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ToimiTusjohTajan 
palsTa
ConTzine 1/2012 ilmesTyessä vuosi 2012 on jo edennyT piTkälle ja 

pääsiäinenkin on ehdiTTy jo vieTTää. haluan kuiTenkin vielä kiiTTää 

henkilökunTaamme, asiakkaiTamme ja yhTeisTyökumppaneiTamme ku-

luneesTa vuodesTa 2011.

v
uoden 2011 aikana saatettiin loppuun useita 

projekteja, joista yhtenä mainittakoon pääkaupunki-

seudulla rakennettavan suuren asuntokohteen koy 

abraham Wetterintie 6:n vaativa elementtisuunnittelu. 

Contrialla on käynnissä useita sisäisiä kehitysprojekteja, 

mm. laadun- ja toiminnan kehittämisprojekti (“The Contria-

Way”) sekä  liiketoimintasuunnitelman ja viestinnän kehitys-

projektit, jotka valmistuvat vuoden 2012 aikana.

ko. kehityshankkeet tulevat näkymään monilla tavoin sekä 

sisäisessä että ulkoisessa toiminnassamme.

markkinoiden epävarmuus heijastuu jokapäiväiseen 

liike-elämään vaikuttaen koko elinkeinoelämään ja myös 

rakennus- ja kiinteistösektorille, mistä Contrian toimeksi-

annot pääosin tulevat. Rakennusmarkkinat ovat kuitenkin 

pohjanmaalla suhteellisen vakaita ja suurien, pitkäaikaisten 

toimeksiantojen ansiosta tekemistä on riittänyt ja markki-

noiden laskusuunta tuntuu pysyvän kohtuullisena.

 

siihen viittaa jo Contrian tilauskantakin, jonka kehitys on 

ollut myönteinen vuodenvaihteen jälkeen huolimatta markki-

noiden epävarmuudesta.

Tässä lehdessä, Contzine 1/2012 raportoimme käynnissä ole-

vista erilaisista projekteista kuten esim. senaattikiinteistöjen 

kuntotutkimusprojektista.

sisäilman laadun tutkimukset ovat tänä päivänä hyvin ajan-

kohtaisia ja markkina-alue, jossa Contrian asiantuntijoilla on 

vankka osaaminen.

henkilökuntamme hyvinvointi on hyvin tärkeää. lehtemme 

henkilökunnan sivulla kerrommekin viettämästämme virkistys-

päivästä.

valitsimme kauniin kevättalvimaisemakuvan pohjanmaalta 

pääkirjoitussivulle, jonka sanoma kuuluu: nauttikaa kevättalven 

säästä ja luonnon läheisyydestä! (sitä noudattaa allekirjoittanut 

mahdollisuuksien mukaan).

mukavia lukuhetkiä

2   |   CONTRIA

CO
N

TR
IA

P
Ä

Ä
K

IR
JO

IT
U

S
 / LE

D
A

R
E



veRksTällande  
diRekTöRens kolumn
då ConTzine 1/2012 uTkommeR äR vi Redan en biT inne på åR 2012 oCh 

haR hunniT med aTT fiRa påsk. jag vill ändå passa på aTT TaCka våR 

peRsonal, våRa kundeR oCh samaRbeTspaRTneRs föR deT gångna åReT 

2011.

u
nder 2011 slutfördes flera projekt, bland dem ett 

stort och krävande elementplaneringsprojekt koy 

abraham Wetterintie 6 i huvudstadsregionen.

inom Contria pågår flera interna utvecklingsprojekt bl.a. 

kvalitets- och verksamhetsprocessutvecklingsprojekt (“The 

ContriaWay”) och strategi- och kommunikationsutveckling 

som skall slutföras helt eller delvis under år 2012 och som 

kommer att märkas på flera sätt i vår verksamhet bade 

internt och externt.

den osäkerhet inom ekonomin som präglar dagens affärsliv 

påverkar hela näringslivet och också bygg- och fastighets-

sektorn där våra uppdrag huvudsakligen ligger.

i österbotten är dock byggmarknaden relativt stabil och en 

hel del större pågående projekt säkerställer en bassyssel-

sättning i vår bransch vilket leder till att åtminstone på vår 

marknad verkar nedgången bli måttlig. det visar även or-

deringången för Contrias del vilken efter en trevande början 

varit positiv under början av året.

i detta nummer, Contzine 1/2012 ingår en del rapporter 

över pågående projekt av olika typ, bl. a. konditionsgransk-

ningsprojekt för senatsfastigheter. 

konditionsgranskningar utförda för att förebygga inomhus-

luftproblem är mycket aktuella idag och en nisch där Contria 

besitter gediget kunnande.

CONTRIA Oy 

ASIAKASLEhTI / KUNDTIDNINg

ilmestyy 2 kertaa vuodessa

painettu Cocoon offset 160g.

pääToimiTTaja: Tom eriksson

ToimiTusRyhmä: 

Tom eriksson, Risto vuorenmaa,  

Tuija hiltunen, seppo nissilä, jarkko 

mannersuo, joel johansson, Rauno  

alanen, kaisa heikkinen, elisabeth 

nygrén, Tiina kontturi, jussi kontturi  

ja marita klemets.

ulkoasu ja TaiTTo:  C2 advertising

painosmääRä:  500 kpl

ToimiTusjohTajan palsTan kuva:  

seppälän valokuvaamo

Tom Eriksson 

ToimiTusjohTaja / veRksTällande diRekTöR

personalens välbefinnade är en mycket viktigt för oss på 

Contria och på personalens sida berättar vi om våra rekrea-

tionstillfällen för personalen.

avslutningsvis; vi valde ett vackert vårvinterfoto från öster-

botten för ledarsidan och budskapet är som följer: njut av 

vårvintervädret och den närhet till naturen som vi har  (det 

gör undertecknad i möjligaste mån).

Trevliga lässtunder
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vaihe iii, mm & fT

vaiheen iii suunnittelu jatkui rinnan vaiheen ii rakentamisen 

kanssa koko syksyn 2011. kilpailutus toteutettiin talvella. 

Tätä kirjoitettaessa päätökset on tehty ja rakentaminen 

käynnistyy keväällä 2012.

vaihe iii sisältää kauneudenhoitoalan, kone- ja metallialan, 

ajoneuvotekniikan, sähkötekniikan ja hallinnon tilat sekä 

ruokasalin ja keittiön. koska koko keittiö, joka sijaitsee 

hankkeeseen sisältyvässä a-rakennuksessa, aiotaan 

saneerata ja sen paikkaa muuttaa, käyttäjillä oli edessään 

haaste: miten hoitaa lounastarjoilu 1½ vuoden ajan?

 

ToTeuTus

vanhassa vaasassa sijaitseva kuninkaankartanon kampus 

toteutetaan kolmivaiheisena. ensimmäinen vaihe on raken-

nushankkeen näkökulmasta jo valmis, kun taas käyttäjän 

näkökulmasta se on vasta alkanut. vanhan b-talon perus-

korjaus valmistui 08/2011, ja toiminta on käynnistynyt.

uudisrakennuksen toteutus jaettiin varhain kahteen raken-

nusvaiheeseen sen laajuuden vuoksi ja koska pohjaratkai-

sun kannalta vaiheisiin jaettu rakentaminen oli perusteltua.

vuoden 2011 aikana suunnitteluratkaisua on tarkennettu 

ja koko uudisrakennuksen laajuutta on muokattu paremmin 

koulutuksen tarpeita vastaavaksi.

vaihe ii, bT

vaihe ii sisältää Talonrakennus & puuala -osaston tilat, 

ja sen rakentaminen alkoi elokuussa 2011. Tällä hetkellä 

rakennuksen betonirunko on valmis, ulkoseinät asennettu 

ja kattotyöt piakkoin tehtynä. sen jälkeen käynnistyvät varsi-

naiset sisätyöt.

Rakennustöiden on valmistuttava marraskuun 2012 lop-

puun mennessä, jotta toiminta voidaan käynnistää kevätlu-

kukauden 2013 alusta.

kuninkaan-
kaRTanon kampus

vuoden 2011 aikana suunnittelu-
ratkaisua on tarkennettu ja koko 
uudisrakennuksen laajuutta on 

muokattu paremmin koulutuksen 
tarpeita vastaavaksi.
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vastaukseksi nousi tilapäinen parakkiratkaisu, jossa on 

jakelukeittiö ja istumapaikat runsaalle 100 hengelle. Ruoka 

valmistetaan käyttäjien toisessa valmistuskeittiössä ja 

kuljetetaan alueelle päivittäin.

Tulevaisuus

nyt viimeisen rakennusvaiheen alkaessa voi nähdä uuden 

kaupunginosan ensi osien kasvavan esiin. miellyttävä-

nä haasteena on koko suunnittelun ajan ollut sellaisten 

ratkaisujen hakeminen, jotka osoittautuisivat oikeiksi myös 

tulevaisuudessa (kunnallistekniikan vetäminen, tiet) raken-

tamisen edetessä lähialueille.

Campus 
kungsgåRden
föRveRkligande

förverkligandet av Campus kungsgården i gamla vasa sker 

i 3 skeden. det första skedet är redan, ur byggprojektets 

perspektiv klart, medan det ur brukarperspektiv nyligen har 

börjat. det befintliga b-husets grundrenovering färdigställ-

des 08/2011 och verksamheten har inletts.

nybyggnationens förverkligande indelades tidigt i 2 olika 

byggskeden på grund av den stora omfattningen samt en 

planlösning som motiverade ett fasindelat byggande.

under 2011 har planeringslösningen preciserats och oom-

fattningen för hela nybyggnaden har justerats för att bättre 

svara mot utbildningens behov och projektets totalbudget.

skede ii, bT

byggandet av skede ii som innefattar utrymmen för bygg 

&Trä-avdelningen inleddes i augusti 2011. i dagsläget är 

byggnadens betongstomme klar, ytterväggarna monterade 

och takarbetet på väg att slutföras. efter det tar de inre 

arbetena vid.

byggnadsarbetena kommer att färdigställas till slutet av no-

vember 2012 för att verksamheten i bygg &Trä-avdelningen 

skall kunna inledas från och med vårterminen 2013.

skede iii, mm & fT

planeringen av skede iii fortsatte parallellt med byggandet 

av skede ii under hela hösten 2011. upphandlingen genom-

fördes under vintern. i skrivande stund har byggbeslut fat-

tats och byggandet kommer att inledas under våren 2012.

skede iii innefattar utrymmen för skönhetsutbildningen, 

maskin- och metallutbilding, fordonsteknik, elteknik, ad-

ministration samt matsal och kök. i och med att även hela 

köket som är beläget i a-byggnaden kommer att saneras 

och byta plats stod brukarna inför en utmaning: hur sköta 

lunchserveringen under ett och ett halvt år?

svaret blev en temporär baracklösning med fördelningskök 

och platser för drygt 100 personer. själva maten tillreds vid 

brukarnas andra tillverkningskök och distribueras dagligen 

till området.

fRamTiden

i och med att det sista byggskedet påbörjas ser man nu de 

första delarna av en ny stadsdel växa fram. det har under 

hela planeringen varit en angenäm utmaning att försöka 

göra beslut som visar sig vara riktiga (dragning av kommu-

nalteknik, vägar) även i framtiden när byggandet fortskrider 

på omgivande områden.

under 2011 har planerings- 
lösningen preciserats och  

omfattningen för hela  
nybyggnaden har justerats  

för att bättre svara mot  
utbildningens behov och  
projektets totalbudget.
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s
enaatti-kiinteistöt tunnetaan suomessa edellä-

kävijänä yhteiskuntavastuullisessa toiminnassa, 

rakennuskannan ylläpitäjänä sekä talousrikollisuu-

den torjunnassa rakentamisen parissa. nämä toimintamallit 

ovat keskeisessä roolissa rakennusten saneerausten suun-

nittelussa sekä yhteistyökumppaneiden valinnassa myös 

kaikissa vaasan seudulla toteutuvissa kohteissa.

senaaTTi kiinTeisTöT
senaaTTi-kiinTeisTöT on maanlaajuisesTi Toimiva liikelaiTos, joka val-

Tion sisäisenä ToimiTila-asianTunTijana TuoTTaa ja TaRjoaa Tiloja ja 

niihin liiTTyviä palveluja valTion hallinnolle. senaaTTi-kiinTeisTöjen 

hallinnassa on yli 11 000 RakennusTa, joiden kokonaispinTa-ala on 

yli kuusi miljoonaa m2.

senaatti-kiinteistöt tunnetaan 
suomessa edelläkävijänä yhteis-
kuntavastuullisessa toiminnassa, 
rakennuskannan ylläpitäjänä sekä 

talousrikollisuuden torjunnassa 
rakentamisen parissa.
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valtionhallinnon eri alojen piirissä haetaan jatkuvasti ke-

hittämisen kautta tehokkuutta, yhtenäisyyttä sekä kus-

tannussäästöjä toimitilojen uudelleenjärjestelyissä. nämä 

järjestelyt koskevat monissa tapauksissa myös asiakaspal-

veluille haettavia toimintamalleja sekä yhtenäistä visuaalis-

ta ilmettä. 

vaasassa toteutetaan lähivuosina useita eri hallinnonalojen 

toimitilojen saneeraus- ja tilankäytön tehostamishankkeita. 

yhtenä esimerkkinä voidaan pitää verohallinnon toimintojen 

keskittämistä mahdollisimman paljon yhden katon alle ja 

sen seurauksena  vapautuvien valtion tilojen uudelleenjär-

jestelyä muiden hallinnonalojen käyttöön.

Rakennuskannan ylläpidossa keskeisinä työkaluina ovat 

kuntoarviot ja niiden päivittäminen. kuntoarvioiden pohjalta 

ajoitetuilla kunnossapito- ja peruskorjaustoimenpiteillä 

huolehditaan kiinteistöjen arvon säilymisestä, kuuluuhan 

senaatti-kiinteistöjen hallintaan yli 400 rakennustaiteel-

lisesti ja kulttuurihistoriallisesti merkittävää rakennusta. 

vaasassa tästä hyvinä esimerkkeinä voidaan mainita 

vaasan hovioikeus ja vanhan vaasan sairaalan koko alue 

rakennuksineen.

senaTfasTigheTeR

s
enatfastigheter är ett riksomfattande affärsverk som 

i egenskap av statsintern expert på lokaler produce-

rar och erbjuder lokaler och därtill hörande tjänster till 

kunder inom statsförvaltningen. senatfastigheter förvaltar 

mer än 11 000 fastigheter och fastigheternas totala yta 

uppgår till drygt sex miljoner m2.

senatfastigheter har med sitt målmedvetna arbete för att 

bevara byggnadsbestånd och bekämpa ekonomisk brotts-

lighet i samband med byggverksamhet blivit känd som en 

finländsk föregångare inom samhällsansvarig verksamhet. 

också vid projekt som genomförs i vasaregionen är denna 

verksamhetsinriktning utgångspunkten vid planeringen av 

byggnadssanering och vid valet av samarbetspartner.     

ett mål inom de olika offentliga verksamhetsområdena är 

att genom utveckling främja effektivitet, enhetlighet och 

kostnadsbesparingar i omorganiseringen av kontorslokaler. 

dessa arrangemang gäller i många fall även strategierna för 

kundtjänster och en enhetlig visuell image.   

i vasa kommer man under de närmaste åren att genomföra 

flera projekt som gäller sanering av kontorslokaler inom 

olika förvaltningar. ett övergripande syfte är att så långt det 

är möjligt koncentrera skatteförvaltningens funktioner och 

därigenom omorganisera lokaler som blir lediga. 

ett viktigt verktyg i arbetet för att bevara byggnadsbes-

tåndet är konditionsbedömningarna och uppdateringen av 

bedömningar. genom lämpliga underhålls- och saneringsåt-

gärder baserade på konditionsbedömningar kan värdet på 

en fastighet behållas. senatfastigheter förvaltar ett stort 

antal arkitektoniskt och kulturhistoriskt betydande bygg-

nader; två exempel i vasa är vasa hovrätt och gamla vasa 

sjukhus.    

senatfastigheter har med sitt  
målmedvetna arbete för att  

bevara byggnadsbestånd och  
bekämpa ekonomisk brottslighet i  

samband med byggverksamhet 
blivit känd som en finländsk  
föregångare inom samhälls- 

ansvarig verksamhet. 
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abraham Wetterintie 6 helsingissä oli Cont-

rian historian suurin ja aikataulullisesti haastavin 

elementtisuunnittelukohde, kertoo kohteen projektipäällik-

könä toiminut ulf engblom. aikataulusta johtuen kohdetta 

suunniteltiin yhtäaikaisesti sekä vaasan että seinäjoen 

toimistoissa. Tietomalleja tehtiin jokaisesta talosta omansa, 

yhteensä kuusi kappaletta. parhaimmillaan yhden mallin 

kimpussa oli neljä suunnittelijaa. kokonaisuudessa mallinta-

miseen osallistui 13 suunnittelijaa.

kireä aikataulu ja mallien yhtäaikainen suunnittelu asetti 

projektipäällikölle uudenlaisia haasteita. lähtötietojen 

oikeanaikainen saaminen ja koordinoiminen osoittautui 

merkittävimmäksi tekijäksi suunnittelun toteuttamiseen 

aikataulussa. lisäksi haasteita toi elementtisuunnitelmien 

toimittaminen yhteensä kuudelle elementtitehtaalle suo-

messa ja virossa.

mallinnus ja projektipäällikön sekä suunnittelijoiden ammat-

titaito mahdollisti kohteen elementtisuunnittelun toteutumi-

sen aikataulussa. elementtisuunnittelu kesti 12 kuukautta.

a
braham Wetters väg 6 i helsingfors är Contrias 

största och beträffande tidtabellen det mest ut-

manande elementplaneringsobjektet som vi hittills 

gjort, berättar ulf engblom som fungerade som projektchef. 

på grund av tidtabellen planerades objektet samtidigt både 

i vasa- och i seinäjokikontoret. en datamodell gjordes skilt 

för varje hus, sammanlagt sex stycken. som bäst kunde 

fyra planerare jobba med en enda modell. Totalt deltog 13 

planerare i modelleringsarbetet. 

den snäva tidtabellen och samtidiga planeringen ställde 

stora krav på projektchefen. att få in och koordinera ut-

gångsdata i rätt tid visade sig vara den viktigaste faktorn för 

att kunna genomföra planeringen inom utsatt tid. en utma-

ning var också att leverera elementplanerna till sex olika 

elementfabriker i finland och estland.       

Tack vare modelleringen och projektchefens och planerar-

nas yrkesskicklighet kunde elementplaneringen av projektet 

genomföras inom ramen för tidtabellen.  planeringen tog 12 

månader. 

abRaham WeTTeRinTie 6, helsinki: 

Me TeIMMe seN!

abRaham WeTTeRs väg 6, helsingfoRs: 

vi gjoRde deT!

Tilavuus/Volym:  145511m3

Bruttoala/Bruttoyta:  40917 m2

Kerrosala, asuinhuoneistoala/Våningsyta, bostadslägenhetsyta:  

20109 m2, 345 kpl/st asuntoja/ bostäder + liiketila/affärsutrymme +  yhteiset tilat/gemensamma utrymmen

Seinäelementtejä, palkkeja ja parvekelaattoja, josta tehtiin valmistuskuvat/

Tillverkningsritningar på väggelement, bjälkar och balkongplattor: 4300 kpl

Ontelo- ja kuorilaattaelementtejä/ hålbjälklags- och skalplattselement: 3700 kpl

Elementtipiirustuksia yhteensä/Elementritningar totalt: 8000 kpl

Elementtikaavioita/Elementscheman: 250 kpl

abRaham WeTTeRinTie 6, helsinki
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u
udisrakentamisen toimeksiannossa runkorakenteet 

mallinnetaan lähes poikkeuksetta. Rakenteiden 3d 

-suunnittelu on siis meille ollut arkea jo vuodesta 

1997. hallitsemme betonielementti- ja  teräsrakennesuun-

nittelun sekä teräsrakenteiden konepajasuunnittelun. isois-

sa kohteissa mallinnamme myös perustukset ja salaojat. 

kehityksen painopiste on tällä hetkellä paikallavalurakentei-

siin ja korjausrakentamiseen liittyvässä mallintamisessa. en 

edes lähde arvailemaan mitä etuja mallinnuksella voidaan 

korjauspuolella saavuttaa. mietinnässä on myös miten 

urakkalaskentavaiheen ”paperivuorta” voisi pienentää ja 

samalla määrälaskennan ”taakkaa” pienentää. Rakenne-

mallin tarkasteleminen ilmaisella katseluohjelmalla ja hinnan 

antaminen määräluetteloiden sisältöihin perustuen vähen-

täisi tulostettavia piirustuksia merkittävästi. katseluohjel-

malla voidaan niin haluttaessa ottaa mittoja ja tarkastella 

yksittäistenkin osien numerointia ja massoja yms.

Tällä hetkellä kohteen rakennesuunnittelun läpiviemiseen 

tarvitaan myös perinteistä autocad -suunnittelua. Raken-

neleikkaukset detaljeineen ja mm. rakennetyypit tehdään 

autocadillä. Rakennuksen vaipan ja jopa detaljien mallin-

taminen on täysin realistista, jos siitä saatuja etuja ollaan 

valmiita hyödyntämään. kaikki mikä on mallinnettu voidaan 

myös luetteloida määriksi ja massoiksi. 

Tietomalli, joka sisältää kaikkien suunnittelualojen ifC 

-tiedostot, on ollut käytössä muutamissa pohjanmaalle to-

teutetuissa kohteissa, joissa Contria on ollut rakennesuun-

nittelijana. laadittujen suunnitelmien yhteensovittaminen 

ja törmäysten raivaaminen ennen urakkalaskentavaihetta 

antaa valtavan hyödyn toteutusvaiheeseen siirryttäessä. 

Rakennesuunnittelijan runkomallin ja talotekniikan suunni-

telmien yhteensovittamisella  päästään eroon tekniikan ja 

kantavien rakenteiden törmäyksistä. vanhojen rakennus-

ten ja rakenteiden mallintaminen tulee lisääntymään, kun 

ymmärretään mitä etuja suunnitelmien yhteensovittamisella 

saavutetaan myös korjauspuolella. suunnittelu on kaikista 

hienoista työkaluista huolimatta edelleen suurta tarkkuutta 

ja huolellisuutta vaativaa työtä.

konsTRukTioneR fRån 
planeRing Till
föRveRkligande

v
id uppdrag som gäller nybyggnad görs stomkon-

struktionerna i regel med hjälp av modellering. 

3d-planering har således varit vardag för oss ända 

sedan år 1997. vi behärskar betongelement- och stålkon-

struktionsplanering samt verkstadsplanering av stålkon-

struktioner. vid stora objekt modellerar vi också grunden och 

dräneringen. för närvarande ligger tyngdpunkten i utveck-

lingen på modellering i anslutning till platsgjutna konstruk-

tioner och reparationsbyggande. genom modellering kan 

man uppnå många fördelar även på reparationssidan.  en 

aktuell fråga är hur man kunde minska det ”pappersberg” 

som uppstår vid entreprenadberäkningen och samtidigt 

arbetet i samband med mängdberäkningen. granskningen 

av en konstruktionsmodell med ett fritt nedladdningsbart 

visningsprogram och en prissättning som baserar sig på 

innehållet i mängdförteckningarna skulle avsevärt minska 

antalet ritningar som behöver skrivas ut. med hjälp av 

visningsprogrammet kan man också ta mått och granska 

numreringen av enskilda delar och massor m.m.     

för närvarande behöver vi också traditionell autoCad- 

projektering för att genomföra konstruktionsplaneringen av 

ett objekt. sektioner av konstruktionen samt detaljer och 

bl.a. konstruktionstyper görs i autoCad.  modellering av 

byggnadens skal och till och med detaljer är ett helt realis-

tiskt alternativ om man önskar utnyttja de fördelar det ger. 

allt som modellerats kan även listas i mängder och i massor.    

en datamodell som innehåller ifC-filer för alla planeringsom-

råden har tillämpats i österbotten i några objekt där Contria 

har fungerat som konstruktionsplanerare. koordineringen 

av framtagna planer och effektiv koordinering av ritningar-

na/handlingarna innan entreprenadberäkningen görs är en 

stor fördel när man övergår till genomförandefasen. genom 

att koordinera konstruktionsplanerarens stommodell och 

planer över husteknik kan man undvika sammanstötningar 

mellan teknik och bärande konstruktioner. modellering av 

gamla byggnader och konstruktioner kommer att öka då 

man inser vilka fördelar koordineringen av planer ger även 

på reparationssidan. planering är trots alla effektiva verktyg 

fortfarande ett arbete som kräver stor exakthet och nog-

grannhet.    

RakenTeeT 
suunniTTelusTa ToTeuTukseen

laadittujen suunnitelmien  
yhteensovittaminen ja törmäysten 

raivaaminen ennen urakka- 
laskentavaihetta antaa valtavan 

hyödyn toteutusvaiheeseen  
siirryttäessä.
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loma inTiassa

v
ietin pitkään odotetun talviloman  hyvien ystävien 

seurassa  vastakohtien intiassa. koskaan en ole 

ennen aasian puolella päässyt käymään. matkan 

kohteena intiassa oli delhi, agra ja Ranthambore kansallis-

puisto,  jossa  oli tarkoitus  bongata  tiikeri.  matkan järjes-

täjänä toimi olympiamatkat. lämpötilat vaihtelivat aamun 

+1°C :sta päivän +25°C:een. aamusta kaivattiin toppatakkia 

ja päivällä selvittiin kevyemmillä varusteilla. intian reissu 

aloitettin delhistä, jossa asukkaita  on noin  12 miljoonaa.   

delhissä tutustuttiin  lukuisiin vanhoihin muistomerkkeihin 

mm. vapauden porttiin ja Qutub minariin sekä vanhaan 

delhiin.  

useimpiin temppeleihin oli puettava tossut jalkaan ja  

naisten huivi päähän, ennenkuin sai astua sisään. osassa 

pyhistä paikoista oli pestävä jalat ja kuljettava paljain jaloin,  

mikä aamuvarhaisella +5°C lämpötilassa marmorilattialla oli 

kokemus.  

  vanhaa delhiä kiertäessä  tuntui kuin aika olisi pysähty-

nyt. kujat kuhisi ihmisiä, ajoneuvoja ja eläimiä. kaoottiselta 

tuntuva sekamelska tuntui sujuvan luontevasti ilman  min-

käänlaista yhtentörmäystä, kaikille tuntui löytyvän sopivasti 

tilaa.   sähköasennuksissa oli  käytetty selvästi intialaista 

luovuutta, eli kaikki on mahdollista.

 

Naiset ja lapset perkaamassa  

chilisatoa.
Elementtidetalji 1500-luvulta   

Shah Jahanin temppelistä

Kuivuneet kakkakakut odottamassa 

käyttöä, polttoaine varasto noste-

taan sadekaudeksi suojaan.

erään Temppelin alakerrassa löytyi keittiö, jossa tehtiin 

päivittäin 4000:lle kodittomalle kadun asukkaalle  ruokaa 

talkootyönä.  intialaisilla on vakaa uskomus siitä, että  

päivän hyvä työ  varmistaa seuraavan elämän paremmaksi, 

joten talkoolaisia riitti keittiössä.  

 delhistä matkasimme junalla Ranthamboreen. Rantham-

boren kansallispuistossa toivoin näkeväni tiikerin, mutta se 

jäi haaveeksi.  muita eläimiä  näin  senkin edestä. Rantham-

boren kansallispuisto on entistä suur mogulien metsästys 

aluetta, jonne valtion päämiehiä on kutsuttu metsästysret-

kille.  indira gandhi lopetti  tiikerien metsästyksen  ja  koko 

alueen eläimistö on nykyisin suojeltu. 
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Toimistomme vietti tänäkin vuonna ”laskiaisriehan”. 

aurinkoisena kevätiltapäivänä vaasan toimiston väki 

suuntasi villan puistoon tykyilemään botnia eventsin joh-

dolla.

kilpailuvietti heräsi henkiin, kun jako kahteen joukkueeseen 

saatiin tehtyä. joukkueet suuntasivat metsään ratkomaan 

rasteja. paremmuutta mitattiin muun muassa ensiaputai-

doissa, tasapainoilussa ja ammunnassa. 

lumisen köydenvetokisan jälkeen kohotettiin kuusenkerk-

kämalja onnistuneelle tapahtumalle. kiitokset kuuluu jälleen 

kerran hr-ryhmälle ja botnia eventsille. 

 

fasTlagsjippo

också detta år ordnades ett fastlagsjippo för personalen 

på vasakontoret. en solig vårdag gav sig hela gänget 

iväg till parken vid sandviksvillan för att koppla av och ägna 

sig åt lekfulla tävlingar. för arrangemanget svarade botnia 

events.     

det hela började med att gruppen indelades i två lag och 

mer behövdes inte för att väcka tävlingsinstinkten. uppgif-

terna var bland annat att hitta kontroller i omgivningen och 

visa sig på styva linan i första hjälpen, balansövningar och 

skytte.   

dagen avslutades med en häftig dragkamp i snön och där-

efter höjdes en granskottsskål för det lyckade evenemang-

et. ett stort tack till hr-gruppen och till botnia events.    

seinäjoen ToimisTon suunniTTelijaT suuntasivat la-

pualle simpsiön laskettelukeskukseen viettämään laskias-

riehaa. simpsiön rinteet joutuivat suksiemme alla raskaa-

seen testiin. päivä sujui mukavasti laskettelun, jutustelun ja 

grillaamisen merkeissä.

planeRingsTeameT i seinäjoki valde att fira fastlag i 

simpsiö skidcenter i lappo.  backarna i simpsiö fick verk-

ligen visa vad de dög till. dagen förflöt med utförsåkning, 

trevligt umgänge och grillning. 

laskiaisRieha

intiassa ei maaseudulla käytetä puita ruoan  valmistukseen,  

vaan polttoaineena on  lehmän  ja kamelin jätökset. jätökset 

leivotaan olkien kanssa pyöreiksi kakuiksi. kakut  kuivataan 

katoilla ja poluilla kuivaksi.  saimme maistaa intialaista lei-

pää , jotka oli paistettu  kakkakakkujen lämmössä.   

intian pohjoisosan  maaseutu on hyvin viljavaa ja siellä  viljel-

läänkin  suurin osa 1,2 miljardin asukkaan viljasta ja riisistä.

Taj Mahal  aamuauringossa klo 7.00 . muistomerkkiä käy 

päivittäin katsomassa 50 000 kävijää. kuvastakin näkee,  

että jo aamuvarhaisesta paikka kuhisee väkeä.  usva 

muistomerkin ympärillä nousee takana sijaitsevasta joesta  

ja saa aikaan taianomaisen tunnelman.   valkoinen marmo-

rimonumentti  jalokivi- ja kultaupotuksineen on satumaisen 

kaunis. marmorin työstäminen on edelleen käsityöperinne 

intiassa  — varakkaat voivat yhä teettää itselleen arvokkaita 

esineitä.

moguli keisari  shah jahan 

vankityrmä agra fortissa,  

ei ihan huono.   shah jaha-

nin poika vangitsi isänsä 

hänen tuhlailun takia,  

koska isä oli suunnitellut 

toisenkin muistomerkin 

rakennuttamista  Taj maha-

lin rinnalle.  

 

intian matkaa oli koko talvi 

suunniteltu ja googlattu.  

matkalla koettiin ja nähtiin  

niin paljon, että menee 

aikaa sen kaiken sulattamiseen.   intia on todellakin vas-

takohtaisuuksien maa ja pelättyyn avoviemäreiden hajuun 

tottui niin yllättävän äkkiä, että  saattaa melkein sanoa ettei 

hajuhaittoja ollut lainkaan. 

Ruoka oli hyvää  ja eksoottista ja käsityön taito intiassa oli 

näkemisen arvoinen. mutta se intiasta, nyt vain suunnittele-

maan uusia matkakohteita,  joita maailma on täynnä.

elisabeth nygrén
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posTiosoiTe / adRess:

pl / pb 73  |  65101 vaasa / vasa 

puhelin / Telefon:  +358 (0)29 000 1032

faksi / fax:  +358 (0)6 317 0069 
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