun huomas’ ettei 

meistä oikei’ kukaan pamlaa sloboa eikä tsennaa paragraafei’ ja käski huomenna uudestaan. 

Kolmas mies solkkas että täti nyt ’smotrite akkuratnyi’, katsoo tarkasti. Täti otti öögan handuun ja 

tsiigas ja hiffas shown juonen ja oitis otti osan siitä, homma hoitui. Rasvatut rattaat ei rutise! 

Saatiin uudet tiketit ja kerran vielä kämpille vauhtia hakeen. Kartsat oli suolattu ja ny’ liikenne 

sujui paikalliseen kamikazestailiin.  

Oltii’ tällä kertaa vogzalis’ hyvissä ajoin, ennen stogea. Kun se tuli, nostettiin kamat sinne ja 

tiedettiin, että ku’ se ny’ lähtee ollaan messissä. Oltiin kans’. 

Matka himaan ei ollu ihan yhtä tylsä ku’ tulomatka, oli sentään klaarattu stärä tilanne ja yhtä 

kokemusta stydimpiä. Juttukaveritkin oli nyt mukana. 
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Käytiin raflassa skruudaamassa ja nautittiin kohtuudella virvokkeita, niin että nukutti. Tällä kertaa 

tullauskin sujui ku’ tyhjää vaan. Niin ei aina käynyt, mutta siitä toiste. 

Vaimo oli taas aamulla vastassa ja sitt’ ei muuta ku’ himaan Joulun ja Uuden Vuoden 

viettoon. 
 

Hajalassa 31.03.01        Jorma 
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ELÄMÄÄ JA EROTIIKKAA 
 

Tää leffareissu tapahtu joskus 40-luvun lopussa, -47 veikkaan. Menossa oli sellainen sateennahkea 

lauantainen illansuu. 

Meitä oli jokunen kaveri siinä Sturarin ja Mäkelänkadun kulmilla funtsaamassa miten saatais ilta 

kliffasti kuluun. Pipluki oli jo bosess’ ettei saanu lainattua kirjoja eikä himassa jaksanut tsitata 

kuuuntelemassa vinkuvast’ (aina ku spora ajo kartsalla) radiost’ tulevii’ sinfonioita tai faijan ja 

mutsin höpinöitä. Fyrkkaa oli nirkosesti, just sen verran ett’ päästäis johonkin snadiin leffaan 

tsiigaa vanhaa kotimaista tai amerikkalaista, jos skolekortti kelpais sporassa. Ilta oli jo sen verran 

alussa, ett’ vasta yheksän näytökseen ehittäisiin. 

Sit’ joku sano ett’ sinne Robertaan vai mikä se oli Roballa semmonen snadi leffa toises’ kerrokses’. 

Siell’ meni sellane saksmannien, tai mistähän se ny’ oli, filmi ku ”Hiipivä myrkky”. Se käsitteli 

sukupuolitauteja, mutt’ kai siinä näytettäis miten ne tarttuu.  

Tehtiin päätös, ei yks’mielinen eikä sinne kaikki lähteny, mutt’ Tsupa, Olli ja mä lähettiin. Se filmi 

oli kielletty ja me ei oltu tarpeeks’ vanhoja mutt’ mentii kuitenki. 

K-sporalla Kauppikselle, skolekortti kelpas, ei ollu paha sipoolainen kondarina, ja siit’ sit’ dallattiin 

Roballe. 

Leffaan oli aika snadisti populaa tunkemassa, me vähä epäröitii’ mutt’ mentii kumminkin. Se filmi 

oli K 16 (18?) ja me reilusti sen alle, mutt’ me tsennattii, ett’ ku menee  sisään sit’ vasta ku filmi 

on jo just’ alkanu, varsinkin ku on snadisti väkee, ni ei ne kysy paprui ja niinhä’ siin’ sitt’ kävi. Olli 

osti ison levyn Fasun Keittosuklaata, se me skruudattais kimpassa ku filmi olis’ alkanu. 

Alkufilminä oli joku Fennadan landelaispätkä, lehmii, hevosii ja landelaisii. Pottua maahan ja 

heinää seipäille tai jotain. Mutt’ me kestettiin se kaikki ku ajateltiin koht’ sitte näkee kui ne taudit 

oikein tarttuu. Vois näkyy disaria ja skrobaamist’ ja byysimistkii. 

Ei näkyny. 

Nähtii vaan ku joku jätkä skotas jonku elämäns ehtoota jo dallaavan  skremman ja sit’ ne lähti sen 

skremman himaan tai jonneki ja sit’ sammu valot siit kämpäst’ ja sit… 

…sit nähtiin legurin vastaanotolla. Kyll siin filmis näytettiin kaikkii kupansyömii vehkeit’, karjujen ja 

gimmojen.  

Mutt’ ei sitä mitä me mentiin tsiigaamaan, sitä miten ne basillit tai mitä ne pöpöt on, levii ja 

tarttuu ihmisest’ toiseen. Mutt’ opittiin kupat ja tibikset ja mitä kaikkii niit tautei onkaa. 

Sen verran sill’ filmil’ oli vaikutust’, ett’ ekat tsiigaajat lähti lätkii jo enne puolt’ välii. Mekin 

meinattiin, mutt’ sitt tuli mieleen ett’ koko filmin tsiigamisest on sbungattu ja tsiigattiin se filmi 

loppuu. Skramaa kamaa koko fyrkan eestä! Itävaltalaist’ kolmannen luokan mustavalkoist’! Se 

Fasun sukuki skruudattii vasta himamatkalla. Himaan me dallattiin, niin dorkaa kondaria ei missää 

olis’, ett’ yöllä sais’ skujata skolekortilla. Piti olla täppi näpiss’ ku meni sporaan. Myöhäseks meni, 

mutt’ saiha’ aamulla bunkata pitkään. Teki se yöilmaki nii freesii,nii freesii, sen filmin päälle! 

Duunia se oli, tsiigaaminenki, meinas spuglaus tulla. Ollille tuliki mutt’ vasta Yrtsinkadulla. 

Oli se semmonen filmi, ett’ toista en oo nähny enkä mee tsiigaa, ei kai tommosii enää duunatakaa. 

Siin’ kyllä oppi meni niinku kirveen hamarapäällä sknubelii’! 

Mutt’ pani se miettiin, mitä panemisest’ voi saada. / kirjoitettu 05.01 
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DUUNIIN…MOSKOVAAN ! 

 

Vuonna 1988  maassa ja Stadissakin oli hommat niin, että filde väkeä sai painaa duunimestan 

dörtsin perässään boseen ja sai skingrata pidelle ja skutsiin, oli vapaa ilmaisemaan egoansa miten 

tykkäs ja missä. Mä tsiigasin silloin että ei oo ihan fiksua jäädä Stadiin skragaan nuorempien 

kanssa duunista ja on vähemmän dorkaa  skingrata landelle. Mä stikkasin kamat ja eukon bilikaan 

ja lähdin länteen ja rupesin päätoimiseksi, valtion subventoimaksi harrastajaksi. Harrastin ja 

duunasin kaikenlaista, aina oli jotain skrobaamista. Sai siitä  kanssa jonkin sekiinin slabaria 

handuunsa. 

Sitten kumminkin vuonna –93 rupesi Moskovassa pakastamoa byggaava sakufirma tarttemaan 

kaveria hommiin. Mä kävin treffaamassa sitä bomtsigaa ja se otti mun duuniin. 

Heti ku Boris Mihailovits sai Valkoisen talon nurkilla paukut paukuteltua ja mestat kondikseen, 

kamat stogeen ja itte kans ja päin itää! 

Vähän outo oli olo, mä muistan vielä kuinka ”sankarilliset punalentäjät” yritti opettaa meitä ja 

opetti kans, mäkin opin pamlaamaan svenskaa vuodessa. Ruotsissa. 

Viideltä iltapäivällä Hesassa stogeen ja kamat hyttiin. Sitten siinä piti kolistella ja darrata 

seuraavaan aamuun jolloin oltiin perillä. Matkasta voi sanoa sen, että  se oli hiton tylsä. Sillä 

kertaa ei edes pamlauskaveria, eikä muutenkaan mikään ”Orient Express”. 

Uudet kaverit oli vastassa Leningradskij Vogzalilla (steissillä) ja siitä sitten pohjois- Moskovaan, 

kämpälle. Angarskaja ulitsalle. 

Porraskäytävä, sen döfis meinas kiskoa yrtsit ulos, se oli kuin kusiputka. Ala-aulassa ja hississä 

erinäiset eritteet olivat vielä enemmän ku pelkkiä jälkiä. 

Asuntojen postilodjut oli siellä ala-aulassa ja melkein kaikki oli brekattu ja fudattu ihan klänäsiksi. 

On tässä läksy opittavaksi. 

Kämppä oli 10:ssä kerroksessa ja se oli ihan snygi. Kai sitä sitten muodostui jommoinenkin filtteri 

kolvii ja öögiin, ei pian edes hiffannu niitä miksikään virheiksi. 

Käytiin vielä tulopäivänä stroikalla ja tsiigattiin mestat siellä. Koko homma oli ihan alussa, lattiat 

jäässä ja dörtsit ja fönarit veks ja karmee blosis. Moskoviitit toppatakeisaan ku  ”tohtori Zivago” 

leffan ojennusleiriltä. 

Sen verran tuli frysis sisältä ja päältä että piti ottaa kunnon votkatöntsärit illalla ja vielä ihmettelin 

mihin skeidaan mun mutsini skloddi on oikein ittensä hukkaamassa? Pärjääkö täällä edes? 

Pärjäsinhän minä kun kerran muutkin! Opin sen mestan nimenkin (pätki itte sanoiks’): 

mjasopererabotyvajushijzavodnomerpjatfgorodemoskvefsojuzsosialistizhetskijsovjetskij-respubliki. 

Ei ihan kakosti, ei kai? Ihan ulkoa vielä! 

 

Hajalassa 30.03.01  Jorma 
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PIETARIN    TIPUSISTA 
 

Usein on rakennustyömailla ongelmia avonaisiin rakenteisiin pesiään tekevistä linnuista. 

Varsinkin kun talot tehdään ainakin osittain paikalla, tekevät ne usein pesänsä johonkin 

rakennuksen kolkkaan. Kilpailua vanhojen reviirien puolustajien kanssa ei ole, koska edellisenä 

keväänä ei ollut tätä reviiriäkään. 

Silloin kun olen huomannut tällaisen uhan olevan, olen rikkonut pesän itse tai pyytänyt jonkun 

toisen tekemään sen. Aina se ei onnistu. Joskus linnut onnistuvat sijoittamaan pesänsä niin, että 

se huomataan vasta kun siellä on jo poikaset, ja silloin homma käy paljon ikävämmäksi.  

Kun lintu onnistuu pesinnässään, ongelma syntyy kun rakennustyö on edennyt niin, että talon 

kannalta tarpeettomat aukot suljetaan, ja jos se estää kulun pesälle, tapahtuu pienoistragedia. 

Näin oli käydä Pietarissa Rothmans’in savuketehtaalla. Kompleksi muodostui kolmesta 

rakennuksesta, varsinaisesta tehdasrakennuksesta, lämpökeskuksesta ja pumppaamosta. 

Toukokuussa tehtiin tätä pumppaamoa, eikä siinä ollut kattoa eikä ovea, ikkunoita ei siihen 

tullutkaan. Pumppaamoon asennettiin kaikenlaisia laitteita, mittareita, säätimiä ja pumppuja. 

Kaikkiaan paljon laitteita. 

Sieltä hävitettiin kolme pesää ennen kuin ne olivat valmiit. Kun aikaisin hävitetään ehtivät linnut 

vielä tehdä pesänsä muualle. 

Kuitenkin yksi pääskyspari oli sijoittanut pesänsä niin suojaisasti, että linnut saivat rakentaa sen, 

munia sinne ja hautoa poikaset. Vasta kun lattialle alkoi tippua ulosteita j a poikasten ruokintaralli 

vilkastui, saatettiin todeta, että näin tässä kävi. 

Niin kauan kun osa laitteista oli asentamatta ja työt muutenkin kesken, ei mitään hätää.  

Pääskyset hoitivat hommansa, ovea ei ollut, ainoa jota asia kiusasi oli siivooja, mutta hänkin 

lopetti turhat rutinat saatuaan savukerasian. 

Eräänä heinäkuun päivänä sitten kuljeskelin teollisuushallissa katsellen hommiini kuuluvia 

asennuksia. Sellaisessa hallissa tietysti lenteli aikalailla erilaisia pikkulintuja, mutta pääskysiä en 

ollut nähnyt. 

Silloin näin. Hallissa lenteli pääskynen ikään kuin etsien jotakin. Silloin välähti mieleeni, että 

pumppuhuoneeseen on nyt asennettu ulko-ovi, eikä lintu löydä poikasiaan. 

Niinhän asia olikin. Iltapäivä oli menossa, mutta ovi paikallaan ja lukossa. Linnulla ei mitään reikää 

mistä kulkea, eikä minulla avainta. Tunnen luonnontieteitä huonosti, mutta tiesin, että ei ne 

poikaset siellä pitkään hengissä pysy. Kävelin konttorille ja pyysin pumppuhuoneen avainta 

Timpalta. Hän tietysti kysyi miksi. Kerroin. Avainta ei anneta, eikä ovea saa jättää auki, koska on 

vaara että sieltä varastetaan arvokkaita komponentteja. Mietin hetken ja sitten sanoin, että anna 

se avain ja käydään aamuisin katsomassa onko tavaraa hävinnyt, minä vastaan niistä. Timppa 

pudisti päätään ja antoi avaimen. 

Näin oli tipusten hengenmeno estetty, ja sain mielenkiintoista seurattavaa, kun vanhemmat 

yrittivät saa poikasiaan liikkeelle. Yksi niistä kolmesta oli selvästi muita hitaampi. 

Linnut tottuivat ääneeni, kävin usean kerran päivässä siellä, ja juttelin niille, tietysti. 

Heinäkuun viimeisellä viikolla sitten sairastuin, enkä käynyt siellä. Kun kävin työmaalla  viimeisenä 

päivänä ennen kotiinlähtöä, poikaset olivat pois pesästä. 



24 
 

 

 

 

Näin ne siellä vain kerran. En tiedä tunsivatko ne ääneni, mutta minusta tuntui, että tunsivat. Aren 

Jukka M oli samaa mieltä. Ehkä ne tunsivat, olivathan ne ääneni monesti kuulleet. 

Tällainen tarina näistä Pietarin tipusista 

kirjoitettu 08.04.0                          Pietarissa kevät –97 

 

 

 

 

PIETARIN   FOGELEISTA 

 

Usein on byggalla trabelia avoimii’ mestoihin pesiään duunaavista fogeleista. 

Varsinkin kun talot duunataan ainaki’ osittain mestalla, ne busaavat himansa johonkin byggan 

kolkkaan. Flaidista vanhojen reviirien puolustajien kanssa ei oo’, koska edellisenä keväänä ei ollu’ 

tätä reviiriäkää’. 

Silloin kun oon’ hiffannu tällaisen uhan olevan, olen brakannu’ pesän itte tai pyytänyt jonkun 

kaverin tekee sen. Aina se ei onnistu. Joskus fogelit on stäriä, ne onnistuu duunaamaan pesäns’ 

nii’, ett’ se hiffataan vasta ku siell’ o’ jo poikaset, ja silloin homma käy paljon dorkemmaks’.  

Kun fogeli onnistuu pesähommassaan, probleema syntyy sit’ ku’ kun byggaus o’ nii’ pikällä, ett’ 

talon vinkkelist’ tsiigattuna turhat holet pannaa’ boseen, ja jos sit’ ei pääse pesälle, tapahtuu snadi 

tragedia. 

Näin meinas käydä Pietarissa Rothmans’in röökitehtaalla. Kompleksi oli kasattu kolmesta 

byggasta, itse röökitehtaasta, kattilabyggasta ja pumppaamosta. 

Toukokuussa duunattii’ pumppaamoa, eikä siinä ollut katsia eikä dörtsiä, fönareita ei siihen 

duunattukaan. Pumppaamoon asennettii’ kaikenlaisii’ vehkeitä, mittareita, säätimiä ja pumppuja. 

Kaikkiaan filt’ laitteita. 

Sieltä hävitettiin kolme pesää ennen ku’ pesintä oli aluss’. Kun aikaisin hävitetään ehtivät linnut 

vielä duunata pesänsä parempaan mestaan. 

Kuitenki’ yks’ pääskyspari oli byggannu pesänsä niin stärästi, että fogelit sai byggata sen, munia 

sinne ja hautoa poikaset. Vasta kun lattialle alkoi tippua skeidaa ja poikasten ruokintaralli vilkastui, 

hiffattiin, että näin tässä vaan kävi. 

Niin kauan kun kaikkia vehkeit’ ei ollu’ asennettu ja työt muutenkin kesken, ei mitään hätää.  

Pääskyset hoitivat hommansa, ovea ei ollut, ainoa jota asia kiusasi oli siivooja, mutta hänkin 

lopetti turhat rutinat ja kitinät saatuaan jonkin askin röökiä. 

Eräänä heinäkuun päivänä sitten kuljeskelin röökitehtaan puolella tsiigaten mun  hommiini 

kuuluvia asennuksia. Sellaisessa bulissa hallissa tietysti flygas aikalailla kaikenlaisii’ fogeleita, mutt’ 

pääskysiä en ollut sattunu öögaan. 

Silloin hiffasin. Hallissa lenteli pääskynen ikään kuin etsien jotakin. Silloin välähti mieleeni, että 

pumppuhuoneeseen on nyt asennettu dörtsi, eikä fogeli hittaa skloddejaan. 
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Niinhän asia olikin. Iltapäivä oli menossa, mutta dörtsi mestallaan ja bosessa. Linnulla ei mitään 

holea mistä kulkea, eikä minulla nyklaa et sais avatua se dörtsin. Tsennaan ornitologiaa nirkosesti 

mutta snaijasin, ett’ ei ne poikaset siellä pitkään hengissä pysy. Dallasin konttorille ja pyysin 

pumppuhuoneen avainta Timpalta. Hän tietysti kysyi miksi. Kerroin. Nyklaa ei anneta, ja dörtsin 

on oltava bosessa, koska on vaara että sieltä pöllitään tyyriitä komponentteja. Funtsasin snadisti 

ja sit’ sanoin, ett’ stikkaa se nykla mulle ja käydään aamuisin tsiigaamassa onks’ kamaa snutattu, 

ja jos, niin mä sbungaan ne. Timppa pudisti päätään ja antoi se nyklan mulle. 

Näin tipusten henki säily’, ja sain mielenkiintoista tsiigattavaa, kun vanhemmat yrittivät panna 

vauhtia poikasiinsa, opettelee flygaamista. Yksi niistä kolmesta oli selvästi kahta muuta hitaampi, 

tais’ studataki. 

Linnut tottu’ mun ääneen, kävin useasti siellä, vodan takia, ja juttelin niille, tietysti. 

Heinäkuun sistalla viikolla mä sit’ tulin klesaks’, enkä käyny’ siellä. Ku’ kävin työmaalla  sistana 

päivänä ennen himaan lähtöä, poikaset olivat veks’ pesästä. 

Näin ne siellä vain kerran. En snaijaa tsennasko ne mun äänen, mutt’ musta tuntui, että 

tsennasivat. Aren Jukka M oli samaa mieltä. Ehkä ne tsennas, olihan ne mun äänen monesti 

kuulleet. 

Tämmönen stoori näistä Pietarin tipusista. 

 

kirjoitettu 08.04.0                                    Pietarissa kevät –97 
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                     VARO,    WALESIN TIIKERI ! 
 

Lähdettiin melkein aamusta Hannun kanssa matkaan reissulle kaupungille. Aikomuksena oli mennä 

ja menimme myös katsomaan kansaa ja kaupankäyntiä Vanhalla Arbatilla, kun sattui sunnuntaiksi 

upea lopputalven päivä. 

Ensin bussilla Petrovsko-Razumovskajan metroasemalle ja sieltä metrojunalla Arbatskaja-asemalle.  

Kuljeskeltiin pari tuntia siinä väen vilinässä ja katsottiin mitä kansa ostaa. Tungos ei ollut hirveä, 

turisteja  ei ollut vielä kovin paljon tähän aikaan vuodesta moskovalaisia ja Kremliä katsomassa. 

Sen verran kuitenkin kuljeskeltiin, että ajateltiin siirtyä pari korttelinväliä Kremliin päin, Znameikaa 

pitkin, sieltä saattaisi löytyä paikka, jossa voisi virkistäytyä parilla oluella eli paikkakuntalaisittain 

pivutshkalla. 

Kuinka ollakaan, Punaiselle Torille päin mennessä sattui taas kerran, varmaan sadannen,  silmiin 

Rosie  O’Grady, irlantilaismakuinen kapakka, josta kivierämaan uuvuttama kamelikin löytäisi 

virkistyksen. Olutta ja makkaraa!  

Kun oltiin vasta iltapäivän alussa ei tungosta täälläkään, päästiin heti seisomapöydän ääreen. Siniä 

oli omista laseistaan juomassa englantilaispariskunta ja heti ruvettiin juttelemaan tuota kolmatta 

kotimaista.  Nainen sanoi, että hänen miehensä on nyt hiljainen ja vähän poissaoleva, koska hän 

pelkää. ”Niin kuin mitä”, me kysyttiin.   

No, hän pelkäsi sitä, että kun hän on järjestämässä Tom Jonesin konserttia Moskovaan,  mitenkä 

hän saa liput kaupaksi. On se kuulemma sen kokoinen riski, että jos huonosti käy niin se mies on 

rahoista tyhjä. Kuin maakunnan kassa. 

Me tietysti lohduteltiin, että onhan Tom hyvä laulamaan ja venäläiset on ihan hulluina hänen 

peräänsä, niin että kyllä se varmasti menee ihan hyvin. Walesin Tiikeri! Estradien mestari! 

Mutta sitten minä ajattelin, että varoituksen sana on paikallaan. Minä kerroin että pitää 

mielessään, jos joskus tulee Helsinkiin päin, että siellä asuu yksi Mariitta S:n eno joka jo 

parikymmentä vuotta sitten lupasi ampua herra T.J: n, jos pääsee sopivasti väijymään. 

Sen kundin ilme kirkastu ja se kysy ”how come”, miten niin ? 

Kertomuksen  alku on sellainen, että tämä eno oli ollut sen parikymmentä vuotta sitten Majorkalla 

ja sai heti esittelyssä flunssan. Ja joutui petiin.  Helle oli hirveä, oli pakko pitää ikkunat auki eikä 

niissä kai muutenkaan ole paljon äänenvaimennuksia. 

No, se eno makasi puolitajuttomana sängyssään ja kuuloetäisyydellä oli ainakin 5 ravintolaa, 

kahvilaa tai kapakkaa ja kaikissa tietysti levyautomaatit. 

Ainakin kahdesta soi sitten yhtäaikaa, simultaanisti, Walesin Tiikerin hitti DELILA! DIILAIILAAAA! 

Aamu kahdeksasta puolille öin.  

Joskus oli hetken hiljaa ja sitten taas  DIILAIILAAA! 

Tämä eno kertoi vannoneensa, että jos joskus mainittu elukka tulee ampumaetäisyydelle, hän 

ampuu  sen! Tulee ikään kuin äkkiloppu DIILAILAALLE! 

Kerroin lohdutukseksi managerille, etten kyllä edes tiedä elääkö eno enää, vai onko jo lopullisesti 

vaihtanut seurakuntaa, mutta niin se eno kertoi silloin ajatelleensa. 
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Konsertin järjestäjä sanoi, että T.J. ymmärtää hyvän jutun, ja että hän kyllä kertoo sen hänelle. 

Kukapa sen tietää vaikka olisi kertonutkin. 

Kun oltiin hyvissä ajoin liikkeellä ajateltiin, että pistäydytäänpä vielä katsomassa suomalaisia 

Intussa. Niinpä käytiinkin, mutta se onkin jo eri juttu. 

 

Hajalassa 02.04.01    Suomennos 03.04.01 JH 

Tom Jones Hs 05.04.00                                        tapahtui Moskovassa 20.03.94 

 

                     VARO,    WALESIN TIGRU ! 
 

Lähettii’ melkein aamusta Hannun kanssa tekeen reissua stadille. Meinattiin mennä ja mentiin 

kans tsiigaa populaa ja bisnestä Staroi Arbatille, kun sattui sunnuntaiks’ upee lopputalven päivä. 

Ensin busalla Petrovsko-Razumovskajan metrosteissille ja sieltä metrostogella Arbatskajalle.  

Dallattiin pari tiimaa siinä väen vilinässä ja tsiigattiin mitä popula slumppaa. Ryysis ei ollu hirvee, 

turistei  ei ollu viel’ filde tähän aikaan vuodesta moskoviitteja ja Kremliä tsiigaamassa. 

Sen verran kuitenkin dallattiin, että funtsattiin siirtyä pari korttelinväliä Kremliin päin, Znameikaa 

pitkin, sieltä vois’ löytyä mesta, jossa sais’ virkistystä parilla kaljalla eli paikkakuntalaisittai’ 

pivutshkalla. 

Kunka ollakaa, Punaiselle Torille päin mennessä sattui taas kerran, varmaan sadannen,  silmiin 

Rosie  O’Grady, irlantilaismakuinen kapakka, josta kivierämaan uuvuttama kamelikin löytäisi 

virkistyksen. Pivaa ja tsieguraa!  

Kun oltiin vasta iltapäivän alussa ei ryysistä täälläkään, päästiin heti stondispöydän ääreen. Sii oli 

omista glasareitaan divaamassa  engelsmannipariskunta ja oitis ruvettiin pamlaan tota kolmatta 

kotimaista. Se gimma sano ett’ sen mies on ny’ hiljainen ja vähä’ veks’ ku’ se studaa. ’Niinku mitä’, 

me kysyttiin.   

No se studas sitä, ett’ ku’ se on järkkäämässä Tom Jonesin konserttia Moskovaan, ett’ miten se 

saa tiketit plisattua. On se sen kokonen riski, ett’ jos hudoisti käy niin se kundi on P.A., ku oblastin 

kassa. 

Me tietysti lohduteltiin ett’ onhan Tom hyvä sjungaa ja slobot on varmaan dorkia sen perään ett’ 

kyll’ se varmasti menee ihan OK. Walesin Tigru! Estradien shampiooni! 

Mut sit’ mä meinasin, ett’ varotuksen sana on paikallaa. Mä kerroin ett’ pitää mielessään, jos 

joskus tulee Stadiin päin ett’ siell’ budjaa yks’ Mariitta S:n eno joka jo parikytä vuotta sitte lupas 

skodata herra T.J: n, jos pääsee passelille hollille. 

Sen kundin ilme kirkastu ja se kysy ’how come’?. 

Stoorin alku oli semmonen, ett’ tää eno oli ollu parikyt vuotta sitte Majorkalla ja sai heti esittelyssä 

flunssan. Ja joutu punkkaan.  Helle oli hirvee, oli pakko pitää fönarit auki eikä niissä kai 

muutenkaan ole paljo desibelivaimennusvaatimuksia. 

No, se kundi loju puol’tajuttomana punkassaan ja kuulohollilla oli ainakin 5 raflaa, kahvilaa tai 

kapakkaa ja kaikissa tietty levyautomaatit. 

Ainakin kahesta soi sitte yht’aikaa, simultaanisti, Walesin Tiikerin hitti DELILA! DIILAIILAAAA! 

Aamu kaheksasta puolille öin.  
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Joskus oli hetken hiljaa ja sitten taas  DIILAIILAAA! 

Mariittan eno kerto vannoneensa, että jos joskus mainittu elukka tulee skotausetäisyydelle, eno 

skotaa  sen! Tulee ikääku äkkiloppu DIILAILAALLE! 

Kerroin lohdutukseks’ sille managerille etten kyllä edes tiedä elääkö eno enää vai onko jo 

lopullisesti bytskannu seurakuntaa, mutt’ nii se eno silloin oli uhkaillu. 

Konsertin järkkäri sano, että T.J. bonjaa hyvän stoorin ja hä kyllä kertoo sen sille. 

Kloku ei viel’ ollu paljo mitään, ei vielä viittä ja niin me sit’ meinattiin ett’ voidaan pistäytyä  

Intun (Inturistin) baarissa matkalla kämpille. Mentiinki, mutt’se on eri stoori. 

 

Kuulin sitten, että tämä Vallu eno on kuollut helmikuussa 2001. Vaara on ohi! 

 

Hajalassa 02.04.01    Tom Jones Hs 05.04.00             tapahtui Moskovassa 20.03.94 
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                                  ROTHMAN’SIN PUTKISTOT 

                                             

 

Keväällä 1997 Pietarissa 

 

Vuonna 1993 menin ensimmäiselle keikalle Venäjälle, Moskovaan, lihanjalostuslaitoksen työmaalle. 

Kylmälaitoksen toimitti saksalainen yhtiö, joka minut palkkasi. Ne ensimmäiset Venäjältä saadut 

työsuhteet poikivat uusia. 

 

Alkuvuodesta 1997 sovittiin Ilkka Råmanin kanssa, että lähden valvomaan Pietariin rakennettavan 

Rothman’sin savuketehtaan putkitöitä maaliskuussa. Alku varsinkin piti tiukoilla, en tuntenut 

paikkoja enkä asioita, henkilötkin olivat kaikki outoja. Eikä tuon kokoista laitosta tai sen tekniikkaa 

opi kertaisella läpikävelyllä, eikä vielä toisellakaan, vaikka oli kuviakin katsellut. 

 

Tehdas on  suuri, pinta-alaltaan hehtaariluokkaa ja putkistoiltaan monipuolinen. Tavanomaisten 

verkostojen lisäksi siinä oli paineilma-, jäähdytys-, höyry- ja palonsammutusputkisto. Yksi 

dieselkäyttöinen varavoimalaitos tehtiin pihalle. 

Laitoksen koosta huolimatta sen tekniikassa ei varsinaisia suuria ihmeellisyyksiä ollut, jotakin 

kumminkin. 

 

Ensimmäinen asia mihin piti puuttua työmaalla oli rakenteiden läpimenokohtien suurentaminen 

sellaiseksi, että eristys saatiin vietyä ehjänä ja täysimittaisena myös näillä kohdin. Asia on tärkeä 

erityisesti höyry- ja jäähdytysputkistoissa. Niitä sitten piikattiin auki varsin runsaasti. 

 

Käsiteltävä tupakka ei saa kuivua ja sen takia tuotantotilojen ilman suhteellinen kosteus pidetään 

90 %:n tietämissä. Myöhemmin se aiheutti hankaluutta mm raitisilmakanavissa.  

 

 

Toimistotiloissa on tavanomainen ilmastointi. 

 

Tuloilman kostutus tapahtuu höyryllä ja sen maksimimäärä on noin 90 tonnia vuorokaudessa. Siitä 

systeemistä oli asianmukaiset piirustukset ja muu dokumentointi. 

Järjestelmän yksi erikoisuus oli se, että siinä käytettiin erilaista glykoliliuosta talvella ja muuna 

vuodenaikana. Talvella pakkasnesteen piti olla juoksevaa vielä – 40 C lämpötilassa, muuna 

vuodenaikana kelpasi laimeampi liuos. Syy miksi tässä neste vaihdetaan, ajetaanhan autossakin 

aina sillä väkevämmällä, oli se, että laimeampi liuos on helpompaa pumpata ja sen 

ominaislämpökapasiteetti on suurempi, se pystyy kuljettamaan oman massan kiloa kohti 

enemmän lämpöä. Ominaislämmön ero on 20 % laimeamman hyväksi. Koko vaihdettavaa 

nestemäärää varten oli 2 varastosäiliötä. Toiseen vaihdettava neste ja toisesta sesonkiin kuuluvat 

tilalle. 

 

Putkisto-urakkaan  kuului myös englantilaisen urakoitsijan  suunnittelema jäähdytysputkisto sekä 

järjestelmän laitteiden asentaminen ja eristäminen. Kummeksuttavaa asiassa oli se, että 

asennuskuvia tai muuta varsinaista asennusteknistä spesifikaatiota ei ollut!  Eristyksistä tosin oli 

työtapaselostus, mutta laadultaan antikvariaattitavaraa, ei se olisi kuulunut työmaalle. Sanoinkin 
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tavaran toimittajan asentajille, että yhtä hyvin voidaan homma hoitaa Hanhiemon runokirjan 

mukaan. Tarvittavia asiakirjoja yritettiin saada, vaan ei saatu, sieltä kerrottiin, että työmaa 

toimittaa kuvat! 

 

 

Homma putosi syliin 

 

Homma putosi minun syliini, tosin työnantajani tuella. Työmaan tekniikan ylin päättäjä ja minä 

olimme noin samanikäiset, kuuskymppisiä patuja, työmaan vanhimpia, mikä ehkä oli osaltaan 

syynä siihen, että tulimme hyvin toimeen keskenämme. Minä tein virheitä, hän huomautti niistä, 

tietysti, mutta ei koskaan nipotellut. Putkituksiin puuttui arkkitehti lisäksi tahtoi itse kukin 

työmaalla kuljeskelija lausua mielipiteitään. Monet sillä varmuudella jonka vain täydellinen 

asiantuntemattomuus ihmiselle antaa. Tukenani kotijoukot Helsingissä. 

 

Työselityksen mukaan putket piti eristää alumiinipaperilla päällystetyillä mineraalivillakouruilla. Ei 

muuta. Venäläiset viranomaiset eivät olleet hyväksyneet jo silloin muualla yleisesti käytettyjä 

vaahtokumieristeitä. Kannakkeiden ja putkien väliin asennettiin  pyökkiset etäisyysrenkaat! 

 

Siitä sitten asennuskuvia tekemään. Työmaalla ei ollut edes minkäänlaista piirustuskojetta, kuvat 

piti synnyttää kokoushuoneen pöydällä, viivoitin ja kulmaviivain ja skaalatikku apuna. Kun 

tekemäni skitsit oli työmaalla hyväksytyt, ne lähetettiin Helsinkiin puhtaaksi- piirrettäväksi ja sitten 

vielä rakennuttajalle hyväksyttäväksi. Saatiinhan ne silläkin lailla tehdyksi. 

 

Kesäkuun puolessa välissä, kun työt olivat jo hyvässä vauhdissa urakoitsija haukkui suunnitelman 

ja minut sen tekijänä  lyttyyn. Todella pahoitin mieleni, olin tehnyt sen mikä oli tarpeen ja niin 

hyvin kuin osasin. Harmitti, nätisti sanottuna, pitkään. Se oli sitä työn maustetta (suolaa!) 

avohaavaan! Putkitöiden katsottiin olevan myöhässä ja myöhästyttävän muitakin töitä. Niin aina.  

Putkiurakoitsija, sai moitteita asiasta, niin aina.  

 

Lisää väkeä työmaalle 

 

Työmaalle yritettiin hankkia lisää väkeä, onnistuminen oli kuitenkin vain osittaista. Kuten 

useimmiten. Mutta ei aina. Toukokuun lopulla tuli työmaalle uusi asentaja, ripeä ja reipas noin 

nelikymppinen mies. Juttelin hänen kanssaan, ja niin kuin Venäjällä melkein aina, tuli viina-

asiatkin esille. Hän jutteli siihen tyyliin että varoitin esimiestä hänestä. 

Tämä uusi mies jäi töihin viikonlopun yli parin apumiehen kanssa, tehtävänään pumppuhuoneen 

putkitus. Homma ei ollut mitään näpertelyä, putkidimensiot luokkaa DN 200…300. 

 

Kun sunnuntaina kävin työmaalla totesin vain että touhu on kova ja jälkeä syntyy. 

Maanantaina sitten selvisi koko kauheus: putkitöitä oli tehty suorastaan stahanovilaista vauhtia, 

mutta jälki oli sutta ja sekundaa, etupäässä sutta, ehkäpä sekin stahanovilaista. 

Mies oli tehnyt hommia, ahkeroinut, vodkan voimalla, mutta ilman vatupassia ja vinkkeliä, 

metrimittakin taisi olla hukassa.  Hän oli varmaan itsekin säikähtänyt jälkeään ja häipynyt. 

Muutamaan päivään ei tiedetty mihin, mutta jonkin ajan kuluttua hän ilmestyi, pahoitteli 

tapahtunutta, pyysi anteeksi ja häipyi kotiinsa. 
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Kolmelta asentajalta meni usea päivä asennetun putkiston purkamiseen ja uudelleen 

rakentamiseen. Asennusajasta oli liki viikko mennyt kuin tyhjää vaan, aika rientää, mutta hommat 

seisovat! Muun muassa tällä lailla ne kiireet syntyvät! 

 

Lauhdevesipumppukomedia 

 

Ihan oikea komedia oli muodostua lauhdevesipumpuista. Omalla kohdallani se oli ensimmäinen 

höyrykäyttöinen tällaisessa matalapaineisessa laitoksessa.  

Nämä pumput  olivat varsinaisia kummajaisia. Ne ovat historiallisen kehityksen tuloksia, luultavasti 

aina J. Watt’in päivistä asti, mikä kyllä näkyy niiden vähemmän sliipatusta ulkomuodosta. Niistä 

tulee valtavasti hukkalämpöä, eikä niitä voi eristääkään. Kukaan ei halunnut semmoista nurkkiinsa.  

Rumensi minkä tahansa tilan mihin sitä tarjottiin. Mustana, nelijalkaisena ja pienen sonnin 

kokoisena se todella oli kuin esihistoriallinen hirviö! Mahanalus täynnään erilaisia vempaimia! 

 

Toinen asennettiin lämmönjakohuoneeseen ja toisellekin löytyi paikka tiloissa missä on muutakin 

tekniikkaa. Eräs työmaan mestari kyllä epäili erään hyväsydämisen naisen olleen suhteessa 

toiseen niistä. Ei kai sentään…, niin kamalaan, vaikka kuumahan sekin on. 

 

Tämäkin työmaa, sen asioiden hoitoon osallistuneet suunnittelijat ja toimihenkilöt ovat nyt, 

asioiden siirryttyä pääosin muistoihin, mielessäni eräänä työurani myöhäisemmän vaiheen 

positiivisimpia kokemuksia. Kaikkea en muista, ja ne minkä muistan, on aika kullannut! 

 

 

Hajalassa 10.09.01 Jorma Heinonen (taitto ja kuvat Marita Råman)  

 

 

 
 

Kuva. Kanavistoa ja lämmönjakohuoneen varusteita. Kuvat eivät liity jutun työmaahan. 
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PUTKISANEERAUS TYÖVÄENTALOLLA 
 

Joskus 60- luvun alussa  tehtiin Helsingin työväentalossa Hakaniemessä suurenpuoleinen 

rakennusremontti ja samalla sitten uusittiin putkistoja, taisipa talo liittyä kaukolämpöönkin. Olin jo 

ollut kymmenkunta vuotta näissä eristyshommissa, niin että työmaan hoito oli jäänyt minulle, 

isäukko päivysti kotona olevassa toimistossa, otti tavaratilauksia vastaan , välitti soittopyyntöjä ja 

välillä haukkujakin. 

 

Isä oli kyllä jo melko iäkkäänä hankkinut ajokortin, mutta en kyllä kertaakaan nähnyt häntä auton 

ratissa, mikä tietysti saattoi olla ihan hyväkin asia, kaikille. 

Isä kerran intoutui kertomaan muisteluksistaan edellisestä Työväentalon remontista, joskus melko 

pian sodan jälkeen. 

 

Silloin vielä upotettiin vesikalusteiden kytkentäjohdot rakenteisiin, seiniin ja lattiaan. Niitä ei 

kuitenkaan voinut sellaisenaan peittää vaan ne piti jotenkin eristää. Eristyksenä käytettiin vain 

päällystystä terva- tms  kreppipaperilla, sen takia, että putket  olisivat laastista irti, eivät pitäisi 

ääntä eivätkä rikkoisi seinäpintaa. Monesti kreppaukset tehtiin jo ennen varsinaista painekoetta, 

riski ottaen, niin että rakennustyöt pääsivät jatkumaan. 

Hommia oli tehtävä joskus ”kylppäri” kerrallaan ja helposti kävi niin, että matka- ja 

kulkemiskustannukset tulivat moninkertaisiksi varsinaisen tehdyn työn arvoon nähden. Mies piti 

hakea toiselta työmaalta ja viedä kyseiselle ja sitten tehdä siirrot takaisin. 

Asia oli joskus ratkaistu paljon tätä rationaalisemmin. 

 

Vietiin työmaalle kreppiä jokunen rulla, materiaalia, mitä siellä tarvittiin. Sitten sovittiin etumiesten 

kanssa mitä siitä työstä piti maksaa. Hinnoitteluyksikkönä oli kossupullo. Urakoitsija oli tiesi työn 

hinnan työehtosopimuksen mukaan ja siltä pohjalta sitten sovittiin maksu. Joskus kyllä käytettiin 

selvää rahaakin. Systeemi pelasi hyvin, silloin vielä ei suhtautuminen työmaajuopotteluun ollut 

nykyisen ankaraa, ja harva ajoi autollaan töihin. 

Aina  ei asiat kuitenkaan sujuneet kiitettävästi. Isä kertoi siitä 40-luvun työväentalon remontista, 

jossa hän oli olut urakoimassa. 

 

Tavarat oli toimitettu työmaalle ja samaten sovittu hinta rahana. Lähes työmaan vieressä  oli 

Siltasaarenkadulla Alkon myymälä, josta toimitus sujui kätevästi, kunhan rahaa oli. Nokkamiehet 

saivat hintansa aamupäivällä ja homman piti olla hoidettuna. 

Nämä putkimiehet olivat kuitenkin, tai ainakin jotkut pitäneet turhaa kiirettä juomamateriaalin 

hävittämisen kanssa. 

 

Isä tuli asioiltaan kaupungilta työmaalle ja totesi tilanteen. Samalla tulla pöllähti isännöitsijä 

paikalle. Hän suoritti silmä- ja kuulonvaraisen .pika-analyysin tilanteesta.  Isäukko yritti jotakin 

selitellä, mutta isännöitsijä ei ottanut niitä kuuleviin korviinsa, vaan lähti puhisten. 
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Kun isä tuli toimistolle, oli siellä odottamassa  soittopyyntö ja langan päässä äkäinen tilaaja. 

Isännöitsijä oli värikkäästi, voimallisia mielikuvia esittäen kertonut tilanteen ja maininnut että ”se 

eristäjäkin oli niin kännissä, että ei selvää sanaa suustaan saanut, koko puhe oli yhtä mokellusta”. 

 

Niin varmaan olikin. Isä oli päivällä vienyt tekohampaansa huoltoon ja oli puhuessaan 

isännöitsijälle ilman hampaita. Siitähän se mokellus syntyi. 

Varsinaisia seuraamuksia isä ei muistanut asiasta olleen, ja ainahan mies yhdet aiheettomat 

haukutkin kestää. 

 

Putkisaneeraus työväentalolla,   Työväentalo, 15.04.01.  joskus 40-luvulla 
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KANTAMASSA JA KIIPEÄMÄSSÄ 

 
 

Vuonna 1950 oli töissä Wärtsilän konepajassa, siinä Hämeentien varrella, paikassa johon on juuri 

valmistumassa uusi asuntoalue. Sinä vuonna alkoi kuitenkin metallimiesten lakko joskus 

alkukesästä. Isä  piti sitä eristysliikettään ja tarvitsi riskin kaverin hommiin Mannerheimintielle, 

Töölön tullista itään rakennettaviin kahdeksankerroksisiin taloihin.  

” Helppo homma, sekoitat vaan sitä eristysmassaa siellä pannuhuoneessa ja viet ylös Amalle, se 

sitten tekee sen työn”. Meninhän minä, kun isä kerran pyysi. 

Silloin tehtiin vielä talot muuraamalla ja kaikki ulkoseinälinjatkin upotettiin seinään. Tavallisesti jo 

silloin tehtiin tämä eristämistyö aaltopahvieristysmuoteilla, ei kuitenkaan aina, ei tässäkään. 

Tarvekalut olivat mallia ”simppeli”; pari tynnyristä katkaistua paljua, jossa massa sekoitettiin 

veteen, mela, jolla sekoittaminen tapahtui ja 4 tuommoista 12…15 litraa vetävää sinkkiämpäriä, ei 

mitään rantaleluja. 

Päivä alkoi niin, että ensin sekoitettiin paljullinen massaa pannuhuoneessa, annettiin sen 

tupakanmittaisen tauon aikana turvota. 

Kun savukkeet oli poltettu, kumpikin otti massaämpärin käteensä ja lähdettiin kiipeämään siihen 

kerrokseen mihin työt olivat edellisenä päivänä lopetettu. 

Ama rupesi massaamaan niitä linjoja ja minä vähän sivusta jelppailin. Eristäminen tapahtui 

yksinkertaisesti niin, että putken ympärille puristettiin kaksin käsin sopivankokoinen massaklöntti, 

paineltiin niin että se liittyi saumattomasti edelliseen pätkään ja itseensä putken ympäri. 

Siinä se homma oli, ei tarvinnut olla mikään Einstein sen oppiakseen, olisi kelvannut orankikin. 

Kun ensimmäiset ämpärit oli tyhjennetty, piti kiivaasti juosta alas kattilahuoneeseen hakemaan 

uusi satsi, kattilahuonekin oli vielä kerrosta muuta kellaria alempana. 

Kun työ tapahtui vielä neljännessä kerroksessa, homman ehti hoitamaa kohtalaisesti kiirehtien. 

Kantaminen tapahtui portaita pitkin kiiveten, ei mitään kraanoja tai hissejä silloin vielä työmaalla. 

Paljuja oli pannuhuoneessa kaksi, kun yhtä tyhjensin, piti toisen jo olla likoamassa, kaipa se oli 

metrihinnoiteltua urakkatyötä tämäkin.  

Ama teki työtään urakkavauhtia, hänellä oli leipä, tai ainakin makkara sen päälle, siitä kiinni minkä 

verran urakasta jäi ”pohjia”, urakkavoittoa. Se taas revittiin reisistä! 

Siihen aikaan painettiin töitä läpi kesän, kesällä on lämmin ja työt sen puolesta sujuvat. 

Tehtiin vielä kuusipäiväistä viikkoa, mutta lauantaisin enää viisituntista päivää. 

Siinä oli useampia samanlaisia taloja tehtävänä, niin että hommaa riitti koko kesäksi.  

Kun työpäivä kallistui iltaan, noustiin kerroksisissa yhä korkeammalle ja kiire kasvoi ja kantaja oli 

yhä rasittuneempi. 
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Mutta kun kotona oli ruumis ravittu (henki oli osansa saanut jo päivällä), tunti huilattu niin eipä 

muuta kuin ulos. Ensin pihalla kavereiden kanssa kehuttiin mitä tuli päivällä tehdyksi ja sitten piti 

katsoa kompassista se suunta mihin lähdettäisiin. Linnanmäkeähän ei vielä ollut, mutta oli Alppilan 

ja Velon tanssilavat, sinne tai jonnekin muualle, ehkä Blobikaan, Mustikkamaalle. 

Jos joskus puuroa lusikoidessa käsi vähän vapisi, ei se johtunut siitä. ett’eikö ruokarahat olleet 

ansaitut. 

Taisi olla fyysisesti minun tiukin kesäni, 17-vuotiaana. Seuraava homma olikin sitten helpompi, 

eristettiin uudestaan Olympiakylän talojen väliset kanaviin asennetut putket. 

 

Kantamassa ja kiipeämässä  yleiskieli  

kirjoitettu 16.04.01  kesällä  1950 – Jorma Heinonen, Hajala 
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     TEETÄ, MAKUASIAA 
 

Ensimmäisen moottoripyöräni sain vuonna 1950 ja heti sen jälkeen suoritin ajokorttitutkinnon. 

Olin vuonna –50 juuri sen ikäinen, että ikäni puolesta olin oikeutettu moottoripyörän ajokorttiin.  

Helsingin Autokatsastustoimisto sijaitsi Pohjoisella Rautatiekadulla, talossa joka on siinä vieläkin. 

Paikan tunsi siitä, että katsastusajankohtina sinne kiemurteli aamuisin korttelien mittainen 

autojono. Ajanvarausta ei ollut, määräaikana aamuyöstä jonoon vaan. 

Kerkisi siinä kavereiden kanssa kuulumiset jutella. Sateella katsastus tehtiin edelleen kadulla – 

sateessa! 

Samassa lukaalissa sijaitsi sitten myöhemmin SMP:n toimisto. 

Silloin sai mennä suorittamaan moottoripyörän inssiajon tuosta noin vaan, ilman mitään koulua. 

Ensimmäinen inssiajo meni poskelleen lähinnä silloin vallinneen kaatosateen takia, jarrutuskoe 

epäonnistui nupukivikadulla. 

Ohhoh, lipsuin raiteiltani.  Moottoripyöristä ja teestä piti kertomani. 

Englanti oli silloin moottoripyöräilymaana suurin piirtein suvereeni ”kingi”, Japanin tekniikan 

nouseva aurinko hieroi vasta silmiään auki. 

Oppiakseni paremmin englanninkieltä ja tunteakseni ajan valtimon sykkeen, tilasin ”Motor Cycling” 

-nimisen lehden. 

Tässä ja muissa alan lehdissä oli tietysti vilkasta keskustelua mitä merkillisimmistä, jollakin tavoin 

moottoripyöräilyyn liittyvistä seikoista. Taikka sitten ei liittyvistä. 

Hoito- huolto- ja korjausasiat olivat tietysti päällimmäisinä. Seuraamalla näitä keskustelupalstoja 

saattoi saada hyvinkin arvokkaita vihjeitä. 

Silloinhan ei ollut käytettävissä nykyisiä ”aikaa säästäviä” kommunikaatiovälineitä, ihmiset 

jaksoivat kirjoittaa, postittaa ja odottaa kirjeittensä julkaisemista ja jonkin keskustelun 

edistymistä. 

Käytiin myös keskustelua aiheista, joidenka liittyminen moottoripyöräilyyn oli vähintäänkin ”väärän 

koivun takaa”. 

Poikkeuksellisuutensa takia on eräs keskustelu poltettu minun muistini CD-levylle. 

Joku lukija oli matkallaan mannermaalla, turismihan oli kovassa nousussa, saanut teeksi nimitettyä 

lientä, jonka maku oli pilattu kaatamalla maito kuumaan teehen, eikä päinvastoin. 

Ensin tietysti jokunen lehden numero kului sen selvittämiseen, vaikuttaako kaatojärjestys juoman 

makuun. 

Keskustelun tämän vaiheen tuloksena oli se, että kyllä  vaikuttaa. 

Sitten keskityttiin aiheeseen missä järjestyksessä tee ja siihen sekoitettava maito tulee kuppiin 

kaataa ja siitä, mikä on erilaisten maitolajien osuus teen maun muodostumiseen. 

Todettiin että rasvattomasta maidosta (kurnaalista eli kurrista!) ei paljon makua heltiä ja liian 

rasvainen  (kerma!) pilaa sen. 

 

 

 

 

 

 



37 
 

Kaatojärjestyksen vaikutukseen löytyi pitkän jahkailun jälkeen järkeenkäyvä selitys. 

Lähdettiin siitä perusolettamuksesta, että tee tarjotaan aina kiehuvan kuumana. Jäähtyneenä 

tarjottu teehän on pelkkää litkua. Ei siitä gustatorista orkkua saa! 

Maun muutos selittyi seuraavasti, monen kirjoittajan yhteistyönä, taisi olla joku tohtorismies joka 

sen lopullisesti selvitti: 

Kuumennettaessa maito lähelle kiehumislämpötilaa, sen maku, kaikkien mielestä, muuttuu. 

Kun maito kaadetaan kiehuvan kuumaan teehen osa siitä lämpiää sellaiseksi, että  maun muutos 

tapahtuu ja ”pilaa” koko juoman. 

Kun kuuma tee kaadetaan varovasti kupissa jo olevaan maitoon ei tätä lämpötilan nousua  ja siitä 

johtuvaa maun muutosta tapahdu. 

Asian selvittämiseen meni aikaa kuukausikaupalla, mutta tuli lopultakin selitetyksi tavalla, joka oli 

järkeenkäypä ja mieleenpainuva. 

Keskustelu jäi minunkin mieleeni, vaikka olen vannoutunut kahvin juoja. 

Muistettakoon, että lehden nimi oli ”Motor Cycling”, Moottoripyöräily. 

 

Tapahtui v. 1951 Hajalassa 08.08 01    Jorma Heinonen 
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OSAAVUUS JA AUTTAVAISUUS 
 

 

 

 

 

 

 

 

Asbestista  

Omituiset… 

Intussa 

Etolan teipit 

Legendan synty 

Kumipulma 

Marianne-karkit 
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ASBESTISTA – AINA VAAN ! 

 

 

Joskin syystä, jota en tiedä, mutta jonka voin aavistaa, on varsin laajalle levinnyt käsitys siitä, että 

tavanomaisten rakennusten (asuintalot, toimistorakennukset ja vastaavat) putkieristyksissä olisi 

runsaasti tai ne olisi peräti tehdyt asbestista. 

 

Näinhän asianlaita ei ole, monestakaan syystä, tässä joitakin:: 

- niissä lämpötiloissa, joita em. rakennuksissa esiintyy, vastoin yleistä käsitystä, asbesti ei 

ole hyvä eristysaine, Kyseessä olevissa lämpötiloissa sen lämmönjohtavuus on 

nelinkertainen (eristyskyky ¼) mineraalivillojen vastaavista 

- se on kovin kallista. Silloin kun sitä vielä käytettiin, arvioitiin sen hinta 5…10 kertaiseksi 

mineraalivilloihin nähden 

- asbesti oli levyinä kovin herkkää vahingoittumaan, sullontavillana, eristysköytenä ja –

naruna sen käyttö oli hankalaa ja siksi kallista 

 

Asbestin hyvänä puolena oli se, että se kestää lämpöä hyvin, sulamislämpötila on yli 1000  C. 

Nykyisin on kuitenkin käytössä asbestittomia tekstiilejä, jotka kestävät jopa puolitoistatuhatta  C. 

 

Asbestia on kuitenkin käytetty myös  -80 luvulle  saakka  tavanomaisissa taloteknisissä 

eristyksissä, muiden materiaalien komponenttina. Käytetyt määrät ovat kuitenkin enimmilläänkin 

promilleluokkaa koko materiaalimäärästä. Tutkimalla miten nämä eristykset tehtiin, nähdään missä 

sitä mahdollisesti tavataan. 

 

Ennen kuin putkieristyskouruja alettiin tekemään mineraalivillasta, (lasi- ja vuorivillat), talojen 

putkistot eristettiin pääosin aaltopahvista valmistetuilla eristyskouruilla, ”muoteilla”. Lämpimien 

putkien eristyskourut vuorattiin 60- luvun puoliväliin asti 0,5 mm:n paksuisella 

asbestipahvikerroksella. Kylmien putkien eristyskourut vuorattiin bitumivuoraushuovalla. N vuonna 

-65 välissä tehtiin arvio mainitun asbestikerroksen tarpeellisuudesta ja todettiin, sen  pääasiallinen 

merkitys oli ulkonäöllinen. Siksi molempien kourutyyppien vuoraukset tehtiin alumiinipaperilla. Siis 

vuoden 1965 jälkeen ei näissä eristyskouruissa ole ollut asbestia, ja sitä ennenkin vain osassa. 70-

luvulta lähtien ei aaltopahvikouruja ole enää valmistettukaan. 

 

Kun kourueristys jäi näkyviin, esim. kellaritiloissa, se kangastettiin, lähinnä maalauspohjaksi. 

Tasoituspahvikerroksen päälle kiedottiin kangas, joka liimattiin kouruihin piippusavi - 

silokemassaseoksella.  Silokemassa sisältää vähäisessä määrin (10…15 %) asbestikuitua. Tämä 

kerros on ainoa osa, jossa on tai voi olla asbestia! Pintaseokseen lisättiin vielä loppuaikoina PVA-

liimaa (polyvinylasetaatti), joka teki pinnasta kiinteän. Tavanomaisesti kangastetut pinnat vielä 

maalattiin, aluksi öljy- ja myöhemmin lateksimaalilla. 

Mineraalivillakouruilla tehdyt eristykset kangastettiin ja pintakäsiteltiin kuten aaltopahvieristykset. 

 

Kattila-, lämmönjako- ja vastaavissa huonetiloissa eristettiin putket useimmiten massalla. Sen 

käyttö oli järkevää laitoksissa, jotka ovat rakenteeltaan monimutkaisia, sanan mukaisesti!  



40 
 

Yleisimmin käytettiin ”kolmosmassaa”,  E III. Se sisältää pääosin puupölyä, luonnollisia 

tekstiilikuituja ja jossain määrin piimaata (kieselguuria). Asbestia siinä ei ole. Massaeristetty pinta 

siloitettiin, kangastettiin ja käsiteltiin kuten korueristykset. 1980 luvulla luovuttiin massan käytöstä 

ja kangastamisesta. Kourueristykset päällystettiin 70-luvulta PVC- levyllä. Voidaan sanoa, että 

vuoteen 1978 loppui teoreettinenkin asbestin esiintymismahdollisuus taloteknillisissä eristyksissä. 

Rakennuksissa käytettiin myös eristysten päällystämiseen peltiä. Sitä oli aikaisemmin jo käytetty 

suurenpuoleisissa kohteissa kuten lämpimän veden varaajissa ja lämmönsiirtimissä, jotka ennen 

pellin käyttöä paneloitiin, Niissä voi esiintyä asbestinauhaa tukirakenteen ja päällystepellin välissä, 

mutta useimmiten ei siinäkään. Asbestin korvasi hyvin pian lasikuitunauha. 

 

Nykyisin taas pohdinnan kohteena oleva Makkaratalo oli Helsingissä ensimmäinen suuri 

talotekninen kohde, jonka kaikki näkyvät eristykset pellitettiin. Siellä ei enää käytetty pätkääkään 

asbestinauhaa. 

 

Voidaan omatunto puhtaana väittää, että tavanomaisen talotekniikan piiriin kuvien putkien ja 

laitteiden eristyksissä ei ole lainkaan tai vain erittäin vähän asbestia. 

 

Muunlaisen käsityksen on täytynyt syntyä joko tarkoituksellisuudesta tai tietämättömyydestä. 

 

Virheellisen käsityksen on pitänyt siirtyä telakoilta tai muista kohteista, jossa asbestia käytettiin 

ruiskutettuna paloeristeenä. 
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                           OMITUISET*  OLYMPIALAISET 

 

Olympiakylä on vuoden 1940 olympialaisten majoitustarpeiden tyydyttämiseen rakennettu lähiö 

Käpylässä Koskelantie vasemmalla puolella Mäkelänkadulta katsoen. 

Syyskuussa 1950 jouduttiin Olympiakylän rakennusten ulkopuolisiin kanaviin asennettuja putkia ja 

niiden eristyksiä uusimaan. Talot oli rakennettu vuonna 1938 ja jo kahdentoista vuoden kuluttua 

olivat putkistot uusimiskunnossa. Tällainen aluelämmitys oli varsin uutta, eikä sitä vielä hallittu. 

Tullessamme työmaalle oli vanhat putket jo purettu ja jätteet kuljetettu pois. En aivan varmasti 

tiedä miten vanha eristys oli tehty, mutta epäilen että kietomalla lasivillaköydellä ja päällystämällä 

bitumihuovalla. 

Eristystapa ei olekaan näissä lämpimissä putkissa varsinainen ongelma. Ongelma on se miten 

saadaan kanava pysymään kuivana. Kaikissa tavanomaisissa korroosiotapauksissa syyllinen on 

vesi. Kun paikat pysyvät kuivina, pysyvät ne kunnossa. Vesi on varsinaisen ovela veitikka, vaatii 

aikalailla veden ominaisuuksien ja rakenteiden tuntemusta, ennen kuin pystyy tekemään 

rakenteen, josta voi olla varma, että sitä ei ruoste raiskaa eikä home kukita. 

Tekniikka tiedetään, kuka sitä sitten osaa soveltaa. 

Takaisin Olympiakylään. 

Sen aikainen lasivilla oli varsin epämiellyttävää käsiteltävää. Se oli valkoista, ilman mitään 

sideaineita. Kuitujen paksuus oli kymmenkertainen nykyisiin verrattuna. Ainoa yhtäläisyys on 

perusraaka-aine, lasi. 

Tämmöistä villaa käytettiin, näin LVI-töistä puhuttaessa, eristeenä kanavissa, säiliöissä (silloin oli 

vielä joka talossa suuri lämpimänveden varaaja) ja muissa ”erikoiskohteissa”. Tällaisia saattoivat 

olla kohdat, joissa jyrsijöistä oli kiusaa. 

Putket eristettiin matolla, jossa villakerros oli ommeltu kahden krepatun paperin väliin Näitä 

mattoja laitettiin kaksi kerrosta ja päälle tuli bitumihuopa, tavallisesti käytettiin  tiilikaton 

alushuopaa, varsinaiset katehuovat olisivat liian kalliita ja raskaita ja jos kylmä tulisi liian 

jäykkiäkin. 

Tavallisesti nämä kerrokset sitten sidottiin sinkityllä teräs- tai kuparilangalla. 

Alueen isännöitsijän kanssa keskusteltuamme saimme luvan käydä saunassa, joka oli 

lämpökeskusrakennuksessa, omalla ajalla kuitenkin. 

Oli juuri saanut hankittua moottoripyörän ja ajokortin ja vilustumisen pelossa kävin vasta kotona 

ammeessa pesulla. Se oli kyllä tarpeen.  

Kaverinani ollut ikäiseni nuori mies sai sitten kyllä villan aiheuttamasta kutinasta tarpeekseen 

vajaassa viikossa, uusi kaveri oli isän vanhoja työntekijöitä, hänen kanssaan homma sitten 

hoidettiin loppuun. 

Silloisen lasivillan raskaat kuidut evät kai muodostaneet terveydellistä vaaraa, mutta ei meillä 

mitään varokeinojakaan ollut. Ohjeeksi sain, että koeta olla hengittämättä suun kautta, pidä 

vaikka tyhjää puista tupakkaholkkia suussasi tai tikkua hampaissa. 

Sillä lailla se homma hoidettiin, ei ole tietoa mitä sille alueverkostolle on sen jälkeen tapahtunut, o 

varmaan uusittu. 

Nykyiset polyteenikuoriset, polyuretaanilla eristetyt kanavaelementit ovat eristyskyvyltään ja 

korroosiokestävyydeltään sellaisia, että päihittävät ne entiset systeemit mennen tullen. 

Sitä villaakaan ei mistään enää saa, eikä kukaan kaipaakaan. 
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Sana omituinen tulee ymmärtää pohjalaisittain, sanan ”oma” synonyymiksi. 

 

 

kanavissa 16.04.01                  kirjoitettu 16.04.01            Helsingissä, syyskuu 1950 

 

 

 

 

 

INTUSSA 

 

Intun Baari sijaitsee hotelli Inturistin alakerroksessa melkoisen mukavan näköisenä paikkana. Se 

on baariksi aika laaja, siinä on lasikatto ja osittain lasiseinät. Osa Moskovassa rakennustöissä  

olevista kavereista piti tapanaan kokoontua sinne ja nauttia iltapäivä aperitiivinsä ja muutakin 

siellä. 

Mentiin sisälle ja varustauduttiin juomilla. Hannu tapasi vanhoja tuttujaan ja kuulumiset 

vaihdettiin. Kaverit örisivät jo siihen malliin, että ei niitä selvät viitsinyt pitkää kuunnella. 

Noustiin kolmannen kerroksen ravintolaan. Hiljaista sielläkin. Joku ukrainalainen prostitutka kävi 

antamassa tarjouksensa, sadalla taalalla saisi kaksi kaveria tuntea ihon lämpöä puolentoista 

tunnin ajan. Torjuttiin tarjous, kuitenkin kohteliaasti kiittäen, työtään 

hän se tyttöpaha siinä yritti tehdä. 

Imeskeltiin vodkalimejämme ja odotettiin, tapahtuuko mitään. 

Kohta paikalle tulikin Tatjana. Hän oli siihen aikaan varmasti tunnetuin ammattilaisista, ainakin 

Intussa. Pitkä, näyttävä ihminen ja oli varsin vajavaisesti asusteilla verhottu. Vaatetus oli lähinnä 

silakkaverkko, lakki päässä ja muhvi käsissä. Oli helppo todeta hänen olevan naaraspuolinen 

imettäväinen. Tatjana tuli pöytämme viereen juttelemaan. Hän puhui vaatimatonta, mutta 

ymmärrettävää englantia. Vaihdettiin lähinnä vakiokuulumiset, keitä olette, mistä tulette ja 

kauanko olette olleet, koska lähdette ja sillä lailla. 

Olin jättänyt lompakkoni, uhallakin takin povitaskuun. Se oli naulassa n. kahden metrin päässä, ja 

olin varma siitä, että pystyn vahtimaan sitä.  

Tatjana asettautui siihen lähelle. Nojaili seinään lähelle takkia ja minä olin tarkkana kuin haukka, 

ettei yllätystä tapahtuisi. Tatjanan tarkoitukset kyllä tiesi, mutta en sitä kuinka hyvä hän oli siinä. 

Tatjana sitten lähti, Hannu haki baarista vielä yhdet, juotiin ne ja sitten lähdettiin. 

Matkalla metroon minä vasta huomasin, että lompakko puuttui. Mentiin takaisin Intuun ja haettiin 

sitä lompakkoa, ei löytynyt.  Ukrainalaistytöt vain naureskelivat, tiesivät ihan tarkasti mistä oli 

kysymys ja tunsivat pelin hengen! Jokin lohtu oli sekin, että oltiin raudanlujan ammattilaisen 

kanssa tekemisissä. Ei semmoiselle pikkukaupunkilaispojat pärjää! 

Vahinko ei ollut kuin antamansa opin arvoinen , satakunta US taalaa ja satakunta nykyruplaa. 

Siellä oli kuitenkin Stockan luottokortti. Passi ja viisumi olivat jäljennöksinä.  

Aika tavalla se kumminkin riepoi. Kämpiltä soitin Stockalle ja peruin kortin ja soitin kotiin ja kerroin 

kuin äijälle oli käynyt. Saadut kiitokset vastasivat tapahtumia ja olivat ansaitut. 

Täytin päiväkirjan ja siinä rupesi jutussa näkymään humoristisiakin piirteitä.  
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Pääsiäisloma oltiin kotimaassa. Tähän juttuun liittyen lähetin matkavakuutusyhtiöön ilmoituksen 

varkaudesta ja korvausanomuksen, vakuutushan korvaa käteistäkin johonkin rajaan saakka. 

Anomusta ei hyväksytty, ennakkoarvelun mukaan. Syyksi ilmoitettiin, että vahinko oli tapahtunut 

olosuhteissa, jotka poistavat yhtiön korvausvelvollisuuden. 

Kuitenkin valitin päätöksestä. Otin valokopion päiväkirjani asianomaisista sivuista, josta todella 

selvisi, että olin soittanut Stockalle ja kotiin. Käsialastakin selvisi tietysti fyysinen ja henkinen 

kuntoni välittömästi tapahtuman jälkeen.. 

Valitus hyväksyttiin, vakuutusyhtiö maksoi muistaakseni kolmisensataa markkaa, vakuutusehtojen 

mukaan. Näin ollen voi vaan todeta, että se oli halvalla saatua oppia. 

Tämän lisäksi ostin karabiinihaalla varustetun ketjun, jolla saan lompakon kiinni vaatteisiini. Se on 

hyvä Metrossakin. 

Lisäksi selvisi miksi Tatjanalla oli aina käsissään semmoinen vanhanaikainen muhvi. Johonkinhan 

ne varastetut tavarat piti äkkiä saada piiloon! 

 

Tapahtui 1967       fiilattu viim.05.04.01 kirjoitin 21.07.01    tapahtui 20.03.94                              

(Huom! Erittäin mielenkiintoinen taustatiedotus! Toimittajan huomautus)  

                               

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



44 
 

KUUDEN PÄIVÄ SOTA JA ETOLAN* TEIPIT 
 

Egyptin ja Israelin välille puhkesi vuonna 1967 aseellinen selkkaus, joka tunnetaan nimellä 

”Kuuden päivän sota”. Sodan seurauksena suljettiin Suezin kanava ja se pysyikin sitten  suljettuna 

vuoteen 1975. 

Kanavaan jäi runsaasti aluksia, onhan se meriteitse idästä Eurooppaan saapuvan tavaran 

pääkulkureitti. Se lyhentää matkaa Hampuriin 8900 km verrattuna Afrikan kiertämiseen. 

Alus, jossa oli Etolalle tulossa teippiä Japanista, oli näiden mottiin jääneiden joukossa. 

Etolalla oli jo edustamiensa Nitto-teippien ansiosta hyvä ote Suomen markkinoista. Tilattu ja 

laivattu tavaraerä seisoi nyt kuitenkin Suezissa, ja oli tietysti selvä, että ostajien piti saada 

teippinsä  Etolasta tai he ostaisivat sen muualta. 

Jouko Karaspuro teippiosastolta  kääntyi ongelmansa kanssa minun puoleeni. Etolalla oli kyllä aika 

runsaasti käypää tavaraa varastossa, mutta leveydeltään se oli sellaista, että se ei tyydyttänyt 

ostajien tarpeita.  

Ongelmana oli se, että oikeastaan ei tiedetty ketään, joka tuntisi teipin leikkaamista tai olisi  niin 

kiinnostunut siitä, että opettelisi. Teippiä oli varastossa aina 600 mm leveisiin rulliin saakka, kun 

taas pääasiallinen kysyntä oli paljon kapeammista nauhoista. 

Karaspuro, jonka kanssa minulla oli ollut vähän kaikenlaista yhteistyötä aikaisemminkin otti 

yhteyttä minuun. 

Asian ratkaisulla oli kiire. 

Hän tiesi, että minulla oli autotallissa pikkuruinen Myford-merkkinen kärkisorvi.  Sen kärkikorkeus 

lienee ollut 70...80 mm ja kärkiväli ehkä juuri tuo 600 mm.  

Elettiin kesää ja olin lomille lähdössä, mutta lupasin selvittää asiaa. 

Hain Etolasta teippiä, saattoi olla 300 mm leveä rulla ja rupesin ihmettelemään. 

Ensin piti tietysti tehdä tuurna, jonka päällä teippiä voisi katkoa. Äkkiähän sellaisen värkkäsi 

puusta, kysehän ei ollut mistään tarkkuustyöstöstä. 

Ihan vaan kokeeksi hioin pikateräksisestä pistoterästä noin suutariveitsen muotoisen terän, joka 

leikkasi, ei lastunnut. 

Oli täysin arvailun varassa, miten teipin liima takertuisi terään, kestäisikö tuurna, toimisiko koko 

systeemi. 

Kyllä se toimi.  

Homma on niitä harvoja elämässäni, jossa heti ensimmäinen yritys johtaa positiiviseen 

yllätykseen. Tietysti rullien mittauksessa ja  terän syötössä oli oppimista, mutta noin periaatteessa 

homma sujui. 

Koska kyseessä oli pienten kappaleiden työstöön valmistettu sorvi, piti siihen laatia laitteet 

teräkelkan siirtämiseksi aina teipin leveyden verran ja leikkuuterän syötön nopeuttamiseksi. 

Kumpaankin ongelmaan löytyi ratkaisu helposti. 

Varsinainen leikkaamisen testi oli se,  että jossakin vaiheessa sain leikattavaksi peräti  

korroosiosuojateippiä, jonka leikkaus sekin onnistui. Sehän on paksulla suojakerroksella 

varustettua nauhaa, moninkertaisesti paksumpaa kuin tavallinen PVC- tai ilmastointiteippi. 

Korroosioteipinkin sain leikatuksi, työläästi, mutta kuitenkin. 
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Syksyllä sitten asia oli tullut puheeksi Saksassa, Nitton Euroopan myyntikonttorissa. Sieltä oli 

Suomeen tulossa firman teknillinen asiantuntija katsomaan miten hommat ja tämäkin oikein sujuu. 

Karaspuro ja herra Ekspertti tulivat autotalliini ja näytteeksi pätkin vähän teippiä. 

 Ekspertti tutki leikatun rullan reunoja, jotka olivat OK. Hänkin ihmetteli sitä että homma sujui niin 

yksinkertaisesti.  Karaspuron kanssa oltiin jo valmiiksi ihmetelty. 

Seuraavana talvena sitten tuli puheeksi ihan oman leikkaamiseen tarkoitetun koneen hankinta 

Etolaan. 

Joutavaahan se oli, teipin kiikuttaminen Herttoniemen ja Vaaralan välillä. 

Karaspuro kysyi voisimmeko me, Wimanin Reiska ja minä saada aikaiseksi semmoisen koneen, 

jolla homma sujuisi, kuitenkin niin paljon isomman, että siihen saisi metrin levyisen teippirullan. 

Reiska oli minulla töissä oleva yleisosaaja. Arveltiin, että kyllä se käy, edustimmehan alan 

ekspertiisin ehdotonta huippua Suomessa!! 

Etolan tarkoituksena oli käsittääkseni se, että niitä teippilaatuja ja leveyksiä, joiden kysyntä oli 

vähäistä, leikattaisiin aina tarpeen mukaan. 

Reiskan kanssa hankittiin jostakin konehajottamosta vanha valta-akselivetoinen kärkisorvi, 

Asennettiin siihen Skodan nelinopeuksinen vaihdelaatikko ja noin puolentoista kilowatin  tehoinen 

valovirtamoottori. Alustavat kokeet tehtiin siellä autotallissani. Pitihän sitä sorvia vähän fiilata ja 

höylätä, kuristaa ja kiristellä, mutta  teipinleikkuuseen se oli ihan kelvollinen. 

Kone vietiin Etolaan Herttoniemeen ja asennettiin ja koeajettiin. 

Ilmeisesti siinä kävi sitten niin, että joku asiaa tuntematon ”besserwisser” yritti sorvata sillä jotakin 

ihan oikeaa metallia. Sehän näytti vieläkin metallisorvilta, vaikka ei sellaiseen enää käynytkään. 

Pakka tärisi, prismat olivat kuluneet ja syöttöruuvit löysät. 

Sorvausyritys meni mönkään ja  sitten nostettiin jonkinlainen kalabaliikki siitä, mitä on ostettu. 

Karaspuro soitti minulle ja sanoi, että häneltä tivataan selitystä asiassa. 

”Mitä minä vastaan?”.  

Asiahan oli ihan simppeli. Ei Etola ollut ostanut mitään kärkisorvia, vaan sellaisesta tehdyn,  teipin 

leikkaamiseen soveltuvan koneen. 

Metallin työstöön sopivia koneita myydään eri kaupoissa ja ihan eri hintaan. 

Etola sai mistä maksoi. Siihen se jupina päättyi. 

Pari vuotta sitten olin  Joukon kanssa puheissa ja tuli tämäkin juttu esiin. Koneesta oli hajonnut 

vaihdelaatikko ja tietysti muutakin on vuosien mittaan korjattu, mutta aparaatti oli vielä viime 

vuosikymmenellä käytössä. 

Kaupungilla nyt kuultujen vahvistamattomien, mutta luotettavien huhujen mukaan se on, Mersun 

laatikolla varustettua, edelleenkin käytössä. 

Ei se mikään huono kone ole ollut, kun se sentään oli pyörinyt ja tienannut leipäänsä yli kolme 

vuosikymmentä. 

Ainoa huono puoli tässä hommassa on se, että koneen myötä meni sitten minulta melko mukava 

sivuhanke. 

 

__________________________________________________________ 

*) Etolalla tarkoitetaan tässä yhteydessä yhtymään siihen aikaan kuuluneita eri yrityksiä 

   Jouko Karaspuro on tarkistanut kertomuksen faktat  

 

Hajalassa 29.07.01  Jorma Heinonen 
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    LEGENDA  KUNDISTA, JOLLA ON KAIKKI MITÄ TARVITAAN ! 

 
 

Kun kundi on ollu’ tarpeeks’ monta kertaa reissussa, se oppii hiffaamaan mikä vaikeus on arvioida 

mitä krääsää stroikalla tarttee ja miten sen koko kamamäärän saa förattua messiinsä. Joka 

hommassa on ollu’ omat kalut tarpeen. 

Kun skujataan duuniin omalla bilikalla voi vielä ottaa messiin mitä luulee tarttevansa. Jos on 

osannu valkata oikein voi lähes onnistua. Mut’ siihen tarttee jo hyvää tsägääki’. 

 On tarvis ollu mikrometriäki, teippejä ja naruja, muovipussukoita ja rautalankaa. Kunnon 

handulyhty, ei mikään dekoraatiofikkari tai muu bastutuju. Kirveet ja kanget tulee talosta! 

Ei se bilikakaan pelkällä bensalla skulaa. Varsinkin jos ei olla ihan teknistyneessä osassa 

Eurooppaa. Mosseen ja Ladaan tietty on ’zapzasti’, muihin nirkosemmin, parasta ottaa snadisti 

messii.  Varalamppui’, sulakkeita, yleismittari, pyyhkijän lehtiä ja erilaisia muttereita ja ruuveja. Ja 

rautalankaa. Ja sähkökrääsästä ainaki Abiko-liittimiä! 

Pitää olla kamaa sen verran messissä, ett’ on  varaa jeesata kavereitakin, kun niille meinaa tulla 

hätä handuun ja bilikaki rupee duunaa revolutsijaa!  Panee kontrahdin poikki. 

Näillä ei vielä saa yllämainittua titteliä. Siihen pitää olla tsägääki’, positiivista hasardia. 

Rothmansin työmaa Pietarissa olis’ finis loppukesästä. Siivoojista ja muista  

apudjevutshkoista ei tainnut  monikaan snaijaa’ mist’ sitte’ duuni ja liksa otetaan!  

Sellaisen funtsaamisella tuuppaa olemaan työn joutuisuuteen negatiivinen vaikutus. 

Timppa oli vastuussa mm työmaan siivoamisesta, ja kun homma ei sujunut  siitä tuli sen psyykeä 

raastava juttu. Niinpä se sitten kerran, kärsimisen maljan vuotaessa yli, uhosi  ostavansa haulikon 

ja panevansa sillä vauhtia niihin siivoojiin. Sitä luulis’ näidenki’ snaijaavan!  Kuitenkin huomattiin 

se liian rankaksi ja ajatuskin tuomittavaksi. Timppa perui ja sanoi sen sijaan besorkkaavansa 

jostakin ritsan ja skotaavansa sillä vauhtia kimuleihin. 

Mun sknubelissa ikäänkuin välähti. Tuli siinä  yks’kaks’mieleen, että minulla taitaa olla apu Timpan 

varustautumisongelmaan.  

Menin autolle ja kuinka ollakaan kontissa oli ritsa, sknubeli ei ollu menny’ ihan kaaliks’! Voitte olla 

ihan varmoja, että kahvipöydässä oli senkinmoinen  griinaus, kun stikkasin Timpalle ritsan 

handuun ja sanoin, että ’ei tota tommosta tartte kauempaa hakea’. 

Asialle on selkeä, vaikka ei ihan yksinkertainen selitys. Minulla oli kotona koira, Welsh Corgi, joka 

mielellään, suorastaan hinkus’ tsögaa sille stikattuja käpysiä. Se kuitenkin sluudas ja tsögas ne 

niin nopeesti, että funtsasin hankkia  ritsan, jolla ne käpyset saisi flygaa pitemmälle. Eräs kaveri 

siivoutti lapsillaan niitten huoneita ja kamaa förattiin pidelle, roskikseen. Äkkäsin siinä sitten ritsan 

ja sanoin ottavani sen, jos saan. Sain. 

Mentiin Lyytin (se koira) kanssa metsään ja minä ajattelin että nytpä saapi moppe kunnon 

sluudaukset  männynkäpystensä perään. 

Skotasin ekan, ei mitään, elukka vaan tsiigas käpysen ballistista rataa! Skotasin tokan, sama juttu. 

Kolmannen jälkeen näki sen naamasta selvän huomautuksen, että ei ole hänen jalon sukunsa 

arvon mukaista kilpailla koneen kanssa. 
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Pari kertaa myöhemmin vielä yritin samoin tuloksin ja sitten kerran lemppasin koko värkin auton 

konttiin, josta se sitten saatiin Pietarissa tyydyttämään varustautumistarve. 

Teoriassa, eihän sillä ritsalla tietty ketään kohti skotattu, mutta kokeiltiin kumminki olisiko se vehje 

kondiksessa. 

Olihan se, ei  ammuttu, mutta saatiinhan kunnon naurut ja stoori ’kundista jolla on kaikki mitä 

tarvitaan’ oli sillä työmaalla syntynyt. 

 

kirjoitettu 02.04          tapahtui toukokuussa –97 

 

 

                                    

                                   KUMIPULMA 

 

Pietarin kartsat on sellaisia, ett’ siell’ on skujatessa pidettävä öögat auki ja kieli keskell’ lärviä. 

Pääkartsat ja vastaavat, risteykset veks, jotenki’ kondiksessa bilikalla skujaamisee’,   mutt’ ku’ o’ 

risteävii’ sporakiskoi’ ja risteys sen takia peitetty nupuskaijareill’, on oltava skarppina. Risteykset 

yleensäki’ ovat tasasii’ ku kynnöspellot. Sporakiskot voi olla sellases’   kondikses, ett’ ku’ skujaa’ yli 

renkaan brakaaminen melko varma, ja äkkiä. 

Ku mä kävin huhtikuussa Härmässä mä’ bytskasin mun bilikaan kesätossut alle. Ne ovat 

alumiinivanteilla. Kokokin on sellainen, ett’ niit on filde  bilikoissa nii’ ett’ sellaiset ku snutaa’, se on 

melkein kuin täppiä handuun. 

Ku mä kerran snaijasin tän, mä kävin slumppaamassa sellaset erikoispultit, millä vanteet sit 

vedettii kii’, yks’ joka pyörää’, sen takia ett ne pysys’ siinä bilikassa messissä. Ne saa auki vaan 

ihan omalla spesiaaliavaimella.  

15.06. sunnuntaina oltiin taas stroikalla. Mä tsittasin mun byroossa ku talon suhari tuli kertoo, ett’ 

mun bilikasta on oikeest etupyörästä henki veks’.  

Eipäs siinä mitää, pyörä veks’ ja rengaspajalle duunattavaks. Niit onki’ siellä pitkin teitä filt ja ku 

tsennaa miss’ kondiksess’ ne kartsat on, niin se on ihan hyvä juttu. Värkkikalut handuun ja 

duuniksi! 

Nostin koslan ylös, pyöritin sitä etufillaria ja hiffasin, että semmonen buli ruuvi mitä käyttävät 

pläkkiduunarit mestalla yleensä, oli menny läpi ja duunannu holen ja renkaasta henki veks’. Ei sitä 

kai voi panne Pietarin viaks, kyllä se oli mestalla tullu. 

Ku otti sen ruuvin veks’ hiffas ett’ hole oli sitä koko’ ett’ siihen sai helposti piikkurillin sopimaan. 

Sitä oli turha edes yrittää panna kondikseen semmosella purkkipaikalla. Semmonen ei ois auttanu’ 

mitään. Pyörä piti ottaa veks ja förata kumisepälle. 

Kun mä olin jonkun aikaa funtsannu, mä muistin miss’ se spesiaalinykla on. Vähän ku’ skrobas 

handulla sknubelii’, mä muistin! 

Se oli himassa autotallissa, muiden kamojen kanssa ja seassa sen ja sen vieressä ylähyllyllä, 

samassa muoviposassa  peltivanteiden (varapyörä!) snadimpien pulttien kanssa. Tubeless 

paikkaustarvikkeita ei minulla ollut. 

Legendaarinen maineeni kundina, jolla oli kaikkea ja mitä vaan, sai kolauksen. Riski siitä, että jos 

rupee brekkaa sitä pulttia, panee hajalle mestoja, jotka Pietarin kartsoilla olivat jo osansa 
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kurituksesta saaneet. Pultti oli niin kova, että siitä ei mitkään pihdit saaneet otetta. Polttopilli ja 

rälläkkä ovat muuten sen verran raakoja ett’ täss’ ne rikkois’ tai tekis’ muuten pahaa jälkeä. 

Näytti siltä, ett’ bilikalla ei voi skujata kämpille, vaan se pitää jättää stroikalle ja huomiseksi yrittää 

tsiigata ratkaisu. 

Jelppaava enkeli oli jo kuitenkin melkein mestalla. Bergmanin Jussilla, työmaan vastaavalla 

mesulla, oli melko nyya jenkkirassi, jonka kontissa oli kaikenlaista tarpeellista kamaa. Ku Jussi 

tsiigas ja hiffas mikä oli tilanne se sano ett’ tietty sill on tubelessin paikkuu vehkeet, kukas ny’ nii’ 

dorka olis ett’ ajelis täällä ilman?  

Sitten raspaamaan hole putsiks’ täytettä duunaamaan. Neljä pätkää täytekumia piti tuupata siihen 

ennen kuin se oli tukossa.  

Panin täyttökompressorin nakuttamaan paineet sisälle. Kokeiltaessa paikka piti, eikä yönkään 

aikana vajautunut, se oli OK. Homma hanskassa! 

Minulla on setti vuodesta 1950, mutta tämä oli eka ja ainoa kerta kun jouduin paikkaamaan 

tubelessin.  

Jos lukkopultin avain olisi ollut messissä en olisi sitä vieläkään duunannu’. Vähästä se on välillä 

kiinni! 

Silloin vielä oli Pietarissa vain Nesteen asema sellainen, josta sai paineilmaa, niin että oma 

kompressori tai pumppu oli hyvin tarpeellinen. Venäjällä oli hyvä sortimentti näitä  pumppuja 

kaupan. Ne kuuluvat siellä katsastusvarusteisiin. 

 

Tytär lähetti sitten avaimen, se tuli pikapostissa 20:ssä tunnissa Pietariin. 

Sittemmin minulla on ollut autossa asianomainen tubelessin paikkaustarpeisto! 

kirjoitettu 09.04.01                    Pietarissa 15.06.97 
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 MARIANNE – KARKIT 
 

 

Joskus kahdeksankymmentäluvulla, asuessamme Turussa, Humalistonkadulla, pidin tapanani 

viedä koiran aamutoimilleen rautatieaseman viereiselle joutomaalle. Koiran nimi oli Kora (sano 

vaan reilusti Kortsu!), airedalen terrieri, jo vanha ja rauhallinen narttu. Eräänä toukokuun 

loppupuolen perjantaina hoidettiin homma kuten tavallista. Kotiin piti tulla ennen kahdeksaa, että 

ehtisin viedä vaimon TYKS:iin tutkimuksiin. Tullessamme sitten Läntisen Pitkäkadun kulmaan, jo 

kotiin tulossa, syöksyi eräästä porraskäytävästä pikkuinen, ehkä 155 sm / 48 kg mittainen Täti, 

hätääntyneenä kertomaan avuntarpeestaan. 

 

Hänen halvaantunut Siskonsa oli aamuyöstä pudonnut sängystä ja jäänyt, tietysti, lattialle. Hän oli 

soitellut aikaisesta lähtien eri paikkoihin saadakseen apua, mutta vasta iltapäivällä sitä oli jonkun 

viran puolesta luvassa. Kotisairaanhoitaja tai sellainen. 

Pyydettyään siinä kadulla usealta ohikulkijalta apua tarpeeseensa, kukaan ei ollut joutanut sitä 

antamaan, kaikilla oli kiire töihin tai jonnekin. 

 

Minäkin yritin selittää vaimosta ja sairaalasta ja vaikka… 

Katsoin kuitenkin tätä Tätiä, hänellä oli todellinen hätä, ja hänen  koostaan päätellen, jos se olisi 

suvun piirre, Siskon nostaminen menisi hetkessä yhden käden hommana.  

Noustiin kolmistaan jonnekin kerroksiin ja mentiin asuntoon, jossa oli sellainen herttainen 

vanhojen ihmisten asunnon tuoksu ja hyvä järjestys. 

 

Mentyämme makuuhuoneeseen totesin oitis, että Tädin pieni koko ei ollut suvulle ominainen 

piirre. 

Lattialla makasi arviolta kuusikymppinen, satakiloinen naisihminen, se Sisko. Rupesin jo 

miettimään mihin ihmeeseen olen taas sotkeutunut. Hän oli vielä siinä lattialla pitkään maatessaan 

laskenut alleen, joka Tädin mielestä oli vielä kovin hävettävää, eikä tietysti kiva kellekään. 

Olin kuitenkin ottanut homman, kello kävi ja kahdeksan lähestyi, homma piti hoitaa. Rupesin 

Tädin kanssa miettimään miten saadaan Siskon nostotoimenpide suoritetuksi. 

 

Talossa oli pyörätuoli, mutta ongelma olikin lähinnä siinä miten sen saisi pysymään paikallaan, 

koska nostotoimenpiteessä kyse olisi varmasti enemmänkin retuuttamisesta kuin puhtaasta 

nostosta. Täti ei jaksaisi sitä pyörätuolia pidellä. Sisko piti saada tuoliin pesua ja vaateiden vaihtoa 

varten. Täti sanoi saavansa hoidettua homman ja sitten Siskon takaisin petiin. 

On uskomatonta kuinka nostettavan velttous lisää hänen painoaan. Sammuneen kotiin viejät kyllä 

sen tietävät. Paino nousee tuplaksi. Tässä ei onneksi tarvinnut pelätä kälkättävää akkaa. 

Mimmoinenhan sen kotisairaanhoitajan olisi pitänyt olla, joka olisi noston tehnyt, vaikka kuinka 

paljon paremmalla tekniikalla? 
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Ja Kortsu odotti eteisessä, ei puuttunut mitenkään asioiden kulkuun, ei katsetta, ei kommenttia. 

Saatiin  kiilattua se pyörätuoli jotensakin tukevantuntuisesti paikoilleen painavaa sänkyä vastaan, 

joka oli vielä tuettu seinästä parilla tuolilla. 

 

Rohkeasti sitten vaan Siskon kimppuun, kuin sika limppuun, kainaloiden alta kiinni ja lattialta ylös. 

Tiukkaa se teki, mutta onnistui. Ei kyllä olisi parannut lipsauttaa lattiallekaan.  

Vaatteeni meni pesukuntoon. Täti kyllä tarjoutui hoitamaan pesun, mutta eihän kesällä ollut paljon 

päällä ja kone kotonakin. Sinne olikin jo kiire, kello oli yli kahdeksan. 

Hommasta tarjottiin, tietysti, korvausta, jota ei huolittu, apuunhan sinne mentiin eikä tienestiin. 

Nyt ne Mariannet. 

Tehdessäni lähtöä eteisestä huomasi Täti kuitenkin siinä eteisen hansikaspöydällä lasimaljan jossa 

oli Marianne–karkkeja.  Niitä punaraitaisia. Sellainen kelpasi. 

Sitten Täti kysyi, Koraan viitaten että ”kyllä kai hänkin haluaa, kun on ollut niin nätisti koko ajan 

täällä eteisessä”. 

 

Hänkin halusi ja sai. 

Ja sitten kiireesti kotiin, suihkuun, vaatteiden vaihtoon, vaimo kyytiin ja TYKS:iin. 

Myöhästymisenkin sain anteeksi kun oli todella pätevä selitys. 

Tämä tapaus tulee mieleen aina kun vain näen Mariannen punavalkoisen raidoituksen jossakin. 

Tahtoo tulla, hitto vie, mieleen Partekin villapakkauksistakin.  

 

Hajalassa 21.07.01.  tapahtui toukokuussa  1985   Jorma Heinonen 
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TYÖRUPEAMAN TELOKSET 

 

Kehitelmieni ja tuotantoni kirjoon syntyi monenlaisia kehitelmiä, toimintajärjestelmän funktiointi oli 

alkukehitteitä, välillä syntyi meemikaava modalisointeineen ja loppupuolella työrupeamaa syntyi 

teloksen kaksoismorfologinen käsite. Suomalaisittain telos on päätös, joka yleensä tarkoittaa 

hankkeen aloittamista ja aiesopimusta hankkeen loppuun saattamisesta.  

Ensimmäisen vaiheen teloksena, alkuna oli siten Jorman jutut, joita tässä julkaisussa on käsitelty. 

Väriä teksteihin on saatu Vahvaconin projektiarkistosta. Suurin osa kuvituskuvista on venäläisiltä 

työmailta otettuja, kuten värit ja maisemat voivat valistuneelle lukialle kertoa sanoittakin.  

Olen tarinoiden tulkinnassa silloin tällöin soveltanut modaliteetteja, jotka perinteisesti jaetaan 

perusmodaliteetteihin oleminen ja tekeminen sekä sitä täydentävään viiteen modaliteettiin 

täytyminen, voiminen, tahtominen ja tietäminen. Näitä modaliteeteista on apua mm. 

meemikaavan tekemisessä.  

 

Jorman jutut taipuvat modaliteettiryhmiksi seuraavasti. Perusväittämiin kuuluu että oleminen 

aikaan saa tekemisen. Tekijäsankarina jutuissa on muistelija-seikkailija Jorma Heinonen. 

Muistelmissa on uskomisen vivahde tyyliin tämä tarina on tosi, joskin vahvasti väritetty. Monet 

muistelmat koskevat työmaakokemuksia. Epäilemättä Jorma oli menevä mies, siitä kertoo hänen 

hakeutumisensa matkatöihin. Hän eli todeksi Ilmari Kiannon lausahduksen – Mies on luotu 

liikkuvaksi. Ja tietysti tekevälle sattuu monen moista matkan varrella. Autot olivat osa hänen 

peruskiinnostuksensa kohteita, osa hänen elämäänsä ja olemistaan.  

Ahkerankin miehen tosin täytyy välillä levätä, kokoelma kertoo myös vapaa-ajan retkistä. Kertoja 

oli asbestiasiantuntija, väärin käsiteltynä lasivilla on vaarallinen keuhkoille, josta on hyvä tietää, 

miten sitä pitäisi käsitellä. Eikä lukijalta jää huomaamatta kertoja-Jorman kekseliäisyys ja 

nokkeluus tilanteessa kuin tilanteessa, hän osaa ja voi, aihepiiri on voimisen modaliteettia.  

 

Toisena teloksena eli lopputulemana tarinasikermä meemikaavaksi muutettuna kertoo 

metatarinaa.  

Alkuun on ratkaistava, mistä kaikki alkoi. Helpoin ratkaisu on lähteä kronologisesti, ja ottaa 

varhaisin päiväys, mutta se olisi huono ratkaisu, sillä alkuun lähtee nuoruuden pojankoltiaisten 

toilailu elämän ja erotiikan parissa, jossa uteliaasti haluttiin tutustua koituksen saloihin. Olennaista 

Jorman huumorille oli hersyvä nauru omille kommelluksille.  

 

Genoomitasolle tulevat tarinat: 

   KOHTAAMISIA  

Tahtominen   

Teetä, 
Makuasiaa  puheliaisuus 

Monipuolisia kontakteja 

Marianne - 

karkit  auttavaisuus 

   

Elämää ja 
erotiikkaa  uteliaisuus 
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Genoomiteema tarvitsee kumppanikseen fenoomikentän, joka on jo hankalampi ratkaistava, koska 

periaatteessa kaikki muut peilautuvat genoomiaiheeseen. Kun kyseessä on muistelmakerronta, 

niin tarinasto on samalla kasvutarina. Nuoruuden hormonihöyryt tasoittuvat eläkepäivien 

asbestiasiantuntijuuteen.  

Fenoomitasolle tulevat tarinat:  

 

Tietäminen  ASIANTUNTIJUUS 
Työssä on 

varjopuolensa Asbestista aina vaan  

   

Omituiset 
olympialaiset  

   Intussa   
 

 

Kolmas tekijä tulee kuta kuinkin kahden edellisen mediaanina, eli siihen mihin pääasiallisesti 

elämäntyö kohdistui tarinastossa, ja se tietenkin oli suomalaisyrotysten komennustyöt venäläisillä 

työmailla. Se jos mikä edellytti pitkää pinnaa, huumorintajua, soveltavaa amaattiaitoa ja paljon 

muita avuja.  

Semeemitasolle tulevat tarinat:  

Tekeminen  

MENEVÄ 
MIES  

Mies on luotu 
liikkuvaksi Duuniin…Moskovaan  

   

Pietarin 

tipusista  

   Varo Walesin tiikeri 
 

Seuraavaksi tulee ratkaista myteemi, mikä on hyvin arvoväritteinen valinta. Toisen arki voi olla 

toisen eksoottinen elämänalue. Mutta aika helppo on valinta sittenkin, menevän miehen myyttinen 

kapistus on auto ja kaikki motorisoitu. Niiden parissa menevä mies on elementissään.  

Myteemitasolle tulevat tarinat:  

Autot on kiinnostavia AUTOT 

Oleminen  Iidan Mosse  

  Rislakin Jaguaari  

  Alfan jakkarat  
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Aika kaiken muuttaa voi, elämänkaareen kuuluvat muutokset. Paikanvaihdokset ovat tarpeen 

lomilla ja joskus muutoinkin. Retket edustavat liikkumista paikasta A paikkaan B. Tällä rituaalisella 

matkalla jotain aina muuttuu, työminä jää taa ja vapaalle vaihtava ottaa rennomman roolin.  

 

Transfeemitasolle tulevat tarinat:  

 

Täytyminen  REISSUSSA  
Välillä 

huilitaan  Kesämökkimatka I  

  Kesämökkimatka II  

  

Jouluksi 
himaan  

 

Näin on jäljellä vielä kaksi tarinatasoa, eli strategeemi ja futureemi. Jorman uravalinnan 

strategiana oli matkatyöt työmaavalvojana. 

Strategeemitasolle 
tulevat tarinat:  

 
Uskominen TYÖMAAKOKEMUS 
Tämä tarina on 

tosi 

Rothman´sin 

putket  

 Työväentalo  

  

Kantamassa  

  
Futureemitasolle tulevat tarinat: 

 

Tuleaisuudessakin on pysyvää tarvetta neuvokkuudelle ja kekseliäisyydelle. Digitaalinen maailma 

ei aina toimi kuin ajatus tai ajateltu. Vaikka ongelmia on ratkottavana tulevaisuudessakin, niin 

huumori auttaa aina. 

Voiminen KIKKAKOLMONEN 

Osaa 
konstit 

Kuuden päivän sota 
ja Etolan teipit  

 Legendan synty   

 Kumipulma   
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Kuva 3. Meemikaava sovellettuna kuvalajeihin 

 

Tämä on näyte hiljaisen tiedon (tacit knowledge)  siirrosta. Periaatteessa se on taito tietää, osata 

ja soveltaa.      

                   

       

                 

       

                  

          

               

        

              

       


