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MAALISKUU 2013
ALAN MIELESTÄ

Sähkömaailma julkaisee tällä palstallaan alalla toimivien arvioita ja mielipiteitä
ajankohtaisista ja tärkeistä asioista, ilmiöistä, tapahtumista ja kehitystrendeistä.
Heiltä kysellään myös yritykseen tai vastaajan henkilökohtaiseen elämään liittyvistä asioista.
Tämänkertaisessa tiedustelussa Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STULin jäseniltä
kyseltiin, mistä he saavat tietoa standardimuutoksista, minkälaisia hyötyjä ja
haittoja standardien muutokset heidän mielestään aiheuttavat sekä miten he tiedottavat ja kouluttavat standardien muutoksista henkilöstöään.
Kysely lähetettiin 1691:lle jäsenelle, joista 176 vastasi. Vastausprosentiksi
muodostui siten 10.
Kyselyn tulokset näkyvät oheisista graafeista.

Standardimuutoksista saamme tietoa
Sähköala-lehdestä

56

Sähkömaailma-lehdestä

58

Sähkömaailma-lehden
jäsentiedotteesta

34

Sähköinfo-lehdestä

31

Sähköala.fi:stä

20

Tukesin tiedotteista

75

muista julkaisuista
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liiton tilaisuuksista
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Hyötymielessä standardimuutokset
parantavat sähköturvallisuutta

91

parantavat sähkötyöturvallisuutta

58

estävät harmaata taloutta

15

lisäävät liikevaihtoa

19

lisäävät alan arvostusta

18

yhtenäistävät eurooppalaisia
käytäntöjä

42

laajentavat tarvikevalikoimaa
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lisäävät koulutustarvetta

76

lisäävät kustannuksia

68
29

aiheuttavat byrokratiaa

38

aiheuttavat sekaannuksia
kunnossapito- ja saneeraustöihin

43

vaikeuttavat innovatiivista
toimintaa 5
tapahtuvat liian usein

27

heikentävät kilpailukykyä hetkellisesti
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Standardimuutoksista
koulutamme asentajamme itse

45

koulutamme työnjohtomme itse

21

ostamme koulutukset
asentajillemme

54

ostamme koulutukset
työnjohdollemme

65

teemme itse tiedotteita
henkilökunnallemme

20

jaamme muiden tekemiä tiedotteita
henkilökunnallemme

31
4

tiedotamme muilla keinoin
emme tiedota erikseen
henkilökunnallemme
%

0
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Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STULin historia kootaan yksien kansien
väliin. Historiikki julkaistaan kesäkuun puolivälissä, jolloin liiton perustamisesta tulee kuluneeksi 80 vuotta.
Historiikin aineiston keruu alkoi
viime vuoden kesäkuussa, ja nyt
opus on paria kuvaa vaille valmis.
”Sähkön tuotanto ja jakelu olivat tärkeässä asemassa sota-aikana, mutta kuvia siltä ajalta on ollut hankala löytää. Olen vihdoin
saamassa kuvia sota-ajan sähkötöistä Helsingin Energian kuvaarkistosta”, historiikin kirjoittanut Lauri Dammert kertoo.
Kirjassa olevat valokuvat kuvastavat myös Suomen muuttumista kuluneiden 80 vuoden aikana.
”1930-luvulla ei juuri valokuvattu. 40-luvulta lähtien alkaa
kuvia olla saatavissa. Niistä näkyy, miten virallinen Suomi oli ja
kuinka arvokas tilaisuus valokuvaushetki oli: kuviin on aseteltu
parhaisiinsa pukeutuneita, vakavia ihmisiä.”
Vuosikymmenten saatossa olemukset, ilmeet ja asut ovat muuttuneet rennommiksi. Toimittajan
ja valokuvaajan töitä tekevä
Dammert otti itsekin kirjaan
muutaman kuvan, mutta kertoo
valtaosan historiikin kuvista löytyneen STULin mittavasta kuvaarkistosta.

Listaykkösillä
ajankuvaa

Haittamielessä standardimuutokset

lisäävät ongelmia työmailla

STULin historiikissa
on pensselinvetoja
80 vuoden ajalta
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Tekstiä varten Dammert penkoi
STULin arkiston asiakirjoja. Löytyipä arkiston uumenista liiton
perustamisasiakirjakin. Lisäksi
Dammert haastatteli pariakymmentä sähköalan vaikuttajaa.
STULin viestintäosasto antoi
vinkkejä kiinnostavista haastateltavista.
”Leivoin tiedot päätekstiin ilman varsinaista lähdetietoa, koska sain samoja tietoja useasta
lähteestä tai monelta haastateltavalta. Vain muutamilla haastatelluista on päätekstissä suoria sitaatteja. Mittavimmin ääneen
pääsee pitkäaikainen toimitusjohtaja Pekka Sallinen.”
Sallinen kertoi Dammertille
soittaneensa suomalaisia työväenlauluja ja Irwiniä, kun hän ajoi
ympäri Suomea värväämässä
uusia jäseniä.
”Tästä vaimoni (kirjailija Maria Syvälä) keksi, että voisin lisätä lukujen alkuun tietoja juuri sen
ajankohdan listaykkösistä ja suosituimmista musiikkityyleistä. Ne
palauttavat lukijan mieleen kunkin ajanjakson tunnelmat ja ilmapiirin.”
Dammert halusi kirjoittaa historiikin keskeisistä henkilöistä
myös lyhyen luonnehdinnan, etteivät nämä jäisi vain puhuviksi
päiksi.

Tiedonkeruun
rakastaja
Tiedonkeruun rakastajaksi itseään kuvaava Lauri Dammert keksi tarjota STULin lehdille lopputalvesta 2012 juttusarjaa sähkölaitteiden historiasta jääkaapista
raitiovaunuun. Ideasta innostuttiin, ja yhteistyön jatkoksi hänelle ehdotettiin liiton historiikin
kirjoittamista.
Vuodesta 1974 vuoteen 2006
Ruotsissa, Tanskassa ja Islannis-

Toimittaja, valokuvaaja ja graafinen suunnittelija Lauri Dammert on
kahlannut läpi STULin historiaa ja haastatellut sähköalan vaikuttajia eri vuosikymmeniltä. Tuloksena on pian julkaistava 80-vuotishistoriikki.

sa asunut Dammert on kirjoittanut muutakin kuin lehtiartikkeleita. Esimerkiksi Pohjoismaiden
ministerineuvoston työmarkkinaja työympäristöosaston tiedotusprojektin johtajana hän kirjoitti
isoista tutkimusprojekteista yhteenvetoja ja niiden sisältöä popularisoivia artikkeleita.
”Olen tottunut kahlaamaan läpi
suuria määriä asiakirjoja ja etsimään niistä oleellista. Historia on
lempiaiheeni, joten tämä projekti
on ollut hyvin mieluinen.”

Valtamerialuksen
ohjausta
Historiikkiprojektista päätettiin
vuoden 2012 keväällä. Alun tiedonkeruu ja haastatteluaikojen
sopiminen vei aikaa.
”Aikataulu on ollut hyvä. Liian
usein tällaisia projekteja aletaan
suunnitella viime tipassa. Historiikin kirjoittaminen on kuin valtamerialuksen ohjaamista: liikkeelle lähtö on hidasta, mutta kun
laiva on saanut vauhtia ensimmäisten merimailien jälkeen, se
jatkaa etenemistään tasaisen tehokkaasti”, Dammert kuvaa.
Hän ei halua nostaa mitään asiaa tai tapahtumaa liiton historiassa ylitse muiden. Dammert arvostaa sitä henkilöistä ja olosuhteista
riippumatonta, johdonmukaista
edunvalvontatyötä, jota liitto on
tehnyt vuosikymmeniä.
”Kirjan tekijänä olen myös vai-

kuttunut siitä, kuinka hämmästyttävä alan tuntemus liiton työntekijöillä on. Olen saanut upean kuvan sähköalan vaikuttajista ja toimijoista. Korkean tason pätevyyttä löytyy!”
Dammert haluaa myös kiittää
liittoa tuesta ja erinomaisesta yhteistyöstä historiikkiprojektissa.
Vaikka historiikki on satasivuinen, jäi paljon sanomattakin.
”80 vuodessa on ehtinyt tapahtua niin paljon, että yhdessä kirjassa toin esiin vain nopeita pensselinvetoja kaikesta siitä, mitä on
tehty. Vähintään yhtä tärkeää
kuin käännekohdat ja juhlahetket
on se huomiotta jäävä, mutta hyvin tehty arkityö, johon kaikki
menestys pohjautuu”, Dammert
muistuttaa.
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