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Kiitokset

Kiitokset teille, jotka olette kertoneet kokemuksianne telakoilta, kannustaneet ja 
antaneet arvokkaita vihjeitä työni edistymiseksi. Jouko Karttunen on lisäksi opas-
tanut minua Eriksbergin vanhalla telakka–alueella ja Unto Moilanen Arendalilla. 
Kiitokset myös johtaja Ismo Söderlingille ja tutkimusjohtaja Elli Heikkilälle Turun 
Siirtolaisuusinstituutissa hyvistä neuvoista käsikirjoitukseeni sekä tietopalvelu-
päällikkö Jouni Korkiasaarelle kuvankäsitelystä ja kirjan ulkoasusta. Toimittaja Ari 
Setälä on kommentoinut käsikirjoitustani ja kirjailija Asko Sahlberg on antanut 
vinkkejä haastattelujen työstämiseen. Toimittaja Arto Lipponen ja professori Kai 
Levander ovat antaneet laivasanastovihjeitä. Maisteri Sisko Mäkinen on tehnyt 
kielellisiä korjauksia ja toimittaja Jukka Tuominen on ottanut valokuvia. Kiitokset 
myös teille. Historiallisten valokuvien metsästyksessä ovat auttaneet arkiston-
hoitaja Paul Epäilys Göteborgin Alue– ja kaupunginarkistossa, Cilla Ingvarsson 
Göteborgin Merenkulkumuseossa ja Susanne Dahlberg Göteborgin kaupunginmu-
seossa. Olen saanut myös apua Göteborgin Telakkahistoriallisesta yhdistyksestä 
ja Terra Lamér on huolehtinut siitä, että tietokoneeni toimii.

Göteborgin seniorijournalistien yhdistys on tukenut hankettani taloudellisesti, 
samoin Siirtolaisuusinstituutti, mistä kiitokset.

Inkeri Lamér



1 Johdanto

Löytyykö Göteborgista suomalaisia laivanrakentajia?

Göteborg oli maailman johtavia laivanrakennuskaupunkeja toisen maailmansodan 
jälkeen. Laskiko kukaan silloin Götajoen rannassa kohonneiden nostokurkien 
määrää, joista näki, missä kaupungin sydän sykki. Telakat työllistivät enimmil-
lään 16 000 työntekijää. Lisäksi mittava joukko alihankkijoita sai elantonsa lai-
vateollisuudesta. Työvoimasta oli jatkuva pula ja moni suomalaisnuori sai töitä 
telakoilla. Mutta mihin katosivat suomalaiset metallimiehet, kun viimeinen laiva 
irtosi rakennusalustalta vuonna 1989?

Laivanrakennuksen loppuvaiheessa suurtelakoita dokumentoitiin runsaasti. Val-
tiollisen AB Svenska Varv–yhtiön aloitteesta julkaistiin laaja kirjasarja 100–vuo-
tiaasta Ruotsin telakkahistoriasta otsikolla ”Svensk varvsindustri under 100 år”. 
Dokumentoinnissa oli mukana työnantajan ja ammattiliittojen ohella Göteborgin 
yliopisto. Missään niistä ei mainita suomalaisia laivanrakentajia, vaikka heitä pel-
kästään Göteborgissa on ollut tuhansia.

Työskentelin Ruotsin Radion suomenkielisenä toimittajana Göteborgissa lähes 30 
vuotta. Kun eläkkeelle jäätyäni aloin tutkia kirjahyllyäni, huomasin tallettaneeni 
useita tutkimuksia Ruotsin telakoiden alasajon vaiheilta. Telakoiden suomalaiset 
olivat jääneet askarruttamaan mieltäni, vaikka laivanrakennus ei ole kuulunut 
julkisiin puheenaiheisiin vuosikymmeniin.
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Kun sitten poikani Terra ihmetteli, miksi en ryhdy tutkimaan telakoiden suoma-
laisia, pysähdyin ja kysyin itseltäni, ”niin miksi en?” Samalla epäröin, löytäisin-
kö enää suomalaisia, jotka olivat rakentaneet laivoja Göteborgin suurtelakoilla.

Minut oli sattumalta vedetty mukaan kaksikielisen kulttuurilehti Sheriffin toi-
mituskuntaan, johon kuului useita Ruotsiin muuttaneiden suomalaisten lapsia. 
Nina Natri mainitsee Sheriffi–pakinassaan, että isä työskenteli telakalla. Hätkäh-
din; täällä siis asuu edelleen suomalaisia, jotka rakensivat laivoja! Ja kun Sherif-
fi–nuorten kanssa asiasta keskustelin, kävi ilmi, että Nina ei suinkaan ollut ainoa, 
jonka isä oli työskennellyt telakalla.

Aloittaessani radiossa keväällä 1978 kuului ensimmäisiin työtehtäviini käynti 
Eriksbergin telakalla. Siellä oli juuri valmistunut suurin telakalla rakennettu lai-
va, italialaisen Alta Italian tilaama jättitankkeri. Tai niitä oli oikeastaan kaksi, Nai 
Suberba ja Nai Genova. En muista tarkemmin, minkälainen radio–ohjelma siitä 
syntyi, se ei ole tallessa. Sen muistan, miten kuljin tämän jättitankkerin kannella 
yhdessä telakan työhuonekunnan jäsenen Jouko Karttusen kanssa. Hän kuvaili 
laivan ominaisuuksia.

Kyllä siinä jo silloin oli haikeuttakin ilmassa, sillä näiden jättitankkerien jälkeen 
Eriksbergillä rakennettiin enää yksi laiva. Se oli Atland ja valmistui vuonna 1979.

Ensi visiittini jälkeen jouduin raportoiminaan työssäni lähes päivittäin telakoita 
käsitteleviä uutisia. Valtiollinen telakkayhtiö Svenska Varv AB oli ottanut haltuun-
sa Eriksbergin ja eräitä muita Ruotsin telakoita. Laivatilaukset ehtyivät. Henkilö-
kuntaa siirrettiin telakalta toiselle. Osa joutui jo tuolloin lopettamaan. Välillä oli 
toiveikkuutta, mutta lopputulokseksi jäi, että Göteborgin suurtelakat suljettiin 
yksi toisensa jälkeen. Viimeisenä sinnitteli Arendal, jonka uusin tuotantolinja oli 
innovatiivisuudessaan kansainvälisestikin ainutlaatuinen.

Tässä telakkapalapelissä olivat mukana myös suomalaiset työntekijät, hitsarit, le-
vysepät, maalarit ja telinemiehet. Miten he sen kokivat, miten he siitä selviytyivät 
ja mitä he tekivät sen jälkeen? Nämä kysymykset alkoivat muotoutua mielessäni 
ja näihin halusin vastausta.

Haluan tuoda näkyviin nämä nuoret miehet ja naiset, jotka korkeasuhdanteen ai-
kana 1950, -60 ja -70-luvuilla työskentelivät Göteborgin suurtelakoilla. Mistä nämä 
nuoret tulivat, miten he saivat työpaikan telakalta, mitä he siellä tekivät, miten 
viihtyivät ja mitä tapahtui, kun laivanrakennus lopetettiin? Haluan, että heidän 
lapsensa saavat tietää mihin heidän isänsä ja äitinsä aamuvarhaisella lähtivät, ja 
miksi he tulivat väsyneinä illalla kotiin.
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Aikaisempi tutkimus

Göteborgin suomalaisia on tutkittu melko runsaasti. Tuoreimpina ja seikkape-
räisimpinä tutkimuksina voin mainita Jari Kuosmasen sosiaalityön väitöskirjan 
Finnkampen ja Hanna Snellmanin etnologisen tutkimuksen Sallan suurin kylä 
– Göteborg. Kummassakin on mukana myös entisiä telakkatyöntekijöitä. Heidän 
vapaa–ajanviettoaan kuvaa myös Pekka Suutari musiikkitieteen väitöstutki-
muksessaan Götajoen jenkka. Kaunokirjallisuudessa Göteborgin suomalaisia on 
kuvannut 1970–luvulla Hannu Ylitalo, 2000–luvulla Asko Sahlberg.

Tutkija Jouni Korkiasaari toteaa teoksessa Suomalaiset Ruotsissa (Korkiasaari 
ja Tarkiainen 2000, 15), että vaikka hän on tutkimustaan varten saanut paljon 
tietoa ruotsinsuomalaisten koulukysymyksistä ja yhdistystoiminnasta, on mm. 
työelämän tutkimus tähän mennessä vähäistä. Työelämän, erityisesti metallite-
ollisuuden kuvauksia, myös telakoilta, löytyy teoksesta ”Hitsikissa hiipii uniin”, 
jonka kirjoitukset ovat metallityöläisten perinnekilpailun satoa. Fagerstan Suo-
mi–seuran projektiryhmä on koonnut työntekijäin kertomuksia kirjaan Teräslil-
ja vuonna 1987. Ruotsinsuomalaisten Arkistossa löytyy myös julkaisemattomia 
työelämän kuvauksia.

Nyt tekemäni dokumentointi Göteborgin kolmelta suurtelakalta nostaa näkyviin 
kapean suikaleen ruotsinsuomalaisten kokemuksia raskaasta teollisuudesta. Se 
on ruotsinsuomalaisen työn historiaa, kuvausta siitä, missä oloissa työtä tehtiin, 
alituisista vaaratilanteista, työtapaturmista, mutta myös ammattiylpeydestä ja 
yhteishengestä.

Suomalaisia on työskennellyt kaikilla Ruotsin telakoilla, sulatoissa, autotehtaissa 
ja muussa metalliteollisuudessa, kumi–, paperi– ja tekstiiliteollisuudessa, tervey-
denhoidossa ja lukuisilla muilla työaloilla. Voi kuvitella, miten valtava määrä ruot-
sinsuomalaista työn historiaa on edelleen kartoittamatta. Ensimmäisen polven 
suomalaisten kokemukset on kiire kerätä talteen.

Olen haastatellut 25 laivanrakentajaa, mutta he eivät toki ole ainoita. Kun tulee 
puheeksi, että dokumentoin suomalaisia laivanrakentajia, törmään tämän tästä 
ihmettelyyn, ”minunkin äitini työskenteli telakalla”, tai ”miksei minua ole haasta-
teltu, olinhan minäkin siellä”. Ja kun göteborgilaisten kanssa tulee puheeksi telakat, 
vaikkapa raitiovaunussa tai urheilukentällä, on aina joku, jonka appiukko, isä tai 
poikaystävä oli työskennellyt telakalla. Lähes jokaisella kaupungin asukkaalla oli 
suhde telakoihin. Tekisi melkein mieli sanoa, että kyseessä on rakkaussuhde, sillä 
vaikka viimeisen laivan valmistumisesta on yli 25 vuotta, muistelee moni telakoi-
ta edelleen erityisellä lämmöllä. Se ei sinänsä ihmetytä, olihan laivanrakennus yli 
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100 vuoden ajan teollisuudenala, joka työllisti suoraan ja välillisesti huomattavan 
osan kaupungin asukkaista. Telakat nostivat Göteborgin todelliseksi teollisuus-
kaupungiksi. Sellainen se vieläkin on, vaikka toimialat ovat muuttuneet. Götajoen 
molemmin puolin piirtyneet nostokurjet ja kerros kerrokselta kohonneet laivojen 
kyljet osuivat jokaisen silmiin. Telakoiden vasaran pauke ja metallin kolina olivat 
osa kaupungin äänimaisemaa ja muistuttivat siitä, että telakkateollisuus oli koko 
kaupungin elinhermo.

Nyt entiset telakka–alueet Götajoen pohjoisrannalla ovat muuttuneet tavoitel-
luiksi asuinalueiksi. Vain joitakin vanhoja rakennuksia on jäljellä hotelleina tai eri 
yritysten toimitiloina. Ainoa maamerkki mereltä lähestyttäessä on Eriksbergin 
rannassa seisova jyhkeä pukkikraana, jossa lukee näyttävästi ERIKSBERG, ja joka 
on nimetty kulttuurimuistomerkiksi. Suurimmasta laivanrakennusaltaasta on 
tehty pienvenesatama ja muutaman kuivatelakan rippeitä erottaa joen rannassa.

Lindholmenin telakan tilalle on noussut tietotekniikan keskus, jonka toimijoita 
ovat johtavat IT–yritykset sekä Göteborgin yliopisto, erityisesti Chalmersin tek-
ninen korkeakoulu.

Arendalin telakan alueella on nykyisin Volvon ja monen kuljetusalan yrityksen 
toimistoja ja varastoja. Laivanrakennuksesta on tuskin jälkeäkään näkyvissä, eli 
kuten yksi haastateltavistani sanoo: ”Olen käynyt Arendalin alueella myöhemmin 
ja se on täytetty kivillä koko tokka ja oikeen itkua vääntää kun näkee sen kun näin 
suuri teollisuus suljetaan. Ruotsissa on malmia ja Ruotsissa tehdään rautaa. Eikä 
sitten valmisteta siitä raudasta mitään. Surkuteltavaa, että päästetään näin suuri 
teollisuus loppumaan. Kun varvi pannaan kiinni, niin työt loppuu.” (Tauno Haikara)
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2 Moni muutti Suomesta

Useimmat haastateltavistani muuttivat Ruotsiin ja Göteborgiin suuren muuton 
vuosina 1960–luvun loppupuolella ja 1970–luvun alkuvuosina. Muuttohuippu 
oli vuosina 1969–70, jolloin Suomesta tuli Ruotsiin runsaat 80 000 ihmistä. Se 
näkyi jopa Suomen väestötilastossa, sillä tuona jaksona Suomen väkiluku kääntyi 
laskuun.

Tiedot muuttaneiden lukumääristä vaihtelevat, mutta esimerkiksi vuosina 1950–
1979 Suomesta Ruotsiin siirtyi yli 400 000 ihmistä. Ruotsissa asuvien Suomen 
kansalaisten määrä oli enimmillään heti suuren muuttoaallon jälkeen vuonna 
1970, jolloin se oli yli 200 000. Muuttajat olivat enimmäkseen nuoria, parhaassa 
työiässä olevia ihmisiä. Suuren muuton aikaan Ruotsiin muuttaneista 40 pro-
senttia oli 18–24 -vuotiaita. 1960–luvun puoliväliin asti Ruotsiin päätyneet olivat 
useimmiten perheettömiä aikuisia, enimmäkseen miehiä, tai lapsettomia aviopa-
reja. Useimmat asettuivat, ainakin aluksi, Tukholman seudulle ja Keski–Ruotsin 
suurille teollisuuspaikkakunnille (Korkiasaari 2000, 156).

Moni siirtyi vähitellen etelämmäksi. Göteborg suurena teollisuuskaupunkina veti 
puoleensa. Niinpä vuonna 1970 Göteborgissa asui jo 11 634 Suomen kansalais-
ta. Kymmenen vuotta myöhemmin, vuonna 1980, suomalaisia oli lähes 14 000. 
(Statistisk Årsbok 1981) Paluumuuton ja kansalaisuuden vaihdon vuoksi samoin 
kuin laskutavan muutoksen seurauksena Göteborgissa arvioidaan nykyisin (2012) 
asuvan 7 000 ensimmäisen polven ruotsinsuomalaista, 11 500 toisen polven ja 
saman verran kolmannen polven suomalaisia, eli yhteensä noin 30 000 asukasta, 
joilla on suomalainen tausta (Statistisk årsbok Göteborg 2012). Samanaikaisesti 
Göteborgin asukasmäärä on 532 000, joten suomalaistaustaisia on noin 4,5 pro-
senttia (Göteborg Stadsledningskontoret 2013).
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Koko Ruotsissa suomalaistaustaisia lasketaan olevan runsaat 700 000 (SCB & 
Sisuradio, 2010). Luvut ovat arvioita, sillä nykyisin useimmat ovat Ruotsin kan-
salaisia, joita ei tilastoissa aina näy. Ruotsissa ei pidetä kieleen eikä etnisyyteen 
perustuvaa tilastoa.

Suomi oli sodan jälkeen vuonna 1945 runneltu maa. Sodissa oli kaatunut 70 000 
nuorta miestä, vaikeasti vammautuneita oli lähes 60 000. Jokaisella sodan koke-
neella oli muistoja, joiden arpeja käydään vieläkin läpi sekä tieto– että kauno-
kirjallisuudessa. Suomi oli menettänyt Neuvostoliitolle kymmenennen osan pin-
ta–alastaan. Oli asutettava yli 400 000 luovutettuilta alueilta tullutta pakolaista. 
Näistä monet osoitettiin pientiloille, jotka oli lohkottu suuremmista tai saatu rai-
vaamalla uutta viljelysmaata. Pientilojen kannattavuus oli heikko, lisäansioita ei 
maaseudulta juuri löytynyt, joten työttömyys lisääntyi. Elämä jatkui ja syntyvyys 
Suomessa kasvoi voimakkaasti sodan jälkeen. 1940–luvulla syntyneet suuret ikä-
luokat alkoivat tulla työmarkkinoille 1960–luvulla. Moni, etenkin syrjäseudun 
nuori, näki ainoaksi mahdollisuudeksi muuttaa muualle, ensin Etelä–Suomeen ja 
sitten Ruotsiin. Etelä–Suomen teollisuuskeskuksista olisi kenties löytynyt töitä, 
mutta ei asuntoa. (Korkiasaari 2000, 137–164)

Ruotsi selvityi sota–ajasta kivuttomasti ”omaleimaisen puolueettomuutensa an-
siosta”, kuten Hjalmar Rantanen asian ilmaisee (Rantanen 1992, 28). Sodan ulko-
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puolella pysytelleenä maana Ruotsi ja sen teollisuus saattoi rauhassa valmistau-
tua Euroopan jälleenrakennustoimintaan. Sotavuosinakin sotatarviketoimitukset 
olivat pitäneet vientiteollisuutta käynnissä, ja sodan loputtua teollisuudella oli 
täysi valmius vastata ulkomaiseen kysyntään. Vientiteollisuus kävi kuumana ja 
työvoimaa tarvittiin (Jonasson 1957, 16–18).

Ruotsissa syntyvyys oli kääntynyt laskuun jo 1930–luvulla. Maaseudulla ei ollut 
enää työvoimareservejä ja 1960–luvulla alettiin myös naisia houkutella teolli-
suuteen. Kun tämä ei riittänyt, katseet suunnattiin maan rajojen ulkopuolelle. 
Työvoimaa rekrytoitiin mm. Italiasta, Unkarista ja Itävallasta. Suomestakin oli 
tyrkyllä työntekijöitä Ruotsiin heti, kun viranomaiset poistivat muuton esteitä 
1950–luvulla. Vuoteen 1949 asti suomalainen tarvitsi viisumin tullessaan Ruot-
siin. Vuonna 1954 voimaan tullut yhteispohjoismainen työmarkkinasopimus hel-
potti muuttoa ratkaisevasti. Se merkitsi, että Suomesta tulija ei tarvinnut passia 
eikä oleskelulupaa. Monet työnantajat värväsivät aktiivisesti työvoimaa Suomes-
ta. Ruotsin ammattiyhdistysliike oli alkuun kriittinen, mutta hyväksyi ulkomai-
sen työvoiman välttämättömyytenä hyvinvointiyhteiskunnan kasvulle. Joillakin 
teollisuuden aloilla tuotantoa olisi jouduttu supistamaan, ellei työntekijöitä olisi 
saatu muualta. Valtioiden näkökulmasta sopimus tarkoitti käytännössä sitä, että 
Ruotsin teollisuus sai tarvitsemaansa työvoimaa ja Suomen työttömälle tarjou-
tui työtä Ruotsissa. (Laakkonen 1996, 108). Muuttajalle päätös oli usein helppo: 
Ruotsi oli lähellä, siellä oli työtä ja siitä sai kunnon palkkaa.

”…tulin suoraan Ruotsiin koulun jälkeen 17–vuotiaana.
Olin käynyt 3–vuotisen viilaaja–koneistaja–ammattikoulun Suomessa. Kä-

vin kysymässä töitä työnvälityksessä ja ne ehdotti heinätöitä pariksi viikkoo. 
Minä sanoin kiitoksia. Mä sain stipendin silloin koulusta ja niillä rahoilla tulin 
tänne, se jäi siihen. Ei oikein tehnyt mieli jäädä heinätöihin.

Tulin suoraan Göteborgiin, Hisingeniin. Mä kävin ensiksi Volvolla kysymäs, 
olin liian nuori. Ja sitten mä kävin SKF:llä ja sielläkin mä olin liian nuori. Sit-
ten tulin Eriksbergille ja siellä sanoivat että kouluhun pääset. Ja minä menin 
kouluun. Olin vuoden siellä, levyseppä–hitsaajakoulussa.

Kun koulu loppui sanoin itteni irti ja menin Cityvarville, sain paremman pal-
kan. Jatkoin samaa hommaa. Me tehtiin keulapiikkejä siellä sen puoli vuotta 
mitä olin siellä. Sen jälkeen mut siirrettiin Arendalille. Palkkakin sitten nousi 
vähitellen. Mitähän se oli silloin alussa 7 kruunua 30 äyriä aluksi, se ei ollut 
kovin paljon, mutta kyllä sillä poikamies eli.” (Matti Harju)

Ruotsin vetovoimaa lisäsi myös korkeampi palkkataso. Suomen metalliteol-
lisuuden työnantajajärjestö arvioi, että palkkaerot Suomen ja Ruotsin välillä 
1960–luvulla olivat 50–70 % Ruotsin eduksi. Lisäksi asunto, auto ja monet kulu-
tushyödykkeet olivat Ruotsissa helpommin saatavilla (Laakkonen 1996, 113–14; 
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Söderling 1977). Ensimmäinen asunto oli usein poikamiesten yhteisasunto tai 
parakki. Eriksbergin telakalla oli Götajoen rannassa kaksi asuntolaivaa, joissa 
työntekijät saivat asua edullisesti.

Valtiopäivien päätöksellä vuonna 1965 käynnistettiin asuntorakentamisen niin 
sanottu miljoonaohjelma. Sen tuloksena Ruotsin suurkaupunkien ja teollisuus-
keskusten liepeille kohosi osin kunnallisia kerrostalolähiöitä, joista moni suoma-
lainenkin sai varusteluiltaan modernin vuokra–asunnon.

Raskas teollisuus tarjosi työpaikan monille suuren muuton aikaan saapuneille 
suomalaisille. 70 prosenttia suomalaisista työskenteli teollisuus– ja kaivostyössä 
vuonna 1970 (Statistisk Årsbok 1970).



3 Göteborg teollisuuskaupunkina

Göteborg voi ylpeillä edelleen kansainvälisillä teollisuusyrityksillä, joiden tunnuk-
set loistavat kaupunkia lähetyttäessä sekä Landvetterin lentokentällä että Liseber-
gin huvipuistossa. SKF ja Volvo ovat edelleen kaupungin suurimmat työnantajat.

Puolitoista vuosisataa Göteborg on kantanut teollisuuskaupungin leimaa.1960–
luvulla, jolloin teollisuus saavutti huippunsa, kaupungin työssäkäyvästä väes-
töstä yli kolmannes työskenteli teollisuudessa. Tuolloin alan näkyvimmät yri-
tykset olivat telakat, joita ei siis enää ole. Teollisuudessa työskentelevien määrä 
on sittemmin myös suhteellisesti pienentynyt. Göteborgin kehitys on kulkenut 
kauppakaupungista teollisuuskaupungiksi ja sen jälkeen palvelujen tuottajaksi 
(Olsson 1996, 28–29).

Göteborgin kaupunki viettää 400–vuotissyntymäpäiväänsä vuonna 2021. Kun 
kuningas Kustaa II Aadolf lausui kaupungin syntysanat, olivat puolustuspoliittiset 
syyt määrääviä 1600–luvun tapaan. Göteborg perustettiin ennen muuta kauppa– 
ja merenkulkukaupungiksi, mitä se edelleen on. Kaupungin sijainti Pohjanmerelle 
avautuvan Götajoen suulla oli otollinen kaupankäyntiin.

Kaupunki myös teollistui varhain. Ensimmäiset teollisuuslaitokset olivat tiettävästi 
tiiliruukki ja tervanpolttamo, joiden tuotteet menivät pääasiassa oman kaupun-
gin tarpeisiin. Teollisuuden varhaisimpana loistokautena pidetään vuotta 1777, 
jolloin teollisuustyöntekijöiden määrä ensimmäisen kerran ylitti tuhat henkeä. 
Tuon ajan teollisuus oli enimmäkseen käsityöhön perustuvaa teollisuutta, pien-
ten yksiköiden tuotantoa, kehräämöjä ja kutomoja.

Sittemmin monipuolista liiketoimintaa ja teollisuutta harjoittanut Willian Gibson 
perusti vuonna 1808 Majornaan tehtaan, jossa valmistettiin olutta ja etikkaa, ku-



16 ■ 3 Göteborg teollisuuskaupunkina

dottiin purjekangasta ja punottiin köyttä. Tekstiiliteollisuus sai vauhtia höyryko-
neen ansiosta 1800–luvun ensimmäisellä puoliskolla. Ensimmäinen höyrykone 
Göteborgin seudulla otettiin käyttöön Jonseredissa v. 1839, seuraava kaupungin 
keskustassa yrityksessä, josta kehittyi myöhemmin jättitelakkana tunnettu Gö-
taverken.

Garnegien tehtaat Klippanilla olivat 1800–luvun puolivälissä Göteborgin suurin 
teollisuuslaitos. Siellä valmistetiin portteria ja jalostettiin kolmannes koko Ruot-
sin sokerista ja siirapista.

Tekstiiliteollisuus oli suhdanneherkkää, mikä näkyi selvästi työntekijöiden määrän 
vaihteluina. Silti tekstiili– ja vaatetusteollisuus ja sen alihankkijat pitivät valta–ase-
maa työntekijöiden määrällä mitattuna aina ensimmäiseen maailmansotaan asti. 
Tekstiiliteollisuus säilytti johtoasemansa vielä toisen maailmansodan jälkeenkin, 
kun karstaamot, kehräämöt ja kutomot valmistivat tuontipuuvillasta käyttötuot-
teita, alusvaatteita, sukkia ja kodin tekstiilejä. Näiden kulutustavaroiden kysyntä 
kasvoi ostovoiman lisääntyessä ja tekstiilit, samoin kuin valmisvaateteollisuuden 
tuotteet, kävivät kaupaksi kotimaassa.

Kotimaan kysyntään vastasi myös elintarviketeollisuus, leipomot, sokeritehdas ja 
olutpanimot. Näiden tuotteiden ansiosta maailmansotien väliin osunut lamakausi 
ei heikentänyt teollisuuden kasvua (Jonasson 1957, 21; Olsson 1996, 135–159).

Metalliteollisuus oli alkanut kehittyä vauhdilla 1850–luvulta lähtien. Noihin ai-
koihin aloitti toimintansa kolme konepajaa, Keillers, Lindholmen ja Eriksberg. 
Nämä yritykset toimivat Göteborgin raskaan teollisuuden vetureina yli sadan 
vuoden ajan. Näistä saivat myös alkunsa Göteborgin kolme suurtelakkaa, Göta-
verken, Lindholmen ja Eriksberg. Metalliteollisuutta uudisti kaksi tärkeää tekijää, 
höyrykone ja teräs.

1900–luvun alkupuolella aloittivat myös SKF ja Volvo, jotka edelleen ovat Göte-
borgin suurimpia yrityksiä. SKF:n, Svenska kullagerfabrikenin, historia pohjau-
tuu Gamlestadenin tehtaalla työskennelleen insinöörin Sven Wingqvistin vuonna 
1907 saamaan patenttiin, jonka nimi oli ”Monirivinen, itseasennoituva radiaali-
nen kuulalaakeri”. Uusi kuulalaakerityyppi saavutti suosion alusta alkaen, ja sen 
ansiosta yrityksen toiminta laajentui vähitellen maailmanlaajuiseksi. Kuulalaa-
kerista tuli komponenttiteollisuuden avaintuote, joka on tärkeä mm. auto– ja 
aseteollisuudessa.

SKF:n suojissa aloitti myös toinen, tällä hetkellä Göteborgin suurin teollisuusyritys, 
Volvo. Volvo oli aluksi SKF:n autoihin keskittynyt myyntiosasto. Sen perusti kaksi 
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SKF:n johtajaa, toimitusjohtaja Björn Prytz ja myyntijohtaja Assar Gabrielsson. 
Ensimmäinen Volvo rullasi Hisingenin kokoonpanotehtaasta huhtikuussa 1927. 
SKF omisti Volvon vuoteen 1935 asti.

Gamlestadenissa toimi myös laskukoneita ja vähitellen muitakin konttorikoneita 
valmistanut Original Odhners. Se oli siirtynyt Göteborgiin Pietarista Venäjän val-
lakumouksen ja ensimmäisen maailmansodan jälkeen. Yrityksen toiminta loppui, 
kun lasku– ja kirjoituskoneet kävivät auttamattoman vanhanaikaisiksi tietotek-
niikan vallatessa toimistot. Kuka kaipaa enää esimerkiksi Facit–kirjoituskonetta, 
joka aikanaan oli alansa klassikko.

Hitsausmenetelmiä kehittävä ESAB on nykyisin maailmanlaajuinen yritys. Sen 
alullepanija oli vuonna 1904 nerokkaan keksinnön tehnyt insinööri Oscar Kjell-
berg. Hänen keksintönsä oli päällystetty hitsauspuikko. Hitsausmenetelmien ke-
hitys mullisti laivanrakennuksen, ja vaikutti siihen, että koko laivarungon osien 
kokoonpano muutettiin vähitellen niittauksesta hitsaukseen.

Uusien keksintöjen ansiosta Göteborgista tuli Tukholman ohella ns. älyteolli-
suuden keskus. Göteborgin teollisuuden ja kaupan innovatiivisuus selittyy osin 
varhaisella yhteisyöllä korkeakoululujen kanssa. Kauppakorkeakoulu perustet-
tiin vuonna 1922, Chalmersin teknillinen korkeakoulu, joka aluksi toimi opis-

Näkymä Götajoen rantaan noin vuonna 1930. Vasemmalla oleva rakennus on nykyisin 
huippuravintola Sjömagasinet. Kuva: Artur Nilssonin kokoelma/Regionarkivet.
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totasoisena, sai korkeakoulustatuksen vuonna 1937. Molempien opinahjojen 
kehittymistä edisti tiivis yhteistyö teollisuuden kanssa sekä yritysten antamat 
lahjoitukset. Esimerkiksi Götaverkenin toimitusjohtaja Hugo Hammar istui Chal-
mersin hallituksessa, mikä vaikutti siihen, että insinöörikoulutukseen tuli vahva 
laivanrakennussuuntaus (Olsson 1996, 111–246).

Vaikka teollisuustuotanto jossain määrin hidastui toisen maailmansodan aikana, 
se ei pysähtynyt, vaan jatkoi kasvuaan mm. sotatarviketeollisuuden takia. Autot, 
laivat ja kuulalaakerit kävivät kaupaksi sotaa käyvissä maissa. Teollisuuslaitokset 
olivat lähtökuopissa, kun sota loppui ja teollisuuden huippuvuodet osuivat heti 
sodan jälkeen jatkuen vuodesta 1945 aina vuoteen 1974 asti.

Näinä huikean kasvun vuosina elinkeinoelämä ajoittain ylikuumentui. Siitä seu-
rasi tuotantokapasiteetin heikkeneminen, työvoima– ja asuntopula. Hyvät ajat 
loivat kasvuoptimismin, mikä johti teollisuuden erikoistumiseen konepajateolli-
suuteen. Tämä aluksi innovatiivinen täsmätuotteiden kehitys johti myöhemmin 
kapea–alaisuuteen ja koitui vahingolliseksi yksipuolisuutensa vuoksi, kun telakat 
ja autoteollisuus hallitsivat tuotantoa muun teollisuuden kustannuksella (Olsson 
1996, 273).

Teollisuuden historia osoittaa, että yritykset toimivat aikansa, toimialat vaihtuvat, 
mutta tuotanto jatkuu. Konepajayrityksenä aloittanut Götaverken siirtyi laivojen 
rakentajaksi. Yhtiö jatkoi vielä vuosia viimeisen laivan valmistuttua meriteolli-
suuden ja muun raskaan metallialan yrityksenä omistussuhteista riippumatta. 
Enää ei meriteollisuus kuulu Göteborgin suurimpien yritysten joukkoon, joka 
ilmenee oheisesta taulukosta.

Aikanaan merkittävä tekstiiliteollisuus on kadonnut tai siirtynyt muualle. Samoin 
elintarviketeollisuus on pirstoutunut pieniksi yksiköiksi tai siirtynyt toisaalle. 
Carnegie Porterin valmistus siirtyi Tukholmaan vuonna 1977, joskin Götebor-
gissa epäillään, pystyvätkö tukholmalaiset oikeaa porteria valmistamaan. Soke-
ritehdas lakkautettiin v. 1957 ja sen tiloissa Klippanilla toimii nykyisin vapaita 
kulttuuriryhmiä, mm. tanssiteatteri. Prippsin juomatehdas siirtyi Högsbohon 
kaupungin laitamille ja tilalle ydinkeskustaan nousi kokonainen asuinalue (Ols-
son & Svensson 1981, 16).

Vuonna 2014 Göteborgin suurimmat yritykset ovat SKF ja Volvo, molemmat ny-
kyisin kansainvälisiä suuryrityksiä, joilla on tytäryhtiöitä eri puolilla maailmaa. 
Volvon henkilöautotuotannon pääomistaja on Kiinasta. Sekä SKF:n että Volvon 
pääkonttori sijaitsee silti edelleen Göteborgissa, ja molemmat yritykset panosta-
vat kaupungissa intensiiviseen kehitys– ja tutkimustoimintaan. Kumpikin yritys 
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sovelsi tuotantotavassaan jo varhain ns. MTM–menetelmiä, eli urakkatyön aika-
mittauksia (Olsson 1996, 276). Kummassakin yrityksessä on jo 1960–1970–lu-
vuilta lähtien työskennellyt runsaasti suomalaisia tai suomalaistaustaisia, nyt jo 
toisessa ja kolmannessa polvessa.

On myös kiintoisaa, että monet Göteborgin teollisuusyrityksistä olivat maahan-
muutajien perustamia. Erityisesti voi mainita kaksi skottia, jotka molemmat tulivat 
Göteborgiin 1800–luvun taitteessa ja jotka vaikuttivat merkittävästi Göteborgin 
teollisuuden kasvuun. Alexander Keillerin, perustamasta Mekaanisesta Verstaas-
ta kehittyi Göteborgin suurin telakka Götaverken. William Gibsonin suvulla oli 
sormensa pelissä useissa yrityksissä, mm. Gamlestads fabrikenissa ja ja Jonse-
redissa. Göteborgin naapurikuntaan vuonna 1839 perustettu Jonseredin tehdas 
oli alkuun tekstiili– ja konepajateollisuusyritys. Myöhemmin Jonsered tunnettiin 
moottorisahoistaan sekä metsätyö– ja maansiirtokoneistaan, jotka monelle suo-
malaisellekin ovat tuttuja. Jonseredin tuotanto siirtyi myöhemmin Elektroluxille 
(www.jonsered.com).

Elintärkeä satama
Elinkeinoelämän kukoistuksen edellytyksenä on ollut satama. Göteborgin satama 
on edelleen Pohjoismaiden suurin. Se on säilyttänyt asemansa sijaintinsa ja omi-
naisuuksiensa vuoksi, sillä se on tarpeeksi syvä jokisatama, joka avautuu maailman 
merille. Satama on myös onnistunut mukautumaan muutoksiin, joita on tapahtunut 
niin maailmankaupassa kuin kuljetusmenetelmissäkin. Kotimaan kuljetukset voivat 
jatkua satamasta vesitse sekä rautatie– että maantieverkostoa pitkin.

Taulukko 1. Göteborgin 10 suurinta yritystä työntekijämäärän mukaan 
  vuonna 2013

Yritys Työntekijämäärä
Volvo Personvagnar AB 11 325
Volvo Lastvagnar AB 4 175
Chalmers Tekniska Högskola AB 2 925
SKF Sverige AB 2 725
Volvo Information Technology AB 2 475
Ericsson AB 2 225
AstraZeneca AB 2 025
Posten Meddelande AB 1 975
Samhall AB 1 525
SCA Hygiene Products AB 1 425
Lähde: Business Region Göteborg/wwwps.businessregion.se
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Göteborg oli myös pitkään merkittävä matkustajaliikenteen solmukohta. Moni 
suomalainenkin lähti kaupungista Amerikkaan 1800–luvun loppupuolella ja 
1900–luvun alkupuolella. Amerikan linjaliikenne, kuten matkustajaliikenne yli-
päätään, olikin pitkään yksi Göteborgin varustamojen vakaimpia. Nyt matkusta-
ja–alukset liikennöivat enää Tanskaan ja Saksaan. Lento–, juna– ja autoliikenteen 
lisäännyttyä laivat ryhtyivät kuljettamaan pääasiassa tavaraa. Rahtikuljetus siirtyi 
1960–luvulla kappaletavarasta kontainerkuljetuksiin, mikä vaikutti siihen, mil-
laisia laivoja rakennettiin ja mitä ominaisuuksia satamalta edellytettiin.

Matkustajalaivat tulivat perinteisesti Göteborgin keskustaan Majnabbeen ja Mast-
huggetiin. Amerikan laiturista liikennöivät myös Wilson–linjan siirtolaislaivat 
1880–luvulla kahdesti viikossa. Arviolta 60 000 matkustajaa vuodessa lähti siel-
tä Amerikkaan, joukossa myös monta suomalaissiirtolaista. (Olsson & Svensson 
1981, 54). Nämä satamat eivät soveltuneet suurille tankkereille ja konttialuksille, 
vaan rahtiliikenteelle rakennettiin uusi satama Skandiahamnen, joka valmistui 
1966 ulommas Götajoen suulle. Öljyn merkitys energian lähteenä alkoi kasvaa 
heti toisen maailmansodan jälkeen. Göteborgin asema öljysatamana vahvistui 

Näkymä Göteborgin satamaan Sjömanstornista kuvattuna ennen vuotta 1950. Kuva: 
V. Örnmark, Sjöfartsmuseet Akvariet i Göteborg.
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Amerikan liikenteen matkustajalaiva luultavasti 1930–luvulla, Göteborgista alkoi monen 
suomalaissiirtolaisenkin meren ylitys Amerikkaan. Kuva: Artur Nilssonin kokoelma/
Regionarkivet.

1960–luvulla, kun BP rakensi suuren jalostamon Göteborgiin. Edelleen puolet 
Ruotsin käyttämästä raakaöljystä kulkee Göteborgin kautta.

Vaikka kilpailu Ruotsin satamien kesken on koventunut on Göteborgin satama 
säilyttänyt asemansa. Sitä kuvaa se, että kun koko maassa satamien kautta kul-
kevan kaupan volyymi on kolminkertaistunut, niin Göteborgissa se on nelinker-
taistunut. Göteborgin satama on ns. siirtosatama, josta tavara pystytään helposti 
kuljettamaan eteenpäin rautateitse, vesitse ja maanteitse (Olsson 1996, 207–216).

Göteborgissa kauppa ja teollisuus, varustamot ja telakat olivat tiukasti kietoutu-
neet yhteen myös omistus– ja sukulaisuusuhtein, mikä on vaikuttanut kaupungin 
valtapeliin (Olsson 1996, 109).

Telakat olivat suurin työnantaja vielä 1970–luvulla, mutta laivanrakennus, joka oli 
suhdanneherkkää ja ajoittain taloudellisissa vaikeuksissa, päättyi Göteborgissa 
kokonaan 1989. Kerron telakoista tarkemmin seuraavassa luvussa.



4 Laivanrakennuksen 
historiaa Göteborgissa

Ruotsin laivanrakennuksen kehtona pidetään Motalan konepajaa Ruotsin itä-
rannikolla. Sen perustaja oli Baltzar von Platen, joka paremmin tunnetaan Götan 
kanavan rakentajana. Laivanrakennus alkoi ikään kuin suuren kanavahankkeen 
sivutuotteena, mutta ensimmäinen laiva laskettiin vesille vuonna 1831 eli vuotta 
ennen Götan kanavan avaamista. Motalalalla oli sittemmin vahva side Lindhol-
menin telakkaan Göteborgissa, ja niiden omistussuhteet kietoutuivat toisiinsa eri 
tavoin aina 1930–luvulle asti.

Eri puolilla Ruotsia toimivat terästehtaat olivat tärkeänä kimmokkeena usean 
konepajan syntyyn. Vähitellen niissä alettiin rakentaa myös laivoja. Siten aloitti-
vat monet Ruotsin aikanaan merkittävät telakat kuten Finnboda Tukholmassa, 
Kockum Malmössä ja Lindholmen, Eriksberg ja Götaverken Göteborgissa 1800–
luvun loppupuolella. Myöhemmin aloittaneita tärkeitä laivanrakentajia olivat mm. 
Öresundin telakka Landskronassa ja Uddevallan telakka. Näistä kasvoi vähitellen 
laivatehtaita, joiden laivat olivat johtavia koko maailmassa toisaalta joustavuu-
tensa, toisaalta teknisten ratkaisujensa ansiosta.

Enimmillään Ruotsin telakoilla työskenteli 30 000 henkeä, lisäksi alihankkijoilla 
oli työntekijöitä n. 20 000. Laivoja rakennettiin kymmenillä paikkakunnilla, mutta 
Göteborgista tuli johtava suurtelakkakaupunki, mihin vaikuttivat sijainnin ohel-
la monet seikat. Göteborgilla oli ollut pitkä laivanrakennusperinne (Hedin 1995, 
7–16). Telakoilla oli innovatiivisia johtajia, ja alukset olivat kansainvälisesti tun-
nettuja korkeasta laadustaan. Kaupungista oli suora yhteys maailman merille. 
Tukholmaan verrattuna myös Göteborgin ilmasto oli leuto. Satama ei jäätynyt yhtä 
helposti, sillä alkuaikoina suuri osa laivaraudasta tuotiin ulkomailta. Alihankkijoi-
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ta oli saatavilla. Telakat ja laivanvarustamot kuuluivat kiinteästi yhteen. Suhteet 
pankkeihin olivat hyvät, mikä taas helpotti pääoman saantia.

Göteborg on aina ollut merenkulkijoiden ja laivanrakentajien kaupunki. Kun Kus-
taa Vaasa poisti Hansa–kaupan etuoikeudet 1500–luvulla, alettiin rakentaa pitkille 
merimatkoille soveltuvia purjelaivoja. Sen aikaisten laivojen rakentaminen ei itse 
asiassa sopinut kovin hyvin Göteborgiin, koska kaupungista puuttui puutavaraa ja 
vesivoimaa. Göteborgin perustaja Kustaa II Adolf kaavaili kaupunkiin sotalaivojen 
rakennustelakkaa, mutta ei ennättänyt toteuttaa sitä (Jonasson 1957, 111–118).

Purjelaivojen aikakaudella Göteborgin kauppa ja merenkulku kukoistivat. 
Itä–Intian kauppakomppanian laivat purjehtivat vuosina 1731–1813 Kiinaan ja 
Intiaan. Oli aina suurtapaus, kun laivat palasivat mukanaan eksoottisia tuotteita, 
teetä, mausteita silkkiä ja posliinia. 80–vuotisen loistokautensa aikana Itä–In-
tian kauppakomppanian purret tekivät 132 matkaa yhteensä 38 laivalla. Niistä 
kahdeksan tuhoutui myrskyssä. Traagisin tapahtuma oli, kun Götheborg–alus 
matkalla kotisatamaansa haaksirikkoutui ja upposi aivan kaupungin ulkopuolella 
vastaantulleiden omaisten ja kauppamiesten silmien edessä syyskuun 12. päivänä 
1745. Kaikki aluksella olleet hukkuivat. Laivan hylky löydettiin vasta vuonna 1984 
ja pystyttiin sittemmin rekonstruoimaan. Ruotsin Itä–Intian Kauppakomppanian 
aloitteesta rakennettiin kopio tuhoutuneesta laivasta. Pieteetillä rakennettu uusi 
Götheborg II laskettiin vesille 2003 Götajoen rannasta, entisten suurtelakoiden 
paikalta. Neitsytmatka suuntautui Tukholmaan vuonna 2005 ja samana vuonna 
Kiinaan edeltäjänsä reittiä 1700–luvulla. Tämä on viimeinen valtamerilaiva Göte-
borgin pitkässä laivanrakennusperinteessä (Hedin 1995,219–220; www.soic.se).

Laivanrakennuksessa ja merenkulussa oli meneillään murrosaika, kun Alexander 
Keiller perusti Göteborgin Mekaanisen Verstaan vuonna 1841. Yrityksen johto-
ajatuksena oli ”valmistaa kaikenlaisia koneita, työkaluja ja valurautatuotteita 
metallista.” Götaverkenin 125–vuotishistoriikissa professori Anders Svennerud 
arvelee, että Keillerillä oli jo tuolloin ajatus siitä, että ennen pitkää laivojakin alet-
taisiin valmistaa raudasta. Hänen mukaansa ei ole sattuma, että Götaverkenin pe-
rustaminen osuu siirtymäkauteen, jolloin puulaivojen rakentamisesta siirryttiin 
rauta– ja teräsrunkoisiin aluksiin. Vielä 1840–luvulla yli 90 prosenttia maailman 
kauppalaivoista oli puurakenteisia, mutta siirtyminen tapahtui nopeasti. Puulai-
vat kulkivat purjein, sen sijaan rautalaivojen käyttövoimana oli aluksi höyrykone, 
myöhemmin dieselmoottori, joka ratkaisevasti paransi kooltaan kasvavien laivo-
jen ohjausominaisuuksia (Svennerud 1996, 5–43).

Laivojen runkorakenteissa noudatettiin pitkään puulaivojen runkomallia ja laivo-
jen osat kiinnitettiin yhteen niitein. 1880–luvulle tultaessa alettiin käyttää myös 
hitsausmenetelmiä. Tiettävästi kaasuhitsausta kokeiltiin Ruotsissa ensimmäisen 
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kerran vuonna 1902, jolloin Gustav Dalen esitteli menetelmää. Varsinainen val-
lankumous laivahitsauksessa tapahtui, kun göteborgilaisyritys ESABin perusta-
ja ja johtaja Oscar Kjellberg kehitti uudenlaisen sähköhitsausmenetelmän, joka 
mahdollisti koko laivan osien liitokset hitsaamalla (Svennerud 1966, 38–46).

Hitsausmenetelmällä pystyttiin rakenteita yksinkertaistamaan ja painoa keven-
tämään niittaukseen verrattuna. Anders Svennerud korostaa, että hitsaus vaati 
taitoa ja tarkkuutta. Hitsarit työskentelivät usein vaikeissa sääolosuhteissa ulko-
salla laivan rakennusalustalla tai ahtaissa sisätiloissa laivan uumenissa (Svenne-
rud 1966, 547). Tästä kertovat haastateltavani yksityiskohtaisesti omissa muis-
teluissaan tuonnempana.

Hitsausmenetelmät ovat sittemmin kehittyneet, mutta hitsaus on edelleen käytössä 
sekä laivan osia liitettäessä että korjaus– ja huoltotyössäkin. Hitsaus mahdollisti 
sittemmin myös uudenlaiset runkorakenteet. Siirryttiin lohkorakentamiseen ja 
pystyttiin rakentamaan yhä suurempia ja lujarakenteisempia laivoja samalla, kun 
laivojen ohjausominaisuudet paranivat. Samanaikaisesti laivaterästä kehitettiin 
entistä korkealaatuisemmaksi. Ruotsissa terästeollisuuden juuret juonsivat pe-
rinteisiin rautaruukkeihin, mutta merkittävä osuus laivateräksen kehittelyssä oli 
Motalan konepajalla jo 1800–luvun loppupuolella (Olsson 1983, 413–414).

Ostindiefararen Götheborg II, Göteborgin ulkopuolella Skärhamnissa. Alkuperäisen, 
haaksirikkoutuneen laivan kopio valmistui vuonna 2003. Kuva: Jukka Tuominen.
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Telakkateollisuusyhditys suhtautui aluksi nihkeästi yhteistyöhön terästeollisuu-
den kanssa. Kun yhteistyö ja tutkimus terästeollisuuden alihankkijoiden kanssa 
tiivistyi, pystyttiin kehittämään entistä valiolaatuisempaa laivaterästä. Laatuun 
panostaminen oli välttämätöntä kilpailukyvyn säilyttämiseksi. Etenkin Japani 
uhkasi Ruotsin laivanrakennusta 1960–luvulla. Samalla laivojen koko kasvoi 
kiihtyvällä vauhdilla, kun valtameriliikenteeseen tilattiin entistä suurempia öljy-
tankkereita. Laivateollisuus on aina ollut suhdanneherkkää. Niinpä myös Ruotsin 
telakat olivat riippuvaisia kansainvälisistä suhdanteista, merenkulusta ja muiden 
maiden laivateollisuudesta. Esimerkiksi 1800–luvun loppuolella Göteborgin kovin 
kilpailija oli Englanti (Kuuse 1983,144–146; Olsson 1983, 34).

On muistettava, että valtamerilaivojen ohella Göteborgissa on rakennettu myös 
saaristoliikenteeseen ja kalastukseen soveltuvia aluksia. Pitkin Bohusin rannik-
koa on ollut pienempiä rakennus– ja huoltotelakoita. Tosin myös suuret raken-
nustelakat vastasivat laivojen huollosta ja korjauksista, mikä usein oli taloudel-
lisesti tuottavampaa kuin uusien laivojen rakentaminen. Samalla se mahdollisti 
ammattityövoiman pysyvyyden, kun töitä riitti tasaisesti ympäri vuoden. Vuonna 
1950 Ruotsin kaikista telakkatyöntekijöistä 70 prosenttia työskenteli maan län-
sirannikolla (Jonasson 1957, 117).

Kolme suurtelakkaa

Keksinnöt loivat pohjan modernin laivateollisuuden kehittymiselle: ne olivat 
edellytyksenä myös Göteborgin kolmen suurtelakan kasvulle. Kolme suurta, eli 
Eriksberg, Götaverken ja Lindholmen olivat alkuaan metallialan konepajoja, joiden 
tuotanto ylsi puutarhahuonekaluista kirkonkelloihin ja rautaisista siltarakenteista 
rautatievaunuihin. Vähitellen ne erikoistuivat laivojen rakentamiseen.

Merkittävä osuus muutoksessa oli muutamilla yritysjohtajilla, jotka olivat hank-
kineet kokemusta ulkomailta. He näkivät laivateollisuuden mahdollisuudet. 
Ensimmäisenä on mainittava Alexander Keiller, joka oli Göteborgin raskaan teol-
lisuuden isä. Keillerin konepaja, sittemmin Götaverken, toimi monen nuorukaisen 
opinahjona, ja loi pohjan osaamiselle, jota laivanrakennus edellytti (Hellstrand, 
Götaverken 2008, 2). Vasta kun kaksi kokenutta laivanrakentajaa, Sven Almqvist 
ja Hugo Hammar, tulivat telakoiden johtoon rohkeine ideoineen, alettiin panostaa 
valtamerilaivojen rakentamiseen. Sven Almqvist oli saanut koulutuksen Motalan 
konepajalla ja hän kehitti menestyksekkäästi laivateollisuutta Lindholmenin 
telakalla. Almqvist oli myös taitava liikemies, jolla oli laajat verkostot. Hän avasi 
kauppasuhteet Norjaan ja Venäjällekin (Hedin 1995, 94–98). Almqvist oli vaativa, 
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mutta pidetty johtaja, mitä kuvaa tämä erään työntekijän kommentti: ”Almqvist oli 
kelpo mies, mutta vaati, että työtä piti tehdä. Kun kuljen ohi ei tarvitse ottaa lakkia 
päästä, se vie liikaa aikaa, riittää että kumarratte”, hän kuului sanoneen. Almqvist 
toi telakalle tayloristisen ajattelun, mutta ei pystynyt viemään sitä läpi siinä mitas-
sa, kuin se oli toteutettu monissa muissa teollisuustyöpaikoissa (Sjölin 2003, 97).

Almqvistin työpari ja seuraaja Götaverkenin johtajana oli Hugo Hammar. Hän oli 
jo nuorena opiskellut Chalmersin silloisessa teknillisessä opistossa ja erikoistu-
nut laivanrakennukseen. Hammar hankki kokemusta laivanrakennuksesta myös 
Ranskasta, Englannista ja Yhdysvalloista. Hän työskenteli suunnittelijana Lind-
holmenilla ja sittemmin teknisenä johtajana ja toimitusjohtajana Götaverkenillä. 
Hammarin pitkän johtajakauden aikana (1906–1938) Götaverken kehittyi yh-
deksi maailman johtavista laivanrakennusyrityksistä. Hammar toimi myös mo-
nissa teollisuuden asiantuntijatehtävissä ja Chalmersin johtokunnassa. Hän oli 
yhteiskunnallinen vaikuttaja, joka otti kantaa Hitlerin Saksaa ja kommunistista 
Neuvostoliittoa vastaan.

Myöhemmistä johtajista on mainittava erityisesti Nils Svensson, joka kehitti 
Arendalin telakan toimintaperiaatteen. Kun uutta telakka–aluetta suunniteltiin 
Arendaliin, hän oli telakan tekninen johtaja. Svensson rakensi uuden telakan pie-
noismallin omakotitalonsa kellarissa. Rohkea malli ei heti sytyttänyt telakan johtoa, 
mutta Svensson onnistui osoittamaan hankkeen innovatiivisuuden. Arendalista 
tulikin maailman modernein telakka. Nils Svensson toimi sittemmin Arendalin, 
ja koko Götaverkenin, toimitusjohtajana vuosina 1964–1970 (Hedin 1995, 106).

Telakoiden ja varustamoiden välillä oli kiinteä yhteistyö. Niinpä Göteborgissa 
varustamot olivat pitkään telakkayhtioiden pääomistajia. Laivateollisuuden lop-
puvaiheessa valtio otti telakat haltuunsa ja muodosti Svenska Varv AB:n ennen 
kuin koko laivanrakennus lakkautettiin.

Jatkossa keskityn Göteborgin kolmeen suurtelakkaan, joilla haastateltavani ovat 
rakentaneet kooltaan suremmiksi ja suuremmiksi kasvaneita laivoja.

Lindholmen

Göteborgin suurtelakoiden kolmikkoon kuulunut Lindholmen johti laivanra-
kennuksen teknistä kehitystä 1800–luvun loppupuolelta ensimmäiseen maail-
mansotaan asti. Telakka oli urauurtava öljynkuljetusalusten suunnittelijana ja 
korkealaatuisten matkustaja–laivojen rakentajana. Telakka toimitti myös monia 
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aluksia Ruotsin merivoimille. Lindholmen muistetaan ennen kaikkea erityisen 
eleganteista laivoistaan. Kaksi höyrypurtta palkittiin kultamitalilla Pariisin maa-
ilmannäyttelyssä vuonna 1867.

Lindholmenin telakka aloitti samoihin aikoihin kuin Göteborgin kaksi muutakin 
suurtelakoiksi kasvanutta konepajayritystä. Telakka sijatsi näiden tavoin Götajo-
en pohjoisrannalla, Linholmenin ruovikossa, mihin oli saatu kiinteää maata kuin 
vahingossa satamaa ruopattaessa. Maan omisti göteborgilaisyritys Mattson & 
Braune, joka pitkään oli elätellyt ajatusta laivanrakennuksesta. Nämä ajatukset 
sopivat hyvin liikemies Theodor Wilhelm Tranchellin suunnitelmiin. Kun hän 
lisäksi avioitui Mattsonin tyttären Sofia Auroran kanssa, oli tausta telakalle var-
mistettu. Maakaupoista kiisteltiin kymmenen vuotta, mutta ensimmäinen laiva 
Aurora laskettiin vesille siitä huolimatta jo vuonna 1848. Tätä höyrypurtta pidet-
tiin Göteborgin kauppalaivaston kauneimpana aluksena.

Sittemmin Lindholmenin telakalla rakennettiin useita höyrypursia, jotka liiken-
nöivät Götajoella. Vuonna 1855 rakennettiin ensimmäinen rautarunkoinen höy-
rylaiva Gustav II Adolf, joka alkoi liikennöidä Göteborgin ja Hampurin välillä pos-
tilaivana. Saman typpisiä laivoja rakennettiin useita. Lindholmen oli toistuvasti 
rahavaikeuksissa ja apua haettiin Motalasta. Sieltä saatiin myös uusi johtaja Carl 
Norrman. Hän vaikutti paljon siihen, että Lindholmenista kasvoi aikanaan yksi 

Lindholmenin ensimmäinen laiva, Aurora. Kuva: Artur Nilssonin kokoelma/
Regionarkivet.
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maan johtavista telakoista. Ulkomaisia tilauksia saatiin mm. Norjasta, Saksasta 
ja Suomesta. Tilaukset saattoivat olla hyvinkin yksityiskohtaisia. Erääseen tilauk-
seen v. 1865 oli kirjattu: ”Salongin tulee olla tarpeeksi korkea, jotta herrat voivat 
istua selkä suorana hattu päässä.” (Hedin 1995, 27–33).

Lindholmen joutui käymään kovaa kilpailua tilauksista naapuritelakan Götaver-
kenin kanssa, sillä Götaverkenin käyttämä moottorityyppi oli varustamoiden 
mieleen. Vuonna 1869 Lindholmen palkkasi suunnittelijaksi insinööri Sven Alm-
qvistin. Hän oli myös taitava kauppamies, jolla oli hyvät suhteet moniin maihin. 
Almqvistin kauppakumppaneita olivat mm. Nobel–veljekset, joilla oli öljybisneksiä 
Venäjällä. Almqvist kehitti uudenlaisia, öljynkuljetukseen sopivia aluksia. Hänes-
tä tuli Ruotsin laivanrakennuksen keskeinen vaikuttaja aluksi Lindholmenilla ja 
Motalassa, sittemmin Götaverkenillä (Hedin 1995, 34–39).

Lindholmenin omistussuhteiden muututtua Almqvist ja suunnittelujohtajana toi-
minut Hammar lähtivät Lindholmenilta ja siirtyivät lyhyen oman telakkakokeilun 
jälkeen Götaverkenille. Parivaljakosta tuli Götaverkenin menestyksen luojia.

Lindholmen oli 1900–luvun alkupuolella Göteborgin suurin laivanrakentaja. Te-
lakka toimitti vuonna 1910 valtamerihöyrylaivan Johnsonin omistamalle Nord-

Ariadne, Itämeren helmeksi kutsuttu alus, joka toimi toisen maailmansodan aikana 
saksalaisten sairaalalaivana. Sillä kuljetettiin myös suomalaisia sotalapsia Ruotsiin. 
Kuva: Sjöfartsmuseet Akvariet i Göteborg.



Lindholmen ■ 29

stjernan varustamolle. Laivan nimi oli Axel Johnson, ja se aloitti tärkeän jakson 
Ruotsin valtamerilinjaliikenteessä. Vuonna 1911 valmistui suomalaisvarustamon 
tilaama matkustajalaiva Ariadne, jota kutsuttiin myös Itämeren helmeksi sen 
puhtaiden linjojen ja aistikkaan sisustuksen vuoksi.

Vaihtelevan menestyksen jälkeen Johnsonin varustamo osti Lindholmenin telakan 
vuonna 1938. Uusi omistaja otti telakan haltuunsa vuonna 1941. Toisen maail-
mansodan jälkeen telakka uusittiin täysin. Tällöin rakennettiin mm. kaksi uutta 
rakennustelaa, levyhalli, toimisto– ja henkilökuntatiloja. Sodanjälkeinen aika oli 
menestyksekästä, kuten monella muullakin Ruotsin telakalla. Laivoja toimitettiin 
sekä kotimaisille että ulkomaisille tilaajille. Henkilökunta kasvoi, ja vuonna 1960 
Lindholmenilla oli 1 800 työntekijää.

Laivanvarustaja Broström otti Lindholmenin haltuunsa vuonna 1970. Seuraavana 
vuonna telakka liitettiin Eriksbergiin, jonka Broström omisti ennestään. Tämän 
jälkeen toiminta jatkui Eriksbergin yhteydessä, kunnes telakka vuonna 1976 lo-
pullisesti suljettiin. Haastateltavistani muutamat ovat työskennelleet Lindholme-
nilla, mutta suomalaistyöntekijöiden kannalta telakka ei ollut kovin merkittävä, 
sillä suurin osa suomalaisista oli hakeutunut Götaverkenille ja Eriksbergille, osa 
vasta sen jälkeen, kun Lindholmen oli lopettanut itsenäisenä telakkana.

Kulttuurimuistomerkkinä kohoava pukkikraana pystytettiin vuonna 1969. Se oli aikanaan 
yksi maailman suurimmista, korkeus 80 metriä, leveys 112 metriä ja nostovoima 450 
tonnia. Nosturin ympärille nouseva kerrostaloalue kilpailee sen kanssa korkeudesta 
vuonna 2014. Kuva: Jukka Tuominen.
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Eriksberg

Eriksbergin telakka–alue on vielä tänä päivänä paikannettavissa Götajoen poh-
joisrannalla, mihin perustettiin galvanoitujen tuotteiden konepaja vuonna 1850. 
Punaisen tiilirakennuksen päädyssä näkyy teksti Eriksbergs mek.Verkstad AB. 
Ulompana joen rannassa kohoaa valtava pukkikraana, jossa lukee suurin kirjaimin 
ERIKSBERG. Näitä suurtelakoiden maamerkkejä oli Ruotsissa kolme, Eriksbergin 
lisäksi Kockumin telakalla Malmössä ja Uddevallan telakalla. Viimemainitut on 
kaadettu laivanrakennuksen loputtua. Vain Göteborgissa pukkikraana on saanut 
jäädä kulttuurimuistomerkiksi muistuttamaan telakoiden suuruuden ajoista.

Eriksbergin perustaja oli norjalainen Christian Barchmann. Yrityksen toiminta 
alkoi vaatimattomassa pajassa, Eriksbergin rannassa, mutta levittäytyi vähitel-
len koko pohjoiselle rannalle. Alussa ei ollut suunnitelmissa rakentaa laivoja, 
vaan konepaja tarjosi varustamoille laivan osien galvanointia. Laivanrakennus 
tuli kuvaan mukaan vasta, kun Barchmann sai kumppanikseen David Flobeckin, 
joka myöhemmin otti haltuunsa koko yrityksen. Ensimmäinen laiva, höyryhinaaja 
Aktiv toimitettiin vuonna 1873. Seuraavina vuosina rakennettiin erilaisia höyry-
aluksia, mm. Adlercreutz ja Karjala Suomeen.

Vuonna 1876 Eriksbergistä muodostettiin osakeyhtiö, Eriksbergs mekaniska 
verkstad AB, ja 1800–luvun loppupuolella yritys vakiinnutti asemansa merkit-
tävänä teollisuuslaitoksena. Vuonna 1915 laivanvarustaja Dan Broström osti 
Eriksbergin osakekannan tavoitteenaan tehdä siitä suurtelakka. Telakkaa laajen-
nettiin rakentamalla kaksi uutta betonialustaa ja myöhemmin kaksi uutta uivaa 
telakkaa, joiden kummankin nostovoima oli 8 000 tonnia. Vuonna 1924 tehtiin 
sopimus tanskalaisen Burmeister & Wainin kanssa dieselmoottorien lisenssival-
mistuksesta. Eriksbergin tavaramerkkinä oli ensiluokkainen työ ja korkea laatu. 
Kansainvälisissä merenkulkupiireissä muodostui käsite, että Eriksbergin laivat 
ovat valtamerien Rolls Royceja.

Toisen maailmansodan aikana telakka–aluetta laajennettiin jälleen. Tuolloin 
rakennettiin mm. kolme uutta betonialustaa, uusi levyhalli ja hitsaushalli sekä 
hankittiin uusia kraanoja, joten telakan kapasiteetti oli ”iskussa” heti toisen 
maailmansodan jälkeen. Sodan aikana vienti oli vähäistä, kotimaan tilauksia oli 
mm. laivastolle. Monien Euroopan maiden sotiessa Ruotsin telakoiden tilaus-
kirjat täyttyivät ja sodan jälkeinen aika olikin laivanrakennuksen kulta–aikaa. 
Vuonna 1947 valmistui merenkulun ylpeys, risteilijä Göta Leijon. Tilauksia riitti 
ja vuonna 1964 Eriksberg oli maailman suurin telakka heti kuuden japanilais-
telakan jälkeen.
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Työt oli turvattu ja tilauskirjat täynnä aina 1960–luvulle asti, mutta epävarmuuden 
merkkejä alkoi ajoittain ilmetä. Japanin teollisuus oli toipunut sodan tuhoista ja 
japanilaisista telakoista tuli todellinen uhka valtion subventioiden, amerikkalaisen 
pääoman ja uusien innovaatioiden vuoksi. Myös Englanti oli ryhtynyt tukemaan 
laivateollisuuttaan ja Ruotsin oli ymmärrettävä tilanne. Eriksbergin toimitusjoh-
taja Sven Häggqvist piti huomiota herättäneen puheen Metallin vuosikokouksessa 
vuonna 1966. Hän painotti, että jos maassa halutaan säilyttää menestyksellinen 
telakkateollisuus, on valtion tuettava sitä joko edullisin lainoin tai subventioin. 
Ruotsin finanssiministeri Gunnar Sträng oli myös todennut kansainvälisen te-
lakkakilpailun koventuneen, mutta rahoitusongelma jäi edelleen ratkaisematta 
(Hedin 1995, 123–127).

Sota käänsi suhdanteet taas kerran. Vuonna 1967 puhjennut Israelin ja Egyptin 
välinen sota, joka johtui Suezin kanavan sulkemisesta, merkitsi uusia laivatila-
uksia ja suurempia laivoja. Näin siksi, että Persian lahdelta öljyä kuljettavat lai-
vat joutuivat kiertämään Afrikan eteläkärjen ympäri ja isoihin laivoihin mahtui 
enemmän öjyä. Kun suurten laivojen valmistuksessa oli paljon hitsausta, tarvittiin 
uusia hitsareita ja heidät koulutettiin usein pikavauhdilla työhön. Työntekijöiden 

Eriksbergillä oli parhaimmillaan kuusi rakennuspetiä vuonna 1963, Kuva: Sjöfartsmuseet 
Akvariet i Göteborg.
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vaihtuvuus oli myös suuri. Rationalisointeja tehtiin tekniikan ja hallinnon puolella, 
mutta työntekijöitä tarvittiin koko ajan lisää (Sjölin 1991, 183–184). 1960–luvun 
loppu oli korkeasuhdanteen aikaa, jolloin moni suomalaisnuorukainenkin oli ra-
kentamassa laivoja Eriksbergillä.

”Jouduin kokoomishalliin missä tehtiin lohkoja, jotka siirrettiin kokonaisina 
tokkaan peteille. Se oli sisähalli, mutta tehtiin niitä ulkonakin. Satoja tonneja-
han sellainen lohko painoi, ne olivat erityistä laivarautaa. Ne siirrettin laivan 
päälle kokonaisina. Vitos– ja kutospetillä tokassa saattoi olla kaksikin laivaa 
yhtä aikaa. Suurin piirtein samat lohkot tehtiin eri laivoihin, minulla oli laivan 
peräosat.

Meitä oli yleensä kaksi levyseppää ja 3–4 hitsaria samassa porukassa. Se 
saattoi kestää kuukauden, riippui koosta. Siellä oli pääasiassa Eriksbergin omaa 
väkeä, ulkona laivan päällä enemmän reppumiehiä, laivassa pääasiassa talon 
omaa porukkaa. Ylitöitä oli harva se viikonloppu, joka halusi tehdä pyhätöitä.” 
(Risto Hukkamäki).

Vuonna 1969 Eriksbergin telakkaa laajennettiin ja siellä pystyttiin rakentamaan 
jopa 500 000 tonnin aluksia. Jättikraana, joka edelleen on jäljellä, oli myös saatu 
paikoilleen. Eriksbergillä oli 3 100 työläistä, 1 000 toimihenkilöä ja työnjohtajaa 
sekä 400–500 vuokratyöläistä.

Lokakuussa 1973 puhkesi sota, jossa Egyptin ja Syyrian joukot hyökkäsivät Isra-
elia vastaan Suezin kanavalla ja Golanin kukkuloilla. Taas täyttyivät telakoiden 
tilauskirjat uusista laivatilauksista. Työvoimapula oli huutava ja jälleen tarjoutui 
monelle suomalaiselle työpaikka telakalla. Eriksbergin talous oli silti epävarma 
ja valtiovalta kytkettiin mukaan.

Monien selvitysten jälkeen Ruotsin hallitus esitti valtiollisen telakkayhtiön pe-
rustamista. Siten valtiosta tuli Götaverkenin pääomistaja ja Eriksbergistä Göta-
verkenin tytäryhtiö 1. heinäkuuta 1976. Lindholmen oli jo vuodesta 1970 ollut 
osa Eriksbergiä.

Telakkakriisi koski Göteborgin ohella muitakin Ruotsin laivanrakennustela-
koita. Valtiopäivät päätti 3. kesäkuuta 1977 perustaa emoyhtiön, johon kuuluivat 
kaikki Ruotsin suurtelakat. Tästä alkoi uudisrakennustelakoiden lopullinen alasajo. 
Eriksbergille se merkitsi, että viimeisiksi suurlaivoiksi jäi kaksi Italiaan tilattua su-
pertankkeria Nai Genova ja Nai Suberba. Eriksbergin viimeinen laiva oli tankkeri At-
land, mikä päätti 106 vuotta kestäneen laivanvalmistuksen. Kaikkiaan Eriksbergillä 
rakennettiin 626 laivaa, näistä 201 tankkilaivaa, 196 kuivalastilaivaa, 36 kylmäalusta 
ja 12 sotalaivaa (Hellstrand, Eriksberg 2008, 13). Miten tämä vaikutti tuhansiin 
työntekijöihin, siitä kertovat haastateltavani omakohtaisesti tuonnempana.
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Götaverken

Yritys sijaitsi aluksi Göteborgin keskustassa Skeppsbrolla Götajoen rannassa. Siellä 
nuori teollisuusvisionääri, Skotlannista Göteborgiin muuttanut Alexander Keiller 
aloitti metallinjalostustoiminnan vuonna 1841 tuotuaan sitä varten tarvittavia 
koneita kotimaastaan. Paikka kävi pian ahtaaksi. Kaupungin viranomaisilta ei 
herunut lupaa laajennukseen, joten Keiller hankki suuremman maa–alan Gö-
tajoen toiselta rannalta, Hisingenistä vuonna 1864. Lisäetuna oli, että Hisingen 
ei vielä tuolloin kuulunut Göteborgiin, joten kustannukset olivat huomattavasti 
pienemmät.

Ensimmäinen laiva Kare rakennettiin alkuperäisessä paikassa vuonna 1847 
Ruotsin merivoimien hinausalukseksi. Sitä käytettiin myös kuningasperheen 
huvialuksena. Hisingenillä rakennettu ensimmäinen laiva Uddeholm toimitettiin 
Karlstadiin (Hedin 1995, 90).

Nai Genova, toinen italialaisvarustamon tilaamasta kahdesta öljytankkerista, 
joka yhdessä sisaraluksensa kanssa jäi Eriksbergin suurimmaksi laivaksi. Kuva: 
Sjöfartsmuseet Akvariet i Göteborg
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Keillerin suku johti yritystä vuoteen 1906, jolloin telakasta tuli osakeyhtiö. Sähke-
osoitteesta Götaverken tuli vuonna 1916 yrityksen virallinen nimi. Tuolloin myös 
johto oli vaihtunut ja uudet johtajat, Sven Almqvist ja Hugo Hammar, panostivat 
määrätietoisesti laivanrakennukseen. Molemmilla oli vankka alan koulutus ja 
kokemus sekä kotimaasta että ulkomailtakin. He uudistivat radikaalisti laivan-
rakennustekniikkaa, hankkivat uusia koneita ja modernisoivat telakka–aluetta. 
Uudet johtajat onnistuivat saamaan tilauksia myös muista maista, joten telakka 
tuli ulkomaisten varustamojen tietoisuuteen. Vuonna 1912 toimitettiin Ham-
marin konstruoima jäänmurtaja Pijotr Weliki – Pietari Suuri – Riikaan. Teollisia 
taidonnäytteitä olivat panssarilaiva Sverige ja ensimmäinen tankkilaiva Hamlet. 
Jälkimmäistä kutsuttiin tankkilaivojen emoksi.

Vuonna 1917 göteborgilainen laivanvarustaja Dan Broström osti yrityksen osa-
ke–enemmistön, mikä turvasi taloudellisen kasvun mahdollisuudet. Telakalla ra-
kennettiin yhä suurempia laivoja, mikä asetti uusia vaatimuksia telakoiden koolle 
ja suorituskyvylle. Hitsaus oli otettu käyttöön jo usealla telakalla, mm. Kockumin 
telakalla Malmössä. Götaverkenillä jatkettiin perinteistä niittausta. Hugo Ham-
mar oli hitsausyhdistyksen puheenjohtaja ja hän tunsi hyvin sähköhitsauksen 
kehittäneen Kjellbergin. Vaikutti kuitenkin siltä, että Hammar ei vielä tuolloin 
ollut vakuuttunut hitsauksen eduista. Kun osoittautui, että hitsausmenetelmällä 
pystyttiin keventämään alituisesti kooltaan kasvavien laivojen painoa, menetel-
mä otettiin käyttöön myös Götaverkenillä. Ensimmäinen täysin hitsattu moottori 
asennettiin Götaverkenillä vuonna 1949 M/S Ranja–alukseen. Tankkilaivoista tuli 
telakan tunnusmerkki ja Götaverkenistä maailmanlaajuisesti tunnettu jättitelak-
ka (Sjölin 1991, 147–148; Härneman 1966, 62–100).

Kaupunkitelakkaa Lundbyssä oli kehitetty ja uusittu moneen otteeseen. Telakka 
oli myös tuhoutunut täysin tulipalossa, mutta rakennettiin uudelleen viimeisim-
män tekniikan mukaisesti. Tanskalaisen Burmeister & Wainin kanssa sovittiin 
dieselmoottoreiden valmistuksesta lisenssillä vuonna 1915. Ensimmäinen uiva 
telakka hankittiin vuonna 1917. Ensimmäisen maailmansodan jälkeen tilauksia 
tuli taajaan ja Norjasta tuli tärkeä tilaaja.

Toisen maailmansodan aikana valmistettiin sotatarvikkeita ja heti sodan päätyt-
tyä laivoja tilattiin sekä kotimaahan että ulkomaille. Vähitellen kävi selväksi, että 
telakka ei pystynyt vastaamaan tilaajien haasteisiin, eikä pysynyt mukana enti-
sestään kiihtyvässä kilpailussa ellei sitä voitu laajentaa.

Vuonna 1957 Götaverken hankki maata Götajoen suulta Arendalista uuden, mo-
dernin telakka–alueen rakentamiseksi. Alueen pinta–ala oli 1,6 miljoonaa m², 
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Arendalin telakka oli valmistuessaan kansainvälisestikin ainutlaatuinen modernin 
valmistusperiaattensa vuoksi. Kuva: Göteborgin kaupunginmuseo

mikä oli seitsemän kertaa suurempi kuin entinen Lundbyn alue. Arendalista tuli 
Ruotsin teollisuuden siihen asti suurin kertainvestointi.

Arendalin telakan ideoija oli silloinen tekninen johtaja Nils Svensson. Hän kehitti 
aivan uudentyyppisen laivanrakennusmallin, ja testasi sen toimivuutta omakoti-
talonsa kellariin rakentamallaan pienoismallilla. Laiva rakennettaisiin liukuhih-
naperiaatteella ja kokonaan sisätiloissa, mikä merkitsi huomattavaa työympä-
ristön parannusta työntekijöille. Telakka pystyi tuottamaan myös tähänastista 
paljon suurempia laivoja. Tavoitteena oli 100 000 tonnin alus, mutta pian havait-
tiin, että telakalla pystyttiin rakentamaan sitäkin suurempia aluksia (Härneman 
1966, 102–111).

Nils Svenssonin luomusta, ns. Arendalin periaatetta, kuvataan kansallisessa tie-
tosanakirjassa seuraavasti: ”Arendalin periaatteen mukaan tuotanto perustui 
tarkoituksenmukaiseen lohkorakentamiseen sisätiloissa. Laivan lohkot liitetään 
yhteen siirtonosturein (traverssein), joiden nostoivoima on jopa 300 tonnia. Sa-
manaikaisesti yhteenliitetty runko liikkuu hydraulisia liukuratoja pitkin raken-
nustelakalle” (Nationalencycklopedin, Arendalspricipen; Hedin 1995,108–109).

Arendalin telakka valmistui vuonna 1963, ja silloinen pääministeri Tage Erlander 
vihki sen juhlallisesti käyttöön. Muutaman toimintavuoden jälkeen voitiin tode-



36 ■ 4 Laivanrakennuksen historiaa Göteborgissa

ta, että Arendalin telakka ylitti rohkeimmatkin odotukset. Laivan rakentamisaika 
puolittui perinteiseen telakkaan verrattuna, käyttökustannukset laskivat ja toimi-
tukset hoidettiin täsmällisesti. Tämä herätti huomiota maailman merenkulkupii-
reissä. Vuonna 1965 Götaverken oli neljänneksi suurin telakka koko maailmassa, 
työntekijöitä oli 7 000. Vuosi 1967 oli ennätysvuosi monessa suhteessa. Silloin 
mm. toimitettiin suurin siihen astinen alus ja ulkomailta sateli toinen toistaan 
kookkaampien laivojen tilauksia, 100 000 tonnista 200 000 tonniin. Vuonna 1968 
rakennettiin ”vanhalla” Götaverkenillä viimeinen laiva, kuivalastialus Greta Thu-
lin. Citytelakka jäi korjaus– ja huoltotelakaksi ja uudet laivat tehtiin Arendalissa. 
Näinä vuosina sai myös moni suomalainen töitä:

”Loppuvuodesta 1969 tulin sitten Göteborgiin ja sain töitä Götaverken Aren-
dalilla. En ollut tehnyt telakkatöitä aikaisemmin.

Sain homman työnvälityksen kautta, työvoimasta oli silloin kova pula ja 
työnvälityksessä sanoivat että töitä on, jollei pelkää korkeita paikkoja.

Tein polttoleikkausta, hiomista ja maalausta. Sain polttoleikkaukseen muu-
taman päivän koulutuksen, niin että opin käyttämään polttopillejä, sen oppi 
nopeasti ja siinä oli oma jännityksensä. Hyvin äkkiä oppi sen, että sai tehdä 
urakkatöitä ja viikonloppuja.” (Mauno Päämaa)

1970–luvun alussa Götaverken jaettiin eri tulosyksikköihin, joita olivat korjaus, 
moottori– ja höyrytekniikka. Vanha Götaverken, Citytelakka, uusittiin korjauste-
lakaksi ja siihen rakennettiin kaksi uutta uivaa telakkaa, joiden nostovoima on 
enimmillään 55 000 tonnia. Arendalilla jatkui tankkilaivojen valmistus. Vuosina 
1963–1988 rakennettiin 66 tankkilaivaa sekä useita muita aluksia ja kelluvia ra-
kennelmia, kuten öljynporauslauttoja kaiken kaikkiaan 141 yksikköä (Hellstrand, 
Götaverken 2008, 16).

Vuonna 1973 puhjennut öljykriisi muutti kaiken. Öljykriisiä seurasi telakkakriisi. 
Göteborgin telakat olivat liian yksipuolisesti panostaneet tankkilaivojen rakenta-
miseen. Nyt öljynkuljetukset vähenivät ratkaisevasti ja eikä uusia öljytankkereita 
tarvittu. Telakkakriisiin vaikuttivat monet muutkin seikat. Götaverken oli mur-
rosvaiheessa jo vuonna 1971, jolloin Sahlénin varustamo osti telakan, ja kehitys 
johti umpikujaan (Sjölin 2003, 205). Useita vuosia kestäneen ylä– ja alamäen 
ja monien selvitysten jälkeen valtio otti telakat haltuunsa vuonna 1977. Tuol-
loin perustettiin Svenska Varv AB. Eriksberg oli liitetty Götaverkeniin jo vuonna 
1975. Väkeä vähennettiin, mutta rajut supistukset olivat silti edessä. Elokuussa 
1978 Svenska Varvin yhtiöissä Göteborgissa työskenteli 2 894 toimihenkilöä ja 
7 452 työntekijää. Saman syksyisellä Valtiopäivien päätöksellä Götaverkenin oli 
vähennettävä vielä arviolta runsaat 3 000 työntekijää. Samalla katoaisi telakoilta 
parituhatta alihankkijoiden työläistä. Näin valtava työvoiman leikkaus edellytti 
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Valtion työmarkkinalaitoksen, telakoiden johdon ja ammattijärjestöjen yhteis-
työtä. Perustettiin erityinen organisaatio Projekt 80 eli P80, kuten sitä käytän-
nössä kutsuttiin. Hankkeella avustettiin uuden työpaikan saantia ja koulutuksen 
järjestämistä. Tehtävänä oli myös tutkia eläköitysmismahdollisuuksia. Kaikille 
turvattiin työpaikka telakalla vuoden 1980 loppuun asti (Sjölin 1991, 85–86).

Mitä tämä työ sitten käytännössä oli:

”Ja se homma oli mitä se oli. Aika kului. Siinä vaiheessa, kun tulin, oli puoli vuot-
ta kulunut projektista ja kehityskelpoiset olivat jo saaneet hommia, niin että 
siellä oli jäljellä – olisiko ollut 100–kunta henkeä, muutama suomalainenkin.

Se P80, siellä nyt leikittiin; siellä oli yksi leka ja yksi taltta kymmentä miestä 
kohden. Niiden kanssa piti yrittää tehdä töitä. Kun se taltta putosi syyskylmään 
jokeen, niin ei ollut määrärahoja enempään, vaan jouduimme seisoskelemaan 
tumput suorina monta päivää.” (Jouko Karttunen)

Viimeinen Göteborgin telakoilla rakennettu laiva, jäänmurtaja ja arktisten alueiden 
tutkimusalus, jonka rakentaminen kesti pitkään. Kuva:Sjöfartsverket



38 ■ 4 Laivanrakennuksen historiaa Göteborgissa

Metallin työhuonekunta totesi vuoden 1981 vuosikertomuksessa, että lopputulos 
oli hyväksyttävä, sillä kukaan ei joutunut jäämään telakalta työttömäksi (Sjölin 
1991, 88).

Arendalin työntekijämäärä oli kutistunut ja laivatilaukset olivat ehtyneet. Näh-
tiin tarpeelliseksi panostaa erityisaluksiin ja löytää uudet markkinat sitä kautta. 
Arendalin huippumodernin telakan viimeiseksi laivaksi jäi jäänmurtaja ja arktisiin 
alueihin erikoistunut tutkimusalus Oden, joka luovutettiin tammikuussa 1989. 
Laivan tuotantonumeroksi tuli 953.

Telakalla valmistettiin samanaikaisesti muuta raskasta meriteollisuutta, mm. 
Muurmanskiin toimitettiin maailman suurin uiva telakka Nb 910 numero 50.

Tämä uiva telakka oli luku sinänsä. Arendal oli voittanut tiukan kansainvälisen 
kilpailun maaliskuussa 1978, ja Neuvostoliitto tilasi jättitelakan toimitettavaksi 
Muurmanskiin seuraavana syksynä. Telakka oli kooltaan ainutlaatuinen, 330 met-
riä pitkä, 90 metriä leveä ja 30 metriä korkea. Rakennusaikaa oli 18 kuukautta. 
Koeajo tehtäisiin elokuussa ja mukana olisi korkeita neuvostoasiantuntijoita tar-
kastamassa yksityiskohtaisesti, että kaikki toimi. Sen jälkeen telakka hinattaisiin 
Norjan rannikkoa pitkin Muurmanskiin. Koeajoon valmistauduttiin huolella, kos-
ka kyseessä oli ennennäkemättömän suuri ja vaikeasti liikuteltava rakennelma.

Oli tarkistettu reitti, mitä pitkin koeajo tehtäisiin. Samoin oli varmistettu ajankohta 
ja sääolosuhteet. Kun sitten koeajoon lähdettiin elokuussa 1979 osoittautui, että 
sääennuste ei pitänyt lainkaan paikkaansa. Myöskin merireitti osoittautui epäon-
niseksi. Pahinta kuitenkin oli, että kun telakan toimintoja ryhdyttiin kokeilemaan, 
tuli vastuussa olevien rakentajan edustajien ja neuvostoasiantuntijoiden välillä 
epäselvyyttä siitä, kuka vastaa ruorista, ja telakka rikkoutui. Väitettiin venäläisten 
vodkakulttuurilla olleen osuutta asiaan. Rakennelma hinattiin takaisin Arendaliin 
ja koska toimituksella oli kiire, kerättiin kaikki voimat, jotta korjaustyö pystyttäi-
siin tekemään määräajassa. Aikaa oli kolme viikkoa ja korjaustyö valmistui jopa 
etuajassa, joten luovutus pystyttiin tekemään ajallaan.

Hollantilainen yritys lähti hinaamaan jättitelakkaa kohti Muurmanskia. Oli syys-
myrskyjen aika ja hinaustyö osoittautui vaikeaksi. Lopulta telakka saatiin perille, 
mutta satamassa myrsky paiskasi telakan kohti rannikkoa niin, että telakka vauri-
oitui pahasti. Tämän jälkeen se hinattiin Norjan Kirkniemeen korjattavaksi. Lähes 
päivälleen vuoden myöhässä telakka saatiin jälleen Muurmanskiin syyskuussa 
1980. Tämän epäonnisen matkan jälkeen telakka sai monimerkityksisen nimen 
Ryssdocka tai Trasdocka, Rättinukke, ja siitä oli tullut lähes legenda (Sahlin 2014).
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Götaverkenin yksiköistä jotkut ovat toiminnassa edelleen (vuonna 2014).Yritys 
alkoi konepajana ja on sittemmin jatkanut raskaan metallin tuotantoa eri omistus-
kokoonpanoissa. 1980–luvulla rakennettiin useita öljynporauslauttoja Norjaan, 
Pohjanmerelle. Arendalilla valmistettiin myös Globen–hallin teräsrakenteet, jotka 
kuljetettiin erikoismaantiekuljetuksena Tukholmaan. Svenska Varvin yhtiökokous 
päätti vuonna 1987 nimen muuttamisesta. Uudeksi nimeksi tuli Celsius Industrier. 
Nimenmuutos oli selvä merkki laivanrakennusaikakauden päättymisestä (Sjölin 
2003, 207). Citytelakka toimi sen jälkeen korjaus– ja huoltotelakkana. Uusia lai-
voja ei telakalla ole rakennettu sitten vuoden 1989.



5 Telakkatyön puitteista

Urakkapalkasta kuukausipalkkaan

Työntekijäpuolella kiinteä kuukausipalkka toteutettiin Ruotsissa 1970–luvulla. 
Uudistus ei koskenut vain telakoita, mutta telakat olivat etunenässä, kun palk-
kausjärjestelmää alettiin muuttaa. Konepajateollisuudessa vain n. 2,5 prosentilla 
työntekijöistä oli kiinteä kuukausipalkka vuonna 1964. Kymmenen vuotta myö-
hemmin joka kymmenes teollisuustyöntekijä sai kuukausipalkkaa. Metalliliitto oli 
ottanut kysymyksen esille ensimmäistä kertaa palkkaneuvotteluissa vuonna 1964. 
Ensimmäisenä kuukausipalkkaan siirtyi LKAB Norrbottenissa suuren malmikent-
tien lakon tuloksena vuosina 1969–70. Seuraavan kerran asia tuli julkisuuteen, 
kun Götaverken ensimmäisenä suuryrityksenä toteutti uuden palkkajärjestelmän 
vuonna 1972 (Svensson 1983, 333–334).

Eero Virtanen istui tuolloin metalliliiton työhuonekunnassa Arendalilla. Vaikka 
hän ei ollutkaan itse prosessissa mukana, tuli Eeron tehtäväksi informoida tela-
kan suomalaisia:

”En ollut mukana itse prosessissa, mutta yksi lähtökohta oli, että urakkalistat 
ei pitäneet paikkaansa. Työnantajan puolesta ne halus listat, jotka piti paik-
kansa, että pystyi suunnittelemaan. Työntekijät halus päästä eroon urakka-
palkasta ja saada sellaisen kiinteän palkan, josta tiesi etukäteen, että ton mä 
saan joka kuukausi.

Kun näistä kahdesta asiasta ryhdyttiin keskustelemaan, tehtiin sopimus, 
että tehdään uusi työarvostelu ja käytetään sitä pohjana uuteen palkkajär-
jestelmään. Sitten oli työryhmiä, joissa oli mukana työnanatajan edustajia ja 
ammattiyhdistyksen edustajia ja ne kävi läpi joka ainoan työmomentin mitä 
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Arendalilla oli. Vasta sen jälkeen kun se oli tehty, ruvettiin suunnittelemaan 
miten kuukausipalkka toteutettaisiin. Sitten tuli meriittiarvostelujärjestelmä. 
Se oli melko monimutkainen homma, että siihen päästiin. Sitten tuli viisi palk-
karyhmää ja neljä palkkaluokkaa. Palkkaryhmät määriteltiin työarvostelun 
perusteella, ja palkkaluokat riippui työntekijän henkilökohtaisista meriiteis-
tä. Ja sopimus oli niin, että työnjohtajat tekee tämän meriittiarvostelun, joka 
osastolla. Saatiin neuvottelut valmiiksi vuonna 1972, ja yksi ehdoista oli, että 
kukaan ei saa huonompaa palkkaa. Kaikkien on saatava pieni palkankorotus, 
kun siirrytään systeemistä toiseen. Joka ainoa sai tiedotuksen tästä.”

Ammattiyhdistysliike, erityisesti Metalliliitto, piti kuukausipalkkaan siirtymis-
tä ay–liikkeen voittona. Toki myös työnantajapuolella oli kypsytty ratkaisuun. 
Konepajayhdistyksen varsin myrskyisässä kokouksessa huhtikuussa 1972 Åke 
Norlander perusteli Götaverkenin siirtymistä kuukausipalkkaan toteamalla, että 
vallitseva urakkajärjestelmä oli täysin haaksirikkoutunut. Urakkajärjestelmä oli 
käynyt niin monimutkaiseksi, että työnjohdon oli mahdotonta valvoa sitä mm. 
sen vuoksi, että tuotantojärjestelmä oli sopeutettu aivan eri luokan tonnistolle, 
kuin mitä telakalla tuolloin valmistettiin. Yritysjohto halusi korostaa, että urak-
kapalkasta luopuminen johtui yritystaloudellisista syistä.

Oli siis ilmeistä, että kuukausipalkkaan siirtyminen oli sekä työnantaja– että 
työntekijäpuolen intressissä. Työnantajan näkökulmasta lähinnä kaksi seikkaa 
oli merkityksellisiä. Ensinnäkin yhä kiihtyvä palkkaliukuma, mikä oli urakka-
työn välitön seuraus, kun suhdanteet olivat hyvät ja työvoimasta oli pula. Toiseksi 
urakkapalkka oli suhteutettu työnmittauksiin eikä järjestelmä enää toiminut, kun 
työn hintaa ei voitu mitata yksityiskohtaisesti aikamittauksin. Urakkalisät olivat 
jatkuvan kahnauksen aiheena ja aiheuttivat kitkaa. Työsuoritus ei enää vaikutta-
nut välittömästi palkkaan. Paremmin pystyi vaikuttamaan, jos oli ovela tai fuskasi. 
Työmoraali laski, poissaolot lisääntyivät ja työntekijät vaihtuivat. Telakat olivat 
entistä riippuvaisempia kalliista vuokratyövoimasta.

Taulukko 2. Arendalin kuukausipalkka vuonna 1972

Palkkaryhmä
Palkkaluokka

A B C d
1 2 550 kr 2 675 kr 2 800 kr 2 925 kr
2 2 700 kr 2 850 kr 3 000 kr 3 150 kr
3 2 900 kr 3 050 kr 3 200 kr 3 350 kr
4 3 100 kr 3 250 kr 3 400 kr 3 550 kr
5 3 275 kr 3 450 kr 3 625 kr 3 800 kr
Lähde: Sten Östlund, Götaverken 2014
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Työntekijäpuoli oli onnistunut hyvien suhdanteiden aikana sodan jälkeen kaap-
paamaan entistä suuremman osan ylijäämästä yleisten palkankorotusten ylittä-
väksi neuvotteluvaraksi. Työntekijöiden järjestöt olivat vielä 1960–luvulla kan-
nattaneet urakkajärjestelmää mm. siitä syystä, että niiden mielestä työntekijöiden 
mahdollisuus vaikuttaa palkkoihin paikallistasolla oli silloin suurempi.

Götaverkenillä palkkojen korotuksissa oli onnistuttu erityisen hyvin. Yrityksellä 
meni hyvin ja työntekijät olivat oppineet, miten he tehokkaasti voivat hyödyntää 
urakkajärjestelmää. Erityisesti taitavat ammattimiehet ja supliikkimiehet pys-
tyivät korottamaan palkkojaan merkittävästi (Svensson 1983, 340). Tässä jäivät 
maahanmuuttajat helposti alakynteen puutteellisen ruotsin kielen taidon vuoksi. 
Tuloksena oli, että palkkaerot kasvoivat.

Miksi ay–liike sitten alkoi vaatia kuukausipalkkaa? Siihen vaikutti ensinnäkin se, 
että urakkajärjestelmä oli suistunut raiteiltaan, se ei enää toiminut ja työnteki-
jöiden tyytymättömyys urakkahinnoitteluun kasvoi 1960–luvulla. Toinen syy oli 
se, että Metallin ja LO:n johto alkoi ajaa toisenlaisia tavoitteita. Työympäristön 
parantaminen ja työntekijöiden vaikutusmahdollisuuksien lisääminen yrityk-
sessä katsottiin tärkeämmiksi, tähtäimessä oli taloudellinen demokratia. Lisäksi 
tutkimus osoitti, että enemmistö Metallin työntekijöistä kannatti kuukausipalk-
kaa. Samanaikaisesti todettiin, että teknologian kehityksen seurauksena suori-
tuspalkka oli aikansa elänyt. Kuukausipalkka oli keino kannustaa työntekijöitä 
itsenäisempiin ja joustavampiin työsuorituksiin. Tämä sopi hyvin telakkatyöhön 
(Svensson 1983, 368–371 ).

Göteborgilaistelakat siirtyivät uuteen palkkausjärjestelmään seuraavasti:

Arendal  kiinteä kuukausipalkka 1972
Citytelakka kiinteä tuntipalkka 1973
Citytelakka  kiinteä kuukausipalkka 1975
Eriksberg kiinteä kuukausipalkka 1976
(Svensson 1983, 333)

Haastateltavat kertovat tästä omia kokemuksiaan tuonnempana.

”Talon kirjoilla” vai ”reppufirmassa”

Yhtenä kuukausipalkkaan siirtymisen vauhdittajana oli myös vuokratyövoiman 
runsas käyttö telakoilla. Telakat olivat riippuvaisia vuokratyövoimasta, joita vä-
littäviä firmoja kutsuttiin monilla nimillä; alihankkija–, vuokra–, laina–, vieras–, 
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harmaa– tai reppufirma. Työvoimaa tarvittiin sodanjälkeisen ylikuumenemisen 
seurauksena.

Aiemminkin telakat olivat käyttäneet tilapäistyövoimaa erikoistöihin. Esimerkiksi 
sähkö–, maalaus– tai muissa töissä vaadittiin erityisosaamista tai näitä töitä teh-
tiin lyhyen aikaa kerrallaan. Työnantaja tarjosi näille, usein erikoismiehille, myös 
paremman palkan ja muita etuja. Myöhemmin 1950–luvulta lähtien vuokratyö-
voima teki kaikkea, oli hitsausta, levynpolttoa ja putkitöitä. Ns. firmojen miehiä 
tarvittiin tasoittamaan huippuja. Firmojen asema työpaikalla vahvistui ja telakoille 
alkoi ilmaantua ulkomailla rekisteröityjä yrittäjiä mm. Suomesta ja Norjasta. Nämä 
puolestaan palkkasivat työntekijöitä telakalle suoraan. Firmat onnistuivat siinä 
paremmin, koska ne pystyivät usein tarjoamaan telakkaa paremmat edut. Firmat 
eivät aina kuuluneet alan työnantajajärjestöön, joten oli vaikea valvoa noudatti-
vatko ne lainsäädäntöä. Joillakin firmoilla oli oma verstas, joillakin koko yritys 
oli omistajan taskussa. Jotkut joutuivat syytteeseen laittomasta työnvälityksestä. 
Metalliliiton tutkimuksen mukaan vuonna 1960 Göteborgissa ja Skånessa oli 39 
telakoilla toimivaa firmaa. Näistä vain kuusi kuului työnantajaliittoon ja Konepa-
jayhdistykseen. Kymmenen vuotta myöhemmin pelkästään Eriksbergillä oli 40 
firmaa, ja joka neljäs työntekijä oli ”harmaa” (Svensson 1983, 344).

Ammattiliitolle vuokratyöläiset olivat ongelma. He eivät kuuluneet liittoon, eivät 
noudattaneet työlainsäädäntöä ja kahmivat suuren osan palkkapotista. Työpai-
kalla vuokratyöläiset aiheuttivat hankaluuksia.

”Voi sanoa näin, että telakat olivat riippuvaisia lainafirmoista, vaikka ne oli 
paljon kalliimpia. Sitten oli myös se konflikti, että kun lainaporukka tuli töihin, 
niillä ei ollut tarpeeksi omia työkaluja vaan ne ”lainasi” talon miehiltä lupaa 
kysymättä. Sieltähän hävisi sitten lekaa, polttopilliä, hitsauspuikkoja ja täl-
laista. Ja tietysti oli tämäkin, että työturvallisuuden tiedostaminen saattoi olla 
olematonta, mutta palkka korkeampi.” (Jouko Karttunen)

Harmaa työvoima oli tapettilla LO:n kongressissa useita kertoja 1960–luvulla. 
Eriksbergin työhuonekunnan puheenjohtaja Reinhold Stolt totesi, että firmat ro-
muttavat tuota pikaa kaiken, mitä työväenliike on vuosikymmenten ajan rakenta-
nut. Kongressi totesi, että ammattiliitto on tähän asti ollut aivat liian helläkätinen. 
Työnantajapuolta painostettiin, mutta telakat olivat riippuvaisia lainafirmoista, 
koska työvoimapula vain kasvoi 1960–luvun lopulla. Tämä osaltaan vauhditti 
kuukausipalkkaan siirtymistä (Svensson 1983, 345).

Vuonna 1971 tuli oikeuden päätös, jonka mukaan eräs lainafirma tuomittiin lait-
tomasta työnvälityksestä. Vuonna 1971 saatiin laki laittomasta työnvälityksestä, 
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mikä merkitsi sitä, että rangaistuksia kiristettiin. Tämä hillitsi jossain määrin 
lainafirmojen käyttöä, mutta ei poistanut sitä kokonaan. Myöhemmin pyrittiin 
kontrolloimaan paremmin firmoja, joista työntekijät vuokrattiin (Beckholmen 
1979,63).



6 Aineisto ja metodi eli  
näin olen työskennellyt

Olen haastatellut 25 suomalaista, jotka ovat olleet rakentamassa laivoja Götebor-
gin suurtelakoilla. Vanhin heistä aloitti vuonna 1955, muutamat työskentelivät 
haastatteluhetkellä edelleen korjaustelakalla.

Tavoitteeni oli haastatella kaikkien kolmen suurtelakan, Lindholmenin, Eriks-
bergin ja Götaverkenin suomalaisia. Käytännössä Lindholmenin osuus jäi vähäi-
seksi, sillä telakka yhdistettiin Eriksbergiin vuonna 1970 ja lopetettiin vuonna 
1976. Koska valtaosa suomalaisista tuli telakoille vasta 1960–1970–luvuilla eikä 
loppuvaiheessa työntekijöitä enää palkattu, ei montakaan lindholmenilaista ole 
mukana aineistossa. Pyrkimykseni oli löytää eri ammateissa toimineita sekä mie-
hiä että naisia.

Suurin osa haastatelluista on kuitenkin työskennellyt pääasiassa hitsaajana tai 
levyseppänä, jotkut polttajina tai telinerakentajina. Mukana on myös yksi nostu-
rinkuljettaja. Yksi henkilö on työskennellyt myöhemmin piirtäjänä toimistossa, 
ja jotkut ajoittain työnjohtotehtävissä. Muutamat ovat myös myöhemmin olleet 
päätoimisesti ammattiyhdistystehtävissä. Useimat kuitenkin aloittivat hitsaajina 
tai levyseppinä, kuten oheinen taulukko (3) osoittaa.

Enemmistö haastatelluista oli telakoiden omia työntekijöitä eli he olivat ns. talon 
kirjoilla, jotkut olivat vuokratyövoimaa eli ns. reppufirmojen työntekijöitä. Muu-
tamilla oli kokemuksia molemmista. Eräät haastateltavat olivat liikkuneet enem-
mänkin ja ennättäneet olla useassa työpaikassa, myös muissa Pohjoismaissa. Jot-
kut ovat olleet kiinteästi samoissa tehtävissä. Jotkut haastatelluista työskentelivät 
haastatteluajankohtana Citytelakalla, entisellä Götaverkenin kaupunkitalakalla, 
joka oli korjaustelakka. Olen keskittynyt haastattelemaan henkilöitä, jotka edel-
leen asuvat Göteborgin seudulla.
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Ryhtyessäni työhön olin epävarma löydänkö entisiä telakkalaisia ylipäätään, sillä 
viimeisen laivan valmistumisesta Götaverken Arendalilta oli kulunut 25 vuotta 
(vuonna 1989). Olin toki tavannut monia telakkatyöntekijöitä työvuosinani, mut-
ta en ollut säästänyt sen paremmin radiohaastatteluja kuin yhteystietojakaan.

Löytääkseni haastateltavia sain apua vanhalta työpaikaltani Sisuradiosta, jossa 
Jukka Tuominen peräänkuulutti entisiä telakkatyöntekijöitä ottamaan yhteyttä. 
Joitakin haastateltavia löytyikin sitä kautta. Entinen telakkalainen, Jouko Karttu-
nen, kunnallispoliitikko ja järjestöaktiivi, on myös ollut suureksi avuksi. Hänen 
vihjeistään on löytynyt useita entisiä eriksbergiläisiä ja götaverkeniläisiä.

Kun ensimmäiset haastateltavat olivat löytyneet, sana kulki ketjureaktiona. Sain 
haastattelemiltani henkilöiltä lisävihjeitä ja siten työni eteni. Oli kuitenkin vaara, 
että haasteltaviksi tulisi pääasiassa samoissa työyksiköissä työskennelleitä, jotka 
entuudestaan tunsivat toisensa. Koska henkilöitä löytyi myös muista lähteistä, 
ei tämä mielestäni merkittävästi vaikuttanut lopputulokseen. Monet saman alan 
ihmiset samalla paikkakunnalla tuntevat, tai ainakin tietävät, joka tapauksessa 
toisensa. Olen tietoinen siitä, että suomalaisia on työskennellyt telakoilla monissa 
muissakin tehtävissä, kuin mitä haastateltavani edustavat. Suuri enemmistö te-
lakoiden suomalaisista työskenteli niissä tehtävissä ja niissä olosuhteissa, joissa 
haastateltavanikin, joten heidän kertomuksensa ovat siinä suhteessa edustavia.

Työni alkuvaiheessa liityin Göteborgissa toimivaan telakkahistorialliseen yh-
distykseen (Varvshistoriska föreningen). Yhdistys on julkaissut kirjan ”Kvinna 
på varvet”. Kirjaa selaillessani huomasin yllättyneenä, että lähes puolet kirjassa 
esitellyistä naisista oli suomalaisia. Heistä olen haastatellut kolmea. Kaikkiaan 
25 haastatellusta neljä oli naisia.

Taulukko 3. Ensimmäinen työ telakalla.

Telakka/työtehtävä Lindholmen Eriksberg Götaverken Muu

Hitsaaja 4 3 1
Levyseppä 1 5 3 1
Polttaja 2
Hioja 2
Nosturinkuljettaja 1
Muu 1 1

Yhteensä  25 1 12 9 3
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Työtäni on kannustanut haastateltujen myönteinen suhtautuminen työhöni. Jot-
kut ovat itse ottaneet yhteyttä haluten kertoa omista kokemuksistaan. Vain yksi 
henkilö kieltäytyi haastattelusta. Myönteistä suhtautumista on varmasti lisännyt 
se, että monet tiesivät nimeni ja tunnistivat ääneni työskenneltyäni vuosikym-
menet Ruotsin Radion suomenkielisenä toimittajana Göteborgin alueella. Tämä 
on helpottanut työtäni. Muutamia haastattelemistani olin tavannut toimittajan 
ominaisuudessa aiemmin, kaksi heistä olen tuntenut henkilökohtaisesti.

Tapasin lähes jokaisen haastateltavan erikseen. Poikkeuksena olivat Olavi Siito-
nen ja Unto Moilanen, jotka halusivat muistella telakka–aikaa yhdessä. Haastat-
telut tein yleensä omassa tai haastateltavan kotona. Joissakin tapauksissa tapasin 
henkilöt julkisissa tiloissa, kuten kahvilassa tai kirjastossa.

Tein etukäteen puolistrukturoidun kysymysluettelon, jota olen väljästi seuran-
nut. Keskustelut olivat vapaamuotoisia ja entisenä radiotoimittajana äänitin ne. 
Purkaessani haastatteluja editoin niitä hiukan tavoitteena kuitenkin säilyttää jo-
kaisen haasteltavan oma ääni ja kerrontatapa. Jokainen haastateltava on lukenut 
oman kertomuksensa ja tehnyt siihen tarvittaessa korjauksia tai täsmennyksiä 
sekä hyväksynyt muistelunsa. Tässä muodossa haastattelut säilytetään Turun 
Siirtolaisuusinstituutin arkistossa, jossa ne ovat muiden tutkijoiden käytettävissä, 
joskin nimettöminä. Kirjaa varten olen editoinut ja tiivistänyt haastatteluja jon-
kin verran välttääkseni toistoa ja lisätäkseni luettavuutta. Autenttisuuden vuok-
si olen säilyttänyt kertomuksissa yleisesti käytetyt ruotsinkieliset telakkasanat 
tai termit ruotsinsuomalaisessa muodossa, jollaisina haastatellut niitä käyttävät 
(tokka, plaani jne). Kirjan lopussa on sanasto, jossa nämä sanat on suomennettu 
ja ruotsinnettu yleiskielelle.

Tavoitteenani on ollut dokumentoida työtä telakalla, siksi en ole kysynyt kovin 
paljon haastateltavien yksityiselämästä, ainoastaan Ruotsiin tulovuoden ja ko-
tipaikkakunnan Suomessa. Monet ovat kuitenkin oma–aloitteisesti kertoneet 
elämästään enemmänkin. Jokainen esiintyy kertomuksessa omalla nimellään. 
Jokainen on myös antanut kirjallisen luvan kertomuksensa julkaisemiseksi ni-
mellään. Muistelut ovat aikajärjestyksessä sen mukaan, milloin henkilö on aloit-
tanut telakalla.



7 Telakkatyöntekijöiden 
muistelut

Jaakko Vihavainen

”Ruotsalainen pomo on kuin hyvä kaveri alaisensa kanssa”

Jaakko Vihavainen näyttää Wärtsilä–yhtymän Hietalahden telakan hitsauskou-
lun todistusta, joka osoittaa, että puoli vuotta kestänyt sähköhitsaajan kurssi on 
antanut hänelle nuoremman hitsarin pätevyyden helmikuussa 1955. Sen kevään 
hän työskenteli Hietalahden telakalla, mutta kun työt loppuivat, hän meni työnvä-
litykseen ja halusi päästä telakkatöihin Göteborgiin. Työnvälittäjä oli sitä mieltä, 
että vaatimukset ovat Ruotsissa kovat, mutta töitä kyllä on tarjolla Götaverkenillä.

Jaakko ei tiennyt Göteborgista kaupunkina paljonkaan. Tietosanakirjan mukaan 
kaupunkia kuvattiin seuraavasti: ”Göötepori (ruots. Göteborg), Ruotsin toiseksi 
suurin kaup., Göta–joen suussa, maan suurin kauppa– ja satamakaup. Sekä suur-
teollisuuden keskus, suuria laivanvarustusyhtiöitä. Korkeakoulu, Chalmersin 
tekn. opisto, kauppakorkeakoulu, 230 000 as.” Sittemmin Jaakko on tutustunut 
Göteborgin lisäksi Malmöhön ja Uddevallaan, mutta työkokemusta on karttunut 
myös muista Pohjoismaista.

”Matkustimme viikonloppuna, niin ei mennyt työpäiviä hukkaan. Tulin yhdessä 
kaverin kanssa, joka osasi vähän ruotsia. Menimme Götaverkenin työhönottotoi-
mistoon, jossa tiukkailmeinen virkailija testasi hitsaustaidot paperiarkin avulla 
ja lähetti sen jälkeen oikeaan hitsauskokeeseen. Aloitin toinen päivä kesäkuuta 
1955 Götaverkenillä. Sain asunnon poikamieshotellista, joka oli telakan alueella. 
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Götaverkenin entinen piirustuskonttori oli muutettu osittain poikamieshotellik-
si, Hotell Gothia. Siinä oli kahden hengen huoneita kolmessa kerroksessa. Siellä 
oli tarkat järjestyssäännöt, hiljaisuus kello 22.00, vierailuja, varsinkaan naisvie-
railuja, ei sallittu. Läheisyydessä oli myös viisi parakkia. Samat säännöt koskivat 
niitä, joskaan valvonta ei ollut yhtä tarkkaa. Sain asunnon parakista. Oli onni, kun 
pääsin parakkiin enkä poikamieshotelliin, missä oli myös konttoreita ja missä 
joutui kulkemaan vahtimestarin silmän alla aina, kun tuli sisään tai meni ulos.”

”Työt alkoi heti seuraavana päivänä. Työpaikkani oli ristikkotaso 13, missä tehtiin 
laita– ja kansilohkoja vieressä kasattavaan tankkilaivaan. Siellä oli hirveen pal-
jon kuuroja, samassa ryhmässä. Götaverken oli opettanut ne. Hitsaustyö soveltui 
hyvin kuuroille, vaikka minä olen sitä mieltä, että se vaatii hiukan kuuloa. Mutta 
koska olin kuuleva, pääsin usein levysepille hitsausapulaiseksi.

Suomalaisia ei ollut silloin vielä monta, en tuntenut yhtään suomalaista siinä lä-
histöllä. Valimossa sen sijaan oli paljon suomalaisia. Jollei ollut mitään erikoista 
ammattia, niin pantiin valimoon, koska siellä oli yksinkertaisia työtehtäviä, hie-
kan kärräämistä, särmien meislaamista ja sellaista.

Lääkärintarkastus ei ollut heti kun tuli töihin, vaan vasta vähän myöhemmin. 
Silloin tutkittiin kuulo ja näkö ja kuunneltiin keuhkot. Minä kyllä tulin tutuksi 

Yksi Götaverkenin asuntoparakeista 1950–luvulla. Kuva: Jaakko Vihavainen/Yksi-
tyiskokoelma.



50 ■ 7 Telakkatyöntekijöiden muistelut

lääkäriaseman kanssa jo ennemmin, kun minulle sattui sellainen onnettomuus, 
että hitsatessa lensi hitsausslagia silmään. Menin sinne ja hoitaja nappasi sen heti 
pois, mutta pääsin melko pian myös lääkärin tutkittavaksi.

Siihen aikaan ei suojalasit vielä olleet pakollisia, eikä niitä paljon käytetty, kun ne 
olivat epämukavia. Nehän ovat sitten kehittyneet paljon. Silmään ei jäänyt mitään 
pysyvää vammaa. Keuhkotkin ovat hyvässä kunnossa, mutta onneksi en tehnyt 
hitsaustyötä kovin pitkään. Kyllähän siellä joutui hengittämään huonoa ilmaa, 
savua ja maalinkäryä. Galvanoiduista kaiteista tuli erityisen voimakas käry, siitä 
sairastui pariksi päiväksi, jos joutui sitä hengittämään.

Götaverkenillä minut yllätti telakka–alueen suuruus. Se oli huomattavasti suurem-
pi kuin Hietalahden telakka Helsingissä. Alueella kiersi trukki vetäen perässään 
muutamaa kumipyöräistä vaunua. Se kiersi määrättyä reittiä ja pysähtyi määrä-
paikoissa. Sen kyytiin saattoi hypätä päästäkseen paikasta toiseen, esimerkiksi 
ruokalaan, ettei tarvinnut kävellä. Sisäinen liikenne oli telakalla hyvin järjestetty.

Götaverkenin ruokalassa tapasi enemmän suomalaisia. Suomalaiset söivät yleen-
sä samassa pöydässä. Jotkut olivat saaneet liikanimiä. Esimerkiksi yhtä kaveria 
kutsuttiin ”Rouskuksi”, kun se aina takavarikoi näkkileipää taskuihinsa ja söi sitä 
sitten myöhemmin. Toista kaveria sanottiin ”Hauska–Matiksi” . Hän otti joskus 
viinaa vapaa–aikana. Silloin oli Göteborgissa vielä sellainen käytäntö, että jos po-
liisi pidätti juopuneen, hänet vietiin raittiuslautakunnan puhutteluun. Se Matti 
joutui sinne tulkin kanssa. Kun virkailija ojensi häntä sanoen, että ”Aveny on vaa-
rallinen paikka, ei siellä pitäisi liikkua iltaisin” niin Matti sanoi tulkille, että sano 
sille naiselle, että ei siellä ole yhtään niin vaarallista kuin talvisodassa. Matti oli 
talvisodan käynyt mies.”

”Vain muutaman päivän perästä siitä, kun olin aloittanut, laskettiin eräs laiva 
vesille. Suomessa oli silloin aina hirveen suuret juhlallisuudet. Jos se oli venäläi-
nen laiva, niin paikalla oli Venäjän ulkomaankauppaministeri, joka vihki laivan. 
Kaikki oli Suomessa hirveen juhlallista, kuoro lauloi ja sinä päivänä työläiset sai 
uudet haalarit. Täällä vesillelasku oli ihmeellisen yksinkertainen. Oli vain joita-
kin korkeita vieraita paikalla, mutta ei mitään erityistä työntekijöille. Todettiin 
vain, että nyt se laiva laskettiin vesille. Kello 12 kun kutsuvieraat tuli, niin kai ne 
nyt hiukan pysähtyi katsomaan, miten aalto painuu takaisin ja kettingit kilisee. 
Helsingissä kun laiva laskettiin vesille, se oli koko telakan asia.”

”Silloin kun aloitin, oli paljon töitä aina, kun alettiin uutta laivaa tekeen. Sitten jou-
duin sellaiseen laivaan kuin Jaragua. Se oli iso tankkilaiva, 250 m. pitkä. Norjaan 
rakennettiin paljon laivoja. Silloin oli myös kaksi sotalaivaa tekeillä. Seuraavan 
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vuoden kevääseen olin Götaverkenillä. Sitten merillelähtö houkutteli, kun näki 
laivoja ja merimiehiä, jotka kertoivat kokemuksistaan. Tämä vastavalmistunut 
laiva oli kauheen hieno sisältä ja ajattelin, että tällä kun pääsisi seilaamaan. Ei 
ollut helppoa päästä laivaan töihin, kun ei ollut aiempaa merikokemusta. Pääsin 
pienehköön puulaivaan, jossa olin jungmannina vuoden verran. Se laiva seilasi 
pääasiassa Ruotsin ja Lybeckin väliä. Homma loppui, kun laiva vaihtoi omistajaa.

Joulun alla 1956 menin töihin Uddevallan telakalle. Siellä oli paljon enemmän 
suomalaisia, se johtajakin (Thordén) oli asunut pitkään Suomessa ja piirustus-
konttorissa oli suomalainen työnjohtaja. Olin siellä 3 ½ vuotta.

Tapasin siellä erään tutun, joka oli käynyt teknillistä koulua Suomessa. Kyselin hä-
neltä, millaista siellä oli ja päätin hakea kouluun. Kokeet olivat keväällä ja syksyllä 
sain aloittaa Laivanrakennuslinjan Turun teknillisessä koulussa. Se kesti kolme 
vuotta (1961–64). Välikesinä olin työharjoittelussa ensin Valmetilla Suomessa, 
sitten Burmeister & Wainilla Tanskassa.”

Suomalaispoikia pyhäpuvussa, kuten 1950–luvulla vapaa–aikana pukeuduttiin. Ku-
vassa vasemmalta Aaro Laitinen, Teuvo Kiiski, Matti Erkkilä ja Pentti Gelaschi. Kuva: 
Jaakko Vihavainen/Yksityiskokoelma.
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Kokemuksia Kockumin telakalta

”Ensimmäinen työpaikkani Teknillisen koulun jälkeen oli Malmössä, Kockumin 
telakan piirustuskonttorissa vuonna 1964. Konttori sijaitsi uuden 14–kerroksisen 
konttorirakennuksen 11. kerroksessa. Sieltä oli hyvä näköala telakan alueelle. 
Työaika alkoi kello 8.00 ja päättyi 16.30, välillä oli puolen tunnin aamiaistauko. 
Aamiainen oli saman talon neljännen kerroksen lounasruokalassa. Kävimme 
siellä syömässä useammassa vuorossa, koska kaikki eivät olisi mahtuneet sinne 
yhtä aikaa. Koko konttorissa työskenteli 550 henkilöä. Työskentelin kauppa–
alusten suunnitteluosastolla. Se jakautui kahteen pääosaan, runkorakennus ja 
varustelupuoli. Runkorakennuspuoli taas oli jakautunut neljään jaokseen, jotka 
olivat keulaosa ja ankkurointi, lastiosa ja kansiosa. Ahterijaokseen kuuluivat ko-
nehuone, polttoaine– ja makeavesitankit. Kussakin jaoksessa työskenteli jaoksen 
johtaja, piirustusten tarkastaja ja tarvittava määrä piirtäjiä. Itse olin piirtäjänä 
ahteri– ja konehuonejaoksessa. Meitä oli kahdeksan piirtäjää. Teimme yhteistyö-
tä koneosaston kanssa, jossa tehtiin koneiden alustava sijoitussuunnitelma. Me 
suunnittelimme tarvittavat petit eli alustat, mihin koneet kiinnitettiin.

Silloin kun aloitin, piirrettiin vielä tussilla kankaalle ja koko laivan kaikki osat. 
Siitä tuli kooltaan suuri piirustus, monta metriä pitkä ja 80 cm korkea. Piirros 
käärittiin rullalle. Tehtiin myös teräspiirustuksia erikoiselle muovikalvolle mah-
dollisimman tarkkaan ja siitä otettiin valokuva lasilevylle, jotta se pysyi suorassa. 
Lasikuva projisoitiin erityisessä pimeässä tornissa olevalle teräslevylle. Levyse-
pät eli ”merkkaajat” merkitsivät pistepuikolla kulmapaikat, risteykset ja muut 
tarvittavat merkit. Tämän jälkeen levy otettiin päivänvaloon polttoleikattavaksi. 
Tämä menetelmä säästi ratkaisevasti tarkkuutta vaativaa merkkaustyötä telakalla.

Siihen aikaan ei vielä ollut elektronista laskinta, ei ollut myöskään tietokonetta. 
Kirjeet ja raportit kirjoitettiin käsin tai kirjoituskoneella. Tiedonkulku tapahtui 
postitse tai lennättimellä. Puhelimiakin oli vain lankapuhelin, ja puhelu piti ti-
lata usein keskuksen kautta. Minun aikanani kehitys kulki suurin harppauksin.

Kockumilla olin kuusi vuotta. Työt siellä loppuivat, kun yritys sai tilauksen pitkästä 
sarjasta samanlaisia laivoja eikä piirustuskonttorissa ollut enää niin paljon töitä.

Menin sitten takaisin Uddevallaan ja sain siellä töitä piirustuskonttorista. Se oli 
määräaikainen homma, joten vuonna 1969 tulin takaisin Göteborgiin ja sain töitä 
Volvon kuorma–autopuolelta. Silloin tapasin tulevan vaimonikin, joka asui Möln-
dalissa. Siitä lähtien olen asunut Göteborgin seudulla, vaikka välillä olin kesän 
Suomessa, kun isäni oli huonokuntoinen. Maalasin silloin vanhan omakotitalom-
me Helsingin Tapanilassa.”
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Reppufirmassa sai erilaisen näkökulman

”Sitten palasin takaisin telakoille, mutta nyt alihankkijafirman kautta. Olin ensin 
Sandegårds Svets och Smide–nimisessä firmassa. Siellä oli noin 150 työntekijää, 
ja tein töitä mm. Eriksbergillä. Huomasin, että telakkatyö oli muuttunut kovasti 
ja työmoraali laskenut. Eriksberg halusi oikeastaan päästä eroon reppufirmois-
ta, mutta niitä oli siellä vaihtelevasti. Reppufirmat haluttiin erotella mm. siten, 
että reppumiehillä oli siniset kypärät ja siniset ovet, kun taas talon miehillä 
muistaakseni ruskeat kypärät ja ovet. Työkalut saattoivat kadota, vaikka ne oli 
numeroitu. Olin siihen aikaan työnjohtajana ja reppumiehillä oli omat hommat, 
mutta Eriksbergin työnjohtaja aina näytti, mitä tehdään. Talon miesten ja firmojen 
työntekijöiden välillä oli myös erilaista skismaa. Firmat maksoivat paremmin. 
Jotkut tekivät sellaista kiusaa, että kun tilipussi annettiin, niin jätettiin tilinauha 
näkyville niin, että talon miehet näkivät, kuinka paljon enemmän firma maksoi.”

Jaakko muistelee myös tapausta, joka sattui vuonna 1974, kun hän oli työnjohta-
jana Sandegårds Svets och Smidessä. Työkohde oli Eriksbergillä:

”Eräänä aamuna olin osoittanut miehille tehtävät ja palasin joutilaana parakille, 
joka sijaitsi telakan syrjäisemmässä kolkassa. Siellä olivat pukukaapit ja pesey-
tymistilat, kellokortit ja pieni toimisto. Menin istumaan toimistoon ja tein edel-
lisen viikon työraportteja. Toimistoon tuli eräs mies Ernian kypärä päässä, josta 
arvasin, missä hän oli töissä.

Välillemme sukeutui seuraava keskustelu:

Olen kuullut, että täällä tarvitaan hyviä hitsareita. Pitääkö paikkansa?
– Kyllä, mikä olikaan nimenne ja ammattikokemuksenne?
– Olli Mattila. Olen ollut Helsingissä hitsarina nelisen vuotta. Papereita ei ole 
mukana, mutta hankin myöhemmin.
– Olitko Valmetilla vai Hietalahdessa kysyin, koska siellä oli vain kaksi telakkaa.
– Hietalahdessa, sain vastaukseksi.
– Vanhalla puolella vai uudella, kysyin sillä uteliaisuuteni heräsi, saataisiko meillä 
olla yhteisiä tuttuja
– Vanhalla, hän sanoi.
– Mitä laivoja siellä tehtiin tai korjattiin?
– En muista niiden kaikkien nimiä.
– Kuka siellä oli työnjohtajana, kysyin koska tunsin heidät kaikki, joten olin 
kiinnostunut olisiko tullut uusia pomoja entisistä kavereistani. Olli ei muistanut 
ainoankaan nimeä, ja silloin hän tuskastui sanomaan:
– Täällähän nyt pirun tarkkaan kysellään kaikesta!
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– En minä nyt niin utelias ole, mutta halusin vain tietää entisestä työpaikastani, 
miten siellä menee.
– En ole ollut siellä koskaan töissä enkä ole hitsari, mutta serkkuni on hyvä hit-
saamaan. Eikä nimeni ole Olli Mattila vaan Matti Ollila. Hyvästi vaan sitten.”

Jaakko selitti, että työnhakijat yrittivät joskus päästä tekaistulla nimellä ja vää-
rällä henkilötunnuksella työhön. Siten ei kruununvouti päässyt ulosmittaamaan 
tiliä maksamattomista sakoista ja ruokkomaksuista. Oli monta muutakin etua olla 
”pimeänä” . Jälkiveroja ei saannut koskaan. Jaakon kokemuksen mukaan reppu-
firmojen työntekijät olivat kaikki suomalaisia.

”Laivanrakennuksen osoittaessa hiipumisen merkkejä siirryin eristystöihin. Olin 
tekemässä mm. Femmanin ostoskeskuksen ilmastointieristyksiä sekä Ringhalsin 
ja Oskarshamnin ydinvoimaloissa rakennus– ja huoltotöissä sekä öljynjalostus-
laitoksissa Lysekilissä ja Stavangerissa. Myöhemmin olin myös Stavangerissa ja 
Bergenissä öljynporaustornien rakennustelakoilla. Siellä oli paljon suomalaisia 
eristyspeltiseppiä. Teimme kahden viikon työjakson 12 tuntia vuorossa ja sitten 
oli viikko vapaata kotona. Se oli viimeinen työpaikkani, eläkkeelle jäin 66–vuoti-
aana ja asun edelleen Göteborgissa. Tytär perheineen asuu Suomessa ja käymme 
vaimoni kanssa siellä aina kesäisin.

Pakolliset ruotsinkielen kurssit tulivat vasta myöhemmin, joten opettelin ruot-
sia työn kautta. Ammattiliittoon en kuulunut täällä Ruotsissa. Suomessa kuuluin 
kyllä, eihän siellä muuten voinut työssä olla.

Muistan myös, miten suomalaisen ja ruotsalaisen pomon välillä oli eroja. Suoma-
lainen pomo vain käski ja antoi työmääräyksen. Ruotsalainen pomo yritti olla kuin 
paras kaveri alaisensa kanssa. Hän nosti käden kaulalle ja sanoi ”Kuule, voisitsä 
tehdä nyt tuon homman ensin, sillä alkais olla vähän kiirekin. Se lohko aiotaan 
nostaa huomenna petille ja olis erittäin hyvä, että se olisi valmiiksi hitsattu. Joten 
panehan töpinäksi, mehän puhalletaan yhteen hiileen.”

Tai hän sanoi; ”Panin juuri Sinut tähän hitsaamaan, koska olet suomalainen. Tiesin 
sinut erittäin päteväksi ja nopeaksi verrattuna noihin tanskalaisiin, jotka kittaavat 
vain olutta tai sakemanneihin, jotka juttelevat keskenään”.

Jaakko korostaa, että tämä oli eräänlainen tyyli, jota pomot käyttivät saadakseen 
tehokkaampia työsuorituksia. – Se onnistuikin hyvin. Sen huomasi myös palkas-
sa. ”Useimmat työt olivat urakkahinnoiteltuja, jokaisella hitsaussaumalla oli oma 
metrihintansa. Palkat saattoivat nousta jopa 80–90 prosenttia yli tuntipalkan. 
Olimme tyytyväisiä!”
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Jaakko Vihavainen
 � Syntynyt vuonna 1931, kotoisin Helsingistä
 � Ruotsiin 24–vuotiaana, v. 1955
 � Göteborgin Götaverkenillä vuosina 1955–1956 

Merillä ja Uddevallan telakalla vuosina 1956–1961 
Laivanrakennuslinja Turun teknillisessä koulussa vuosina 1961–1964 
Kockumin piirustusosastolla 16.3. 1964–31.8.1968 
Uddevallan telakalla vuosina 2.9.1968–30.5.1969 
Göteborgin Volvon kuorma–autopuolella vuodesta 1969 lähtien 
Myöhemmin työnjohtajana firmoissa, joilla töitä mm. Eriksbergin 
telakalla ja Norjassa

 � Eläkkeelle vuonna 1997, 66–vuotiaana
 � Asuu Göteborgissa
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Pentti Vartiainen

”Götaverken Motor oli ihanneaikaa, minä tein kaikkia”

Työssä sattuneet onnettomuudet ovat varjostaneet Pentti Vartiaisen työuraa. 
Toisaalta hän on tyytyväinen, että sai kokeilla monenlaisia hommia. Alkuaikoina 
työolot telakalla olivat surkeat, mutta parannuksia saatiin vähitellen. Yksi oli 
varmaa, metsätöihin Ilomantsiin hän ei halunnut jäädä.

”Ruotsiin minä tulin 7.7.1961. Tulin Östersun-
diin ja pikku hiljaa laskeuduin alas. Lopulta 
olin joulun aikaan jo Boråsissa. Kävin siellä-
kin tekstiilitehtaassa, mutta se ei ollut minun 
alaani, niin sen jälkeen tulin Göteborgiin. Kävin 
kaikilla telakoilla kyselemässä ja viimeksi 
sitten päädyin Eriksbergille, se oli 22.3.1962. 
Götaverkenillä olisin joutunut valimoon töihin 
ja se ei ole mitään puhtaimpia hommia.

Eriksbergillä jouduin aluksi kurssille ja mi-
nusta tuli polttaja. Ei se puhdasta hommaa 
ollut, se oli pölyistä. Mutta kyllä minä muuten 
tykkäsin. Mutta jos ajatellaan sen ajan olosuh-
teita, niin halli oli kylmä. Kahden puolen oli 
ovet auki talvisaikaan ja raudat jäätyi sisällä. 
Ulkona saattoi olla suoja, mutta siellä sisällä 
oli pakkasta, koska se kylmä rauta hohkasi. Siellä oli kymmeniä tuhansia kiloja 
rautaa. Kun kevät tuli ja kesä, niin sit se suli. Minkäänlaista lämmitystä ei ollut. 
Sitten tuli semmoset öljykamiinat, joiden ympärillä lämmiteltiin käsiä. Ei muuta. 
Suojavälineitä ei ollut. Ainoa oli se kovalevykypärä. Kaikki, niin kuin työkengät, 
piti itse hankkia. Kaikki nämä suojavälineet tuli vasta vuoden 1970 jälkeen. Sitten 
ruvettiin saamaan sellaisia lämpöpukuja, aluspukuja. Tein sitä hommaa vuoteen 
1970 asti, jolloin loukkaannuin.

Se loukkantuminen tapahtui niin, että olin siellä työpöytäni ääressä ja kahdella 
nosturilla nostettiin samaa levyä, 10 tonnin levyä ainakin. Toinen niistä nostu-
reista lähti ajamaan ja nosti, mutta toinen ei ollutkaan nostanut ja niin se levy 
luiskahti toisen kraanan koukuista. Silloin ei vielä kraanankoukuissa ollut sellais-
ta sulkuläppää. Kettingit lensi mua kohti, minä väistin ja siinä nytkäytin selkäni. 
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Eriksbergin pieni sanasto, jossa oli työkalujen nimet suomeksi ja ruotsiksi.
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Ja sitä ei saatu selville, mikä siinä oli. Kesti viisi vuotta ennenkuin minä pystyin 
kunnolla pidemmän matkan kävelemään. Olin vuoden sairaskirjoilla, mutta en 
pystynyt enää entiseen työhöni.

Siihen aikaan ei todettu työvammaa, sillä laki tuli jälkeenpäin (nykyinen laki työ-
vammoista on vuodelta 1977). Mitään korvausta en myöskään saanut. Eriksberg 
maksoi ainoastaan 28 käyntiä kiropraktikolla.”

Suomalaisia avustamaan

”Sit ne halusi, että minä tulisin auttamaan suomalaisia, kun sinne oli tullut niin 
paljon uusia ja ne tartti apua. Minä olin työmaa–avustajana tai tulkkina tai miksi 
sitä nyt sanoo. Ei se minun ruotsini niin hyvää silloin ollut, mutta pystyin ne työ-
asiat selvittämään. Siinä hommassa olin vuoteen 1974 asti. Palkkakysymykset 
oli vaikeimmat.

Ensimmäisenä hommana oli aina tili. Silloin tuli tietokonejärjestelmä sinne ja 
sitä ei osattu käyttää. Aina väitettiin että vika on koneessa, mutta minä sanoin, 
että kone ei tee väärin, vaan sinne on syötetty väärin. Se oli kova probleema siinä 
alussa. Toinen, ehkä isoin ongelma oli se, että kun pojat tuli taloon, ne kävi kurssin 
ja joutui sen jälkeen vanhemman levysepän kaveriksi. Niillä oli pieni pohjatun-
tipalkka ja tuolla vanhalla levysepällä oli täysi palkka. Urakassa kummallakin oli 
sama prosentti. Niin ne hävis monta kruunua tunti verrattuna siihen vanhempaan.

Minä olin vähän kummankin avustaja, työnantajan ja ammattiliiton. Minut oli 
koulun puolelle otettu avustajaksi, mutta kun ne pääsi kurssilta, niin sitten kun 
ne olivat töissä, piti avustaa. Sit minä olin ammattiliitossa myös toimihenkilönä, 
jo ennen loukkaantumista, meidän ryhmän johtokunnassa. Myöhemmin mut va-
littiin opintokomiteaan ja me pantiin alulle semmonen yhdysmiesverkosto suo-
malaisille, olikohan meitä seitsemän vai kahdeksan. Minä aloitin sen keskustelun 
opintokomiteassa ja sitten se meni työhuonekunnan puolelle ja se hyväksyttiin 
tarpeellisena.

Ja toinen, mikä oli tarpeellinen, oli työkalujen nimet suomeksi. Siitä minä tein 
kans aloitteen ryhmänjohtokunnassa ja se meni kans läpi. Siitä tehtiin pieni kir-
ja myös. Siihen kerättiin tärkeimmät työkalut, nimi ja kuva. Se oli hyvä apu, ettei 
aina tarvinnut avustajia pyytää.”

”Meitähän oli silloin tulkkeja kolme kappaletta. Minä saatoin olla laivassa, ruumas-
sa, keskustelemassa pomon kanssa poikien hommista. Pojat oli sillä aikaa hälyttä-
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ny, mutta eihän se sinne kuulu, ja ne alkoi aatteleen, että miksi sinä et vastaa. No 
sitten minä sain semmosen hälyttimen, jossa alkoi valo vilkkua. Se oli hyvä laivas-
sa. Siihen aikaan ei ollut vielä kännyköitä, joten se hälytin alkoi piippaan. Silloin 
meidän piti soittaa määrättyyn numeroon, josta sai tiedon, missä tarvitaan apua.

Olin näissä hommissa joitakin vuosia. Vuonna 1974 ne siirsi minut sähkövers-
taalle ja siellä olin sitten siihen saakka, että sekin loppui.

Perustettiin sitten semmonen porukka, 300 miestä, jotka jäi, kun telakka loppui. 
Se oli semmosta asuntokonttien tekemistä. Ja siinä minä olin vuoteen 1980. Se 
oli siellä Eriksbergin alueella. Siinä oli sellainen tarkoitus, että jokainen yrittää 
hankkia toista työpaikkaa ja jos saa, niin saa samana päivänä lähteä. Mutta minulle 
ei käynyt niin.

Kesällä 1980 Götaverken Motorissa oli kauhia kiire ja ne halus vuokrata meiltä 
väkeä, ja minä jouduin lähtemään sinne. Se oli ennen kesälomia. Ja sitten ne tuli 
kysymään minulta, että voinko tulla kesälomalla töihin. Minä sanoin, että kyllä 
minä voin, mutta sopikaa Eriksbergin kanssa. No, sitten tuli verkmestari yhtenä 
päivänä ja minä kysyin miten on, niin se vastas että joo, se käy päinsä. Minä tein 
koko kesäloman siellä töitä ja sitten minä menin kesäloman jälkeen takasin sin-
ne omalle työmaalle, mutta ne jo värväsi minut Götaverken Motoriin. Siellä oli 
paljon parempi palkka. Minä sanoin, että lähden nyt, olen saanut työpaikan. Niin 
silloin ne sanoi, ettei se käykään. Piti olla kuukauden irtisanomisaika, kuitenkin. 
No, minä soitin Götaverkenille, että en minä pääsekään nyt, niin ne sanoi että 
joo, joo tuu sitten, kun pääset. Se oli ihan niin kuin keljuilua Eriksbergin puolelta.

Silloin, kun kuukausipalkkaan siirryttiin, en enää ollut ammattiliiton hommis-
sa. Olin silloin jo siirtynyt sähköverstaalle. Kuukausipalkka oli hyvä asia, mutta 
työt luokiteltiin väärin, joten perusta kuukausipalkkaan siirtymiselle oli monen 
kohdalla väärä.

Kielikurssille en päässyt, olin mukana sitä porukkaa keräämässä sinne ja itsekin 
kävin testin läpi, mutta se henkilö ABF:stä, joka testasi, sanoi, että ei sinulla ole 
mitään sanssia päästä. Se jäi minulta saamatta. Mutta jos joku halusi jatkaa pi-
demmälle, meillä ammattiyhdistyksellä oli suora yhteys ABF:ään ja sinne pääsi 
lukemaan ruotsia. Aina niitä oli joitakuita, jotka jatkoivat työpaikkakurssin jälkeen 
omalla ajallaan.

Opintotoiminnassa olin sitten aktiivinen, yritin saada suomalaisia ammattiyh-
distyskursseille. Minun tehtäväkseni tuli myös informoida uusia eduista ja siitä, 
minkä takia pitää kuulua ammattiliittoon.
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Kun uusi työntekijä aloitti, niin ensimmäinen hommahan oli aina hitsauskoulu. Siel-
lä oli yksi suomalainen opettaja, Saarela. Levysepät opetettiin sillä lailla, että oli yksi 
vanha levyseppä, joka oli instruktööri ja hän otti siipiensä alle 5–6 poikaa ja näytti 
miten työ tehdään. Ne oli ennen sitä käyneet hitsauskoulun. Hitsarin ja levysepän 
hommassa oli sama palkka, mutta levysepän piti oppia myös piirustusten lukua.

Siihen aikaan olit metallin ammattimies, kun olit työskennelly kuusi vuotta. Niin 
ollen palkka jäi aluksi aika pieneksi. Kun ne tuli Suomesta, ne luuli, että ne tuli 
kultaa vuolemaan, mutta ei se niin ollut. Jotkut meni firmaan, kun oli oppineet 
jonkin verran hitsaamaan.”

Pahoja onnettomuuksia

”Mulla on vieläkin mielessä kaks poikaa. Ne oli ollu vähän ryyppypäällä ja tulivat 
äkäsinä ja sanoivat, että nyt he lopettaa. Minä yritin puhua niille järkeä, mutta 
he sanoivat, että heillä on paremmat palkat tiedossa. Perheellisiä miehiä, toinen 
ainakin. Menivät Arendaliin reppufirmaan ja menivät kofferdammiin (kaksoislai-
pio) ja paloivat siellä kuoliaaksi. Perhe ei saanut mitään, kun ei ollut vakuutuksia. 
Mutta eivät uskoneet. Kun olisivat olleet talon kirjoilla, niin silloin olisi vakuutukset 
olleet voimassa ja perhe olisi saanut korvauksen. Mutta kun ei näillä reppufirmoilla 
ollut minkäänlaisia vakuutuksia. Nää oli ikäviä juttuja.”

 – Olitko todistamassa muita pahoja onnettomuuksia?

”Olin. Oon nähny semmosen tapauksen, kun hitsari hitsailee, tuli kahvitunti ja 
levysepät oli nostanu semmosen ison seinän pystyyn ja laittaneet putket, mutta 
eivät muistaneetkaan panna kiinni. Tää hitsari sanoi, että hän hitsaa vielä puikon 
loppuun. Niin kaatui se levy päälle ja pää oli kuin rukkanen. Muu kroppa säilyi.

Sit siellä oli semmonenkin tapaus pari päivää ennen juhannusta. Oli oikein kuuma 
päivä, niin eräs Lindholmenilta tullut suomalainen, iso mies, oli kofferdammis-
sa hitsaamassa. Kuuma tietenkin oli. Se laski happea tuosta kaasupillistä sinne 
ja se paloi sinne. Se oli ihan kuivunut, kun se nostettiin pois sieltä. Joka laiva vei 
ihmishenkiä, Pentti huokaa.

Siinä oli sitten hallissa toinenkin, joka teki noita laivan luukkuja. Oli tehnyt siihen 
reiän, manhåliksi sanottiin. Siihen oli jäänyt kaasupilli päälle ja todennäköisesti 
se oli jäänyt auki. Ja kun se alkoi hitsata, se räjähti se luukku ja nous ainakin kym-
menen metriä korkealle ja mies vielä korkeammalle, pää eellä alas, osui palkkiin 
ja toinen puoli päästä pois.
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Laivan moottorit rakennettiin sisätiloissa, Götaverken Motor työllisti enimmillään 800 
työntekijää. Kuva: Varvshistoriska föreningen.
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Ja sehän oli siten se suuri onnettomuus, se korjauslaiva Samnager vuonna 1971. 
Minä olin silloin sairaskirjoilla, mutta sinä päivänä tuli uusia, niin minä menin 
sinne. Ja minä näin sen savun. En tiennyt, mikä se oli, mutta kun tulin kotiin kuu-
lin uutisista. Jaa sekö savupilvi se oli, tuumasin!

Niistä ei sitten sen enenpää informoitu. Jos joku sen näki niin keskenään puhut-
tiin. Ainoastaan sitten ammattiliiton kokouksessa pidettiin hiljainen hetki.

Onnettomuudet vaikuttivat paljon siihen, että turvallisuuteen alettiin kiinnittää 
huomiota, saatiin suojavälineitä ja informoitiin vaaroista enemmän. Esimerkik-
si laivoissa työskentelevät joutuivat leimaamaan ulos, kun tulivat rastille, että 
näki, että on tullut. Siellähän voi olla mies jossakin tekemässä yksin töitä, joten 
on tärkeää, että on toinen läheisyydessä. Remonttilaivojen konehuoneet on kai-
kista pahimmpia. Siellä on aina öljyä. Jos siellä hitsaillaan, voi kehittyä kaasuja. 
Kaasunmittaukset tulivat sitten myöhemmin.

Muutokset tehtiin yhteistyössä ammattiliiton ja yrityksen kanssa. Ammattiliitol-
la oli työsuojelumiehet ja heitä koulutettiin, ettei kuka vaan päässyt siihen hom-
maan. Ettei olisi käynyt niin, että joku vain ottaa työturvallisuusmiehen lätkän ja 
kävelee siellä eikä tiedä yhtään mitään.”

Kieli esti etenemisen

”Siihen aikaanhan oli se mentaliteetti, että jos olet hitsariksi tullut, olet aina hit-
sari. Muistan seuraavan tapauksen. Meillä oli siellä kuraattori ja hän otti puhut-
teluun sellaiset, jotka ei oikein aina käyneet töissä säännöllisesti. Oli sitten yksi 
suomalainen poika, jolle minä jouduin tulkiksi. Siltä pojalta kysyttiin, minkätakia 
hän on töistä pois. Hän sanoi, että hän ei tykkää levysepän hommista. Obbarius, 
tämä kuraattori, sanoi, että ei ole sitten mahdollisuutta jatkoon. Minä kysyin siltä 
pojalta siinä, että mitä sinä haluaisit tehdä. Hän haluaisi hitsata. Niin minä sanoin 
sille virkailijalle, että tämä mies haluaisi kyllä tehdä töitä hitsarina, anna pojalle 
mahdollisuus. Hän katsoi ja sanoi sitten, no, yritetään, iso lihava mies. Poika tuli 
hitsariksi, sen veli oli hitsari, ja voi sanoa, että tarkempaa hitsaria sen jälkeen ei 
ollut. Tässä oli esimerkki siitä, että ei pitäisi ihmistä vangita siihen yhteen hom-
maan, vaan antaa sille mahdollisuus. Ehkä se oikea työ sitten löytyy. Siellä moni 
lopetti, kun ei saanut sitä mieleistään hommaa.

Työnjohtopuolella kieli asetti esteitä. Jos hyvin osasi kielen ja oli ammattilevy-
seppä, niin voi päästä vähintään instruktööriksi eli oli 5–6 poikaa, joita opasti. 
Kyllä siihen oli mahdollisuuksia ja paljon tuli työnjohtajiksikin näitä vanhempia. 
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Halleissa oli vähemmän, mutta peteillä ja laivoissa saattoi olla suomalaisia työn-
johtajiakin,” Pentti muistelee.

”Kyllähän se minut piti siinä hommassa se, että mulla oli omat urakat, enkä ollut 
palkkakuopassa. Siitä oli napinaa, että liian suurta prosenttia sain. Minä vetosin 
siihen, että mulla ei ollut täysi tuntipalkka, 5 äyriä uupui, niin prosentti kompensoi 
sitä. Ja se meni läpi. Viereinen työkaveri, ruotsalainen, kirosi, että kun hän ottaa 
110 prosenttia, niin eivät maksa, ja minä otin 140 prosenttia. Pitää ovelakin olla 
joskus,” Pentti virnistää vieläkin muistelleessaan sitä.

”Se oli mielenkiintoista aikaa, kun siirryin sinne asuntokonttipuolelle. Joutui 
joskus komennuksellekin. Minä oli Pohjanmerellä kolme viikkoa korjaamassa 
kontteja, se oli vähän vaihteluakin. Kiinnostavaa oli myös, kun pääsi korjaamaan 
laivoille moottoreita. Ne oli enimmäkseen näitä matkustajalaivoja. Silloin oli kol-
men viikon hugeja. Laivan moottorissa kun esimerkiksi mäntä on tietyn määrän 
toiminut, se otetaan ylös ja vaihdetaan toinen paikalle ja huolletaan siellä. Sen 
pystyy tekemään, kun laiva oli esimerkiksi päivän Tanskassa, joten se oli illalla 
lähtövalmis. Siellä laivan perällä oli pieni verstas, jossa näitä huollettiin matkan 
aikana ja pantiin taas takaisin.”

”Jouduin sitten lopettamaan ennen aikojani. Götaverkenillä sattui minulle toinen 
onnettomuus. Siellä oli yks tuuletin, joka oli rakennettu paussihuoneeseen säh-
kölaitoksen päälle. Tuulettaja oli laitettu seinän väliin ja sieltä puhalsi ulos. Me 
käytiin pomon kanssa kattomassa, että mistä sinne pääsee ja löydettiin sopiva 
paikka. Minä menin alas hakemaan työkaluja. Siinä vain kakkosneloset meni sii-
nä katolla ja levy oli altapäin lyöty kiinni. Mulla oli jalka kakkosnelosen päällä, ja 
olin toista jalkaa nostamassa seinän viereen seinän puolella, niin se luiskahti se 
jalka läpi katon. Se oli niin kapee se väli, että se rikkoi tän olkapään.

Oliskohan se ollut joulukuuta. Minä olin joulun yli kotona ja siinä ei tuntunut mi-
tään, mutta kun minä menin töihin ja nostin raput, niin silloin alkoi särkemään 
hirveesti. Menin lääkärille ja olkapäätä hoidettiin ja yritettiin sairasvoimistelua, 
mutta särky vaan lisäänty. Minä sanoin lääkärille, että eikö siitä voisi ottaa ult-
rakuvaa. Koska tää oli röntgattu kyllä ja niissä ei näkynyt mitään. Niin se kysyi 
että – Va e det för något? – Mua niin keljutti se ja minä sanoin, että sinähän se oot 
lääkärimies, sun pitäis tietää. Se pani mut sellaiseen hermo– ja lihastutkimuk-
seen. Sitä kesti kolme kuukautta, ja ne totesi, että tässä on päähermo vioittunut. 
Meni toista vuotta, niin se sanoi itte se lääkäri, että otetaan ultra! Otettiin ultra 
ja minä menin kolmen viikon päästä saman lääkärin luo. Lääkäri otti tuolin ja 
istu vastapäätä ja sanoi, että me ei voida tehdä sille mitään. Jos se leikataan nyt, 
se särky voi lisääntyä tai sitten vähentyä, mutta työkättä ei tule. Tää olisi pitänyt 
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leikata heti silloin. Jos se olisi ottanut sen ultran silloin heti, kun minä ehdotin, 
niin se olisi voitu hoitaa.

No minä oon hoitanu sitä ite nyt ja saanut sen sellaiseen kuntoon, että pärjään. 
Mutta työtä sillä ei enää voinut tehdä. Siitä on yks jänne poikki, eikä tiedetä, mis-
tä se on.”

”Kaiken huippu oli sitten se, että työmaalta tuli kirje, että tulla käymään. Menin 
ja luovutin kaikki työkalut ja sellaiset, mitä minulla vielä oli. Ja kävi ilmi, että va-
kuutusyhtiö oli sanonut minut irti. Tämä meni sitten tapaturmana, koska se oli 
pomon vika, että hän ei ollut huolehtinut, että siellä oli kunnon kävelyalusta. Kaikki 
kolme tuomaria oli sitä mieltä, että se oli työnantajan vika. Se meni ammattiliiton 
kautta. Siihen saakka, kun täytin 65 sain elinkorkoa niin, että sain saman palkan, 
jonka olisin saanut, jos olisin ollut töissä, sekä 100 000 kruunua korvauksia.”

Norja tilasi useita laivoja Eriksbergiltä 1960–luvulla, jolloin laivat olivat vielä kauniita. 
Kuva: Sjöfartsmuseet Akvariet i Göteborg.
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Pentti Vartiainen
 � Syntynyt 1940 Ilomantsissa
 � Ruotsiin vuonna 1961
 � Göteborgiin ja Eriksbergille vuonna 1962, 

Götaverken Motor vuosina 1980 – 1997
 � Tapaturmaeläkkeelle ja sittemmin varsinaiselle eläkkeelle vuonna 

2000
 � Asuu Göteborgissa ja Portugalissa

 – Kävikö joskus mielessä, että kannattiko? Olisiko pitänyt tehdä jotain muuta?

Pentti summaa: ”Ensimmäiset 10 vuotta Eriksbergillä, se olisi voinut olla jotain 
muuta. Götaverken Motor oli ihanneaikaa, minä tein kaikkia. Ja sehän osoitti 
myös, että kun väkeä vähennettiin eikä me tehty enää uusia moottoreita, se meni 
huoltopuoleksi ja meitä ei ollut enää kuin 37 miestä jäljellä, niin vielä pysyin sii-
näkin porukassa. Alkuunhan meitä oli ollut 1 100 miestä. Työt ei loppunut siitä 
huolimatta. Mutta nythän ne on loppunut kokonaan.”

”Sen minä olin jo kotona Ilomantsissa päättänyt, että metsätöihin minä en jää 
loppuiäkseni. Olin armeijan jälkeen yhden talven Etelä–Suomessa töissä ja siinä 
olisi ollut vaihtoehto jäädä sinne tai muuttaa Ruotsiin. Tapasin sitten pari hyvää 
kaveria, jotka oli kesälomalla Ruotsista, ja he sanoivat, että lähde sinne. No minä 
pakkasin laukun ja lähdin. Sillä reissulla sitä ollaan.”

Lopuksi Pentti miettii vielä pitkään ja toteaa, ”– Se on kova paikka kuulla, että 
sun työt on tehty nyt, kun sairauden takia joutuu lopettamaan. Se kävi kipeesti. 
Pitäisi olla mahdollisuus jatkaa ainakin osa–aikaisesti, ettei kaikki lopu yhtäkkiä.”
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Dan Weissenberg

”Tämä meidän porukka oli vähän akrobaattimainen, haluttiin näyttää että 
näin se käy”

Dan Weissenberg oli ehtinyt seilata maailman meriä päällystötehtävissä vuosikau-
sia, ennen kuin rantautui Göteborgiin vuonna 1963. Syy oli vanha tuttu, rakkaus.

”Oli tehtävä vaikutus appiukkoon ja telakalla oli töitä niin, että saattoi aloittaa 
vaikka seuraavana aamuna. Minullahan oli jo Turusta peltisepän koulutus, ja täällä 
Eriksbergin telakalla se kävi täydestä. Siellä tein sitten ensimmäiset työjaksoni. Oli 
talvea ja oli räntää ja vaakasuoraa Göteborgin sadetta, joka on tunnusomaista täällä.

Työnimike oli ”nästare”. Kiinnittäjä. Minun tehtäviini kuului kiinnittää nostokor-
vakkeet puolivalmiisiin laivan osiin. Näiden silmukoiden avulla nämä monen kym-
menen tonnin lohkot piti ripustaa sitten millilleen tarkkaan oikeaan paikkaan. 
Minä nästailin näitä nostokorvakkeita. En vieläkään oikein ymmärrä, miten ne 
uskalsivat panna minut siihen hommaan. Nästareita ei ollut kovin monta, pelti-
seppiä sitäkin useampi ja hitsareita vielä suurempi määrä.

Työnjohtaja kävi ennen kello neljää iltapäivällä merkkaamassa liidulla, että tuo-
hon noin. Ja siihen minä sovitin sen korvakkeen. Tämä tehtiin ulkotiloissa, ne 
lohkot olivat jo sen verran isoja, ettei niitä olisi sisälle saanutkaan. Heti aamulla 
puoli kahdeksan tuli neljä isoa nosturia ja kävi kuhunkin korvakkeeseen kiinni 
ja ne lähtivät vetämään ja sovittelemaan sitä lohkoa paikoilleen. Telakan nosturit 
pystyi yhteensä nostamaan sata tonnia, eli 25 tonnia nosturia kohti. Neljän nos-
turin avulla saatettiin sitten tehdä jännittävää geometriaa, kunnes todettiin, ettei 
se näin käykään. Lohko on tarttunut johonkin kiinni, se on jumissa nyt. Silloin 
jostakin ilmestyi semmonen kuudenkymmenen ikäinen ukkeli, joka potkaisi sitä 
ja lohko romahti kirosanan kera paikalleen. Se oli vähän taikatempun näköistä.”

”Eriksbergin telakasta käytettiin siihen aikaan nimitystä Rolls Royce–telakka. 
Emme me muita laivoja tehneetkään kuin Rolls Royceja. Tämmöset kymmenen 
tuhannen tonnin nopeat tai puolinopeat kuivalastilaivat menivät Norjaan ja Göte-
borgin varustamoille. Ne olivat 100 metrin pituisia 35–miehistöisiä ja useimmilla 
näistä laivoista oli vielä koko laivan mittainen parraskaari.”

Dani muistelee vielä haikeana: ”Eriksbergillä ja Turun telakalla tehdyt kuiva-
lastialukset olivat viimeisiä kauniita laivoja. Mutta juuri silloin keksittiin tämä 
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konttilaiva, jolle ei voinut rakentaa tällaista kaunista kansinotkosta, kaarta. Sen 
jälkeen laivat olivat neliskulmaisia, paitsi ehkä ihan viimeiset Arendalin telakal-
la rakennetut kylmäkuljetusalukset, kuten Winter Water, Winter Snow ja Winter 
Sun. Seitsemän kappaletta kaikkiaan.

Ensimmäinen Erisksbergin kauteni sattui vuodelle 1963. Vuoden kuluttua ha-
keuduin appiukon käskystä silloiseen lehtimieskoulutukseen. Sain sen jälkeen 
joitakin kivoja tehtäviä mm. Handelstidningenissä, kunnes sen lehden kävi niin 
kuin kävi. Ne laulut loppuivat aika lyhyeen, kun näitä lehtiä ryhdyttiin lakkautta-
maan. Silloin ollaan vuodessa 1972.”

Reppufirmassa

”Vuonna 1972 palasin takaisin telakoille telinemieheksi ja tein töitä ajoittain 
1990–luvulle asti. Siihen oli syynä se, että me telakoiden telinemiehet ja säh-
kömiehet olimme Euroopan parhaiten palkattuja. Alkuun olin vakituisessa 
työsuhteessa Eriksbergillä, mutta sitten tuli tämä firmakausi. Työnantajan nimi 
oli Walters. Hän vuokrasi meitä sitten ahkerasti kaikille Göteborgin telakoille ja 
tietysti myös muualle. Odensen telakka Tanskassa oli yksi, joka tarvitsi telineen 
purkajia. Meitä heitettiin sinne minibussilla, pystytettiin teltta johonkin puistoon 
ja tehtiin töitä 12–15 tuntia päivässä. Sitä pidettiin normaalina ja todettiin, että 
työmaajuopottelu niin Ruotsissa kuin Tanskassakin oli ihan lapsenkengissään. 
Ei ne osanneet sitä vielä.

Se oli niin, että kun viimeinen päivä, eli ensimmäinen sakkopäivä lähestyi, niin 
kauheella kiireellä piti haalia työvoimaa mistä tahansa ja äkkiä.
Minä olin siinä porukassa oikeastaan tulkkina, miehet oli suomalaisia. Walter 
piti kovasti meidän suomalaisten jengistä. Meitä oli yhteensä ehkä parikym-
mentä kiireimpinä aikoina. Nikoverken ja Lundby ja Walters, oli siellä muitakin 
tällaisia sivustapäin yrittäviä, miksi niitä nyt sitten kutsuisi. Sattuneesta syystä 
saattoi aamulla puuttua porukasta yksi tai kaksi. Ja minä satuin tietämään missä 
ne istui. Iltapäivällä kävin nuhtelemassa ne ja pyytämässä takaisin. Paikan nimi 
oli Sven Duva tuossa Hagan nurkalla. Siellä rakennettiin aika paljon telineitä ja 
hitsailtiin illat pitkät, Dani hymähtää muistellessaan. Näitä ns. epävirallisia työn-
välityksiä oli Göteborgissa siihen aikaan useita. Sven Duva oli yksi, Lotta Svärd 
yksi ja Japan oli yksi. Niissä tavattiin ja sovittiin seuraavan päivän ohjelmasta. 
Työläisten nimet piti kirjoittaa kirjaan edellisenä päivänä. Paras nimilista käsitti 
vain Suomen hallituksen jäseniä, sillä nimilistalla kuittasin kymmenen miehen 
palkat. – Kekkosiakin taisi olla aika monta. Tai sitten oli paikalla koko Ivalon 
kunnanvaltuusto.
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Vuokratyövoimaa katsottiin vinosti. Teimme urakoita, saimme päivärahat, palkkaa 
tuplasti sen, mitä talon kirjoilla maksettiin. Päivä alkoi klo 7 ja loppui tarkalleen 
13.36. Telakoilla edellytettiin läsnäoloa, palkka maksettiin loppuaikoina läsnä-
olosta. Sekä tunti– että urakkapalkkaa, hiljaisina aikoina tuntipalkkaa, kiireisinä 
urakkapalkkaa. Eikä siitä sen kummempia papereita tehtykään.

Palkkaaminen tapahtui niin, että kello puoli kahdeksan aamulla, joka päivä, oli 
palkkaennakon maksu. Firman omistaja, johtaja Walter, tuli puntin kanssa, jossa 
oli vissiin sata viidenkympin sileää seteliä. Joka mies sai viiskymppisen. Sillä elet-
tiin sitten se päivä. Lopputilipäivä oli perjantai. Minä jätin palkkalistat torstaina 
konttoriin, jossa rahat pantiin kirjekuoreen. Mistään verojen maksusta ei ollut 
puhettakaan. Sosiaalitunnuksia ei vissiin tunnettu. En muista, että niistä oli kos-
kaan mitään puhetta. Tiedettiin, että vakituisessa työsuhteessa olevilta verotet-
tiin palkasta aika paljon. Työnantajamaksuja ja kaiken näköisiä turhia menoeriä, 
meidän mielestä. Se tietysti kostautui myöhemmin, mutta silloin oli ajat toiset.”

 – Ilmenikö erimielisyyksiä reppufirmojen ja talon kirjoilla olevien kesken?

”Itse työnteossa ei koskaan syntynyt skismaa, suhtautumistavassa kyllä. Työnteko 
ja ammattitaito, siitä meitä ei kritisoitu koskaan, eikä työhaluista, sillä alueella 
homma oli hyvässä mallissa. Mutta meidän suhteemme ammattiliittoon oli keh-
no. Emme halunneet ammattiliiton jäseniksi, koska meidän olisi pitänyt maksaa 
työttömyyskassaan. Tästä syystä meitä pidettiin vähän sellaisina mustajalkoina.

Eriksbergin työhuonekunta oli puhtaasti sosiaalidemokraattinen ja kommunistien 
vainoaminen kuului ammattiliiton päätehtäviin. Työnanjan tilaukset eivät olisi val-
mistuneet koskaan, jos ei olisi saatu apua ulkopuolelta, Jugoslaviasta, Suomesta, 
vähän muualtakin. Solidaarisuus oli sisäänlämpiävää: me ja noi.

Telakat eivät värvänneet, en muista, että tällaista ilmiötä olisi esiintynyt, työvä-
keä saatiin muutenkin.”
Telinerakennushommasta Dani kertoo: ”Näitä telineitä rakensivat yleensä ta-
lon vakituiset työntekijät. Tämmösen ison aluksen rakentaminen, kokoaminen 
lohkoista, vaatii yhtäkkiä telineet tietyille tasoille. Laivanrakennuksen loppu-
vaiheessa kaikki telineet oli täynnä romua, kiilaa, hitsipuikkoja, teräslevyjä, 
karstaksi palaneita lankkuja ja muuta, mitä piti varoa. Jos talon miehet olisivat 
joutuneet purkamaan niitä, siinä olisi mennyt viikko viikon perään. Ne olivat niin 
auttamattoman hitaita ja varovaisia. Tämä meidän porukka oli vähän akrobaat-
timainen, haluttiin näyttää, että näin se käy. Tämä toistui kaikilla telakoilla. Me 
jouduimme tulemaan siihen viimeiseen, kiireiseen vaiheeseen. Laiva piti äkkiä 
saada valmiiksi.
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Laivanrakennusta Götajoen pohjoisrannalla. Kuva: Artur Nilssonin kokoelmat/ 
Regionarkivet.

Tapahtui niinkin, että laivan kantta huljuteltiin makealla vedellä ja vesi valui pitkin 
kylkiä ja jäätyi. Sen jälkeen ruiskumaalarit tuli ja maalasi monta tuntia ennenkuin 
jäät putosivat sieltä. Mutta kaukaa katsottuna se oli ihan hyvän näköinen.

Normaalisti telineitä oli kumpaakin ulkosivua vasten ja myös ruumassa vastaa-
vat telineet. Ulkopuolella ei ollut hyvin korkealla olevia työpisteitä. Laivan sisällä, 
ruumassa, olivat ne suurimmat korkeuserot ja kaikkein vaikeimmat purkutehtä-
vät. Valtavia katedraaliholveja, missä yksi mies näytti hyvin pieneltä. Onnetto-
muuksia ei sattunut minun läheisyydessäni, tosin itse syyllistyin kerran siihen, 
että pudotin lankun työtoverini olkapäälle, mutta ei hän siitä muuta kuin vähän 
ravisteli harteitaan. Onnettomuudet olivat tulipaloja, räjähdyksiä, vääriä laskel-
mia, laivojen kaatumisia. Työturvallisuus kehittyi askel askeleelta ja parantui aika 
lailla 1970–luvun lopulla.”

Dani kuvaili myös firman työvaatteita: ”Waltteri halusi meidän käyttävän sinisiä 
haalareita, joiden selässä luki ”Walther & Co”. Se oli tunnusmerkki, joka erotti 
meidät muista.

Pukeutumisen yksityiskohdat olivat aika mielenkiintoista. Sisätiloissa konehom-
mia tekevät viilarit käyttivät Mauser–työntömittaa. Kun se sitten vilahti rintatas-



70 ■ 7 Telakkatyöntekijöiden muistelut

kusta napinreiän läpi, tämä mittaustyökalu, se merkitsi, että tämä on varsinaista 
telakoiden aatelia. Me telinemiehet käytimme aika raskaskokoista hylsyavainta, 
joka keikkui oikean jalan reidellä. Se oli meidän aatelismerkkimme. Sillä pystyi 
avaamaan kaikki tuhannet telinemutterit.

Ja sitten tämä kypärä. Jotkut vanhat eriksbergiläiset eivät halunneet luopua Eriks-
bergillä hankitusta kypärästään, joka oli kevyt ja tehty puristetusta paperista ja 
oli musta. Tämä kevyt musta Eriksbergin kypärä näkyi hyvin kauas. Siitä näki, 
että tämä on vanha eriksbergiläinen, joka on täällä vastoin tahtoaan. Me muut 
kävimme hakemassa Eriksbergin varastosta keltaisen lasikuitukypärän. Siihen 
kuului sitten kaikennäköistä, kuulokkeet ja Gais–merkki tai IFK:n merkki, kaik-
ki tämmöiset tehosteet. Kaikki pienet, pienet ilmiöt olivat mikroskooppisia osia 
kokonaisuudesta.

Ei mitään suuria, mutta aika selviä tunnusmerkkejä: me ja te.”
Aika usein saimme urakan ja kiireisimpinä aikoina se oli yöurakka.Väki lähti neljäl-
tä kotiin ja me jäimme sitten tekemään yötöitä. Me saimme siitä koko vuorokauden 
palkan ja joskus pyhäkorvaukset niin, että siitä kertyi sellainen kolminkertainen 
palkka. Me saimme ehkä urakan valmiiksi ennen kahtatoista ja kerkesimme vii-
meiseen bussiin. Näitä yöurakoita sattui aika harvoin. Ne oli niitä loppusytkäyksiä 
ne hyvinpalkatut yötyöt. Ne olivat opiskelijalle sopivaa hommaa, Dani hymähtää.

Kymmenkunta vuotta siinä sitten kului telakkahommissa, kunnes tilanne taas 
muutui. Äkkiä, radikaalisti oli hankittava itselle uusi leipäpuu. Silloin minä kä-
vin puoli vuotta Linköpingin yliopiston opettajakoulutusta. Olin pyhäisin teline-
hommissa, ja aloin miettiä, että minnes nyt Pinneberg! Olin vielä sitten mukana 
Arendalilla, kun nämä kylmäkuljetuslaivat rakennettiin vuonna 1979. Ne olivat 
laivanrakennusteknisesti vaikeita tehtäviä.”

Telakoilla oli korkea status niin kauan kuin ne toimivat, Dani korostaa, mutta 
yhtäkkiä tapahtui niin, että hei, missä ja mitä ne telakat oli? Mitä siellä tehtiin?

”Suhtautuminen telakan rippeisiin oli vähän sellaista, että olittepa te aika tyhmiä, 
ettekö te ajoissa huomanneet mistä oli kysymys? Isäni taas väitti, että minä haas-
kaan vuosiani telakalla. En ymmärtänyt sellaista suhtautumista. Meitä oli Eriks-
bergin telakalla sentään 6 500 kollektiivityöntekijää. Yhteenkuuluminen omaan 
porukkaan oli tärkeää, samoin oma arvonsa tunteminen. Meitä suomalaisia oli 
parhaimmillaan ehkä tuhat miestä ja tusinan verran tyttöjäkin. He tekivät kau-
niimpaa hitsisaumaa kuin miehet. Työntekijöillä oli tietty ylpeys siitä, että laivat 
olivat kauniita, useimmat halusivat tehdä ammattimiehen jälkeä.”
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”Kaikkiaan olin telakoilla noin 15 vuotta. Telakoilla työskentely ei loppuaikoina 
ollut meriitti, vaan rasite. Opiskelin osin samanaikaisesti, muun muassa aatehis-
toriaa, tieteen teoriaa ja muuta niin, että sain filosofian kandidaatin peruspapa-
perin sen jälkeen, ja kelpasin opettajanhommiin suomalaisluokille Bergsjössä.

Täytyy vielä korostaa, että toverihenki telakalla oli mahtava. Eriksbergillä oli ta-
pana kerääntyä yhteiselle kahvitauolle siinä kymmen maissa aamupäivällä. Kahvi-
huoneita ei ollut, joten hitsarit istuivat työkalupakin päällä ringissä ja kaasupillin 
liekki lämmitti kuin nuotiotuli. Yhteishenki pelasti silloinkin, kun työt alkoivat 
hiipua,” Dani summaa vielä lopuksi.

Dan Weissenberg
 � Syntynyt 1936, kotoisin Kemiöstä
 � Merillä sekä sotilas– että siviilitehtävissä
 � Vuodesta 1963 Göteborgissa, 

työskennellyt telakoilla ja toimittajana,  
vuodesta 1980 kansankorkeakoulun opettaja

 � Kirjailija, julkaissut mm. useita merenkulkuaiheisia tietokirjoja
 � Asuu Göteborgissa
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Unto Moilanen ja Olavi Siitonen

”Niin en tiedä, mutta kyllä minä vielä unissa teen laivoja...”

Unto Moilanen ja Olavi Siitonen ovat kumpikin tehneet pitkän työuran Götaver-
kenillä. He aloittivat ja lopettivat eri aikaan, mutta kohtasivat vuosikymmenten 
mittaan useita kertoja. Niinpä he halusivatkin muistella työvuosiaan yhdessä. 
Telakalla oli tavallista, että työtovereilla oli liikanimi. Oikeaa nimeä ei aina edes 
tiedetty tai muistettu. Unto oli Utti ja Olavi oli Olli, joka ruotsiksi äännettynä oli 
Ulli. Näillä nimillä he esiintyvät haastattelussa. Olavi on syntynyt Karjalassa, 
Sortavalassa sotien välillä 1940, ja muuttanut Ruotsiin vuonna 1963. Unto on 
syntynyt vuonna 1944 ja kotoisin Oulusta. Ruotsiin hän tuli vuonna 1961.

Utti: Olin aluksi erään bonden luona opettelemassa kieltä, kun en osannut ollen-
kaan, olin silloin 16 vuotias. Sen verran osasin sanoa että trr ... traktor, niin se 
bonde sanoi bra, bra, ja otti minut töihin. Minulla oli pieni sanakirja ja siitä aina 
näytin, kun piti sanoa jotakin. Siitä ne haki uuden sivun ja näytti siitä, näin opet-
telin kieltä, olin kesän siellä.

Syksyllä pääsin Degerforsin rautatehtaan sahalle töihin, apusahuriksi ja sahuriksi, 
kun varsinainen sahuri lopetti. Oli silloin 17–vuotias ja minun piti hommata yksi 
tuttu, joka vastaa minusta, jos onnettomuus tulee, koska olin alaikäinen. Sain omat 
uudet urakat, hommasin velipojankin sinne töihin. Olin vuoden siinä ja me sahat-
tiin niin kovasti, että sahalta loppui työt. Meitä oli siellä parikymmentä. Koska se 
oli rautatehtaan saha, me pääsimme sinne tehtaalle töihin. Siellä oli Göteborgista 
yksi entinen hitsari, joka poltti romurautaa ja minä kiinnostuin hitsarin hommista. 
Aloin siellä valssariksi, tein kaikenlaisia hommia aina, kun ukko uupui, niin sinne 
vaan. Tehtiin siellä monenlaista, ratakiskoja, rautalankaa, jopa laivaan rautalevyä 
niin että Degerfors–levyä tuli vastaan vielä, kun olin jo telakalla. Tämä göteborgi-
lainen hitsari kertoi Göteborgin työpaikoista, joten kämppäkaverin kanssa pää-
tettiin, että lähdetään Göteborgiin. Se oli sen verran iso kaupunki, että pysäköitiin 
auto Olskrokeniin. Nähtiin sieltä SKF:n kyltti, niin mentiin sinne ensin ja jätettiin 
väliaikaiset työtodistukset työhönottokonttoriin. Siellä oli 40 ukkoa jonossa, jo-
ten jatkettiin Götaverkenille. Siellä oli suomalainen työnjohtaja ja me sanottiin, 
että meillä lähtee juna Degerforsiin, meidän pitää päästä kotiin, tämä oli torstai 
tai perjantai. Se sanoi, että tervetuloa maanantaina töihin, he hommaa kämpän.

Menin ensimmäiseksi hitsauskouluun, se oli Götaverkenin oma. Siellä oli 10–15 
miestä, 4 kruunua tunti. Sitten sain mennä plaanille hitsaamaan. Se oli syksyä ja 
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alkoi tulla räntää niin, että hitsausmaski oli täynnä lunta ja räntää. Levysepät ne 
siinä lämmitteli rautoja ja minä ajattelin, että ei tämä ole minun hommia, minä 
haluan levysepäksi. Pääsinkin sitten levyseppäkurssille ja opin siellä myös luke-
maan piirustuksia. Kun sitten aloitin levysepän hommat, minulla oli kaverina sieltä 
kurssilta vähän nuorempi kaveri. Se oli niin kuin pomo minulle ja minä huomasin 
pian, että me ei oikein sovita yhteen. Kun se esimerkiksi näytti minulle, että näs-
taa tuosta, se osoitti aina sormella sitä kohtaa ja minä halusin kiusallakin polttaa 
sitä sormeen. Siitä tuli sitten myöhemmin koko Citytelakan päällikkö.

Kun aloitin tuolla vanhalla Götaverkenillä ja siellä plaanilla tein töitä, niin min-
käänlaisia rastikoppeja ei ollut. Oli vessat ja joku tuotantohalli, ne oli kylmiä hal-
leja. Siellä oli joku pikkunen kamiina, johon sai fotogeenia, että sai vähän lämpöä. 
Ulkona oli muutama tynnyri, jossa sai polttaa lankkuja, mutta ei siihen mahtunut 
kuin muutama ukko tynnyrin ympärille lämmittelemään.

Olli: Kävin jo Suomessa kolmen kuukauden hitsauskoulun ja olin puolitoista 
vuotta hitsarin hommissa siellä. Laivateollisuusyritys, missä työskentelin, meni 
konkurssiin ja haaveilin, että olis mukava lähteä Ruotsiin. Menin kysymään työn-
välityksestä ja ne sanoivat, että Volvolle pääsee heti. Sinne oli jo parikymmentä 
miestä mennyt aikaisemmin, joten ne sanoivat, että mene sinne kotipaikkakun-
nalle, niin saat tiedon sinne. Meni puoltoista viikkoa, niin tulikin tieto, että saat 
lähteä. Matkustin Turkuun ja sain matkaliput mukaan, mutta oli yksi ongelma: 
minähän en osannut ruotsia. Ajattelin, että mitenhän se menee. No eihän tämä 
poika siitä välitä, vaan hyppäsin laivaan. Siellä oli yksi tuttava mies, joka oli myös 
ollut telakalla. Kysyin, että mihin sinä olet menossa? Se sanoi, että hänkin on 
menossa Göteborgiin. Hän on merimies ja ottaa pestin laivaan. Minä sanoin, että 
voinko hengata mukana, kun minä en osaa ruotsia. Se sanoi että joo, mutta älä 
luota häneen, eikä kehenkään muuhun. Se juopotteli siellä laivalla ja minä otin 
hytin. No, me tultiin junalla Göteborgiin. Oli syksy ja satoi ja oli harmaata, kun 
asemalle tultiin. Kaveri sanoi, että hän tietää yhden pelastusarmeijan yömajan 
Postikadulla, mennään siihen. Käveltiin sinne ja otettiin huone. Illalla istuttiin 
Järntorilla jossakin paikassa. Siellä oli tummia poikia ja hän varoitteli, että jos 
ne ottaa kaulasta kiinni, ne on vähän vaarallisia, mutta ei ne sillä mitään pahaa 
meinaa. Aamulla sitten mentiin asemalle ja raitsikkapysäkille. Kaveri näytti, että 
Volvo on tuohon suuntaan ja sanoi kuljettajalle, että tämä poika menee Volvolle, 
se oli Lundbyssä silloin. Kohta näkyikin sitten Volvon portti ja hyppäsin alas vau-
nusta. Minä kävelin ja löysin työhönoton ja löin vaan lapun eteen. Että niin minä 
aloitin siellä ja olin siellä kaksi vuotta.

Olisin sitten joutunut Torslandaan, mutta sanoin, että on vähän liian pitkä matka. 
Minä haen tuonne Götaverkenille töihin. Tulkki piti olla vielä silloin mukana, en 
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vielä niin hyvin ruotsia osannut. Meitä oli viis kappaletta siellä ja minä sanoin, 
että oonhan minä käynyt sitä hitsauskoulua, mutta en tiedä, osaako sitä enää, kun 
en ole kahteen vuoteen tehnyt. Halusin ruveta levysepäksi tai levysepän apurik-
si. Tulkki sanoi, että pitäisi kieltä vähän osata siihen hommaan. Sanoin, että ei 
se haittaa mitään. Kun työtä tekee, niin ei silloin kieltä puhuta. No minä pääsin 
sinne kouluun ensin näyttämään, että osaanko hitsata. Kolme päivää hitsasin 
kaikenlaisia kokeita, ja sitten poltin kaksi päivää ja ne hyväksyivät minut. Siitä 
sitten töihin. Siellä oli nuori mies, jolle ensin sain mennä apuriksi. Siitä se lähti 
menemään.Vuosi meni siinä ja sitten sain omat hommat. Verkki tykkäs minusta 
oikein hyvin. – Poika sulle annetaan omat hommat, se lupasi. Sieltä jouduin sit-
ten muuttamaan Arendaliin, se oli 1968. Olin laivan päällä koko ajan. Citytelakka 
kuului Arendaliin, mutta Arendalilla oli eri sopimus. Ei se muuten juuri eronnut, 
mutta siellä oli vapaa lauantai ja kuukausipalkka.

Siellä Cityvarvilla, missä aloitettiin, niin siellä oli vaan se pikkunen kioski, naiset 
laittoi kahvia eikä siellä ollut pullaakaan. Rasti oli 15 minuuttia, sait ottaa sen 
kupin ja jossain vaan joit sen kahvin. Kahvi juotiin ulkona tai mentiin johonkin 
suojaan. Sitten se parani koko ajan ja kun Arendaliin mentiin, niin siellä alkoi 
olla paremmin.

Utti: Silloin kun menin vanhalta Götaverkeniltä Arendaliin vuonna 1967, olin hit-
saushallissa ensin ja tein pienempiä lohkoja siellä, täkkilohkoja ja kofferdamme-
ja ja kaikkea, mitkä sitten laitetaan laivaan. Olin siellä kolme–neljä vuotta siihen 
asti, kun tuli kuukausipalkka. Kun minä en ollu tyytyväinen siihen, niin lähdin 
tokkaan. Tiesin, että saan siellä omat hommat.

Runkohallissa kiinnitettiin lohkot paikoilleen laivan pohjaan. Rakennettava laiva 
siirtyi sieltä pikku hiljaa kohti rantaa, sitä mukaa kuin työ eteni. Yksi tankkilaivan 
pohjalohko saattoi painaa 300–400 tonnia. Yksinomaan sen nostamiseen piti olla 
3 travessia, joissa kussakin kaksi koukkua. Siinä sivulla oli hydrauliraami, ja meitä 
oli kummallakin sivulla porukka riktaamassa lohkoa paikoilleen. Minun tehtäväni 
oli pitää huoli toisesta puolesta, että lohko saatiin täsmälleen oikeaan kohtaan. Le-
vysepät veti ensin lohkon, joka oli pudotettu alas. Lohkon perä oli suora niin, että 
keulasta piti ensin polttaa liika pois. Se piti spanteista mitata, että se oli oikealla 
kohtaa, 900 millimetriä oli spantin väli, ja että seinät meni ylös asti, että leveys 
tai pituus oli oikea. Se tehtiin vasta, kun lohko oli nostettu paikoilleen. Mulle se oli 
hirveän tärkeää, kun otin sen lohkon vastaan. Panin ensinnä luotilangan roikku-
maan siihen centerlinjaan, mikä oli laivan pohjalla ja sen täyty osua sinne tokan 
pohjalle, kun on nämä strängit, minkä päällä laiva on, siis nää tuttauspallit, että 
se osu siihen linjaan. Luotilangan piti olla 10 milliä siitä linjasta, että sen pystyi 
helposti mittaamaan, että laivasta tulee suora. Kun oli saatu poltettua määrätty 
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määrä siitä pois ja laitettua lukkopalat, niin sitten levysepät nestasi ne ja pani 
lukkopalat uudestaan ja sitten vasta tuli hitsarit. Niin, että siinä oli levysepillä 
monen tunnin homma.

Olli: Meillä levysepillä oli siinä tarkka homma, seinät ja väliseinät ylös. Siinä oli 
kovasti hommaa, kyllä siinä joutui kantamaan sitä lipsiä ja kiilaa ja oioi...

Utti: Ja oli mentävä välillä laivan alle katsomaan, että kaikki oli kohdallaan. Siel-
lä oli isoja tunkkeja, joiden avulla saatiin lohkoa ylöspäin. Oli siinä monenlaista.

Olli: Oli se kovaa hommaa. Ihme, että me ollaan Unton kanssa vielä näin hyvässä 
kunnossa. Etenkin hitsarit, kun ne joutu jatkuvasti hitsaamaan eri asennoissa. 
Siinä meni koko ilta, että saatiin se valmiiksi. Seuraavana päivänä sitten jatket-
tiin sitä nestaamista ja kahden päivän päästä tuli taas uusi lohko, mikä piti sitten 
taas sovittaa. Ja laiva siirtyi tokassa koko ajan eteenpäin sitä mukaa kun uusia 
lohkoja asennettiin paikoilleen. Pari päivää oli aikaa saada ne skarvit kohdalleen.

Lohkon nosto Arendalin runkohallissa. Kuva: Sjöfartsmuseet Akvariet i Göteborg
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Utti: Tankkilaiva oli 3 kuukautta tokassa, siis 90 päivää. Sitten se oli jo meressä. 
Siellä sitä vielä viimeisteltiin ennen kuin se oli kokonaan valmis.

Kymmeniä tankkilaivoja tehtiin samoilla piirustuksilla, siitä tuli aivan rutiinia. 
Samoilla piirustuksilla kun tehtiin, niin tuli myös samat viat kuin edellisissä. Sit-
ten raportoitiin, että sieltä puuttui 30 milliä ja se piti korjata. Se ei mennyt perille 
sinne päättäjille, että olisi ne korjaukset otettu huomioon ennen kuin aloitettiin 
uutta laivaa, Unto pudistaa päätään.

Työtunteja oli tuhansia tunteja vähempi joka laivaa kohti, puolta nopeammin ra-
kennettiin seuraavat laivat. Jokaisella oli siinä oma tehtävänsä. Se jatkui niin kuin 
sarjatyönä. Sen tiesi jo miten se pitää tehdä.

Olli: Se sama toistui, niin tiesi miten tehdään.

 – Oliko hankalia työasentoja?

Utti: Kyllä oli monta kertaa semmosia hommia, että ei oikein huvittanu mennä 
sinne, mutta pakkohan se oli tehdä. Kaikissa tankkilaivoissa oli tuplapohja, sem-
monen puolitoistametriä korkea ja siellä piti olla, eikä ollut mitään flektejä siihen 
aikaan. Siellä ei kauan pystynyt olemaan, kun se oli savua täynnä. Siellä piti nästata 
sitä saumaa aina, kun uusi lohko liitettiin siihen.

Raskasta ja vaarallista työtä

Työ oli raskasta, vaarallistakin. Onnettomuuksia sattui usein.

Utti: Pieniä onnettomuuksia tapahtui mullakin, kaks tapausta henkilökohtaisesti. 
Yksi oli sellainen, että mulla räjähti hanska. Sinne meni kaasua sormenpäistä, kun 
minä puhdistin polttoletkujen hantaakia. Multa meni kaasua hanskasta sormeen, 
meillä oli sellaiset isot suojahanskat. Kun sinne menee kaasua sisään ja kipinä 
lentää toista kautta, niin silloin hanska lähtee. Hanska lensi, se räjähti niin, että 
äkkiä vaan vessaan ja kylmää vettä päälle niin sillä säilyi sormi. Tämä käsi se oli, 
ja nyt näyttää hyvältä.

Olli: Mulla on aika hyvin mennyt, ei oo sattunut mitään niitä isompia onnetto-
muuksia niin kuin monelle muulle.

Minä tein koko ajan levysepän hommia laivassa. Mulla oli sellainen reunapaneeli, 
sanottiin pallelevyt. Mulla oli aina näitä suomalaisia poikia apuna siinä liipparina. 
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Pomo antoi luvan, että me saatiin puhua suomea. Kaikki meni hyvin, mutta väsy-
neitähän me oltiin, kun isoja tunkkeja joutui raahaamaan. Minä tein päivätyötä, 
hitsarit olivat iltavuorossa ja yövuorossakin.

Utti: Siellä sattui kerran niin, että Boråsista, Algotsilta tuli porukka tankkilaivaan 
töihin ja niiden piti hitsata kofferdammeja. Se on hirviän kapea paikka. Joku mei-
dän esimiehistä näytti, että siellä pitää hitsata. Ne tykkäsivät, että siellä oli niin 
huono ilma, että ne päästi happea letkusta sinne, että olisi parempi hengittää. 
Mutta, jos tulee kipinä, niin silloin se on semmonen paukaus että. Ja näillehän 
kävi sitten niin, kun ne alkoi polttaan. Kolme kaveria siellä paloi kuoliaaksi ja pari 
muutakin loukkaantui aika pahasti.

Olli: Kun me ennen tehtiin ite kaikki ne kofferdammit ja muut, niin me osattiin 
tietenkin varoa enemmän. Mutta se homma oli annettu ulkopuoliselle firmalle. Ne 
oli saaneet alkeiskoulutuksen siitä, miten pitää hitsata. Mutta ne ei osanneet varoa.

Utti: Reppumiehet eivät päässeet mukaan silloin, jos piti laittaa jokin lohko pai-
koilleen. Se jätettiin usein niin, että torstai–iltana tehtiin ja jos mulla oli aamutuuri, 
niin minä jäin vielä tekemään iltatuurin ja otin sen lohkon vastaan. Perjantai oli 
sitten vapaapäivä. Se piti vain lukita paikoilleen. Sitten oli toinen porukka, joka 
tuli jatkamaan siitä. Firmat tekivät enemmän siellä plaanilla näitä kaikenlaisia 
lisähommia, rakennushommia tai muuta.

Olli: Omat hommat tehtiin aina valmiiksi, ei niitä annettu firman miehille. Mehän 
mielellään, nuoret miehet, oltiin ylitöissä aina lauantaisinkin. Kaveri sanoi, että kun 
tehdään 12–13 lauantaita, saadaan ottaa 6 viikkoa lomaa, kun lähdetään Suomeen 
kesällä. Oltiin melkein joka lauantai siellä töissä ja rahaa kertyi siitä vähän enem-
män. Kyllä ne hommat samana päivänä tehtiin, ei me jätetty firmoille juuri mitään.

 – Oliko skismaa talon kirjoilla olevien ja firmojen välillä?

Olli: –Ei skismaa, ei koskaan.

Utti: ja Olli: Kyllä siellä oli sitä harmaata porukkaa ja ne sai vähän paremmin, 
kun ne sai komennusrahoja, päivärahoja ja muuta. Heiltä puuttui usein työkaluja, 
kun ne ei viitsineet kantaa, ja ne saattoi ottaa kaapeleita niin, että sai ihmetellä, 
että missäs ne minun kaapelit on. Kaikki oli kyllä merkattu, niin että näki, kenen 
kaapeli se oli.

1960–luvulla, kun työvoimasta oli pulaa, alettiin myös naisia kouluttaa hitsareik-
si. Monet olivatkin taitavia hitsareita.
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Utti: Suomalaisia naisia oli kymmenkunta.

Olli: Niitä tuli useampia Eriksbergiltä. Ne oli siellä käyny opit ja tuli sitten Aren-
dahliin.

Utti: Ne yleensä pääsi vähän helpompiin hommiin. Niiden ei tarvinnut kiipeil-
lä samalla lailla. Me oltiin jonkun verran kateellisia niille, kun pomo veti niille 
hitsauskaapelit ja kaiken valmiiksi sinne työpaikalle, ja meidän piti itse raahata 
raskaat kaapelit sinne. Kun oli kuukausipalkka ja palkka oli tavallaan sama, niin 
se joskus tuntui, että kukahan vetäis mullekin kaapelit.

Olli: Niin, kun oli kauniita tyttöjä, niin pomo vähän suosi niitä.

Utti: Me jouduttiin käymään kaikki nämä kokeet määräajoin, meidän piti aina pan-
na numero siihen, kuka oli tehnyt. Oli tärkeää, että oli kuumat puikot, se tuli niin 
tarkaksi se homma. Jos on kylmä puikko, niin voi tulla virheitä. Kontrolli tiukkeni.

Olli: Käytiinhän mekin niitä kursseja. Me ei saatu nestata, piti panna työnumero 
siihen, että kuka oli tehnyt. Ne vaati myös levysepiltä, että meidänkin piti hitsata 
yhtä hyvin ja lopussa jouduttiin itsekin hitsaamaan suurin osa. Se systeemi muut-
tui niin, että levysepänkin piti osata hitsata.

 – Suomalaisia työntekijöitä oli paljon ja heihin suhtauduttiin hyvin, vakuuttavat 
molemmat:

Utti: Hirveän hyvin suhtauduttiin Arendalissa, joka hallissa, missä minä olen ol-
lut. Ja minoon kaikki hallit käynyt läpi.

Olli: Suomalaiset olivat hyvin pidettyjä, kaikki oli hyviä työntekijöitä. Kyllä se 
pomo joskus tuli sinne, kun se näki, että joku hitsari tuli myöhässa töihin. Se näytti 
kelloa kaverille, joka ei ollut osaavinaan ruotsia. Kaveri sano suomeksi oi, ompa 
sulla hyvän näköinen kello. Pomo kysyi, mitä se sano, niin me sanottiin että se 
sano, että sullon hieno kello.

Aikakorttisysteemi meillä oli, stemplattiin aamulla ja illalla. Vanhalla Götaverke-
nillä oli prikka, mikä piti siirtää sisään ja ulos. Mutta Arendalilla oli kello, seit-
semältä aamulla. Jopa ruokatunnille piti leimata, mutta se lopetettiin. Sanottiin, 
että se tehtiin turvallisuussyistä, että jos sattuu joku onnettomuus, niin tiedetään, 
onko tämä mies stemplannut, sitä ne korosti.
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Utti: Oli siellä joitain ruotsalaisiakin sellaisia ahkeria tyyppejä, muistatko? Pomo 
näytti sille hommat ja vaikka päivätuuri loppui kello neljä, niin se jäi vielä sinne. 
Kun sillä oli puolen tunnin homma siinä, niin se ajatteli, että tekee sen valmiiksi. 
Ja pomo odotti kellokortilla ja tiesi, että se tekee sen homman valmiiksi, se ei tule 
ennen pois. Sitten se tuli sieltä ja pomo totesi, että minunkin piti sinun vuoksesi 
jäädä ylitöihin. Pomo ei voinut lähteä ennenkuin kaikki miehet oli tulleet pois. 
Kun se kaveri pääsi portin ulkopuolelle, se keitti vielä kahvit siinä. Sillä oli oma 
pikkunen termos, ja vettä, ja sellainen pikkunen keitin. Pyörällä se kulki, eikä ollu 
pojalla kiirettä kotiin, poikamies.

Unto ja Olavi muistelevat myös yhteisiä kokemuksiaan ruotsinkielen kurssista.
Utti: Sitten, kun se tuli 1970–luvun lopulla tämä pakollinen 240 tuntia ruotsin 
kielen opetusta niin minä omasta mielestäni pystyin puhumaan sen verran, että 
klaarasin aika hyvin kaikki. Mutta pomo sanoi, että mene nyt kuitenkin sinne 
kurssille, ja me Olavin kanssa yhtaikaa oltiin siellä. Me sanottiin että käydään 
vaan se 40 tuntia, eli yksi viikko. Mutta siinä kävi kyllä niin, että oltiin 240 tuntia.

Olli: Se oli puoli päivää aina, puolipäivää tehtiin töitä ja puolipäivää kurssia.

Utti: Työpaikan ulkopuolella parakeissa koulutettiin. Arkenia ei vielä silloin ollut.

Vapaa–ajan toimintaa

Sekä Unton että Olavin työviihtyvyyttä lisäsi aktiivinen osallistuminen vapaa–ajan 
toimintaan niin työpaikalla kuin sen ulkopuolellakin:

Utti: Oli aika paljon järjestettyä toimintaa, oli omia urheilujaostoja kuten jousi-
ammuntakerho, shakkikerho, jalkapalloa, käsipalloa, lentopalloa, hokkipokkia 
(kaukalojääpallo).

Jokaisessa hallissa oli oma hokkipokkiporukka. Joka vuosi pelattiin Arendahlin 
mestaruus Frölundaborgissa. Aina keskiviikkona oli treenaus. Jos mulla oli aamu-
tuuri, niin kerkesin lopettaa ja mennä Tuveen, tai Frölundaborgiin. Mutta kun oli 
iltatuuri, niin minä sanoin työkaverille, että hommaa kaikki vehkeet työpaikalle 
valmiiksi, käyn puolitoista tuntia pelaamassa hokkipokkia ja tulen takaisin. No 
vehkeet oli siellä paikoillaan, kun minä tulin ja me tehtiin se homma ja se oli sillä 
sipuli. Joskus nauratti, että minä oon ainoa ammattilainen tässä porukassa. Po-
motkin oli vaan päivän töissä. Kaverit sitten joskus sanoi, että sinä se kumma jätkä 
olet, kun panet kaverin raahaamaan työvehkeet paikalle ja lähdet itse luistelemaan.



80 ■ 7 Telakkatyöntekijöiden muistelut

Shakkikerhossa pelattiin Malmötä ja Uddevallaa vastaan, meillä oli aina sem-
moinen 10 miehen porukka, kun lähdettiin liikkeelle. Götaverkenin shakkikerho 
toimii vieläkin, 30 pelaajaa on vieläkin jäljellä. – Minä en enää ole mukana, nyt 
pelaan vain tietokoneella.

Olli: Lentopalloa pelasin, vuonna 1964 aloitin eestiläisten seurassa. Sitten alkoi 
Finlandia–klubi ja tulimme vuosina 1966 – 69 kolmanneksi Ruotsin mestaruussar-
jassa. Iltaisin piti päästä harjoittelemaan, niin että ei silloin voinut jäädä ylitöihin.

Sitten tuli Arkenin virkistys– ja urheiluhalli. Siellä oli hirveesti toimintaa meille 
ja alussa oli paljon kiinnostunutta porukkaa. Minut pyydettiin sisäjalkapalloon 
maalivahdiksi, kun olin sitä lentopalloa pelannut. Siellä ei tarvinnut maksaa kuin 
muutama kruunu. Siellä oli saunat ja uimahalli, se oli hieno halli.

Utti: Arkenissa oli paljon kurssitoimintaa, piirustusten lukukursseja, sitä kutsut-
tiinkin tokkakolmoseksi. Siellä oli melkein sama porukka kuin tokalla.

Olli: Mulla oli se huono tuuri, etten päässyt siihen piirustuskouluun niin kuin 
Unto. En saanut koskaan opetella piirustuksia lukemaan kunnolla, vaikka siellä 
yritettiin neuvoa. Kun olin jo kurssit käyny, jouduin vaan töihin auttamaan niitä 
toisia levyseppiä. Siinä mielessä jäin vähän alakynteen. Olisin hirveesti halunnut 
oppia enemmän piirustuksista. Mutta minä kun tein siellä plaanilla niitä lohkoja, 
osasin jo aika hyvin lukea piirustuksia. Untohan se aina sano, että katohan Olli, kun 
pannaan ne piirustukset tonne, kun ne oli tehty aina niinkun vähän väärinpäin,

Utti: Tavallaan piirustukset oli nurinpäin, kun katottiin, se oli aina niin kun laivan 
katto oli lattialla, alussa se tuntu vaikealta.

Suomi–koti

Suomalaisia oli telakalla silloin paljon töissä, ainakin 1 500, arvioi Unto. Ja suo-
malaisilla oli Arendalissa myös oma Suomi–koti eli taukopaikka, jossa sai kahvia 
ja jopa munkkipossuja. Katsomme välillä ilmakuvaa telakalta ja miehet näyttä-
vät: tää on mittvalli ja tässä on kaksi tokkaa. Täällä sisällä on pitkät käytävät ja 
sosiaalitiloja.

Olli: Joku oli vaan keksinyt, että siellä, missä oli vessat ja muut, kun ei ollu muuta 
paikkaa, niin tullaan tänne istumaan. Hankittiin siihen pöydät ja penkit. Keksit-
tiin, että tässähän on hyvä kokoontua ja keittää kahvia, kun niitä kahvitupia ei 
siellä ollut. Niitä tuli sitten myöhemmin, mutta tämä sama porukka jäi sinne tie-
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tenkin, Suomi–kotiin. Kyllä siellä parikymmentä henkeä oli kerralla. En muista 
kukan sen aloitti.

Utti: Saarisen Matti oli vissiin ensimmäinen. Tokan välissä oli semmonen pit-
kä käytävä mittvallissa. Siellä oli kaikki työkaluvarastot ja kaikki sähkövarastot 
tokkien välissä. Siellä oli vessat ja pisoaarit ja sielläkin saattoi kaksi poikaa istua 
siellä pisoaarin alla. Kun piti mennä vettä heittämään, piti sanoa, että väistähän 
vähän, niin ne sano, että et sitte tiputtele...

Olli: Kun oli kylmä, ne tykkäs vessassakin istua, siellä oli vähän lämpimämpää.

Myöhemmin sitten oli aina semmonen ryhmä, joka keitti kahvin. Ostettiin kahvit 
porukalla. Sittenhän se meni siihen, että yksi otti vastuun ja osti kahvit ja muut 
sai maksaa. Se oli yleensä sama porukka, saattoi olla eri työkohteista. Mutta kun 
ne sai kuulla, että siellä kokoontui suomalaisia, niin tiedettiin mennä sinne.

Utti: Sitten siellä oli munkkipossukauppiaat. Minä muistan yhden Pentin, joka toi 
tuoreita, isoja hillomunkkeja. Sillä oli paperikassit ja sen ei tarvinnut kuin kerran 

Unto Moilanen (vas.) yhdessä työtoverinsa Dick Ahlgrenin kanssa porauslautta 940:n 
mittaustyössä Arendalilla 1970–luvulla. Kuva: yksityiskokoelma.
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kävellä läpi mittvallin, niin kaikki munkit oli häipyny. Se kulki bussilla töihin. Se 
sanoi, ettei hän viitsi enempää kantaa niitä kuin ne kaksi paperikassia.

Olli: Sitten kun ruotsalaiset huomas, sen piti lopettaa se. Ne varoitti, että ne ilmoittaa 
että hän tekee ekstrabisnestä työpaikalla. Olen jälkeenpäin tavannut kaverin ja hän 
sanoi, että siitä syystä hän lopetti. Ruotsalaisetkin kyllä tykkäs ostaa niitä, mutta 
ne ei tykänny, että siellä myydään. Ne oli hyvän makuisia ja isoja. Ne meni kaikki 
aina. Se sai nimen Munkki–Pentti. Ne oli mukavia muistoja, mutta sitten piti taas 
lähteä töihin. Aikamme siellä juteltiin ja ruokatunnilla pelattiin korttia. Ruokatunti 
oli puoli tuntia niin, että pelattiin sököä siellä ihan pienin leikkipanoksin.

Utti: Suomi–kodilla oli tärkeä sosiaalinen tehtävä. Siellä käytiin debatit ajankoh-
taisista asioista, mitä oli esimerkiksi TV:ssä nähty edellisiltana. Sieltä sai myös 
vastauksen moniin käytännön asioihin, esimerkiksi miten romuttaa auto. Jos ku-
kaan ei osannut vastata heti, niin otettiin selvää ja seuraavana päivänä kaveri sai 
vastauksen. Aina löytyi asiantuntija. Se oli yhtä tärkeä tiedonvälityspaikka kuin 
Brysseli nykyään.

Olli: Väliaikaisesti meillä oli aikanaan siellä vanhassa puikkovarastossa myös tau-
kotilat. Minä istuin siellä kuuntelemassa, mitä ne isot pojat kertoili. Siell oli niin 
hyviä miehiä, että ne tiesi kaikki.

Utti: Siellähän oli oma kahvinkeitin. Mutta silloin kun minä menin skrovhalliin, 
niin siellä keitettiin keittokahvia. Ja oli alumiinipannu ja siihen pantiin vettä ja 
kaasupillillä lämmitettiin vesi ja heitettiin porot ja kiehautettiin. Kun letkut ei 
riittäneet tarpeeksi pitkälle, niitä venytettiin lähelle sitä paussihuoneen ovea. 
Jos liekki osuu siihen alumiinipohjaan, niin se sulaa ja tulee reikä pohjaan, se on 
niin herkkä. Sillä kertaa ei saatu kahvia, mutta oltiin kekseliäitä, niin että aina-
han sieltä löytyi pultti ja porattiin isompi reikä niin, että pultti kävi siihen litran 
pannuun, se oli kuin pieni miina. Pojat sanoi, että eihän siinä voi kahvia keittää, 
kun se on pultteja täynnä.

Utti: Ei sieltä tullut lähdettyä, vaikka moni sano, että lähde firmaan töihin, siellä 
tienaa paremmin. Sieltähän suuri osa lähti firmaan töihin ja sai sitten vielä päivä-
rahan ja reissuhommia. Sanoivat lähtiessään, ettei tällaisella pikkupalkalla viitsi 
töitä tehdä. Ne oli poikamiehiä, heillä ei ollut mitään väliä mihin lähti. Joku sanoi, 
että minä hankin niin ja niin paljon. Kun ne oppi hitsaamaan, ne lähti firmaan.

Mulla oli pari kaveria. Kun ostin omakotitalon, ne sanoi, että he ei osta omakoti-
taloa ennen kuin on niin paljon rahaa, että pystyy käteisellä maksaan. Mutta ei 
niillä ole vieläkään omakotitaloa. Palkka maksettiin torstaisin. Pomo antoi jokai-
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selle tilipussin käteen. Se oli liimattu kiinni ja siinä oli nimi päällä. Kerran sattui 
niin, että eräs kaveri oli heittämässä tilipussinsa suoraan roskiin, kun se luuli, 
ettei saa mitään sillä kertaa, koska oli ollut paljon poissa. Mutta pomo sanoi, että 
avaa nyt kuitenkin se. Siellä oli paljon rahaa, sillä hän oli saanut takautuvasti jo-
tain korvauksia.

Viimeinen laiva

ODEN – arktisten alueiden tutkimusalus ja jäänmurtaja oli viimeinen Arendalilla 
ja Göteborgissa rakennettu laiva. Alus oli 107 m pitkä 31 leveä ja jo rakennusvai-
heessa ainutlaatuinen.

Utti: Me tehtiin toista vuotta sitä laivaa. Aina ne keksi paremman koneen ja taas 
otettiin vanha pois. Kaikki koneet pantiin uusiksi.

Olli: Minä jouduin kaveriksi laittamaan niitä klemmoja putkiin. Niitä oli paljon 
ja piti aina olla tuplat, varaputki, jos jotain menee rikki. Ja niitä putkia riitti. Ja 
sitten ne piti saada hyvin kiinni sinne ja aina piti olla tuplat. Jos yksi meni rikki, 
niin oli varaputki.

Ne oli semmosia ryömintähommia, siellä oli niin vaikeat paikat, että piti olla kuin 
käärme, kun kulki siellä putkien välissä ja laittoi niitä kiinni. Ne ei saanu heilua. 
Ensin teki firma, mutta firmat fuskas niin, että jätti joka toisen klämman pois 
sieltä. Meidän piti sitten mennä sinne ja tehdä työt uudestaan.

Utti: Näissä kylmälaivoissa kävi niin, että jos moottorit jääty, niin sivu auki vaan ja 
moottori ulos. Se moottori piti purkaa, kun ei sitä pystynyt kokonaan nostamaan. 
Ne moottorit on suuria kuin kolmikerroksinen omakotitalo.

Olli: Minä jouduin lopettamaan jo ennemmin, kun nämä laivahomat loppui. 
Vuonna 1989 suurin osa meistä sai lähteä. Minut määrättiin Cityvarville takai-
sin, Enessille. Kävin katomassa, mutta sanoin, etten minä sitä hommaa hyväksy. 
Mentiin sitten SJ:lle (Rautateille) kysymään töitä. Meitä oli pari–kolmekymmen-
tä henkeä, jotka päästiin heti sinne. Tavaravaunuja ruvettiin korjaamaan sitten. 
Kun lopetin, olin ennättänyt olla 24 v ja 3 kuukautta Götaverkenillä töissä. Unto 
sai jatkaa pidempään.

Utti: Tässä vaiheessa Arendalin nimi muuttui jo GVMekanoksi. Silloin meillä oli 
paljon näitä muitakin hommia. Ei rakennettu vain öljynporauslauttoja. Me raken-
nettiin Valhallan uimahalli, Globeniin kaikki runkopalkit, rautatiesilta Uumajaan, 



84 ■ 7 Telakkatyöntekijöiden muistelut

se oli 300 m pitkä. Sitä tehtiin Arendalilla 25 metrin pätkinä. Sitten siirryin pie-
nempään levyhalliin. Nyt olen ollut eläkkeellä kesästä 2010.

 – Aloittaisitteko alusta, jos nyt olisitte siinä tilanteessa?

Utti miettii pitkään ennenkuin vastaa: Niin en tiedä, mutta kyllä minä vielä unissa 
teen laivoja. Minä oon vielä monena yönä tehny jotain.

Olli: Niin, kyllä minä voisin aloittaa alusta, ei se niin paha ollut, jaksettiin tehdä 
se homma, mukava yhteishenki siellä oli. Mulla se ei nyt enää niin kummittele 
tietenkään, kun olen rautatievaunuja joutunu tekemään sen jälkeen.

Utti: Se oli vaihtelevaa työtä ja mielenkiintoista, siihen ei koskaan kyllästynyt. 
Vaikka sitä viikon teki, niin sitä tiesi, että seuraavalla viikolla tulee taas uusi hom-
ma. Sitä tiesi vähän etukäteen, että osasi valmistautua siihen, mitä on tulossa. 
Työaika minulla oli hirviän liukuva. Olin välillä päivätuurissa, välillä kahdessa 
tuurissa, välillä vielä yötuurissa, jos tarvittiin, pystyin koko ajan vaihtelemaan. 
Mullei ollu probleemia siis.

Ja sitte sitä tekniikkaa oppi siellä hitsaushallissa. Meidän verkmestari tuli kerran 
sinne ja se katto, kun minä laitoin yhtä prikkaa. Hän tuli ja sano, että missä sullon 
vinkkeli, kulmarauta. Minä sanoin, että tuolla työkalulaatikossa. Hän sano, että ei 
kun sulla pitää olla se tässä. Niin minä näytin silmää ja sanoin, että tässä mulla on 
se vinkkeli. No minä näin sen ja se oli vinkkelissä. Jos tämä halli on vinkkelissä, 
niin se prikka on vinkkelissä. Sen oppi, että jos palkit, jotka menee ylös, on vink-
kelissä, niin sen silmällä näkee. Sitä vaan näki.

Kyllä se oli aika mukavaa aikaa se, minä viihdyin kyllä siellä. Minulla oli ehkä tuuria, 
että kun pelasin sitä hokkipokkia, niin tunsin aika monia pomoja, jotka oli siinä 
mukana. Ne oli innokkaita urheileen ja oltiin samassa porukassa. Mulla oli vähän 
niinkun suhteita aina, että jos minä halusin johonkin, niin minä pääsin sinne heti.

Olli: Unto oli oikein hyvä tässä hokkipokissa ja hyvä luistelija. Se oli aina kun voi-
ta leivälle. Hyvä urheilijamies ja tulee aina, kun tarvitaan. Pystyy lähteen mihin 
homman vain.

Utti: Aina kun tuli uusi työntekijä, niin minä kysyin, että osaatko sinä luistella. 
Tai pelata shakkia.

Olli: Sama lentopallon kanssa, minulla oli tämä lentopallo. Kun tuli uusia kave-
reita ja ne kysy, että onko täällä mitään harratusta, niin minä sanoin, että läh-
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de lentopalloon ja ne tuli. Kerran oli yksi poika, joka pari vuotta pelasi meidän 
kanssa ja sitten lähti firman töihin. Se oli tehnyt Malmössä oman firman ja tuli 
muutaman vuoden päästä käymään ja oli tuolla tansseissa. Se oli kysyny siellä 
joltakulta, että onko se Olli vielä täällä, ja että miten se lentopallo menee? Ja kun 
hän kuuli, että Olli vetää vielä sitä, niin se kirjotti 2 000 kr rahaa Ollin lentopal-
lolle. Siitä tuli hyvä mieli, kun joku kiitti, kun tunsi, että jotain hyvää on tehnyt 
jonkun suomalaisen hyväksi. Minä aina koetin esittää, että lentopalloahan kaikki 
on Suomessa harrastaneet.

Olavi jatkaa lentopallon pelaamista edelleenkin. Hän käy myös Ukkokerhossa, 
jossa joukko entisiä suomalaisia telakkamiehiä tapaa toisiaan joka perjantaiaamu.

 – Kun kiersin Unton kanssa myöhemmin Arendalin aluetta autolla, sain käsityk-
sen välimatkoista. Unto kertoi myös, että loppuvuosina hän pyöräili työmatkat, 

Olli Siitonen oli mukana, kun Bergsjön Suomi–seuran lentopalloporukka voitti 70–lu-
vulla Ruotsin Suomi–seurojen mestaruuden. Olli eturivissä ensimmäinen vasemmalta. 
Kuva: Jukka Tuominen.
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mistä kertyi yli 20 kilometriä päivässä. Autojen parkkipaikka oli niin suuri, että 
joskus kun kiireellä parkkeerasi aamulla, niin ei muistanut mihin oli autonsa 
jättänyt. Minulle kävi kerran niin, etten löytänyt omaa autoani, kun siellä oli 
niitä niin paljon, hän muistelee. Unto harrastaa edelleen pyöräilyä.

Unto Moilanen
 � Syntynyt vuonna 1944
 � Kotoisin Oulusta
 � Ruotsiin, Degerforsiin vuonna 1961
 � Götaverkenillä vuosina 1965–2010
 � Asuu Göteborgissa

Olavi Siitonen
 � Syntynyt vuonna 1940, Sortavala
 � Ruotsiin, Göteborgiin vuonna 1963
 � Götaverkenillä vuosina 1965–89
 � Asuu Göteborgissa
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Tapio Mäkelä

”Ei sitä moni tiedä, mitä meikäläinenkin on joutunut läpi käymään”

Tapio Mäkelä on syntyisin Vimpelistä. Hän tuli Ruotsiin yhdessä setänsä kanssa, 
joka jo työskenteli Boråsissa. Tapio aloitti Algotsin tekstiilitehtaassa vuonna 
1963, mutta pari vuotta myöhemmin Göteborgin telakat houkuttelivat paremman 
palkan vuoksi.

”Silloin oli töitä missä vain, mihin vain halusi mennä. Aloitin Eriksbergillä vuon-
na 1965. En ennestään osannut hitsata, joten kävin aluksi telakan hitsauskurs-
sin, joka kesti muutaman viikon. Sitten sain mennä plaanille töihin. Sitä hommaa 
tein sitten koko ajan niin laivan sisäosissa kuin ulkonakin. Työympäristöstä voi 
sanoa lyhyesti, että siellä oli kesällä kuuma ja talvella kylmä. Sisätiloissa oli aika 
ahtaitakin paikkoja, välipohjat ja keulapiikki, jotka olivat äkkiä täynnä savua, kun 
hitsasi. Alkuaikoina ei ollut kunnon valaistusta, pimeissä tankeissa joutui kulke-
maan. Pieni karbidilamppu oli kuin kynttilän valo. Vasta myöhemmin valaistus 
parani. Meteli oli myös ihan valtava. Ei omaa ääntään kuullut. Välistä hitsasin 
laivan ulkoseinämiä korista. Hitsasin niin sanottuja klipsejä, joihin kiinnitettiin 
telinekonsolit. Kori roikkui nosturin koukussa vaijereiden varassa. Nosturi siir-
si koria tarpeen mukaan. Siinä ei saanut olla korkean paikan kammoa. Ei tehnyt 
mieli katsoa alaspäin,” Tapio ravistaa päätään muistellessaan.

”Tapaturmia ja onnettomuuksia sattui usein. Minulle ei itselleni sattunut, mutta 
yksi mies kuoli. Se paloi kuoliaaksi kofferdammissa, kun se hitsasi ja siellä räjähti. 
Muistelen, että se oli jostain reppufirmasta. Jotain hämärää siinä oli. Saattoi olla, 
että kaasuletku vuoti tai oli jäänyt hana auki. Se oli 70–luvulla. Minä olin siinä 
samassa laivassa. Vasta, kun ambulanssit tuli, niin näki, että jotain oli tapahtu-
nut. Ketään silminnäkijää siinä ei ollut. Ei tiedetty miten se tapahtui, mutta sieltä 
hitsaaja löydettiin kofferdammista.”

”Silloin kun aloitin Eriksbergillä sain asua asuntolaivassa, joka oli kiinnitetty 
Eriksbergin rantaan. Se oli se pienempi laiva. Isompi oli Färjenäsissä. Tässä lai-
vassa asui lähes pelkästään suomalaisia. Hyttiin mahtui neljäkin, mutta minä 
asuin kahdestaan tutun kaverin kanssa. Hänkin oli tullut Boråsista. Ei siellä pal-
jon mukavuuksia ollut, joku suihku ja vessa. Keittomahdollisuutta ei ollut, mutta 
aamuisin tuotiin jostakin kattilallinen puuroa, jotta saimme syödä ennen töihin 
lähtöä. Se maksoi 1 kruunun. Myös maito ja sokeri kuului siihen. Ei ollut myös-
kään jääkaappeja, missä säilyttää ruokaa. Talvella ripustettiin muovikassi hytin 
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venttiiliin roikkumaan. Siinä oli leipää ja sellaista välipalaa. Lakanat sai ”kaptee-
nilta”, ja vuokra vedettiin suoraan tilistä, ei se paljon ollut.

Muutin sieltä kaupungille asumaan. Asuttiin Övre Husargatanilla, mutta siellä oli 
niin levotonta, että muutin takaisin laivaan. Ei sitä moni tiedä, mitä meikäläinen-
kin on joutunut läpi käymään!” Tapio huokaa muistellessaan.

”Olin sitten työpaikalla ay–aktiivi ja kontaktimies. Alkuaikoina oli niin, että kun 
piti mennä ammattiyhdistyksen puolesta neuvottelemaan, joutui ottamaan pal-
katonta vapaata. Meillä oli sellainen ryhmäkassa, johon jokainen maksoi mää-
rätyn summan, että neuvottelijat sai korvauksen. Minä informoin suomalaisia 
opintopiireistä ja kielikursseista. Itse en käynyt kielikurssia, koska osasin silloin 
jo ruotsia. Boråsin aikana opettelin niin, että minulla oli tällainen pieni punainen 
sanakirja takataskussa. Siitä aina etsin, mitä piti sanoa.”

”Suomalaisiin suhtauduttiin hyvin, kaikki olivat hyviä työmiehiä.

Olin Eriksbergillä niin kauan, kun siellä laivoja rakennettiin. Hitsasin sen viimei-
sen jättilaivan laitoja, joka valmistui 1978. Niitä oli kaksi italialaista laivaa.

Pomot olivat kovin erilaisia, jotkut olivat kuin pikkupaaveja, mutta oli myös toi-
senlaisia. Joitakin suomalaisiakin pomoja oli loppuaikoina.Vapaa–ajan toiminnas-
sa olin mukana se verran, että kävin keilaporukassa. Eriksbergiltä siirryin sitten 
Citytelakalle ja Arendalille.

Tili maksettiin parin viikon välein. Tilipussi annettiin käteen, eiköhän se ollut 
torstaina. Kova riita tuli kuukausipalkoista, kun palkkaa ei saanut yhtä paljon 
kuin ennen. Kuukausipalkka tuli vuonna 1976. Kommunistit oli vastaan kuukau-
sipalkkaa, meillä oli maratonkokous Folkets Husissa.

Paljon suomalaisia oli reppufirmoissakin. Kyllähän se joskus vähän houkutteli 
lähteä firmoihin, mutta ne pilasivat urakat, tuli riitaa niistä urakoista.”

”Kun laivoja ei enää rakenettu, menin vuonna 1981 AGA:lle hitsaushommiin. Siel-
lä se oli tarkkaa hommaa. Telakalla saattoi joskus fuskatakin, esimerkiksi kerran 
oli tullut reikiä laivan seinämiin vähän väärään paikkaan. No, viikonlppuna niitä 
sitten hitsattiin umpeen, liipattiin ja ja maalattiin, ettei kontrolli olisi huomannut. 
AGA:lla se ei olisi käynyt, kaikki saumat röntgattiin, paitsi putket, joiden halkaisija 
oli alle 10 milliä. Joka tankkiin tehtiin koepala. Välillä kävi Saksasta tarkastaja ja 
joskus jouduttiin ottamaan saumat auki. Kyllä telakallakin otettiin röntgenkuvia 
sieltä sun täältä, mutta se oli paljon suurpiirteisempää.
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Minkälainen on hyvä hitsaussauma? ”Ei saa olla huokosia eikä kuonaa välissä.”

”AGA:lta menin sitten Volvolle vuonna 1988 ja jäin sieltä sopimuseläkkeelle 2006. 
Minulle se oli paras työpaikka. Siellä oli itsenäinen työ. Loppuvaiheessa korjasin 
paletteja, jotka kiersivät tiettyä rataa.

Nyt asumme vaimon kanssa täällä rivitalossa. Meillä on pieni siirtolapuutarha-
palsta tässä lähistöllä, mistä voi hakea juureksia, kun tarvitsee.” Tapio harrastaa 
myös pyöräilyä.

Lohkon hitsausta hitsaushallissa 1965. Kuva: Göteborgin kaupunginmuseo.

Tapio Mäkelä
 � Syntynyt vuonna 1945 Vimpelissä
 � Ruotsiin vuonna 1963
 � Boråsissa Algotsilla vuosina 1963–64; 

Svensk konstsilke, Borås vuosina 1964–65, 
Göteborgissa Eriksbergillä syksystä 1965–78, 
Götaverken: Citytelakka ja Arendal vuosina 1978–80, 
AGA vuosina 1981–88, 
Volvo vuodet 1988–2006, jolloin eläkkeelle

 � Asuu Göteborgissa
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Risto Hukkamäki

”Kyllä moneen laivaan vuosien mittaan on minunkin sormenjälkeni jäänyt”

”Se oli kesälomien aikaa vuonna 1965, kun tulin Ruotsiin. Olin silloin 18–ikäinen. Ei 
minulla mitään erityistä ajatusta ollut, mitä työtä tekisin. Se oli sattuman kauppaa, 
en ollut etukäteen suunnitellut. Vaimon veli asui Göteborgissa. Keskikoulupohja 
minulla oli, mutta ei mitään vakituisia hommia siihen asti. Menin telakan työhön-
ottotoimistoon ja pääsin siellä suoraan haastatteluun. Vanhempi työhönottaja 
sanoi, että täällä ollaan sitten sinuja kaikki, täällä ei teititellä ketään. Sillä lailla 
alkoi se keskustelu. Hän kysyi, mitä olin tehnyt. Mutta enhän minä paljon ollut 
ehtinyt koulun jälkeen, hanttihommia vähän. No, minut pantiin koulun puolelle, 
jossa opin hitsaamaan, se oli elokuun 9. päivä vuonna 1965.

Eriksberg oli ensimmäinen työpaikka. Se oli siellä nelospetillä, skotteja ja spant-
teja siellä sisällä hitsattiin. Me koulupojat opeteltiin siellä alkeita. Vähitellen sit-
ten siirryin vanhemman levysepän kaveriksi. Olin siellä parisen vuotta, minkä 
jälkeen menin Suomeen armeijaan. Tulin takaisin armeijan jälkeen ja olen sitten 
näitä levysepän hommia tehnyt kaikki nämä vuodet. Jouduin kokoomishalliin, 
missä tehtiin lohkoja. Ne siirrettiin kokonaisina tokkaan peteille. Se oli sisähalli, 
mutta tehtiin niitä lohkoja ulkonakin. Satoja tonnejahan sellainen lohko painoi, 
ne olivat erityistä laivarautaa. Ne siirrettiin laivan päälle kokonaisina. Vitos– ja 
kutospetillä tokassa saattoi olla kaksikin laivaa yhtä aikaa. Suurin piirtein samat 
lohkot tehtiin eri laivoihin, minulla oli laivan peräosat. Meitä oli yleensä kaksi 
levyseppää ja 3–4 hitsaria samassa porukassa. Työ saattoi kestää kuukauden, 
riippui koosta. Siellä oli pääasiassa Eriksbergin omaa väkeä, ulkona laivan pääl-
lä enemmän reppumiehiä, laivassa pääasiassa talon omaa porukkaa. Ylitöitä oli 
harva se viikonloppu, joka halusi tehdä pyhätöitä.”

 – Työympäristöään Risto kuva ykskantaan:

”Kylmää, likaista ja meluista se oli kaikin puolin. En suosittele kenellekään sellaista 
työtä periaatteessa. Maalattuja rautoja kun poltetaan, siitä tulee maalin katkua. 
Ahtaita paikkoja joutui ryömimään, kun pohjalohkoja tehtiin. Ei sopinut olla ah-
taan paikan kammo. Eihän siellä levysepän tarvinnut niin kauaa kerrallaan olla, 
hitsareilla ja maalareilla oli hankalampaa. Suojavälineet ovat tänään aika hyviä 
verrattuna 60–lukuun.”

 – Mikä sitten työssä oli parasta?
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”Työssä ei mikään ollut parasta, mutta meillä oli hyvä toverihenki, oli mukava 
tehdä töitä siellä. En minä juuri työpaikan harrastustoimintaan osallistunut. Joi-
takin kursseja kävin, mutta aika vähän, ei ne minua kiinnostaneet. Palkalliseen 
ruotsinkielen opetukseenkaan työajalla en osallistunut. Kun ne testasivat kieli-
taitoni, ne olivat sitä mieltä, että osaan sen verran, etten tarvitse opetusta. Olin 
kantapään kauttaa oppinut. Oishan sitä voinut mennä istumaan sinne, olisi siellä 
jotakin oppinu, ja olisi ollut vaihtelua.”

Suomalaisiin suhtauduttiin Riston mielestä hyvin: ”Kyllä suomalaisiin suhtaudut-
tiin aika hyvin, ei koskaan ollut kenelläkään mitään sanottavaa, ei sen paremmin 
ruotsalaisilla kuin muillakaan maahanmuuttajilla. Portugalilaisia siellä oli paljon, 
ja jugoslaaveja. 60–luvun lopulla värvättiin niin, että niitä tuli 100 miestä yhdellä 
kertaa. Joitakin suomalaisia oli minun porukassanikin, ainakin muutama hitsari. 
Arvelisin, että 3–4 hitsaria hallissa oli suomalaisia.

Ammattiliitossa olin koko ajan. Se oli melkein vapaaehtoinen pakko siihen aikaan. 
Joku joka ei halunnut liittyä saattoi saada töitä, mutta useimmiten ei. Ei niitä mi-
nun tietääkseni monta tapausta ollut, jotka eivät olleet ammattiliitossa.

Palkat olivat ehkä pikkasen korkeemmat kuin Volvolla siihen aikaan. Urakkatöissä 
oli paremmat, mutta olihan se työkin rankempaa. Urakalla töitä tehtiin 70–luvun 
puoliväliin asti. Vuonna 1976 siirryttiin kuukausipalkkaan samassa yhteydessä, 
kun valtio otti Eriksbergin omistukseensa. Kyllähän siinä alussa pikkasen pieneni 
palkat, mutta ei siinä suurta eroa ollut, ja työn saattoi ottaa vähän rauhallisem-
min. Tätä hommaa tein periaatteessa vuoteen 1978 asti. Keväällä 1978 meidät 
siirrettiin Arendalille. Eriksbergin telakka suljettiin ja osa työntekijöistä sai jat-
kaa Arendalin telakalla. Olihan se tietysti vaikeeta muuttaa, mutta meitä oli aika 
paljon tuttua porukkaa niin, että porukan mukana sitä muutti. Pomo oli tuttava 
ennestään ja verkmestari oli Eriksbergiltä myös. Se vaikuttaa aika paljon alussa, 
että on tuttuja, kun muuttaa toiseen paikkaan.”

 – Arendalin telakka oli valmistuessaan vuonna 1963 maailman modernein te-
lakka. Laivanrakennus perustui liukuhihnatekniikkaan. Miten työ poikkesi 
työntekijän näkökulmasta?

”Eihän siinä loppujen lopuksi suuria eroja ollut, samoja lohkoja tehtiin. Halli oli 
tokan vieressä niin, että lohkot pystyttiin nostamaan suoraan laivaan. Mutta ei 
sitä työntekijä juuri huomannut, työ oli samaa. Arendalilla olin sitten vuoteen 
1989 asti ja kesällä lopetin.
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Laivanrakennuksen alkuvaihe meneillään Götaverkenillä, Kuva: Sjöfartsmuseet Ak-
variet i Göteborg.
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OD–verkeniltä sain töitä ja olin siellä kunnes se teki konkurssin 1992 talvella. Se 
oli teräsrakennusfirma. Etsin sitten vähän aikaa töitä. Öckerön telakan omistaja 
soitti keväällä ja kysyi töihin. Oli kuullut minusta joltain kaverilta. Sanoin, että 
voinhan minä tulla kokeilemaan, mutta on lomallelähtö, joten en ehdi olla kauan. 
Hän sanoi, että ei se mitään, se on muutaman viikon homma.

Syksyllä, kun tulin lomalta, soitin sinne pyytääkseni työnantajan lausunnon työn-
välitystä varten, niin se sano, ettei hän anna, kun olisi töitä tiedossa. Torstaina 
ehkä alkaa työt uudelleen. Olin sillä tiellä, kunnes jäin sairaseläkkeelle 2006.

Kyllähän siellä olisi voinut jatkaa pidempäänkin, mutta siellä ei löytynyt hel-
pompia hommia ja sairaus oli todettu jo ennen. Olin tavallaan tyytyväinen siihen 
ratkaisuun.”

Kun Risto muistelee taaksepäin työvuosiaan, hän tuumii: ”Kyllä minä viihyin hyvin 
töissä, voisin ehkä mennä uudelleen samaan hommaan, jos nyt aloittaisin alusta.”

Traagisiakin muistoja nousee mieleen. Räjähdysmäinen tulipalo Eriksbergillä 
korjattavana olleessa laivassa vuonna 1971, jossa 10 ihmistä menetti henkensä 
on jäänyt jokaisen mieleen, joka tuolloin oli töissä.

”Olin töissä silloin, mutta me ei tiedetty ennen kuin iltapäivällä, kun oltiin kahvil-
la ja ambulanssit ajoi sinne. Kuultiin mitä oli tapahtunut. Yhdeksän miestä paloi 
sisälle sinne laivaan.

Pienempiä työtapaturmia sattui koko ajan, uskomatonta, että niinkin vähällä pääs-
tiin, kun ajattelee sitä työympäristöä. Esineitä saattoi tippua niskaan, enemmänkin 
olisi voinut sattua. Minulta katkesi pikkuvarvas, mutta se parani parissa kolmes-
sa viikossa. En ole työtapaturmien vuoksi enkä yleensäkään ollut sairaslomalla.”

 – Mitä sitten tehdyistä töistä on jäänyt mieleen?

”Globenin teräspalkit tehtiin Arendalilla, 48 kappaletta pystypalkkeja. Se oli yh-
den talven homma. Niin, että on sitäkin tehty, oltu Globenia rakentamassa”, Risto 
muistelee ylpeyttä äänessään. ”1980–luvun alussa Arendalilla rakennettiin Ses-
sanin viimeiset matkustajalaivat. Stena otti ne sitten yli. Viimeinen laiva valmistui 
1989. Se oli Oden, jäänmurtaja arktisille alueille. Laiva oli uutta tekniikkaa, mutta 
ei sen kummemmin erikoinen ollut.
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Sitten tehtiin ja korjattiin öljynporauslauttoja. Eipä siinä paljon ajatellut, minkä-
lainen laiva tästä tulee. Kyllähän se yleensä tiedettiin, onko esimerkiksi rahtilaiva 
vai öljylaiva. Samanalaisia laivoja saattoi olla useampikin sarja.

Joskus sitä ajattelee, että kyllä moneenkin laivaan vuosien mittaan on minunkin 
sormenjälkeni jäänyt. Ja kun ajaa ruumaan vaikka Suomen laivalla, niin kyllä sitä 
katsoo, onko samalla tyylillä tehty, mitä joskus itse on tehnyt.”

Risto viettää kesäaikana useita kuukausia Suomessa, missä hänellä on kesäpaik-
ka. Sieltä tuodaan tullessa marjat ja sienet talven varaksi.

Risto Hukkamäki
 � Syntynyt vuonna 1947
 � Kotoisin Liperistä
 � Ruotsiin vuonna 1965
 � Eriksbergin telakka vuosina 1965–1978 (armeijassa Suomessa välillä) 

Arendalin telakka vuosina 1978–89 
OD–verken 
Ö–varvet, josta sairaseläkkeelle vuonna 2006

 � Asuu Göteborgissa
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Eero Virtanen

”Ja se on valtava etuioikeus saada edustaa työtovereita ”

Eero Virtanen on seurannut telakkateollisuuden loppuvaiheita melkein aitiopai-
kalta. Suomenkielisenä hän sai informoida suomalaisia työtovereitaan palkkajär-
jestelmän muutoksesta. Ruotsinkielen taitoisena hän istui Götaverken Arendalin 
työhuonekunnan johtokunnassa vuosina, jolloin telakkateollisuutta alettiin panna 
pakettiin. Hän sai kokea myös itse, mitä merkitsi, kun työt telakalla loppuivat.

”Minä lähdin Turusta vuonna 1965, 21–vuotiaana. Tarkoitus oli tulla Ruotsiin ja 
tehdä vähän rahaa ja jatkaa sitten yliopisto–opintoja Suomen puolella. Mutta ei-
hän siitä sitten tullut mitään, tänne sitä tuli jäätyä.

Kun lähdin Turusta, minulla oli laivalippu yhteen suuntaan ja 200 markkaa rahaa. 
Jos ei töitä saa, niin pääsen takaisin. Menin työnvälityksen kautta Scania Vabikselle 
Södertäljeen. Sit rupes kello iltapäivällä lähestymään jotain kuutta ja laiva lähti 
kahdeksalta, niin että oli mentävä, jos aikoi ehtiä siihen. En ollut vielä saanut tie-
toa, onko töitä. Avasin oven sinne henkilökunnan päällikölle ja kysyin, että saako 
täältä hommia. Jos en saa töitä, lähden heti takaisin junalla Tukholmaan. Niin hän 
vastasi, että kyllä sinä töitä saat. Se oli se matkaraha mikä mulla oli. Ja sitten kun 
oli työmaalle päässyt, niin ensimmäiseksi piti kysyä förskottia. Parakissa asuttiin.

Kun tultiin Turusta Tukholmaan, hypättiin Södertäljeen ja sieltä jatkettiin. Se 
oli sen ajan hyppymatto. Neljä–viisi kuukautta minä olin siellä Södertäljessä ja 
sieltä jatkoin Uddevallaan. Fartygs Entreprenad AB oli firman nimi ja työpaikka 
Arendalin telakkalla Göteborgissa. Mitään ammattikoulutusta ei minulla ollut. 
Mutta sitä ei siihen aikaan tarvittu, kun oli terveet kädet ja jalat ja jonkin verran 
pääs korvien välissä. Töitä sai, eikä ollut mitään vaatimuksia. Usein ne kysyi, että 
voitsä aloittaa heti.”

”No, sitten oltiin siellä uddevallalaisessa yrityksessä vuoden 1967 joulukuuhun. 
Sliippaukseksi sanottiin, hiottiin hitsausjälkiä ja piti polttaa pois ja nostaa levyjä 
paikalleen. Vähitellen siitä sitten pääsi levysepän kaveriksi ja oppi ammatin käy-
tännön kautta. Sitten sai omat työt ja sai opetella sen urkakkasysteemin, mikä 
siihen aikaan tarkoitti, että ei siinä työnteolla rahaa saanut, vaan kynällä. Piti 
löytää niin paljon kuin mahdollista ylimääräisiä töitä, jotka ei ollu urakkalapulla.
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Täähän oli ns. harmaa firma, siellä ei mitään koulutusta annettu. Firmassa sai 
tehdä niin paljon, kun pystys ja sitten harjoitella lisää. Pari kolme vuotta minä 
siellä olin, niin minusta tuli levyseppä. Vuonna 1968 tein asepalvelun Suomessa 
ja vuonna 1969 helmikuussa tulin takaisin ja Arendalille töihin. Siellä minä sitten 
olin levyseppänä vuoden, puoltoista.

Sitten olin työnjohtajana pari vuotta, mutta lopetin. Kolme kuukautta myöhem-
min lähdin takaisin ja olin Arendalilla kaikkien näitten struktuurimuutosten läpi 
1989:ään asti ja 1990 tammikuusta Cityvarvilla.”

Kielitaito vei luottamustehtäviin

”Ammattiyhdistyshommiin tulin sillä lailla, että niillä oli aika paljon pulmia suo-
malaisten kanssa. Pulmat eivät johtuneet siitä, että suomalaiset olisivat olleet 
huonoja työtekijöitä, vaan kielivaikeuksista. Minullahan oli ruotsin kieli jo tulles-
sani tänne. Pystyin sekä lukemaan, kirjoittamaan että puhumaan sitä. Kun juoksin 
siellä toisten tulkkina, niin melko nopeasti ne sitten huomasivat sen ja värväsivät 
työhuonekuntaan, ensin yhteysmieheksi lohkohalliin. Vuonna 1972 minut valittiin 
työhuonekunnan johtokuntaan varajäseneksi. Samana syksynä sain työnjohtajan 
paikan Arendalista, joten luopusin siitä tehtävästä ja olin työnjohtajana vuoteen 
1975 asti. Tammikuussa 1975 lopetin ja olin muutaman kuukauden muissa hom-
misssa, mutta menin takaisin toukokuussa.

Sitten minut valittiin taas työhuonekunnan johtokuntaan 1977 varajäseneksi ja 
1982 varsinaiseksi jäseneksi. Olin siinä siihen asti, kun lopetin Arendalilla 1989. 
Siitä tuli vähitellen kokopäivähomma, sillä olin myös erään ryhmän puheenjoh-
taja, jossa oli yli 600 jäsentä. Olin myös opintokomiteassa ja vakuutusneuvojana 
sekä kurssien vetäjänä, kouluttajana. Se oli aika mielenkiintosta, kun työnantaja 
tykkäs, että pitäs ne ammattiyhdistysmiehet töihin pistää. Me sanottiin, että kyllä 
me vaan sinne mennään, ei siinä mitään. Ei mennyt kun 3–4 tuntia niin tultiin sa-
nomaan, että sinne vaan takaisin toimistoon. Koko tuotanto pysähtyi, kun kaikki 
tuli kysymään, että mitä on tapahtunut.”

 – AY–homma oli näköalapaikka:

”Arendalilla oli 3 500–4 000 työntekijää ja niistä oli parhaimmillaan noin tuhat 
suomalaisia. Kaikki olivat pääasiassa hitsareita ja levyseppiä. Ei siellä suomalaisia 
toimihenkilöitä ollut. Suomalaiset oli pysyvää väkeä. Kyllähän siinä aina alkuun 
oli niin, että ne kierteli vähän telakalta toiselle, vaikka siihen aikaan oli myös jon-
kinlainen karenssi. Työnantajat, suurtelakat Lindholmen, Eriksberg ja Götaverken 
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halus hillitä sitä ylimenoa, juoksua edes takasi. Teoriassa oli karenssi, mutta mitä 
se oli todellisuudessa, sitä ei tiedä. Firmoja oli paljon.

Mullahan oli se tausta itsellänikin, että firmassa olin alottanu. Minä ehkä näin sen 
vähän eri tavalla. Ei luottamusmiehet niin karsastanu firmoja, kun ne näki, että 
niitä tarvittiin.Ymmärrettiin myös, ettei sitä ihan älyttömästi voitu ottaa miehii 
töihin talon kirjoihin, koska sitten kun tuotanto väheni ja tilauskirjat tyhjeni, olis 
joutunu alkaa heittään miehiä ulos. Ei se mitään mukavaa hommaa ammattiyh-
distykselle ollut. Sen sijaan ne, jotka teki töitä siellä halleissa, lattialla, ne katseli 
vähän pitkään niitä. Moni tunsi nää miehet, jotka oli firmoissa.

Firmoissa oli myös aika paljon suomalaisia, monella suomalaisella oli myös oma 
firma. Telakat ei käyneet suoraan Suomen puolelta värväämässä, Jugoslaviasta 
haettiin. Suomessa oli niin suuri työttömyys, että se virta kävi tänne päin. Työn-
välitykseen kyllä ilmoitettiin, ne oli Suomen työnvälityksessä ne paikat. Sieltä sai 
osoituksen.

Useimmiten liikehdintä Suomessa oli niin, että pohjoisesta etelään ja etelästä 
Ruotsiin. Mutta siitäkin on poikkeuksia. Volvolla oli linja–autot Suomen puolella 
hakemassa porukkaa.”

Työympäristö parani vähitellen. Työntekijöiden oma aktiivisuus oli tärkeää, Eero 
painottaa: ”Sanoisin näin, että yleensä epäkohdat tuli suoraan työntekijöiltä am-
mattiyhdistykseen. Väliin ne tuli puhumalla, väliin ne tuli haukkumalla. Esimer-
kiksi asbesti katos kauttaaltaan Arendalilta. Aina, kun jotain uusittiin, asbesti re-
vittiin pois ja pantiin muuta tilalle. Savujen puolesta erilaisia flektejä ja imureita 
järjestettiin ja sitä kautta yritettiin parantaa. Alkuaikoina ne oli niin kömpelöitä, 
suuria ja raskaita, että niitä ei aina viittiny laahata paikasta toiseen urakkahom-
man takia. Silloin niiden käyttö jäi vähän pienemmäksi.

Vasta työympäristölaki vuonna 1977 antoi työntekijöille varsinaisen aseen, koska 
siinä työntekijälle tuli mahdollisuus sanoa, että tämä työ on niin vaarallista, että 
minä en jatka sitä. Se antoi myös ammattiyhdistykselle aseen sillä tavoin, että 
työsuojeluvaltuutettu pystyi pysäyttämään työnteon. Minä tiedän, että me kerran 
pysäytettiin lohkohallissa työ. Siellä oli hiekkapuhallin, joka pölytti koko hallin. 
Tiesimme, että niillä oli kunnon hiekkapuhallin, mutta se oli lainattu Uddevallan 
telakalle. Työturvallisuusmies pysäytti hommat. Siinähän vähän metakkaa kävi, 
kun miehet sai käsipelillä ryhtyä hiomaan näitä pitkiä palkkeja. Siinä meni hiu-
kan toista vuorokautta niin tää uus vehje oli kotona, ja saatiin se asia kuntoon. 
Tällaisia tapauksia oli. Useimmiten voi sanoa, että vihjeet tuli suoraan lattialta. 
Me oltiin sen verran pieni joukko siinä ihmismärässä, ettei me luottamusmiehet 
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pystytty vahtimaan kaikkea, mutta hyvä apu tuli työntekijöiltä. Sitten siellä oli joi-
takin yksilöitä, jotka oli oikein kiivaita näissä asioissa. Ne myös piti sitä kuumaa 
haarukkaa tuolla takapuolen vieressä, se pisti vähän vauhtia.”

 – Ruotsinkielen opetus. Oliko vaikea saada suomalaisia kurssille?

Eero miettii hetken ja naurahtaa: ”No se oli vähän sellainen kakspiippunen asia, 
kyllä ne mielellään lähti sinne, mutta kysymys oli lähtikö ne sinne opetteleman vai 
huilimaan. Kyllähän sieltä löytyi sellaisiakin, jotka ei itse tehneet mitään oppiak-
seen, vaan istuivat vain siellä. Kyllä ne lähetettiin sieltä melko pian pois. Sehän oli 
alkuaan opintojärjestöjen vastuulla. ABF:llä oli melkein yksinoikeus siihen, koska 
ammattiyhdistysliikkeellä oli suora vaikutusvalta niin, että oma opintoliitto ABF 
sai opetuksen hoitaakseen. Laki oli myös sillä tavoin muodostettu, että ammatti-
yhdistyksellä oli sananvalta. Kyllähän se 240 tuntia alkeet antoi, 4 tuntia viikos-
sa, eihän meillä koulussakaan ruotsin kieltä enempää opetettu Suomen puolella. 
Mutta kysymys oli halusta oppia. Kun suomellakin pärjäsi.”

Muistutan, että suomalaisillahan oli Arendalilla myös oma kahvipaikka, Suomi–koti. 
Eero naurahtaa: ”Ei siellä suomalaisille mitään kahvipaikkaa tehty, vaan ne valtas 
sen tietyn paikan niin ettei sinne mahtunut enää muita. – Siinä oli taustalla vähän 
sekin, että jäi ne normaalityöt tekemättä sitten, kun kahvitauolla istuttiin pitkään.

Siinähän oli se sama homma, että suomalaiset halus olla omassa ja ruotsalaiset 
omassa porukassaan. Ruottalaiset oli kiukkusii, kun puhuttiin suomea ja suoma-
laiset oli kiukkusii, kun ruotsalaiset tuli änkyttämään sinne, että tarttis puhuu 
ruotsia. Sitä voi sanoa näin, että ei niin tyhmää ihmistää oo, joka ei jotain opi. Ja 
kyllähän ne sitten loppuvaiheessa kaikki ymmärsi ainakin, mitä työnjohtaja sa-
noi. Mutta kiukkusii ja vihasii oltiin joskus.”

Virallisia tulkkeja ei ollut. Ketään ei ollut palkattu tulkiksi, mutta työnjohtaja 
yleensä tiesi, kuka puhuu ruotsia, joten heitä pyydettiin tarvittaessa. Eerokin oli 
paljon tulkkina alkuvaiheessa.

Kiperää keskustelua kuukasipalkasta

”En ollut mukana itse prosessissa, mutta yksi lähtökohta oli, että urakkalistat ei 
pitäneet paikkaansa. Työnantajan puolesta ne halus listat, jotka piti paikkansa, 
että pystyi suunnittelemaan työt. Työntekijät halus päästä eroon urakkapalkasta 
ja saada sellaisen kiinteän palkan, josta tiesi etukäteen, että ton mä saan joka 
kuukausi.
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Kun näistä kahdesta asiasta ryhdyttiin keskustelemaan, tehtiin sopimus, että 
tehdään uusi työarvostelu ja käytetään sitä pohjana uuteen palkkajärjestelmään. 
Sitten muodostettiin työryhmiä, joissa oli mukana työnantajan ja ammattiyhdis-
tyksen edustajia. Työryhmä kävi läpi joka ainoan työmomentin mitä Arendalilla 
oli. Vasta sen jälkeen, kun se oli tehty, ruvettiin suunnittelemaan miten kuukau-
sipalkka toteutettaisiin. Sitten tuli meriittiarvostelujärjestelmä. Se oli melko mo-
nimutkainen homma, että siihen päästiin. Tuli viisi palkkaryhmää ja neljä palk-
kaluokkaa. Palkkaryhmät määriteltiin työarvostelun perusteella, ja palkkaluokat 
riippui työntekijän henkilökohtaisista meriiteistä. Ja sovittiin niin, että työnjoh-
tajat tekee tämän meriittiarvostelun joka osastolla. Neuvottelut saatiin valmiik-
si 1972. Yksi ehdoista oli, että kukaan ei saa huonompaa palkkaa. Kaikkien on 
saatava pieni palkankorotus, kun siirrytään systeemistä toiseen. Joka ainoa sai 
tiedotuksen tästä.

Siellähän oli sitten se pulma, että siellä oli ne tuhatkunta suomalaista. Työnantajil-
la ei ollut ketään virkamiestä, joka osasi suomea. Ammattiyhdistyksellä oli yksi ja 
se olin minä. Sitten tehtiin sopimus siitä, että minä tiedotin kaikille suomalaisille. 
Siinähän meni semmonen 2–3 viikkoa kun kaikki käytiin läpi.

Sitten piti työhuonekunnassa tehdä virallisesti päätös, että siirrytään tähän uu-
teen palkkajärjestelmään. Siihen piti saada jäsenten siunaus. Olikohan se sitten 
keväällä vai syksyllä se työhuonekunnan kokous, jossa oli eniten porukkaa kun 
koskaan. Oltiinkohan me tuossa Lunbybadetin vastapäätä olevassa koulussa vai 
Burgårdenin lukiossa. Koulu oli niin tupaten täynnä ihmisiä, että ei siitä tahtonut 
tulla yhtään mitään siitä kokouksesta. Kaikki huusivat toistensa suuhun.

Sitten saatiin kuitenkin päätös, että siirrytään kuukausipalkkaan. Se tietysti ai-
heutti tietyn näköisiä kitkauksia. Tuli villi lakko, semmonen pari päivää. Ja olihan 
siinä esimerkiksi telinerakentajat. Nehän hankki valtavasti urakalla, kun ne repis 
telineet tankeista. Ne teki yksinkertaisesti niin, että ne repi sieltä tankeista teli-
neet alas tankin pohjalle ja nosti romut ylös. Sen jälkeen oli valtava korjaushomma 
siellä alhaalla tankissa, putkistossa. Se tietysti aiheutti kustannuksia yhtiölle ja 
laiva tuli kalliimmaksi rakentaa kuin oli ajateltu. Ne tienas ainakin kolme kertaa 
enemmän tunnissa kuin tavallisesti. Ja siinä tuli se, että ne häviää kuukausipal-
kassa, minä tiedän, että se joitakin suomalaisiakin miehiä suututti. Minä sanoin, 
että tuokaas pojat tänne ne vuositulonne viime vuodelta, niin katotaan, minkä 
palkan nyt saatte kakstoista kertaa vuodessa. Mutta ei kukaan tuonut. Nimittäin 
kyllä kaikki siinä hankkis. Sitten se kesti lähes kymmenen vuotta, ennenkuin koko 
systeemi oli loppuun ajettu ja jähmettynyt. Kaikki sieltä alhaalta oli noussut ylös. 
Etuna oli myös se, että se vei pois sen urakkajahdin. Työtahti muuttui rauhalli-
semmaksi, mutta se tuli kuitenkin halvemmaksi työnantajalle sillä tavoin, kun 
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saatiin vähitellen oikeat ajat, mitkä tarvittiin työn suunnitteluun. Työtekijälle se 
merkitsi, että tiesi aina, mitä saa käteen. Vaikkei ollut mitään tekemistä.

Työympäristön kannalta etu oli myös suuri. Me oltiin ensimmäinen teollisuus-
työpaikka kaivosten jälkeen, jossa kuukausipalkka vietiin läpi. Kyllähän se sitten 
toimi, kun kaikki oppis käyttämään ne edut, mitkä siinä oli.”

Tankkeja ja telakoita

”Tankkereita tehtiin paljon. Loppuvaiheessa tehtiin melkein mitä vaan, kolme 
pakastealusta Sahlénille ja kaksi matkustajalaivaa sekä jäänmurtaja. Ja me tehtiin 
myös yksi rättinukke! Neuvostoliiton Muurmanskiin tilaama jättiläiskokoinen uiva 
telakka sai lempinimen Trasdocka, kun se kolhiutui moneen otteeseen.”

Yksi monista Neuvostoliittoon rakennetuista uivista telakoista Götaverkenillä. Taustalla 
näkymä kaupungin keskustaan. Kuva: Sjöfartsmuseet Akvariet i Göteborg
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 – Eero kertoo Trasdockan rakennusvaiheista:

”Kyll se tehtiin kokonaisuudessaan Arendahlissa, mutta siinä loppuvaiheessa tuli 
vähän kiire. Ja aina ennenkuin luovutetaan mitään alusta, tehdään koeajo. Tällä 
tehtiin sitten koeajo Hakefjordin ulkopuolelle. Siinä oli ponttoonit, jotka irrotet-
tiin ja tyhjennettiin tai täytettiin niin, että se pystyi nostamaan itse itsensä. Pont-
toonit pantiin telakan alle. Ne ja sivuvallit täytettiin vedellä, jotta telakka saatiin 
painumaan alas.

Nää herrat sitte. Siellä on tietysti aina isot herrat mukana kun ollaan koeajolla. 
Jossain vaiheessa sitten, olikohan ne vähän liikaa juoneet, tehtiin koe, että ensin 
upotettiin ne vallit, jotka oli 3–4 metriä leveät. Ne täytettiin vedellä niin että se 
putos alas. Sitten kun ne oli saatu sinne alas, siihen syvyyteen, kun oli tarkoitus, 
sitten ne piti tyhjentää. Molemmat vallit piti tyhjentää samananaikaisesti. Mutta 
siinä kävi niin, että se toinen puoli tyhjeni vähän nopeemmin ja ulkopuolella ole-
van veden paine työnsi vallin seinät sisään.

Siinä ei sitten ollu enää kuin kolme tai neljä viikkoa luovutukseen. Siinä sitten hä-
pinä kävi, että mitäs tälle nyt tehdään. Ne totes melko pian, työnantajapuoli, ettei 
ne pysty tätä niin nopeesti suunnittelemaan, että heidän täytyy puhua tästä am-
mattiyhdistyksen edustajien kanssa. Minä sattusin olemaan sen ryhmän työhuone-
kunnan johtokunnassa, jota tämä pääasiassa koski. Me istuttiin sitte miettimään. 
Konsernissahan oli erikoismiehiä repimään laivoja, jotka oli rikkoutuneet. No, me 
haettiin Cityvarvilta miehet repimään. Ne tuli ja sit pysäytettiin kaikki muu tuo-
tanto tai pistettiin säästöliekille niin, että tää oli etusijalla. Vuorokauden ympäri 
tehtiin työtä. Sitä ennen neuvoteltiin.” Eero pitää tauon ja muistelee. ”Meillähän 
oli siinä työhuonekunnan johtokunnassa valtti käsissämme: me neuvoteltiin sit-
ten niin, että nää, jotka osallistu siihen, jotka oli yhtiötä palvelleet vuorokaudet 
ympäriinsä siinä hommassa, ne haettiin taksilla keskellä yötä kotoa töihin ja ne 
sai palkan koko ajalta, ruokatunnit kaikki. Työhuonekunnan johtokunnan vara-
puheenjohtaja tuli sanomaan, että kyllä te pojat saatte antaa periksi, älkää nyt 
enää ajako, ne menee ihan sekaisin. Sitten pistettiin siihen sopimukseen myös 
sellainen kohta, että jos se alta kolmen vuorokauden tulee valmiiksi, niin ne saa 
normaalipalkan. Kaikki oli ihan varmoja, että siinä menee vähintään viikko–puo-
litoista. Sit kun tää sopimus oli tehty, mentiin kahvitupaan, haettiin koko porukka 
ja kerrottiin, että näin ja näin ovat ehdot. Sieltä yksi työntekijä huusi, että ei me 
kapitalistityönantajaa auteta. Silloin sieltä tuli yks vanha suomalainen ukko, joka 
nousi ja sanoi, kyllä sinä poika saat pitää suus kiinni. Ne tulee pyytämään meiltä 
apua, niin silloin me autetaan.
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Kaks ja puolvuorokautta meni, niin oli homma valmis.” Eero pitää tauon ennen-
kuin jatkaa: ”Sitten tuli ylin johto kysymään, että mitä te teitte? Ei me muuta tehty 
kun puhuttiin miesten kanssa, sanottiin mistä on kysymys. Tekin saisitte oppia 
sen. No me kerrottiin se sitten pojille. Ne sano, että höh, näytettiinpä niille, että 
osataan mekin!”

Laivanrakennus alkoi hiipua, ja tuli erilaisia hankkeita, mm. Projekt 80.

”Sitä pidettiin mielenkiinnottomana hommana, tyhjänpäiväisenä. Ainoa tarkoitus 
oli voittaa aikaa, palkkahan juoksi. Ja monella työntekijällä oli se käsitys, että en-
hän minä ole aiheuttanut tätä, että saavat ne hoitaa mulle uuden työpaikan, jotka 
ovat tämän aiheuttaneet. Ei ollut sitä omaa aktiivisuutta silloin. Ja luultiin vielä 
silloin, että työn saanti oli yhtä helppoa kuin ennen, että menee vain portista ulos 
ja kävelee toiseen paikkaan. Siitä me opittiin, että sellaista systeemiä ei enää ollut.

Seuraava vaihe oli sitten, että kaksi henkilöä työhuonekunnasta sai tehtäväksi käy-
dä läpi koko lainsäädännön, eläkelainsäädännön, vakuutukset, ja löytää systeemi, 
millä taataan jonkun näkönen turvallisuus vanhemmille henkilöille. Ja sitten tuli 
tämä 58,3 vuotta. Sehän lähti Götaverkeniltä. Meitä kutsuttiin mustaeläkeläisten 
tekijöiksi, esimerkiksi Uddevallan telakkalaiset haukkui meidät pataluhaksi. Mutta 
sitten, kun Uddevallan aika tuli panna pillit pussiin, niin sieltä tuli puhelinsoitto 
ja kysyttiin, miten te teittekään tämän homman? Sen jälkeen henkilöstön vähen-
nyksiä tapahtui suurin piirtein joka vuosi vuoteen 1989 asti. Se tuli lopulta niin 
suosituks, että loppuvaiheessa ne, jotka oli vanhempia, 58–59-vuotiaitaa, tulivat 
sanomaan, että ettehän te unohda meitä. Niillä oli yli 100 % korvaus ensialkuun. 
Sitten se putosi loppuvaiheessa. Mutta periaatteessa niillä oli suurin piirtein 
100–prosenttinen korvaus siihen asti, että ne sai eläkkeen. Ja siihen aikaan sai 
eläkkeen myös työmarkkinapoliittisista syistä.

Sitten ne rupes, nää suuret yhtiöt, käyttään sitä struktuurimuutoksissaan. Kun ne 
nuorensi työntekijäkaartiaan, niin ne käytti tätä. Sitten se kiellettiin. Lait muu-
tettiin.”

Lopun alkua

 – Muuttiko moni Suomeen?

Pikemminkin täältä värvättiin Suomeen, Eero tähdentää. ”Täällä kävi henkilökun-
taporukkaa Suomen telakoilta. Minäkin juttelin joidenkin kanssa. Se, mitä me pai-
notimme oli, että jos yritykset saavat täältä väkeä, niin halusimme varmistaa, että 
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heillä on asunto ja koulut lapsille valmiina. Aikaisemmin oli kuulunut sellaista, että 
kun joku oli lähtenyt, ei ne lupaukset pitäneet paikkaansa. Me sanottiin suoraan, 
ettette te täältä ketään saa, jollette pidä sanaanne. Tääll oli jo käyny semmosia, 
jotka valehteli. Ei ne lähde niin helposti enää. Mut kyllähän ne teki aika vakavia 
yrityksiä värvätä täältä suomalaisia takaisin.”

 – Milloin totesit itse, että on tehtävä muuta?

”Jossain vaiheessa 80–luvun loppupuolella rupesin miettimään, että on tehtä-
vä jotakin muuta. Ruotsalaiset sanoo että ”det finns trygghet i det bestående”, 
minä muotoilin sen niin, että ”det finns ingen trygghet i det bestående, det finns 
trygghet i förändringen, det gäller att styra den”, eli että on itse ryhdyttävä toimiin. 
Siinä vaiheessa rupesin sitten katsomaan, mitä mulla on kapsäkissä. Huomasin, 
että mulla oli aika paljon kapsäkissä: mulla oli poliittista toimintaa, mulla oli am-
matti, mulla oli peraatteessa kaikki, mitä tarvittiin esimerkiksi vakuutuskassan 
tai työnvälityksen virkamieheksi. Sittenhän mulla olis ollu mahdollisuus hakea 
työtä LO:n oikeusturvasta. Ja multa kysyttiinkin, olisinko valmis muuttamaan 
Tukholmaan. Olisin päässyt asiain käsittelijäksi, mitkä meni LO:n oikeusturvan 
kautta tuomioistuimiin ja sillä tavalla. Mutta vaimolla oli töitä täällä ja lapset 
oli kouluiässä ja täällä kaikki, niin en halunnut muuttaa. Sitten minä hain työn-
välitykseen. Ensimmäisellä kerralla en saanut sieltä töitä, toisella kerralla sain. 
Olin siinä välillä Cityvarvilla tammikuusta toukokuuhun 1990. Sitten menin 
työnvälittäjäksi ensin Backaan, Kvilletorille ja sitten Angerediin vuonna 2003. 
Eläkkeelle jäin v. 2009.”

 – Eero summaa telakka–aikaa:

”Kyllä se mun käsittääkseni oli valtavan hyvää aikaa. Kyllähän ne työt oli raskaita ja 
likaisia. Talvisaikaan pakkasta oli 10–15 astetta. Kun se alkoi olla yli sen ei menty 
työpaikalle. Kesällä taas oli 40–50 astetta lämmintä ahtaissa tiloissa. Jos siellä jou-
tui 5–10 minuuttia työskentelemään, ei urakkahommasta tahtonut tulla mitään.

Erikoista telakoilla oli valtavan vapaa työ. Eihän sitä kukaan kysynyt mitä sä teet, 
kunhan vaan se homma tuli valmiiks. Ei se oikeastaan muuttunu siitä mihinkään. 
Ja moni sanos, eihän tuommosessa paikassa voi olla. Mutta kyllä siellä vaan oltiin. 
Hankittiin sen verran hyvin.

Kyllähän siellä oli melkoista pallottelua, mutta sulla oli se vapaus, sä pystyit liik-
kumaan siellä koko alueella. Jos sull oli tyhjää aikaa, sä voit kävellä kilometrin 
sinne toiseen päähän ja kattoa, kun se laiva tuli ulos. Mutta esimerkiks sielläkin 
hallissa, missä minä olin suurimman osan aikaa, siellä tehtiin vain lohkoja. Ei se 
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lohko kertonu ennen oikeastaan yhtään mitään, ennenkuin se oli yhdistetty niihin 
muihin lohkoihin. Saatiin se makkaran siivu, 14–15 metriä pitkä, niinkuin me sa-
nottiin. Kyyyll se oli, en minä sitä aikaa vaihtais, kyll se niin paljon antoi. Etenkin 
se, kun sai näitä ammattiyhdistystehtäviä, niin alkoi ymmärtää yhteiskuntaa, mi-
ten yhteiskunta toimii. On valtava etuoikeus saada edustaa työtovereita, moni ei 
ymmärrä sitä. Onhan siinä vastuuta myös, mutta sitä voi aina kysyä neuvoa. Oon 
mä joskus sanonu, ettei ne aina oo oikeass, mutta sittenhän saa potkia takamuk-
sille, jos olen väärässä. Kyl toinen juttu on se, jota ei usein mainita, on se kunnal-
linen äänioikeus, se lähti oikeastaan telakoilta. Perustettiin nää suomenkieliset 
sosiaalidemokraattiset yhdistykset ympäri maata ja sovittiin, että nyt lähdettiin. 
Ei se ois koskaan onnistunu Suomi–seurojen kautta tai Keskusliiton kautta. Se 
oli ajettava poliittista tietä. Sit se oli valtava pettymys, kun äänestysprosentti jäi 
niin matalaksi.

Laivanrakennusta Arendalin telakalla, rakenteilla kaksi laivaa. Kuva: Sjöfartsmuseet 
Akvariet i Göteborg.
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En mää oo koskaan katunu sitä, että mä rupesin tämmösiä ammattiyhdistys-
hommia hoitaan. Me tehtiin melko paljon suomalaisten hyväksi, käännettiin 
esimerkiksi melkein koko metallin opintomateriaali suomeksi. Me saatiin myös 
suomenkielisiä kursseja telakkalaisille. Sehän siinä oli, kun oli tapahtumien kes-
kipisteessä, niin sai sen tiedon.

Eero Virtanen
 � Syntynyt 1944, kotoisin Turusta
 � Ruotsiin Södertäljeen 1965
 � Scania Vabis-tehtaalla vuonna 1965, 

Uddevallaan–Göteborgin Arendalille vuosina 1965– 1967
 � Suomessa asepalvelus vuonna 1968
 � Götaverken Arendal ja Cityvarvet, lähes yhtäjaksoisesti 

vuosina 1969–1990, 
Työnvälitys (valtiollinen) vuosina 1990–2009 eläkeikään asti

 � Asuu Göteborgissa
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Salme Paasonen

”Minä oon aina työni tehny eikä siitä ole tarvinnut sanoa”

Salme Paasonen oli ammattitaitoinen nosturinkuljettaja jo aloittaessaan Eriks-
bergillä v. 1965. Ennen sitä hän oli työskennellyt samoissa tehtävissä Turun 
Wärtsilän telakalla kymmenen vuotta. Kun Salme muutti Ruotsiin perheineen, 
hän meni ensin Volvolle yhdessä miehensä kanssa, mutta telakkatyö houkutteli.

”Ensimmäisenä työpäivänä hirvitti, miten selviytyisin. Olin sisällä konehallissa, 
missä rakennettiin suuria moottoreita. Ja mull oli etuna, että se oli ihan saman-
lainen työ, mitä olin tehnyt Suomessa. Tiesin joka työmomentin niin, ettei ollut 
mitään vaikeutta vaikken kieltä osannutkaan. Mutta silti se minua jännitti. Kraa-
nanosturin ajo on tarkkuustyötä. Kuljettajan on siirrettävä satojen tonnien lasti 
tietystä paikasta toiseen millimetrin tarkkuudella. Koko ajan on myös ajateltava 
alhaalla olevia työtovereita. Se on melkoista yhteispeliä.

Ja minä olin niin yksin siellä kraanakopissa 25 metrin korkeudessa. Että kun me-
nin aamulla kello kuusi aamutuuriin, niin en tullut edes vessaan välillä, vaan olin 
siellä siihen asti, kun kolmen jälkeen lopetettiin. Sitä samaa työtä tein koko ajan. 
Työ ei sinänsä ollut raskasta, mutta se oli sitä psyykkisesti, kun ei kieltä osannut. 
Siellä sattui pari sellaista tapausta, että nosto epäonnistui, kun taakka oli lastattu 
väärin. Eikä se ollut ollenkaan minun vika, mutta kun en osannut kieltä, en voinut 
itseäni puolustaakaan. Eikä mua siitä kukaan syyttänytkään.

Meteli siellä oli kova ja menetin näköni siellä, kun lamput häikäisivät suoraan 
silmiin. Suomessa oli lampuissa varjostimet niin, että ne ei häikäiseet. Mutta 
täällä ne kirkkaat säihkevalot osuivat suoraan silmiin niin, ettei nähnyt mitään. 
Silloin minä jouduin hankkimaan silmälasit. Olisinhan minä voinut siitä sanoa, 
mutta kun ei aina viitsinyt tulkkiakaan vaivata. Siellä oli oikein hyvä suomalai-
nen tulkki silloin alussa. Mutta se sai lopputilin, kun se hoiti liikaa suomalais-
ten asioita, sanottiin. Muuten olin oikein tyytyväinen työhöni ja ne pitivät mua 
oikein hyvin.

Kun mä istuin siellä ylhäällä kraanassa, pystyin hyvin seuraamaan, mitä alhaal-
la tapahtui. Täytyy sanoa, että tääll ei ollut työmoraalia. Siell oli kaksi semmosta 
poikaa, ne oli kaiken lisäksi suomalaisia. Niiden piti mennä ulos laivaan töihin, 
mutta joka aamu ne jäi istumaan sinne alas ja vasta kun verkmestari tuli metrin 
päähän ne nousi ja lähti töihin. Samalla tavalla oli kahvirastien kanssa. Monet jäi 
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vain istumaan sinne pitkäksi aikaa, ja se oli talon aikaa! Suomessa ei ollut niin. 
Siellä mentiin ehkä liiankin pitkälle silmän palvonnassa, mutta siellä ei tällainen 
olisi käynyt. Siell oli kunnioitus korkeempi.

Täällä hallit olivat paljon likaisempia. Suomessa minä tein siellä ylhäällä käsitöi-
täkin, mutta täällä se ei olisi käynyt päinsä, niin likaista se oli. Siell oli yks suoma-
lainen föörmanni, joka jäi joskus mun kans juttelemaan. Minä ihmettelin hänelle, 
että kuin nää koneet hyväksytään, kun ne on näin likaset ja öljyiset. Ja kun koeaje-
taan, niin halli on täynnä savua, kun öljy palaa ja lika palaa ja ne on ruosteisia. Hän 
vastasi vähän leikillään että, sen takia suomalaiset on niin köyhiä, kun ne tekee 
liian tarkan työn. Se oli pääasiassa Norja, joka osti ne laivat ja ne ei aja kuin pari 
vuotta niin ne myyvät laivat edelleen kehitysmaihin. Suomessa ostajat oli venä-
läisiä: ne oli joka päivä ja joka työmomentissa mukana ja seurasivat. Siellä pestiin 
joka päivä koneosat, se oli naisten työtä. Kraanat oli myös semmosessa kunnossa. 
Täällä minä sain semmosen alkoholistin kraanan ja kannoin sieltä ämpärikaupalla 
pissapusseja ulos, jotta sain vähän oordninkia. Siell oli sitten jo kunnon rappuset, 
joissa oli kaiteet, mutta alkuaikoina minä kiipesin seinään kiinnitettyjä askelmia 
pitkin. Mutta ne rautaraput saattoi olla joskus liukkaita, kun oli öljyä tippunut. 
Mutta kyllä minä viihtysin siellä.

 – Mikä parasta – että työ luisti, ne oli niin kiitollisia mulle ja arvostivat!

Olen aina ollut tarkka siitä, että ollaan oikeudenmukaisia. Muistan, kun föörmanni 
kulki varoittamassa, että liian aikaisin lopetetaan työt ja tullaan jonoon leimaa-
maan korttia. Ja että pidetään liian pitkät kahvirastit. Niin Rock–Olga, joka oli 
mun työkaveri, sanoi sille föörmannille, että älä mene sitten Salmelle sanomaan, 
sillä hän ei tule koskaan alas. Mutta se tuli, ja minä en siitä tykännyt. Mutta kun 
en kieltä osannut, en voinut sanoa mitään. Mutta olin vähältä räjähtää ja minä 
itkin. Niin sitten vaan sanotaan, että laki on sellainen, että kaikille pitää sanoa. 
Minä oon aina työni tehnyt, eikä siitä ole tarvinnut sanoa,” Salme tuohtuu vielä-
kin sitä muistellessaan.

”No, sitten viimeksi sain ajaa sellaista jättikraanaa, 135–tonnista norjalaista. Se 
kraana oli katastrofi! Minä ajattelin mielessäni, vaikken kenellekään sanonut, että 
jos perfektin tekee niin se on hyvä. Mutta jos tekee täyden suden niin siinäkin pitää 
olla mestari, ja se kraana oli täysi susi.” Muistellessaan Salme lyö kätensä yhteen.

”Herranjumala se oli hengenvaarallinen se kraana. – Viimeiseen asti minä sitä sit-
ten ajoin, mutta se oli kauhea! Se oli suunniteltu ihan väärin, ei mitään työsuoje-
luajatusta takana. Siinä oli sokeita kulmia, jotka saattoivat olla hengenvaarallisia. 
Kuljettaja ei nähnyt, mitä alhaalla tapahtui, vaan sitä piti peilien avulla ohjata.”
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Työstä maksettiin hyvin

”Palkka oli hyvä ja siitä saivat Suomessakin kuulla. Kerran sattui nimittäin niin, 
että kun minä siellä ylhäällä yksin istuin, niin näin, että siellä alhaalla seisoi yksi 
tutun näköinen mies. Silloin oli tilipäivä, palkka saatiin vielä käteen. Kun minä 
kapusin alas, kun mun työaika loppui, niin kävi ilmi, että se oli se meidän enti-
nen pääpomo Turusta, joka oli siellä käymäss, suomenruotsalainen. Minä sain 
tilipussini ja mulla oli hirveesti ylitöitäkin silloin. Niin minä sain näyttää sille. 
Se oli kaksi ja puoli kertaa enemmän kuin olin saanut Suomessa. – Suomessa ei 
siihen aikaan naisten työtä arvostettu. Palkka oli paljon pienempi kuin miehillä.

Minä tein hirveesti ylitöitä, 13–tuntisia pyhiäkin. Työkaverit sanoivatkin joskus, 
että asutko sä vallan täällä. Minä tienasin silloin paremmin kuin mun mies Vol-
volla. Se oli silloin, kun me se talo ostettiin.

Me asuttiin alkuun huoneen ja keittiön asunnossa kahden lapsen kanssa. Mutta 
kun olimme vähän aikaa olleet, halusimme ostaa oman talon. Löysinkin sitten 
tämän talon ja ihastuin siihen heti. Tää ei ollut liian iso ja oli lähellä työpaikkaa. 
Eriksbergillä oli silloin oikein mukava tulkki ja hän oli aiemmin sanonut minul-
le, että jos aiotte taloa hankkia, niin saat Eriksbergiltä edullista lainaa. Tule vain 
minun puheilleni.

No, minä menin heti seuraavana päivänä aamulla ennen työvuoroa, kun minulla 
oli iltatuuri. Kun tarvittiin tulkkia, piti mennä työhönottoon. Se vanha tulkki oli 
saanut potkut, koska oli liian suomalaismielinen ja siellä oli uusi tulkki. Tämä uusi 
tulkki sanoi, että ei hän ole kuullutkaan, että Eriksberg jollekin lainaa antaisi, mutta 
mennään suoraan sinne ylemmäs. Sosiaalipäällikön puheille me menimme. Kun me 
mentiin sinne, niin tulkki kertoi, että minä olin lainaa hakemassa, kun me ostetan 
talo. Se herra rupes nauramaan. Ja sano, että täällä Ruotsissa on kyllä tapana, että 
miehet hakee lainaa eikä naiset. Ja siks toiseks ulkomaalainen ei saa täältä ostaa 
kiinteistöä. Tulkki käänsi sitt mulle ja minä sanoin, että okei. Ja se tulkki oli sitte 
ilkeä, kun se oli jo itsekin ollut samaa mieltä. No, ei se meidän kiinteistökauppaa 
estä, minä ajattelin ja lähdin sieltä. Sitten tuli kuitenkin itku, kun minulle oli se jo 
melkein puoliksi luvattu aikaisemmin. Niin paljon kiukutti. Menin sitten halliin ja 
kerroin tutuille. Mun pomo oli sitten kysynyt kavereiltani, että mitä Salme itki, kun 
se tuli töihin. Pomo oli harmitellut, että miksi se sinne meni. Jos olisi tullut hänen 
puheilleen, olisi ilman muuta saanut lainaa. Mutta mistä minä tiesin!

Alpo, mun mies, meni Volvolta kysymään lainaa, niin ne sanoi ensin, että huo-
neistoon annetaan, mutta ei talon ostoon. Mutta ne oli kuitenkin kysyneet, että 
oletteko te itse säästäneet? Niin Alpo sanoi, että kyllä. Ja niin ne antoivat lainan.
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Samanlaista kiusaamista oli ollut silloinkin, kun minä aloitin Eriksbergillä. Kaik-
ki oli jo sovittu, niin sitten se herra näytti minulle sellaista kaavaketta. Siellä oli 
sellainen käytäntö, että kun oli päässyt töihin Eriksbergille, sieltä sai sellaisen 
kortin, jolla sai alennusta tietyistä kaupoista. Se herra näytti mulle sellaista listaa, 
jossa oli vallan suomalaisten miesten nimiä, jotka oli ostaneet vaatteita ja mitä 
kukakin ja hävinneet sitten. Ja hän halusi varoittaa, etten minä tee tällaista. Kyll 
mua on nöyryytetty sellaisissa paikoissa. Mutta kaikki kävi tulkin kautta, joten 
en pystynyt vastaamaan siihen. Minä en koskaan käynyt niissä kaupoissa, koska 
ne oli kalliita kauppoja. Kaiken näköistä on ollut. Kyll mun annettiin ymmärtää, 
etten väärinkäytä sitten, kun aloitin Eriksbergillä,” Salme huokaa.

”Ammattiliitossa olin aina mukana. Suomessakin olin ensimmäinen nainen, joka 
oli mukana, mutta sen jälkeen, kun oli ollut lakko, moni muukin liittyi. Minä ajat-
telin siinä perhettäkin.”

Ruotsin kieli hiersi

”Ruotsia minä en koskaan oikein oppinut, ja se vaivasi koko ajan. Kun laki kieli-
kursseista tuli, meillä oli telakalla kielikokeet ja olisin saanut 160 tuntia. No, minä 
olin hirveen positiivinen, että oppisin kieltä. Menin sinne kurssille muistaakseni 
kaksi kertaa. Siellä oli suomalainen opettaja, joka antoi niitten gubbejen koko ajan 
puhua suomea ja kertoa vitsejä. Minä sanoin, että anteeksi nyt vaan, mutta minä 
olen tainnut tulla väärään paikkaan. Kyllä minä suomea osaan, mutta minä halu-
aisin oppia ruotsia. Niin että en minä sitten enää mennyt sinne kolmatta kertaa.

Minua vaivasi edelleen se, etten osannut kunnolla ruotsia. Yhdentoista vuoden 
jälkeen minä otin virkavapaata telakalta ja menin Kursverksamhetin ruotsin kurs-
sille. Sen opettaja kannusti minua kovasti opiskelemaan. Mutta enhän minä voi-
nut olla kokonaan työstä pois, joten työnvälitys ehdotti, että menisin muutamaksi 
kuukaudeksi Å–hemmetiin sairaala–apulaiseksi. Ja niin siinä sitten kävi, että minä 
viihdyin siellä niin hyvin, että sanoin itseni irti telakalta. Palkkahan siinä pieneni 
paljon, mutta viihdyin siinä työssä. Ja olin siellä eläkeikään asti. Vain muutamaa 
kuukautta ennen eläkkeelle pääsyä sain sydäninfarktin ja jouduin sairaskirjoille 
muutamaksi kuukaudeksi ennenkuin jäin eläkkeelle. Kävin minä siellä vielä pit-
kään tuuraamassa. Niin siinä sitten kävi, että pian sen jälkeen, kun olin lähtenyt 
Eriksbergiltä, koko telakka pantiin kiinni. Ei siitä vielä silloin puhuttu.

Sitten kerran, vuosia myöhemmin, sattui niin, että joku vanha työkaveri sieltä osui 
raitiovaunuun. Eriksbergillä oli työt jo loppuneet, mutta heidät oli siirretty Göta-
verkenille. Niin se sano, että tule takasi sinne, me tarvittais kunnon kraanakuskia. 
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Ja minä hullu menin sinne työhönottoon. Ja olisin päässytkin sinne muuten, mutta 
siellä oli työhönottokielto. Onneksi! Muuten minä olisin niitä vanhoja kraanoja 
joutunut ajamaan. Kyllä minä aika narrattavakin olen joskus ollut.” Salme nauraa.

Salme on tehnyt työtä tyypillisessä miesvaltaisessa työpaikassa telakalla ja tyy-
pillisessä naisvaltaisessa ympäristössä vanhustenhoidossa. Molemmissa hän on 
viihtynyt. Millä tavalla työnteko eroaa naisten ja miesten kanssa työskennellessä?

”Minä olin 20 vuotta kraanakuskina ja miesten kanssa töissä, eikä ikinä ollut mi-
tään. Mutta kun naisten kanssa olin töissä, tuli kova kateus, koska minä olin pidetty.

Parasta työssä oli se, että työ luisti, ne oli niin kiitollisia mulle ja arvostivat!

Mun paras kaveri telakalla oli Rock–Olga, hän oli myös kraanakuski. Ja vaikka 
se ei osannut suomea enkä minä ruotsia, se tulkkasi mua monta kertaa ja auttoi 
muutenkin.”

Eläkkeelle jäätyään Salme asuu edelleen viehättävässä omakotitalossaan ja hoi-
taa puutarhaa. Hänellä on ollut myös oma koira aina viime vuosiin asti. Nyt hän 
hoitaa päivisin naapurin koiraa. Autosta hän joutui luopumaan hiljattain terveys-
syistä, mutta hänellä on oikeus kunnan järjestämään kuljetukseen (Färdtjänst). 
Kuljetukseen ei ole helppoa tottua, kun aina on itse ajanut. Lapsenlapset käyvät 
auttamassa Salmea monissa käytännön asioissa.

Salme Paasonen
 � Syntynyt Perniössä vuonna 1930
 � Wärtsilän Turun telakalla 10 vuotta ennen Ruotsiin muuttoa
 � Ruotsiin vuonna 1964
 � Eriksbergin telakalla vuosina 1965–1976, 

Å–hemmet vuosina 1977–1994
 � Eläkkeellä, asuu Göteborgissa
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Jukka Tamminen

”Kypärän väri ei vaihtunut työvuosina”

”Tulin Ruotsiin vuonna 1967 ja aloitin suoraan Götaverkenillä tammikuussa. Olin 
mennyt naimisiin ruotsalaisen kanssa ja hän halusi muuttaa takaisin Ruotsiin. 
Alun perin oli tarkoitus asua Suomessa, mutta sitten hän halusikin tänne. Olin 
ollut kenkätehtaalla töissä kymmenkunta vuotta, 15–vuotiaasta lähtien. Kotona 
tehtiin hommia, mutta tulin allergiseksi, niin oli pakko lopettaa. Ei ollut paljon 
valinnan varaa, kun lääkäri sanoi, ettei auta kuin ammatin vaihto.

En ollut alkuun ajatellut telakkaa, mutta työnvälityksessä sanottiin, että telakoilla 
on töitä vaikka kuinka paljon. Se oli jo täällä Ruotsissa. Menin sitten Götaverke-
nin työhönottoon ja sieltä kahden viikon koulutukseen Cityvarville, josta töihin 
Arendalille. Se oli aika uus silloin. Tarkoitus oli, että alan polttaa koneilla, mutta 
niitä paikkoja ei silloin ollut vapaana, joten siirryin runkohalliin. Siellä olin ensin 
kahdeksan kuukautta sliipparina ja sitten levyseppänä, ensin apulaisena ja sitten 
varsinaisena levyseppänä. Siellä skrovhallissa tehtiin ne isot kappaleet, jotka sit-
ten nostettiin tokkaan.

Alkuaikoina tehtiin pelkästään tankkereita. Sitten vasta, kun niitten myynti loppui 
tuli Stenan laivoja, muita matkustajalaivoja ja poraustorneja. Äkkiä siihen hom-
maan oppi, vaikka työ oli täysin erilaista kuin aikaisempi, kenkätyö Suomessa. 
Työt tehtiin sisähallissa ja siellä oli kyll kaikkia vehkeitä ilman puhdistamiseen, 
mutta ei niitä kukaan käyttänyt. En voi valittaa, sillä alussa sanottiin, että varas-
tosta saa hakea kaikkia vehkeitä. Mutta kun ei niitä vanhemmat miehet käyttäny 
niin tehtiin niikuin nekin teki. Se siinä syy oli. Turvavehkeiden kohdalla on aina 
kyse tottumisesta,” Jukka painottaa.

”Mun osastolla suurin osa oli suomalaisia. Melkein kaikki hitsarit oli suomalai-
sia, ja leyseppähommissa oli kans paljon suomalaisia. Meillä oli neljän miehen 
urakat. Sitten kun tuli kuukausipalkka, mulla meni kolme vuotta ennenkuin sain 
saman palkan. Mutta tykkään kumminkin, että kuukausipakkasysteemi oli paljon 
parempi. Me saatiin hyvät työkalut ja sitten lähti se stressi pois. Saattoi parem-
min suunnitella menonsa, kun tiesi mitä saa. Kun sai kerran kuukaudessa rahaa. 
Ennemmin ei tiennyt mitä sai ja koska sai. Kaikki siinä tienas mun käsittääkseni. 
Ja se oli myös oikeudenmukaista siinä mieles, erikoisesti hitsareissa, suomalaiset 
teki työt ja ruottalaiset sai parhaat urakat ulos.”
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Työtapaturmia ei Jukalle itselleen juuri sattunut, mutta kyllä hän näki monia pa-
hojakin tapauksia.

”Pari kertaa oon polttanu vähän itteäni, mutta ei mitään pysyvää vammaa ole 
tullut. Siellä sattui niitä kyllä. Munkin vierestä kahden metrin päästä tippui yksi 
mies alas, mutta se selvisi kyllä hengissä. Sain mennä varastoon ilmoittamaan, 
että tilaavat ambulanssin ja porukkaa hakemaan sen sieltä pois. Se oli telinemies, 
joka putosi kahdeksan metriä alas lattialle. Siinä oli tavaraa alla, mutta sillä oli 
hyvä tuuri, että se selvisi. Ennen tätä tapausta meni yksi hitsari sillä tavalla, että 
kun lähettiin rastille niin ruvettiin katsomaan, että missä se oli. Niin se oli luukus-
ta pudonnut, vaan kaksi metriä, mutta se oli lyönyt päänsä palkkiin niin pahasti, 
että henki pois. Perheellinen mies, molemmat suomalaisia.”

”Firmoja oli myös koko ajan. Samoja hommia tehtiin, enkä kuullut, että olisi jo-
tain skismaa ollut.

Arendalilla olin loppuun asti. Taikka viimeiset kaksi vuotta olin lainassa Saabin 
lentokonetehtaalla Linköpingissä. Ja sitten siirryin Cityvarville.

Mutta olin vielä Odenia rakentamassa, olin siellä putkimiesten mukana ja opin ne 
hommat kans. Putkia oli paljon ja ne tehtiin moneen kertaan kaiken lisäks. Siel-
lä oli paljon firmoja ja ne koplaili niitä väärin ja ne jouduttiin uudestaan tekeen. 
Siitä tuli kallis laiva. Olen jonkun kerran jälkeenpäin käynyt katsomassa, kun se 
on ollut täällä satamassa. Muistan, että katsoin täkillä ja tunnistin, että olen tä-
mänkin työn tehnyt.

Minä en osannut ruotsia, kun tulin tänne, koska Monika opetteli ensin suomen 
kielen. Mutta kävin siellä työpaikan ruotsin kursseilla jonkun verran. En kauaa 
käyny, kun oli ruotsi täällä kotona niin en minä sitä kurssia niin paljon tarvinnut. 
Sitten kävin niitä tulkkikursseja jonkun verran siihen aikaan, kun niitä aloitet-
tiin. Minä olin ollut siellä kaksi–kolme vuotta, kun kävin sen, koska oli tulkeista 
kova puute. Ensin oli kolmen päivän kurssi ja sitten viikkokurssi. Se oli joku kor-
keakoulu, missä oltiin. En muista kuka sen järjesti, mutta siinä oli paljon sellais-
ta sosiaalista ja ammattiliittojuttua, mitä tulkin piti tietää. Se oli hyvä, sillä siinä 
sai itsekin perustiedot yhteiskunnasta. Oli vaikea tulkata sellaiselle ulkomaalai-
selle, joka ei tiedä Ruotsista mitään. Täyty tietää jonkin verran systeemejä. Minä 
tulkkasin pelkästään suomalaisille. Suomalaisia oli silloin paljon, mutta ei mulla 
tulkkihommia usein tullu. Jos työnjohtajalle tartti jotain tulkata, niin se oli mel-
kein siinä. Silloin alkoi olla jo muitakin tulkkaamassa, niin ei niiden tarvinnu tulla 
mulle. Se oli enimmäkseen siinä työpaikalla, kun tulkkasin. Erikseen palkattuja 
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tulkkeja ei ollut, ei ainakaan mun tietääkseni. Eikä me siitä mitään maksua saatu, 
kun me ei oltu virallisia tulkkeja.

Ammattiyhdistyshommissa olin mukanan jossain vaiheessa. Ensin otin muuta-
man vuoden maanantaisin uusia miehiä vastaan. Ne ei olleet kaikki suomalaisia. 
Saattoi olla tanskalaisiakin, vaikka ei niiden puheesta ymmärtänyt mitään. Muu-
tama ruotsalainenkin oli. Käytiin läpi näitä ammattiliittojuttuja ja käytiin syömäs-
sä, ennen kuin ne aloitti työt. Linköpingin jälkeen olin Cityvarvilla pari periodia 
turvallisuusmiehenä.”

Telakan osakkaaksi

”Arendal pantiin kiinni sillä aikaa, kun olin lentokonetehtaalla. Olisin saanut töitä 
siellä Ångtekniikassa, mutta halusin mieluummin Cityvarville. Pääsin Cityvarville 
sillä ehdolla, etten lopeta kesken Linköpingissä. Sitten lyötiin City kiinni melkein 
heti. Ja porukkaa vähennettiin reippaasti. Mutta sitten työntekijät ottivat sen. Sinne 
jäi yksi tokka, mitä kukaan ei ostanut, joten me saatiin sillä ehdolla jatkaa, että 
omilla pärjätään. Me saatiin kaikki työkalut ja muukin ilmatteeks. Mutta rahaa ei 
saatu. Meillä oli ensin koko porukka, konttori, varasto ja kaikki mukaanluettuna 
85. Meitä oli joka ammatin edustajia ja sitten, kun lopetin siellä 15 vuotta myö-
hemmin, niin meitä oli 135.

Ne meinas ensin, että ei oteta työläisiä mukaan ollenkaan, konttorihenkilökunta 
ja myyjät vaan. Mutta eihän siitä mitään tullut. Minä sanoinkin siellä konttorin 
puolella, että luuletteko te, että miehet odottaa tuossa portin ulkopuolella? Ei se 
niin käy, ne lähtee muihin hommiin. Sitten ne valitsi meitä sen verran, että oli 
minimimäärä eri ammattien osajia. Heti kun tuli joku isompi homma, otettiin 
firmoja lisäksi. Kaikki sanottiin ensin irti ja sitten ne plokkas sopivat. Meitä oli 
vissiin kuus levyseppää, neljä tellinkimiestä ja muutama hitsari. Sitten tarvittiin 
porukkaa varastoon, putkimiehet ja kaikki tollaset. Maalarit oli kaikki firmoja. 
En minä muista maksettiinko me jotakin, voi olla että maksettiin 1 000 kruunua, 
mutta se oli niin pieni raha, ettei sitä muista. Jos olisi tarvinnut 50 000 laittaa 
niin sen muistaisin,” Jukka nauraa. ”Mutta eihän me tarvittu niin paljon, kun oli 
kaikki työvälineet valmiina. Minä juttelin yhden kanssa, joka oli konttorissa töis-
sä, ja se sanoi, että telakka ei koskaan siihen asti ollut mennyt voitolla. Sit vasta 
rupes meneen voitolla, kun ei rahaa tullut muualta. Me saatiin sitten bonukset 
voitosta. Ja me saatiin myydä osakkeemme hollantilaisille (DAMEN), sitten kuin 
ne osti sen. Se oli hyvä raha.
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Sitten ostettiin myös toinen tokka niin, että meillä oli jatkuvasti töitä. Ei kenen-
kään tarvinnut silloin kotona olla. Nyt kuulemma menee huonommin.”

Citytelakka on pääasiassa korjaus– ja huoltotelakka, mutta siellä on tehty myös 
erilaisia muutoksia mm. autolauttoihin ja Stena Linelle. Alkuun Jukka teki siellä 
enimmäkseen levysepän hommia, mutta myöhemmin työtehtävät muuttuivat.

”Viimeiset vuodet korjasin tokkaa ja otin laivoja vastaan. Se oli parempaa hom-
maa siinä mielessä, että siinä oli parempi työympäristö. Tein töitä yhden vuoden 
lisää niin, että jäin eläkkeelle 66–vuotiaana.

Tulin telakkahommin, kun silloin ei ollut muuta. Kyllä minä olisin Volvolle päässyt 
sitten myöhemmin silloin, kun Arendalilla vähennetiin porukkaa. Ammattiliitto-
porukkaa meni silloin paljon Volvolle. Ne sanoi mullekin, että ne hommaa mulle 
työpaikan siellä. Heitä on 30 miestä, eikä he tee muuta, kun pelaa korttia. Robotti 

Hitsari työssään Eriksbergillä 1970–luvulla. Kuva: Varvshistoriska föreningen i Göte-
borg.
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tekee työt. Vain silloin, kun jotain sattuu, pitää puuttua siihen. Mutta minä halu-
sin tehdä ulkona töitä. En minä halua istua missään konttorissa ja korttia pelata. 
Hyvä kun saa liikkua. Se pitää kunnos kun liikkuu.”

Citytelakalla tapahtui iso räjähdys korjattavana olleella Bonny–laivalla vuonna 
1984, mutta Jukka ei vielä silloin työskennellyt siellä. Muita onnettomuuksia kyllä 
sattui. ”Mun aikana kuoli yksi putkimies. Se oli vajeria laittamassa ruokatunnilla. 
Se oli väärin laitettu ja vaijeri veti sen alas tokkaan.

Työsuojelutyö sujui hyvin oman porukan kanssa, mutta firman miehet oli vähän 
eri asia. Niiltä ei kukaan vaatinu, että piti noudattaa turvaohjeita. Siitä minä olin 
joskus pahana, kun niiltä olisi pitänyt vaatia samalla lailla kuin omiltakin. Ne oli 
kuitenkin käytännöllisesti katsoen kaikki perheellisiä, niin se olisi ollut paha, jos 
niille jotain sattui. Ne oli monet puolalaisia silloin. Mutta oli ne sitten Puolasta tai 
mistä tahansa, ei sillä ole minun mielestäni merkitystä. Ei niiden tarvinnut pitää 
kypärääkään siellä, kun ne oli niinkuin ne oli tottuneet oleen. Muuten ne oli hy-
viä ammattimiehiä, jotka Citylle pääsi töihin. Ne oli Puolasta tai Romaniasta ne 
firmatkin. Kyllähän ruotsalaisten firmojen työntekijät pitivät kypärää ja muuta. 
Ne tiesivät, että vakuutukset ei toimi, jos on laiminlyönyt turvaohjeet.

Minulla ei kypärän väri vaihtunut työvuosina. Se oli aina sama, se keltainen. Minä 
tykkäsin, että kun on perheellinen, ja työ on asiallinen ja palkka hyvä, ei ole mitään 
syytä lähteä reissuhommiin. Huomasin sen silloin, kun olin komennuksella siellä 
lentokonetehtaalla kaksi vuotta. Olin laskenut, että 8 000 kruunua kuussa olisi 
pitänyt jäädä puhtaana käteen ylimääräistä, mutta kaikki meni, ehkä kymmenen 
prosenttia jäi. Sain autoon uudet vieterit ja vähän ylimääräistä, mutta se häviää 
niin, ettei huomaakkaan. Mulla oli tuttu kaveri, joka oli reissuhommissa. Ja jos-
kus se soitti jopa kotiin ja pyysi rahaa, että pääsi kotia käymään. Kun on kiinteä 
työpaikka, on parempi pysyä siinä.”

Jukka Tamminen
 � Syntynut 1942, kotoisin Punkalaitumelta
 � Ruotsiin vuonna 1967
 � Götaverken Arendal ja Cityvarvet vuosina 1967–2008
 � Eläkkeelle 2008
 � Asuu Göteborgissa
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Pertti Lehto

”Me oltiin kaks hullua suomalaista, piti näyttää, että pojat painaa”

”Se oli 1969 heinäkuussa. Lindbergin Leifillä oli Tukholmassa firma. Kun sillä oli 
vähän huonosti hommii välillä, niin raumalaisii kavereita tuli sinne Uudenkau-
pungin telakalle. He sanoivat, että mitä te täällä töitä teette tuommosella palkalla, 
tossa on numero, soittakaa siihen Leifille. Sillä oli suomekielinen työnjohtaja. No, 
mehän lähettiin sinne, kaks levyseppää ja minä, hitsari.

Se oli vielä niin hyvästi, että tän yhden kaverin, Arimon sisko asui Tukholmassa. 
Sisko oli naimisissa ruotsalaisen kanssa. Siellähän me saatiin assuu ensimmäinen 
viikko. Sitte hommattiin kämppä, ja siellä me oltiin sitte joukuuhun asti.

Ja siellä oli tämä Vaihela, Seppo Vaihelan isä. Hän oli Ekensbergin varvilla insinöö-
rinä. Se sano, että lähtekää mukaan, hän muuttaa Göteborgiin ja perustaa oman 
firman, Vaala AB:n. Firma tekee töitä Eriksbergille. Meitä oli neljä kaveria, jotka 
lähdettiin ja tehtiin töitä Eriksbergillä. Se oli joulukuussa 1969.

Hitsaushomman olin oppinut jo ammattikoulussa. Olin myös ollut Uudenkau-
pungin telakalla neljä vuotta. Siellä me tavattiin niitä kavereita, jotka sanos, että 
Ruotsissa tienaa paljon paremmin, menkää sinne. Me ajateltiin, että mennään ny 
kattomaan, kun on kesäloma tässä. Tehdään tommonen pikkunen reissu vaan. 
Höh, sitten kun tänne tultiin, niin sittenhän tuli jäätyä.” Pertti jää miettimään 
vauhdikkaan kertomuksensa päätteeksi.

”Vaimon löysin sitten vuonna 1971. Sit tuli jäätyä. Ajateltiin, että kun on nuori, 
niin ei sill oo mittään väliä missä asuu. Pääseehän sinne Suomeen sitte aina. Se 
vaan lykkäänty ja lykkäänty. Nyt olen juuri tullut lomalta Suomesta. Meillä on 
niin paljon tuttuja siellä Iisalmen puolessa, vaimon kotiseudulla. Mutta täällä on 
lapsenlapset! Se on vaikeeta. Näin lomien jälkeen tuntuu, että pitää päästä äkkiä 
Suomeen. Mutta kun vanhemmaksi tulee niin sitä ajattelee, että samanlaista se 
on siellä.

Vanhin poika kävi viisi vuotta suomalaista luokkaa, silloin niitä oli vielä Mölnda-
lissa. Osaahan se suomea vieläkin, mutta silloin osas kirjoittaa ja kaikki. Silloin 
olis pitäny pakata vehkeet ja häipyy. Mutta kyllä tää hyvä maa elää on, ei tääll 
mittään probleemia koskaan ole ollut.
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Kun sitten aloitin työt Eriksbergillä, niin heti laivaan vaan hitsaamaan. Kun oltiin 
vähän yli kakskymppisiä, niin minä muistan, kun se kontrollantti vähän ensin 
katteli meitä, kun me hitsattiin näitä tärkeitä skarveja. Mutta se näki, että kyllä 
nuo ossaa, perhana! No mikä ettei, tässähän on jo monta vuotta hitsattu. Se katto 
vaan, kun nuoria oltiin. Ja kauheita tietenkin suomalaiset työmiehinä. Hiilipui-
kollakin sitten poltettiin täkkien alla niitä palkkeja, eihän meillä mitään suojia 
ollut. Sellainen kangasrätti naamaan tosta ylitte vaan. Silmätkin oli monta kertaa 
niin maalattu, että meni kolmekin päivää, ettei se lähtenyt pois. Hiilipölyä oli niin 
kovasti. Kyllä sitä on myrkkyä saanu. Nyt on kyllä Cityllä hyvästi. Meillä on aina 
raitisilmavehkeet mukana.

Tein sitten hommia, Finnbodassakin Tukholmassa kuukauden verran. Mutta 
1971 kesällä päätin, että nyt minä lähden Suomeen. Mutta en minä mihinkään 
Suomeen mennyt.”

Citytelakasta monivuotinen työpaikka

Sitten minä menin Citylle. Mun piti mennä oikeastaan sinne pannuverstaalle, se 
olisi ollut paljon siistimpää hommaa. Mutta kun ei kieltä oikein osannu, niin en 
minä tiedä oikein, miten siellä työhönottokonttorissa kävi. Siellä oli yks toinen 
kaveri kans, eikä sekään osannu kieltä, niin sinne se otti meidät sitten telakan 
puolelle hommiin.

Muistan vielä kun eilisen päivän, kun joku antoi yhden pomon nimen, se oli yks 
Eliasson. Kyllä me nyt sen verran ymmärrettiin, että me haettiin sitä siellä, se oli 
siellä laivan välipohjas, ryömittiin siellä. Sit nähtiin, että tuo sen täytyi olla, men-
tiin ja sanottiin, me tullaan töihin sulle.

Sillä oli semmonen tyyli, että se räki aina tällä lailla pthy, pthy – det e bra, jobba 
över i kväll, heti ylitöihin vaan. Me ajateltiin, että johan on ihme paikka! Mut sii-
hen aikaan tuli tehtyy ylitöitä. Nyt ei oikein huvita.

Palkkasysteemi oli sellainen, että Firmassa oli tuntipalkka. Cityllä oli alussa, oliko 
se palkanmaksu kahden viikon välein. Minäkin olin niin hurja mies siihen aikaan, 
että sitten kun tuli tämä kuukausipalkka, niin meitä oli muistaakseni kuusi hit-
saria, jotka sai täyden palkan heti. Minä ja yks Majava oltiin suomalaisia ja neljä 
ruotsalaista vanhempaa hitsaria, jotka saatin se heti. Ja meitä oli 40–50 hitsaria 
Citylla kaikkiaan. Siinä oli monenlaisia systeemeitä,” Pertti pudistaa päätään.
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Valtiollinen Svenska Varv AB oli ottanut yli Göteborgin suurtelakat ja ne lopetettiin 
kannattamattomina yksi toisensa jälkeen 1970–luvun loppupuolella. Götaverke-
nin entinen kaupunkitelakka, Citytelakka aiottiin sulkea myös. Työntekijät teki-
vät kuitenkin tarjouksen, että he jatkavat telakan toimintaa. Niin kävikin, mutta 
henkilökuntaa vähennettiin rajusti.

”Joo, minäkin olin ensin poissa puoli vuotta. Se oli kieroa hommaa, siinä yksi le-
vyseppäpomo haastatteli kaikki ja valikoitiin, ketä otetaan töihin. Perhana, mi-
näkin kun olin siinä haastattelussa ja hyvin tunsin Lennun, niin ei mitään prob-
leemaa ollut siinä haastattelussa. Joo joo, ei tässä mitään, se on ihan selvä, hän 
sanoi. Minä hullu menin sanomaan, että kun mullon kaks semmosta luun palaa 
tuossa käsivarressa ja mulla oli jo aika leikkaukseen, että ne otetaan poies. Sen 
menin sanomaan, että pian joutuu leikkaukseen. Häh, heti se oikein hätkähti. 
No, en sitten päässytkään siihen porukkaan, joka alotti. En minä siihen leikka-
ukseen sitten kumminkaan mennytkään. Siinä meni puol vuotta, ihan järjetön 
homma. Puol päivää piti käydä siellä ja sai palkan, saman palkan sai, mutta ei 
ollut siinä työporukassa. No sitten, kun mentiin töihin, niin se pomo sanoi, että 
tottakai te tulette vakituiseksi. Se oli se alku semmosta. Niinhän ne sano kaikki 
siitä alussa, että ei ikinä tuu menemään tällä porukalla, kun oli vähän ukkoja ja 
paljon hommia.

Siinä se on mennyt, ei oo viittiny vaihtaakaan. Niitä on hyviä päiviä ja huonoja 
päiviä,” Pertti pohdiskelee.

”Sitten tuli Eriksbergiltä ne likat! Likat tuli 1978 ja se oli mukavaa aikaa. Ennen 
oli naisia ollut vain kraanakuskina, nyt saattoi työkaveriksi tulla tyttö hitsaamaan. 
Ei siinä mitään hankaluuksia ollut, ihan mukavaa vaan.”

Vuonna 1984 Citytelakalla tapahtui paha onnettomuus, kun korjattavana ollut 
Bonny-laiva räjähti. Neljä miestä kuoli ja moni loukkaantui. Pertti muistaa sen 
hyvin:

”Mehän oltiin silloin iltatuurissa ja käveltiin sinne halliin päin. Katottiin, kun 
kaks nokista kaveria käveli sairastuvalle, että mitä nyt on tapahtunut? Ne vain 
meni eikä sanoneet mitään. Sitten mentiin sinne halliin ja leimattiin sisälle. 
Pomo oli siellä ja se sanoi ääntään madaltaen, ei mennä tokkaan, siellä on sat-
tunut jotain. Me ootettiin siinä vähän aikaa ja sitten lähettiin kumminkin sin-
ne tokkaan katsomaan. Sitten joku sanoi, että siellä on räjähtänyt. Räjähtänyt 
siellä, herranjumala!
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 – Miten työnantaja informoi työntekijöitä onnettomuudesta?

”Se oli vähän semmosta hyssyttelyä. Me oltiin iltatuurissa ja meidät passitettiin 
heti kotiin. Oltiin kaks päivää kotona, palkka maksettiin, mutta se oli sitä hyssyt-
telyä. Siinä onnettomuudessa kuoli yks pomokin. Se oli ruokalappuu viemässä 
yhdelle hitsarille sinne alas, niin sinne se jäi. Se on kauhee paineaalto, kun sem-
monen sattuu, se huokasee vaan. Pojat sanoi, että yhden Anselmin hikinen naa-
ma oli siinä aukossa, kun on näitä ilmareikiä, mitä täkillä on, niin pojat antoi sille 
tuommosen kombimaskin. Ei se uskaltanu lähtee mihinkään, kun valot sammui ja 
telineet oli lentäny. Eihän hän uskaltanut sieltä lähteä mihinkään, kun ei mitään 
nähnyt ennen kuin joku antoi sinne valoja, että Anselmi pääsi ryömimään sieltä 
pois. Siellä oli telineet kahdessa kerroksessa täkin alla. Kun tommonen tussaus 
tulee, niin nehän lenteli. Tikapuutkin oli lentäny siitä luukusta ulos. Kauhee voi-
ma siinä tulee. Me käytiin siellä sitten jälkeenpäin kattomassa.

Just siinäkin, mistä ne kaks levyseppää löydettiin. Se on semmonen neljän metrin 
korkuinen teline, tikapuut suoraan ylös. Ne oli ollu polttamassa siellä sitä öljyis-
tä seinää. Kun ne kantoi sitä sieltä pois, iso riski mies se levyseppä, niin pomo 
sanoi, että kyllä ne oli aivan kurttusia, kaikki oli palanu ihan, hiukan oli rinnassa 
haalaria jäljellä.”

Pertti jää mietteisiinsä. ”Se tuntuu kyllä ihan semmoselta, ettei ois tarvinnut sat-
tua. Ja sitten me mentiin sinne samaan paikkaan, pitihän se homma tehdä val-
miiksi. Mutta sitten oli jo poltettu sinne bordläggninkiin iso reikä. Kahden metrin 
korkuinen ja metrin levyinen. Siellä minäkin olin sitä tekemässä. Olihan se vähän 
ilkeen näkönen kattoa, kun tiesi mitä oli tapahtunut. Monta kertaa oli niin, että 
kun tankkiin meni, niin oli vain yksi luukku, mistä levysepät meni. Kaksi kolme 
levyseppää vetää kaasuletkut sinne ja sitten pitää mennä siitä sisälle ite. Että jos 
jotain sattuu kaasuletkujen kanssa, niin tösähtää heti. Kato, kun happee painaa 
tommoseen pikku tilaan, niin sehän polttaa kaikki.

Ja sekin oli semmonen homma, että ei olis räjähtänyt, jos olis tehty toisella 
tavalla ne hommat. Koko kansi poltettiin irti, nostettiin kraanalla plaanille ja 
hitsattiin kaikki palkit uudestaan ja sitten se täkki lyötiin takas uudestaan. Se 
oli öljytankki, jossa oli paksua öljyä. Ja sitten kun täkki oli takas, kaikki mitä 
oli siellä alhaalla skoteissa repeemiä, piti korjata. Jos ne ois sillon korjannu ne 
halkeemat sieltä, kun täkki oli pois, ei koskaan olis räjähtäny. Mutta täkki lyö-
tiin siihen takas ja hitsattiin ympäri. Sitten tuli maalarit ja veti sinne lämmöt ja 
sitten muutama ukko korjaa siellä alhaalla niitä halkeamia. Eikä ollut mitään 
varauloskäyntiä. Siihen olisi pitänyt polttaa reikä bordläggninkihin, siihen lai-
taan, että ilma pääsee kiertämään ja että sieltä pääsee ulos, jos jotain sattuu. 
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Mutta ei siellä mitään ollut. No sehän tosahti! Siellä ukkoo lenteli, olikohan niitä 
neljä, jotka kuoli. Se oli paha homma.”

Työympäristö paranee

”Nyt on mennyt parempaan päin. Se on vaan kiire kun sen tekee, ei nyt pysty 
hintojen puolesta kilpaileen kenenkään kans. Tekeehän nuo polakit ja muut 
paljon halvemmalla. Ainoa mitä City voi tehdä on, että me tehdään se nopeem-
min. Varustamo taas sanoo, että okei, meille se tietää rahaa, kun saadaan laiva 
nopeemmin liikkeelle.

Minä oon tehny hommia joka paikassa, niin sisällä laivassa, tankeissa, kuin ulko-
nakin. Joka paikassa. Mutta ei niitä riskejä sillai ajattele. Se on se savu, joka on, 
kun maalattuihin ja öljyisiin tankkeihin menee ja levysepät tulee ja alkaa polttaa 
pillillä, siitä tulee hirveet savut. Eikä se auta, jos sinne lyödään puhaltajat, se savu 
kiertää ympäri. Mut nytten on kyllä ollu hyvä. Nyt meillon ollu hyvät vehkeet vii-
meiset kymmenen vuotta ainakin. Raitisilmavehkeet ja sellaiset hienot hitsimas-
kit. Siinä voi säätää ilman, että se puhaltaa sisään sopivan lämpimänä. Ei haittaa 
mitään, vaikka olisi kuin paljon savua. Kunhan näkee kulkea. Ahtaita paikkoja on, 
myös varsinkin näin isolle miehelle. Kyllä sitä nuorempana sai pitkät jalat aina 
johonkin, kun oli muuten laiha. Mutta nyt kun ikkää tulee, ei taivu enää niin kuin 
ennen. Tietäähän sen, kun meet sinne ryömimään, pitää mennä kyljelle ja selälle 
ja samalla hitsata, kaikki tippuu päälle. Ei siinä auta, mutta kun vähän kiroilee, 
niin kyllä siitä selviää.

Ruotsin kielen opetusta oli silloin 70–luvulla. Satiin me se peruskurssi. Että osa-
si sanoa NEJ, kun tultiin kysymään ylitöihin. Meillä oli hyvä opettaja, hän puhui 
vähän suomeakin. Sillä oli äiti suomalainen. Sittehän meillä oli siellä telakalla yks 
turkulainen, Laurénin Jaska. Sehän oli meille kaikki kaikessa, se tulkkas meille 
ja oli kuin isä, yks vanhempi hitsari. Jos tartti jotain, hän läksi aina tulkkaamaan, 
se oli kyllä hyvä.”

 – Miten sitten eri maalaisiin suhtauduttiin työpaikalla?

”No, sehän on aina semmosta suunsoittoa ollut. Sitten oli näitä jugoslaaveja, joille 
se työ ei aina ollut niin kiinnostavaa. Palkka kyllä piti saada, mutta ei työtä tehdä. 
Siitä tuli väliin sanomista. Sehän on selvä, että ainahan Suomen ja Ruotsin välillä 
on ollut suunsoittoa. Mutta reiluja kavereita ne oli, ei mulla mittään ollu.
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Ammattiliitossa oon aina ollu, jo Suomessa. Ja silloin, kun me tultiin ja meidät 
anställattiin, niin tarjosivat ruuan. Ja silloin heti tuli paperi eteen, että nimi tuo-
hon. Ja se oli ammattiliiton edustaja siinä. Sinun on liityttävä ammattiliittoon. Se 
oli Cityllä.

 – Pertin kypärässä lukee suurin kirjaimin TERVE!

”En muista mistä sen idean sain, kirjoitin vaan siihen niin. Kun joku suomalainen 
näkee, niin sanoo heti terve, terve! Suomalaisia tässä ollaan. Se tuntuu mukavalta.

Mulla on ollut kaks kypärää näiden neljänkymmenen vuoden aikana. Ne on niitä 
ruskeita. Firmassa oli Eriksbergin aikaan firman miehillä omat kypärät. Nyt on 
turvamies joutunut pysäyttämään firman miehiä, kun ne tulee töihin pipo päässä. 
Eihän se käy. Siellä pitää olla kypärä päässä. Sitten ne löysi jostain kypäriä. Mutta 
kun ne menee työmaalle, ne heittää kypärän pois ja pistää pipon taas päähän. Ei 
ne oo tottunu pitämään kypärää.

Se on semmosta, hyvä työpaikka se on. Mutta sillon kun tulee hommia, pitäis olla 
yötä päivää ja välillä ei ole mitään. Ei se oo niin, että mennään vaan seittemäs-
tä kolmeen ja otetaan rauhallisesti. Siellä pitää tehdä töitä silloin, kun töitä on,” 
Pertti pohdiskelee.

 – Oletko koskaan ajatellut kokeilla muuta?

”No en oikeastaan. Minä osaan hommani, se on vaihtelevaa ja tää on vapaata 
hommaa. Teet niinkun pomo näyttää, niin valmista tulee ja kaikki on tyytyväisiä. 
Palkka on ihan kohtalainen. Terveys on myös säilynyt. Ei oo vikaa olkapäässä eikä 
niskat kipeet. Lentopallo oli hyvä vastapaino.

1970–luvun alussa lentopallo tuli ohjelmistoon. Siellä se aika kului. Kyllä on vai-
mo monta kertaa yksin ollut lasten kanssa. Me oltiin aina pyhäisin pelaamassa 
ja viikolla oli harjoituksia. 17 vuotta kesti sitä ruljanssia! Siinä oli Siitosen Olli ja 
kaikki nää, jotka pelaa lentopalloa. Ja me pärjättiin hyvin. Me voitettiin kerran 
tämä Kal o Ada–cup.

Eihän siinä silloin ollut kun 60 joukkuetta, nythän siinä on pari sataa (vuonna 
2012 oli 215 joukkuetta). Siinä on sellainen systeemi, että jos 3–divisioonassa 
pelaa 1–divisioonan joukkuetta vastaan, saa lisäpisteitä. Pelatiinhan me Finlandia 
Klubiakin vastaan silloin, kun se oli mestaruussarjassa. Minä oon pelannu mo-
nessa seurassa, viimeksi Bergsjön Suomi–seurassa, missä Olli vetää joukkuetta 
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edelleen. Ei varmaan oo tässä maassa niin innokasta miestä lentopalloon kuin 
Olli! Joka paikasta se haali porukkaa. Vaikka väkisin, että saatiin peli pystyyn.

Tupakan lopetin vuonna 1990. Me oltiin Linköpingin Lentokonetehtaalla vuoden 
komennuksella. Sieltä sai etanolia niin paljon vereen, että rupes heittään päästä jo. 
Kun poltti tupakkaa, heitti vielä enemmän, niin silloin se jäi. Se oli ilkeetä hommaa.

Se oli semmonen pumppu, mis oli etanolia sisällä, äkkiä piti pestä niitin ympäri, 
kun toinen piti vastaan toiselta puolen. Tommosta koko päivän, ne sano, että se 
etanoli menee verehen. Siell oli kyll hanskat, mutta ne oli paksuja ja kömpelöitä. 
Ohuet hanskat taas paloi puhki parissa minuutissa. Ei niist ollu mitään hyötyä. 
Kun oli melkeen vuoden ollut siellä, niin rupes päästä heittään niin helkkaristi.

Kun tuli kotiin viikonloppuna, oltiin iltatuurissa ennen sitä ja kahentoista aikaan 
perjanataina neljä kaveria hypätiin autoon ja ajettiin Göteborgiin. Sitten kun lau-
antaina mentiin kauppaan vaimon kanssa, niin piti oikeen puristaa ostoskärrystä, 
kun päätä heitti. Vaimo pelkäs, että mikä sun on. Kävin minä tuolla terveyskes-
kuksessa. Otti ne kokeita ja kaikkia. Sanoivat, ettei he mitään löydä. Se vaikutti kai 
tuonne keskushermostoon, kesti monta vuotta ennenkuin se hävis. Se oli ilkeetä 
aikaa monta vuotta. Kyllä se nyt on jäänyt, ja se on hyvä.

Mutta siellä Linköpingissä me oltiin kaks hullua suomalaista, jotka niitattiin sii-
nä lentokoneen ohjaamossa semmosta putkea, jossa oli älyttömästi niittejä. Piti 
näyttää, että pojat painaa. Ihan hulluja työmiehiä oltiin. Eikä me mistään riskeis-
tä mitään välitetty.

Se on vähän sellainen suomalainen ominaisuus. Ennen, kun meitä oli paljon 
suomalaisia hitsareita tuolla työmaalla, jos sai samanlaisen homman, niin mikä 
kilpailu, kumpi saa ensin valmiiksi. Pomothan ne käytti hyväkseen, kun tankissa 
esimerkiksi hitsattiin toinen toisella puolen ja toinen toisella puolen. Semmosta 
se on ollut.

Työsuojeluun on tullut parannuksia, esimerkiksi kaasuun on tullut haju. Asetylee-
nissä on aina ollut haju, mutta nyt on tullut happeenkin niin, että sen haistaa, jos 
se vuotaa. Ja jos tankissa ollaan töissä, niin kaasuvehkeet nostetaan täkille, kun 
kahville mennään, se on selvää. Ei jätetä tankkiin. Tankkiin ei myöskään mennä 
yksin. Ennen mentiin mihin pomo näytti. Mutta nyt mennään aina kahdestaan öl-
jytankkeihin. Nyt voi sanoa, että en mene, kaveri mukaan. Tämmösiä muutoksia 
on tullut, ja se on kaikki eteenpäin.
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Mäkin jatkan tässä vielä pari vuotta, vaikka jo pääsisin eläkkeelle. Jos vain hom-
mia piisaa. Mitä minä siellä sohvalla istun. Vaimolla on vielä pari vuotta töitä.”

Omasta ammattitaidostaan tietoisena Pertti vielä määrittelee millainen on hyvä 
hitsaussauma: ”Yli neljänkymmenen vuoden kokemuksella hitsarina voin sanoa, 
että hyvä sauma on sellainen, että kun puikolla hitsaa, niin se menee pohjaan asti. 
Mutta nykyään me hitsataankin melkein lankakoneella. Se on paljon helpompi. 
Raskaampi käsitellä, mutta helpompi hitsata ja hienoa jälkeä tulee. Monet lisenssit 
pitää uusia kerran vuodessa. Eihän sitä muilta mittään vaaditakaan kun hitsareil-
ta! Levyseppä saa poltella minkälaisia skarveja ne haluaa, kyllä hitsari täyttää” 
Pertti heittää vielä lopuksi.

Pertti Lehto, syntynyt 1948
 � Kotoisin Uudestakaupungista
 � Ruotsiin, Tukholmaan ja Göteborgiin vuonna 1969
 � Firma Vaala AB Eriksbergillä vuosina 1969–71, 

Götaverken Citytelakka 1971 (myöh. eri omistajia) – edelleen
 � Aktiivinen lentopallonpelaaja 17 vuotta
 � Asuu Mölndalissa
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Jouko Karttunen

”Minä luulin että sain varmasti potkut tästä, mutta minä sain lisää palkkaa”

Jouko Karttunen tunnetaan Göteborgin seudulla sekä poliitikkona että ammattiyh-
distysaktiivina. Vaikka eväät näihin tehtäviin oli saatu kotoa, vaikuttivat telakalla 
koetut vääryydet siihen, että hän ryhtyi ajamaan yhteisiä asioita Göteborgissakin. 
Joukon telakkamuistelujen keskeinen osa käsitteleekin suomalaisten työntekijöi-
den aktivointia ammattiyhdistystoimintaan.

”Meillähän oli kotona paja ja peltisepänliike. Siinä vaiheessa jo sain paljon tietoa 
ja kokemusta sekä osaamista metallialan tehtävistä, hitsauksesta, levytöistä, en-
nen kaikkea ohutlevytöistä. Olin kymmen vanha, kun sain isältäni ultimaatumin, 
että joko lähdet saareen kesäksi tai olet täällä kaupungissa ja tulet auttamaan 
peltikaton teossa. Siellä oli urakka, Jouhkimaisen kukkakauppa tarvitsi uuden 
peltikaton. Minähän jäin tietysti kaupunkiin, kun sain valita. Se oli ensimmäinen 
peltisepänurakkani. Ruokapalkalla ja jonkun verran sain myös tupakkarahaa, 
vaikka en minä olisi sitä saanut sanoakaan. Tämähän oli hyvin yleistä siihen ai-
kaan, että vapaa–aikana sai, ja joutui, auttamaan kotona.

Koulunkäynti oli Lieksan yhteiskoulussa, joka muuttui yhteislyseoksi. Onnistuin 
käymään sitä viisi vuotta eli keskikoulun. Tämä johtui paljon siitä, että isoisäni 
Antti oli ollut sitä koulua perustamassa,. Katsottiin, että kuuluu perheen traditioon, 
että jonkin verran täytyy kouluakin käydä. Lähdin ennen koulun loppua uittotöihin 
keväällä ja päästötodistuksen sain syksyllä lupausta vastaan, etten kolussa enää 
näyttäydy. Sen jälkeen kävin levyseppä–hitsarikurssilla Imaralla. Se oli tapa päästä 
pois kotoa katsomaan vähän suurempaa maailmaa. Mutta voin sanoa, että kaikki 
tämä peltiseppä–levyseppä–hitsaustaito tuli sieltä kotipihan kautta. Tein sitten 
ikään kuin keikkahommina siltojen pellitystä. Mutta ennen kaikkea työ oli pelti-
kattojen tekoa kesällä ja vesijohtojen sulatusta talvella. Rehtorikin soitti ja pyysi 
minua korjaamaan lyseon peltikaton. Saunan kiukaita oli myös. Silloin tuli nämä 
jatkuvalämmitteiset kiukaat muotiin, joten siinä oli sellainen uusi markkinarako.

Ruotsiin lähdön syitä voi olla useitakin. Mutta lyhyesti sanottuna sattui olemaan 
sellainen vaihe elämässäni, että saattoi lähteä. Yks kaveri tuli sanomaan, että juna 
on lähdössä Haaparantaan ja sieltä saa sitten kuulemma litteran eteenpäin Göte-
borgiin. Oli tiedossa, että SKF:llä oli tarve työvoimasta.



Jouko Karttunen ■ 125

Kävin sanomassa itseni irti rakennustyömaalta ruokatunnilla. Sitten iltapäivällä 
lähdettiin Lieksasta junalla Nurmeksen ja Oulun kautta Tornioon ja sieltä tultiin 
Göteborgiin. Asia oli niin pitkälle valmisteltu, että perillä odotti taksi asemalla ja 
sillä mentiin SKF:lle. Porttivahti, virolainen, jutteli meille suomea ja soitti Säk-
kijärven polkkaa grammarilla. Ja siitä se sitten alkoi. Iltapäivällä oltiin jo sorvin 
ääressä. Se oli vuosi 1969, ennen juhannusta, alkukesää.

Ensin käytiin syömässä. SKF tarjosi ja näytti paikan, että tässä ruokalassa syötte. 
Ruokala oli sen hollariosaston lähellä, mihin minut sitten määrättiin. Siinä pantiin 
koneen viereen heti ja näytettiin, että tällä tavalla tämä toimii. Sorvaushomma oli 
hyvin yksitoikkoista tempotyötä, liukuhihnatyötä, sillä siinä annettiin tehtäväksi 
vain yksi momentti tähän kuulalaakerin ympärysrenkaaseen, joten minä petyin 
siinä jo ensimmäisen puolen tunnin aikana.

Olin kaksi kuukautta SKF:llä, jonka jälkeen sitten lähdettiin parin muun kaverin 
kanssa Eriksbergin telakalta kysymään töitä. Ja tämähän järjestyi viikon sisällä.

Näillä metallin suuryrityksillä oli sopimus keskenään, että toiselta työpaikalta ei 
oteta suoraan työvoimaa toiselle, vaan oli pidettävä viikon karanteeni. Työnanta-
jalle piti antaa viikko aikaa sopeutua ennen kuin tämän herrasmiessopimuksen 
mukaan otettiin toiselle työpaikalle.”

Eriksbergille

”Työhönottotilanne Eriksbergillä oli sellainen, että virassa oleva yrityksen tulkki 
puhui kyllä suomea. Hän selvitti lähtökohdat ja antoi työtehtävävaihtoehtoja, joita 
oli tasan kaksi – joko hitsari tai levyseppä. Hän myös painotti, että jokainen joka 
tulee tänne, käy ensin yrityksen järjestämän hitsaus– ja levynpolttokurssin. Minä 
hieman ihmettelin sitä, kun nämä työt olivat minulle tuttuja. Mutta kun sanottiin, 
että tämä on talon tapa, menin kurssille. Mikäs siinä, kun palkka tulee. Siellä oli 
suomalainen hitsausopettaja ja me leikittiin siellä työntekoa, joutavaahan se 
mielestäni oli. Hitsattiin yhteen romuraudan kappaleita. Siinä oli parikymmentä 
oppilasta, suurin osa oli suomalaisia, mutta oli muitakin, taisi olla pari ruotsa-
laistakin. Kurssi kesti viikon ja sitten sai mennä itse tuotantoon. Osoittautui, 
että työ poikkesi aika paljon siitä ohutlevytyöstä, mihin olin aiemmin tottunut. 
Ensinhän minä jouduin ruotsalaisen levysepän kaveriksi. Siinä ei kovin pitkää 
aikaa mennyt, kun ne huomasi, että minä osaan nämä hommat ja niin minä sain 
vedettäväksi oman urakkaporukan. Laivoja rakennettiin nk. petillä (stapelbädd). 
Sitten oli myös isompi kuivatelakka, jota kutsuttiin montuksi. Tämä oli tavallaan 
sitä alkuhommaa, johon jouduin.
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Siinä ei kovin pitkään mennyt, kun laitoin merkille, että tietyt urakkaryhmät oli 
etuasemassa ja niitä suosittiin. Me, jotka olimme tulleet jälkeenpäin ja joilla ei 
ollut kielitaitoa, jouduimme olemaan niissä vähän huonommissa urakoissa. Oli 
A–urakka ja niin sanottu juokseva urakka (löpande ackord). Montussa oli kak-
si ruotsalaisporukkaa, jotka saivat nämä A–urakat, joissa oli parhaat hinnat. Ja 
sitten, kun tietyn tuntimäärän jälkeen laski tämän urakan tuntiansion sopivaksi, 
niin voi jättää sen sisään, mutta monta kertaa tapahtui näin, että ne jättivät kes-
keneräisen urakan sisään ja saivat täyden hinnan. Meidät vastatulleet pantiin 
jatkamaan näiden jälkiä juoksevalla urakalla ja me jouduttiin tekemään se työ 
valmiiksi, voi sanoa että melkein minimipalkalla. Tästä olivat tietoisia niin työn-
johto kuin urakkahinnoittelijat. Tämä oli täysin vallalla oleva tilanne. Luotettiin 
siihen, että kukaan ei lähde valittamaan.

Tämä eriarvoisuus johtui paljolti siitä, että siihen aikaan keskusteltiin Ruotsissa, 
saavatko maahanmuuttajat, suomalaiset, olla mukana ammattiliitossa. Me olim-
me ikäänkuin sellainen väliaikainen porukka, joita käytetään niin kauan kuin 
tarvitaan. Silloin ei ollut niin tärkeää, miten oikeudenmukaisesti meitä kohdel-
laan. Tämän minä huomasin, kun sain samantyyppisen urakan, toinen paapuu-
rin ja toinen tyyrpuurin puolella aiemman ruotsalaisen työkaverini Olle Boxaren 
kanssa. Me päätimme, että ajetaan tätä urakkaa molemmin puolin samaan tah-
tiin ja otetaan suurin piirtein sama hinta, ettei kumpikaan ala vetämään välistä. 
Me Ollen kanssa pidettiin joka iltapäivä pieni palaveri, jossa katsottiin mitä oli 
tehty ja mitä oli kirjoitettu ylimääräistä. Kävi sitten kuitenkin ilmi, että tämä Ol-
len porukka sai paljon paremman hinnan siitä, ja tämä meidän puoli laivasta sai 
vähemmän samasta työstä.

Siitä tuli oikeastaan minun ensimmäinen konfliktini siellä, eli miksi tapahtui 
näin, vaikka me oltiin samaa työtä tehty ja suurin piirtein samaan tahtiin. Tämä 
oli selvästi urakkahinnoittelijan välistäveto, joka tavallaan aiheutti sen, että mi-
nulla alkoi taas mieli hakemaan oikeutta ammattiliitton kautta. Olin silloin ollut 
Eriksbergillä vajaan vuoden.

Minulla oli jo ennen tätä ollut oma palkkaneuvottelu Eriksbergillä, sillä minun 
katsottiin tulleen töihin täysin ammattitaidottomana henkilönä, joka sai kaikis-
ta pienimmän lähtöpalkan. Tämä johtui siitä, että telakka katsoi kouluttaneensa 
minut ammattiin viikon leikkikurssilla, johon yrityksen tulkki Bror Will oli minut 
ohjannut vastoin tahtoani. Syyksi selvisi myöhemmin, että telakka sai koulutus-
avustusta jokaisesta uudesta ”oppilaasta”.

Tosiasia kutenkin oli, että minulla oli voimassa olevan työehtosopimuksen mu-
kaan 5–6 vuotta ammattikokemusta, joka olisi edellyttänyt minut korkeimpaan 
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luokitukseen. Ja tätä minä en saanut. Tässä kysymyksessä taapeliryhmän am-
mattiliiton edustaja Karl–Erik Mårtensson veti välistä. Ne ei halunneet sitä asiaa 
ajaa. Minä jouduin itse neuvottelemaan oikeasta palkastani, ja sain sen myös läpi 
oman ”neuvottelukierroksen” avulla työnjohtajina olleiden John Callessonin ja 
Rolf Emmanuelssonin kanssa.

Sen lisäksi tuli tämä urakkariita, joka kuitenkin selvisi odottamattomalla taval-
la. Siitä voi sanoa, että se tänä päivänä katsottaisiin törkeäksi uhkaukseksi. Minä 
sanoin nimittäin tälle urakkahinnoittelijalle, että jos sinä nyt tällä tavalla tämän 
asian hoidat, älä tule samaan lastiruumaan minun kanssani. Voi käydä sillä taval-
la, että täällä laivassa voi tapahtua kaikenlaista vaarallista. Ja sehän katsoi, että 
finne puhuu vain. Mutta sitten sattui silkka vahinko, kun olin yksin tekemässä 
laipion oikaisua korkealla isossa 300 000 dw. tonnin öljylaivassa. Olin ylhäällä 
tellingeillä kannen tasalla noin 10 metrin korkeudella ruuman pohjasta laipiota 
kiilaamassa, kun kiilan pitimen hitsaus petti lyödessäni lekalla kiilaa oikaisutyötä 
tehdessäni. Tekemäni nästi ei kestänyt rasitusta, vaan repesi. Sekä kiila että klipsi 
tipahtivat alas ruuman pohjaa kohti. Siellä ruuman pohjalla kulki sellainen läpi-
kulkuaukko poikkilaipiossa pohjatasolla. Kun katsoin suojakaiteen yli, niin näin, 
miten sieltä luukusta tuli esiin valkoinen kypärä. Minä kerkesin huutaa sille, jos 
se nyt melussa kuului, että varo, akta dig! Ja mulla oli vielä uloskurkottuessani 
leka kädessä. Samalla huomasin, että se valkokypäräinen oli urakkahinnoittelija 
Börje. Helpottuneena näin, että se kiila ja kiilan pidin osuivat aivan viereen, noin 
puolen metrin etäisyydelle hänen päästään kimmoten edemmäksi tankin pohjaa 
pitkin. Börje katsoi säikähtäneenä ylöspäin ja tunnisti minut yhä leka kädessä 
kumartuneena kaiteen yli. Hän luultavasti uskoi, että minä heitän sen lekankin 
häntä kohti alas ruumaan. Se häipyi, eikä tullut enää esiin sieltä luukusta. Ei siinä 
kuitenkaan mitään ruumiillista vammaa onneksi tullut.

Meillä oli sitten sen tapahtuman jälkeen kohta kahvitauko. Siinä ulkopuolella oli 
automaatti, josta sai ostaa kahvia, ja se tuli määräysten mukaan juoda seisaaltaan. 
Ja niin se Börje tuli työnjohtajan kanssa minun luokseni. Ajattelin, että nyt tässä 
on varmaan lähtö. Se kysyi, että tarkoititko sinä tosiaan tätä? – Otitko sinä sen 
niin vakavasti? Minä ajattelin, että ei tässä nyt enää mikään auta, nyt pitää vain 
yrittää pitää pokka. Muistutin häntä sanomastani aiemman urakkavääryyden 
yhteydessä, että minähän sanoin sinulle, älä tule samaan tankkiin minun kanssa. 
Sananvaihdon päätteeksi hän sanoi, että juu, hän on ajatellut asiaa ja että hän te-
kee jotain hinnoittelun suhteen. Hän menee vielä katsomaan niitä papereita vä-
hän. – Ja niin se korjautui se urakkajuttu. Minä luulin, että sain varmasti potkut 
tästä, mutta sainkin lisää palkkaa. –Se oli täysi vahinko, enhän minä nyt ketään 
ihmistä harkiten lähde heittämään rautaromulla hengiltä.”
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Mukaan luottamustehtäviin

”Minulle tuli vähän sellainen maine, että porukka katsoi, että voisit meidänkin 
puolesta käydä neuvottelemassa. Sanoin, että en minä lähde toisten asioihin 
sekaantumaan neuvottelijaksi. Joka tapauksessa siinä kävi niin, että olin pariin 
otteeseen tulkkaamassa ja neuvottelemassa, kun sanoivat, ettei yrityksen tulkkiin 
luotettu. Siinä sitten huomasin, että oli paljon vääryyttä tehty suomalaisille.”

 – Minkälaista vääryyttä esimerkiksi?

”Ei aina urakkahinnat pitäneet paikkaansa, annettiin huonommat urakat. Ja suh-
tautuminen oli myös sellainen, että suomalaiset, kyllä niitä aika paljon saa sahata 
silmään. Siinä oli sitten pari kaveria, Laaksosen Veikko ja Vartiaisen Pentti, jotka 
olivat olleet yhteydessä työhuonekunnan opintokomiteaan. He alkoivat kysellä 
enkö lähtisi enemmän ammattiliiton puolelle ajamaan näitä asioita?

Järjestivät sitten sellaisen tapaamisen, johon tuli Ulf Gustafsson, joka oli työhuo-
nekunnan varapuheenjohtaja ja sosialidemokraattisen työpaikkakerhon ( fack-
klubin) puheenjohtaja. Siellä keskusteltiin siitä, minkälainen tilanne telakalla on 
suomalaisille. Kyselin tietämättömyytäni, mikä tämä keskustelu oikein on. Suo-
messa olin tottunut, että pitää olla kommunisti mukana. Kysyin, että kuka teistä 
on kommunisti ja mitkä on voimasuhteet sosialidemokraateihin nähden paikal-
lisessa ammattiosastossa. Ne katseli minua ihmeissään, että mitä se tarkoittaa. 
Siinä sitten Ulf oli kysynyt jälkeenpäin, että onko tuo Karttunen kommunisti. 
Siihen aikaan se oli hyvin tulenarkaa, kun oli tietty konsensus ammattiliitossa. 
Eriksbergillä sosialidemokraatit olivat enemmistönä työhuonekunnassa ja miltei 
yksin koko ammattiliiton toiminnassa. Taapeliryhmässä ja työmaaruokalakomi-
teassa oli pari kommunistiakin.

Kun Ulf lopetti Eriksbergillä tullessaan Metalli 41 toimitsijaksi, minut valittiin 
Sosialidemokraattisen Työpaikkakerhon puheenjohtajaksi telakan loppuajaksi.

Itse suomalaisiin kohdistuneen vääryyden kokeneena tuntui, että jos jotain voi-
si tehdä, niin miksi ei ammattiliiton tuki voisi olla takana. Ja ennen kaikkea tuli 
selväksi, että ammattiliiton taholta haluttiin ryhtyä näitä asioita korjaamaan. 
Siinä oli ammattiliitolla oma pelko takana, sillä siihen aikaan oli juuri nuo Mal-
mivaaran lakot. Suomalaiset puhuivat Göteborgissakin, että pitäisi perustaa oma 
ammattiliitto suomalaisille. Volvollakin oli tietyä liikehdintää. Suomalaiset olivat 
moottoreina tässä. Suomalaiset halusivat lakkoilla ja saada asioita järjestykseen 
sitä kautta. Tämä todennäköisesti pelotti Eriksbergin työhuonekuntaa. Ajateltiin, 
että yritetään auttaa asiaa ja katsotaan mitä suomalaisille oikeasti tarvitaan, jot-
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ta rauhoittuvat. Siinä tuli sitten ensimmäisenä koulutuksen ja informaation tar-
ve esiin. Metalliosasto 41 järjesti mm. siihen tähtäävän aktivointikurssin Hotelli 
Opalenissa syksyllä vuonna 1971. Siellä kysyttiin, mitä te oikein haluatte, miten 
ammattiliitto voisi auttaa? Ilmapiiri oli vielä varsin tunnusteleva. Siinä tuli tieten-
kin tämä omakielinen tiedotus esille, ja se olikin suurin ajankohtainen toivomus.”

Suomenkielistä tiedotusta

”Käänteentekevä oli vuosi 1972. Silloin Metallin osasto 41 järjesti viikon aktivoin-
tikurssin ”Ny i Sverige” Gladtjärnin kurssikeskuksessa Ludvikan lähellä.
Siellä oli väkeä eri työpaikoilta, SKF:ltä, Volvolta, Götaverkeniltä ja Eriksbergiltä. 
Ruotsiksi oli luennot ja suomeksi tulkkaus sekä ryhmätyöt. Tämä oli alku, siinä 
alkoi pikku hiljaa hahmottumaan tämä suomalaisten ammattiyhdistysaktiivien 
kaaderi, jotka olivat kiinnostuneita osallistumaan ammattiyhdistystoimintaan.

Metalliliitto alkoi kääntää opintopiirimuotoisia sopimuskursseja ”Du och ditt av-
tal” (sinä ja sopimuksesi). Ensimmäinen opintopiirimateriaali oli melko surkea. 
Ei siitä ymmärtänyt mitään, kun käännös oli päin honkia. Sittenhän se parani, ja 
moni alkoi käydä näitä sopimuskursseja suomen kielellä. Tähän koulutettiin myös 
henkilöitä, jotka voi niitä vetää suomeksi.

Eriksbergillä mietittiin, miten ammatillinen viikon peruskurssi järjestettäisiin 
suomalaisille. Eriksbergin opintokomitea pyysi Metalli 41 järjestämään sellaisen. 
Metalli 41 kieltäytyi vetoamalla, ettei tällaista voi pitää suomen kielellä. Joka ta-
pauksessa meillä suomalaisilla oli jo Eriksbergillä niin paljon vaikutusvaltaa, että 
Eriksbergin opintokomitea päätti pitää omalla kustannuksellaan tällaisen pitkän 
peruskurssin ja vain eriksbergiläisille. Kurssi meni oikein hyvin. Ensimmäisen 
jakson aikana Veikko Laaksonen, Pentti Vartiainen, Reino Jääskeläinen ja minä 
vastasimme sisällöstä ja luennoista. Toiseen osaan tuli Hjalmar Rantanen LO:sta, 
ja se pidettiin Bohusgårdenilla Uddevallassa. Jotkut puhuivat, että ne ovat ryyp-
pyreissuja nämä ammattiliiton kurssit. Me tehtiin selväksi, että tänne on tultu 
tekemään töitä, ja ne pidettiin ammattiliiton jäsenmaksujen kustannuksella. Ei 
ne olleet mitään huvimatkoja. Ne, jotka ei tätä ymmärtäneet, saivat lähteä paluu-
lipulla takaisin Göteborgiin. Kurssilla oli kolmisenkymmentä osanottajaa, jotka 
lähti mukaan vapaaehtoispohjalta. Kysyttiin ensin kaikilta suomalaisilta eri työ-
osastoilla, onko halukkaita. Ammattiliitto maksoi myös korvauksen menetetystä 
työansiosta, ja kurssi oli täysin ilmainen osanottajille.

Tämä onnistunut pelinavaus johti siihen, että vuotta myöhemmin myös Metalli-
liitto ja paikallinen Metalli 41 pitivät kurssia hyvänä koulutusmuotona suomen-
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kielisille. Sen jälkeen saatiin järjestettyä myös viikon kursseja, joihin osallistui 
aika paljon porukkaa.

Minä olin mukana koko ajan järjestämässä näitä kursseja. Eri työpaikoilta oli myös 
omia suomenkielisiä aktiiveja ja vieraita tuli Tukholmasta, Jorma Hautala, Pentti 
Sevilä Metalliliitosta ja Hjalmar Rantanen LO:sta olivat usein mukana. Paikallisia 
asiantuntijoita olivat Volvolta Eero Tikkanen, Jouni Pahikka–Aho, Håkan Friis ja 
Jyrki Ruuskanen. Eriksbergiltä oli Veikko Laaksonen ja Pentti Vartiainen. Minä 
olin jonkinlanen kurssien yhteyshenkilö. Pidin myös omat luento–osuuteni. Yksi 
ruotsalainen oli aluksi mukana kuuntelemassa, mutta siirtyi sitten vähin äänin 
omaan huoneeseensa lukemaan lehtiä.”

”Olin edelleen osittain levysepän hommissa. Työtilanne alkoi pikku hiljaa muuttua 
niin, että työt vähenivät ja kaverit oli oikeastaan hyvillään siitä, että tein enemmän 
tätä ammattiliiton työtä. Loppuaikaan ennen telakan sulkemista 1979 oli tilanne 
sellainen, ettei tarvinnut enää laivassa käydä. Siinä mielessä se oli täyspäiväistä 
ammattiyhdistystyötä. Työhuonekunnassa olin ns. työtätekevä varaedustaja. Sain 
sellaisen statuksen, että jos minä vaan ilmoitin, sain lähteä työmaalta ammatti-
liiton hommiin.

Eriksbergin työhuonekunta julkaisi omaa lehteä nimellä Mellan Varven, ja siinä 
oli oma suomalainen sivu, jonka kirjoitin. Taapeliryhmällä oli Svetsblänken-lehti. 

Muistaakseni vuosina 1973–74 julkaisimme Eriksbergillä myös omaa Suomen li-
pulla koristettua Tiedote–nimistä lehtistä yrityksen ilmoitustaululla. Virallisesti ne 
oli ammattiliiton tiedotteita, ja ilmoitustauluista vastuussa oleva henkilö vastasi 
niiden levittämisestä. Opintokomitean ja työhuonekunnan toimintakertomukset 
käännettiin suomeksi, samoin jonkin verran omaa opintomateriaalia.

Metalliliiton puolesta sopimustekstit käännettiin suomeksi, samoin LO:n omaa 
tietoa. Demokraatti–lehti tuli LO:n jäsenille ilmaiseksi. Lehti sisälsi ammatillis–
poliittista tietoa yhteiskunnasta ja ammatillisista asioista.

Työhuonekunnan yhdyshenkilökoulutus ja suomalaisten yhdyshenkilöiden pi-
tämät kokoukset Eriksbergillä rinnastettiin luottamustehtäviin. Kerran viikossa 
käytiin läpi suomeksi ajankohtaiset asiat. Meillä oli tiivis yhteydenpito ja tiedon 
levitys pidettiin ajankohtaisena. Yhdyshenkilöinä meillä toimi pidempiaikaisesti 
Arja Makkonen, Tapio Mäkelä, Reino Jääskeläinen, Veikko Laaksonen, Pentti Var-
tiainen, Evald Sandström ja Tage Simu. Lyhyemmän aikaa mm. Eeva Sihvonen.”
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Onnettomuudet vauhdittivat työsuojelua

 – Telakat olivat työpaikkoina vaarallisia. Miten työturvallisuuskysymykset pi-
dettiin esillä?

”Pahin muistissani oli M/S Samnangerin konehuoneessa polttoöljytankin yhtey-
dessä olleesta halkeamasta aiheutunut vuoto ja polttotyön onnettoman yhdistel-
män aiheuttama räjähdys toukokuussa 1971. Onnettomuus vaati 10 kuolonuhria 
ja 28 loukkaantunutta.

Tämä onnettomuus oli myös työympäristön parannusten käännekohta. Sen jäl-
keen oli paljon helpompi saada työnantaja kustantamaan työturvallisuutta lisääviä 
toimenpiteitä. Silloin saatiin myös käyttöön kipinänkestävät haalarit. Aiemmin 
jokainen oli saanut paikata, pestä ja teipata itse ostamiaan haalareita oman kykyn-
sä mukaan. Samoin saatiin 6 paria työrukkasia, kengissä piti olla varvassuojus.”

Jouko naurahtaa muistellessaan, miten työnantaja tulkitsi tätä niin, että ostetaan 
irtonainen varvassuojus, jonka jokainen saa liimata kenkänsä päälle. Mutta tämä 
jäi vain yritykseksi.

”Kaasumittaukset piti tehdä, ennenkuin lähdettiin tekemään mihinkään tank-
kiin töitä. Katsottiin kaasumittarilla, että ei ollut räjähdysvaaraa. Se oli paljolti 
ennalta ehkäisevää toimintaa, aiemmin se ei ollut sitä. Usein sattui, että ne olivat 
suomalaisia tai ulkomaalaisia, jotka käsittelivät varomattomasti kaasulaitteita. 
Samoin oli lainafirmahomma, jossa saattoi olla monenlaisia onnenonkijoita. Nii-
den työntekijöillä ei ollut koulutusta tai käsitystä työturvallisuudesta, ja sekin oli 
eräänlainen vaaratekijä.”

 – Minkälaiset onnettomuudet olivat tavallisimpia?

”Kesäkuumalla ahtaissa tiloissa ja kannen alla ei ollut tarpeeksi tuuletusta. Se 
saattoi houkutella vilvoittelemaan käsillä olevilla laitteilla. Polttopillistä tuli ase-
tyleeni ja happi eri hanojen kautta. Jos alkoi sillä happipuolella tuulettamaan 
niskaansa kauluksen alle puhaltaen. On selvää, että kun tulee puhdasta happea 
paljon ahtaaseen tilaan, niin ei tarvita kuin pieni kipinä, niin henkilö muuttuu 
hetkessä hiilikasaksi. Tällaistakin sattui.

Talvella mereltä puhaltava jäinen viima veti totiseksi kannella työskennellessä. 
Sitten oli putoamisia, palovammoja sekä poltto– että hitasauskipinän aiheutta-
mia. Isot puristuslaitteet saattoivat revetessään aiheuttaa kimmokkeita. Tietenkin 
ruhjeita ja puristusvammoja tuli, sormet olivat erityisesti vaarassa. Ympäristön 
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pöly, maalin katku ja aiemmin asbesti, kylmän ja kuuman vaihtelut, lunta ja jäätä, 
jotka aiheuttivat liukastumista, tankin pohjalla saattoi olla puolikin metriä vettä. 
Veto, kova pauke ja meteli, oli siis kaikki edellytykset saada ammattivammoja pi-
demmän päälle. Jo 1972 olimme saaneet kaksi suomalaista työsuojeluvaltuutettua 
valituiksi. He olivat Veikko Laaksonen ja Reino Jääskeläinen.”

 – Miten työantajan puolelta suhtauduttiin? Katsottiinko suomalaista työvoimaa 
eri lailla?

”Ensinnäkin ruotsalaiset työtoverit katsoi, että suomalaiset on liian kovia teke-
mään töitä ja pilasivat urakoita. Alakynnessä oli, jos ei osannut tarpeeksi käyttää 
kynää ja ilmoittaa ylimääräisiä töitä, jotka lisäsivät urakkahintaa. Tämä piti osa-
ta tehdä kynällä ja ruotsalaiset osasivat sen. Kielitaidon puute johti siihen, että 
joissakin asioissa oltiin alakynnessä. Toisaalta suomalaiset pärjäsivät hyvin saa-
dessaan samat urakkaedellytykset.

Sisähalleissa lohkohitsauksessa työllistettiin naisia, joista monella oli suomalainen 
tausta. Naisia oli ollut aiemmin kraana– ja traverssikuskeina, mutta ei hitsarei-

Kuvassa SAK:n juristina toiminut Tarja Halonen Göteborgin suomalaisten telakkatyö-
läisten vieraana vuonna 1975. Kuvassa vasemmalta Pentti Vartiainen, Arja Makkonen, 
Tarja Halonen, Tage Simu, Enneli Anttila ja Evald Sandström. Kuva: Jouko Karttunen
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na. Kun naiset oppivat sen homman, he vetivät sitä urakkaa niin, että tienasivat 
enemmän kuin alkuasukkaat. Sitten siellä ihmeteltiin, että mitenkä näille annetaan 
niin hyvät urakat. Mutta yleensä oli niin, että jouduttiin näistä urakka–asioista 
tappelemaan. Suomalaisen mentaliteettihän oli vielä hyvin pitkälle tämä, että jos 
tunsi, että kohdeltiin epäoikeudenmukaisesti niin sanoivat, että minä lähden pois. 
Monet talon kirjoilla olleet lähtivät lainahommiin. Ja saattoi olla niin, että kaveri 
tuli jo seuraavana päivänä lainafirman kypärä päässä töihin ja sillä oli parempi 
palkka kuin talon kirjoilla.

Voi sanoa näin, että telakat olivat riippuvaisia lainafirmoista, vaikka ne olivat pal-
jon kalliimpia. Sitten oli myös se konflikti, että kun lainaporukka tuli töihin, niillä 
ei ollut tarpeeksi omia työkaluja, vaan ne ”lainasi” talon miehiltä lupaa kysymättä. 
Sieltähän hävisi sitten lekaa, polttopilliä ja hitsauspuikkoja.

Suomalaisista käytettiin tätä finnjävel–nimeä, kun taas lainafirmalaisista usein 
alentavaa nimitystä balubas, siinä oli tietty hankaus.”

 – Oliko etenemismahdollisuuksia?

”Eriksbergillä oli joitakin suomea taitavia Pohjois–Ruotsista, Virosta tai Inkeristä, 
jotka saattoivat saada suomenkielen taidon perusteella kympin homman. Nämä 
pystyivät sitten suomen kielellä jakamaan töitä. Ei pelkästään kielitaidon puute 
ollut esteenä, vaan oli myös kyse asenteesta, ”suomalainen pysyköön lestissään”. 
Ei ollut juurikaan suomalaisia korkeammissa asemissa. En tavannut yhtään suo-
malaista näissä ”paremmissa saleissa”.

Eriksbergillä oli melko pitkälle kehittynyt arvohierarkia–asteikko. Se ilmeni mm. 
siten, että oli eri ruuat toimihenkilöiden ruokasaleissa kuin työläisten. Minäkin 
kävin joitakin kertoja syömässä näissä virkamiesten ruokaloissa. Siellä näki, että 
oli omat leikkeleet ja pilsnerin sai ottaa oman mielen mukaan. Oli valkoiset liinat 
pöydillä. Siinä oli selvä arvojako.

Silloin, kun minä aloitin Eriksbergillä, oli useita ruokaloita työläisille. Niistä sai 
maksua vastaan lämmintä ruokaa. Voi sanoa, että jos me syötiin siellä paistettua 
suolasilliä ja perunaa sipulikastikkeella, niin saattoi olla vähän erilainen ruoka-
lista muualla. Kyllä meidänkin ruoka oli välillä ihan hyvä, en minä sitä moittinut.

Oli niitäkin, joilla oli omat eväät mukana ja taapelipetin alla oleva käymälä oli 
joidenkin valinta syömäpaikan suhteen. Olihan siellä käymälässä muitakin tou-
huja, joten itse oikealle tarpeelleen tulleita saatettiin katsoa karsaasti. Joillakin 
oli itsekyhättyjä taukokortteereja omalle kortti– ja kahviporukalle.”
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Edustustehtävissä

”Meillä sattui sillä tavalla, että oliko se nyt vuonna 1977 vai –78, tuli silloisesta 
Leningradista, nykyisestä Pietarista, telakkavaltuuskunta vierailulle. Siinä oli 
telakan tuotantokomitean jäsen (ammattiliittoa vastaava) ja Metallin Leningra-
din osaston sihteeri tai ruotsalaisittain puheenjohtaja. Mukana oli tietysti myös 
venäläinen tulkki. He olivat tutustumassa Göteborgin telakkatilanteeseen, tai 
mikä se heidän tarkoituksensa nyt oli. Ja he kävivät eri metallialan työpaikoilla 
ja myös Eriksbergillä. Siellä tuli sitten kysymys, että ammattiliitostakin pitäisi 
olla edustus siellä. Suhtautuminen oli vähän niin kuin oli, ruotsalaisten taholta 
siihen aikaan, että näitäkö kommunisteja nyt pitäisi mielistellä ja mitä nämä nyt 
on. –No, sinä kun tulet sieltä läheltä Venäjän rajaa, niin mene sinä nyt sinne, sa-
noivat minulle. Minut laitettiin yksin edustamaan työhuonekuntaa. Sanoin, että 
kyllähän minä menen.

Eriksbergin johtajat olivat isäntinä kutsuneet tämän valtuuskunnan lounaalle 
Eriksbergsgårdeniin, edustusruokasaliin. Ajattelin, että minä olen nyt kuitenkin 
omalla statuksella täällä, niin minä en vaihda vaatteita siviiliin. Minulla oli haala-
rit päällä. Tämä oli tavallaan vähän sellainen ele, että se näyttää nyt minun luok-
katietoisuuden, kun siellä näitä harvinaisia luokkataistelun kultamaasta tulleita 
proletäärejä oli vieraana.

Siellä tarjottiin maukas ateria. Kyllähän ne vähän katsoi, että mikähän tuo syöjä 
oikein on. Kaikki muut oli kravatti kaulassa, puku yllä ja minä olin haalarit päällä. 
Ne oli kyllä puhtaat ne haalarit. Siellä sitten kysyttiin, että mikä sinun asemasi 
on ammattiliiton arvoasteikossa. Sanoin, että olen työhuonekunnan työskentele-
vä varajäsen. Sehän oli tavallaan kamala loukkaus näitä kohtaan, ettei ollut edes 
puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja paikalle vaivautunut, ja minustakin se oli 
hävytöntä. Ihan kivastihan kaikki meni ja tulkki käänsi puheet. Muutaman sanan 
venäjää heitin ja joitakin fraaseja, ei kaikista pahimpia. Sain erolahjana Alexander 
Borodinin säveltämän LP –levyn. Vastalahjaksi annoin lämmintä kättä.

Sitten sen tilaisuuden jälkeen sain hieman palautetta kahdelta tädiltä, jotka oli-
vat olleet ruokalassa tarjoilemassa. He olivat normaalisti Eriksbergsgårdenin 
kahvilassa töissä, mukavia ihmisiä ja tunsin heidät ennestään. Kun tapasin hei-
dät seuraavana päivänä kuppilassa, niin molemmat tulivat minulle kuin yhdestä 
suusta kertomaan, että kuule, tiätsä mitä sinä teit? Sinä olit ensimmäinen siellä 
tirehtöörien ruokalassa, joka tuli sinne työvaatteissa. Emme ole ikinä nähneet 
tällaista ennen, miten sinä uskalsit? No, ei kukaan heittänyt uloskaan.” Se oli ta-
vallaan jonkinlainen mielenosoitus, Jouko pohtii.
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 – Jouko muistelee työnantajan vastuulla järjestettyjä kielikursseja.

”Kyllähän minä ruotsia osasin keskikoulupohjalta. Tuli voimaan laki ruotsinkie-
len opiskelusta palkallisella työajalla. Siinä teki työnantajan koulutusvastaava 
insinööri Daneryd sillä tavalla, että hän oli näitä koskeviin lomakkeisiin jo itse 
vetänyt rastit kuka osaa, kuka ei.

Siinähän meillä tuli sitten jo ensimmäinen neuvotteluerimielisyys, että mitenkäs 
sinä olet tämän asian ottanut selville. Tunnetko sinä näin monta suomalaista, olet-
ko sinä kaikki nämä testannut? Ei hän mitään siihen vastannut, mutta kysyi sopi-
siko herroille sikari? Me olimme Rolf Nööjdin kanssa neuvottelemassa (Opintoko-
mitean puheenjohtaja) ja kumpikin tupakoi. Kieltäydyimme kohteliaasti sikarista. 
Sen sijaan ilmoitimme, että työnantajan soveltama testitapa ei käy ja kielitesti on 
suoritettava ABF:n tai muun asiaa tuntevan toimesta. Hän vetosi siihen, että on 
kirjoittanut näin ison kasan papereita valmiiksi. – Ei se auta, ne pitää kirjoittaa 
uudestaan, kun testi on tehty. Daneryd jätti kiireesti jatkotoimenpiteet adjutantti-
nsa Abrahamssonin harteille, joka teki auliisti yhteistyötä opintokomitean kanssa.

Eriksbergin opintokomitea vuonna 1974. Kuvassa oikealta kolmas Veikko Laaksonen 
ja neljäs Jouko Karttunen. Kuva:Yksityinen.
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Testit tuli ja sen perusteella sai joko 160 tai 240 t. ruotsinkielen opetusta. Ja kaik-
ki, jotka halusi, saivat sen. Sitten oli niitä, jotka ei halunneet ja silloin kirjattiin, 
että on tarjottu tilaisuus. Minä olin yksi niistä. Silloin työnantajatkin alkoivat 
töihin pyrkiessä vaatimaan todistusta käydystä kielikurssista, koska se oli kus-
tannuserä työnantajalle. Jos oli näyttää paperi, että oli käynyt sen, oli helpompi 
saada työpaikka. Työnantajalla ei ollut myöskään velvollisuuksia, jos oli paperi, 
että oli tarjottu, mutta oli kieltäytynyt. Kielikurssi oli meriitti. Tämä saatiin läpi 
myös Eriksbergillä ja kurssilaisia oli aika runsaasti. Opintoliitot järjestivät, käy-
tännössä ABF.

Moni ei halunnut mennä kursseille vapaa–ajalla, mutta kun opetus oli osittain 
työajalla, niin usea halusi. Ehkä myös siksi, että pääsi pois pölystä ja savusta työ-
paikalla.”

 – Oppiko kursseilla?

”Ei tehty selvitystä jälkeenpäin, joten ei ole tarkkaa tietoa, kuka mitäkin oppi.”

 – Työnantajat olivat todenneet, että oli välttämätöntä tarjota asunto, jos mieli 
saada työntekijöitä. Jouko kertoo, miten hänen asumisensa alkuaikoina järjestyi.

”Kun tulin Göteborgiin ja SKF:llä oli työpaikka valmiina, niin mulle osoitettiin en-
simmäinen asunto parakista, ns. Italian kolonialta von Utfallsgatanilta. Kun lope-
tin laakerien valmistamisen, sain uuden työpaikkani Eriksbergin kautta asunnon 
asuntolaivassa, Salterigatanin päässä. Se oli vanha valaanpyyntitukialus S/S Tota, 
se isompi, viralliselta nimeltään Husbåt 2 . Laiva oli ankkuroitu lähelle Älvsborgin 
siltaa Bonnafröjdan Hisingenin puoleisen lähtölaiturin viereen. Toinen pienem-
pi, jota nimitettiin Husbåt 1:si, oli Eriksbergin telakka–alueen sisällä laiturissa. 
Meidän asuntolaiva 2 oli kivenheiton päässä Eriksbergin läntisestä portista eli 
Färjenäsissä.”

 – Kun kysyn minkälainen paikka laiva oli asua, niin Jouko pitää pitkän tauon ja 
vastaa sitten:

”No tämä oli aika levoton paikka asua tämä SKF:n Italian kolonia, ja ei se paljon 
parantunut Eriksbergin asuntolaivassakaan. Se oli niin kuin sanotaan poika-
miesporukkaa ja suomalaisia pääasiassa, myös jonkin verran Norjasta. Kyllä se 
oli aika levotonta, ja kaikilla ei työnteko joka päivä ollut mielessä. Oli aika paljon 
alkoholia kuviossa mukana. Hytit oli neljän petin hyttejä, mutta yleensä asui kaksi 
yhdessä hytissä. Ja sattui niin, että jos oikein paljon rötösteli, niin häädettiin pois. 
Saattoi olla, että joku tuli nukkumaan myös kaverin luo.
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Sinne tuli myös telakalle kuulumatonta väkeä. Siellä oli tilipäivän jälkeen korttipo-
rukkaa ja tuli sinne vissiin näitä työtätekeviä tyttöjäkin. Kellä nyt oli varaa mak-
saa. En minä usko, että monikaan sai naisseuraa sinne vapaaehtoisesti. Moni tyttö 
varmaan katteli, että ei tämä ole sellainen paikka johon voi lähteä kyläilemään.

Yhteinen keittiö ja yhteiset suihkut olivat. Laivahommahan toimi, se oli lämmin, 
jopa ylimitoitettu lämpö, mutta levotonta. Töitä oli ma–ti–ke–to–pe, mutta sitten 
oli tämä norjalaisporukka, joka tuli yleensä maananataina iltapäivällä ja lähti 
torstaina.

Mulle sattui sillä tavalla, että siinä asuntolaiva 2:ssa oli jonkinlaisena isännöitsijä-
nä norjalainen Haugen. Minä sen kanssa jonkin verran juttelin ja jotenkin pääsin 
väleihin. Niin se järjesti sieltä ahterin puolelta mulle oman hytin. Sanoi, että tule 
tänne asumaan, kun yksi kaveri lähti pois. ”Minä tiedän, että sinä oot rauhallinen 
kaveri etkä pahemmin melua. Voit tulla tänne asumaan.” Pääsin sellaiseen kone-
mestarin hyttiin. Se oli vähän niin kuin päällystön hytti. Hän itse asui kapteenin 
hytissä. Ja siinä viereisessä hytissä asui ensinäkemältä aito ruotsalainen Sven 
Svensson! Täähän on onnenpotku, täytyy alkaa hieromaan tuttavuutta, ajattelin. 
Enkä ymmärtänyt yhtään, mitä hän sanoi. Ihmettelin, että onko tää tosiaan niin 
vaikeeta tämä ruotsin kieli. Selvisi jälkeenpäin, että naapuri oli islantilainen ni-
meltä Svein Sveinsson. Puhui islantia. Hyvä alku ruotsin opiskeluun. Asuin siinä 
vajaan vuoden. Sain sitten Eriksbergin kautta Storgatanilta yksiön, Göta Leijonin 
asuntoja. Se oli hyvä ratkaisu. Siinä olin vuoteen 1971. Vuonna 1971 kävi sitten 
niinkuin kävi, menin kihloihin ja sen jälkeen saimme sitten isomman yksiön Öd-
mansgatanilta Lundbyn uuden kirkon luota.

Lopun alkua

 – Missä vaiheessa aloit nähdä, mihin suuntaan laivateollisuus on menossa?

”Oikeastaan jo 1970–luvun puolessa välissä me ammattiliitossa huomattiin, että 
saattoi lukea tiettyjä merkkejä. Esimerkiksi mitään uusia investointeja ei tehty. 
Kraanojen nostokapasiteettiä vähennettiin sen sijaan, että ne olisi pidetty siinä 
kunnossa kuin olisi pitänyt. Tämä tavallaan hälytti sillä tavalla, että nyt tässä 
säästetään. Silloin oli tiedossa telakkakriisi ja kova kilpailu Japanista. Japani oli 
silloin suurin uhka. Korea uhkasi vuorostaan Japania. Kuitenkin ammattiliiton 
taholta pyydettiin oma selvityskomissio, missä metalliliiton juristit tulivat selvit-
tämään, mikä on Göteborgin tekakkatilanne. Siinä kävi ilmi, että tilanne oli hyvin 
huolestuttava. Aiemmin oli tämän tyyppisen selvityksen tehnyt Kauppakorkea-
koulun professori Goldberg. Tämä selvitys oli laitettu piiloon, se oli liian kriittinen. 
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Samoihin aikoihin tuli laki työntekijöiden edustuksesta yritysten johtokuntiin. 
Suljettujen ovien takana oleva tieto tuli osittain työntekijöiden ulottuville, jos 
osasi kysyä. Siinä alkoi hyvin huolestuttavasti käydä ilmi, että Eriksbergin telakka 
ja telakkateollisuus yleensä oli menossa päin brinkkalaa.

Eriksbergin telakka oli myös ottanut vastaan suuria tilauksia ilman, että niillä oli 
katetta. Siis tilauksia ilman maksettua käsirahaa. Sitä kutsuttiin kölintekomak-
suksi. Suurimmat tilaukset tulivat loppuaikaan italialaiselta varustamolta Alta 
Italialta. Tilaus käsitti Nai Genovan ja Nai Suberban, jotka olivat 400 000 tonnin 
tankkereita. Laivat haluttiin mielellään tehdä, mutta ei ollut varmaa, löytyykö 
rahaa. Näihin laivoihin rakennettiin keulaosa Lisnaven telakalla Portugalissa ja 
yhteenliittäminen ahteriin tehtiin Eriksbergillä. Laivat valmistuivat 1978. Muis-
taakseni silloinen teollisuusministeri Rune Johansson ehdotti myös, että Götebor-
gin telakat alkaisivat tehdä yhteistyötä. Mutta eihän se tietenkään käynyt. Siinä 
olivat nämä varustamot, Johnsson, Broström ja Sahleen, jotka kaikki kilpailivat 
keskenään. Tämä olisi ehkä pelastanut telakkateollisuuden uudisrakennuspuolen 
Göteborgissa. Olisi keskitytty siihen, mitä osattiin tehdä.

Valtiollinen telakakomietea teki selvityksen, jossa laskettiin, paljonko olisi mak-
sanut, jos telakat pantiin kiinni. Se osoitti, että olisi ollut huomattavasti suurempi 
kansantaloudellinen tappio sulkea telakat kuin pitää niitä väliaikaisesti käynnissä. 
Siinä sitten kävi tällä tavalla, että perustettiin Svenska Varv AB, jossa Ruotsin val-
tio määräsi 1 kr. hinnaksi telakalle. Tällaista summaa ei voitu kirjoittaa tietojär-
jestelmään, niin piti muuttaa 1 kr yhdeksi kilokruunuksi, joka on 1 000 kruunua, 
minkä sen aikaiset tietokoneet pystyivät kirjaamaan.

 – Siitä alkoi tuotannon vähentyminen.

Alkoi, voiko sanoa, telakan pehmeä alasajo. Siinä jäi aikaa hakea työpaikkaa 
muualta. Aika paljon porukkaa Eriksbergiltä muutti Arendalille ja Cityvarville. 
Telakkatyöläiset olivat myös kysyttyjä laitosmiehiä. Heitä meni myös erilaisiin 
korjaustöihin, joissa vaadittiin monipuolisuutta ja ammattitaitoa. Loput joutui 
tähän Projekti 80:een, joka välitti työ– tai koulutuspaikkoja tai myös varhaiseläk-
keitä. Minä jouduin myös tähän P80:een ilman ennakkovaroitusta. Eriksberg pani 
virallisesti porttinsa kiinni 31. maaliskuuta 1979. Olin viimeisimpien joukossa, 
jotka lähti. Sitten sinne jäi vielä noin 40 henkeä Göta Modulin erilaisiin korjaus– 
ja muihin hommiin.”

Jouko Karttunen istui Göteborgin kaupunginvaltuustossa 18 vuotta (v. 1976–
1994) sosialidemokraattien edustajana. Hänellä oli myös useita luottamusteh-
täviä, mm. koululautakunnassa.
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”Metalliosasto 41 ja suomenkielinen Sosialidemokraattien Yhdistys ehdotti mua 
valtuustoon, joten minulla oli varma paikka jo silloin. Toisen kerran minut valittiin 
vuonna 1979. Minähän kävin myös tätä Göteborgin työväen kansankorkeakoulua 
eli GAF:ia, mikä oli melkein edellytys vaikkapa vuokralaisyhdistykseen tai muihin 
työväenliikettä lähellä oleviin luottamushommiin.

Mulle sattui sitten niin, että tämä 1979 oli vaalivuosi ja Göteborgin sos.dem. 
kunnallisjärjestö oli kysynyt, jos minua huvittaisi lähteä tekemään vaalityötä yli-
määräiseksi toimitsijaksi. Kyllähän se mulle kävi. Bengt Tengroth, Svenska Varvin 
henkilökuntajohtaja ja Inge Carlsson työhuonekunnan puheenjohtaja Götaverke-
nillä pitivät hyvänä ehdotuksena, että otan puoli vuotta virkavapaata ja kunnal-
lisjärjestö maksaa palkan. Mutta olin kuitenkin talon kirjoilla.

Sunnuntaina 19/9 oli sitten vaalit ja maanantaina menin ilmoittautumaan Göta-
verkenin Cityvarville töihin. Henkilökuntasihteeri sanoi, että tässä on vähän ikäviä 
uutisia. Ajattelin, että mitä se sillä tarkoittaa, sitäkö, että vaalit menivät huonosti 
demareilta. Se tarkoitti kuitenkin, että minut oli sijoitettu P80:een, ja että minä en 
saanutkaan luvattua työpaikkaa sieltä Cityvarvilta. Mites tämä näin? Joo kaikki, 
jotka ovat olleet pitkän aikaa pois, sairaana tai muuten, joutuvat siihen Projekti 
80 systeemiin. Sääntö on semmoinen, – jaaha... Hän kysyi vielä, että tiedänkö minä 
missä P80 on? Sanoin, että kyllähän minä tiedän, missä Eriksberg on. Ajattelin, 
että menen nyt sinne haavojani nuolemaan. Ja sekin oli eräänlainen kokemus, 
koska sinne oli tosiaan kerätty kaikki se porukka, joka oli ollut tavallaan piilossa 
siellä telakalla. Ne ei olleet sitä kaikkein kysytyintä työvoimaa.

Oikeastaan olin hyvilläni saamastani ”hengitystauosta”, kun samoihin aikoihin olin 
joutunut käymään läpi tilanteita, joissa työpaikkahuolet tuntuivat vähäpätöisiltä.”

 – Eikö AY–tausta vaikuttanut mitään?

”Kaikille näille, jotka oli olleet ammattiyhdistysaktiiveja, järjestyi työpaikka pait-
si ei minulle.”

 – Miksi ei?

”Sanoppa se. Voin sanoa sen, että tämä oli tavallaan kirjoittamaton laki, että jolla-
kin tavoin koetetaan järjestää. Työhuonekunnan sihteeri Bertil Levin esimerkisi 
sai työpaikan Merimuseolla. Kyllä minäkin olisin oman järjestökokemukseni pe-
rusteella voinut mihin hyvänsä pystyä. Ja oli kaikenlaista koulutusta, mutta mun 
kohdalla se ei järjestynyt. Olin ainoa, joka sai jäädä vähän niin kuin tyhjän päälle. 
Päätin, etten koskaan mene ammattiliiton puoleen pyytämään, että järjestäkää 
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mulle jotain. Ei mua saanut mikään pyytämään, mutta ei myöskään ammattilii-
ton taholta tarjottu, päinvastoin! Esimerkkinä olkon tapahtuma Sten Östlundin 
kanssa, joka oli ammattiliiton varapuheenjohtaja Götaverkenillä. Tapasin hänet 
Börsenissä, koska hän istui myös kaupunginvaltuustossa. Kun mainitsin, että 
olen siellä P80:ssä, niin hän vain nauroi ja sanoi, että vai niin. Se oli kai hänestä 
vähän niinkuin hauska juttu. Ei se mitään, palkkahan täältäkin tulee, ajattelin. 
Loppujen lopuksi oli oikein kasvattavaa olla siinä projektissa. Porukka oli mikä 
oli, pari oli ottanut 2 tai 3 vahvaa kaljaa ennen aamukahviakin jo. Aika kului. Siinä 
vaiheessa, kun tulin, oli puoli vuotta kulunut projektista ja kehityskelpoiset oli-
vat jo saaneet hommia, niin että siellä oli jäljellä, olisiko ollut satakunta henkeä, 
muutama suomalainenkin.

Se P80, siellä nyt leikittiin; siellä oli yksi leka ja yksi taltta kymmentä miestä 
kohden. Niiden kanssa piti yrittää tehdä töitä. Kun se taltta putosi syyskylmään 
jokeen, niin ei ollut määrärahoja enempään, vaan jouduimme seisoskelemaan 
tumput suorina monta päivää.”

Aktiivisuus, haittako?

Hain sitten muita töitä, ja pari metallialan firmaa oli kiinnostuneitakin, mutta kun 
kuulivat, että olen poliittisissa luottamustehtävissä (koululautakunta ja valtuusto) 
ja joudun ottamaan vapaata joskus, sen näki, että ne hätkähti siitä.

Sain sitten kokeilla työtä Puhtaanapitolaitoksella, eli ”Skitverkenillä”, kuten sitä 
kutsuttiin. Se oli vähän sellainen raaka työpaikka, missä piti pystyä antamaan ta-
kaisin. Piti osata sanoa tyyliin ”Håll käften, era jävla plattfotade hängtaskar”. Se 
oli vähän tämä tyyli. Sain sieltä vakituisen työpaikan. Se oli sinänsä hyvä, koska 
Puhtaanapitolaitos oli vielä silloin kunnallinen laitos, niin sitä kautta pystyi te-
kemään paljon vapaammin näitä kunnallisia, poliittisia töitä, menemään koko-
uksiin ja työnantaja jopa maksoi alkuaikoina sen. Tämä oli siinä mielessä onnen 
potku. Raskas, mutta vapaa työ. Kaikki tämä oli vanhastaan tuttua. Olinhan minä 
kuorma–autoa ajanut jo Suomessa Lieksan Vapaapalokunnassa. Olin Puhtaanapi-
tolaitoksella sitten eläkeikään asti. Eläkkeelle jäin vuonna 2011.”

 – Mitä telakka–aika on merkinnyt muissa kokemuksissa?

”Telakka–aika, silloin oli suomalaisten vaikuttaminen voimissaan, silloin tapahtui 
paljon. Silloin myös suomalaisten kohdalla alkoi tapahtua parannuksia yhteiskun-
nassa. Suomalaiset saivat paljon asioita eteenpäin ammattiliiton kautta. Nämä 
ammattiliiton kautta esitetyt asiat kanavoituivat myös poliittiseen päätöksente-
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koon. Kyllä minä katsoisin, että se oli hyvin antoisaa aikaa. Olin siinä mielelläni 
mukana, koska tuntui, että jotain sai aikaankin.

Tämä oli myös raskasta aikaa. Paljon menemistä ja tänä päivänä ihmettelen, miten 
minun perhe on viitsinyt sitä katsoa. Oli paljon poissaoloja, kokouksia ja kaikki är-
tyneisyys, mitä tapahtui. Tänä päivänä sitä kutsuttaisiin stressiksi. Minä prioritoin 
tämän ay– ja poliittisen elämän monen muun sijasta. En minä sitä pois vaihtaisi. 
Tapasin monia ihmisiä, jotka ovat olleet merkityksellisiä ja mieluisia tuttavuuk-
sia. Usein saattoi törmätä henkilöihin, joilla oli jonkinlainen liittymäkohta telak-
ka–aikoihin joko työssäni tai vaikkapa sittemmin ruotsinsuomalaiseen kouluun 
liittyen. Samoin oppi tästä yhteiskunnasta paljon, ja se kasvatti ihmisenä. Toiselta 
puolen oli kaikki nämä työympäristökysymykset, raskaasta työstä johtuvat vaivat 
ja kulumishaitat, mitä sai ja jotka ovat kiusana vanhemmiten. Varmaan tuttuja 
monelle muulle samoissa olosuhteissa leipänsä hankkineille.

Kyllä minä katsoisin, että Eriksberg nimenomaan oli vapaa työpaikka, siellä oli 
helppo liikkua, sillä oli oma karaktäärinsä. Palkka ja työympäristö olivat miinus-
puolella.”

 – Olisitko tullut poliittiseen toimintaan niin aktiivisesti mukaan ilman Eriks-
bergiä?

Metalliliitto alkoi järjestää suomalaisille omia ay–kursseja. Kuvassa Göteborgin suur-
yritysten suomalaisia peruskurssilla Viskadalenissa kesäkuussa 1976 Kuva: Yksityis-
kokoelma
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”En.” Jouko vastaa epäröimättä. ”Minä oli jo Suomessa päättänyt, etten lähde sii-
hen mukaan. Minun perheeni, minun isoisäni, minun äiti, kumpikin olivat olleet 
järjestöaktiiveja, politiikassa ja ammattiyhdistystoiminnassa. Ja olin päättänyt, 
etten siihen rääkkiin lähde. Toisaalta ay–toiminta oli tärkeetä, mutta tavallaan 
katsottiin, että kuuluu olla sen ohella mukana myös poliittisessa toiminnassa, 
kuten esim. valtuustossa ja koululautakunnassa. Silloin pystyi vielä vaikuttamaan 
asioihin. Mieluummin minut olisi nähty suomalaisten kannalta sosiaalilautakun-
nassa, tai vapaa–ajanlautakunnassa. Vapaa–ajan lautakunta myönsi avustuksia 
vapaa–ajan toimintaan, johon mm. Suomi–seurat kuuluivat. Sosiaalilautakunta 
voi taas vaikuttaa niiden elämään, jotka olivat jo vähän luisumassa. Täällähän oli 
tiedossa, vaiettuna salaisuutena, suomalaisten itsemurhien suuri määrä, mikä 
johtui paljolti raskaista työoloista ja raskaasta sosiaalisesta ympäristöstä.

Koululautakunnassa pystyin vaikuttamaan siihen, että suomenkielisille oppilaille 
saatiin yhtenäinen linja ja yhtenäiset luokat, mikä selvensi tilannetta. Vaadimme 
myös, että pitää olla pätevät opettajat. Olihan siinä omakin lehmä ojassa, kun 
lapsemme lähentelivät kouluikää.”

Lisättäköön vielä, että Jouko Karttunen oli perustamassa Göteborgiin ensimmäistä 
suomalaista kooperatiivista koulua, ja hän toimi sen ensimmäisenä johtokunnan 
puheenjohtajana vuosina 1991–1996.

Hän on ollut käynnistämässä myös Göteborgin Suomenkielistä Sosialidemo-
kraattista Yhdistystä, joka perustettiin vuonna 1971. Hän oli sen puheenjohtaja 
vuosina 1976 – 2006.

Jouko Karttunen
 � Syntynyt 1946 Oulussa, kotipaikka Lieksa
 � Ruotsiin, Göteborgiin vuonna 1969
 � SKF vuonna 1969, 

Eriksberg vuosina 1969–1979, 
Göteborgin kaupunki Puhtaanapitolaitos, myöh. Renova 1980–2011.

 � Asuu Göteborgissa
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Mauno Päämaa

”Oli se hyvä että telakat suljettiin, siellä moni menetti terveytensä”

Sodankylästä syntyisin oleva Mauno Päämaa tuli Pohjois–Ruotsiin ja Keski–Ruot-
siin metsätöihin vuonna 1966. Parin vuoden jälkeen hän oli tietöissä ja Rautateh-
taalla Kallingissa. Sieltä hän siirtyi Göteborgiin loppuvuodesta 1969.

”En ollut tehnyt telakkatöitä aikaisemmin, mutta sain töitä Götaverken Aren-
dalilla. Sain homman työnvälityksen kautta. Työvoimasta oli silloin kova pula. 
Työnvälityksessä sanoivat, että töitä on, jollei pelkää korkeita paikkoja. Tein polt-
toleikkausta, hiomista ja maalausta. Sain polttoleikkaukseen muutaman päivän 
koulutuksen, ja opin käyttämään polttopillejä. Sen oppi nopeasti ja siinä oli oma 
jännityksensä. Hyvin äkkiä oppi sen, että sai tehdä urakkatöitä ja viikonloppuja. 
Kyllä se raha vaikutti niin paljon, että unohti työn vaarallisuuden. Tein pääasias-
sa yksin, sain joskus isomman alueen, jonka voi tehdä itse. Se nyt ei ollut kovin 
vaikeaa, mutta huolellinen piti olla, koska ei saanut sytytellä tulta missä tahansa. 
Siellä oli kaikenlaisia kaasuja, jotka syttyivät herkästi.

Viikonloppuisin oli tellingin rakentamista ja purkamista, siinä oli isompi poruk-
ka. Minä en ollut niitä parhaita työskentelemään korkealla, laivan keulapiikistä 
saattoi olla 39 metrin pudotus alas. Siellä oli tellinki ja piti hioa jotakin. Kyllä 
minä pelkäsin niin paljon, että panin turvakettingin kiinni, vaikkei se ollut pak-
ko. Pomot sanoivat, että ei tarvitse, kyllä se kestää, mutta minä kuuluin niihin, 
jotka ajatteli järjellä.

Siellä tapahtui aika paljon kuolemaan johtaneita onnettomuuksia ja lievempiä, 
joiltakin meni käsi tai jalka poikki. Mulla oli se etu, että olin ollut metsätöissä ja 
tottunut tiettyyn varovaisuuteen, eikä minulle pahempia onnettomuuksia sat-
tunutkaan.

Yhen kerran tellingin pää osui käsivarteen. Sanoin, että kyllä minä kävelen tästä 
itse sairastuvalle, kun siinä oli lääkärikin portilla, mutta ne veivät minut Sahl-
grenskaan. Siellä käsi kuvattiin. Ei siinä ollut katkennut mitään, vain lihas oli va-
hingoittunut niin, että olin viikon verran sairaskirjoilla.”
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 – Kiinnittikö työnantaja työturvallisuuteen huomiota?

”Ohjeet saattoivat olla tarkkoja, mutta kun aina oli kiire, niin kyllä ne yritti väis-
tää niitä. Kun vielä tein töitä aikapalkalla, niin pomo sanoi kerran, että mene sin-
ne syvätankkiin hiomaan seinät. Kun menin, huomasin, että tellingeissä ei ollut 
kaiteita ja oli liukasta. Kun pomo kysyi seuraavana aamuna, onko homma valmis, 
sanoin, etten ole vielä edes aloittanut, kun ei ole tellingit valmiina. Siinä oli kol-
menkymmenen metrin pudotus ja se oli sellainen paikka, että jos siitä putosi niin 
oli varma kuolema. Paljon oli niitä, jotka riskeerasivat. Kyllä minä huomasin, että 
ruotsalaiset työnjohtajat erosivat suomalaisista siinä, että ne jotka oli nöyrät te-
kemään, saivat tehdä paljon enemmän. Niillä teetettiin koko ajan lisää. Semmoset, 
jotka ei ottaneet vakavasti, pääsi helpommalla. Oli paljon sellaisia merimiehiä ja 
muita, jotka oli nähneet kaikenlaista ja olivat vähän suurpiirteisiä.

Taukopaikalla oli suomalaisilla oma osasto. Siinä oli 50 miestä ja ne puhu ja sano, 
että elä tee liian huonolla palkalla. Kahvitunnilla ja ruokatunnilla ihmiset innostu 
kertomaan juttuja niin, että tauko saattoi venähtää, siellä oli sellainen keskuste-
lukulttuuri. Autotehtaassa ei sellainen olisi käynyt päinsä. Työ oli selvempää kuin 
liukuhihnalla, koska tiesi milloin se alkaa ja loppuu. Siinä oli sellainen viehätys, 
tunne, että minä teen tämän, näki työnsä tuloksen.

 – Tiesikö työntekijä minkälainen laiva tästä tulee?

”Merillä olleet osasivat kertoa, millainen laiva tulee ja minkä mittainen. Esimer-
kiksi me rakennettiin Uuteen–Seelantiin laiva elävien lampaitten kuljetukseen.

Olin ensin Arendalilla yli vuoden yhtäjaksoisesti, sitten tilapäistyössä Eriksber-
gillä ja Lindholmenilla vajaan vuoden. Sen jälkeen vuonna 1972 menin Suomeen 
ja olin Valmetin telakalla jonkin aikaa. Menin kesäloman aikana kysymään töitä, 
vastattiin, että ei nyt voi ottaa, kun on lomakausi. Olin jo menossa ulos kun kuu-
lin, että perääni huudettiin. Siellä oli joku insinööri, joka oli ollut täällä töissä, ja 
joka tunsi minut. Huomasin, että työpalkka näytteli pientä osaa, sillä työnjohtaja 
sanoi vain, että siinä portilla on konttori ja siinä vihko, kirjoita siihen montako 
tuntia päivässä olet tehnyt töitä. Täällä Ruotsissa sanottiin aina, että saatte niin 
ja niin monta tuntia, mutta Suomessa sanottiin paljonko rahaa saa, kun tekee tie-
tyn työn. Toinen ero täällä oli, että ruotsalaiset vaati parempaa työturvallisuutta 
tilapäistöissäkin.

Tulin sitten takaisin ja tein erilaisia töitä vuonna 1975 jonkin aikaa. Seuraavana 
vuonna menin ammattikouluun. Vuoden 1976 lopussa oli hyvä työjakso. Muis-
tan, miten tein töitä 20 päivää kahden puolen joulun. Siitä sai tuplapalkan. Se oli 
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niin, että jos oli töissä kahdeksan tuntia päivässä niin pomo sanoi, että tule tun-
tia aikaisemmin ja lähde tuntia myöhemmin niin se on neljä päivää. En koskaan 
ole saanut sellaista palkkaa, laiva piti saada valmiiksi ja ne teetti töitä hinnalla 
millä hyvänsä. Lainafirmassa raha oli helpommassa. Kolmas oli vielä tilapäistyö, 
niissä firma säästi, kun työturvaan ei kiinnitetty huomiota. Oli vain tärkeintä, 
että työ tehtiin määräaikaan mennessä. Kun kävin ammattikoulua, mulla oli yksi 
tuttu pomo, joka sanoi, että lauantaina ja pyhänä saat tulla ja siitä sain kolmen 
ja puolen päivän palkan.

Kun sitten kysyin töitä Saabilla, sanoin siellä, mitä telakalla maksettiin. Ne sanoivat 
heti, että täällä pitää tottua pienempään palkkaan, ero oli suuri. Ensin luulin, että 
palkanlaskussa oli tullut virhe, kun palkka oli kolmanneksen huonompi. Aloitin 
Saabilla maaliskuussa 1978 ja olin siellä elokuuhun 1993 asti. Kun sieltä vähen-
nettiin, minun nimeni oli viimeisenä listalla ja niiden oli vaikea erottaa minut, 
sillä olin tehnyt työni hyvin. Niin sitten kuitenkin jouduin sieltä pois. Siellä työ 
oli yksilöllisempää kuin Volvolla. Olisin silloin päässyt eläkkeellekin, selän takia 
esitettiin sairaseläkettä. Mutta en halunnut, enkä ole katunut sitä. Sain ne viimei-
set 10 vuotta tehdä Suomi–seuroissa hommia, se oli omalla laillaan vaihtelevaa, 
vaikka taloudellisesti menetinkin. Olin Finngötareissa ja Kirjoittajayhdistyksessä 
65–vuotiaaksi asti ja sain työttömyyskorvauksen.

Olen aina kuulunut ammattiliittoon, vaikka olin tilapäistöissäkin. Liityin aina 
periaatteesta. Suomessa olin luottamusmiehenäkin. Kyllä minä huomasin, että 
työnantaja suhtautui eri tavalla. Kesälomapäivätkin laskettiin tarkemmin, kun oli 
ammattiliitossa. Nämä tilapäisfirmatkin oli siinä tarkkoja. Monesti oli niin että 
torstai–perjantai–lauantai ja pyhä oltiin töissä ja siitä sai reilun viikon palkan. 
Firmat oli enimmäkseen ruotsalaisia, mutta pomot saattoivat olla suomalaisia.

1976 oli hyvä vuosi. Yksikin norjalainen laiva oli avotokkalla. Satoi kovasti. Siinä 
oli jonkin verran polttoleikkausta, enemmän hiomista. Tehtiin myös laivan osia, 
jotka siirrettiin laivaan. En ollut enää silloin talon kirjoissa, vaan lainafirmoissa. 
Parhaina päivinä oli töissä 50 miestä, niistä 4–5 oli sellaisia niin kuin minä, lai-
nafirmojen vakituisia. Pomot oli lainafirmoissa vakituisia. Viikonloppuisin oli 
usein tellinkien pudotuksia, kun laiva oli valmis. Viikonloppuhommat oli suosit-
tuja, niistä maksettiin hyvin. Toiset oli niin kauhean rohkeita, saivat äkkiä rahaa, 
mutta vahinkojakin tuli.

Kyllä meillä aika hyvä kollektiivinen henki siellä oli. Oli yksikin norjalainen mat-
kustaja–alus, jonka välipohjassa oli, jos minä oikein muistan, 15 000 pikilaattaa. 
Siinä oli tullut jokin virhe niin, että ne piti kaikki irrottaa ja siirtää pois. Pohja piti 
puhdistaa. Laatat painoivat 10–15 kiloa kappale. Meitä oli 10 miestä. Ne sano, 
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että jos tuntipalkalla tehdään, kestää vähintään kaks viikkoa irrottaa ne ja kul-
jettaa pois. Me sanottiin, ettei tule mitään aikapalkalla, homma piti saada nope-
asti valmiiksi. Ne sano, että saatte viikon palkan, jos teette urakalla. Se oli ahdas 
paikka, ei siellä voinut seistä suorassa ja siinä piti lyödä lujasti, että sai ne palat 
irti. Siinä ahtaassa tilassa ilmanvaihto oli huono ja siellä saattoi olla ihan kauhea 
ilma. Työ eteni niin, että yksi aina irrotti terävällä veitsellä ja antoi seuraavalle ja 
niin edelleen ketjussa. Yksi mies sai aina levätä ja olla raittiissa ilmassa ja sitten 
taas vaihdettiin vuoroa 9 miestä rivissä antaa aina seuraavalle. Minä olin siinä 
ensimmäisenä ja tuntu välillä, että taju menee. Mutta sitä jakso, kun tiesi että siitä 
saa viikon palkan. Siinä ei saattanu pinnata, kun aina siirtyi kappale seuraaval-
le, kaikkien oli ehdittävä mukaan. Näin jälistä mietti, että sitä ei silloin terveyttä 
ajatellut. Oli onni, että se loppui, siellä moni menetti terveytensä.

Kerran muistan, kun lainafirman ruotsalainen omistaja sanoi, että puhdistakaa 
tuo konehuone ja maalatkaa sitten. Konehuoneen seinä oli aika iso alue. Sen piti 
olla valmiina puoleen yöhön mennessä. Sen poika tuli sinne ja sanoi, että joka ei 
halua tehdä, lähteköön kävelemään. Minä sanoin, että tule hyvä mies kattomaan, 
jos saat 10 miestä lisää, niin tämä voi olla aamuun mennessä valmis ja pitää olla 
ruokaa myös. Se oli jotain viiden kuuden aikaan. Joku mies lähtikin, mutta se sai 
kasaan toistakymmentä miestä. Ne lainasivat toisiltakin firmoilta, kun oli kiire. 
Sitä työtähän saattoi tehä monella lailla. Mutta jos kunnolla teki, niin työ vei ai-
kaa. Siitä saatiin aika paljon rahaa.

Yhen kerran piti konehuoneen alla maalata, koneet oli käynnissä ja maalari maa-
lasi tai ruiskupuhalsi siellä. Siellä oli semmonen lanka, että jos meni taju, veti 
langasta. Se oli suomalainen se mies ja se oli toistakymmentä tuntia siellä yhtä 
mittaa maalaamassa, juotavaa vain oli mukana. Minä huomasin, että nyt se vetä-
si, se ei jaksanu liikkua enää ja silloin minä sanoin, että tähän pitää tulla parempi 
ilmanvaihto, siinä oli kauhea tinnerin haju. – Minä muistan, että tinneristä tulee 
erilainen humala kuin alkoholista, ei pysty kontrolloimaan, mitä tekee.

Ei sitä terveyttä ajatellu. Kyllä suomalaiset oli hulluimpia tekemään töitä paikassa 
kuin paikassa, munkin tuttuja kuoli sitten jälkeen päin.”

 – Miten suomalaisiin suhtauduttiin?

”Siinä oli kahtalaista suhtautumista. Sen huomas, mitä oli niitä vahteja siellä, niin 
niillä oli semmon kammo tai pelkokin, mutta kunnioitus, kun suomalaiset tekee 
äkkiä homman. Ne vahdit saattoivat tulla ruokalaan katsomaan, kun kahvitauko 
oli venähtänyt liian pitkäksi. Ne sanoivat niille, jotka oli talon kirjoilla, että pitää 
palata töihin.
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Näkymä Götajoen yli rakenteilla olevaan laivaan. Artur Nilssonin kokoelmat/Regio-
narkivet



148 ■ 7 Telakkatyöntekijöiden muistelut

Sen näki kypärästä, kuka oli talon kirjoilla, sillä heillä oli kypärässä numero. Jos 
ei syönyt ruokalassa, ruokaa toki sai, sillä siinä oli kauppoja lähellä. Portti oli 
aina auki ruokatunnin aikana. Myös automaatteja oli ja viikonlopuiksi työnan-
taja järjesti ruokaa.

Suomessa työnjohtotyyli oli reilumpi: ne sanoivat heti, että sinun ei tarvitse tehdä 
tuota työtä, se kuuluu toiselle. Se oli selvää, täällä piti itse pitää puolensa ja itse 
pyytää palkkaa. Suomalaisen omasta aktiivisuudesta riippuu paljonko saa palkkaa. 
Suomessa sanottiin, älä tee tuntipalkalla niin kovasti töitä, täällä ne anto tehdä.”

Mauno Päämaa
 � Syntynyt vuonna 1938 Sodankylässä
 � Ruotsiin v. 1966
 � Arendalin telakalle v. 1969, 

Suomessa mm. Valmetin telakalla vuonna 1972, 
Tilapäistöissä Eriksbergin ja Lindholmenin telakalla vuosina 1975–77, 
Saabin vaihdelaatikkotehtaalla vuosina 1978–1993

 � Sen jälkeen aktiivinen Suomi–seuroissa
 � Kirjoittanut 4 kirjaa, esimmäinen julkaistu v. 2006
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Jukka Mäkelä

”Niin siitä paikasta hanskat putos kaikilta”

Jukka Mäkelä on kotoisin Turusta. Hän tuli jouluaattona 1968 äitinsä luokse 
Göteborgiin. Ajatuksissa oli myös työnhaku, mutta nuoren ikänsä vuoksi hän 
ei silloin saanut töitä. Sukulaismiehen avustuksella töitä löytyi Skenestä. Jukka 
kierteli vuoden verran töissä pienemmissä teollisuusyrityksissä Länsi–Ruotsissa, 
ennen kuin palasi Göteborgiin.

”Menin suoraan Götaverkenin työhönottoon, jossa oli suomalainen tulkki. Hän 
auttoi kaikissa käytännön asioissa. Aloitin moottorihallissa, jossa porasin reikiä 
isolla porakoneella. Kun tämän homman tekijä palasi sairaslomalta, joutusin sii-
tä sitten poies sellaiseen moottorihalliin, missä näitä isoja moottoreita tehtiin, ja 
porakoneen käyttäjäksi siellä. Sain koulutuksen siihen paikan päällä. Olin siinä 
hommassa vähän aikaa, kunnes menin Suomeen armeijaan. Kävin armeijan ja tu-
lin takaisin sieltä yhdessä vaimoni kanssa, jonka olin tavannut jo täällä aiemmin.

Olin vähän aikaa samassa hommassa porailemassa kuin ennen armeijaa. Mutta 
tuli sitten erimielisyyksiä palkasta. Siinä oli sellainen homma, että me saatiin kah-
den viikon tili ja yks viikko tienattin 17 kr ja toinen viikko, niin ei saatu edes sitä, 
mikä oli ammattiliiton kanssa sovittu minimipalkka. Kun sitten tuli vuosilappu, 
niin siinä oli, että tuntipalkka oli 14,55 kr keskimäärin vuodessa. Meitä oli kuusi 
suomalaista siinä. Tulkin avulla kysyttiin ammattiliiton mieheltä ja seeffiltä, että 
mitä tämä tarkoittaa? Ja me sanottiin, että jos me saadaan tuo 15,05 kr niin teem-
me töitä, mutta ne ei suostunu siihen.

Niin siitä paikasta hanskat putos kaikilta ilman, että kukaan sanoi, että nyt pu-
dotetaan hanskat. Hanskat putos kaikki siihen lattialle ja me käveltiin portista, 
mutta vahdit ei päästäny meitä ulos. Sitten tuli tämä tehtaan tulkki apuun ja pu-
hui jotain vahtien kanssa siinä ja vahdit päästi meidät. Ja se tuli meidän luokse 
ja sanoi, että jos te tulette tuonne konttoriin niin keskustellaan. Hän sitten otti 
yhteyttä sinne osastolle ja sai kuulla niin, mitä nyt kuuli sieltä verkmestareilta. 
Meidän ei sitten tarvinnut mennä sinne. Sitten ne kysyi meiltä, ketkä haluaa läh-
teä Arendaliin, niin sinne pääsee sliippaamaan ja polttamaan romua, siivoomaan 
ja simmosta. Minä suostuin siihen ja kaksi muuta. Ne muut lähti sitten muualle.

Me tykättiin, että meitä oli kohdeltu väärin. Siinä oli muita työkavereita, jotka oli 
samaa mieltä. Me ei oltu saatu edes vähimmäispalkkaa, mikä oli ammattiliitossa 
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sovittu. Ei meillä koskaan mitään erimielisyyksiä pomon kanssa ollut, mutta me 
saatiin tehdä aina ne heikoimmat hommat, joita ruotsalaiset ei halunneet tehdä. 
Se oli urakka–palkan aikaa vielä silloin.

Sitten minä pääsin Arendaliin. Kävin siellä hitsauskoulun ja sitten myös poltto-
puolen. Pääsin samalle osastolle, missä Olli oli (Olavi Siitonen, kts. edeltä). Kun 
kävin sitä levyseppäkoulua, niin kävelin sieltä ulos ja sanoin verkille, etten minä 
osaa laskea tuolla tavalla, kun siellä opetetaan. Se opettaja oli puolalainen, mut-
ta puhui hyvää ruotsia. Minä sanoin, että olen laskenut sen laskun oikein, mutta 
opettaja tykkäs, että mun pitää laskea sillä lailla kun ylioppilaat laskee. Minä sel-
vitin sen sille pomolle ja mulla oli tulkki siinä. Niin minä pääsin sitten levysepän 
oppiin. Mulla oli Olli opettajana. Sitten myöhemmin tuli pomo ja kysyi Ollilta, voi-
siko Jukka ryhtyä itse tekemään näitä hommia. Minä osasin silloin jo jonkin ver-
ran ruotsia, niin Olli sanoi, että joo. Sitten tein yhden toisen suomalaisen kanssa 
niitä hommia. Olli sai sitten toisen oppipojan. Kyllä Olli opetti monta suomalaista 
niihin hommiin, oli hyvä opettaja ja rauhallinen kaveri.”

Ruotsin opetus kompasteli

Kielikurssilta Jukalla on monenlaisia kokemuksia, mutta ruotsia siellä ei paljon 
oppinut.

”Kielikurssin kävin ja tarkoitus oli käydä 240 t. Siinä meitä oli turkkilainen, ita-
lialainen, suomalaisia ja muitakin, kaikkiaan 20 henkeä. Sitä kurssia alotettiin 
ja sitä ei oikeastaan päästy käymään millään tavalla kunnolla, kun työnantaja 
tuli ja haki töihin. ”Me tarvitsemme sinua, sinun täytyy tulla töihin.” Ja joka ker-
ta, kun minä pyysin pomoilta sitä korttia, että minä pääsen portista ulos, niin 
kauhee mutina ja rätinä kävi. No, me käytiin sitä kurssia ja me sanottiin sitten 
sille vetäjälle, että lähdetään täältä pitämään kurssia muualle. Ja ne keksi sitten, 
että käytiin opintokäynneillä toisissa työpaikoissa ja museoita kierrettiin, mut-
ta sitten tuli stoppi. Me ei koskaan saatu sitä 240 tuntia käydä, olisikohan ollut 
sataakaan tuntia. Ruotsin oppiminen jäi vähiin, mutta turkkia ja serbokroatiaa 
opin,” nauraa Jukka.

”Ja turkkilaiset ja jugoslaavit oppi suomea. Minä olisin kyllä halunnut tietenkin 
oppia kielen, mutta siinä oli ilmeisesti jokin pykälä, että työnantaja saattoi tulla 
vaatimaan töihin kesken kurssin. Minäkin olin silloin semmoisessa porukassa te-
kemässä niitä hommia, että kun nosturilla nostettiin pala sinne tokkaan ja sitten 
työnnettin se yhteen ja sitten me laitettiin pala kiinni. Sitten tuli hitsarit ja hitsa-
si. Olihan siinä tietenkin aina semmosta vapaa–aikaakin, mutta kyllä me opittiin 
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tekemään niinkin, että me oltiin aina sen näkösiä että oli hommia: oli palkki tai 
jotain muuta aina olalla, että näytti siltä, että töitä tehdään”, Jukka virnistää.

Kun sanotaan, että sä olit siellä laivassa ja sun täytyi aina hakea kaikki työkalut ja 
materiaalia. Jos jäi jokin pieni rako, niin siihen piti laittaa aina jokin pala. Ja ma-
teriaali oli siellä pitkin plaania. Sieltä sitten aina haettiin ja kun aurinko paistoi, 
niin viihdyttiin kovasti siellä. Kyll siellä paljon koiruutta tehtiin. Jos oli hauskaa-
kin, niin joskus otti vähän korvien välissä, että harmittikin.

Harmi, ettei siellä saanut kuvata! Mutta sitten, kun tuli kiinalaisia käymään, niin 
niillä oli pienet kamerat ja ne kuvas juuri siellä, missä ei olisi saanut kuvata. Työn-
antaja antoi niille luvan. Minä sitten verkmestarille sanoin, että me ollaan koh-
ta työttömiä täällä. Ja ne vaan naureskeli mulle. Mutta niinhän siinä sitten kävi. 
Tankkeja alettiin tehdä Kiinassa ja Koreassa.”

Työympäristö parani vähitellen

”Kaikki nää ahtaat paikat oli hankalia ja vaarallisiakin, mutta meillä oli aika hy-
vät vehkeet ja levysepät oli aina kahdestaan. Jos oltiin ahtaassa paikassa, niin 
me saatiin sellaiset ilmamaskit. Mutta kumminkin siinä oli aina semmonen pieni 
vaaratilanne, kun kaasuvehkeiden kanssa pelattiin. Happi kun se ei haise miltään, 
mutta on räjähdysaltista. Siellä sitten sattu tämmösiä, että kun poltettiin, niin 
se pilli löi takaisin. Yhdessä vaiheessa tuli sitten semmoiset vehkeet, että siihen 
tuli sellainen iskunvaimentaja väliin niin, ettei siitä hantaakista päässyt kaasua 
letkuun. Mutta kyllä siellä joskus kävi niin, että joku aika pahastikin loukkasi it-
sensä. Kun istuttiin telineellä letkun päällä ja poltettiin ja se letku paukahti sun 
alla rikki. Se poltti aika pahasti ja rikko lihaksia. Sitten tuli kielto, ettei saa istua 
letkun päällä. Saatiin sellainen vehje, että saattoi kiinnittää sen letkun siihen. Se 
oli kyllä aika vaarallista työtä.

Mulle sattus sellainen tilanne, että oli iso laiva mistä oli käytäviä ulos sivusta. Olin 
tullut kahvitunnilta ja olin sliippaamassa sitä hitsausskarvia. Olin ajatellut, että 
muista nyt, että se palkki loppuu. Eihän sitä muistanutkaan. Toinen jalka meni 
sinne palkin alle ja minä putosin. Mutta sinne oli tehty sellaiset turvalankut, jo-
hon putosin, siinä olisi ollut muuten vielä ollut monta metriä ales, ja olisi voinut 
pahemminkin käydä. No oli sitten toinenkin tilanne, kun oltiin yhdessä tän mun 
kaverin Pentin kanssa, niin hydraulitunkki pomppasi mun reiteen ja siihen tuli 
kyllä melkoinen mustelma. Pitelin sitten jalkaa, niin se mun kaveri sanoi, että 
ajattele, jos se olisi osunut siihen paikkaan! –Sitten olisi varmaan ollut henki pois, 
minä tuumin. Kyllä siellä joskus huudettiinkin toisillemme, mutta ei siellä mitään 
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semmosta ollut, että olis kiinni käyty. Mutta sanotaan, että sullon korvasuojat 
päässä ja yli 100 desibeliä. Ruotsalaiset aina sanoi, että te ootte niin helvetin vi-
haisia toisillenne, kun huudatte niin kovaa.

Se työ oli aika raskasta ja öisinkin piti tehdä töitä. Joskus sattui niin, että hyppä-
sin unissa sängystä polvilleni ja pidin seinästä kiinni. Vaimo kysyi, että mitä sinä 
nyt teet? Minä vastasin, että levy kaatuu. Mitä myös usein sattui unissa oli, että 
tunsit, että kiikut siellä ylhäällä ja putoat. Kun heräsit oli tuskan hiki päällä. Kui-
tenkin sen tiesi, että ne telineet oli hyvin tehty, kun suomalaiset oli ne tehneet.

Meillä oli aina sellainen käytäntö, että levysepät meni ensin ja hitsarit tuli perässä. 
Mutta sitten työturvallisuusmiehet tuli ja sanoi, että nää ei saa olla siellä alhaal-
la hitsaamassa ennenkuin homma on valmis ja mestarit on käyneet katsomassa. 
Aina saattoi tippua jotain, kiiloja tai lekoja, mitä vaan. Tämmösiä riskejä oli. Mun 
lähiympäristössäni ei sattunut sen pahempia.”

 – Miten suomalaisiin suhtauduttiin?

”Meitä ja jugoslaavejakin hyväksyttiin aika hyvin, me oltiin hyviä työntekijöitä ja 
huolehdittiin asioistamme.

Mulla alkoi sitten ajan mittaan reistaileen silmät. Kirkas valo ja paljon roskia ai-
heutti, että tuli sellainen katarri silmiin. Ei auttanut, että oli silmäsuoja. Siinä oli 
vielä sellainen ikkunatiiviste, ettei mitään pääse läpi, mutta ei se auttanut. Sitä 
ei tullut vaihdettua niin usein, niin sieltä pääsi tunkeutumaan jotain aina silmiin. 
Lääkärit lähetti mut sitten eteenpäin ja silmät tutkittiin. Sitten mä pääsin huol-
topuolelle. Siellä oli sellaisia isoja lämpöagregaatteja, niin mä hoidin niitä. Nii-
tä sitten hitsattiin, mutta siinä oli hitsausta niin vähän, ettei se rasittanu silmiä. 
Mutta siellä oli yli 30 astetta lämmintä. Ja siellä kopissa oli lähemmäs 50 astetta. 
Siinä oli iso lämpöagregaatti, ja sen edessä pressu. Ja niitä hommia minä sitten 
tein, välillä kaapeleita, vesiletkuja ja ilmaletkuja piti tarkistaa. Se oli semmosta 
kiertävää hommaa. Mutta sitä levysepän hommaa siellä värkättiin aika montakin 
vuotta. 16 vuotta ja 7 kuukautta minä oli telakkatyössä yhteensä.

Siellä huoltopuolella oli aika erilaista. Kun niitä tankkeja alettiin maalata niin 
siellä sattui kerran niin että yksi mies jäi roikkumaan. En tiedä oliko se Götaver-
kenin mies vai firman mies. Se oli jollain tavalla pudonnut sieltä, kun se oli letkuja 
ja kaapeleita keräämässä ja oli jäänyt jalastaan kiinni ja roikkui siellä tankissa. 
Siinä oli semmoinen paha tilanne. En ollut itse siinä paikalla, mutta kuulin, että 
sinne tuli ambulanssit, ja ne onnistui saamaan sen miehen hengissä sieltä pois. 
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Sinne oli jätetty kaapeleita ja muuta sinne tankkiin, niin tää vierasporukka joutui 
keräämään niitä pois.

Siellä sattui myös, että eräs suomalainen, hän on nyt muuttanut Suomeen, oli 
siellä luukkuja hitsaamassa. Ja siellä ylhäällä oli rautaromua jossain laatikossa 
ja se putos ja se osui sitä miestä päähän. Sillä oli kyllä kypärä, mutta se rauta oli 
niin painava, että se meni kypärästä läpi. Minä olin siellä ylhäällä ja näin ja yritin 
huutaa ”Laaksonen varo”, mutta ei siellä kuullut mitään. Se loukkas aika pahasti 
ittensä siinä, että tämmösiä sattui. Ne on jäänet mieleen.

Se sitten pikkuhiljaa väheni se homma. Välillä uhkailtiin, että telakka kaatuu. Kun 
pääministeri Palme kävi siellä, niin häneltä kysyttiin, että jatkuuko telakkahom-
ma. Hän vastasi, että avustusta valtiolta ei enää tule. Niin Christer Erixon ilmoitti 
kylmästi meille, että kun ei avustusta enää tule, niin hän ei pysty jatkamaan. Sil-
loin se oli jo Consafen hommaa. Ja hän vei ne hommat sitten Norjaan.

Matti Harju työtoverinsa kanssa hitsaamassa liitosta laivan kannella Arendalilla 
1980-luvulla. Kuva: Yksityiskokoelma
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Olisin minä jatkanut, jos hommia olisi riittänyt. Niissä huoltohommissa olisin 
voinut olla pitempäänkin. Pomo tuli sitten sanoman, että tämä homma loppuu 
pikku hiljaa.

Kyllä minä olin jo aiemmin hakemassa itse muita hommia, kun tuli se uusi palk-
kasysteemi. Kuukausipalkka tuli v. 1974. Minä olin silloin jo hakemassa Volvolle. 
Mehän hävittiin siinä aika paljon. Mutta kun verkki sai tietää, että olen hakemas-
sa muualta töitä, niin se sanoi, että sinä Jukka et lähde mihinkään. Hän järjestää, 
ja hän nosti mulle palkkaa, mutta ei se kuitenkaan niin paljon noussut, että olisi 
sama kuin ennen. Sitten siellä oli hyvin tarkkaa se, että urakat pitivät. Tarkkaan 
laskettiin aina porukalla, mutta niistä ei puhuttu. Kun niitä urakkakortteja täy-
tettiin, niin siinä aina toinen toistaan auttoi. Sitten oli simmonenkin homma, että 
meillä oli aika vähän töitä. Pomo jaagas meitä, mutta me keksittin sitten se, että 
aina kun homma tuli valmiiksi, me juoksujalkaa mentiin sinne pomon koppiin ky-
symään, että mitäs hommia on nyt. Loppujen lopuksi me tehtiin telineitä siellä.” 
Jukka nauraa ilkikurisesti. ”Mutta se loppui, verkki lopetti sen. Täytyy lakata jaa-
gaamasta Jukkaa ja Penttiä. Jos ne lähtee tästä pois, niin kuka sun hommat tekee. 
Kyllä siellä kaikkea hauskaakin sattui, mutta suurin osa oli sitä raskasta työtä. Ja 
nyt tuntee paikoissaan, että on tehnyt raskasta työtä. Minä sain sitten tuttavan 
avulla Volvolta töitä ja olin siellä, kunnes pääsin varhaiseläkkeelle vuonna 2010.”

Ammattiliittoon Jukka on kuulunut koko ajan ja kuuluu edelleenkin seniorijäse-
nenä. Telakan järjestämään vapaa–ajan toimintaan hän ei osallistunut. Suoma-
lainen Karhu–yhdistys toimi lähellä kotia, joten siellä tuli oltua. Siellä pelattiin 
sekä pesäpalloa että sählyä. Silloin kun Finlandia pelasi mestarussarjassa, käytiin 
aina katsomassa otteluita.

 – Kahvila–Suomi–koti.

”Ensimmäisen kerran, kun mulle sanottiin, että nyt mennään Suomi–kotiin, niin 
siinä oli semmonen vessa, kolme pönttöä. Porukka istui siinä ulkopuolella. Yhtiö 
sitten päätti, että he laittavat tuohon ulkotilaan teille pöydät ja vehkeet. Kun ih-
miset haluaa mennä vessaan, te blokeeraatte sen. Sitten saatiin pöydät, penkit ja 
lupa, että saadaan keittää kahvia siinä. Jokaisella oli vähän niinkuin omat paikat.

Moni siitä porukasta on jo nukkunut pois, mutta on vielä osa jäljellä, jotkut hy-
vinkin aktiivisia. Mutta jotkut ovat saaneet kolhuja elämän varrella.”
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 – Paljonko tapaat vanhoja telakkakavereita?

”Pidämme yhteyttä nykyään enimmäkseen puhelimitse. Mulla oli ennen vähän 
sellainen tyyli, että soittelin aina, kun ihminen täytti vuosia. Nyt vaan pidän yh-
teyttä näihin lähimpiin, kun eläkkeellä rahat ei riitä. Niin kauan, kun olin Volvolla, 
sain soittaa sieltä. Joskus, kun tulee joku kaupassa vastaan, niin jutellaan. Mutta 
en minä ole siellä ukkokerhossa käynyt perjantaisin. Kun me asutaan tuolla kau-
pungin ulkopuolella. En minä hyviä ystäviä oo unohtanu.”

Jukka Mäkelä
 � Syntynyt 1950 Turussa
 � Ruotsiin vuonna 1968
 � Götaverkenille vuonna 1970–, 

Myöhemmin Arendalille, jossa vuoteen 1986 asti, 
Volvolle 1986, josta sopimuseläkkeelle vuonna 2010

 � Asuu Göteborgin lähistöllä
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Matti Harju

”Mä sain stipendin silloin koulusta, ja niillä rahoilla tulin tänne”

”Mä oon lähteny Kauhajoelta, tulin suoraan Ruotsiin koulun jälkeen 17–vuotiaa-
na. Olin käynyt 3–vuotisen viilaaja–koneistaja –ammattikoulun Suomessa. Kävin 
kysymässä töitä työnvälityksessä ja ne ehdotti heinätöitä pariksi viikkoo. Minä 
sanoin kiitoksia. Mä sain stipendin silloin koulusta ja niillä rahoilla tulin tänne, 
se jäi siihen. Ei oikein tehnyt mieli jäädä heinätöihin,” Matti naurahtaa.

 ”Tulin suoraan Göteborgiin, Hisingeniin. Kävin ensiksi Volvolla kysymäs, olin 
sinne liian nuori. Ja sitten mä kävin SKF:llä ja sielläkin mä olin liian nuori. Sitten 
tulin Eriksbergille ja siellä sanoivat, että kouluhun pääset. Ja minä menin kouluun. 
Olin vuoden siellä, levyseppä–hitsaajakoulussa.

Koulutuksen aikana jo harjoiteltiin työmaalla. Siinä koulun yhteydessä oli sellai-
nen plaani, jossa saatiin harjoitella sekä hitsausta että levysepän hommia. Pieniä 
lohkoja tehtiin. Kun koulu loppui, sanoin itteni irti ja menin Cityvarville, sain pa-
remman palkan. Jatkoin samaa hommaa. Me tehtiin keulapiikkejä siellä sen puoli 
vuotta, mitä olin siellä. Sen jälkeen mut siirrettiin Arendalille. Palkkakin sitten 
nousi vähitellen. Mitähän se oli silloin alussa 7 kruunua 30 äyriä. Se ei ollut kovin 
paljon, mutta kyllä sillä poikamies eli.

Aluksi oli aika vaikea saada asuntoa. Solstrålekadulla asuttiin ensiksi Kasken 
perheen alivuokralaisena muutama viikko, kun me tultiin tänne veljeni kanssa. 
Sitten saimme alivuokralaisasunnon Karl IX vägillä, tuossa sillan vieressä. Gottf-
rid–nimisen miehen luona asuttiin sitten vuoden paikkeilla. Se oli lähellä telak-
kaa, siinä oli portti ihan sadan metrin päässä. Pääsi helpolla töihin. Sitten saatiin 
asunto Järntorilta, Östra Skansgatanilta. Vieläkin on se meidän kämppä siinä. Se 
tuli työpaikan kautta ja oli halpa vuokra. Meitä asui siellä, minä ja minun kaksi 
veljeä, yks serkkupoika ja yks naapurin poika, huone ja keittiö. Oltiin tuttua po-
rukkaa. Meillä oli oikein mukavaa siinä, asuttiin siinä kaks vuotta. Sitten, kun osa 
lähti armeijaan ja osa muutti takasi Suomehen, niin muutin Redbergsplatsenille. 
Sieltä saatiin samanlainen kämppä. Siellä minä sitten asuin 5–6 vuotta.

Olin onnekas, kun asuminen järjestyi niin hyvin. Koskaan ei tarvinnut asua Eriks-
bergin kuuluisassa asuntolaivassa. Siellä oli kaikenlaista, ryyppyporukkaa ja sel-
laista. En koskaa käynyt siellä.
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Sain ruotsinkielen opetusta työpaikalla sen 240 tuntia. Eriksbergille oli juuri 
silloin tullut studio, se oli uutta kaikki silloin. Sitten minä vapaa–aikana kävin 
Suomi–kirkossa, missä Yläjän Pekka, joka oli opettaja, piti niitä kursseja vuosina 
1972–73. Meitä oli kymmenkunta suomalaista. Olikohan se ABF, joka ne järjesti. 
Minä en osannut yhtään ruotsia, kun tulin tänne, en sitten mitään. Eihän ammat-
tikoulussa luettu ruotsia. Viimeisellä luokalla olisi ollut, mutta tyhmä kun olin, 
en lukenut. Englantia luin niin, että opin hiukan.”

Arendalilla viimeistä laivaa rakentamassa

”Olin Arendalilla niin kauan kun laivoja rakennettiin. Olin vielä Odenia raken-
tamassa. Minä oon tehny Odeniin sen datamaston sinne. Se on ollut meidän 
telakalla nyt muutamia kertoja, joten kyllä sen tunnistan. Siellähän tehtiin myös 
niitä risteilijöitä.”

 – Matti oli myös kuuluisaa Trasdockaa tekemässä.

”Sehän oli aivan erikoinen. Mehän tehtiin sinne sellainen tunneli ensin, sitten 
lohkot yhteen ja sitten tehtiin skarvit ja palkit, siten siirryttiin taas seuraavaan 
kohtaan, se oli 240 m pitkä. Ja se on edelleenkin käytössä Muurmanskissa. Olin 
myös korjaamassa sitä sen jälkeen, kun sinne oli tullut se alipaine. Kun ne oli koe-
ajossa unohtanu venttiilit kiinni eikä aukaisseet, kun ne päästi vedet pois. Kun 
vesi lähti pois, niin se meni kasahan.

Sitten sitä korjattiin kovalla vauhdilla, kun luovutusajankohta läheni. Työtä tehtiin 
yötä päivää. Silloinhan sitä jaksoi, kun oli nuori ja nätti. Minä olin siellä levysep-
pänä, liitin skarveja yhteen.”

”Työtapaturmia ei ole sattunut minulle, mutta minähän olin siellä, kun se suuri 
räjähdys tapahtui laivassa Eriksbergillä vuonna 1971. Olin silloin koulussa ja se 
koulu oli ihan siinä vieressä. Kun me saatiin tietoon se, niin mehän lopetettiin 
työnteko heti ja lähärettiin kotia. Ne sanoi, että nyt saatte poistua sieltä. Kyllä kai 
ne informoikin siitä, mutta en minä ymmärtänyt siitä mitään, kun en vielä osan-
nut niin hyvin ruotsia. Se oli niin huono se ruottin kieli, että se on ihan sellaista 
mustaa se aika.

On mulla yks tuttu nainen, jonka mies paloi siellä pahasti, mutta säilyi hengissä. 
Vaikka sillä oli kädet palanu ja kaikki, niin se kiipes sieltä alahalta rappusia pitkin 
täkille, änkyrämies, ja säilyi hengissä. Suomalainen.
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Työolot oli alussa melko alkeellisia. Eihän meillä ollut kahvitupia eikä mitään siel-
lä. Kahvit juotiin siinä paikan päällä, missä oltiin töissä ja jatkettiin taas. Kahvi 
keitettiin pannussa kaasuliekillä. Alumiinisia kahvipannuja, jotka oli muttereita 
täynnä, kun ne oli palaneet puhki. Mutterilla korjattiin. Sitten pari kolme vuotta 
myöhemmin alkoi tulla niitä paussihuoneita ja kahvitupia. Se oli jo Arendalilla. 
Eriksbergillä oli automaatteja, joista sai ostaa lämpimiä pölsapurkkeja ja muuta.”

”Arendalin telakan ”Suomi–kodissa” minä oli kahvinkeittäjänä parikymmentä 
vuotta. Aluksi siinä oli joku toinen, mutta kun hän lopetti, niin minä rupesin siihen. 
Sain aina rahat muilta ja ostin kahvit ja keitin. Meillä oli sellainen peltilaatikko ja 
siellä oli kahvinkeittimet. Minä en ollut mukana ihan alusta lähtien, kun olin siellä 
toisessa tokassa vuoden, kaks. Mutta kun siirryin sinne toiseen tokkaan töihin, niin 
menin ”Suomi–kotiin”. Meillä oli kaksi pöytää ja pitkät penkit. Kuinkahan paljon 
meitä siellä istui parahillaan, viistoista miestä ehkä. Juoruttiin siellä. Kahvitauko 
venähti joskus, kun oli vähemmän töitä. Pomot tuli ajamaan pois.

Munkki–Pentti toi sinne munkkeja monta vuotta. Vaimo teki munkkeja kotona 
ja Pentti toi työmaalle ja möi. Ne oli suosittuja. Se oli telineen rakentaja, joka toi 
niitä munkkeja. Kaikki tiesivät, missä hän on, ja häneltä käytiin ostamassa.

Mun työporukassa oli melkein kaikki suomalaisia. Sehän on paha, että kun on suo-
malaisia ja ruottalaisia, niin ne vetäytyy siihen omaan ryhmäänsä. Siellä oli mm. 
Laihia. Kaikilla oli omat lempinimet, joita käytettiin. Mulla oli sellainen lempinimi 
kuin Karvarinta 18 vuotta, vaikka mulla ei paljon karvoja ollut. Kerran nimittäin 
yks Degermanni ja yks toinen iso mies otti mut kiinni ja sanoi, että nyt pojalta 
lasketaan rintakarvat, mitähän minä olin silloin sellainen 18–19–kesänen. Se oli 
vähän sellaista humoristista simputusta.”

 – Matti on aktiivinen ammattiliiton jäsen. Hän on tällä hetkellä vakuutusneuvoja 
ja työsuojelumies.

”Yhdessä työsuojeluvaltuutetun kanssa kierretään katsomassa, mitä parannuksia 
työympäristöön tarvitaan. Vakuutusasioista ajankohtaisimpia on informoida van-
hempainvapaalla oleville heidän oikeuksistaan sekä auttaa lomakkeiden täyttä-
misessä, jos joku on esimerkiksi loukkaantunut työssä. Se on sellaista kavereitten 
auttamista, josta ammattiliitto maksaa vuosittain pienen korvauksen.

Minä protestoin alkuun kovastikin, kun urakkapalkasta siirryttiin kuukausipalk-
kaan. Mutta kun nyt jälkeenpäin ajattelee, niin hyvä se oli. Parempi se on, kun 
tietää mitä saa. Kun sellaiset ihmiset, jotka osas puhua sai hyvät palkat. Varsin-
kin ruotsalaiset, joilla oli hyvät puhelahjat. Muuten suomalaisten ja ruotsalaisten 
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välit oli ihan hyvät. Mutta kun tuli huonommat ajat, niin silloin rasismi ja hauk-
kuminen nostaa päätään. Se on aina, kun tulee huonommat ajat. Vihollinen pitää 
löytää jostakin.

Silloinhan myös lakkoiltiin. Mutta ne, jotka oli lakon haastajia, saivat monetkin 
lähteä työmaalta. Sitä oli siihen aikaan vielä sen verran nuori, ettei mua kiinnostanu 
ammattiliitto juuri ollenkaan. Vasta 1980–luvun alkupuolella menin Arendalilla 
aktiivisesti mukaan. Olin mm. järjestämässä ammatillisia kursseja nuorisolle siellä.

1989 siirryin takaisin Cityvarville. Töissä olen ollut koko ajan niin, että nyt kertyy 
jo lähes 43 vuotta telakoilla.”

Matti oli parikymmentä vuotta Suomi–kodin kahvinkeittäjänä Arendalilla. Tässä kah-
vipurkki kädessä. Vieressä laatikko, missä kahvinkeittovälineet säilytettiin. Kuva: Yk-
sityinen.
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Matti oli mukana, kun työntekijät ottivat Citytelakan vuonna 1993. Omistaja oli 
tuolloin valtiollinen Celsius. Telakka oli jo silloin yksinomaan korjaustelakka, uu-
sia laivoja ei rakennettu.

”Epävarmoina aikoinakin minulla on aina ollut töitä, olen vain siirtynyt paikasta 
toiseen. Silloin, kun me työntekijät otimme yli tämän Cityvarvin, niin silloin kävin 
kaksi viikkoa sellaista hitsauskurssia Lindholmenilla. Parin viikon päästä soitet-
tiin, että nyt saat tulla taas töihin.

Me yritettiin ottaa 80 prosenttia, mutta me ei saatu kuin 20 prosenttia. Henkilö-
kunta vähennettiin 450:stä 75:een. Lakautettavaksi aiottu telakka alkoi tuottaa 
heti voittoa.

Sehän meni monta monta vuotta niin, että me saatiin oikein hyvin bonuksia. Mutta 
nyt viimeiset neljä–viisi vuotta on mennyt alaspäin niin, että ei ole mitään tullut. 
Se oli oikein hyvä ratkaisu, että me otettiin se yli. Meillehän tuli silloin sellaisia 
isoja laivoja, mitähän ne mahtoi olla, autolauttoja. Me otettiin laivoista täkki pois, 
sitten niillä kuskattiin autoja ympäri maailmaa, Volvoja ja kaikkia. Neljä tai viisi 
sellaista laivaa. Se oli ihan maharotonta työntekoa silloin, tehtiin yötäpäivää. Siitä 
tuli sellainen tunne, että ihan kun tekis ittellensä töitä. Sitä tunsi, että tämä hom-
ma pitää saada valmiiksi. Eikä me maksettu siitä muuta kuin tuhannen kruunua 
maksettiin per nenä, kun ostettiin se.”

Sitten tämä hollantilainen DAMEN pakotti meidät myymään osakkeet, mutta me 
saatiin pitää bonukset. Jos tulee voittoa me saadaan 20 prosenttia voitosta. Tällä 
hetkellä meitä on 93 työläistä ja kaiken kaikkiaan meitä on 130–135. Konttoriin 
on tullut viime aikoina paljon uutta porukkaa, mutta työporukka on suunnilleen 
sama paitsi mitä jotkut ovat jääneet eläkkeelle.

Viime aikoina on ollut huonosti hommia, ei juuri mitään, mutta nyt tuli juuri suuri 
työ. Scanrail. Me tehdään kokonaan uutta moottorisysteemiä siihen. Se on ihan 
kehittelyn alaisena. Tarkoitus on, ettei tulisi lainkaan pakokaasua. Sen pitäisi 
tulla kesään 2013 mennessä valmiiksi, mutta tuskin tulee. Siinä on niin paljon 
muutoksia ja korjauksia. Aina pitää muuttaa, kun huomataan, että tämä ei toimi 
ja pitää taas tehdä uudelleen.

Minulla on vielä neljä työvuotta jäljellä ennen eläkeikää, jos hommia riittää, siitä 
kertyy melekein 50 vuotta. Tekis mieli jäädä jo kotiin välillä. Oma poika on nyt 
myös töissä telakalla.”
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Kun kysyn, miten aika kuluu, kun työt loppuu, niin Matti kiirehtii vastaamaan: 
”Onhan mulla niitä harrasteita, tuossa esimerkiksi.” Matti viittaa kodin seinillä 
olevia maalauksia.

”Olen vetänyt vuosia ABF:n maalauskursseja, parikymmentä vuotta. Tällä hetkel-
lä en harrasta. Voi tulla, että kun jään eläkkeelle niin ajattelen, että rupiampas 
taas suttaamaan.”

Suomeenkin on yhteys. Siellä asuu useita sisaruksia. ”Tänä vuonna olen käynyt 
kaksi kertaa, mutta sitten mulla pruukaa olla sellainen 12–13 vuotta väliä. On-
han mulla siskoja ja veljiä kokonainen kasa. Veljistä yksi asuu tällä puolen. Eihän 
meitä tänne tullutkaan kun kolme ja yksi lähti takaisin.

Telakkatyö on ollut hyvä, en ole oikeastaan ajatellut, että pitäisi jotain muuta ru-
veta kokeilemaan. Olihan mulla 1970–luvulla sellainen ajatus, että jos lähtis Aust-
raaliaan, hommasin paperit ja kaikki valamiiks. Mutta sitten päätin, että empäs 
viittikään lähtiä. Se oli vähän sellaista veljesten välistä ajatusta, ja onhan meillä 
siellä sukulaisiakin, jotka lähti sinne jo sodan jälkeen.

Nyt sitä puhuisi englantia eikä ruotsia”, Matti naurahtaa lopuksi.

Matti Harju
 � Syntynyt 1953, Kauhajoki
 � Ruotsiin vuonna 1970
 � Eriksberg vuosina 1970–71 hitsaaja –levyseppäkoulutus, 

Götaverken–Arendal–Cityvarvet 1971 – edelleen
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Veikko Hukka

”Tämä telakkaonnettomuus on vaikuttanu kyllä mun elämään”

Veikko lähti Kiteeltä 20–vuotiaana vuonna 1969. Hän oli saanut lihamestarin 
koulutuksen Suomessa. Ensimmäinen työpaikka Ruotsissa oli Volvolla Skövdessä. 
Hän aloitti siellä elokuussa, mutta siirtyi tammikuussa Torslandaan Göteborgiin. 
Hän oli siellä vajaan vuoden ennen kuin siirtyi Eriksbergille. Se oli vuonna 1971.

”Volvolla ei hommat passanneet minulle ja kun ei kielitaitoa ollut, ei ollut paljon 
valinnan varaa. Siihen aikaan ne oli telakat, johon suomalaiset meni. Sinne hyvin 
helposti pääsi. Menin Eriksbergin omaan työhönottoon ja pääsin heti koulutuk-
seen. Eriksberg koulutti levysepäksi, se kesti kolmisen viikkoa. Jo koulutuksen 
aikana harjoiteltiin levyhallissa, missä tehtiin laivan osia. Siirryin ulos Bölsebohon 
keväällä. Enkä ehtinyt olla siellä kuin 4–5 kuukautta niin loukkaannuin pahasti.

Loukkaantumiseni tapahtui näin: nosturilla nostettiin levyjä ja kaikea tarpeel-
lista ylös, kun tehtiin laivan osia, skottia ja niin. Se oli noin 3 metriä korkea ja 6 
metriä pitkä skotti (laipio), painoi 2 500–3 000 kiloa. Siinä kraanan koukussa ei 
ollut mitään turvalukitusta. Kraanakuski laski sen vähän liian nopeasti alas, niin 
se pääsi kettingistä irtoamaan ja kaatui mun päälle se skotti. Minä jäin kokonaan 
sen alle, mutta siinä oli sellaisia korkeita spantteja (kaaria), niin minä kaaduin 
niiden väliin, onneks, mutta toinen jalka jäi siihen spantin päälle ja meni poikki 
nilikasta. Toinen jalka jäi väliin sinne, missä ne spantit oli pystyssä klipsillä, niin 
se leikkasi toisesta jalasta kaikki lihakset poikki reiden korkeudelta. Mulle jäi 
mieleen siitä, kun Eriksbergin omalta sairastuvalta tuli henkilökuntaa ja vei mi-
nut sinne, niin minä näin että tämä oikea jalaka retkotti sivulle, mutta minä en 
tienny siitä mitään, niin minä näytin vain tätä toista jalkaa, missä nilkka oli vau-
rioitunut. Sanoin, että kattokaa, miten sen on käyny. Jälestäpäin sitten selevisi, 
että tää vasen, se oli hengenvaarallinen, kun siitä oli kaikki lihakset ruhjoutunu.”

 – Kysyn, olitko tajuissasi ja Veikko vastaa: 

”Nähtävästi, mutta en minä tiijä. Ambulanssilla vietiin ensin Eriksbergin sairastu-
paan ja sieltä Sahlgrenskaan, jossa leikattiin. Kolmen, neljän kuukauden kuluttua 
oli määrä mennä uuteen leikkaukseen. Se ensimmäinen leikkaus epäonnistui niin, 
että luut eivät menneetkään paikalleen vaan menivät sivuun. Niin sitten minul-
la oli jo aika Sahlgrenskassa ja tarkoitus oli, että se aukaistaan ja tehdään uusi 
leikkaus, jolla korjataan ne luut kohdalleen. Mutta kun minä menin sinne ja kävi 



Veikko Hukka ■ 163

ilmi, että olin muuttanut sillä aikaa Mölndaliin, niin ne sanoi, että et sinä kuulu-
kaan tänne, vaan pitää mennä Uddevallan sairaalaan. Siinä meni sitten aikaa taas 
kolme kuukautta ennenkuin sai sinne ajan. Silloin se oli sen verran parantunut, 
että sitä ei enää aukaistu.

Se onnettomuus tapahtui toukokuussa, ja sillä ensimmäisellä reissulla olin sai-
raalassa niin, että juhannukseksi pääsin pois, se oli viitisen viikkoa. Sairaalassa 
vasta sain tietää, kuinka vakava homma se oli ollut.”

 – Miten työnantajan puolesta hoidettiin?

”Työnantajan puolesta suhtauduttiin aika huonosti. Työnantajalla oli tulkki joka 
käänsi aika huonosti. Mutta sitten ammattiliitto hommasi tuon LO:n oikeusavus-
tajan minua auttamaan. Minä en oikein tiijä, missä vaiheessa se työnantaja tuli 
siihen mukaan, mutta mulle sanottiin, että elä vaan puhu ohi suus! Tämä oli työn-
antajan suhtautuminen.

Ammattiliitto heti sanoi, että tämä on työnantajan vika, kun siitä puuttui turvalu-
kitus siitä kraanasta. Siitä käytiin kaksi vuotta kirjeenvaihtoa. Siinä vaiheessa oli 
apuna Pentti Vartiainen ja sitten tuli Bert Levin. Olin töistä poissa melekeen kaks 
vuotta sen jälkeen. Olin aika pitkään sairasvoimistelussa Eriksbergillä. Sitten tein 
puolta aikaa. Sitten järjestettiin semmonen hyvin helppo työ.

Koko ajan oli selvää, että palaan telakalle takaisin. Mulle oli sattunut niitä onnet-
tomuuksia jo pikku poikana, hevonen potkasi 20 m. Minä tipuin vintiltä rappusia 
alas ja sitten, kun sain moottoripyöräkortin 16–ikäisenä, ajoin mettään. Mutta 
tämä telakkaonnettomuus on vaikuttanu kyllä mun elämään ja nyt olen ollut sai-
raseläkkeellä jo kymmenen vuotta. Olin hyvässä kunnossa 90–luvun, ja 80–luvun-
kin oikeastaan, mutta sitten alkoi tulla ongelmia polvien kanssa.

Olin sitten huoltopuolella koko ajan, ensin Eriksbergillä siihen asti, kun se loppui 
ja sitten samoissa hommissa Arendalilla. Siirtyminen sinne sujui joustavasti, sii-
nä oli ammattiliitto mukana koko ajan. Olisin saanut sitten jäädä Arendaliinkin, 
kun laivanrakennus loppui, sinne tarvikevarastoon. Ne tarjos mulle työpaikkaa 
siellä, mutta mulla sattui olemaan lankomies Stena–Linellä, niin minä muutin 
sitten sinne vuonna 1981. Alkuun olin siellä varastomiehenä ja sitten autonnos-
turin kuljettajana.”

Eriksbergin telakan suuronnettomuus (korjattavan laivan Samnangerin kone-
huoneessa 14.5.1971) tapahtui vain vähän ennen kuin Veikko itse loukkaantui. 
Hän muistelee: ”Olin töissä silloin, mutta eri paikassa. Se oli aamupäivällä muis-
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 Veikko Hukka palkittiin kaksi eri kertaa työpaikalla tehdyn keksinnön johdosta työka-
lujjen kehittämiseksi. Kuva: Eriksbergin arkisto
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taakseni, lähettiin töistä pois, kun kuultiin, mitä oli tapahtunut. Se oli vapaaeh-
toista, ei ketään pakotettu, mutta sai lähteä, jos halusi. Minä en muista, vetikö ne 
sen poissaolon tilistä vai miten se oli. Sehän oli yksi niistä suurimmista onnetto-
muuksista, mitä tapahtui.

Nähtävästi siellä oli kaasuletkut vuotanu ja se räjähdys johtui siitä. Oliko niitä 
11–12 miestä, jotka siinä kuoli. Se hitsari, joka siinä oli hitsaamassa, se paloi sii-
hen asentoon, missä se istui.”

 – Miten tiedotettiin työntekijöille?

”Työnantajan puolesta ei tiedotettu mitään, se oli puskaradio, joka kertoi.”

”Siinä ei sitten mennyt, kun kuukauden verran, kun minulle sattui se iso onnet-
tomuus. Työturvallisuus ei siihen aikaan ollut hääppönen.

Siihen aikaan saatiin myös yhet työvaatteet, niitä ei ennen ollut. Saatiin myös yhet 
lämpöhaalarit talveksi. Ennenhän kaikkien piti hankkia itse työvaatteet. Minä 
muistan, miten yksi mies, joka istui pajassa, sillä haalarit seiso päällä, sillä oli 
varmaan viis vuotta ollut samat haalarit. Se kai tykkäs, ettei kannata pestä, kun 
ne likaantuu heti kuitenkin. Siellä tapahtui edistystä vaatetuspuolella ja työsuoje-
lupuolella paljon myös. Onnettomuuksien jälkeen ammattiliitto pystyi vaatimaan 
enempi. Oli faktaa näyttää.

Silloin, kun minulle tapahtui se onnettomuus, me olimme kahestaan toisen suo-
malaisen kanssa, mutta oli siellä muitakin. Kraanakuskien kanssa en ollut missään 
tekemisissä. Työnjohtajat oli ruotsalaisia. Suomalaisia työntekijöitä arvostettiin, 
kun ne teki hyvän työn. Sitten tuli Eriksbergille myös naisia hitsareiksi, niissä oli 
myös paljon suomalaisia.”

 – Ruotsinkielen opetus:

”Kyllä minä sain sen 240 t. Ensin ne meinas pullauttaa mut pois, kun ne tykkäs 
siinä kokeessa, että minä osaan jo sen verran, että en tartte sitä. Mutta siinä tuli 
sitten ammattiliittokin mukaan niin minä sain sen. Mutta kyllä se minun ruot-
sinkieli vielä silloin aika heikkoa oli. Sitten kun lähdin politiikkaan mukaan, olin 
luottamustehtävissä mm. taxeringsnämndenissä (taksoituslautakunta), niin sil-
loin alkoi yhteiskunnalliset asiat kiinnostaa ja silloin alkoi kielikin kiinnostaa.
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Se oli alun perin se tavoite, että ollaan kaks vuotta ja pyhimysraketti! Pyhimys 
on vielä saamatta, (Pyhimys, Simon Temple ajoi Volvo p1800:lla ) se piti saaja.” 
Veikko naurahtaa.

”Huoltopuolen työnä oli mm. valaisimien ja hitsauskaapelien korjaamista. Siinä 
hommassa näin myös, miten työkaluja voi kehittää.” Veikko näyttää kahta yhtiön 
johdolta tullutta, vesileimapaperille painettua kirjettä. Kirjeet ovat vuodelta 1974 
ja 1975. Kummassakin yhtiön johto ilmoittaa palkitsevansa Veikon tekemän kek-
sinnön työkalujen kehittämisestä.

Veikko kommentoi saamaansa tunnustusta: ”Eriksberg kannusti työntekijöitä pa-
rantamaan työolosuhteita ja laatua. Ne maksoi palkkion erilaisista keksinnöistä. 
Olin mukana paria keksintöä tekemässä ja sain siitä pientä taloudellista korva-
usta. Kyllä se rinta nousi jonkin verran, kun sen sai!”

Sinulla tekakka–aikaan mahtui dramaattisia kokemuksia. Miten näet ajan tela-
kalla jos nän jälkeenpäin sitä arvioit?

”Antoisaa aikaahan se oli. Työ sinänsä oli aika vapaata. Kukkaan ei ollut korvan 
takana painamassa.”

Veikko Hukka
 � Syntynyt. 1949, kotoisin Kiteeltä
 � Ruotsiin vuonna 1969
 � Volvolla Skövdessä ja Göteborgissa, 

Eriksberg vuonna 1971, 
Arendal vuonna 1978; 
Stena Line 1980, josta ensin osaeläkkeelle vuonna 2000 ja 
kokoeläkkeelle vuonna 2002.
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Esa Kultti

”42 vuotta olin työelämässä, enkä koskaan työttömänä”

Esa Kultti ei ollut vielä 18 vuotta täyttänyt, kun hän tuli Ruotsiin vuonna 1966. 
Siitä lähtien on töitä riittänyt. Vaikka armeija vei välillä Suomeen, ei sinne enää 
haluttanut jäädä, kun Ruotsissa oli työpaikka.

”Oli pakko lähteä, kun ei ollut töitä, joko etelään tai sitten Ruotsiin. Tulin ensin 
Halmstadiin ja olin siellä viisi vuotta, minkä jälkeen tulin Göteborgiin ja Eriks-
bergille 1971. Olin kuullut, että siellä oli töitä samoin kuin Götaverkenillä. Sinne 
otettiin uutta väkeä, mutta paljon oli myös näitä firmoja. Kävin ensin hitsaus-
koulun ja se oli oikein hyvä. Siellä oli kaksi suomalaistakin opettajaa, mm. Alpo 
Rautiainen. Opetus oli sekä suomeksi että ruotsiksi. Me jouduttiin käymään sitä 
kurssia illalla, kun päivällä oli toinen kurssi. Silloin oli niin paljon kurssitettavia, 
että piti käydä kahdessa vuorossa. Päiväkurssilla oli enemmän naisia. Se oli sitä 
aikaa, kun naisiakin alkoi tulla hitsareiksi.

Alussa se tuntui ihan mahtavalta, kun oppi sen hitsauksen. Ensimmäiseksi jouduin 
sitten tuplapohjaan, jossa oli kyllästys sellaisella tervamaisella aineella, jolla oli 
vedetty kaikki seinät. Ei puhistettu mitään, siitä lähit vain onneas koettamaan. 
Savu oli niin paksua, ettei siellä nähnyt yhtään mitään. Komennusmiehet siinä sit-
ten vielä polttelivat tupakkia päälle, niin että minä en tiiä kumpaa savua ne kiskoi. 
Pomo sanoi illalla, että jos tuntuu semmoinen huono olo, niin juokaa maitoa, kyllä 
se siitä. Se ensikokemus ei ollut niin hirveen hyvänlainen. Pääsin sitten toisenlai-
siinkin hommiin. Kun pohjalta ponnistaa, niin pääsee ylöspäinkin,” naurahtaa Esa.

”Alussa tehtiin tuntipalkalla, mutta sitten sai urakan. Siinä oli pari kolme miestä 
hitsaamassa yhtä lohkoa. Se piti äkkiä tehdä. Jokainen yritti parhaansa. Kyllä siellä 
tienasi paremmin kuin Halmstadissa.

Olin sitten hitsarina pari vuotta. Alkoi se hitsaushomma kyllästyttää, niin pääsin 
levysepän oppiin vanhemman levysepän mukana. Se oli hyvää opetusta, ja minä 
opin siinä piirustukset ja kaikki. Olin sitten hitsari–levyseppä.”

”Levysepän homma on vapaampaa, siinä saa itte pohtia ja kattoa niitä piirustuk-
sia ja laittaa ne prikat ja muut oikiaan paikkaan. Siinä niin kun rakentaa. Se on 
yksitoikkoista vain hitsata jossain nurkassa,” pohtii Esa hitsarin ja levysepän työn 
eroja. ”Työympäristökin oli vähän puhtaampaa, kun me oltiin siellä ensimmäisenä, 
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kun se lohko tuli ja pantiin paikoilleen. Sitten kun hitsarit tuli, muodostui myös 
enemmän savua, kun ne hitsasivat ne saumat umpeen. Lohkot koottiin hallissa 
tai plaanilla. Nosturilla nostettiin ne paikoilleen ja liitettiin yhteen.”

”Tätä homaa tein Eriksbergillä seitsemän vuotta, mutta sitten tuli lähtö sieltä. Olin 
tekemässä vielä niitä italialaisia tankkereita ja taidettiin siellä tehdä osia siihen 
Venäjälle menevään jättitelakkaankin.

Sitten tuli lähtö Arendalille. Se meni niin, että ne, jotka halusivat Cityvarville, 
pantiin Arendalille ja päinvastoin. Minäkin taisin anoa Cityvarville, mutta jou-
duin Arendalille. Olin ollut Cityvarvilla pari viikkoa komennushommissa, joten 
se tuntui tutummalta. Sanottiin, että Arendal oli tiukempi. Oliko siinä joku sem-
monen syy? City oli jo silloin korjaustelakka. Me jatkettiin siellä sitä tokkaa, oliko 
se 20–30 metriä, että sinne mahtui isommat laivat. Se tehtiin Eriksbergillä, mutta 
siirrettiin sitten Cityvarville. Tokka taitaa olla siellä tänäkin päivänä.”

”Arendal oli uudempi ja vähän modernimpikin, mutta minä joduin niin sanottuun 
Siperiaan, eli halliin, jossa tehtiin lohkoja. Se oli siellä vähän kauempana. Mulla 
oli siinä monta hommaa, tein niitä lohkoja ja ajoin travessilla ulos. Tein myös ta-
kasaumoja. Lohkot pantiin semmosten pukkien päälle ja sitten tuli trukki, joka 
nosti sen niin kuin peräkärryyn ja se kuljetettiin tokkaan. Ne oli pitkät välimat-
kat. Ruokalaankin piti bussilla mennä. Jotenkin se tuntui, että se on puhtaampaa 
siellä se homma ja modernisempaa. Työympäristökin oli siistimpi.

Muistaakseni se oli vuonna 1988, kun sitten menin Volvolle. Siellä telakalla oli 
sisäinen työnvälitys ja ne tyrkytti kovasti niihin pikkufirmoihin. Mutta minä 
ajattelin sitten, että minä en enää näitä hommia tee. Pitäs löytää jotakin muu-
ta. Volvo oli meille, jotka ei siellä ollu oltu, vähän sellainen kauhistuksen paik-
ka. Mutta ne sanoi, että ei teitä paanalle panna. Minä kävin sitten kattomassa 
siellä Volvolla, se oli varaosapuolella ja menin trukkikuskiksi sinne. Siinä meni 
sitten 22 vuotta.”

Telakkatyö oli mukavaa vaikka vaarallista

”Telakoilla työntekijät oli paljon mukavampia. Vaikka Volvolla oli helpommat 
hommat, niin jostain kumman syystä sitä pikkusen kaipas sinne telakalle kum-
minkin. Telakalla oli savuista, välillä oli kylmää, välillä kuumaa ja vaarallistakin.

Minulle itelleni ei sattunut mitään, mutta yks kaveri paloi sinne kofferdammiin. 
Se oli muuttamassa Suomeen ja se oli oikeastaan jo lopettanu hommat. Me muut 
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 Lohkoa siirretään hitsaushallin ulkopuolella. Kuva: Göteborgin kaupunginmuseo.

mentiin ruokatunnille niin se sanoi, että hän hitsaa vielä vähän tuolla koffer-
dammissa, pari tuntia, ja vie sitten vehkeet pois ja lopettaa. Kun me sitten tultiin 
ruokatunnilta, niin se oli kuollut. Sinne kofferdammiin oli jostain päässyt kaasua, 
joka syttyi palamaan. Kun se tuotiin sieltä ulos, niin se oli kokonaan palanut. Se 
oli sen kohtalo. Sen piti ottaa vanhemmiltaan maatila yli, mutta niin siinä kävi. 
Kyllä sitä mietti monta kertaa ja ajatteli, että ois lähtenyt heti ruokatunnilta eikä 
jäänyt enää tekemään sitä hommaa. Ei se mukava tunne oo, kun sen näkee.
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Kaksi levyseppää asentaa lohkoa paikoilleen.
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Toinen kaveri putosi kahdeksan metriä tellingiltä. Se oli myös Ivalosta ja tunsin 
sen hyvin. Mutta se selvisi siitä. Siltä meni melkein kaikki luut murskaksi, mutta 
se selvisi. Se oli sitten telinemiehenä sen jälkeen. Se halusi takasin töihin.”

”Kielikurssin kävin sitten Eriksbergillä, 240 tuntia. Kyllä minä jo aika paljon osa-
sinkin silloin, kun olin kuusi vuotta asunut Halmstadissa. Sitä Hallannin ja Skoo-
nen murretta oli vaikea ymmärtää, mutta heti, kun tuli tuolta Tukholmasta tai 
pohjosesta, niin niitä ymmärsi ihan toisella lailla.

Suomalaisiin suhtauduttiin hyvin, suomalaisethan olivat kovia tekemään työtä, 
että ainakin työnantaja suhtautui hyvin. Työläiset itse vähän katto kieroon, kun 
ne pelkäs, että suomalaiset pilaa urakan. Sitten tuli kuukausipalkka, eikä minul-
la ollut mitään sanomista siihen. Tuntui vain siltä, että työtahti vähän hidastui 
sen jälkeen.

Firmoja oli enemmän Eriksbergin aikaan, eikä siinä mitään ongelmia ollut, saman-
laisia työläisiä oltiin kaikki. Samoja hommia tehtiin. Siinä saattoi olla firman mie-
hiä kaverinakin ja ne oli suomalaisia tietenkin. Kyllä minäkin kävin noissa firman 
hommissa välillä. Ylitöitä sai tehä niin paljon kun jaksoi. Tehtiin niitä tunteja si-
sään ja saattoi olla kuukaudenkin tunnit, kun otettiin ulos. Mentiin firmaan töihin, 
niin sai kahdesta paikasta palkkaa samaan aikaan. Firman töissä joutui tekemään 
hankaliakin hommia. Eihän talon miehet menneet niihin hankalimpiin paikkoihin.

Muistan, kun oltiin tuolla Väröbackassa komennuksella. Olin kaverina talon mie-
helle. Siellä piti mennä katolle, jossa oli sellainen iso putki ruostumatonta terästä. 
Siitä lähti pienempi putki, noin metrin korkuinen. Se kaveri kaukaa näytti mulle 
ja sanoi, että mene ja hitsaa sieltä juuresta, se saattaa pikkusen falskata, mutta 
älä hengittele sitä. Ei oo mitään kiirettä, ota vaikka koko päivä. Minä hissukseen 
menin ja hitsailin sen. Seuraavana keväänä, kun mentiin sinne, se sanoi, että oot 
hyvin hitsannut sen, ei vuoda mistään tuo putki. Minä kysyin, että mitä sieltä tu-
lee, kun ei sitä saanut hengittää, niin se sanoi, että se on vaarallista, semmosta 
kaasua, mitä se nyt oli, että kun sitä kerran vetäisee henkeen, niin se on melkein 
heidåå. – Jälkeenpän vasta kertoi,” Esa muistelee eleettömästi.

”Ammattiliitossa olin mukana ja Arendalissa olin opintovastaavana. Ne oli niitä 
ammattiliiton kursseja, erilaisia. Olihan se vaihtelua myös työntekoon. Vapaa–ajan 
toimintaa oli myös, käytiin uimassa ja saunomassa Arkkenissa.

Asuntotilanne oli silloin aika hyvä, asunto saatiin heti Hammarkullenista uudes-
ta talosta.
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42 vuotta olin työelämässä, enkä koskaan työttömänä, aina sain töitä. Nyt olen 
sopimuseläkkeellä. Aika äkkiä tuohon tottuu, harrastuksia on ollut koko ajan, nyt 
käyn metsästämässä ja karaokessa.

Suomeen muutto oli mielessä alkuaikoina, että tienataan vähän rahaa ja se Volvo. 
Kun alkoi perhettä tulla, niin muutto jäi. Ja kun siellä on kesälomilla käynyt, niin 
vanhat on pois ja uusia ei enää tunne. Tuntuu, että on uusi invandrare, kun menee 
Suomeen. Sitä kun ei tiennyt silloin, kun meni sillä Volvolla Suomeen, niin ne sanoi 
heti, että helvetin hurri! Tulee tänne leuhkimaan velkavolvolla, painu takaisin. Ja 
kun tänne tuli niin sanottiin jävla finne, mitä sinä tänne tuut, painu takaisin! Sitä 
ei välillä tiennyt, että mikä tässä oikein on.”

Kun soitin 2.4.2014, Esa kertoi, että on ollut oikein onnistunut metsästystalvi. On 
tullut sekä hirveä, villisikaa että kaurista. Ja laulajan urallakin on tullut menes-
tystä. Esa sijoittui toiseksi Sisuradion Musalistalla, 29.3.2014.

Esa Kultti
 � Syntynyt Ivalossa 1948
 � Ruotsiin, Halmstadiin vuonna 1966
 � Göteborgiin, Eriksbergillä vuosina 1971–78, 

Arendalilla vuosina 1978–88, 
Volvolle vuonna 1988, josta sopimuseläkkeelle vuonna 2010.

 � Asuu Göteborgissa, harrastaa mm. metsästystä ja karaokea.
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Jouko Pajala

”Ajattelin kokeilla sitäkin, jos löytyisi oikein se leipälaji”

Jouko Pajala teki telakkatöitä kymmenkunta vuotta, mutta leipälaji löytyi vasta, 
kun telakat alkoivat sulkea porttejaan. Göteborgin kaupungin metsurina, ja nyt vii-
meksi metsäporukan nokkamiehenä työskennellyt Jouko alkaa lähestyä eläkeikää.

Ensimmäinen työpaikka Ruotsissa löytyi kuitenkin Volvolta, joka maksoi tulo-
matkan. ”Olin käynyt armeijan ja sieltä jouduin suoraan kortistoon, kun ei töitä 
ollut. Silloinhan kiersi noita Volvon värväreitä siellä. Oli oikein lehdessä ilmoitus, 
että tulkaa tapaamaan, jos haluatte Ruotsiin töihin. Meitä oli viisi poikaa samalta 
kylältä ja tultiin Göteborgiin toukokuun 5. päivä vuonna 1969. Volvon mies oli 
asemalla vastassa.”

”Mistähän se arvaskaan, että me ollaan suomalaisia”, Jouko virnistää. ”Volvo mak-
soi matkat ja tein siellä töitä reilun vuoden. Mulla oli yksi toinen homma sitten 
seuraavan vuoden, mutta sitten sain kuulla, että telakalla järjestettiin hitsaus-
kursseja. Telakalle pääsi, jos vain uskalsi mennä kysymään. Silloin oli töitä, se oli 
semmosta aikaa. Aloitin syksyllä heti lomien jälkeen.

Eriksbergillä järjestettiin silloin niitä kursseja. Siinä oli ensin hitsauskurssia kaksi 
viikkoa. Sitten sai valita meneekö levypuolelle ja vai jatkaako hitsaamista. Minä 
valitsin levypuolen. Levysepän homma on vähän vaihtelevampaa kuin hitsaami-
nen, ne on luokkaerot työläisilläkin”, Jouko hymähtää.

”Koulutus taisi kestää muutaman kuukauden ja siinä harjoiteltiin. Sitten siirryin 
vanhemman levysepän kaveriksi ja samalla sain käydä piirustustenlukukurssia. 
Se on vähän niin, että levyseppä rakentaa laivan ja hitsari pistää kiinni saumat. 
Siinä piirustusten mukaan tehdään.

Se oli semmonen iso halli, missä kootaan osat ja tehdään valmiiksi lohko, joka sit-
ten siirretään ulos ja yhdistetään isommaksi lohkoksi, joka taas siirretään laivaan. 
Näitähän oli, näitä isoja levyhalleja, joissa tehtiin lohkoja, useampaankin laivaan 
samanaikaisesti. Välillä olin laivassakin. Siinä sai kokeilla monenlaista, niin pääsi 
selville siitä koko hommasta. Siitä miten laiva syntyy.
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Suomalaisia oli paljon, jos arvioi, että parhaimmillaan oli töissä 16 000 miestä, 
niin paljonko oli suomalaisia, useita tuhansia. Oli myös jugoslaaveja, tanskalaisia 
ja norjalaisia.

Kielikurssin kävin jo Volvolla, enkä muista oliko Eriksbergillä kursseja vielä sil-
loin. Se alkoi sitten aika hyvin sujua, kun Volvolla olin saanut ensi pohjaa ja sain 
sitten opetella luonnonmenetelmällä, kun oli ruotsalainen tyttöystävä siihen ai-
kaan. Olin talon kirjoilla nelisen vuotta. Loppuvuosina meitä oli vähän isompi 
ryhmä, joka saatiin oma urakka.

Siirryin sitten firman hommiin. Rahahan se tietysti houkutteli. Hyvin Eriksber-
gilläkin maksettiin, mutta kun pääsi tietään, mitä nämä reppumiehet tienas, niin 
tienasihan ne puolet enemmän. Ne härnäsivätkin joskus, että miten kehtaat tehdä 
töitä tuollaisella palkalla. Mutta jos vertaa Suomen palkkoihin, niin ero oli jopa 
viisinkertainen siihen aikaan.

Firman hommat oli suunnilleen samoja, enempi korjaushommia ehkä näissä reis-
suhommissa. Nehän otti firmat sellaisia urakoita, että tehdään tuo ja tuo homma 
ja se on loppu sitten, keikkahommia. Olin sitten monessa firmassa, niitähän tuli 
kierrettyä. Norjaa ja Etelä–Ruotsia myöten. Telakkahommissa kuitenkin.

Olihan ne reissuhommat sinänsä aika rasittavia ja sitten minä jätinkin ne, kun 
tapasin mun tyttökaverin, tulevan avovaimon. Sen näki, ettei liitot kestäny, jos 
koko ajan oli reissussa. Mutta tuntuihan se jännältä niin kuin Norjan reissukin.”

Jouko oli Eriksbergillä silloin kun ns. Trasdockaa rakennettiin venäläisille vuon-
na 1979. ”Sitä tehtiin myös Arendalilla ja se oli hajota ennenkuin se edes saatiin 
perille. Koko hoito piti kuljettaa Venäjälle, Muurmanskiin, Norjan rannikkoa pit-
kin. Siinä oli sitten tullut oikein kunnon myrsky ja ja se hakkasi rantakiviin. Mut-
ta olihan se sitten saatu perille ja siitä se tuli se nimi, Trasdocka (Räsytokka tai 
Räsynukke).

”Työturva ei alkuun ollut hääppöinen. Siitähän oli tilastoakin, että yksi ihminen 
kuoli aina laivaa kohti. Useimmat onnettomuudet sattuivat laivassa ja minä olin 
pääasiassa levyhallissa. Siellä ei tapahtunut niin paljon onnettomuuksia, mutta 
kuoli siellä yksi nuori tyttö, suomalainen. Sinnehän tuli paljon nuoria tyttöjä, suo-
malaisia ja ruotsalaisia hitsaamaan. Se oli niin, että iso nosturi siellä siirsi putki-
kasan niitten ylitse ja siinä oli vaijeri pettänyt, niin se romahti sen tytön päälle. 
Minä olin toisessa hallissa silloin, mutta kuulin siitä. Minulle ei mitään isompaa 
onnettomuutta sattunut.”
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Sotilaspassista hyötyä

”Siellä oli paljon porukkaa ja monenlaista firmaa samalla työmaalla. En tiedä onko 
totta, mutta minulle on kerrottu, että jotkut onnistuivat olemaan kahdessakin 
firmassa yhtaikaa.

Ja kyllähän minä sen oikeastaan uskonkin. Aamulla jaettiin työt ja kävit ilmoit-
tautumassa ja sitten kiireesti toiseen koppiin ilmoittautumaan. Sanoit vain, että 
tulit vähän myöhässä. Eikä ne firmatkaan aina niin virallisia olleet. Se oli tavallis-
ta, että oltiin väärällä nimellä. Silloin ei sosiaaliturvatunnuksia kyselty ja palkka 
maksettiin käteisellä.”

”Olinhan minäkin kerran väärällä nimellä”, Jouko naurahtaa. ”Se oli siinä reissu-
ajan loppupuolella, kun me oltiin, en muista, mikä firma se oli, mutta ne arvas, että 
jätkät on väärillä nimillä. Ja ne tekikin semmosen homman, että lopputilit meni 
pankkiin. Se piti sillä nimellä hakea, minkä oli sanonut. Minä olin sitten Rajalan 
nimellä. Kun sotilaspassissa on Pajala, niin se oli helppo tehä siitä Pstä Ärrä, niin 
sillä sain sitten rahat ulos. Se on ainoa hyöty, mikä mulla on sotilaspassista ollut.”

”Sen kyllä huomas, että niiltä reissumiehiltä kävi hommat paljon sutjakkaammin. 
Ne oli vuosikaudet tehneet niitä ja monesti urakkatöissä. Ne osas hommat. Talon 
miehet on vähän niinkuin harjoittelijoita, niinkuin minäkin silloin alussa. Monet 
lähti firmoihin, kun olivat oppineet hommat.

Omat työntekijät ja firmojen miehet eroteltiin mm. eri värisin kypärin. Joka fir-
malla oli oma värinsä.” Jouko muistelee, että hänellä on ollut monen värisiä ky-
päriä. ”Talon miehillä oli muistaakseni punainen kypärä. Myös firman pitäjissä 
oli suomalaisia.

Joku jäi sitten verosta kiinni, kun niitä ruvettiin jahtaamaan. 1960– ja 1970–lu-
vuilla ei valtio puuttunut mitenkään, kun vaan saatiin työt tehtyä. Ammattiliitto 
levitti sitten myös lentolehtisiä, joissa luki ”työmies tiedätkö, missä olet huomenna 
töissä?” Itse olin ammattiliitossa silloin, kun olin talon kirjoilla. Reppumiehistä 
ei kukaan ollut mukana, kun se oli aina määräaikainen työ. Usein vielä verotto-
mana tehtiin niin ei se käynyt, kun silloin olisi pitänyt ilmoittaa tulotkin liitolle.

Nythän sitä tietenkin ajattelee, kun eläke häämöttää, että osa tuloista on jäänyt 
eläkkeen ulkopuolelle, mutta eihän sitä silloin ajatellut. Talon kirjolla oli silloin 
tuntipalkka ja tunneista ne maksoi tavallaan reppufirmatkin. Mutta ei niitä tun-
teja aina niin laskettu ja tavallaan se oli urakkatyötä.”
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 – Miten sitten reppufirmoihin palkattiin?

”Tieto tuli yleensä kavereitten kautta. Mutta siihen aikaan oli tuossa keskustassa, 
aseman vieressä se kyckling–baari, sehän oli tavallaan niinkuin työnvälitys. Siellä 
niitä istui suomalaisia. Se oli jo 1960–luvulla, mutta vielä 70–luvullakin. Sitten oli 
toinenkin, Smörgåsbuffé, siinä nykyisen Femmanin talon kohdalla. Siellä nämä 
telakkamiehet istuskeli. Ja sanoivat, että on niin paljon hitsin käryä, ettei näe 
eteensä. Siellä ne istuskeli firmojen omistajatkin iltapäivällä niin, että sai tietää 
tulevista töistä. Sitä joskus joutui odotteleen, että hommat alkaa. Mutta olihan se 
vähän joka ravintolassa, missä suomalaisia kävi, töistähän siinä alettiin puhua. 
Tanssipaikkojakin oli kymmenkunta eri puolilla.

Minä kyllä opettelin tanssimaan vasta myöhemmin ja nyt olen mukana tässä 
Saanko luvan–tanssiseurassa. Menin Suomi–seuran touhuihin vasta 1980–luvul-
la, kun avovaimo kuoli. Silloin tuli Suomesta tämä kampanja ”Tanssitaito tavaksi”. 
Onneksi menin!

Telakkahommaa tein kaikkiaan kymmenkunta vuotta, sen jälkeen olen tehnyt 
muuta. Vuodesta 1979 asti olen ollut näissä kaupungin metsätöissä. Kuulin silloin 
joltakulta, että metsätöitä olis tarjolla. Olinhan minä niitä tehnyt Suomessakin, 
joten ajattelin kokeilla sitäkin, jos löytyisi oikein se leipälaji. Ja niinhän se sitten 
löytyikin.

Nyt taitaa kaupungissa olla vain kaksi mettäporukkaa ja minä olen siinä toisessa 
vähän niinkuin nokkamiehenä. Nyt alkaa eläkeikä lähestyä, mutta näitä puunkaa-
tohommia voin jatkaa yksityisesti ja tanssiharrastusta jatkan. Eikä ole sanottu, 
vaikka vielä Suomeenkin muuttaisin,” Jouko pohtii tulevaisuuttaan.

Jouko Pajala
 � Syntynyt vuonna 1948, Keuruu
 � Ruotsiin Volvolle vuonna 1969
 � Eriksberg vuosina 1971–1975, 

Eri reppufirmoissa vuoteen 1979, 
Göteborgin kaupunki vuonna 1979 – edelleen
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Arja Pasanen-Gustavsson

”Se aika on kaikista eniten vaikuttanut minuun ja omaan kehitykseen”

”Tulin Ruotsiin 19–vuotiaana yhdessä kahden serkkutytön kanssa. Tarkoitus oli, 
että olen täällä vain vuoden verran. Hyppäsin lukiosta pois kesken ja halusin tie-
nata rahaa ja oppia ruotsia. Työnvälityksen kautta tultiin sitten Algotsille Boråsiin. 
Se oli puolen vuoden kontrahti, ja silloin työnvälitys maksoi matkat. Olin siellä 
vuoden verran, mutta tapasin sitten ensimmäisen mieheni, joka oli SKF:llä töissä 
ja muutin Göteborgiin. Hain töitä täällä ja kuulin, että Original Odhner Gamlesta-
dissa haki työntekijöitä. Olin siellä muutaman vuoden.

Poikani syntyi 1968 ja tein mm. iltasiivousta silloin, kun Anders oli pieni. Vuonna 
1971 sain sitten töitä Eriksbergillä, kun Anders pääsi päiväkotiin. Silloin Eriks-
berg alkoi värvätä tyttöjä töihin.

Muistan, kun kävin työpaikkahaastattelussa, niin työhönottaja sanoi, että sinä olet 
aika pieni, mutta tule katsomaan tänne halliin, siellä on muutamia tyttöjä. Kun 
menin sinne hitsaushalliin, niin siellä savun seassa minä näin muutaman tytön 
ja aattelin vaan, mikäs siinä, minä yritän.

Kävin sitten muutaman viikon hitsauskurssin. Meitä oli siellä suomalaisia tyttöjä 
ja poikia ja ohjaajana oli Alpo Rautiainen, joka oli oikein hyvä hitsaamaan. Kun 
kurssi oli loppunut, me jouduttiin hitsaushalliin tai plaanille, ulos. Mutta laivaan 
ei tyttöjä otettu. Ei Eriksbergillä ollenkaan. Oliko se sitten liian vaarallista, en tiijä. 
Mutta alussa unissakin säpsähti joskus niitä hitsauskipinöitä.

Suomalaisia oli paljon. Ammattiliittokin huomasi sen ja järjesti meille sellaista 
omaa kurssitoimintaa. Muistan, että minä aloitin silloin niin, että tulkkasin, jos 
tilit oli laskettu väärin. Tytöt pyysi minua oikasemaan ja siitä kiinnostus palkkoi-
hin ja kesälomakorvauksiin alkoi.”

Arja muistelee, että siellä oli työnantajan palkkaamia tulkkeja. He olivat kotoisin 
Pohjois–Ruotsista ja puhuivat meän kieltä, mutta joskus pyydettiin myös työka-
veria tulkkaamaan. Suomalaisilla oli myös omia yhdysmiehiä.

”Joitakin vuosia myöhemmin tuli oma yhdysmies myös ruotsalaisille tytöille. Hän 
auttoi erilaisissa sosiaalisissa asioissa. Eihän sieltä päässyt päivällä ulos eikä ollut 
puhelimia, että olisi päässyt soittamaan.
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Tein työtä hitsaushallissa koko ajan. Se oli likaista ja kylmää työtä. Kun talvi tuli, 
sai vetää villapaitaa päälle. Muistan, että sai yskiä, ja kun oli kotona viikonloput, 
niin silloinkin vielä tuli nenästä mustaa limaa. Työvaattet joutui pesemään itse, 
joka viikko haalarit, ne oli niin likaisia. Muutaman vuoden päästä alettiin saada 
myös lämpökerrastoja. Vaatetus parani pikku hiljaa. Oli tuulettimia ja suojia, joi-
ta voi käyttää, kun hitsasi. Tytöt alkoi niitä käyttää ensin ja vaikka pojat alussa 
vähän ivasivat, niin hekin huomasivat, että se on hyvä ja alkoivat käyttää. Mie-
het selittivät, että vie aikaa käyttää suojavälineitä, kuten savuimuria. Tietoisuus 
työsuojelusta kasvoi ja työsuojeluvaltuutetut kiinnittivät epäkohtiin huomiota.

Minulle ei sattunut mitään erityistä, hitsiä sain joskus silmiin, mikä oli kiusallista. 
Minulla oli hyvä tuuri, kun ei omassa työympäristössäkään kenellekään sattunut 
mitään pahempaa.

Hallissa hitsattiin isoja lohkoja. Koko ajan sai varoa, ettei jää alle. Mutta siihen 
tottui jos oli varovainen. Se oli urakkahommaa, oltiin kimpassa, ei pelkästän nai-
set, vaan yhdessä miesten kanssa. Meitä oli kai siinä kymmenkunta aina yhdessä 
urakkaporukassa. Palkka oli sitä parempi, mitä paremmassa urakkaporukassa 
oli mukana, sitä halusi aina sellaiseen. Muistan, että siellä oli portugalilaisia 
poikia, jotka oli oikein nopeita, ahkeria ja hyviä hitsaamaan. Sitä aina toivoin, 
että pääsisin siihen porukkaan. En muista, miten ne oikein ne porukat jaettiin, 
mutta sitten oli ikionnellinen, jos pääsi portugalilaispoikien porukkaan. Silloin 
myös tienattiin hyvästi.

Firmojen miehiä oli töissä samanaikaisesti kuin telakakan omaa väkeä. Minul-
la ei ole oikein kivoja kokemuksia niistä. Olivat vähän ilkeitä ja huutelivat aina 
”mitä te täällä teette, menkää kotiin tekemään ukolle ruokaa!” Ehkä he näkivät, 
että kun telakalle tulee naisia, niin heiltä menee työpaikat. Jonkun kerran piti 
ammattiliitonkin puuttua siihen. Oli käynyt joskus niin, että firmojen pojat oli-
vat tumpanneet palavan tupakan tyttöjen taskuun niin, että siihen paloi reikä. 
Vähän tämmöstä ilkeyttä. Ehkä ne tavallaan pelkäsivät työpaikkojensa puoles-
ta,” Arja pohdiskelee.

Yhteishenki oli vahva

Myönteistä oli sellainen vahva yhteenkuuluvaisuuden tunne. Sitä ei koskaan 
muussa työpaikassa ole ollut. Ehkä se johtui siitäkin, että työympäristö oli niin 
huono, se yhdisti. Samalla työ oli vapaata. Kun urakka meni hyvästi, niin kukaan 
ei käskeny, että sun pitää tehdä tuo tai tuo, vaan itse tunsi, että tämä menee hyvin. 
Kaikilla oli vastuu.
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Monet viihtyivät. Muistan, että tää hitsauskurssikin piti jonkinlaisia yhteisiä il-
lanviettoja ja oltiin Tanskan laivalla ja vapaa–aikanakin tavattiin paljon toisiaan, 
erityisesti suomalaiset oli yhdessä. Eriksbergillä myös työhuonekunta järjesti 
lapsille joulujuhlia ja sellaista. Me suomalaiset oltiin siellä myös yhdessä, Eriks-
bergsgårdenissa. Oli perhetapahtumia, opintopiirejä, enimmäkseen ammattillisia 
kursseja, myös erikseen suomalaisille. Minäkin olin vetäjänä ABF:n kielikursseilla, 
kun tuli se laki pakollisista kielikursseista.”

Eriksberg alkoi värvätä naisia laivanrakentajiksi 1970–luvun alussa, kun työvoi-
mapula oli kova.

Työtoverit suhtautuivat yleensä mukavasti, mutta ulkopuoliset saattoivat ihme-
tellä, onko tämä naisille sopivaa hommaa. Arja kertoo, että hänen miehensäkin 
melkein häpesi, eikä halunnut muiden tietävän, että vaimo on hitsarina telakalla.

Arja Pasanen–Gustavsson keskustelee ministeri Carl Lindbomin kanssa tämän vie-
raillessa Eriksbergin telakalla vuonna 1973. Kuvassa myös muita ammattiyhdistysak-
tiiveja. Kuva: Varvshistoriska föreningen.
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”Muistan omasta miehestäni, että hän oli vastaan, kun menin telakalle töihin. Hä-
nen oli vaikea sanoa kenellekään, että minä olin telakalla. Kun oltiin Suomessa 
kesälomalla, niin silloinen anoppini ihmetteli. Hän kysyi, mitä sinä siellä telakal-
la teet. Sanoin, että olen hitsaamassa. Se oli vähän häpeä, että oli telakalla. Se oli 
jotain uutta, johon ei ollut totuttu.”

Travessin kuljettajissa oli ollut naisia jo aiemmin, mutta ennen vuotta 1965 ei 
varsinaisessa laivanrakennustyössä ollut naisia.

Arja työskenteli viisi vuotta Eriksbergillä ja loppuvaiheessa alkoi näkyä, että siellä 
menee huonosti. Silloin jo puhuttiin siitä, että Eriksberg liitetään Götaverkeniin. 
Vuonna 1976 Arja siirtyi ammattiosaston toimistoon Metalli 41. Se oli näköala-
paikka niin telakoiden kehitykseen kuin muihinkin metallialan yrityksiin.

”Metallissa aloin tavata näitä entisiä työkavereita. Aika harva heistä joutui työt-
tömyyskassaan. Monet menivät kursseille ja koulutukseen, moni siirtyi julkiselle 
puolelle, kuntaan töihin. He vaihtoivat ammattiliittoa ja hakivat todistuksen sitä 
varten. Ja sitten tuli P80, niin että tuttuja nimiä näki siinä koko ajan.

Moni muutti myös Suomeen ja haki muuttotodistuksen tai kysyi neuvoja. Paras 
kaverini, joka oli hyvä hitsaamaan, muutti Suomeen ja pääsi töihin Turkuun, Turun 
telakalle. Moni soitti Suomestakin, kun tiesi, että minä olen siellä, niin ne hankki 
muuttotodistuksen sitten jälkeen päin.

1980–luvulla oli sitten paljon myös käännöstöitä. Kun aloitin metallissa huoma-
sin, ettei ollut paljon käännetty informaatiota suomeksi, joten tein sitä. Meillä oli 
lakkovaroitus silloin 1970–80–luvun vaihteessa ja se aiheutti paljon työtä.”

Naiset vauhdittamassa työsuojelua

”Mikä mulla on jäänyt mieleen telakasta, oli työympäristö. Naiset oli siinä aika 
paljon edellä. He tiedostivat, että työsuojelua täytyy parantaa. Naiset vauhdittivat 
työsuojelun kehittämistä. Saatiin mm. naisille sopivia haalareita. Haalarit oli aluksi 
niin isoja kaikki, että joutui itse ompelukoneella ottamaan sisään ja kaventamaan 
ja lahkeista puoli metriä pois. Suvannon Aune ja yksi toinen tyttö, jotka oli oikein 
pieniä, pitkä vaalea tukka ja isot haalarit, niin niillä pylly oli melekein saappaissa, 
Oli aika hyvän näköinen,” Arja nauraa.

”Minulta on joskus kysytty, miten koettiin tasa–arvo, kun tehtiin samaa työtä mies-
ten kanssa. Ei siitä silloin puhuttu. Otettiin se selvänä asiana, että tehään yhessä 
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töitä. Joku näistä reppufirmalaisista saattoi sanoa jotain, mutta se ei ollut yleistä. 
Naiset hyväksyttiin tasavertaisena työkaverina.”

”Suomalaisilla oli niin hyvä maine, että se oli ihan mahtavaa”, Arja muistelee.

”Työhuonekunnasta ja työnantajasta on jäänyt myös sillä tavalla positiivinen 
kuva, että kun päiväkoti avattiin puoli seittemän aikaan, niin Anders piti jättää 
päiväkotiin silloin. Me asuttiin Kvibergissä, ja autolla piti ehtiä puolessa tunnissa 
Hisingenin puolelle, eikä se aina onnistunut. Minulle järjestettiin parkkipaikka 
läheltä porttia, että kerkesin seitsemäksi töihin. Jollain tapaa tultiin vastaan ja au-
tettiin jo 1970–luvun alussa, se oli mahtavaa. Kun ajattelee, miten iso työpaikka 
Eriksberg oli, ottivat huomioon sen. Koko ajan on semmonen positiivinen kuva 
sieltä, itsekin oli nuori ja se aika on kaikista eniten vaikuttanut minuun ja omaan 
kehitykseen. Kiinnostuin yhteiskunnallisista asioista ja kävin kursseja, joten se 
muovasi minua siksi, miksi sitten tulin. Työpaikka tarjosi siihen mahdollisuuden. 
Halusin itsekin oppia, se ei ollut vain työ, vaan siinä sai niin paljon muutakin.

Silloin, kun olin metallin konttorissa, niin siellä oppi tuntemaan työpaikat, mistä 
tuli ammattiliiton maksut ajallaan. Aina sanottiin että Götaverkeniltä ja Eriksber-
giltä tuli täsmällisesti. Telakat oli perinteisiä työpaikkoja, joissa oli hyvä järjestys. 
Volvo oli niin suuri, että siitä oli vaikea saada otetta. Telakat olivat tärkeitä työ-
paikkoja myös sikäli, että varmaan lähes kaikilla oli siellä joku tuttu töissä. Ehkä 
Volvolla on sama asema tämän päivän teollisuudessa”, Arja arvelee.

Metallin ensimmäiset ammattiliitot perustettiin telakoilla, joten niillä oli myös 
pitkä historia.

Arja Pasanen–Gustavsson
 � Syntynyt 1945, Muhos
 � Ruotsiin, Borås Algots vuonna 1964
 � Göteborgiin vuonna 1965
 � Original Odhners vuosina 1965–68, 

Eriksberg vuosina 1971–76, 
Ammattijarjestö Metall 41 vuosina 1976– 2006, jolloin eläkkeelle

 � Aktiivi kunnallispolitiikassa
 � Asuu Göteborgissa
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Väinö Vattulainen

”En osannut sanakaan ruotsia, kaffepanna taisi olla ainoa”

Väinö ”Väiski” Vattulainen tuli Ruotsiin vuonna 1964, kun Borlängessä asuva sisar 
vihjaisi, että töitä löytyy. Ja töitä on riittänyt. Volvolla olisi voinut aloittaa vaikka 
samana päivänä. Näin Väiski muistelee Göteborgiin tuloaan:

”Mentiin kymmenen jälkeen aamupäivällä työhönottokonttoriin. Siellä pöydän 
takana istui semmoinen vanhempi ruotsalainen mies, joka melkein valui tuolilta 
pöydän alle. Hän katseli meitä ja sanoi: ”Pojat, voisitteko te ajatella, että tulisitte 
iltapäivällä puoli kolmelta töihin?” Näin vauhdikkaasti olisi Väiskin työura voinut 
alkaa Göteborgissa ja Volvolla, mutta hänen kaverinsa oli kyllästynyt vuorotyöhön. 
Tämä tapahtui vuonna 1970. Väiski oli silloin asunut Ruotsissa jo useamman vuo-
den, mm. Borlängessä ja Kinnassa, sillä Pohjois–Karjalasta hän lähti 16–vuotiaana.

”Siellä isän kanssa mettähommia kierrettiin, olin mukana jo 12–vuotiaasta läh-
tien. Tuli siinä sitten vänkää, että minä en enää pokasahalla töitä tee, vaan halu-
an moottorisahan. Siihen isä ei suostunut. Sitten sisko kirjoitti Borlängestä, että 
täällä on töitä, niin sitä lähettiin 16–vuotiaana. Siellä olin reilut neljä vuotta ja 
sieltä muutettiin Kinnaan marraskuussa 1969.

Maaliskuussa vuonna 1970 tultiin sitten Göteborgiin. Oltiin nuoria poikia ja ute-
liaita ja kuultiin, että Volvolta saa helposti töitä, niin kuin olisi saanutkin, olisi 
voinut vaikka samana päivänä aloittaa, kuten tuossa alussa kerroin. Seuraavana 
päivänä mentiin SKF:lle. Siellä olin sitten pari vuotta. Siellä tienasi niin huonosti, 
että menin telakalle kysymään. Hetihän sinne pääsi tietysti. Kielitaitoa oli jo sen 
verran, ettei enää torilla myyty.

Se oli vuosi 1972, kun aloitin Arendalilla. Siinä oli ensin kolmen viikon, vai oliko se 
kolmen kuukauden, hitsaus– ja levyseppäkoulutus. Minä kävin sitten levysepäksi.

Koulusta on semmoinen muisto, että siellä oli yksi skoonelainen opettaja. Yksi 
suomalainen poika yritti selvittää sille, että kyllä minä ruotsia ymmärrän, mut-
ta en skoonea. Ja se opettaja meni ensin valkoiseksi ja sitten punaiseksi ja sanoi, 
että sen verran, kun minun puheessani enää on skoonea, se pitää ymmärtää, sillä 
se ei lähde koskaan pois. Meitä oli sillä kurssilla kolmattakymmentä, jotka oltiin 
ihan aloittelijoita.
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Kun kurssi oli käyty, niin sitten menimme suoraan laivaan ja töihin. Muistan en-
simmäisen kerran, kun työnjohtaja tuli hakemaan minua, Sröm nimeltään. Mentiin 
laivan kannelle ja hän näytti, että tuonne alas. Sitä katsoi ympärilleen ja ajatteli, 
ohhoh, ompas suurta kaikki. Ne oli niitä isoja tankkereita. Miten täällä pärjää, mi-
ten täältä osaa pois? Mulla oli suomalainen, tämä niin kuin sanotaan, ensimmäinen 
levyseppä, se opetti minut sitten lopullisesti. Mutta sitten jouduin korjauspuo-
lelle. Siihen aikaan miehet teki urakalla töitä, mutta meillä oli tuntihomma. Eikä 
ne osanneet aina tehdä oikeen, niin ei siinä auttanut kuin vetää kaikki auki vaan 
ja tehdä uudestaan. Alussahan se pelotti, kun näki millaisia tellinkejä pitkin sitä 
kavuttiin. Tuntui, että tipahtaa heti alas. Loppuajasta sitten kiivettiin vauhdilla 
tellingin ulkopuolelta, siihen tottui.

Olin ollut siellä jo jonkin aikaa, ja kun oltiin rakentamassa tellinkejä, niin siinähän 
me kierrettiin kuin kärpäset odottamassa, että pääsee töihin. Siinä oli sellainen 
luukku, mistä pääsee ulos ja siinä oli joku vetämässä kaasuletkuja. Mutta se kaa-
suletku jäi kiinni luukun toiselle puolelle. Minä menin aukkoon katsomaan, että 
mihinkä se tarttui. Silloin mun takaa kuuluu kova jyssäys. Käännyin ja miehiä tuli 
alhaaltakin katsomaan, että mitä oikein tapahtui. Sellainen metrin pitkä palkin 
pätkä oli tipahtanut alas juuri siihen kohtaan, missä olin äsken seissyt. Se oli vä-
hän niinkuin varjelusta, että se letku jäi kiinni ja menin sitä katsomaan, muuten 
se palkki olisi pudonnut suoraan päälleni. Se oli yksi sellainen tapahtuma, mitä 
muistan sieltä alkuvuosilta. Sittenhän niitä tapahtumia tuli usseitakin,” Väiski 
muistelee mietteliäänä.

”Mulla oli kaverina sellainen nuori ruotsalainen poika, joka etelän lomareissun, 
tai ryyppyreissukohan se oli, jälkeen palasi töihin. Se teki sellaisen tempun, oli 
aika kylmä, talvi oli jo. Oltiin tellingillä ja kädet oli märät, se poika pani klipsä 
kiinni ja nästas niin se tuikkas sen puikon mun selkään. Siitä sai melkoiset säh-
köiskut. Onneksi se oli tasavirta, jos olisi ollut vaihtovirta, niin henki pois. Ihan 
tahallaan se sen teki.

Minä tein hirmu paljon ylitöitä yhteen aikaan. Kerran oli yksi näitä isoja tank-
kereita, joissa minä poltin tankkien takasaumat suurin piirtein kaikki. Hitsarit 
aina noitui mulle, että minkä takia sinä oot takasaumaa polttanu. Siitä pitää löy-
tyä puhdas rauta, että pystyy sen päälle hitsaamaan. Siinähän tehtiin niin paljon 
fuskuhommaa, kun kerittiin, kun urakalla tehtiin. Siihen oli pantava aina uutta 
hitsiä päälle eikä sitä kuonaa puhdistettu välistä pois. Se oli vain jätetty siihen 
väliin, että saadaan nopeasti hitsattua. Minä sanoin, että tekisitte kunnon työn 
niin ei tarvitsisi puhdistaa.
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Siellä oli sekä talon miehiä että reppufirmoja, niitähän oli melkoinen liuta, FinnS-
vets, FEAB ja muita. Minusta tuntui, että talon miehet fuskas enemmän kuin rep-
pufirmat, firmahan sai lähteä heti, jos fuskasi. Enkä oo koskaan nähny niin hyvää 
hitsausta kuin oli Finnsvetsillä yksi suomalainen. En muista mikä sen nimi oli, 
Juurakoksi sitä kutsuttiin, kun se oli yhtä pitkä kuin paksukin. Hartiat oli leviät. 
Se kun hitsasi, niin se oli yhtä sileä kuin levyn pinta. Se osas kyllä työnsä,” Väinö 
muistelee vieläkin ihailua äänessään.

”Työ vaihteli aika paljon, koska olin paljon korjauspuolella ja toisten jälkiä korjasin. 
Sanottiin syvätankiksi sitä, missä tuore vesi oli ja minä laskin, että siellä oli ainakin 
17 tai 18 palkkia, joista jouduin aukaisemaan hitsaukset ennen kuin ne oli hyvät. 
Lämmittämällä ne sai auki. Siinä meni muutama vuosi niissä korjaushommissa.

Työpaikat oli alkuun kylmiä. Oli savuja ja käryä, mutta sitten tuli lämpöpuhaltimet 
ja savuimu ja sellaiset. Ei niitä alkuaikoina ollut. Jos tämän päivän mittapuun mu-
kaan katsoo, niin työsuojelu oli aika heikkoa. Siihen nähden ihmeen vähän siellä 
sattui pahempaa. Mahdollisuus olisi ollut, mutta työmiehet ehkä oli sen verran 
varovaisia, kokeneempia, ja osas ajatella itse.

Rakensin sitten laivoja niin kauan kuin sitä kesti, vielä viimeistäkin laivaa olin te-
kemässä. Sen jälkeen tuli sitten näitä uivia telakoita, se yksi, joka oli tosi iso. Sanot-
tiin, että se oli kuin kolme jalkapallokenttää. Se vietiin sitten Norjaan ja edelleen 

Götaverkenin ”yöjengi” kuvattuna ennen vuoron alkua kello kymmenen illalla runkohal-
lissa. 15 miehen porukka teki jatkuvaa yövuoroa. Väinö Vattulainen eturivissä toinen 
oikealta. Kuva: Skeppsbyggaren/Götaverken.



Väinö Vattulainen ■ 185

Muurmanskiin. Sitten tuli niitä öljynporauslauttoja. Siihen minä kyllästyinkin, 
kun oli niin paljon korjaushommia. Olin silloin jo päivävuorossa.”

Väiski oli kolme ja puoli vuotta jatkuvassa yövuorossa, jossa porukka tuli useasta 
maasta. Hän näyttää kuvaa ja luettelee: ”tämä oli Puolasta, tämä Ruotsista, Sak-
sasta, Suomesta. Tässä on ruotsalainen, jonka pelastin hukkumasta, tuo on ruot-
salainen, jugoslaavi, suomalainen, ruotsalainen, nuo kolme on suomalaisia, yksi 
ruotsalainen puuttuu kuvasta.”

”Yhden ruotsalaisen pojan minä pelastin. Purettiin yöllä isoja laivan osia proo-
musta. Olen polttamassa irti niitä sieltä ja kuulen, kun alkaa hirveä huuto kuulua. 
Huusin, että mitä meluat siellä ja kiersin lohkon ympäri ja menin katsomaan, niin 
tämä pulikoi siellä vedessä. Oli kompastunut ja pudonnut. Se piti niistä letkuista 
kiinni, ja minä uitin sen toiselle puolelle ja sain sen ylös. Se oli syksyä niin, että 
vesi oli jo aika vilpoista silloin.

Mutta tämä toinen, tämä värmlantilainen poika, se oli ihan hukkumista vaille. 
Oli kytketty lohko jo valmiiksi ja poltettiin irti. Oli vain tarkoitus nousta pois sii-
tä proomusta kaijalle. Niin tämä lähtee kiipeemään ylös ja me pidetään tikapui-
ta pystyssä, minä ja työnjohtaja. Näillä kahdella oli walkie talkie, joten ne pystyi 
keskustelemaan. Toinen oli kraanassa ja näki, että tikapuut meni poikki ja poika 
putosi kaijan ja proomun väliin. Se oli kylmää, tammi–helmikuuta. Kaveri sai sitä 
jalasta kiinni, kun se oli jo uppoamassa, minä tempasin vyön haalareitten päältä 
ja sain annettua sen sille. Sitten tuuli rupes painaan proomua kaijaa vasten, niin 
kraanakuski, joka näki tilanteen ylhäältä, rupes painamaan proomua ulospäin. Se 
kaveri piti mun vyöstä kiinni ja sain uitettua sen semmoseen tyhjään välikköön 
ja hyppäsin parrujen päälle, jotka oli siinä alhaalla, ja sain vedettyä sen ylös. Sillä 
oli tuuria, kun sillä oli isot saappaat jalassa, niin se sai potkastua itsensä irti siel-
tä. Se oli ollut jo upoksissa kaksi kertaa ja se sanoi, että jos hän vielä kolmannen 
kerran olisi uponnut, niin hän ei olisi enää noussut. Nämä kaksi miestä minä ve-
din sieltä merestä.

Siinä sai olla varovainen, kun oli liukaat, jäiset proomut, sade ja myrskysvesi huuh-
toi pintoja. Mutta tässä toisessa tapauksessa syynä oli se, että tikapuut katkesi.

Kun sellaista sattuu, niin jälkeenpäin, kun tilanne on selvinnyt, se lyö ihan veltoksi. 
Huhh, ja on ihan voimaton, kun se tapahtumien tempo laukeaa. Kun se onnistui. 
– Jos pahemmin olisi käynyt, niin olisi voinut olla paljon vaikeampi.

Kolme ja puoli vuotta olin yövuorossa. Yöllä nostettiin laivan osat paikoilleen ja 
aamulla pääsi taas levysepät ja hitsarit töihin yhdistämään lohkojen palkkeja ja 
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seinämiä yhteen. Skrovhallissa nostetiin pienemmät osat valmiiksi lohkoon, joka 
sitten siirrettiin laivaan.

Aamusella, työvuoron jälkeen, tavattiin porukalla mennä Arkkeniin, pelattiin 
tennistä tai sulkapalloa ja käytiin saunassa. Sitten tultiin kotia nukkumaan. Työt 
alotettiin muistaakseni puoli kymmenen, vai puoli yksitoista, illalla ja aamulla 
kuudelta lopetettiin. Se oli kivaa aikaa.”

Suomi–koti

Moni muistelee Arendalin Suomi–kotia, kuten sitä kutsuttiin, suomalaisten itsel-
leen varaamaa kahvipaikkaa. Väiski kuului kantajoukkoon.

”Se oli sellainen suomalaisten oma taukopaikka mittvallenissa. Siellä oli jokaisel-
la omat nimikkopaikat. Ja omat kertomuksensa siellä aina kuuli. Minä muistan, 
miten yks mies alkoi kertoa, että hän on niin ja niin monta vuotta ollut eri työ-
paikoissa. No sitten ajateltiin, että annetaan sen kertoa kaikki eri paikat, missä 
se oli ollut ja kuinka kauan. Yks kaveri meni nurkan taa ja kirjoitti ylös kaikki. 
Sitten se laski yhteen ja kysyi, minkä ikäinen sinä oot. No minä oon 47, se sanoi. 
Sinun olisi pitänyt olla jo kauan sitten eläkkeellä, jos sinä olet ehtinyt noin kau-
an ja noin monessa paikassa olla, se sanoi. Sen olisi pitänyt olla ainakin 67 tai 68 
niiden työvuosien perusteella, mitä se sanoi. Se ei tykännyt siitä, eikä sitä miestä 
sen jälkeen Suomi–kodissa näkynyt,” Väiski hymähtää.

”Sitten sellainen hauska muisto, joka sattui mulle. Aina, kun mentiin ruokatun-
nille, niin kortti leimattiin mittvallissa. Siitä oli noin 300–400 metriä ja risat ruo-
kalaan. Työkengät ja haalarit päällä juostiin aina sinne. Siinä oli vähän kilpailua, 
kuka oli ensimmäinen. Siihen aikaan juoksin paljon vapaa–aikanakin niin, että 
minä juoksin muista ohi ja olin melekein aina keulassa ruokasalissa.

Kerran sattui sitten, että minä istuin pöydässä ja siihen tuli yksi mies. En tiedä, 
missä se oli ollut, sairaskirjoilla tai muuta. Se sanoi, että sinä istut hänen paikal-
laan, että hän on istunut siinä 30 vuotta vai mitä se sanoi. No, minä nousin sitten 
ja se luuli, että minä lähden, mutta käänsinkin tuolin toisin päin ja kysyin, mikä 
sun nimi on. No se sanoi nimensä ja minä sanoin, että ei tässä näy sun nimeä. 
Panin tuolin paikoilleen ja istahdin siihen takasin,” nauraa Väiski juonikkaasti. 
”Tämmösiä pieniä velmuja muistoja.”

 – Miten suomalaisiin suhtauduttiin?
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”Työnjohtajat suhtautuivat hyvin. Ne tykkäs, että suomalaiset on hyviä työnteki-
jöitä. Yksi muisto tulee mieleen. Oltiin syvätankkia tekemässä. Olin ensimmäisenä 
levyseppänä silloin. Kaveri oli sitten aina mitä oli, välistä pitkiäkin aikoja poissa. 
Aamusella menin töihin ja olin pahalla tuulella, kun kaveria ei näkynyt. Työnjoh-
taja tuli siihen kyselemään, että mikä takia tämä ei jo valmistu? Minä tuumasin, 
että hyvä, kun tulit, tuossa on hanskat sulle. Minä en ole vielä aamupuuroa enkä 
kahvia saanut. Seittemästä lähtien oon tässä ollut ja kaveria ei näy mailla eikä 
halmeilla. Olisit tuonut edet kahvit tullessas. Minä käyn nyt kahvilla! Sen jälkeen 
se pomo häipyi, eikä enää kysellyt, miksei ole valmista.

Ammattiliitossa olin mukana, mutta en sen aktiivisemmin, kävin muutamalla 
kurssilla, mutta en sen enempää. Kielikurssia kävin Borlängessä neljä tuntia, sii-
nä oli kaikki. Silloin, kun aloitin en osannut sanakaan ruotsia, kaffepanna taisi 
olla ainoa, mitä osasin. Mutta sitten Borlängessä Domnarverketillä mulla oli työ-
kaverina vanhempi ruotsalainen nainen, joka opetti mulle ruotsia. Se sanoi aina, 
että älä sano tuolla tavalla, sano näin. Siitä mulle on jäänyt ruotsin kieli päähän. 
Ja minä luin paljon Kalle Ankkaa ja muuta ja elokuvissa kävin. Kolmekin eloku-
vaa illassa katsoin, enkä ymmärtänyt mitään. Mutta kun sama sana toistui monta 
kertaa, niin sanakirjasta katsoin. Sitä kautta minä olen ruotsin kielen oppinut.

Lopetin Arendalilla, kun ensimmäistä porauslauttaa rakennettiin. Se alkoi tym-
päistä, kun aina sai toisten jälkiä korjata ja ahtaita paikkoja koluta. Tämän koko-
nen mies,” Väiski suoristautuu koko mittaansa. ”Ajattelin, että tämä homma riittää 
ja rupesin kyselemään muita hommia.

Palkat oli hyvät telakalla, mutta sekin oli suhteellista. Urakkatyössä tienasi hyvin, 
mutta tuntityöläisillä ei nyt Volvoon verrattuna ollut niin hyvä, parempi kummin-
kin kuin SKF:llä ja näillä muilla.”

Sitten olin kaksi vuotta Generaattorilla Partillessa. Sain lisäkoulutusta tähän le-
vysepän ja hitsauspuoleen, ajoin lisenssit siellä. Siellä oli sitten yks ruotsalainen 
kaveri, joka kysyi, että lähdenkö mukaan näihin reissuhommiin, Bröderna Verk-
man Kålleredissa vai Lindomessako se oli. Kierrettiin puolitoista vuotta ympäri 
Ruotsia. Sitten menin Volvolle uudestaan.

Sitten tuli tämä perhe–elämä ja seuratoiminta, pesäpallo ja elämä vakiintui. Kyllä 
minua pyydettiin Norjaan töihin, mutta ei se enää kiinnostanut. Vapaa–aika oli 
tärkeää, kun oli perhe.

Nyt olen sopimuseläkkeellä Volvolta, mutta harrastuksia riittää. Karavaani–hom-
ma on uusi seurustelumuoto. Meitä on täältä Etelä– ja Länsi–Ruotsista, yleensä 
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pariskuntia, jotka kuljetaan eri paikoissa asuntoautolla. Sitä kutsutaan META– eli 
me tavataan, mutta se voisi olla ME–TA–TA eli me tavataan ja tanssitaan. Tanssimi-
nen on pääasia. Monissa Suomi–seuroissa olen myös ollut aktiivi, mutta en enää.”

Kun kysyn, etkö koskaan ole katunut Ruotsiin muuttoa, Väiski vastaa:

”En osaa sanoa, kun ei muuta työkokemusta ole, mitä nyt Suomessa sitä pien-
tä maanviljelyä ja isän kanssa metsätöitä, aloitin 12–vuotiaana metsähomman. 
Armeijan kävin Suomessa 1968. Ainoa mitä olisin voinut ajatella oli, että olisin 
armeijan palvelukseen jäänyt vakituisesti. Mutta periaatteet oli vähän erilaiset 
armeijan ja siviilielämän välillä. Silloin olin ollut jo neljä vuotta Ruotsissa ja oli 
auto ja ajokortti täältä.

Suomeen muuttoakin on harkittu. 1982 käytiin Lammilla katsomassa tontti ja 
talon paikka. Vaimo olisi päässyt heti töihin siellä. Mutta silloin tuli tämä öljykrii-
si ja se jäi. Sitten perhe alkoi lisääntyä ja silloin jäätiin tänne ja tänä päivänä on 
työmarkkinat niin toiset. Minä en oo tämän 44 vuoden aikana ollut kun 2 viikkoa 
niin, ettei minulla olisi ollut työsopimusta. Sairaskirjoillakaan en juuri ollut, eikö 
se riitä! Kohtalo on suonut niin.”

Väinö Vattulainen
 � Syntynyt 1948 Kontiolahdella
 � Borlängessä tehdastöissä vuosina 1964–68
 � Suomessa asevelvollisuus vuosina 1968–69
 � Kinnassa, eri yrityksissä vuosina 1969–70, 

Göteborgiin maaliskuussa vuonna 1970, 
SKF vuosina 1970–72, 
Götaverken Arendal vuosina 1972–89, 
Generator, Partille 2 vuotta, 
Reppufirmoissa puolitoista vuotta, 
Volvo Torslanda, josta sopimuseläkkeelle vuonna 2008

 � Runsaasti vapaa–ajan harrastuksia
 � Asuu Göteborgissa
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Taisto Jumisko

”Varmasti lähtisin lukemaan, jotakin ainakin. Olisin lähtenyt jo nuorena”

Taisto Jumisko on kotoisin Posion Jumiskon kylästä, mutta suku on alkujaan 
Karjalasta. Perheellä oli kyläkauppa, mutta paikkakunnalta siirryttiin Etelä–
Suomeen jo ennen Ruotsiin muuttoa. Kymmenestä lapsesta vanhimmat tytöt 
jäivät Suomeen, muu perhe muutti Ruotsiin vaiheittain. Taiston isä on kuollut, 
mutta 88–vuotias äiti asuu Alingsåsissa.Veljistä kaksi on palannut Suomeen, 
muut asuvat Ruotsissa. Telakkatöissä veljeksistä oli jonkin aikaa peräti viisi. 
Taisto kertoo, että kaikki ovat kovia penkkiurheilijoita. Kaksi veljeä on pelan-
nut lentopalloa jopa mestaruussarjassa. Sukua on edelleen sekä Suomessa että 
Ruotsissa. Kotiseudulla hän kävi viimeksi pari vuotta sitten. Posion Aholassa 
asuu edelleen kolme tätiä.

”Tulin Ruotsiin vuonna 1968 joulukuun 18. päivänä. Ensilumet satoivat samana 
päivänä. Kun lähestyimme Göteborgia, lumen tulo lisääntyi niin, että lunta oli ai-
nakin 30 senttiä.

Setäni Aulis oli töissä Götassa paperitehtaalla, joten aloitin siellä, olin silloin 24–
vuotias. Meitä oli silloin täällä setä ja kaksi veljestä. Isä tuli myöhemmin. Meitä 
on kaikkiaan kahdeksan poikaa ja kaksi tyttöä. Tytöt eivät tulleet mukana, vaan 
jäivät Suomeen. Kaksi pojista palasi takaisin.

Olin siis ensin töissä paperitehtaalla, sen jälkeen betonifirmassa ja sitten SKF:llä 
noin kolme vuotta. Lindholmenin telakalla aloitin 1973 elokuussa. En ollut tehnyt 
telakkatöitä aikaisemmin, mutta telakka koulutti minut peltisepäksi.

Eihän se sinällään kestänyt kuin muutaman päivän, mutta ajan mukana kävin lisää 
kursseja ja aina olen uutta oppinut. Meitä aloittelijoita oli monta, kokenut työnte-
kijä opetti työhön. Olin siellä vuoden verran. Lopun alkua se oli jo silloin. Sehän 
tahto olla niin, että villejä lakkoja pyöri siellä. Kyllä sen huomasi ja siitä puhuttiin, 
että se loppuu. Se oli 1974, mutta ei se vielä silloin mennyt alas, kun minä lähdin.

Sanoin itseni irti, mikä oli virhe, koska vuotta myöhemmin olisin saanut erorahan. 
Lindholmen siirtyi Eriksbergin omistukseen vuonna 1970 ja lopetettiin vuonna 
1976. Kaksi muuta veljestä oli reppufirmassa ja yksi Eriksbergillä niin, että meitä 
oli neljä veljestä telakkatöissä.
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Arendalissa aloitin 1974–vuoden puolivälissä, taisi olla elokuussa. Cityvarville 
kävin kysymässä ensin, mutta en päässyt. Arendalille pääsin heti. Siellä tehtiin 
silloin enimmäkseen tankkilaivoja. Pääasiassa olin osastolla S13. Välillä tein jo-
takin pientä keikkaa muuallakin.

Sinne tuotiin puolivalmiita lohkoja ja niihin lisättiin osia ja nostettiin laivaan. Olin 
myös tekemässä lohkoja alusta lähtien. Se oli sisähalli, mutta kylmä. 1980–luvun 
alkupuolella oli kovia talvia, 20 asteen pakkasia.

Hallissa oli savua, eikä sitä imetty pois juurikaan. Ilmanvaihto oli huono. Koffer-
damm oli ahdas, noin metrin korkuinen, piti ihan polvillaan olla, kun päällisosa 
hitsattiin kiinni. Ilmanvaihto oli myös huono siinä pienessä tilassa. Kaksi peltisep-
pää oli siellä samanaikaisesti, sen jälkeen hitsarit teki oman osansa. Joskus olin 
vuorotyössä, mutta pääasiassa päivätyössä. Joskus piti tehdä myös ylitöitä, kun 
joku homma piti saada valmiiksi. Se saattoi kestää jopa aamuun saakka.

Minulla oli jatkuvasti pientä kuumetta varsinkin talvella. Götaverkenin lääkäri 
katsoi kurkkuun ja sanoi, että se on allergista ärtymystä. Sain siihen lämpöhoitoa 
työaikana. Tänä päivänä minulla ei ole koskaan kuumetta!”

Pahoja onnettomuuksia

Taisto on myös ollut todistamassa pahoja onnettomuuksia: ”Erittäin pahoja tapa-
turmia, kuolemantapauksiakin sattui. Esimerkiksi, kun laitetaan tällainen t–palkki 
ja siihen rauta kahta puolta, ja se hitsataan huonosti, niin se saattaa irrota.

Yksi suomalainen kaveri jäi sinne väliin, kun palkki kaatui, se painoi varmaan 
500 kiloa. Kerran yksi kaveri tippui kansiaukkoon joka on n. 60 x 80 cm leveä. 
Hän oli 12 metriä korkealla tasanteella hitsaamassa, reikää ei ollut peitetty ja se 
kaveri putosi ja kuoli sinne. Tämä tapahtui Arendalilla. Toinen suomalainen kaveri 
veti hitsauskaapelit alas. Meni sinne ja alkoi hitsata, niin kaasuletkut jäi alle ja se 
paloi sinne. Semmonen juttu siellä myös tapahtui, minä olin paikan päällä, kun yksi 
norjalaisnainen tipahti satama–altaaseen. Siinä reunassa oli onneksi semmonen 
pidike, että sai käsillä kiinni ja joku huomasi sen, niin hän pääsi ylös. Mutta se 
tärisi ja vapisi täydellisessä shokissa vielä, kun ambulanssi tuli.”

 – Miten työnantaja puuttui onnettomuuksiin?

”Alexander Kielland –onnettomuus vaikutti sen, että työmenetelmiin kiinnitettiin 
enemmän huomiota ja laatuvaatimukset parani. Alettiin hitsata kunnolla, ettei 
tällaista tapahdu.
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Kaksi suomalaista tyttöä läpäisi hitsauskokeen ja sai hitsata vaikeimpia paikkoja. 
Siihen kokeeseen osallistui kakkiaan noin 600 ja vain 200 selvitti sen.

Kun tankkeja ei enää tarvittu, niin alettiin tehdä putkia porauslauttoihin. Vuoteen 
1986 asti olin Arendalilla, puolen vuoden vaihteessa vaihdoin, taisi olla kesälo-
man taitteessa.”

 – Miten reppufirmoihin suhtauduttiin?

”Firmahan otti työn ja maksoi työntekijöille. Yksi suomalainen sanoi, että hän ei 
talon kirjoille lähde, sai komeen talon valmiiksi. Piti lähteä sorvaamaan jotakin, 
niin meni ranteesta käsi sorviin, siihen tuli kuolio, ja se kuoli siihen. Se ei koskaan 
ajatellut muuta kuin rahaa ja komeutta. Siinä oli tulos. Reppufirmoissa oli paljon 
suomalaisia, niitä oli valtavasti myös firmojen omistajissa. Reppufirmat tekivät 
enemmän hommia laivoissa.

Öljytankkereita rakennettiin monta, ne oli kaikki samanlaisia ja samanlaisia loh-
koja oli paljon, reunalohko oli kaikissa laivoissa samanlainen.”

 – Tiesikö, miltä laiva näyttää valmiina?

”Ei ollut mitään infoa etukäteen, mutta piirustukset oli nähtävänä, että näki, miltä 
laiva näyttää. Sittenhän sen näki, kun laitettiin vesille, niin hakattiin ylös, pantiin 
kiilat väliin, ja nostettiin vesi. Laiva lähti liikkeelle, kun vesi nousi.

Lindholmenilla rakennettiin vähän pienempiä laivoja. Ei sitä näin jälkeenpäin 
muista eikä tunnistaisikaan mitä laivaa on ollut tekemässä. Niitä oli niin paljon.

Meitä oli siellä useampia suomalaisia. Eero Sabell esimerkiksi oli töissä, teimme 
töitä yhdessä, puhuttiin suomea. Myös virolainen työtoveri puhui suomea, koska 
oli naimisissa suomalaisen kanssa. Ruotsin kielen koulutusta, sitähän oli siellä. 
Kävin kielikurssilla, mutta minä sanoin, etten tarvi. Enkä käynyt siellä koskaan, 
opettelin muuten.”

 – Miten suhtauduttiin suomalaisiin?

”Suhtautuminen on aina monenlaista, aina on joku, joka on suoraan vihamielinen, 
ja joku on ystävällinen. Niitä on joka lähtöön. Mutta samaa tapahtui Suomessa, 
olen kokenut siellä ihan saman silloin, kun muutin Etelä–Suomeen. Ei se täällä 
sen kummempaa ollut.”
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Taisto muistelee myös Suomi–kotia, joka oli Arendalissa tokan keskellä: ”Siellä 
oli alueita, jossa käytiin kahvilla. Suomalaiset omassa paikassaan niin, että sitä 
sanottin Suomi–kodiksi. Siellä irvailtiin ja piruiltiin toisille, kun sattui sopiva 
paikka. Joku saattoi täyttää ristikkoa, juotiin kahvia, tapasin käydä siellä joskus.”

 – Vaikuttiko kuukausipalkkaan siirtyminen työtahtiin?

”Jos palkka laskee sanotaan 14 kruunusta 10 kruunuun tunti, niin totta kai työtahti 
rauhoittuu, ei varmasti tee yhtä paljon töitä. Kauhea kiire väheni, mutta pistey-
tysjärjestelmä aiheutti eripuraa, kun toisilla oli paremmat pisteet. Telakoilla oli 
parempi palkka kuin Arguksella, mihin sitten siirryin vartijaksi. Siellä oli työkin 
helpompaa. Olin palovahtina vähän aikaa Arendalillakin, mutta siellä pudisteltiin 
päätä ja sanoivat, että sinä oot liian hyvä palovahdiksi.”

 – Jos saisit aloittaa alusta, lähtisitkö samalle alalle?

”Varmasti lähtisin lukemaan jotakin ainakin. Olisin lähtenyt jo nuorena, mutta 
isäukko sanoi, että kun ei hänkään päässyt, et pääse sinäkään. Olin syntynyt vää-
rään paikkaan.”

Nyt, kun Taisto on eläkkeellä, hän on mukana Göteborgin suomalaisessa Saanko 
luvan–tanssiseurassa. ”Kun tanssii, on pidettävä polvisuojuksia, polvet on niin 
kipeet. Ne on siellä telakalla menneet, ne aina kolahti rautaan, mutta ei sitä sil-
loin huomannut. Nyt vanhempana vasta on todettu artroosi, ne on puhdistettu ja 
kortisonia saan joskus. Talvella minä pidän lämpökauluria jatkuvasti.

Nyt on tutkittu polvia ja muitakin niveliä ja polvileikkaus on edessä. Kyllä ne vaivat 
siellä työmaalla sai, kun oli välistä niin kylmää. 1980–luvulla oli kylmiä talvia ja 
hallin ovet oli aina auki, niin että kävi veto. Nyt odotan innolla kesää, koska olen 
kova keräämään sieniä,” Taisto lisää vielä lopuksi.

Taisto Jumisko
 � Syntynyt Posiolla vuonna 1945
 � Ruotsiin vuonna 1968
 � Götan paperitehtaalla vuosina 1968–1972, 

SKF:llä Göteborgissa vuosina 1972–73, 
Lindholmenin telakalla vuosina 1973–1974, 
Götaverken Arendalilla vuosina 1974–1986, 
Argus (myöhemmin Securitas) vuodesta 1986–2001, jolloin 
eläkkeelle
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Sirpa Mäkitalo

”Ne oli niin tuffeja ihmisiä, telakkalaiset”

Sirpa Mäkitalo on työskennellyt telakoilla useaan otteeseen, mutta on ehtinyt 
kokeilla muitakin töitä. Sirpa on harvoja haastateltavistani, joka on edelleen työ-
elämässä. Götaverkenin entinen Citytelakka, jonka nykyisin omistaa hollantilainen 
DAMEN, toimii korjaustelakkana. Sirpa työskentelee siellä hitsarina. Hän saapuu 
tapaamiseemme suoraan työpäivän jälkeen, joten kysyn ensimäiseksi, mitä hän 
on tänään tehnyt:

”Olen kiikkunut kraanan korissa noin 30 metrin korkeudessa suoraan meren 
yläpuolella ja hitsannut siellä kraanan raiteisiin semmoisia klosseja, jotka pitää 
kraanan raiteet paikoillaan. Siellä olen ollut monta kertaa. Nykyään me pelkästään 
korjataan laivoja ja niitä on monenlaisia. Joskus on proomuja, joskus rahtilaivoja 
ja öljylaivoja. Stena Linen laivathan tulee aina sinne.”

Sirpa Mäkitalolla on lisenssihitsarin luokka. Hän selvittää, että hitsausmenetel-
miä on useita, hitsataan puikoilla, tikillä. On Mig–lankahitsauskone ja lankoja 
on myös eri materiaaleista. Tikkihitsauksen lanka on ruostumaton ja musta. On 
puikkohitsaus putkelle ja lankakone. Näihin kaikkiin pitää tehdä erilaiset kokeet. 
Kokeista otetaan röntgenkuvat ja niiden pitää olla puhtaita, silloin saa hitsata 
tärkeitä kohteita.

”Kaikilla ei ole sellaista hitsausluokkaa ja kaikki ei pysty ottamaan niitä. Ne ei 
vissiin osaa hitsata niin hyvin,” Sirpa naurahtaa.

Sirpa Mäkitalo on tehnyt hitsaushommaa jo pitkään muuallakin kuin telakalla. 
Telakalla hän oppi hitsaustaidon aakkoset. Ensimmäinen Sirpan telakkatyöpaik-
ka oli Eriksberg, jossa hän aloitti vuonna 1973. Sitä ennen hän työskenteli pari 
vuotta kalatehtaassa Hunnebostrandissa.

”Asuin Lindholmilla ja opin tuntemaan monta telakkatyöläistä siellä. Yks Annika 
ja yks Kyllikki oli telakalla, yritin monta kertaa päästä sinne töihin heidän avul-
laan. En päässyt. Pääsin sitten Papyrukselle, mutta sainkin lupauksen aloittaa 
telakalla, joten lopetin siellä heti. Olin sitä mieltä, että ne oli niin tuffeja ihmisiä, 
telakkalaiset.
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Pääsin sitten Eriksbergille ja menin suoraan hitsauskouluun. Silloin ei kukaan 
osannut hitsata, vaan kaikki pantiin hitsauskouluun ja sitä koulua käytiin kaksi 
viikkoa. Opittiin hitsaamaan jalkasaumaa. Mutta hyväksi hitsariksi voi tulla vasta 
viiden vuoden kokemuksen jälkeen.

Silloin rakennettiin laivoja, stapelbäddeillä eli rakennusalustoilla, ja kuivatelak-
koilla. Alustalta laskettiin laivat suoraan vesille. Siinä vieressä oli aina semmonen 
plaani, missä tehtiin osia. Minut laitettiin ensin sinne ulos tekemään niitä osia. Ja 
katsoin niitä toisia ja ajattelin, että voi että ne hitsaa hyvin. Aina kun tuli vähän-
kin ylimääräistä aikaa, niin harjoittelin vertikaalin hitsausta, siis pystysaumaa.

Silloin oli jo paljon naisia, 50–60 ainakin. Ne olivat melkein kaikki hallissa. Minä, 
Kyllikki, Jenni ja yks Ada oltiin ulkona. Tykkäsin kyllä enemmän olla siellä ulko-
na, mutta sitten jouduin myös halliin, kun olin tullut äidiksi. Siellä hallissa oli 
enemmän naisia, enkä pitänyt siitä hengestä. Siellä oli laumakyräilyä ja minä en 
ole laumaihminen. Kun haluan tehdä töitä, niin minä haluan. En tykkää, kun ko-
koonnutaan tupakalle ja puoli tuntia seistään siinä. Ja jos et ollu tupakalla, sait 
kuulla siitä.

Ajattele, minä tein töitä yhdeksännen kuukauden alkuun, kun odotin lasta. Mutta 
ei se ollut ennätys. Yks Marjatta, joka oli kotoisin tuolta pohjoisesta, se teki töitä 
sen lapsen syntymään asti. Se suuttu pomolle perjantaina, kun se ei päässy lau-
antaina ylitöihin. Mutta silloin lauantaina se sai sitten vauvan. Suomalaiset oli 
sisukkaita. Suomalaisia oli silloin paljon.”

Eriksbergillä valmistui viimeinen laiva vuonna 1978. Moni joutui lopettamaan 
sen jälkeen. Sirpa sai töitä Götaverkenin Citytelakalla. Välillä hän teki uudelleen 
töitä Eriksbergillä, kun siellä rakennettiin asuntolautta. Tehtiin Venäjälle docka, 
joka kuljetettiin Norjan kautta Muurmanskiin. Vuonna 1988 hän kuitenkin otti 
lopputilin ja kouluttautui bussinkujettajaksi. Citytelakalle hän palasi uudelleen 
myöhemmin.

 – Sirpa on ollut aina tyypillisissä miesten töissä. Onko eroa tehdä miesten tai 
naisten kanssa töitä?

”Ennen Ruotsiin muutoa minä olin teollisuusompelijana Suomen trikoolla ja Fin-
laysonilla, Tampereella.18–vuotiaana lähdin Hunnebostrandiin. Ei multa työt 
loppunu Suomessa, ei mun sen takia tarvinut muuttaa, mutta halusin kokeilla. 
Ajattelin, että käyn taksikurssin ja tulen sitten takaisin. Olihan siinä seikkailun-
halua myös. Halusin aina oppia uusia asioita.
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Kotona meitä oli kuusi tyttöä ja kolme poikaa. Minä oli neljäs. Vanhin sisko kävi 
kauppakorkeakoulun, yksi sisko on psykologi. Minun veli ja minä, me ei menty 
oppikouluun, vaikka kyllä me olisimme saaneet mennä. Minusta seuraava sisko 
kävi myös kouluja. Se luki lapsenakin aina. Mun piti lahjoa sitä, että se lähti mun 
kanssa hiihtämään. Viidellä nuoremmista sisaruksistani on myös akateeminen 
koulutus.

Minä ja isoveljeni oltiin aina ulkona hiihtämässä ja luistelemassa. Kävin 8 vuot-
ta kansakoulua ja se riitti mulle. Halusin tehdä käsilläni töitä. Jos olisin saanut 
valita, olisin halunnut oppia koulussa teknillisiä ja metallialan aineita. Eikä se 
ole harmittanut jälkeenpäinkään, että en käynyt kouluja. Se harmitti, etten luke-
nut englantia, mutta sitäkin nyt oppii tuolla töissä pikku hiljaa. Ruotsiakaan en 
halunnut opetella silloin, halusin vaan päästä töihin. Kalatehtaalla opin ruotsia.

Käytännössä olen oppinut ja lukenut paljon kaikkia rakkausnovelleja ja naisten 
lehtiä sekä päivälehtiä, niistä oppii paljon.”

Telakat alkoivat kouluttaa naisia hitsareiksi 1970–luvulla. Moni suomalaistyttö tarttui 
ennakkoluulottomasti tarjoukseen. Kuvassa vasemmalta Anja Partanen, Kirsti Heik-
kinen, Sirpa Mäkitalo ja Aune Suvanto. Kuva: Varvshistoriska föreningen
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Halusin aina kokeilla uutta

”Lopetin Eriksbergillä vuonna 1988 ja otin bussikortin. Ajoin bussia vuoden ver-
ran, mutta se ei ollut minun hommaa. Heräät yöllä kahden aikoihin ja lähdet ajoon, 
ajat siinä kolme vuoroa ja olet sitten vapaa ja taas ajoon. Ajat aamulla aikaisin 
tai illalla myöhään, ne oli hurjia aikoja. Ei ne passannu mulle, olin aina väsynyt.

Anoin sitten Volvon kuorma–autotehtaalle Tuveen. Pääsin sinne varastotöihin. 
Pakkasin kuorma–auton osia. Otin vastaa pallit, joissa oli osia, niitä pakattiin ja 
lähetettiin ympäri maailmaa. Siellä ajoin myös trukkia. Ulkona ja sisällä. Ajoin 
myös semmosta isoa kraanaa, millä nostettiin korkealta hyllyiltä tavaraa.

Sitten näin siellä ilmoituksen, se oli vuonna 1995 tai 1996, että ne hakee kuor-
ma–autokuskia tuonne Volvo Lastvagnariin. Ajattelin, että kokeilen, mullahan oli 
kuorma–autokortti. Minulla on ABECDE–kortti ja trukkikortti. Sain sen työn. Sitten 
ajoin kuorma–autoja eri satamiin täällä Ruotsissa. Ajoin Suomen autot Tukhol-
maan. Ne mitkä meni Etelä–Eurooppaan ajettiin Helsingborgiin, Malmöseen, Ud-
devallaan ja ympäri Ruotsia firmoille, jotka rakensi kontteja. Kuorma–autohan on 
pelkkä chassi, kun se tulee tehtaasta ulos. Sitten minä ajoin sellaista pikkubussia, 
jossa oli 13 paikkaa. Ne muut kolmetoista kuskia istui bussissa, kun me haettiin 
autot tehtaalta, ja vietiin esimerkiksi Stena Linelle. He ajoivat autot, ja minä seura-
sin perässä ja otin ne taas kyytiin, kun ne oli jättäneet autot laivalle. Sitten välillä 
otin vastaan asiakkaita ja annoin niille takuukirjat ja kaikkea semmosta. Oli tar-
koitus, että vuorotellaan niitä hommia. Mutta kaikki ei tehny sielläkään kaikkea, 
kun ne ei halunnu. Mutta minä tein mitä vaan, halusin aina kokeilla jotain uutta.

Olin sitten välillä pari vuotta Suomessa ja tein töitä eri metallialan yrityksissä. 
Katselin aina välillä internetistä töitä Ruotsista, ja aika helposti tärppäsikin. Sain 
puhelun Kristinehamnista, Stål AB:n alihankkijafirmasta. Ne halusivat, että aloitan 
heti. Ne kysyivät, että kuinka iso sinä olet. Sanoin, että painan siinä 57– 58 kiloa, 
niin ne kysy, mikä numero haalareissa? – No tervetuloa!

Kun menin sinne, niin työt alkoivat heti ja asuntovaunua alettiin vetää Stenrösin 
Campingille lähelle Trollhättania. Siellä sitten asuin ja tein uusia slussiportteja 
Göta– kanaaliin.

Kun se työ oli valmis, palasin takaisin Suomeen ja menin kouluun tekeen lisensse-
jä. Täältä tuli tieto, että saan lisää töitä heti, kun on tietyt lisenssit, niin minä tein 
ne. Trollhättanissa oli koko ajan töitä. Tehtiin siellä Norjan Off Shorelle hommia. 
Välillä firma lähetti mut eri paikkoihin. Olin Lilla Edetin paperitehtaalla hitsaa-
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massa ja Iggesundissa Gävlen lähellä ja Norjassa repputöissä. Sen paikan nimi oli 
Mongstad ja siellä oli iso öljyjalostamo.

Takaisin telakalle

Viime vuodet Sirpa on työskennellyt Göteborgin Citytelakalla. Töitä on toistaiseksi 
riittänyt eikä Sirpa säikähdä likaistakaan työtä.

”Se on melekeen kun toinen koti, minä tykkään mun työstä. Telakkatyö on likai-
sempaa kuin muu, välillä joutuu kulkeen ravassa ja öljyssä. Työyhteisö on reilu, 
kaikki telakkalaiset on kivoja ja minä tykkään hitsata, kun tulee hienoa saumaa. 
Hienon sauman tuntee siitä, että se on tasaista ja kiiltää. Jos se ultrataan taikka 
röntgataan, niin monesti pelkää, että oj, nyt se tarkastaja tulee kattoon mun sau-
moja. Aina aattelee näin, vaikka tietää, että minun saumani on aina hyviä. Silti 
se on vähän jännittävää. Muiden saumoja olen monesti saanut korjata. Tapaan 
sanoa pomolle, että älä pane minua korjaamaan toisten saumoja, koska korjaan 
varmasti liikaa.

Nyt pari viikkoa sitten meillä oli sellainen laiva, jossa oli reikä ja siitä 15 metriä 
suoraan alas. Siinä on kiipeilyseinä, ainoastaan kolot seinässä. Sitten pitää kiive-
tä alas se matka seinää pitkin ja mennä laivan pohjalle ja hitsata siellä. Siellä on 
rapaa ja kaikkea. Siinä piti olla valjaat päällä. Toinen oli siellä ylhäällä ja päästi 
aina vähän. Samalla lailla tehtiin, kun nousin ylös. Siellä oli miehiä, jotka sanoi, 
että ei ikänä, he ei mene tuonne. Minä menin ja kiipesin. Meillä on yks romanialai-
nen tyttö, joka on hallissa ja se oli mulla kaverina. Se aina piti narusta, kun minä 
menin alas ja tulin ylös. Meillä oli puhelinyhteys koko ajan. Raitisilmalaitteet piti 
olla mukana siellä alhaalla.”

”Onnettomuuksia, niin, sattui minullekin muutama vuosi sitten,” Sirpa muistelee. 
”Olin tankissa hitsaamassa ja kaatu semmonen spiira, kun rakennetaan telinei-
tä. Minä hitsasin siellä ja ne alkoi purkaa siellä. Se kaatu mun päälle, olikohan se 
kaks vuotta sitten. Minä ajattelin, että helevetti! Näinkö tämä nyt sitten loppuu.

Ja ajattelin, että pyörrynköhän, mutta en pyörtynyt. Se ei kaatunut päähän, vaan 
niskaan, tai olkapäälle. Niin sitten minä istuin siinä jonkin aikaa ja siinä oli yks 
kaveri, joka kysyi, että miten kävi. Sanoin, että minä en tiedä vielä. Nousin pystyyn 
ja jatkoin hitsaamista. Mutta menin sitten kumminkin lääkäriin ja siitä kirjotettiin 
raportti ja lähetettiin vakuutusyhtiöön. Kävin röntgenissäkin siitä, eihän sitä ikinä 
tiedä. Röntgenkuvissa ei näkynyt mitään vauriota, se oli tosi hyvä.
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Sitten tuli sellainen määräys, että ikänä ei saa telinemiehet alkaa purkaan mis-
sään tankissa, jossa joku on työssä. Kun ne purkivat, niin ne pani seinää vasten 
nojaamaan sen palkin ja se luisui mun päälle.

Niin ja sittenhän minä olen käynyt rannekanava–leikkauksessa. Tämä käsi puutui 
varsikin yöllä, se oli jo 1987 tai –86. Vaiva johtui tärisevistä työkaluista. Ranne-
kanava tukkeutui ja se aukaistiin. Käsi on sen jälkeen ollut ihan hyvä. Kaksi viik-
koa oli kipsi kädessä ja se otti neljä viikkoa, kun se parani. Kaiken kaikkiaan kesti 
vuoden, ennen kuin pystyin tekemään punnerruksia. Ei uskaltanu, kun se sattui 
niin kovasti ranteeseen. Monille on tehty se sama leikkaus. Kaikki sliippikoneet 
ja monet muut tärisee ja ne aiheuttaa sen.

Sittehän meillä nykyään pitää olla sellainen tulityökortti, että jos lähetetään minut 
töihin vaikka telakan ulkopuolelle. Esimerkiksi kerran kävin Volvolla hitsaamas-
sa yhden savupiipun, kun oli myrsky ja se piippu olisi voinut kaatua. Sellaiseen 
työhön tarvitaan tulityölupa. Sitten jos on sellainen iso lifti, jossa on kori pääs-
sä, minulla on semmonen kortti, voin ajaa kaiken maailman liftejä. Monta kertaa 
olen ajanut sellaista, seison siellä ja hitsaan. Joskus saan hitsata yhtenä päivänä 
viittäkin eri luokkaa.

Minulla on aina ollut hyvä palkka. Telakallakin minulla on sama palkka niiten 
miesten kanssa, jotka on parhaita. Minä olen myöskin paras. Siellä ei ole mitään 
naisten tai miesten palkkoja. Jos minulla on nämä lisenssit ja luokat, minulla on 
sen mukainen palkka.”

 – Onko joku homma, josta sanot, että tuota minä en tee?

Sirpa mietii hetken: ”Minä en tiijä, ei oo vielä tullu vastaan. Kun olen niin pieni, 
niin saa tehdä hommia ahtaissa paikoissa. Silloin, kun vielä rakennettiin laivoja, 
Eriksbergillä ei päästetty naisia laivaan. Sitten, kun tultiin tänne korjaustelakoil-
le, niin täällä saatiin mennä joka paikkaan. Joka laivassahan on välipohja, joka on 
hirveän matala, sinne mennään pienistä aukoista (manhål) sisään. Sitä oot kuin 
mato, kun menet sinne. Silloin on hyvä jos ottaa taskusta tavarat pois, että et jää 
kiinni. Muuten vaatteita pitää aina olla kunnolla, minulla on nytkin päällä välihou-
sut. Sitä ei koskaan tiedä, milloin on ulkona, milloin sisällä. Jos menen konehuo-
neeseen, niin voin heittää villatakin alta pois. Konehuone on niinkuin kolme– tai 
neljäkerroksinen omakotitalo. Siellä on aina kuuma, jos on koneet ollu käynnissä. 
Se on kuin sauna, hiki virtaa.

Tuntuu niin hullulta sanoa, mutta siellä minä tykkään olla, kun se haju tuo lapsuu-
den mieleen. Mun isä oli autohuoltamolla töissä, me asuttiin ihan ESSOn lähellä. 
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Sirpa Mäkitalo Citytelakan portilla työtoverinsa Aune Suvannon kanssa 70–luvulla. 
Kuva: Varvshistoriska föreningen.
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Siihen aikaan oli yövalvonta, niin isäkin joutui siellä olemaan joskus yöllä, ja minä 
sain nukkua siellä joskus. Luulen, että siitä paikasta piti kilpailla ison veljen kanssa.

Suomeen en aio muuttaa enää ikinä. Se oli hyvä, ettei minulle ennättänyt tulla 
lapsenlapsia ennen kuin muutin sieltä takaisin.

Minähän menin siellä työnvälitystoimistoonkin alkuun ja ajattelin, että voin olla 
vaikka bussikuski tai ajaa trukkia tai hitsata. Siellä sanottiin, että et sinä voi kaik-
kia näitä töitä hakea, sinun pitää hakea vain yhtä työtä. Eihän ne mulle mitään 
hommanneet, minä itse hommasin. Sitten menin vuoden päästä taas, kun sattui 
sellainen välipää, ettei ollut niin paljon hommia. Niin ne sanoi työnvälityksessä, 
että nythän me voimme laittaa sinut jo eri koodille, kun sinulta tuo suomen kieli-
kin sujuu. Minä ajatteli, että millähän koodilla minä olen ollut siellä aikaisemmin? 
Siis Suomessa ei pelannu mikään muu hyvin kuin tämä metalliliitto, kaikki tuntui 
niin mutkikkaalta. Arjan kanssa, kun siirettiin paperit täältä Suomeen, niin kaikki 
oli valmiina, samalla lailla, kun muutin takaisin. Suomessa piti mennä maistraat-
tiin ja ilmoittautua, että olet tullut, ja kun lähtee takaisin, niin maistraatista anot 
taas paperit, että lähdet. Ja sitten niissä papereissa luki, että ”dubbelmedborga-
re”, ja minä ajattelin että oho, kun minä olin vain Ruotsin kansalainen. Oli miten 
tahansa, se ei mulle tee mitään. Minä otin Ruotsin kansalaisuuden, kun minun 
poika oli pieni, että jos sattuu jotain joskus. Poikani puhuu kyllä suomeakin. Hän 
on ollut nyt aikuisena Ruotsin rauhanturvajoukoissa Kosovossa.

Se oli tavallaan niinkun pettymys se Suomi. Silloin, kun muutin Ruotsiin 18–vuo-
tiaana, mielessä oli aina, että suomalaiset pitävät sanansa ja kättä päälle. Mutta 
ei se enää ollut niin. Vuosina 1999–2000 sielläkin ihmiset olivat muuttuneet ja 
tavallaan virastoituneet ja hakivat oikeita vastauksia ja papereita ja kaikki, mikä 
oli uutta, oli vaikeaa –tyyliin ”meillä on aina tehty näin”. On myös vaikea saada 
uusia ystäviä, kaikilla tuntui olevan omat kuviot, kukaan ei kyllä sanonut, että 
tule kahville.

Ja sitten, kun menee Suomeen, vaikka onhan mulla tietenkin siskot, mutta saada 
uusia tuttuja ja ystäviä, niin ne on kiven takana. Ja että joku sanoo, tule käymään, 
sitä pyyntöä saa odottaa.

Minulla on monta sisarusta Suomessa, joita käyn tervehtimässä, ja muutama 
hyvä ystävä.

Minä olin 53–vuotias, kun sain taas vakituisen työn Citytelakalla vuonna 2005. 
Nyt olen täyttänyt 60, mutta aion jatkaa 65–vuotiaaksi, jos pysyn terveenä, ehkä 
pidempäänkin, vaikka 67–vuotiaaksi, kun minä kertakaikkiaan tykkään työstäni.



Sirpa Mäkitalo ■ 201

Olen tehnyt aika raskaita töitä. Mutta silloin, kun ajoin kuorma–autoa, kävin jum-
passa viisi kertaa viikossa. Mulla on kotona puntit, ja juoksumatto, mun poika osti, 
kun täytin 60. Luistelen, hiihdän ja pyöräilen. Ja onhan minulla myös kävelysauvat. 
Kun tulen töistä, saatan maata lattialla ja nostaa parin kilon puntteja, ettei lapa-
luut kasva kiinni, kun päivän on jännittänyt jossain ahtaassa kolossa. Nyt minä 
en käy jumpassa, mutta teen kotona kaikkea. Ja lastenlasten kanssa saatan juosta 
tuolla hiekkakentällä. 9–vuotiaan Idan perässä en enää pysy, mutta Filipin edellä 
juoksen, hän on 6–vuotias.

Kun olen tarpeeksi vanha enkä enää jaksa hitsata, alan valmistaa hopeakoruja, ” 
Sirpa miettii lopuksi tulevaisuuttaan.

Soitan Sirpalle 12.5.2014. On tullut tieto, että koko telakka suljetaan. Sirpa kertoo, 
että se on todella surullista. Samalla hän korostaa, ettei ole huolissaan omasta ta-
loudellisesta tilanteestaan, sillä hän on jo täyttänyt 62 ja menee aikaa ennen kuin 
kaikki on selvää. Hän on kaukonäköisesti ottanut jo aiemmin yksityisen työttö-
myysvakuutuksen, mikä turvaa hänelle toimeentulon. Sirpa korostaa myös, että 
hänellä on paljon haaveita, joita haluaa toteuttaa, kun työt loppuvat. ”Hitsaus-
hommiakin kyllä saan, jos haluan, mutta ehkä haluan tehdä muuta”, Sirpa lisää.

Sirpa Mäkitalo
 � Syntynyt Virroilla 1952
 � Hunnebostrand kalatehtaalla vuosina 1971–73, 

Göteborg Eriksbergillä vuosina 1973–88, 
Göteborgs spårvägen, 
Volvo Lastvagnar

 � Suomessa vuosina1999–2000
 � Eri metallialan yrityksissä Ruotsissa, 

Citytelakalla Göteborg (DAMEN) vakituisesti 
vuodesta 2005– edelleen

 � Asuu Göteborgissa
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Kirsti Larsson

”Telakka–aika oli erittäin tärkeää aikaa, se on ollut minun yliopisto”

Kirsti tietää, mistä puhuu, sillä telakkakokemuksen lisäksi hänellä on takanaan 
myös yliopisto–opinnot. Hän suoritti audionomin tutkinnon, kun työvamma pa-
kotti vaihtamaan alaa ja työt telakalla loppuivat.

”Muutin Ruotsiin syksyllä 1969, myrskyn jälkeen. Minulla oli sellainen syy muut-
taa, että olin kolmas sisarussarjassa ja minun vanhemmat siskot oli ahkeria kou-
lussa. Olin käynyt keskikoulun, enkä halunnut jatkaa. Niin me sovittiin, että lähden 
tänne, vuodeksi vaan, että otan pienen tauon, olin kouluväsynyt. Olin 16–vuotias 
ja tulin niin kuin moni minun ikäinen suomalaiseen perheeseen lastenhoitoapu-
laiseksi. Silloin ei ollut vielä päiväkoteja sillä tavalla.

Huomasin pian, että viihdyin täällä ja halusin jäädä tänne, joten hakeuduin muihin 
töihin. Olin tavannut poikaystävän ja paljon kavereita sekä oppinut kieltä. Olin 
sitten neljä vuotta ravintolassa töissä, mutta se oli yksitoikkoista ja raskasta. Se ei 
ollut mikään iltaravintola, mutta siinä oli lauantaisin töitä ja siitä minä en tykän-
nyt. Annostelin ruokia keittiössä. Sitten halusin tehdä jotain ihan päinvastaista, 
mutta en tiennyt yhtään, mitä halusin.”

”Kävin työnvälityksessä ja näin siellä ilmoituksen telakoista. Ne halusi naisia 
töihin. Se oli sellainen väläys vaan. Enkä ole katunut koskaan. Olin niin onnelli-
nen, kun aloitin siellä,” Kirsti painottaa. ”Kun menin Eriksbergin työhönottoon, 
minulla ei ollut aavistustakaan siitä, mitä töitä siellä korkean aidan takana oli, ja 
osaisinko niitä tehdä. Selitin vain, että olen kiinnostunut. Ne sanoivat, että juuri 
nyt ei ole sopivaa.

Ei mennyt kuin kolmisen viikkoa, niin ne otti yhteyttä ja tarjosivat minulle brän-
naren eli polttajan hommaa. Sain käydä siellä ensin katsomassa. Siellä oli kaksi 
muuta naista, jotka olivat saman ikäisiä, minä olin silloin 21, ja kaksi vanhempaa. 
Minä sain niiltä kysellä, miltä se työ tuntui. Ne olivat ihan positiivisia. Telakka an-
toi koulutuksen. Olin niin onnellinen, kun sain haalarit ja nahkasaappaat. Viihdyin 
niissä vatteissa. Se oli sellainen kollektiivi. Tunsin, että täällä on hyvä olla. Sinne 
meni tuhansia ihmisiä ja olin yksi niistä ja minä viihdyin.

Kun aloitin Eriksbergillä, se oli semmoinen iso halli, meitä oli siinä 10–15 ja se oli 
kaksivuorotyötä. Jokaisella oli oma työnsä, mutta meillä oli kuitenkin aikaa välil-
lä auttaakin toinen toisiamme. Brännare käyttää isoja koneita ja optisia laitteita. 



Kirsti Larsson ■ 203

Niillä minä mallin mukaan poltin isoista levyistä pikku kappaleita, joita levyseppä 
pani paikoilleen ja hitsaaja poltti yhteen. Se oli vähän kuin ompelutyössä. Polttaja 
leikkaa kaavan mukaan tietyn mallin. Levyseppä ikäänkuin harsii sen paikoilleen 
ja hitsari ompelee yhteen. Eihän se nyt ollut niin kamalan mielenkiintoista, mut-
ta kuitenkin siinä piti oppia esimerkiksi, miten materiaali reagoi lämpöön ja sai 
suunnitella niitä töitä. Ja onhan siinä paljon oppimista, jos haluaa tulla taitavaksi 
polttajaksi. Kun olin oppinut perusasiat ja turvamääräykset varsinkin, miten rä-
jähdysaltista kaasua piti käsitellä, sain polttajanmerkkini. Se oli todisteena siitä, 
että sain käyttää polttajan työkaluja. Työ oli vaarallista, kaasuliekin lämpötila oli 
1 500 astetta, ja poltinkin näppini kunnolla joitakin kertoja.”

”Olin yksi osa pitkää prosessia laivan rakentamisessa. Koko ajan näki, että oli 
tehnyt jotain. Palkinnon sai heti, se oli tuotantoa. Minä nostelin siinä aika pal-
jon”, Kirsti kuvailee työtään. Hän jatkaa: ”Sitten minä ajattelin, että joo, tämä on 
raskasta, mutta niinhän on ravintolassakin, kun kannetaan lautasia ja muuta. Ja 
siinä saattoi käyttää myös apuvälineitä, jos oli liian raskaita nostoja. Täällä tuli 
likaiseksi, mutta olihan mulla suihku, johon menin töitten jälkeen. Melu oli myös 
kova, mulla oli kypärä ja kuulosuojaimet ja kuulo on säilynyt. Ja palkka, sen minä 
muistan, että nettopalkka oli yhtä paljon kuin ravintolassa bruttopalkka. Eikä se 
ollut raskaampaa sinänsä.

Olin Eriksbergillä kaksi vuotta, kunnes minut siirrettiin Cityvarville. Olin viimei-
siä, jotka oli sinne otettu. Sitten minulla oli säkä, kun muutettiin sinne, niin minä 
olin ainoa nainen, joka sai samaa työtä Cityvarvilla. Siellä ei ollut silloin paljon 
naisia ja sen huomasi. Saattoi tapahtua näinkin, että kun minä seisoin koneeni 
ääressä, niin siihen tuli joku mies, joka kysyi, että missä se mies on, joka tekee 
tätä työtä. Sanoin, että se olen minä, joka poltan. Se oli vähän sellaista, piti näyt-
tää, että minä kelpaan.

Jotkut miehet ei oikein tienneet aluksi, miten suhtautua. Olin nuori, kun aloitin, 
mutta piti olla suora ja selkeä alusta pitäen. Ja minä tykkäsin, että sain hyvän 
kohtelun sitten vähän ajan päästä. Monta kertaa miehet tuli juttelemaan minun 
kanssani sellaisista asioista, mistä ne ei voineet puhua keskenään, kuten lapsista, 
varsinkin nuoret miehet, kun ne oli saaneet lapsia. Ne tuli puhumaan mulle muu-
tenkin. Se oli iso työpaikka niin, että siellä pystyi valitsemaan, kenen kanssa oli 
lähempi ystävä. Siellä oli paljon ihmisiä, joilla oli hyvä yleissivistys. Myöhemmin, 
kun menin korkeakouluun, minä olin niin pettynyt, kun ne osasivat siellä yhdes-
tä asiasta paljon, mutta yleissivistys puuttui monelta, niiltäkin, jotka meillä oli 
opettajina. Telakalla minulla oli ollut työkavereita, joilla oli laaja yleissivistys. Ne 
luki kirjoja ja me keskusteltiin yhteiskunnallisista asioista.



204 ■ 7 Telakkatyöntekijöiden muistelut

Miten eri telakat erosivat toisistaan?

”Eriksbergillä tehtiin ehkä enemmän sarjaa, koska se oli uusien laivojen tuotantoa. 
Siinä hallissa, missä minä työskentelin, oli vaan polttajia. Cityvarvilla oli samassa 
hallissa useampia työmomentteja ja eri ammatteja. Mutta vaan miehiä – ja minä. 
Ja minä viihdyin”, Kirsti nyökkää. Cityvarvilla, joka on huolto– ja korjaustelakka, 
Kirsti oli pisimpään eli vuosina 1976–1988.

Mutta sitten tuli taas sellainen vaihe, ties monennenko kerran, että alettiin vähen-
tää porukkaa. ”Silloin sain siirtyä Arendalille. Siellä tapasin taas sellaisia vanhoja 
työkavereita, jotka oli olleet Eriksbergillä. Mutta joka paikassa tein samaa hommaa. 
Ja se oli vähän jännää, kun tein siellä yhteistyötä erään miehen kanssa ja hän sai 
kuulla, että minulla oli parempi palkka kuin hänellä. Hän oli ollut Eriksbergillä jo 
ennen minua. Hänelle se oli kauhea paikka. Niin että sitten kun tuli vähän hanka-
lampia töitä, hän sanoi: sinä, jolla on parempi palkka, tee sinä ne.

Koin, että Cityvarvilla oli paljon vapaampaa. Me pidettiin yhtä ja taisteltiin omista 
eduista. Arendalilla oli enemmän sellainen orjamentaliteetti.

Minulla oli alussa tuntipalkka ja sitten tuli kuukausipalkka. Me saatiin semmoi-
nen meritvärdering: Siinä eri ammatit eriteltiin ja siinä sai pisteitä, se oli vähän 
semmoista luokittelua. Yks suomalainen mies ja minä, hän oli ollut sairaana ja 
minä olin saanut lapsen, me oltiin jääty huonommalle. Siinä ammattiliittokin sa-
noi vain, että ei teille kuulu parempaa palkkaa. Niin me mentiin verkmästaren 
puheille ja saatiin korjaus. Mutta hän sanoi, että teidän pitää olla joustavampia, 
mennä jopa laivoihin töihin. Pääasia, että saan palkankorotuksen, ajattelin eikä 
minua heitetty laivoihin. Se oli jännä, että ammattiliitto meni vastaan palkakoro-
tusta. Mutta työnantaja antoi kuitenkin, en ole siitä sen koommin puhunut am-
mattiliiton edustajan kanssa. Ammattiliittoon kuuluin koko ajan, se oli pakko.

Työtapaturmia sattui. Minulla itselläni meni jalasta luita poikki, kun pudotin sel-
laisen painavan peltilevyn jalalleni iltavuorossa ja jouduin menemään ambulans-
silla sairaalaan. Sittenhän sitä poltti itseään, mutta en muista nyt oikein vakavia, 
mitä itselle olisi sattunut. Laivoissa sattui enemmän onnettomuuksia. Citytelakalla 
tapahtui eräässä korjattavassa laivassa räjähdys, jossa kuoli useita. Yhden niistä 
tunsin hyvin, hän oli nuori kaveri, joka juuri oli tulossa isäksi. Se kosketti kovasti.

Työyhteisössä oli myös muita suomalaisia. En koskaan kokenut, että meitä olisi 
kohdeltu jotenkin eri lailla. Luulen, että se on paljon myös itsestä kiinni. Meillä 
oli yksi mies, joka oli asunut täällä kauan, eikä osannut ruotsia. Hänellä ei ollut 
helppoa.
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Minulle tarjoutui jo ravintolassa mahdollisuus osallistua ruotsin opetukseen, mut-
ta osasin jo silloin ruotsia niin, että minun ei tarvinnut osallistua koulutukseen. 
Eriksbergillä tarjottiin myös, mutta minun ei tarvinnut tehdä edes testiä, juttelin 
vain niiden kanssa, niin ne totesivat, että osaan ruotsia.

Työmatkat ajoin aamuisin yhdessä mieheni kanssa autolla, ja tulin bussilla takai-
sin. Kesällä kuljin polkupyörällä. Asuminen järjestyi aina. 70–luvulla oli helppo 
olla nuori, oli töitä ja sai asuntoja. Kun vertaa tänään, se oli niin yksinkertaista 
kaikki. Me puhuttiin tänään töissä siitä, farkut ja puukengät ja joku pusero päällä 
ja sitten mentiin”. Kirsti nauraa.

”Suomessa käyn harvoin, mutta nyt saan Suomesta vieraita. Siellä ei enää ole 
vanhempia eikä sisaruksia, mutta minulla on täällä paljon ystäviä. Vuonna 1976 
anoin Ruotsin kansalaisuutta, minä haluan olla täydellinen jäsen täällä.”

 – Vapaa–ajan toiminta, osallistuuko siihen?

”Muistan, että Cityvarvilla kävin sellaisen matematiikan kurssin. Se oli mielen-
kiintoinen. Olisin toivonut, että sitä jatkettaisiin, mutta ei ollut tarpeeksi osan-
ottajia, kun se olisi pitänyt vapaa–ajalla käydä. Alkuun se oli työaikana, ja silloin 
oli paljon osanottajia.”

Työvamma vauhditti uuteen ammattiin

”Lopetin Arendalilla olkapäävamman takia. Sain sen vuosien mittaan. Välillä oli 
ranne kipeä, joskus taas olkapää ja kyynärpää. Yhtenä päivänä se vaan meni ihan 
lukkoon. Käsi juuttui niin, etten saanut sitä suoraksi. Silloin kävelin lääkäriin työ-
paikalla. Siitä tuli pitkä juttu. Olin melkein vuoden kotona. Sitten sain kuulla, että 
kun alettiin vähentää väkeä, niin olin niillä kirjoilla, jotka potkitaan sieltä pois. 
Silloin me sovittiin lääkärin kanssa, että takasin en voi mennä. Käsi oli todettu 
työvammaksi, mutta sopivaa työtä ei olisi löytynyt. Hän kirjoitti minut terveen 
kirjoille, vaikka minä en ihan terve ollutkaan. Telakalla oli oma työnvälitys. Me 
saatiin tavata semmoinen työpsykologi ja joku työnvälityksestä. Olin 36–vuotias, 
mutta minä tunsin itseni 15–vuotiaaksi. Mitä minä nyt haluan tehdä? Ajattelin, 
etten voi tehdä semmoista työtä, missä tarvitsen käsivoimia. Ja sitten koulutusta, 
mitä minä oikein haluaisin? En ollut 20 vuoteen käynyt koulua enkä ollenkaan 
Ruotsissa. Ja ajattelin, että mitä minä teen.

Mutta sitten minulla oli kaksi vaihtoehtoa; laboratorioassistentti, semmoinen 
minulla oli vähän mielessä. Mutta siinä vaiheessahan minun ei tarvinnut vielä 
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päättää, piti vain ilmoittautua Komvuxiin ja aloittaa koulu. Suoritin välttämättö-
mät aineet niin, että saatoin tehdä korkeakoulukokeen. Aloitin peruskoulun ensin, 
kun en muistanut mitään matematiikasta tai biologiasta. Luin semmoista vauhtia, 
että se meni nopeemmin ja sain enemmän pisteitä kuin minun olisi pitänyt. Se 
oli ihan fantastista! Huomasin, että en ole tyhmä ja osaan oppia. Itsevarmuutta 
tuli kauheasti. Se koulu oli osittain Lindholmenilla, joten Lindholmenille pääsin, 
vaikken enää telakalle,” Kirsti naurahtaa. ”Siellä oli niin fantastisia opettajia, että 
minä tosiaan viihdyin siellä. Sain ystäviä loppuiäkseni, saman ikäisiä naisia, jot-
ka kans vaihtoi alaa. Ja ylipäätään päästä kouluun; ensinnäkin se, että olin ollut 
telakalla töissä, likaisessa, meluisessa ympäristössä. Nyt istuin lämpöisessä, va-
loisassa ja sain vain istua ja kuunnella. Minulla oli mihin verrata, ja tunsin itseni 
etuoikeutetuksi. Tuli oikein sellainen jano oppia.

Komvuxin aikana tunsin, että haluan jatkaa opiskelua. Silloin oli vielä ajatukse-
na laboratorioala. Ja sitten tämä audionomi, kuulovammaisten hoito. Ajattelin, 
että niiden kuulovammaisten ukkojen kanssahan minä olen ollut töissä. Tiedän, 
mitä meluvamma tarkoittaa. Tein korkeakoulukokeen ja pääsin sisään. Se oli sil-
loin 2–vuotinen, mutta nykyään kolmivuotinen korkeakoulututkinto. Työn saanti 
sen jälkeen oli vaikeaa. Kesti kauan ennenkuin sain töitä. Olin aluksi sellaisissa 

Kirsti Larsson työkoneensa ääressä. Kuva: Varvshistoriska föreningen
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ALU–projekteissa. Toinen Sahlgrenskassa, toinen Lindholmenilla. Siellä oli kuu-
lontutkimuslaboratorio, jossa työskentelin.

En ikinä ole katunut, että lähdin opiskelemaan. Silloin, kun kävin korkeakoulua, 
Göteborgin kunnassa sanottiin paljon irti konttorihenkilökuntaa ja monet niistä 
kävi komvuxia keskustassa. Minä kävin niille luennoimassa siitä, minkälaista on 
opiskella aikuisena, kun on lapsia ja perhe ja sillai. Se oli siinä mielessä helpom-
paa kuin nuorena, että minulla oli elämänkokemusta niin tiesin, mikä oli tärkeää 
ja mikä vähemmän tärkeää. Tiesin, mihinkä minä pistän sen panoksen, kun olen 
lukenut ulkoa kaikkea. Ja kotona oli sitten taas hyvä, sillä samalla kun luin, saatoin 
leipoa ja siinä leipoessa mietin vähän, mitä minä olin lukenut tai panin pesuko-
neen käyntiin, se oli niin kätevää. Se ei ollut ollenkaan vaikeeta.”

Telakka–aika opetti paljon

 – Oliko sinulla telakka–aikana unelmaa siitä, että haluaisit jotain muuta?

”Ei ikinä, minä olin niin tyytyväinen siinä. Mut minä en ole koskaan ollut sellainen, 
että minun pitää itseäni toteuttaa tai sellaista. Työ on ollut enimmäkseen elannon 
hankkimista. Mielellään sellaisella tavalla, jossa viihdyn. Minulla on nytkin sama 
juttu, ei koskaan ole ottanu vastaan se työ. Saattaa olla väsynyt aamulla tai vähän 
nuhainen tai sillai, että on nihkeää lähteä, mutta ei itse työ.

Telakka–aika oli erittäin tärkeää aikaa, se on ollut minun yliopisto. Siellä minä 
olen oppinut paljon, yhteiskunnasta, ihmisistä, työstä. Ja telakkaa minä olen 
monta kertaa verrannut Volvoon, siellä ollaan oltu niin kiinni, pitää pyytää lupa, 
että voi mennä vessaan. Telakalla oli paljon vapaampaa. Siellä oli ammattiylpe-
yttä. Siellä pystyttiin vähän keskusteleen työkavereitten kanssa. Ne oli tärkeitä. 
Minä tapaan joskus vieläkin vanhoja työkavereita. En tiedä niiden nimiä, mutta 
ne oli telakalla ja ne on niin positiivisia. Ja sitten minä olen ajatellut joskus, että 
yhteiskunta on tullut paljon kovemmaksi. Mutta näillä suurilla työpaikoilla oli 
tilaa myös erilaisille ihmisille.”

Monilla elää ennakkoluuloja siitä, että alkoholin käyttö oli runsasta, myös työaika-
na. Kirsti myöntää tavanneensa myös niitä. Häntä ihmetyttää erityisesti se, ettei 
heidän hyväkseen tehty mitään, olivathan he vaaraksi sekä itselleen että muille.

”Muistan esimerkiksi, miten eräs travessinkuljettajanainen oli huolissaan, kun al-
haalla yksi mies horjui humalassa ja hän pelkäsi, että hän sitä satuttaa. Minulla oli 
kaksi työkaveria, jotka joi, ihan päivittäin. Siitä minä olen nyt jälkikäteen ajatellut, 
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kun minulla on ollu myöhemmin omakohtasia kokemuksia työkaverista, jolla on ollut 
alkoholiongelmia. Silloin olen mennyt pomolle ja sanonut, että teidän pitää auttaa. 
Se on ollut minulle erittäin tärkeää. En sano, että se on huonompi ihminen, mutta 
se on ihminen, joka tarttee apua. Työnantajalla on se velvollisuus. Ja sitä velvolli-
suutta ei otettu telakalla. Ammattiliitto yritti jotakin, mutta se ei oikein onnistunut.

Sitten meillä oli työterveyshuolto telakalla, ja se oli mun mielestä hyvä. Se ei ollut 
enää vain työnantajan edustaja, vaan oli hyvä mennä sellaiselle lääkärille, joka 
tiesi, millaista työtä minä teen. Minähän olen käynyt kaksi raskautta läpi Cityvar-
villa. En saanut sitä omaa työtäni tehdä silloin, kun siinä oli sellaisia kaasuja ja ne 
ei olleet varmoja, olivatko ne vaarallisia. Sekin oli niin yksinkertaista, kun oli lää-
käri joka tiesi. Sitten, kun sain tämän työvamman, niin se lääkäri sanoi, että minä 
kyllä tuen sun ilmoitusta, mutta parasta on, jos sinä itse omilla sanoilla kerrot. Ja 
minä kerroin ja piirsin, ja se meni läpi. Niitä oli monesti vaikea saada läpi, mutta 
se ehkä helpotti, kun oli nainen telakalla.

Nykyisessä työssäni kuulovammaisten parissa, minulla on ollut miespotilaita. 
He on saaneet meluvammoja. Olen yrittänyt niiltä kysellä, että missä sä oot ol-
lut töissä. Ootko käyttänyt kuulosuojaa? ”Joo telakalla, eikä siellä voinut käyttää 
kuulosuojaa.” Ja minä oon kysynyt, että milloin sinä olit telakalla? Ne on sanonut 
milloin, niin minä olen sanonut, että minä olin siellä samaan aikaan ja oon käyttä-
nyt kuulosuojaimia ja oon pärjännyt. Sitten niiden asenne muuttuu, ja se on ollu 
mulle hyvä, koska silloin me olemme pystyneet asiallisemmin keskustelemaan. 
Olen sanonut, että kuulosuojaimien käyttö on ehkä hankalaa alussa, mutta sitten 
siihen tottuu, se on vain tottumisesta kysymys. Silloin ne on kuunnelleet mua. Kun 
minä olen ollut itse siellä töissä.”

Kirsti Larsson
 � Syntynyt 1953 Nokialla
 � Ruotsiin vuonna 1969
 � Lastenhoitajana ja ravintolatyöntekijänä, 

Eriksberg vuosina 1974–1976, 
Cityvarvet vuosina 1976–1988, 
Arendal vuosina 1988–1990

 � Opintoja 1990–
 � Sahlgrenskan yliopistollinen sairaala, audionomi, työssä edelleen
 � Asuu Göteborgissa
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Aarne Mankki

”Ylitöitä oli joka lauantai ja sunnuntai. Ei kuitenkaan joulun pyhinä”

Laivat ja merenkulku ovat olleet osa Aarne Mankin elämää jo nuoresta pitäen. Hän 
palveli Suomen laivastossa vapaaehtoisena armeija–ajan, ja lähti alle 20–vuotiaa-
na merille. Aluksi Aarne työskenteli Suomen Etelä–Amerikan linjalla, sittemmin 
muiden lippujen alla. Hän seilasi valtavissa säiliölaivoissa ympäri maailmaa lähes 
yhdeksän vuotta. Aarne jätti laivan Japanin Jokohamassa, mistä yhtiö maksoi 
lentolipun Helsinkiin.

”Tapasin Helsinkiin palattuani kaverini, joka oli lomalla Göteborgin Volvolta. Ka-
veri kertoi, että Arendalin telakalla on paljon töitä. Tämä oli vuonna 1979. Lensin 
Helsingistä Landvetteriin ja menin suoraan Arendalin työhönottoon.

”Voit aloittaa huomenna”, sanottiin siellä. Siellä oli kaksi muuta suomalaista, joita 
en tuntenut ennestään. Aloin sitten hioa metallia. Olin tehnyt samanlaista hom-
maa merillä, joten en tarvinnut siihen mitään erillistä koulutusta. Työnjohtaja 
Larsson sanoi näin; ”olet tottunut kuuntelemaan valtavaa jyrinää siellä laivan 
konehuoneessa, mutta telakkakin pitää kovaa ääntä”.

Siellä meni kaikki hyvin. Se oli hyvin kansainvälistä porukkaa, suomalaisia oli 
paljon, mutta myös ruotsalaisia, norjalaisia, tanskalaisia ja jugoslaaveja. Tein sitä 
hommaa sitten koko ajan, sitä työtä riitti. Vaatimukset olivat kovat ja saumat piti 
olla hyvin tehty. Saumoja kertyi tuhansia kilometrejä. Työt tehtiin sekä laivan 
sisä– että ulkopuolella. Jonain aamuna työnjohtaja Carl Sommer saattoi sanoa, 
että ”tänään iltapäivällä tulee kontrollantit ultraäänikuvaamaan saumat. Siellä ei 
saa olla mitää vikaa saumojen sisällä. Jos sinne on jäänyt hiukankin kuona–ainet-
ta sisälle, niin se korjataan”.

”Se oli reipasta hommaa ja ylitöitä oli paljon. Telakan oli pysyttävä aikataulussa, 
muutoin tuli suuret sakot. Sen vuoksi ylitöitä oli joka lauantai ja sunnuntai. Ei 
kuitenkaan joulunpyhinä, mutta uudenvuoden pyhinäkin saattoi olla töitä”.

”Melua oli kovasti. Kun levyt on laitettu kohdalleen, niin sitten lyödään lekalla, 
että se on aivan kohdallaan. Ja sitä töminää ja kolinaa kuuluu siellä. Liikkuvassa 
laivassa on se ero, että laivan moottori kun käy, se on yhtämittaista. Moottori jy-
risee joka sekuntti, mutta kyllä telakka pitää myös meteliä. Ja se on sama kaikilla 
telakoilla. Minä kävin merimiesvuosina myös siellä Mitsuin telakalla Japanissa, 
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kun laiva oli siellä 8 päivää pohjamaalauksessa. Se on samanalaista töminää, oli-
pa se siellä taikka täällä.

Laivan sisällä oli niitä ns. fakkeja, ja niitä oli paljon, jotta rakenteesta tuli luja. 
Niissä joutui olemaan hankalissa asennoissa, tämmöinen iso mieskin monella 
mutkalla, niin hitsaajat kuin hiojatkin. Hiomisessa ei tule savua ja käryä niinkuin 
hitsauksessa, mutta siitä tulee sellaista hienoa hiilen näköistä pölyä, vaikka se 
on laatuterästä. Vaikka oli kasvosuoja, niin silmiin meni väkisinkin hiontapölyä.

Arendalin telakalla oli turvallisuus hyvä. Tellingit oli mahdollisimman hyvät, mutta 
näin ei ollut aina. Ennen kuulemma oli omat työvaatteet, nyt oli haalarit telakan 
puolesta. Ammattiliitto on saanut paljon parannuksia aikaan työympäristössä.

Suomalaisia oli paljon, mutta kyllä meihin suhtauduttiin hyvin ainakin Arendalin 
telakalla. Olavi S. sanoi minulle kerran kahvitauolla, että suomalaisissa on niitä, 
jotka puhuu ruotsia ja niitä, jotka ei puhu. Mutta ne on niin hyviä työntekijöitä, 
ettei se haittaa mitään..

Ammattiliittoon, metalli 41, kuuluin koko ajan.

Kävin paloturvallisuus– ja kaasuturvallisuuskurssin. Sinne meitä vietiin monen 
firman miehiä portille. Se oli siellä toisessa kerroksessa, eikä se monta tuntia 
kestänyt. Kielikurssille en osallistunut, sillä olin jo laivassa oppinut ruotsia. Sitä 
puhui norjalaisten kanssa, kun ne ymmärsi paremmin ruotsia kuin suomea. Va-
paa–ajantoimintaan en osallistunut, koska siellä oli niin paljon ylitöitä, ettei enää 
halunnut muuhun toimintaan osallistua.

Palkka–asiat oli hoidettu hyvin jo ennen kuin aloitin, mutta ylitöistä verotet-
tiin niin valtavasti. Ja sitä perusteltiin sillä, että kun ylityö vie töitä muilta, jotka 
odottavat työvälityksessä. Mutta meidän työnjohtaja Carl Sommer, joka oli sak-
salainen – ja muuten herrasmies – ne oli siinä hallissa kaikki hyviä työnjohtajia, 
hän sanoi että 532 miestä tulee ylitöihin nyt. Jos Göteborgin työnvälitystoimis-
tolle esittää pyynnön, että nyt tarvitaan 532 miestä tänne telakalle, niin se ei 
pysty montakaan saamaan töihin. Mutta hallitus oli jo silloin, Palmen aikana 
päättänyt niin, että ne, jotka tekee paljon ylitöitä, vie muiden työpaikkoja, siksi 
verotettiin kovasti.

Kun tulin Ruotsiin, asuntoa ei ollut vaikea saada. Tämä kaveri, joka oli Volvolla, 
sanoi, että pääset hänen asuntoonsa, kun hän muuttaa. Se oli Utbyssä ja asuin 
siellä alkuun. Hankin sen jälkeen oman asunnon. Asuin Lindholmenilla vuokral-
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la. Sitten muutin tähän nykyiseen asuntoon, jossa olen asunut jo yli 20 vuotta. Se 
on hyvien bussiyhteyksien päässä.”

Jäänsärkijä Oden oli viimeinen laiva, mikä Arendalilla rakennettiin vuonna1989.

”Silloin, kun se alkoi valmistua koeajokuntoon, niin Bengt Augustson kysyi, että 
onko töitä? Minä sanoin, että on. Sitten meni pitkän aikaa, kun hän tuli kaupun-
gilla vastaan vaimonsa kanssa ja kysyi taas, että onko töitä? Ja minä sanoin, että 
on. Sitten tuli Leif Karlsson tänä vuonna kadulla vastaan ja hän sanoi, että kun 
sinä tulit tuolta Femmanin ovesta, niin sinä kävelit ihan yhtä kovaa kuin ennen 
Arendalissa ja siitä on pitkä aika. Sinä et sitten vanhene yhtään.

Loppuvaiheessa, jo ennen kuin se jäänsärkijä valmistui, olin Lundby Skepps Ser-
vice–nimisen firman palveluksessa. Välillä olin töissä Suomessakin, se oli vuotta 
ennen kuin Oden valmistui. Wärtsilällä telakkatyö oli ihan samanlaista. Siellä oli 
silloin tekeillä mahtava Neuvostoliittoon tuleva jäänsärkijä, minkä keula oli 500 
milliä paksua umpiterästä. Se laiva tuli jäänsärkijäksi Pohjoiselle Jäämerelle. Tein 
siellä sitä hiomahommaa, meitä oli suuri lauma siinä. Ja venäläiset olivat hyvin 
tarkkoja. He olivat tulleet valvomaan erityisesti sitä jäänsärkijää, insinööri ja 
kolme teknikkoa. Mutta he olivat kasvonsa pesseet ja he tiesivät, että vaaditaan 
huippuluokan työ. Venäläiset olivat tyytyväisiä. Kyllä! Kun meidän pomo sanoi, 
että tässä on venäläinen, niin minä näin heti, komea mies, mutta piirteistä näki, 
että oli venäläinen. Kun ne tuli tarkastamaan, ne vaati kovasti. Piti olla juuri eikä 
melkein.

Myöhemmin olin muiden firmojen palveluksessa ja kierrettiin ympäri Ruotsia 
metallialan hommissa. Siinä meni 19 vuotta. Eläkkeellä olen ollut vasta muuta-
man vuoden. Tein aika monta vuotta yliaikaa. Ne lähetti minulle Försäkringskas-
sasta täältä Ruotsista, niinkuin myös KELA Suomesta, papereita, että täyttäkää 
nämä. Olemme lähettäneet ne jo aiemmin, mutta täyttäkää ne nyt. Kävin sitten 
Suomessa KELAn toimistossa ja sain eläkkeen maksun Suomesta kuntoon. Sain 
sieltä eläkettä, vaikka olin töissä vielä täällä Ruotsissa, kun se laki on sellainen. 
Nyt olen ollut viisi vuotta eläkkeellä.

Aika ei kulu nyt yhtä hyvin kuin työtä tehdessä. Mutta käyn tapaamassa muita 
telakkalaisia tuolla kahvilassa. Ja kävelen kovaa ja olen hyvässä kunnossa. Ulos 
pitää lähteä. Pitää lukea ja päätäkin rasittaa. Maailmaa olen kiertänyt sen verran, 
että enää ei tarvitse matkustella. Olen kyllä käynyt jälkeenpäin Brasiliassa. Siellä 
kuuluisassa Rion satamassa oli vain kaksi laivaa. Niin minä kysyin, onko usein 
näin, niin ne sanoivat, koko ajan.



212 ■ 7 Telakkatyöntekijöiden muistelut

Kyllä minä viihdyin metallialalla. Olen asunut täällä jo yli 30 vuotta ja olen tullut 
täällä tuntemaan 43 suomalaista merenkulkijaa, kolme näistä on entisiä työka-
vereita.”

Aarne Mankki
 � Kotoisin Sippolasta (nyk. Kouvola), syntynyt 1936
 � Merillä 9 vuotta
 � Arendalin telakalla vuodesta 1979 – 1989, 

Eri metallialan firmoissa
 � Eläkkeellä vuodesta 2008
 � Aarne Mankki kuoli pian haastattelun jälkeen, syksyllä 2012 

Göteborgissa.
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Tauno Haikara

”Ihan itkua vääntää, kun näkee, että näin suuri teollisuus suljetaan”

”Aloitin Saabilla Trollhättanissa 17–vuotiaana vuonna 1970. Vanhin velipoika toi 
mukanaan Suomesta. Saabilla olin ensimmäiset kolme vuotta. Sen jälkeen kou-
lutin itseni työkonekorjaajaksi ja siitä asti olen pyöritellyt sitten verstashommia 
loppupuoleen 1990–lukua. 1980–luvulla pyöritin omaa firmaa ja tein silloin 
hommia mm. Lambertsson & Kullenbergin konevuokraamolle. Heillä oli suoraan 
yhteyksiä Arendaliin ja heidän kauttaan sain sinne omia miehiä. 1989 siellä oli 
vielä viimeisiä hommia, mitä alalla oli.

Kun viimeiset laivat lähtivät telakalta, siirryttiin öljylauttahommiin. Norjassa yksi 
öljynporauslautta kaatui myrskyssä Pohjanmerellä (Alexander Kielland v. 1980). 
Sen sisaraluksia tuotiin korjattavaksi ja niihin asennettiin lisää tukijalkoja, että 
niistä tuli vakaampia. Meitä oli ryhmä, parhaimmillaan minulla oli 4–5 miestä ja 
muiden firmojen miehiä myös. Me asennettiin rakennushissit, työ tehtiin tiimityö-
nä. Se oli ympärivuorokautista hommaa. Arendalilla oltiin kerrallaan varsinaisesti 
1–2 kuukautta, tehtiin asennushomma valmiiksi ja välillä muuta, kunnes taas tuli 
toinen homma, joka vietiin läpi.”

Tauno Haikara jatkaa: ”Muistan, kun odoteltiin yhtä öljylauttaa, joka oli tunnin 
myöhässä, meitä oli noin 3 000 miestä. Seisoimme rannassa odottamassa. Kes-
kustelin siinä yhden työjohtajan kanssa ja pohdimme paljonko myöhästyminen 
maksoi, kun miehet joutuivat seisomaan tumput suorana. Arvioimme, että tunnin 
myöhästymisestä tuli yli miljoonan kruunun lasku. Kun öljynporauslautta sitten 
saapui, tiesimme joka mies, mitä piti tehdä. Jokaisella oli oma hommansa. Siinä 
tarvittiin aikamoinen logistiikka, joka laadittiin konttorin puolella. En tiedä, mon-
tako henkeä sitä oli ollut tekemässä.”

Tauno Haikara näyttää seinällään suurta ilmavalokuvaa Arendalin telakalta, missä 
hän itsekin näkyy muurahaisen kokoisena. ”Tämä on helikopterista kuvattu, me 
oltiin laiturin päässä Arendalin työnjohtajan kanssa, ja kun helikopteri surrasi sii-
nä yläpuolella työnjohtaja sanoi, että onko nyt tukka kammattu, meitä filmataan.

Näin tämän kuvan myöhemmin Lambertssonin vanhan seeffin seinällä ja kysyin 
saanko pitää sen, kun olen siinä itsekin mukana. Tässä näkyy, miten öljynpo-
rauslautta on vedetty ulos, siellä on meidän nostureita ylhäällä ja rakennushis-
si kulmalla, satamanosturi odottaa, että saadaan siirrettyä tähän Neptunuksen 
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proomulle yön aikana. Se siirtyi hitaasti, puoli metriä kerrallaan. Ne tehtiin yön 
aikana. Rakennushissien piti olla valmiina, kun miehet tulivat aamulla töihin niin 
he pääsivät nousemaan ylös tuonne lautalle.

Työprosessi oli sellainen, että lautat tehtiin osina ja ne piti passata yhteen. Kak-
si nosturia suoritti yhdessä nostot. Koko tämä karuselli oli sellainen, että tuntu 
toisinaan, että tietääkö kaikki, mitä kenenkin pitää tehdä. Mutta kaikilla oli joku 
työtehtävä ja kaikki tiesi, mitä piti tehdä. Koko homma meni eteenpäin ja valmista 
tuli. Kun oma osuus oli valmis, annettiin tilaa toiselle. Kukaan ei päässyt luistele-
maan, vaan homman oli tapahduttava silloin, kun oltiin paikan päällä. Sitten taas 
suunniteltiin työnjohdon kanssa seuraava siirto.

Se oli selvää työtä, kun laitettiin jotain kiinni tai rakennettiin, niin tiedettiin, että 
tuo rauta tuohon, tuo maston pätkä tuohon. Vaikka oli monta firmaa ja talon mie-
hiä, ei ollut kateutta, vaan työpaikalla oltiin työkavereita. Kaikki teki hommaa ja 
valmista syntyi. Se oli mahtavaa, se oli niin suurta!

Raskaan työn teki koneet. Hitsarit saattoi joutua moneen huonoon paikkaan, 
mutta vain lyhyeksi aikaa. Ei siinä tarvinnut ittiään repiä, vaikka toisinaan tuntui 
silti, että suomalaisten piti olla jehuna paikalla kuin paikalla. Ei maltettu jäädä 
odottelemaan konehelpotuksia, vaan pantiin miesvoimalla menemään. Työ oli 
raskasta, mutta se oli haluttua työtä.

Kerran, kun asennettiin rakennushissiä ja leikattiin poikki yhteyssilta, joka kulki 
kahden öljylautan välillä, Stena Line ei jostain syystä ollut saanut varoitusta siitä, 
vaan puhalsi täysillä Arendalin ohi. Olin autonosturin henkilökorissa proomul-
la 40 metrin korkeudessa. Siellä ylhäällä oli aika onneton olo, kun aallot rupes 
heittämään metrin pari. Sain painaa henkilökorin öljylautan kylkeen ennen kuin 
Stena alkoi hiljentää vauhtia ja aallot laantua.”

Mukavia muistoja

”Erään kerran sitten sattui niin, että mun miehet katosivat. Minä ihmettelin, 
että mihin kaikki olivat kadonneet. Haeskelin vähän aikaa ja kun ne ilmaantui 
puolen tunnin päästä, aloin kiroomaan, että missä te olitte, kun homman olisi 
pitänyt jatkua? No miehet siihen, että kun tuli tuo saksalainen laiva tuohon, niin 
he kävivät vähän pienillä ostoksilla. Olisitte ilmoittaneet mullekin. No, kyllä siitä 
riittää sinullekin sanoivat ja pullon sain itellenikin. Sellaista sattui silloin tällöin. 
He neuvoivat sitten mullekin, että piti tietää vartiointikameran liikkeet, että 
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katoppas, kun tuolla kukkulalla on vartiokamera, kun se kääntyy toisin päin, on 
hyvä mennä laivaan. Ja kun se kääntyy takasin, voi tulla pois.

Minulla oli pelkästään suomalaisia hommissa. Toisinaan tuntui, ettei täällä muita 
olekaan kuin suomalaisia, että miksi ne kerääntyi aina samaan paikkaan. Kyllä se 
oli melkein suomalaisten käsissä tämä raskaan metallin vääntäminen. Ne oli suo-
malaiset firmat myös tuolla Norjan puolella, missä minullakin joskus oli hommia. 
Suomalaisilla oli myös hyvä maine työntekijöinä. Olen aina saanut kuulla vain ke-
huja suomalaisista työntekijöistä. Suomalaisille kun antaa työn tehtäväksi, niin 
se tapahtuu, eikä tarvitse olla vartioimassa eikä neuvomassa joka hommaa. Sillä 
lailla suomalainen on ollut näissä hommissa numero ykkönen. Palkka oli sen mu-
kainen, sovittiin miten korvataan epämukava työaika ja pitkät päivät. Ei se ollut 
kruunuista kiinni, jos osasi pitää huolen.

Jäänmurtaja ja arktisten alueiden tutkimusalus Oden oli viimeinen Arendalilla rakenettu 
laiva. Kuvassa koeajossa vuonna 1989. Kuva: Sjöfartsverket
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Olen käynyt Arendalin alueella myöhemmin. Se on täytetty kivillä koko tokka. 
Oikeen itkua vääntää, kun näkee, kun näin suuri teollisuus suljetaan. Ruotsissa 
on malmia ja Ruotsissa tehdään rautaa. Eikä sitten valmisteta siitä raudasta mi-
tään, surkuteltavaa, että päästetään näin suuri teollisuus loppumaan. Kun varvi 
pannaan kiinni, niin työt loppuu.”

Tauno Haikara on syntyjään Kuusamosta. ”Olin lukenut ammattikoulun läpi Suo-
messa. Kun 17–vuotiaana, alaikäisenä, tein töitä Saabilla, niin sain huonompaa 
palkkaa kuin toisella puolen seisova 18–vuotias kaveri. Vuosien aikana olen op-
pinut, että on pidettävä puolensa, on uskallettava vaatia. Kukaan ei anna sinulle 
etuja vapaehtoisesti.

Siirryin sitten pois metallihommista ja kaiken näköistä on tullut touhuttua. Vuonna 
1997 muutin Boråsiin Partillesta. Opiskelin vapaa–ajanohjaajaksi ja ajattelin olla 
mukana ruotsinsuomalaisten vanhusten kanssa. Perustin Boråsiin suomalaisten 

Laivanrakennuksen loputtua Arendalilla valmistettiin ja huollettiin mm. öljynporaus-
lauttoja. Kuva: Varvshistoriska föreningen.
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senioriasuntolan. Mutta kun on kolme suomalaista, on kolme eri mieltä, niin se 
ei oikein suju. Jouduin siitä eri vaiheiden jälkeen pois ja siirryin sairaala–alalle. 
Kuljetin potilaita Boråsin sairaalassa. Nykyisin kuljetan henkilökuntaa ja lääkä-
reitä kolmen sairaalan välillä Mölndalissa ja Göteborgissa. Tässä on 40 vuotta 
kulunut eri hommissa. Monenlaista on tehty ja työt jatkuvat vielä joitakin vuosia.”

Tauno Haikara
 � Syntynyt 1953 Kuusamossa
 � Ruotsiin vuonna 1970
 � Saabin tehtailla Trollhättanissa vuosina 1970–1973
 � Kouluttautui työkonekorjaajaksi
 � Oma firma 1980–1990 luvuilla, 

Alihankkijana Arendalin telakalle vuoteen 1989 asti
 � Kouluttautui vapaa–ajanohjaajaksi
 � Perusti suomalaisen senioriasuntolan Boråsiin, 

Työskenteli Boråsin sairaalassa vuosina 2002–2007, 
Nykyisin Sahlgrenskan sairaalassa autonkuljettajana

 � Asuu Boråsissa



8 Yhteenvetoa

Kuinka paljon suomalaisia

On mahdotonta tarkalleen sanoa, kuinka monta suomalaista kulki Göteborgin 
kolmen suurtelakan porteista sisään. Heitä oli joka tapauksessa tuhansia. Haas-
tateltavistani ensimmäinen aloitti työnsä vuonna 1955, mutta enemmistö suo-
malaisista tuli suuren muuton mukana 1960–luvun loppupuolelta vuoteen 1975.

Joitakin lukuja suomalaisten määrästä on saatavissa. Vielä 1960–luvulla yritysten 
tilastoissa puhutaan yleensä ”ulkomaalaisista”. Joissakin yhteyksissä suomalaiset 
luokitellaan erikseen. Esimerkiksi Eriksbergin telakalla oli vuoden 1971 lopussa 
kaikkiaan 4 911 työntekijää, näistä oli suomalaisia 698. Vuokrafirmojen työnte-
kijöitä oli 350. Voidaan olettaa, että näistä valtaosa oli suomalaisia, arviolta 300. 
Tämän vahvistavat haastateltavat, joista monet ovat todenneet, että suurin osa 
firmojen työntekijöistä oli todella suomalaisia.

Götaverkenillä suomalaisia oli vähintään yhtä paljon. Työhuonekunnan jäsen 
Eero Virtanen mainitsi 1 000 suomalaisen työskennelleen vuonna 1972, jolloin 
hän tiedotti kuukasipalkkaan siirtymisestä. Luku on summittainen, mutta toden-
näköinen, sillä Götaverken oli suurempi kuin Eriksberg. Tätä tukevat myös haas-
tateltujen muistikuvat: lähes kaikki kertovat työskennelleensä ”suomalaisessa” 
yhteisössä. Kun tähän lisää vuokrafirmojen työntekijät, niin varovaisestikin arvi-
oiden Göteborgin suurtelakoilla työskenteli parhaina vuosina 2 500–3 000 suo-
malaista. Valtaosa näistä oli hitsareita ja levyseppiä, joiden vaihtuvuus oli suuri. 
Joka vuosi vaihtui tuhatkunta työntekijää. Näistä suuri osa oli suomalaisia, joten 
tuhansia suomalaisia työskenteli noina vuosina lyhyemmän tai pidemmän aikaa 
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Göteborgin telakoilla. Pitää kuitenkin muistaa, että oli niitä, jotka työskentelivät 
samana vuonna useammassa yrityksessä. Myöhemmin suomalaisten määrästä 
on ollut vaikeampi saada tietoja, sillä osa vaihtoi kansalaisuutta ja ulkomaalaisia 
työntekijöitä ei enää eroteltu samalla tavalla kuin aiemmin.

Mistä, miten ja milloin Ruotsiin
Kaksi asiaa yllätti minut haastatellessani telakkalaisia. He olivat kotoisin koko Suo-
mesta ja he olivat aloittaessaan hyvin nuoria, jopa ala–ikäisiä eli 16–17-vuotiaita.

Usein on vallalla käsitys, että Ruotsin muutettiin pääasiassa Itä– ja Pohjois–Suo-
mesta. Ehkä telakoille tulleet ovat tästä poikkeus. Tapaamani henkilöt ovat sekä 
Etelä– että Pohjois–Suomesta. Idästä ja lännestä, kaupungeista ja maaseudulta. 
Kaupungeista muuttaneet olivat vähän vanhempia, heillä oli ammattikoulutus 
ja he olivat ehtineet olla työelä-
mässä. He olivat tullessaan am-
mattimiehiä ja naisia. Useimmat 
muutkin olivat työskennelleet 
Ruotsissa ensin teollisuustyös-
sä muilla paikkakunnilla, monet 
tekstiiliteollisuudessa tai Vol-
volla. Tehtaat värväsivät työnte-
kijöitä myös suoraan Suomesta 
ja maksoivat matkat. Jotkut yri-
tyksistä edellyttivät, että työn-
tekijä sitoutuu tekemään työtä 
tietyn ajan, yleensä puoli vuot-
ta. Suomalaiset tulivat harvoin 
yksin, monet tulivat kaverin tai 
sukulaisen kanssa tai Ruotsissa 
oli sukulainen, jonka luo tultiin. Lieksa

IlomantsiLiperi

Virrat

Uusikaupunki
Turku

Perniö
Kouvola

Helsinki

Sortavala
Kitee

Kontiolahti

Kuusamo

Kauhajoki

Keuruu

Nokia

Ivalo

Sodankylä

Posio
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Näiltä paikkakunnilta muutettiin.
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Jari Kuosmanen erittelee väitöstutkimuksessaan kolme erilaista muuttajaa: ketju-
muuttaja, ryhmämuuttaja ja yksinmuuttaja (Kuosmanen 2001, 97). Ketjumuuta-
jalla on ennestään sukulaisia tai tuttuja Ruotsissa. Ryhmämuuttaja tulee yhdessä 
kavereiden tai sukulaisten kanssa.

Yksinmuuttaja tulee sananmukaisesti yksin. Samanalainen jako on nähtävissä 
minunkin haastattelemissani; vain yksi heistä tuli perheensä, miehen ja kahden 
tyttärensä kanssa. Muut olivat perheettömiä. Vaimo tai tyttöystävä saattoi olla 
Suomessa katsottuna. Jotkut pojista löysivät vaimon myöhemmin Suomesta, lo-
mareissulta tai ollessaan asevelvollisuutta suorittamassa. Mutta Ruotsiin tultiin 
takaisin armeijan jälkeenkin. Työpaikka oli odottamassa ja ehkä myös auto (Väi-
nö Vattulainen).

Tutkimukseni painopiste on työelämässä ja lähtökohtana on ollut, että haastat-
telemani henkilöt tulivat Ruotsiin töihin. Joillakin oli Suomessa työpaikka, mutta 
silloinkin Ruotsin paremmat palkat houkuttelivat. Jotkut olisivat jääneet työttö-
miksi eli kaikilla ei työtä ollut. Muutama tuli suoraan koulun jälkeen tai kesken 
koulun eikä ollut ehtinyt työelämään Suomessa.

Varhaisin muuttaja tuli vuonna 1955, myöhäisin niinkin myöhään kuin 1979. 
Silloin rakennettiin laivoja enää Arendalilla eikä uusia työntekijöitä juuri palkat-
tu. Mutta esimerkiksi Aarnella oli pitkä kokemus hiojana laivassa, joten hän sai 
töitä välittömästi.

Miten telakalle

Kuten edellä on käynyt ilmi, monet aloittivat Ruotsissa muissa teollisuustyöpai-
koissa. Telakalle hakeuduttiin myöhemmin. Poikkeuksen tekivät ne, jotka Ruotsiin 
muuttaessaan olivat ammattimiehiä, käyneet ammattikoulun ja työskennelleet 
telakalla tai muussa vastaavassa tehtävässä, esimerkiksi laivassa.

Siihen, että telakalle ei tultu suoraan, vaikuttivat useat syyt. Tärkein lienee se, että 
telakat eivät värvänneet suoraan Suomesta. Telakkatyöpaikkoja saattoi hakea Suo-
messa pohjoismaisen työnvälityksen kautta, mutta samanlaista suoraa värväystä, 
kuin esimerkiksi Volvolla, telakoilla ei siis ollut. Siitä huolimatta työvoiman tar-
ve oli suuri. Olen käynyt läpi Eriksbergin yrityslautakunnan pöytäkirjat vuosilta 
1965–1979. Lautakunta koostui telakan johdon ja ammattiliittojen edustajista. 
Lautakunta oli keskusteluelin, joka edelsi MBL–lakia (Lag 1976:580 om medbes-
tämmande i arbetslivet). Suomalaiset saivat telakalla työtä pääasiassa hitsaajana 
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tai levyseppänä. Lautakunnassa keskusteltiin jatkuvasti siitä, mistä työvoimaa 
voisi saada. Esitettiin mm. että hankittaisiin työntekijöitä työnvälityksen kautta 
Norrlannista ja Gotlannista, tai että informoidaan asevelvollisia. Samalla todet-
tiin, että asuntopula on muuton esteenä (Företagsnämnden 1969). Naisia alettiin 
kouluttaa hitsareiksi Eriksbergille ensimmäisen kerran vuonna 1965 ja Götaver-
kenille 1967. Siihen asti naisia oli ollut vain ruokalassa ja siivoustehtävissä, joskus 
myös nosturinkuljettajina (Persson Bertheaud (toim.) 2005,4).

Myös Jugoslaviasta ja Portugalista värvättiin aktiivisesti työvoimaa. Jugoslavi-
assa järjestettiin jopa tulevaa telakkatyöpaikkaa koskevia valmennuskursseja.
Vuonna 1970 tuli Jugoslaviasta yhdellä kertaa 90 työntekijää, jotka olivat saa-
neet alustavan koulutuksen kotimaassaan (Företagsnämnden 1970). Missään ei 
ole mainintaa sitä, että työntekijöitä värvättäisiin Suomesta. Tämä saattoi joh-
tua siitä, että Suomesta tulijoita oli joka tapauksessa. Lisätekijänä saattoi olla, 
että telakat eivät palkanneet alle 18-vuotiaitaa. Kuten Matti Harju kertoo, hän 
pääsi telakan ammattikouluun ja sitä kautta töihin täytettyään 18 vuotta. Muu-
alla teollisuudessa tästä ikärajasta saatettiin lipsua, kuten esim. Jukka Mäkelä 
ja Unto Moilanen kertoivat.

Hakeuduttiinko sitten Eriksbergille vai Götaverkenille? Haastateltavistani useim-
mat aloittivat Eriksbergillä, mutta Götaverkenillekin meni moni. Göteborgilaisten 
silmissä näiden kahden telakan välillä vallitsi eräänlainen viha–rakkaussuhde, 
kuten kahden johtavan jalkapallojoukkueen, GAISin ja ÖISin välillä. Suomalaiset 
tuskin tullessaan olivat tietoisia siitä. Oli ehkä enemmänkin sattumaa, kummalla 
telkalla Götajoen rannassa sattui olemaan työtä tarjolla. Monet kävivät kysymäs-
sä töitä molemmilla telakoilla. Toisaalta myös sana kulki suomalaisten keskuu-
dessa. Eriksbergiä kutsuttiin Torpaksi, Götaverkeniä Herraskartanoksi (Olsson 
& Svensson 1981, 116).

Moni muistaa tarkkaan tulonsa päivämäärän ja sääolosuhteet. Myös työhönotta-
jan tapa vastaanottaa työnhakija oli jäänyt mieleen.

Työt sai aloittaa yleensä heti. Telakalla oli kuitenkin tietty marssijärjestys. Uusia 
työntekijöitä otettiin kerran viikossa, jolloin heitä myös informoitiin, suomalaisia 
loppuaikoina suomeksi (Pentti Vartiainen, Jukka Tamminen). Metallin ammatti-
liitolla oli tässä keskeinen osa. Kaikki ovat kertoneet, että silloin joutui myös alle-
kirjoittamaan liittymispaperin ammattiliittoon, muuten ei töitä saanut. Tämä oli 
liiton vaatimus, jotta ulkomaalaisia sai palkata (Rantanen 1992, 29). Työnantaja 
tarjosi aterian ja sen jälkeen saatiin työvaatteet ja kypärä, näytettiin työvälineet 
ja työkohde. Tosin alkuun ei ollut edes työvaatteita talon puolesta, ne työnantaja 
tarjosi vasta 60–luvun lopulta alkaen.
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Käytännössä useimmat aloittivat ensin kolmisen viikkoa kestävän hitsauskurssin. 
Sekä Eriksbergillä että Götaverkenillä oli useita vuosia suomalaisia hitsausopet-
tajia. Taisto Saarela opetti hitsausta Eriksbergillä vuosina 1968–1977. Hän ker-
too, että kolmen viikon kurssilla oppi perusasiat ja käytännön työtä harjoiteltiin 
”plaanilla”. Opetus oli usein melko yksilöllistä. Sitä mukaa, kun hän huomasi, että 
perustaidot on opittu, pääsi hitsaamaan työnjohtajan alaisena pienempiä lohkoja. 
Kurssin aikana saattoi osa joukosta karsiutua. Taisto korostaa myös, että hitsaus 
on taitolaji. Kaikista ei tullut hitsareita lainkaan, ja huonot saivat lähteä työnha-
kuun muualle. Hänen oppilainaan oli kaikenmaalaisia, ei pelkästään suomalaisia 
(Haast. 14.7.2014). Monet suomalaiset halusivat oppia myös piirustusten lukua, 
mikä on tärkeää levysepän työssä. Suomenkielisiä piirustusten lukukursseja jär-
jestettiinkin Eriksbergillä vuonna 1972 (Företagsnämnden 1972).

Useimmat suomalaiset tulivat hitsaajiksi ja levysepiksi. Telakoilla oli töitä, vaih-
tuvuus oli suuri ja ammattimiehistä oli pula koko ajan. Monet lopettivat jo muu-
taman kuukauden jälkeen. Haastateltavani ovat kaikki työskennelleet telakoilla 
pitkään. Heidänkin kertomuksistaan käy ilmi, että moni siirtyi alihankkijafirmaan 
heti, kun oli oppinut työn, koska firmoissa maksettiin paremmin. Toinenkin lo-
pettamissyy liittyi palkkaan. Moni oli tyytymätön koettuaan epäoikeudenmu-
kaisuutta palkan määrittelyssä. Yrityslautakunnassa todettiin, että vuonna 1969 
lopetti 25 % työntekijöistä, näistä suurin osa hitsareita ja levyseppiä ja suurin 
osa suomalaisia. Lähes kaikissa Yrityslautakunnan kokouksissa vuosina 1969–73 
keskusteltiin siitä, miksi työntekijät lopettavat niin pian. Suomalaisten kohdalla 
syyksi esitettiin kieliongelmat ja halu palata kotimaahan. Suomalaisten arveltiin 
lopettavan myös siksi, että moni koki palkanmäärittelyn epäoikeudenmukaiseksi 
(Företagsnämnden 1970). Sitä ei mainita, että monet siirtyivät vuokrafirmoihin. 
Firmat olivat telakoille noina vuosina arka paikka. Niitä tarvittiin, mutta niistä 
haluttiin myös päästä eroon.

Työnteko ja työympäristö

Laivanrakennus oli muuttunut melkoisesti 1940–luvulta lähtien, jolloin ns. lohko-
rakennusperiaate otettiin käyttöön. Laivan rakennuspaikka oli peti, alusta. Esimer-
kiksi Eriksbergillä näitä betonipohjaisia laivanrakennusalustoja oli enimmillään 
kuusi. Aiemmin laiva kohosi pediltä ylös levy levyltä. Uuden menetelmän mukaan 
lohkot hitsattiin valmiiksi ja nostettiin tarkkaan määrätyssä järjestyksessä laivaan. 
Samanaikaisesti laivakoot kasvoivat. Tämä johti siihen, että telakalla tarvittiin 
entistä suurempia levyhalleja ja hitsaussaumaa kertyi entistä enemmän. Hitsaajat 



Työnteko ja työympäristö ■ 223

ja levysepät olivat avainasemassa laivan runkoa rakennettaessa. Uuden Arendalin 
telakan valmistuttua tämä kehitys vietiin vielä pidemmälle (Arvastson 1987, 95).

Työympäristö vaihteli sen mukaan työskenneltiinkö ”plaanilla”, ulkona, hallissa, 
vai sisällä laivassa. Aiemmin suuri osa laivan rakentamista oli ulkotyötä, jolloin 
oltiin täysin sääolosuhteiden armoilla. Talvipakkaset ja syksyn vino Göteborgin 
sade vaikuttivat välittömästi työympäristöön (Pentti Vartiainen kertoo jäisestä 
levyhallista, Dan Weissenberg Göteborgin vinosta sateesta).

Ei saanut olla korkean eikä ahtaan paikan kammoa. Laivan sisällä oli ahtaita paik-
koja. Monet kertoivat, miten näissä joutui kiemurtelemaan kuin käärme. Pieniko-
koinen Sirpa sanoi, että oli parasta tyhjentää taskut ensin, niin mahtui paremmin 
ahtaisiin paikoihin (Sirpa Mäkitalo). Hitsatessa pienet tilat täyttyivät nopeasti 
savusta. Moni kohtalokas onnettomuus tapahtui, kun happi ja hitsauskipinä yh-
dessä aiheuttivat räjähdyksen.

Hitsauspillistä säädetään asetyleeniä ja happea eri hanoista. Nämä yhdessä ovat 
erittäin räjähdysalttiita. Kun tulee puhdasta happea paljon ahtaaseen tilaan, niin 
ei tarvita kuin pieni kipinä, niin se räjähtää.

Työolot parantuivat vähitellen 1970–luvulla. Suuri osa työstä tehtiin sisätiloissa. 
Myös suojavälineet yleistyivät. Suojavälineiden käyttöä vastustivat usein sekä 
työntekijät että johto. Vanhat telakkaukot saattoivat pilkata kypärän käyttäjää 
sanomalla ”Linnunpelätinkö sinä olet”. Kypärän arveltiin myös tuovan epäonnea. 
Onnettomuuksiin suhtauduttiin kuin välttämättömään pahaan. Jos onnettomuus 
sattui, syynä oli huono tuuri tai kohtalo, sanottiin. Kypärän käyttö yleistyi vasta 
1960–luvulla (Arvastson 1987, 137 ). Mutta vielä 2000–luvullakin saattoivat ul-
komaiset reppumiehet heittää kypärän pois ja panna pipon päähän, kun olivat 
päässeet työmaalle, kuten Pertti Lehto ja Jukka Tamminen kertovat Citytelakalta. 
Telakoiden omilla työntekijöillä, ”talon kirjoilla” olevilla oli tietyn värinen kypärä, 
firmojen miehillä omat värinsä. Näin saattoi jo kypärästä nähdä, kenen miehiä 
oltiin. Kypärään liittyi sittemmin myös tärkeitä identiteetin osoittimia, paikal-
listen jalkapalloseurojen tunnuksia, kuten GAIS tai IFK ja muita merkkejä, jotka 
antoivat tiettyjä, tarkkaan mietittyjä viestejä, muistelee Dan Weissenberg. Pertti 
Lehto on kirjoittanut kypäräänsä suurin kirjaimin TERVE.

Naiset olivat usein ensimmäisinä kokeilemassa uusia suojavälineitä eli raitisil-
mamaskia, savuimuria tai kuulosuojaimia (Kirsti Larsson ja Arja Pasanen–Gus-
tafsson). Monet miehet pitivät niitä kömpelöinä ja katsoivat, että ne hidastivat 
urakkatahtia.
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Työnantajan puolelta vastustus johtui kustannuksista. Suojavälineet maksoivat. 
Jouko Karttunen kertoo, miten varvassuojuksen tultua käyttöön johto ehdotti, 
että se kiinnitettäisiin erikseen kenkään. Vasta pahat onnettomuudet vauhditti-
vat työsuojelun kehittymistä. Esimerkiksi Samnanger–räjähdyksen jälkeen kaa-
sumittauksissa oltiin huolellisempia. (Samnager–onnettomuudesta myöhemmin)

Työtapaturmat ja onnettomuudet olivat tavallisia. Oli liukastumisia, esineiden pu-
toamisia sekä levyjen ja palkkien kaatumisia. Eri työtehtävissä oli omat onnetto-
muutensa. Hitsaajat saivat palovammoja tai räjähdysruhjeita, levysepät ruhjeita ja 
telinemiehet putoamisvammoja (Arvartson 1987, 137). Monet haastateltavistani 
olivat itse loukkaantuneet vaikeasti. Monet olivat olleet todistamassa kuolemaan 
johtaneita onnettomuuksia. Eräs haastateltavistani sanoikin, että jokainen laiva vei 
ihmishengen. Moni oli ollut läheltä piti–tilanteessa, jossa esimerkiksi putoava tai 
kaatuva esine oli juuri tipahtanut ohi. Kaikki korostivat, että joka hetki oli oltava 
tietoinen vaaratilanteista. Aina vaaroja ei voinut välttää ja pelätä ei saanut. Monet 
työvammat ovat näkymättömiä ja ilmenevät vasta myöhemmin, kuten kulumaviat 
ja kemiallisten aineiden aiheuttamat taudit, joita jälkikäteen on vaikea edes näyttää 
toteen. Asbestin vaarat tiedostettiin vasta 1970–luvulla. Ammattitaudit ilmenevät 
usein vasta vuosien jälkeen. Esa kuvailee ensimmäistä työympäristöään tankin tup-
lapohjassa: ”Ei puhistettu mitään, siitä lähit vain onneas koettamaan. Savu oli niin 
paksu, ettei siellä nähnyt yhtään mitään. Komennusmiehet siinä sitten vielä polttelivat 
tupakkia päälle niin, että minä en tiiä kumpaa savua ne kiskoi. Pomo sanoi illalla, 
että jos tuntuu semmoinen huono olo niin juokaa maitoa, kyllä se siitä.”(Esa Kultti)

Esimerkkinä hoidon tarpeesta voidaan mainita, että vuonna 1972 Eriksbergin ter-
veysasemalla kirjattiin 30 000 käyntiä, pääasiassa sairauksien tai onnettomuuk-
sien vuoksi. Samana vuonna raportoitiin 533 onnettomuutta tai loukkaantumista 
(Företagsnämnden 1973). Onnettomuuksia ei itsestään selvästi luokiteltu työ-
vammoiksi. Esimerkiksi LO:n toinen puheenjohtaja Lars Westerberg vaati vuon-
na 1974, että työpaikoilla tapahtuneet onnettomuudet on tutkittava paremmin, 
sillä 85–90 prosenttia kaikista työvammoista aiheutuu onnettomuuksista (Mellan 
varven 1974, 2). Vasta vuonna 1977 tuli voimaan laki työvammavakuutuksesta 
(lag 1976:380). Lakia on sittemmin täydennetty useita kertoja.

On rankkaa olla todistamassa, kun työtoveri menettää henkensä. Siitä oli monilla 
kokemuksia. Väinö Vattulainen kertoo, miten hän oli pelastamassa erään työka-
verin hukkumiselta, kun tämä putosi tikapuiden katkettua syyskylmään veteen.

Kaksi tuhoisaa onnettomuutta tapahtui 1970–80–luvuilla. Kummassakin tapa-
uksessa huollettavana olleessa laivassa tapahtui räjähdys ja molemmat onnetto-
muudet vaativat ihmishenkiä.
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Eriksbergillä oli huollettavana Norjalainen Samnanger–alus. Huoltotyö alkoi per-
jantaina 14.5.1971 ja samana päivänä tapahtui laivan konehuoneessa räjähdys, 
jota seurasi tulipalo. Kymmenen työntekijää menetti henkensä ja 28 loukkaan-
tui. Moni tapaamani henkilö oli silloin töissä ja on kertonut muistikuvia onnet-
tomuuspäivästä, (Veikko Hukka, Matti Harju, Pentti Vartiainen). Saman kuun lo-
pulla pidetyssä Yrityslautakunnan kokouksessa korostettiin, että kaasumittaus 
oli tehty samana aamuna, mutta todettiin, että on selvitettävä tarkkaan, mikä 
räjähdyksen aiheutti. Tämän onnettomuuden seurauksena Eriksbergillä saatiin 
parannuksia työoloihin.

Toinen iso onnettomuus tapahtui 14.3.1984, kun ahvenanmaalaisen, Sally–va-
rustamon Bonny–alus oli huollettavana Citytelakalla. Tässä onnettomuudessa 
kuoli neljä henkilöä, kaksi hitsaria, yksi levyseppä ja yksi työnjohtaja. Kaikkiaan 
13 sai palovammoja. Räjähdyksen syyksi epäiltiin tankin pohjalle valuneen öljyn 
syttymistä, todennäköisesti hitsauskipinästä. Onnettomuutta selvittänyt työryh-
mä totesi, että tankki olisi pitänyt puhdistaa paremmin ja siellä olisi pitänyt olla 
varauloskäytävä.

Pertti Lehto muistaa, että hän oli menossa samaan tankkiin hitsaamaan iltavuo-
roon, kun onnettomuus oli sattunut: ”Mehän oltiin silloin iltatuurissa ja käveltiin 
sinne halliin päin. Katottiin, kun kaks nokista kaveria käveli sairastuvalle, että mitä 
nyt on tapahtunut? Ne vain meni eikä sanoneet mitään. Sitten mentiin sinne hal-
liin ja leimattiin sisälle. Pomo oli siellä ja se sanoi ääntään madaltaen, ei, ei mennä 
tokkaan, siellä on sattunut jotain. Me ootettiin siinä vähän aikaa ja sitten lähettiin 
kumminkin sinne tokkaan katsomaan. Niin sitten joku sanoi, että siellä on räjähtä-
nyt. Räjähtänyt siellä, herranjumala!...” Pertti jää mietteisiinsä: ”– se tuntuu kyllä 
ihan semmoselta ettei ois tarvinnut sattua.”

Työntekijöitä ei jälkeenpäinkään informoitu. Kriisiavun käsite oli tuntematon.

Onnettomuudesta käytiin myös oikeutta. Götan hovioikeus tuomitsi korjausinsi-
nöörin sekä työsuojelutarkastajan sakkoihin kuoleman tuottamuksesta.

Citytelakka oli Götaverkenin korjaustelakka. Huolto– ja korjaustyössä sattuneet 
onnettomuudet johtuivat usein kiireestä. Kilpailu töistä oli kovaa eri tekakoiden 
kesken. Tarjouskilpailun voitti yleensä se, joka pystyi tekemään työn nopeimmin.



226 ■ 8 Yhteenvetoa

Viihtyvyys

Niin Eriksbergin kuin Götaverkeninkin ongelmana oli se, miten saada hitsarit ja 
levysepät pysymään, kun töitä oli tarjolla muuallakin. Haastateltavistani valtaosa 
työskenteli telakoilla pitkään, jotkut jopa yli 40 vuotta. Moni heistäkin, jotka lopet-
tivat aiemmin, joutui jättämään työn joko sairauden tai ammattivamman vuoksi. 
Moni olisi jatkanut pidempään, jos laivoja olisi edelleen rakennettu.

Mikä sai heidät pysymään telakalla työympäristön vaaroista huolimatta? Kun ky-
syin Veikolta, joka jo alkuaikana loukkaantui pahasti ja sai myös pysyviä vammoja 
loukkaantumisen seurauksena, ”etkö koskaan ajatellut vaihtaa turvallisempaan 
työpaikkaan”, hän vastasi empimättä: ”En koskaan.” Ja samaa mieltä olivat muut. 
Moni, joka lopetti talon kirjoilla, jatkoi samaa työtä reppufirmassa.

Kun kysyin miksi he pysyivät telakkahommmissa, oli useimpien vastaus sama: 
työ oli itsenäistä, vapaata, vaihtelevaa ja joustavaa. Kukin sai tehdä monenlaisia 
hommia ja nähdä työnsä tuloksen. Koskaan ei työhön kyllästynyt ja aina oppi 
uutta. Tunnistan myös monien kertomuksista tietyn ammattiylpeyden. Työto-
verit olivat mukavia ja hyvä yhteishenki vallitsi. Kirsti Larsson tähdentää, että 
telakoilla suvaittiin myös erilaisuutta. Työn vaarallisuuskin yhdisti. Toiseen oli 
pakko luottaa. Kuten Jukka Mäkelä sanoi: ”Kuitenkin sen tiesi, että ne telineet oli 
hyvin tehty, kun suomalaiset oli ne tehneet, niin kyllä ne kesti.”

Kaikki suomalaiset olivat nuoria, elämä oli edessä. Kirstiä lainaten: ”Telakka–aika 
oli erittäin tärkeää aikaa, se on ollut minun yliopisto. Siellä minä olen oppinut pal-
jon, yhteiskunnasta, ihmisistä, työstä, miten tärkeä työ on ihmiselle, työyhteisö ja 
se, että on työkavereita.” Mauno Päämaa korosti, että siellä oli hyvä keskustelu-
kulttuuri. Sellaista ei monilla työpaikoilla ollut. Arja Pasanen–Gustavsson muisteli 
yhteenkuuluvuutta, kavereita tavattiin myös vapaa–aikana.

Urheiluharrastus vapaa–aikana yhdisti monia. Olli Siitonen, joka on edelleen in-
tohimoinen lentopallon pelaaja, veti lentopallojoukkueita ja houkutteli tulokkai-
ta mukaan. Arken, Arendalin henkilökunnan vapaa–ajantalo oli suosittu. Siellä 
harrastettiin urheilua ja saunottiin. Sitä kutsuttiin jopa ”tokka kolmoseksi” kuten 
Unto Moilanen muistelee, koska suuri osa työntekijöistä kävi siellä.

Entisten telakkatyöntekijöiden Ukko–kerho kokoontuu edelleen perjantai–aamui-
sin tietyssä kahvilassa Göteborgin keskustassa. Kun kävin siellä 24.1.2014 oli pai-
kalla 15 miestä. He olivat telakoiden suljettua työskennelleet muissa työpaikoissa, 
kuten Volvolla. Eläkepäivinään he jatkoivat tapaamisiaan ja kuulumisten vaihtoa.
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Suomi–koti

Sanotaan, että Ruotsin työelämä pysähtyisi ilman kahvitaukoja. Ne ovat ehdoton 
viihtyvyyden edellytys. Tämä päti myös telakoilla. Moni muisteli, että alkuai-
koina telakan kahvitauot olivat vartin mittaisia. Kahvin sai jonottaa kanttiinista 
eikä pullaakaan ollut. Kahvi piti juoda seisaaltaan, henkilökunnan tiloja ei ollut. 
Suomalaiset organisoivat jo varhain yhteiset kahvihetket. Unto Moilanen ja 
Matti Harju kertoivat, miten kahvi keitettiin itse vanhassa alumiinipannussa 
kaasuliekillä. Joskus liekki saattoi polttaa pannun pohjaan reiän, ja kahvi jäi 
saamatta. Kekseliäisyydellä ei ollut rajoja, vaan reikään juotettiin pultti. Pannu 
ei enää vuotanut ja kahvia saatiin taas seuravalla kerralla. Pultteja saattoi olla 
sitten useampiakin ja pannu oli kuin sarvimiina. Näitä yhteisiä kahviporukoita on 
saattanut olla useampiakin, tiettävästi niitä oli myös jugoslaaveilla ja muillakin 
maahanmuuttajaryhmillä.

Varsinainen Suomi–koti perustettiin, kun oli siirrytty Arendalille. Milloin ja mi-
ten Suomi–koti sai alkunsa, sitä ei kukaan tarkalleen muistanut. Joidenkin mu-
kaan työnantaja auttoi pöytien ja penkkien hankinnassa. Toiset olivat sitä mieltä, 
että suomalaiset vain alkoivat kokoontua tiettyyn paikkaan mittvalliin, jossa oli 
varasto– ja sosiaalitiloja kahden rakennustelakan välissä. Hankittiin pöydät ja 
penkit ja päätettiin keittää siellä kahvia. Matti Harju muisteli, miten hänestä tuli 
kahvinkeittäjä: ”Arendalin Suomi–kodissa minä oli kahvinkeittäjänä parikymmentä 
vuotta. Aluksi siinä oli joku toinen, mutta kun hän lopetti niin minä rupesin siihen. 
Sain aina rahat muilta ja ostin kahvit ja keitin. Meillä oli sellanen peltilaatikko ja 
siellä oli kahvinkeittimet. Minä en ollut mukana ihan alusta lähtien, kun olin siel-
lä toisessa tokassa vuoden, kaks. Mutta kun siirryin sinne toiseen tokkaan töihin, 
niin menin Suomi–kotiin. Meillä oli kaksi pöytää ja pitkät penkit. Kuinkahan paljon 
meitä siellä istui parahillaan, viistoista miestä ehkä. Juoruttiin siellä. Kahvitauko 
venhähti joskus, kun oli vähemmän töitä. Pomot tuli ajamaan pois.”

Parhaimmillaan ”kahvilassa” sai ostaa myös munkkeja. Kauppa loppui, kun jot-
kut ruotsalaiset uhkasivat paljastaa, että munkkien myyjä tekee omaa bisnestä 
työpaikalla.

Unto Moilanen muisteli, että Suomi–kodilla oli tärkeä sosiaalinen tehtävä: siellä 
puitiin edellisillan TV–ohjelmat, ja sieltä saattoi kysyä neuvoa vaikkapa auton 
romuttamisesta. ”Se oli kuin Bryssel tänään,” Unto pohti.

Ruotsalaiset karttoivat paikkaa, kun siellä puhuttiin vain suomea. Munkit kyllä 
kelpasivat heillekin.
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Suomi–Ruotsi -suhteet

Kaikki vakuuttivat, että suomalaisten ja ruotsalaisten välillä ei sinänsä ollut kaunaa, 
ei sen enempää kuin työkavereiden kesken yleensä. ”Se oli sellainen Suomi–Ruotsi 
maaottelu koko ajan,” luonnehti Pertti. Ruotsalaiset saattoivat olla huolissaan siitä, 
että suomalaiset pilaavat urakan, kun tekevät työtä niin kovasti. Muutoin porukas-
sa saattoi esiintyä erilaista sakinhivutusta, jota ei kuitenkaan pidetty vakavana. 
Liikanimet kuuluivat työkulttuuriin. Moni kertoikin, että kun myöhemmin tapasi 
vanhan työkaverin kaupungilla, ei tiennyt tutun nimeä, kun telakalla käytettiin 
vain liikanimiä. Matti muisteli, miten hänestä tuli Karvarinta: ”...kaikilla oli omat 
lempinimet, joita käytettiin. Mulla oli sellainen lempinimi kuin Karvarinta 18 vuotta, 
vaikka mulla ei paljon karvoja ollut. Kerran nimittäin yks Degermanni ja yks toinen 
iso mies otti mut kiinni ja sanoi, että nyt pojalta lasketaan rintakarvat. Mitähän minä 
olin silloin sellainen 18–19–kesänen. Se oli vähän sellaista humoristista simputusta.” 
Unto oli Utti ja Olavi oli ruotsalaisittain Ulli. ”Yksi kaveri, joka varastoi ruokalasta 
näkkileipää taskuihinsa, oli Rousku ja eräs toinen Hauska–Matti,” muistelee Jaakko. 
Juurakko oli yhtä pitkä kuin leveä, ja joku sai liikanimekseen Laihia.

Pomoja yritettiin sahata silmään. Jukka Mäkelä kertoi, että jos töitä ei ollut, piti 
ainakin kulkea lankku olalla. Eeron mukaan urakoiden laskutapa oli erikoinen: 
urakasta ei maksettu työnteolla, vaan kynällä.

Yhteiset koodit, joita ei sanottu ääneen, saattoivat lisätä sopeutumista työyhtei-
söön ja luoda yhteishenkeä (Arvastson 1987, 110). Varsinkin alkuaikoina myös 
tietoisuus siitä, että rakennettiin kauniita laivoja, kasvatti ammattiylpeyttä. Hyvä 
yhteishenki pelasti silloinkin, kun työt alkoivat hiipua (Dan Weissenberg). Myös 
todellista kiusantekoa esiintyi. Jotkut kertoivat kokemistaan nöyryytyksistä, jot-
ka liittyivät useimmiten puutteelliseen ruotsin kielen taitoon. Esimerkiksi Salme 
kertoi henkilökuntapäällikkön kohdelleen häntä huonosti, kun hän oli tiedustellut 
yhtiöltä lainaa talon ostoon. Varsinaiset konfliktit aiheutuivat palkka–asioista.

Palkka ratkaisi

Useimmat haastatelluista olivat sitä mieltä, että laivanrakennuksesta maksettiin 
hyvin. Näin monissa tapaksissa olikin, mutta hyvä palkka oli varsin suhteellinen 
käsite. Göteborgin kunnan tilasto vuodelta 1970 osoittaa, että telakkatyönteki-
jöiden keskituntipalkka oli 14,40 kruunua, kun se teollisuudessa keskimäärin oli 
14 kruunua ja muilla aloilla selvästi sitäkin alhaisempi. Esimerkiksi Volvolla kes-
kipalkka oli noin 12,50 kruunua. Monet suomalaiset olivat telakalla aloittaessaan 
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nuoria ja kokemattomia, joten palkka jäi pienemmäksi. Moni suomalainen lopetti, 
kun huomasi, ettei palkka ollut niin hyvä kuin oli luultu. Moni lopetti myös siksi, 
että palkkaperusteita pidettiin epäoikeudenmukaisina.

Useilla haastateltavistanikin on kokemuksia epäoikeudenmukaisesta palkasta 
(Jukka Mäkelä, Jouko Karttunen, Kirsti Larsson). Kaikki kolme totesivat, että am-
mattiliitto ei tehnyt mitään korjatakseen asiaa, vaan he hoitivat palkkakeskuste-
lun suoraan työnjohdon kanssa. Urakkahinnoittelun eriarvoisuus, mistä esimer-
kiksi Jouko Karttunen kertoi, ärsytti monia. Käyttivätkö ruotsalaiset työnantajat 
tietoisesti hyväkseen vasta muuttaneiden, usein ruotsin kieltä taitamattomien ja 
ammattiyhdistyspykälien kiemuroihin perehtymättömien nuorten miesten tietä-
mättömyyttä, on epäselvää. Ja oliko ammattiliitto siunaamassa tällaisen käytän-
nön, olisi mielenkiintoista tietää.

Monet suomalaiset siirtyivät firmojen hommiin, koska niissä sai käteen enemmän 
rahaa, usein myös päivärahan. Suomalaiset ansaitsivat myös tekemällä hullun 
lailla töitä. Jouko Pajala kertoo, miten joku saattoi olla samanaikaisesti kolmen-
kin firman kirjoilla.

Suomen palkkatasoon verrattuna palkat olivat selvästi korkeampia. Tämä koski 
myös naisten palkkoja, kuten Salme Paasonen kertoi omasta kokemuksestaan. 
Suomen työvoimaministeriön vuonna 1971 tekemien laskelmien mukaan teolli-
suustyöntekijöiden nimellistuntiansio oli Ruotsissa 1,9–kertainen Suomeen ver-
rattuna. (Korkiasaari 2000, 179).

Kaiketi saman vuoden lukujen pohjalta vuonna 1973 julkaistu vihkonen Ruot-
siin muuttoa suunnitteleville kertoo Suomen ja Ruotsin välisistä palkkaeroista. 
Sen mukaan vuonna 1971 metalliteollisuuden nimellispalkka oli 90 prosenttia 
korkeampi Ruotsissa Suomeen verrattuna. Samassa vihkosessa muistutettiin 
Ruotsin korkeammasta verotuksesta ja kalliimmista elinkustannuksista (Työ-
voimaministeriö 1973).

Telakoiden palkkaliukuma oli korkeasuhdanteen vuosina huima. Vuodesta 1960 
vuoteen 1969 työntekijäin palkat nousivat Eriksbergillä 76,8 prosenttia (Före-
tagsnämnden 1970).

Monesta suomalaisesta on täytynyt tuntua alkuaikoina ihmeelliseltä, kun tulee 
työttömyyden ja hätäaputöiden Suomesta Ruotsiin, missä saa heti töitä. Samoin 
Ruotsissa maksetaan palkkaa, joka ainakin alkuaikoina tuntui korkealta.
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Vähitellen tietoisuus todellisesta palkkatasosta kasvoi, kun suomalaiset keskus-
telivat kokeneempien maahanuuttajakavereidensa kanssa. Varsinkin reppufir-
moihin siirtyjille oli tärkeintä se, mitä sillä hetkellä sai käteen. Silloin ei ajateltu 
tulevia eläkkeitä tai sosiaaliturvamaksuja.

Urakkapalkasta kuukausipalkkaan siirtyminen korjasi palkkatilannetta joiltakin 
osin, vaikka monet olivat myös tyytymättömiä kokiessaan, että kuukausipalkan 
perusteet olivat epäoikeudenmukaisia (Pentti Vartiainen).

Palkka on suhteellinen käsite. Kun Arendalilla siirryttiin kuukausipalkkaan vuon-
na 1972, vaihteli metallimiehen palkka palkkaluokasta riippuen matalimman 
a1–luokan 2 550 kruunusta kokeimpaan d5–luokkaan eli 3 800 kruunuun kuu-
kaudessa (Östlund 2014, 39).

Ammattiliitto
Voisi kuvitella että teollisuuskaupunki Göteborg olisi ollut ammatillisen järjes-
täytymisen edelläkävijä. Ammattiliitot käynnistyivät kuitenkin hitaasti. Telakoilla 
edelläkävijänä oli Kockums Malmössä. Göteborg oli tukkukauppiaiden kaupunki, 
jossa pitkään oli vallalla liberalistinen aatesuunta ja yritysjohtajien hyväntekeväi-
syysmentaliteetti (Stråth 1982, 101). Göteborgin mesenaatit järjestivät työläisille 
terveydenhoitoa ja telakoiden ympäristössä oli asuntoja omille työntekijöille. 
Telakkatyöntekijät radikalisoituivat 1920–luvun jälkeen. Kommunistien asema 
oli ajoittain vahva, joinakin aikoina heillä oli jopa enemmistö Metalliliiton työ-
huonekunnassa.

Telakoiden johto toimi aktiivisesti yhdessä sosialidemokraattisen ammattiyh-
distysliikkeen kanssa eristääkseen kommunistit. Suomen talvisotakin liittyi tä-
hän taisteluun. Kuuluisaksi on tullut syksyllä 1939 julkaistu LO:n kiertokirje 3, 
jonka sisältönä oli vaatimus kieltää valitsemasta kommunisteja ammattiliittojen 
luottamustehtäviin (LO cirkulär 3. 15.dec.1939 cirkulär 1144 ”Enig front mot 
kommunismen”; Stråth 1982, 218–220). Tämä saattoi heijastua suhtautumisessa 
suomalaisiin työntekijöihin, jotka myöhemmin sankoin joukoin tulivat Ruotsin 
työmarkkinoille.

Ammattiyhdistysliike vastusti aluksi ulkomaisen työvoiman palkkaamista, mutta 
joutui myöntymään, koska muutoin tuotantoa olisi korkeasuhdanteen vuosina 
jouduttu supistamaan työvoimapulan vuoksi. Ammattiliiton ehto oli, että ”ulko-
maalaiset” kuten maahanmuuttajia vielä 1970–luvun alussa kutsuttiin, liittyvät 
ammattiliittoon (Rantanen 1992, 29). Useat haastateltavistani kertoivatkin, mi-
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ten ammattiliiton edustaja oli vastassa jo työtä aloitettaessa. Työhöntulija sai sen 
käsityksen, ettei töitä olisi saanut, ellei liittynyt ammattiliittoon (Pertti Lehto). 
Myöhemmässä vaiheessa suomenkielinen edustaja oli mukana informoimassa ja 
tulkkaamassa jo silloin, kun työt aloitettiin (Jukka Tamminen, Pentti Vartiainen)

LO:n toimitsijana ja siirtolaistiedottajana 1960–70–luvulla toiminut Hjalmar Ran-
tanen arvioi kirjassaan ”Ruotsin avarassa sylissä”, että ammattiyhdistysliikkeen 
piirissä havahduttiin myöhään huomaamaan, että työvoimasiirtolaiset tarvitse-
vat ammatillista tietoa.

Eriksbergin yrityslautakunnassa aloite suomalaisten informoinnista tuli työnan-
tajalta (Företagsnämnden 1969). Vuonna 1971 alettiin suomalaisille antaa tietoa 
yrityksen toiminnasta suomen kielellä. Samana vuonna käynnistettiin mittava 
opintotoiminta, josta mm. Jouko Karttunen ja Pentti Vartiainen kertoivat. Samoihin 
aikoihin, kun työnantajapuoli ymmärsi suomenkielisen tiedottamisen välttämättö-
myyden, myös metallin työhuonekunta joutui taipumaan suomalaisten painostuk-
seen suomenkielisestä toiminnasta. Perustettiin suomenkielinen opintokomitea 
ja aloitettiin suomenkielisiä kursseja, joista esimerkiksi Jouko Karttunen kertoi. 
Eriksbergin henkilökuntaehdessä ”Mellan varven” alkoi ilmestyä suomenkieli-
nen sivu. Eriksbergillä oli lisäksi kattava suomalainen yhdysmiesverkosto, joka 
tiedotti opintotoiminnasta (Studieaktuellt 1973).

Työhuonekunta oli myös mukana, kun lakisääteistä ruotsinkielen opetusta alet-
tiin järjestää työpaikalla (Kungl. brevet 1973 eli Laki ruotsinkielen opetuksesta 
maksetulla työajalla). Opetuksesta vastasi Göteborgin telakoilla työväenliikkeen 
opintoliitto ABF. Opetusta arvosteltiin ja laki muutettiin vuonna 1986, minkä jäl-
keen opetus siirtyi opintoliitoille ja kansankorkeakouluille. Monen silloin mukana 
olleen mielestä ammattiyhdistysliikkeellä oli tärkeä osuus ruotsinsuomalaisten 
yhteiskuntatietoisuuden lisäämisessä. Hjalmar Rantanen, samoin ay–toiminnassa 
aktiiveina olleet Eero Virtanen Arendalilta ja Jouko Karttunen Eriksbergiltä täh-
dentävät, että ay–liikkeen ansiosta siirtolaiset saivat kunnallisen äänioikeuden. 
Telakoiden rooli oli tässä suhteessa suuri.

Kun telakat suljettiin
Viimeinen laiva laskettiin vesille Arendalilta vuonna 1989. Jo sitä ennen oli lai-
vanrakennus lopetettu Eriksbergillä ja Lindholmenilla. Götaverkenin Citytelakka 
oli taas muutettu huoltotelakaksi. Kun valtio sitten vuonna 1979 otti telakat 
haltuunsa ja varsinainen alasajo alkoi, oli edessä valtava henkilökunnan uudel-
leensijoittaminen. Tuon aikaisen Ruotsin mallin kunniakkaana tavoitteena oli, 
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että kaikille järjestyy työtä. Työvoimaviranomaiset ja ammattiliitot kytkettiin 
mukaan. Käytännössä tarjottiin työtä, tai ainakin palkkaa, vuoden 1980 loppuun. 
Tästä tuli Projekt–80, eli P80.

Haastateltavistani osa oli siirtynyt jo aiemmin muihin töihin. Monet alkoivat myös 
omatoimisesti hakeutua muualle, kun huomasivat, että työt vähenevät. Monet 
jatkoivat vielä Arendalilla, missä laivoja edelleen rakennettiin. Näin muistelee 
Esa Kultti tuota aikaa vuonna 1988: ”Siellä telakalla oli sisäinen työnvälitys ja ne 
tyrkytti kovasti niihin pikkufirmoihin. Mutta minä ajattelin sitten, että en enää näi-
tä hommia tee. Pitäs löytää jotakin muuta. Volvo oli meille, jotka ei siellä ollu oltu, 
vähän sellainen kauhistuksen paikka, mutta ne sanoi, että ei teitä paanalle panna. 
Minä kävin sitten kattomassa siellä Volvolla, se oli varaosapuolella ja menin truk-
kikuskiksi sinne. Siinä meni sitten 22 vuotta.”

Esan tapaan jotkut muutkin menivät Volvolle, jotkut hankkivat uuden työpaikan 
omatoimisesti, toiset lähtivät opiskelemaan. Osa sai jäädä Arendalille, missä pit-
kään jatkui muu meriteollisuus, osa siirtyi Citytelakalle. Moni muutti Suomeenkin. 
Paluumuutto ei käy ilmi minun tutkimuksestani, koska olen haastatellut vain Gö-
teborgin seudulla asuvia. Seuraavasta taulukosta ilmenee miten haastateltavani 
sijoittuivat, kun laivanrakennus loppui:

Taulukko 4. Haastateltujen työura. Mitä laivanrakennuksen jälkeen?
Arendal (Svenska Varv, myöhemmin eri omistajia)  .................... 3
Gityvarvet .................................................................................... 5
Volvo  ........................................................................................... 3
Muu työ  ..................................................................................... 12
Opiskelu  ..................................................................................... 2

Yhteensä  .................................................................................. 25

Taulukosta ei saa täsmällistä informaatiota, sillä varsinkin hitsaajat ja levysepät 
olivat liikkuvaa joukkoa, joten jotkut olivat välillä muissa töissä ja palasivat uu-
delleen entiseen työpaikkaansa. Muutamat olivat lopettaneet jo aiemmin.

On myös merkillepantavaa, että vaikka telakkatyö oli raskasta ja vaarallista: monet 
olivat loukkaantuneet vakavasti, moni jatkoi työntekoa vielä virallisen eläkeiän 
(Ruotsissa 65 vuotta) jälkeenkin. Ja varhaiseläkkeelle joutuminen tuntui raskaalta: 

”Se on kova paikka kuulla, että sun työt on tehty nyt, kun sairauden takia jou-
tuu lopettamaan. Se kävi kipeesti.
     Pitäisi olla mahdollisuus jatkaa ainakin osa–aikaisesti, ettei kaikki lopu 
yhtäkkiä”. (Pentti Vartiainen)
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Suomi mielessä

Suhde Suomeen ei kuulunut varsinaisesti tutkimukseeni, mutta asia tuli esille 
monissa keskusteluissa. Suurin osa suomalaisista tuli Ruotsiin sillä mielin, että 
muutaman vuoden kuluttua palataan takaisin. Eli kuten Veikko sanoo ”Hankitaan 
se pyhimysraketti...” (eli tietty Volvon urheilumalli, jota Simon Templar eli Pyhimys, 
Leslie Chartersin luoma fiktiivinen brittiläinen seikkailijahahmo, ajoi TV–sarjassa 
1960–luvulla). On kuitenkin kiinnostavaa havaita, että vaikka useat haastattele-
mistani palasivat muutaman työvuoden kuluttua Suomeen sotaväkeen, he tulivat 
armeijan jälkeen takaisin. Moni toi vielä vaimon tai tyttöystävän mukanaan, minkä 
voi tulkita vakiintumiseksi Ruotsiin. Arja Pasanen–Gustavsson, joka myöhemmin 
työskenteli Metallin ammattiliiton paikallistoimistossa Göteborgissa kertoo, 
että moni palasi Suomeen, kun telakat alkoivat vähentää väkeä. Eero puolestaan 
muistaa, miten Suomesta päin yritettiin värvätä tuolloin telakkatyöntekijöitä, 
mutta monikaan ei ollut innostunut lähtemään. Lasten koulunkäynti on tuolloin 
ollut vaikuttava tekijä. Pertti Lehto katuu, kun ei lähtenyt silloin, kun poika oli 
kouluiässä ja kävi suomalaisella luokalla. Nyt se tuntuu myöhäiseltä: ”nyt ovat 
lapset ja lastenlapset täällä, ei ole helppo lähteä.”

Suomeen muutto on kangastellut eri aikoina. Jotkut ovat jopa ryhtyneet toimen-
piteisiin palatakseen, mutta aina on tullut jokin este. Tai kuten Esa Kultti asian 
ilmaisee: ”Ei tunne olevansa oikein kotona Suomessa, jos ei Ruotsissakaan.”

Joillakuilla on edelleen tiivis yhteys entiseen kotimaahan, mutta edellytyksenä 
on silloin, että Suomessa on kiinteä paikka, kesämökki tai muu. Risto asuu eläke-
päivinään lähes puoli vuotta Suomessa ja tuo marjat ja sienet mukanaan. Yhteys 
Suomeen säilyy ainakin niin kauan, kun omat vanhemmat ovat elossa.

Suomen sukukulaisten odotetaan vierailevan myös Ruotsissa. Sirpa Mäkitalolle 
paluukokemus oli pettymys ja hän on tyytyväinen siitä, että hän ehti palata takai-
sin Ruotsiin ennenkuin sai lapsenlapsia. Pentti Vartiainen puolestaan asuu talvet 
Portugalissa, kesät Ruotsissa.

Haastattelemistani useimmat ovat asuneet Ruotsissa lähes koko työikänsä. Monilla 
on maassa omakotitalo, ehkä kesämökki järven rannalla ja vene, tai asuntoauto. 
Lapset ja lastenlapset viimeistään ovat saaneet jäämään Ruotsiin.
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Viimeinen varvi, eli Citytelakka vuonna 2015

Göteborgissa on edelleen pieni jäänne vanhasta telakkaepookista, joka alkoi 
Keillerin verstaasta vuonna 1841. Ensimmäinen laiva rakennettiin vuonna 1847, 
ja yrityksen nimi Götaverken AB vahvistettiin vuonna 1916.

Kun Arendalin uudistelakka valmistui vuonna 1963, jatkui varsinainen laivojen 
kokoonpano siellä. Entinen Götaverken jäi kaupunkitelakaksi, joka vähitellen 
erikoistui korjaus– ja huoltotöihin. Sitä käyttivät myös Eriksberg ja Lindholmen. 
Citytelakka saneerattiin ja sinne rakennettiin uusi uiva telakka, joka pystyi ot-
tamaan 250 000 tonnin rahtilaivoja huoltoon ja korjattavaksi. Uusi Citytelakka 
vihittiin käyttöön juhlavasti kuninkaan läsnäollessa vuonna 1976 ja toimitusjoh-
tajaksi tuli Erkki Persson. Öljykriisi, ja myöhemmin telakkakriisi, sotki suunni-
telmat ja pian huomattiin, että telakalla oli huomattava ylikapasiteetti. Vuonna 
1976 työntekijöitä oli 6 200, mutta vuoteen 1980 mennessä määrä oli supistunut 
1 350 työntekijään (Östlund 2014, 70 ja 86). Toiminta lopetettiin vuonna 1989, 
mutta aloitettiin uudelleen 1993, jolloin työntekjät ottivat telakan omistukseen-
sa. Työntekijöitä oli aluksi vain 85. Haastateltavistani Jukka Tamminen ja Matti 
Harju olivat mukana tässä ryhmässä. He kertoivat, ettei telakka koskaan aiemmin 
ollut menestynyt niin hyvin kun työntekijöiden omistuksessa.

Vuonna 2000 hollantilainen DAMEN Shiprepairs Group osti yhtiön ja nimeksi tuli 
silloin DAMEN Shiprepair Götaverken. Huoltoja ja korjauksia riitti reilut kymme-
nen vuotta, mutta jo 2011 alkoi näkyä merkkejä tilausten vähentymisestä. Henki-
lökuntaa vähennettiin, mutta se ei riittänyt, vaan huhtikuussa 2014 irtisanottiin 
jäljellä olleet 70 työntekijää. Omistaja ilmoitti, että telakka lopetetaan. Omistajan 
perustelut olivat: ”heikko merenkulkutilanne Skandinaviassa, korjaustelakoiden 
kasvu Baltiassa ja kruunun heikko kurssi”. Mutta näin helposti ei tätä 1800–luvun 
puolivälissä perustettua telakkaa lopetettu. Vuoden 2014 lopulla saattoi Citytela-
kan kohtaloa seurata kuin jännitysnäytelmää. Osapuolina olivat omistajan ohella 
Göteborgin kunta, ympäristöviranomaiset ja telakan työntekijät.

Olen tiivistänyt paikallisen päivälehden, Göteborgs Postenin (GP) raportoinnin 
Citytelakan vaiheista syyskaudelta 2014 ja kevätkaudelta 2015.

11.8.2014 ”Cityvarvetin tulevaisuus entistä epävarmempi”, otsikoi GP. Omistajan 
palkkaaman juristin mukaan ratkaisun piti tapahtua jo heinäkuussa, mutta elo-
kuussa ei mitään ollut tapahtunut. Hän syytti lomakautta. Töitäkin oli hiljakseen 
tehty vielä heinäkuussa. Samanaikaisesti kunnalliset yhtiöt olivat nostaneet asian 
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Göteborgilaishuumorin mukaan joku on käynyt peittämässä viimeisen telakan nimen 
ensimmäisen kirjaimen D. Kuva: Jukka Tuominen.

poliitikkojen pöydälle vedoten siihen, että Göteborgissa, perinteikkäänä telakka-
kaupunkina, tulee säilyttää yksi telakka.

29.8.2014 Omistajan juristi ilmoitti henkilökunnalle, että telakka myydään pala 
palata, koska ostajatarjokkaita toiminnan jatkumiseksi ei ole ilmaantunut. Sa-
manaikaisesti maanomistajan, eli kunnallisen yhtiön Älvstranden Utvecklingin 
edustaja tähdensi, että toivoa ei ole menetetty, vuokrasopimusta voidaan tarvit-
taessa muuttaa edullisemmaksi.

17.9.2014 GP otsikoi: ”Toivo elää Cityvarvetin pelastamiseksi”. Lehtijutusta ilmeni, 
että toimihenkilöt punoivat salassa suunnitelmaa, jolla toimintaa voitaisiin jat-
kaa. Ketkä olivat hankkeen takana, sitä ei haluttu sanoa. Ilmeisesti joukossa oli 
ainakin alihankkijoita ja entisiä työntekijöitä. Myös kunta osoitti kiinnostusta, ja 
salaisia neuvotteluja luonnehdittiin vakuuttaviksi.

20.9.2014 GP otsikoi: ”Omistajan ilmoitusta odotetaan tutisten”. Parikymmentä 
toimihenkilöä yhdessä joidenkin alihankkijoiden ja kunnan edustajien kanssa 
oli jättänyt omistajalle tarjouksen, jonka mukaan toiminta olisi pelastettavissa. 
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Henkilökunta ryhtyisi omistajaksi, työntekijöitä palkattaisiin joustavasti tarpeen 
mukaan ja kunta alentaisi vuokraa. Huollettavia laivoja olisi tulossa, joten pää-
töstä odotetaan pikaisesti.

Kunnan yhtiö Älvstranden Utveckling tähdensi hankkeen tärkeyttä. Mutta sitten 
tuli taas takaisku.

11.11.2014 kertoo GP: Telakan ympäristössä ja sen edustalla joen pohjassa on 
melkoinen määrä ympäristömyrkkyjä, jotka on saneerattava ennen kuin toimin-
ta voi jatkua. Puhdistaminen maksaisi yli 100 miljoonaa kruunua. Kuka maksaa 
saneerauksen? Uusi omistaja, nykyinen omistaja vai entiset omistajat? Mikään 
osapuoli ei ole valmis panostamaan miljoonia kruunuja ympäristön saneerauk-
seen. Ympäristöviranomainen on vaatimuksessaan ehdoton. Toiminta ei voi jat-
kua, ellei aluetta puhdisteta ympäristömyrkyistä.

15.11.2014 Kunnan ympäristöviranomainen vaati nykyistä telakan omistajaa 
puhdistamaan alueen pikaisesti. Omistajan edustaja torjui vaatimuksen. Asian-
tuntija oli tutkinut telakan pohjan ja todennut, että 180 000 kuutiometriä joen 
pohjaa on ruopattava, jotta myrkyllinen TBT saadaan puhdistetuksi. Kustannus 
on arviolta 300 miljoonaa kruunua.

17.11.2014 eli pari päivää myöhemmin GP:ssä on uutinen, jossa todetaan, että 
yritykset telakan toiminnan pelastamiseksi jatkuvat.

19.11.2014 GP otsikoi: ”Ympäristöpäätös uhkaa uutta telakkastarttia”. Toimihen-
kilöiden edustaja korostaa, että periksi ei vielä ole annettu, mutta ympäristövas-
tuu olisi liikaa.

27.11.2014 on dramaattinen otsikko: ”Götaverken myydään pala palalta verkos-
sa”. Uutisen mukaan omistajan palkkaaman juristin, Morgan Hallénin tehtävänä 
on alusta pitäen ollut lopettaa toiminta ja myydä mikä on myytävissä. Hallén on 
nyt vahvistanut myyntihuhut. Tarkoitus on myydä verkkohuutokaupassa tela-
kan eri osiot PD Onlineauktioner–yhtiön kautta. Kyseessä on tuhansia koneita ja 
laitteita, joiden arvoksi lasketaan 15–20 miljoonaa kruunua. Hallén tähdentää, 
että kaksi uivaa telakka ja neljä satamanosturia myydään muuta kautta maail-
manmarkkinoilla.

5.12.2014 Vahvistetaankin myynti Göteborgs Postenissa sekä yrityksen ilmoituk-
sessa että lehtiarikkelissa, joka on otsikoitu: ”Neljä satamanosturia kaupan”. Si-
ten myös satamanosturit aiotaan huutokaupata verkossa vastoin aiempaa tietoa.
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10.12.2014 kerrotaan, miten telakan portit ovat olleet auki, jotta ostajaehdok-
kaat ovat voineet käydä paikan päällä tutustumassa myytäviin koneisiin ja lait-
teistoihin. Myynnissä on jopa työvaatteita. Verkkohuutokauppayhtiön johtaja 
kertoo, että kiinnostus myytäviin tavaroihin on ollut suuri. Kaksi uivaa telakkaa 
on kiinnostanut jopa Turkkia ja Kanadaa myöten. Verkkohuutokaupat jatkuvat 
maaliskuuhun 2015 asti. Lehden artikkeli oli otsikoitu. ”Götaverken vasaran alla”.

Viimeistään nyt voisi uskoa, että telakkaepookki on lopussa. Mutta tammikuussa 
2015 on Göteborgs Postenissa debattiartikkeli, jonka otsikkona on ”Nosturit ovat 
Göteborgin identiteetin tärkeät tunnusmerkit”. Kirjoittajat ovat kaupunginmuseon 
johtajia ja he tähdentävät, että on korkea aika ryhtyä toimiin telakan nosturien 
säilyttämiseksi nykyisellä paikallaan maamerkkeinä ja ikoneina Göteborgin te-
lakkahistoriasta (GP 4.1.2015).

Ja jatkoa seuraa. Helmikuussa 2015 pidetyssä huutokaupassa samanosturien os-
tajiksi ilmoittautuivat göteborgilaisprofiili Ingvar Oldsberg, rakennusurakoitsija 
Ola Serneke sekä suuryritykset Volvo ja Stena Line.

6.5. 2015 GP kirjoittaa, että Ingvar Oldsbergin satamanosturikauppa on vahvis-
tettu. Oldsberg aikoo lahjoittaa kraanan Göteborgin kaupungille. Hän olettaa, että 
myös muut nosturikaupat vahvistetaan ja satamanosturit jäävät nykyisille pai-
koilleen muistuttamaan kaupungin ainutlaatuisesta telakkahistoriasta.

Satamanostureita. Kuva: Jukka Tuominen
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Telakkasanastoa

puhekielellä suomeksi ruotsiksi
anstellata palkata anställa
bunde maanviljelijä bonde
burdleggninki laidoitus bordläggning
brännare polttaja brännare
centterlinja keskilinja centerlinje
fakki, fakkiklubi ammattiliitto fackförening, –klubb
firma reppufirma, lainafirma lånefirma, främmande firma
flekti tuuletin flekt
företagshälsovård työterveyshuolto företagshälsovård
försekringskassa vakuutuskassa försäkringskassa
föörmanni työnjohtaja förman
gallerplaani ristikkotaso gallerplan
hantaaki kädensija, kahva, ripa handtag
hantlar puntti, punnus hantlar, hantel
hokkipokki kaukalojääpallo hockey–bockey
högskoleprov korkeakoulukoe högskoleprov
informoida tiedottaa informera
instruktööri ohjaaja, kouluttaja instruktör
jaagata jahdata, hätistää jaga
klaarata selvitä, selviytyä klara
klemma liitin, puristin klämma
klipsi tukipala klipps
kofferdammi kaksoislaipio kofferdamm
komvuxi aikuislukio komvux
kontrahti sopimus kontrakt
koplata liittää, yhdistää koppla
kraana nosturi kran
kraanakuski nosturinkuljettaja kranförare
lifti hissi lift
liipata hioa slipa
lipsi=klipsi tukipala klipps
längari kiinnittäjä längare
manhåål kansiaukko, miesluukku manhål, manlucka
maski, hitsausmaski naamari, suojus mask
meislata meislata, taltata mejsla
meriittivärdering meriittien, pätevyyden meritvärdering
 arviointi 
mittvalli keskiosa, väli mittvall
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nästata kiinnittää nästa
paana liukuhihna löpande band
paussi tauko pauss
peti alusta bädd
plaani taso plan
plokata poimia plocka
prikka polvio bricka
rasti tauko rast
riktata oikaista, oikoa rikta
sanssi mahdollisuus chans
sassi alusta chassi
seeffi pomo, päällikkö chef
skarvi liitos, jatkos skarv
skisma erimielisyys skisma
skotti laipio skott
skroovhalli runkohalli skrovhall
slagi kuona slagg
sliipata hioa slipa
sliippari hioja slipare
spantti kaari spant
spiira paalu spira
stapelbädd rakennusalusta stapelbädd
stemplata leimata stämpla
strängi kaari, jänne sträng
tellinki telineet ställning
tokka telakka docka
torrtokka kuivatelakka torrdocka
travessi siirtonosturi, traverssi travers
tuuri vuoro tur
täkki kansi däck
vinkkeli kulmarauta vinkeljärn
värkki, värkmestari työnjohtaja, esimies verkmästare
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Suomalaiset laivanrakentajat 
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RASKAS METALLI

 � ”Alussa tuntui ihan mahtavalta, kun oppi sen hitsauksen.”
 � ”Sitä katsoi ympärilleen ja ajatteli, ompas suurta kaikki.”
 � ”Kyllä minä vielä unissa teen laivoja.”

25 suomalaista laivanrakentajaa kertoo työstään Göteborgin 
suurtelakoilla 1960-1970-luvulla. 

Se oli aikaa, jolloin suomalaisia muutti sadoin tuhansin Ruotsiin, 
jonka teollisuus huusi työvoimaa, ja työstä maksettiin hyvin. 

Inkeri Lamérin kirja Raskas Metalli on tärkeä avaus suomalaisen 
työn lähihistoriaan Ruotsissa.

Kirja kertoo myös Göteborgista teollisuuskaupunkina ja laivan-
rakennuksen ainutlaatuisesta jaksosta kaupungin historiassa.

Suomalaiset laivanrakentajat Göteborgissa
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