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Johdanto

kin asiakirjat katoavat omistajavaih-
dosten, muuttojen ja johtohenkilöiden 
kuolemien yhteydessä. Vesi-Pekan ar-
kistot ovat hävinneet miltei täydellises-
ti. Kansallisarkistossa ovat säilyneet yh-
tiöstä Kaupparekisteriin luovutetut tie-
dot. Pirstaleista tietoa on vielä yksittäi-
siä rakennustöitä koskevissa kirjoituksis-
sa, työkohteiden rakennuttajien ja Maa- 
ja vesitekniikan tuen arkistoissa sekä ve-
sipekkalaisten muistissa, heidän hallus-
saan olevissa asiakirjoissa ja valokuvissa. 
Kerätyn materiaalin kokoaminen kirjak-
si tuli tehtäväkseni sen vuoksi, että olen 
aikaisemmin kirjoittanut kirjan ”Ruop-
paustyöt”, joka käsittelee myös Vesi-Pe-
kan ruoppaajia ja työmaita.

Tämä kirja muodostuu kahdes-
ta osasta. Ensimmäisenä on lyhyehkö 
Vesi-Pekan historia. Asiakirjojen puut-
teen vuoksi se on jouduttu kirjoittamaan 
osittain muistinvaraisesti. Toiseen osaan 
on koottu Vesi-Pekan entisten työnte-
kijöiden muistelmia, joiden tarkoituk-
sena on täydentää ja elävöittää yrityk-
sen toimintaa ja sen työmaiden tapah-
tumia sekä luonnehtia vesipekkalaisia, 
jotka ovat omistautuneet poikkeukselli-
sen hankaliin töihin. Lisäksi kirjassa on 
työntekijäluettelo, koneluettelo ja ruop-
paussanasto. Vesi-Pekan palveluksessa ol-
leiden työntekijöiden luettelon on koon-
nut Juha Tenkanen lukuisten vesipekka-
laisten avustamana. Luettelosta puuttuu 

Vesipekkalaiset kuuluvat merkit-
tävään ja merkilliseen ihmisla-
jiin, joka on häviämässä. Jäljellä 

on enää joitakin satoja yksilöitä. Heidän 
kohtalonaan on ollut joutua Vesi-Pekka- 
nimisen yrityksen palvelukseen ja lumoi-
hin niin, että he ovat olleet yhdessä tar-
vittaessa valmiit äärimmäisiin työpon-
nistuksiin öin ja päivin epäinhimillisis-
sä olosuhteissa. Tätä valmiutta on sanot-
tu Vesi-Pekan hengeksi, mikä ilmiö vai-
kuttaa heissä vieläkin yli 20 vuotta yri-
tyksen katoamisen jälkeen. Työssä syn-
tynyt ystävyys on säilynyt ja vesipekka-
laisten kokoontuessa yhteisiin tapaami-
siin he ylpeydellä ja kaihomielin muiste-
levat saavutuksiaan.

Vesi-Pekka oli maa- ja vesirakennus-
alalla toimiva yritys, joka saavutti ruop-
pauksessa ja vedenalaisessa louhinnassa 
Suomessa ehdottoman valta-aseman ja 
oli lopulta myös kansainvälisesti merkit-
tävä urakoitsija. Yritys kasvoi 30 vuodes-
sa vaihteleville kotimarkkinoilleen liian 
suureksi, joten yhdistyminen vielä suu-
rempaan kansainväliseen yritykseen tuli 
välttämättömäksi. Yrityskauppa hävitti 
Vesi-Pekan, joten vesipekkalaisiakaan ei 
enää synny.

Maa- ja vesitekniikan tuki ry:n hal-
lituksen puheenjohtaja Timo Maasillan 
aloitteesta ryhdyttiin kokoamaan Vesi-
Pekasta jäänyttä materiaalia. On häm-
mästyttävää kuinka nopeasti yritysten-
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pääosa lyhytaikaisessa työsuhteessa olleis-
ta työntekijöistä.

Kirjassa esitetyt hintatiedot on esitet-
ty myös nykyisessä hintatasossa euroina 
(€). Eurohinta on sulkeissa heti alkupe-
räisen markka- tai dollarimäärän jälkeen. 
Muutos on tehty Tilastokeskuksen jul-
kaisemilla rahanarvokertoimilla vuoden 
2007 hintatasoon.

Kirjaan koottuja tietoja ja valokuvia 
olen saanut lukuisilta henkilöiltä. Erityi-
sen arvokasta apua ovat antaneet Juha 
Tenkanen, Timo Maasilta, Pekka Arppe, 
Olli Laine ja Eila Koskinen. Kuvien ot-
tajista ei yleensä ole tietoa. Kuvatekstin 
lopussa sulkeissa mainitaan kenen hal-
lussa on alkuperäinen valokuva.

Vesi-Pekan ensimmäisen ruoppaajan 
”Yks-Pekan” miehistö. (Asko Forsberg)





I – OSA
Urakoitsijan historia
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Yrityksen perustaminen

Oy Vesi-Pekan perustava kokous pidet-
tiin Helsingissä 6.1.1951. Läsnä olivat 
August ja Aino Ahonen sekä Ilmari ja 
Lyyli Ahonen. Kokouspäivänä päivätys-
sä yhtiöjärjestyksessä sanotaan, että ”Oy 
Vesi-Pekan tarkoituksena on harjoittaa 
maansiirtourakointia ja louhintaa, tehdä 
vedenalaisia töitä, suorittaa vastaavanlai-
sia tutkimuksia ja suunnitteluja sekä har-

joittaa niihin liitty-
vää muuta toimin-
taa”.

Uuden yhtiön 
johtokunnan pu-
heenjohtajaksi va-
littiin helsinkiläi-
nen työnjohtaja 
August Ahonen ja 
varsinaisiksi jäse-
niksi rouvat Aino 

ja Lyyli Ahonen. Johtokunnan varajäse-
neksi valittiin elimäkeläinen liikennöitsi-
jä Ilmari Ahonen, josta tuli Oy Vesi-Pe-
kan ensimmäinen toimitusjohtaja.

Perustetun yhtiön osakepääoma oli 
400 000 mk (11 200 €), joka muodos-
tui kahdeksasta 50 000 markan (1400 €) 
osakkeesta. Kukin perustajajäsen hankki 
kaksi osaketta.

Yhtiön perustamisaikana oli tapa-
na, että valtio, kunnat ja suuret yksityi-
set yritykset tekivät rakennustyönsä itse 
omana työnä. Julkista rakentamista kah-
litsivat 1950-luvun alussa alkanut työt-
tömyys ja rahoituksen lyhytjänteisyys. 
Elettiin rakennuskoneiden tuontisään-
nöstelyn aikaa. Eurooppalaiset ja eräät 
amerikkalaiset koneet vapautuivat li-
senssipakosta vasta vuonna 1956. Vain 

kiireellisesti tehtävät siirtoväen asuttami-
seen ja elintarvikeomavaraisuuteen liit-
tyneet maarakennustyöt voitiin teettää 
urakoitsijoilla.

Jälleenrakennuskauden tärkein maa-
rakennusurakoitsija oli Pellonraivaus 
Oy, joka oli perustettu vuonna 1940 te-
kemään uudisraivaustöitä koneellisesti. 
Vuonna 1945 Pellonraivaus Oy solmi 
maatalousministeriön asutusasiainosas-
ton (ASO) kanssa 100 000 hehtaarin rai-
vaussopimuksen, jonka kestoaika oli 10 
vuotta. Samalla valtio tuli yhtiön osak-
kaaksi. Valtio antoi Pellonraivaus Oy:lle 
lainan ja oikeuden hankkia liittoutunei-
den ylijäämävarastosta suuren määrän 
raivaustöihin soveltuvia työkoneita. Pel-
lonraivauksella oli 1950-luvun alussa yli 
200 raivaustraktoria ja toistakymmentä 
kaivukonetta.

Toinen tärkeä maa- ja vesirakennus-
alan urakoitsija oli vuonna 1942 perus-
tettu Vesiteknillinen Insinööritoimisto 
Oy (myöhemmin Vesto Oy). Yrityksen 
alkutaival on mielenkiintoinen erityisesti 
siitä syystä, että Oy Vesi-Pekan toimin-
ta haarautuu Vesiteknillinen Insinööri-
toimisto Oy:stä.

Teknillisestä korkeakoulusta valmis-
tuneiden maanviljelysinsinöörien mil-
tei ainoa työnantaja oli Maataloushalli-
tus. Koska valmistuneiden insinöörien 
työnsaanti oli käynyt vaikeaksi ja valtion 
palkkoihin oltiin yleisesti tyytymättömiä, 
54 valtion palveluksessa olevaa maan-
viljelysinsinööriä päätti perustaa oman 
yrityksen. Heidän käsityksensä mukaan 
Suomesta puuttui pätevä maa- ja vesi-
rakennustöihin erikoistunut urakoitsija-

August Ahonen
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kunta, joka voisi tehdä sellaiset työt, joi-
hin järjestyisi rahoitus ilman valtion tu-
kea. Sota-ajan vuoksi yhtiö ei aloittanut 
heti toimintaansa. Talvella 1945 Veikko 
Salaspuro, joka oli ollut yhtiön hallituk-
sen puheenjohtaja, palkattiin käynnis-
tämään työt ja nimitettiin Vesiteknilli-
sen Insinööritoimiston toimitusjohtajak-
si. Yllättäen Salaspuro siirtyi miltei heti 
vuonna 1945 Pellonraivaus Oy:n maara-
kennusosaston päälliköksi. Näin maara-
kennusurakointia hallitseva yritys yritti 
estää kilpailijan tulon toimialueelleen.

Vesiteknillinen Insinööritoimisto va-
litsi uudeksi toimitusjohtajaksi Ossi Ki-
velän. Pian yhtiö sai huomattavia kaivu- 
ja pengerrystöitä Leivonmäeltä ja Asko-
lasta. Työt sai hoitaakseen Veli Haka-
ri. Rakennustöiden valmistuttua Kive-
lä ryhtyi houkuttelemaan Hakaria py-
syvästi Vesiteknilliseen Insinööritoimis-
toon. Lopulta Hakari suostui, kun hä-

nestä tehtiin yhtiön teknillinen johtaja 
ja toimitusjohtajan varamies.

Kasvavan yhtiön piti saada kaivuko-
neita ja ulkopuolista rahoitusta. Veli Ha-
kari ja hallituksen puheenjohtaja Pent-
ti Kaitera saivat neuvoteltua Kansanelä-
kelaitoksen Vesiteknillisen Insinööritoi-
miston osakkaaksi ja lainoittajaksi. Myös 
ASO osallistui koneiden rahoitukseen, 
mistä seurasi että tarvittavat hankintali-
senssit saatiin, mutta koneet oli pidettä-
vä laina-ajan maanhankintalain mukai-
sissa töissä. Yhtiö osti vuoden 1946 alus-
sa Ranskasta ja Belgiasta edullisesti Ame-
rikan armeijan ylijäämävarastosta kuu-
si 0,6 m3:n kauhoin varustettua Limaa 
ja kaksi 0,4 m3:n Bucyrus-Erietä. Nämä 
konetyypit oli arvioitu tehdyissä selvi-
tyksissä parhaiksi.

Ossi Kivelä oli vuosina 1946-48 pi-
dätettynä epäiltynä asekätkennästä. Tänä 
aikana yhtiön toimitusjohtajana oli Veli 

Liittoutuneiden ylijäämävarasto. (Maankuivatuksen historiaa)
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Hakari. Vuonna 
1947 Veikko Salas-
puro tuli takaisin 
Vestoon yhtiön työ-
päälliköksi. Vuonna 
1951 Hakari irtisa-
noutui Veston pal-
veluksesta.

Oy Vesi-Pekan 
yhtiökokouksessa 

14.4.1952 johtokunnasta erosivat Ilma-
ri ja Lyyli Ahonen ja tilalle tulivat Veli 
ja Eva Hakari. Uuden johtokunnan pu-
heenjohtajaksi valittiin Veli Hakari, va-
rapuheenjohtajaksi August Ahonen, jäse-
neksi Aino Ahonen ja varajäseneksi Eva 
Hakari. Ilmari Ahosen tilalle yhtiön toi-
mitusjohtajaksi tuli Veli Hakari. Heti pe-
rään 2.5.1952 pidettiin ylimääräinen yh-
tiökokous, jossa osakepääoma korotet-
tiin 2 500 000 markkaan (66 900 €).

Vesi-Pekka oli päässyt vuonna 1951 
rakennustöiden alkuun Iijoen uittoväylä-
työmaalla, missä Ilmari Ahonen oli ollut 
aikaisemmin kuorma-autoilijana. Työn 
saantia taisi helpottaa myös se, että uitto-
väylätyömaan pääurakoitsijana oli Vesto.

Ensimmäiseksi kaivukonehankin-
naksi oli suunniteltu Pikku-Jussia, mut-
ta Hakari halusi tehokkaamman koneen. 
Vuonna 1952 yhtiöön hankittiin RB-
19, jonka kauhakoko oli 0,5 m3. Vuo-
den 1952 ja 1953 työmaita olivat Kot-
kan raakasokeritehtaan pohjan kaivu ja 
Tuuloksessa Suolijärven ja Osmajärven 
välinen kanava. Vuonna 1953 hankit-
tiin venäläinen 0,6 m3:n kauhalla varus-
tettu kaivukone E-505. Kone sai lem-
pinimeksi ”Molotov”, joka sitten lyhe-
ni ”Moloksi”.

Aluksi yhtiön toimisto oli Mannerhei-
mintiellä Hakarin asunnossa ja myöhem-
min pienessä huoneistossa Kaivokadulla.

Vuonna 1954 
yhtiön toiminta laa-
jeni huomattavasti. 
Seuraavina Vestos-
ta siirtyivät Vesi-
Pekan palveluk-
seen ja omistajik-
si dipl. ins. Veikko 
Salaspuro ja raken-
nusmestarit Jaakko 

Forsberg ja Aarne Vanha-Aho. Hakarin 
mielestä yhtiön piti harjoittaa myös työ-
kohteiden suunnittelua. Tästä syystä yli-
määräisissä yhtiökokouksissa 2.1.1954 ja 

Veli Hakari

Vesi-Pekan ensimmäinen kaivukone.   
(Asko Forsberg)

”Molo” Reposaaren tietyömaalla 1953.   
(Pauli Soikkeli)

Veikko Salaspuro
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6.2.1954 yhtiön nimi muutettiin Insi-
nööritoimisto Oy Vesi-Pekaksi. Uusitus-
sa yhtiöjärjestyksessä sanottiin: ”Yhtiön 
tarkoituksena on harjoittaa maa-, vesi- ja 
tienrakennuksen urakointia, vastaavan-
laista neuvottelevaa insinööritoimintaa 
sekä kauppaa ja näihin liittyvää muuta 
toimintaa”. Heti perään 21.3.1954 pide-
tyssä varsinaisessa yhtiökokouksessa osa-

kepääoma korotettiin kaksinkertaiseksi, 
jolloin Salaspuro, Forsberg ja Vanha-Aho 
pääsivät osakkaiksi. Yhtiön omistus ja-
kautui sataan 50 000 markan hintaiseen 
osakkeeseen, jotka oli merkitty Vesi-Pe-
kan varsinaisten puuhamiesten kesken 
seuraavasti:

Veli Hakari ja vaimo 29 osaketta
Veikko Salaspuro 
ja vaimo   29 osaketta
August Ahonen 
ja vaimo   19 osaketta
Jaakko Forsberg  15 osaketta
Aarne Vanha-Aho    8 osaketta
 
Määräävän aseman yhtiössä ottivat Ha-
kari ja Salaspuro. Heidän kesken oli tär-
keää vallan tasajako.

Vesi-Pekan omistajaperheet: August Ahonen ja kuva, Aino Ahonen, Veli Hakarin muotokuva, Eva Hakari, 
Veikko Salaspuron muotokuva sekä Hilkka Salaspuro. (Eila Koskinen)

Jaakko Forsberg Aarne Vanha-Aho
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Yksityishenkilöiden Vesi-Pekka

”Yks-Pekka” Vuolenkoskella kesällä 1957. (Juha Tenkanen)

”Yks-Pekan” voimansiirto tapahtui hihnojen avul-
la. (Auli Forsberg)

Kaikki Vesi-Pekan omistajat työskenteli-
vät myös yhtiön johtotehtävissä. Hakari 
hoiti töiden hankintaa ja rahoitusta, Sa-
laspuro oli työpäällikkö ja Forsberg, Aho-
nen sekä Vanha-Aho toimivat työmaiden 
päällikköinä. He olivat Veston toiminnas-
ta oppineet, että maa- ja vesirakennusalal-
la pärjääminen perustuu tehokkaisiin työ-
koneisiin ja työmaaosaamiseen. Näihin 
kahteen asiaan he päättivät keskittyä.

Uuden yrityksen mahdollisuudet 
hankkia kalliita ja luvanvaraisia koneita 
olivat rajalliset. Luoton saanti rahalaitok-
sista oli tuohon aikaan perin vaikeaa. Jos 
lainaa sai, sitä sai vain kattavia vakuuksia 
vastaan. Yhtiön oli hankittava koneen-
sa omalla rahoituksellaan tai omistajien-
sa antamilla vakuuksilla. Yrittäminen on 
tosi kovaa puuhaa silloin, kun joutuu si-
toutumaan koko omaisuudellaan riski-
alttiiseen yritykseen.
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Vuonna 1954 Vesi-Pekka sai Kemis-
tä Kemi Oy:ltä ruoppaustyön, jota varten 
se hankki Iijoen uittoyhdistykseltä van-
han ketjukauharuoppaajan, jonka kauha-
koko oli 75 litraa. Ruoppaajalle annettiin 
nimeksi ”Yks-Pekka”. Samana vuonna yh-
tiö hankki myös ensimmäisen puskuko-
neensa, joka oli 25 tonnin painoinen HD 
20. Puskukonetta tarvittiin etenkin uitto-
väylien perkaustöissä ja tietöissä.

Yhtiökokouksessa 19.3.1955 joh-
tokuntaan valittiin Hakari, Salaspuro, 

Uittoväylän perkausta Kiiminkijoella 1954. (Asko 
Forsberg)

Imuruoppaaja ”Pekka II”. (MKL)

Kaivukone Lima 703. (Pauli Soikkeli)

Ahonen ja varajäseneksi Forsberg. Haka-
ri jatkoi yhtiön toimitusjohtajana, mut-
ta hän luopui johtokunnan puheenjoh-
tajuudesta Salaspuron hyväksi.

Vuonna 1955 Vesi-Pekkaan hankit-
tiin ensimmäinen imuruoppaaja, koska 
imuruoppaustöillä oli kysyntää. Siihen 
mennessä muilla yrityksillä kuin Vestolla 
ei ollut imuruoppaajia. Kymmenen tuu-
man imuruoppaaja hankittiin Hollannis-
ta ja sen nimeksi tuli ”Pekka II”. Lisäksi 
hankittiin entisiä suurempi kolmas kai-
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vukone Lima 703, jossa oli jo 1,3 m3:n 
kokoinen kauha. Tämän koneen lempi-
nimi oli ”Jari”.

Yhtiön toiminta kasvoi nopeasti. Lii-
kevaihto oli molempina edellisinä vuo-
sina miltei kolminkertaistunut. Se  ylit-

ti jo 150 milj. mk (4,3 milj. €). Vesi-Pe-
kan johtoon tarvittiin uutta väkeä. Ha-
kari palkkasi vuonna 1956 dipl.ins. Olli 
Laineen työpäällikkötehtäviin. Vuoden 
uudet konehankinnat olivat kaivukoneet 
BE 51 (kauhakoko 2 m3) ja Lima 1601 
(kauhakoko 3 m3) sekä 27 tonnin pus-
kutraktori HD 21. Huomattavia työmai-
ta oli mm. Kemissä sekä Ähtävänjoella, 
missä Vesi-Pekka jo harjoitteli matalassa 
joessa käsiporauksella tehtyä vedenalais-
ta louhintaa ilman sukeltajaa. Vuosi oli 
menestyksekäs. Konehankinnoista huo-
limatta tilinpäätökseen kirjattiin vuoden 
voitoksi 3,3 milj. mk (0,1 milj. €).

Yhtiökokouksessa 25.2.1957 Vesi-
Pekan osakepääoma korotettiin kaksin-
kertaiseksi eli 10 milj. markkaan (0,23 
milj. €). Jokainen osakas sai merkitä yhtä 
monta uutta osaketta kuin hän omisti 
vanhoja.

Olli Laine

Vesi-Pekan ensimmäinen yritys tehdä vedenalais-
ta porausta ilman sukeltajaa tehtiin Ähtävänjoella 
1956. (Auli Forsberg)
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Vesi-Pekan toimisto muutti väljem-
piin tiloihin. Uusi osoite Helsingissä oli 
Eteläesplanadi 22 B.

Vuoden aikana ketjukauharuoppaaja 
”Yks-Pekka” siirrettiin Kemistä Vuolen-
kosken voimalaitoskanavan ruoppaus-
työhön lähelle Heinolaa. Siellä ruopat-
tiin noin 100 000 m3 savea. Vuolas vir-
ta ja saven tarttuminen koneen kauhoi-
hin hidastivat työtä. Kaiken lisäksi työn 
jo valmistuttua vuonna 1959 ruoppaa-
ja upposi voimalaitoksen alakanavaan. 
Kone pelastettiin ja korjattiin. Sillä ruo-
pattiin myöhemmin vielä Joensuussa Jo-
enpolven väylällä, jonka jälkeen ”Yks-
Pekka” romutettiin vuonna 1962.

Vuonna 1958 Vesi-Pekka sai voi-
malaitoskanavan rakennusurakan Iijo-
en Pahkakoskelta. Työtä varten hankit-
tiin kaksi Aveling -merkkistä maansiirto-
autoa ja järeä yli 200 tonnin painoinen 
laahakauhakone Lima 2400, jolle annet-
tiin nimeksi ”Wiljami”. Kone oli voima-

laitoskanavan kaivutyössä erinomainen 
suuren ulottuvuutensa sekä kookkaan 
4,6 m3:n ja raskaan kauhansa vuoksi, sil-
lä se puri hyvin moreenimaahankin. Au-
tojen ja koneen hinta oli noin 115 milj. 
mk (2,4 milj. €).

Työryhmän Jukka Laurola, Jaakko 
Forsberg ja Erkki Kuusiluoto suunnitel-
mien mukaan Vesi-Pekalle rakennettiin 

Maansiirtoauto Aveling. (Juha Tenkanen)

Järeä kaivukone Lima 2400. (Pauli Soikkeli)
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omana työnä toinen 10 tuuman imu-
ruoppaaja. Sen virallinen nimi oli ”Pek-
ka III”, mutta sitä sanottiin myös ”Pun-
kaksi”. Ruoppaajassa oli käsivinssit, jo-
ten muuten hyvän imuruoppaajan käyt-
tö oli työlästä.

Ylimääräisessä yhtiökokouksessa 
25.7.1958 osakepääoma päätettiin nos-
taa jälleen kaksinkertaiseksi eli 20 milj. 
markkaan (0,41 milj. €). Rahat saatiin 
yhtiön vararahastosta, joten jokainen 
osakkeenomistaja sai yhtä monta uutta 
osaketta kuin omisti vanhoja.

Heti perään 8.8.1958 pidettiin uusi 
yhtiökokous, jossa osakepääoma koro-
tettiin 32 milj. markkaan (0,66 milj. 
€). Siten yhtiön osakekanta muodos-
tui 640:stä 50 000 markan hintaisesta 
osakkeesta. Yhtiön toimistoon oli pal-
kattu Olli Laineen alaiseksi dipl.ins. Al-
lan Eklund ja konttoripäälliköksi ma-
juri evp. Vilho Alatalo sekä korjaamon 
esimieheksi teknikko Erkki Kuusiluoto. 
Myös heidät haluttiin sitouttaa yhtiöön 
tarjoamalla heille pieni määrä osakkei-
ta. Osakeannin jälkeen yhtiön omistus-
suhteet olivat:

Veli Hakari ja vaimo 145 kpl 22.6 %
Veikko Salaspuro ja vaimo 145 kpl 22,6 %
August Ahonen ja vaimo   95 kpl 14,8 %
Jaakko Forsberg    75 kpl 11,7 %
Aarne Vanha-Aho    40 kpl   6,3 %
Olli Laine    40 kpl   6,3 %
Allan Eklund    40 kpl   6,3 %
Vilho Alatalo    40 kpl   6,3 %
J. Kahiluoto         20 kpl   3,1 %

Hakari oli jo vuoden alkupuolella eh-
dottanut, että Maa- ja vesitekniikan tuki 
ry tulisi Vesi-Pekan osakkaaksi noin 30 
prosentin osuudella, mutta ajatus ei vie-
lä vuoden 1958 osakeantien aikana to-
teutunut.

Vuoden loppupuolella 17.11.1958 
Hakari ja Salaspuro vaihtoivat asemi-
aan ja muutenkin yhtiön johdon tehtä-
viä täsmennettiin. Tällöin Veli Hakarista 
tuli täysitoiminen johtokunnan puheen-
johtaja, Veikko Salaspurosta toimitusjoh-
taja, Olli Laineesta rakennusosaston pääl-
likkö, Jaakko Forsbergistä konetarkasta-
ja, Erkki Kuusiluodosta huoltokeskuksen 
esimies, Vilho Alatalosta konttoripäällik-
kö ja Eila Koskisesta toimistosihteeri sekä 

Vesi-Pekan johtohenkilöt kokouksessaan. Vasemmalta: Forsberg, Salaspuro, Vanha-
Aho, Hakari, Ahonen, Rautakoura, Saari, Alatalo ja Kuusiluoto. (Olli Laine)
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pääkirjanpitäjä. Yhtiön toimisto Helsin-
gissä siirtyi 1.5.1960 vastavalmistunee-
seen taloon  Fabianinkatu 32 A.

Vuonna 1959 Vesi-Pekan liikevaihto 
oli jo 553 milj. mk (11,3 milj. €). Yhti-
ön työkoneiden arvon ilmoitettiin olevan 
284 milj. mk (5,8 milj. €). Vuoden aika-
na konekanta lisääntyi louhintakalustol-
la ja 27 tonnin puskukoneella HD 21A 
sekä kauhakuormaajalla Cat 977. Suurin 
käynnissä ollut työ oli voimalaitoskana-
van kaivutyö Pahkakoskella. Muita töitä 
olivat mm. Pori-Tampere tietyö Sarkolas-
sa ja Sotkanvirran ruoppaus Nokialla, Te-
netinvirran perkaus Kajaanissa sekä Evi-
järven ja Lappajärven säännöstelyyn liit-
tyvä Välijoen ruoppaustyö.

Vuonna 1960 maa- ja vesirakentami-
nen oli vilkasta. Vesi-Pekan täystyöllisyys 
oli varmistettu pariksi vuodeksi eteenpäin-
kin. Yhtiön työt keskittyivät yhä suurem-
piin töihin. Vuoden aikana Vesi-Pekalla 
oli käynnissä 24 työmaata, joista merkit-
tävimmät olivat edelleen jatkuneet Poh-
jolan Voima Oy:n Pahkakosken voimalai-
toksen alakanavatyö, Kemijoki Oy:n Sei-
takorvan voimalaitoksen 770 000 m3:n 
maansiirtotyö, Kymi Oy:n Karjalankos-
ken voimalaitostyö Juankoskella ja Ra-
kennushallituksen 270 000 m3:n tunneli-

louhinta Inkoossa. Ruoppaustyömaita oli 
Veitsiluodossa, Oulussa, Raumalla, Pami-
lossa ja Uimaharjulla.

Yhtiö hankki vuoden aikana kuuden-
nen puskukoneensa, joka oli 24 tonnin 
painoinen Cat D8 sekä kaavinvaunun 
Cat 463, jonka tilavuus oli 20,7 m3. Li-
säksi vuoden lopussa saapui Suomeen 
Neuvostoliitosta edullisesti ostettu jä-
reä, sähkökäyttöinen, kävelevä kaivuko-
ne ESH 4/40, joka oli varustettu 4 m3:n 
kauhalla. Koneen lempinimi oli ”Alek-
si”. Sen hankintahinta oli 58 milj. mk 
(1,15 milj. €)

Ylimääräisessä yhtiökokouksessa 
27.6.1960 yhtiöjärjestystä muutettiin 
siten, että ”yhtiön hallituksena on joh-
tokunta, johon kuuluu 6 varsinaista ja 2 
varajäsentä”. Ylimääräinen yhtiökokous 
7.10.1960 valitsi suurennetun johtokun-
nan, jonka  kokoonpano oli:

puheenjohtaja Veli Hakari
varapuheenjohtaja Veikko Salaspuro
jäsen  August Ahonen
jäsen  Jaakko Forsberg
jäsen  Aarne Vanha-Aho
jäsen  Vilho Alatalo
varajäsen  Olli Laine
varajäsen  Allan Eklund

”Aleksi” Kemijärvellä. (Vesi-Pekan esite)
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Suurten koneiden Vesi-Pekka

tietoisesti. Vesi-Pekalla oli vuoden 1961 
alussa vireillä uusia suuria hankkeita. 
Sopimusvaiheessa oli mm. työyhtymän 
perustaminen Pellonraivaus Oy:n kans-
sa Tuloman tien rakentamiseksi, urakka 
Markunjokien perkauksista, Kemijärven 
säännöstelyyn liittyvät ruoppaustyöt sekä 
Leppikosken voimalaitoksen alakanavan 
syventäminen, mitkä edellyttivät uusia 
suurkoneiden hankintoja. Yrityksen kas-
vulle oli hyvät näkymät, mutta kalliiden 
työkoneiden hankinnan rahoitus ja suur-
ten urakoiden edellyttämät vakuudet oli-
vat muutaman henkilön omistamalle yh-
tiölle ylivoimainen este. Rahoittajapank-
ki vaati nimittäin osakepääoman kaksin-
kertaistamista ja osakkaiden omavelkai-
sia takauksia ehtona pankin lainoille ja 
vakuuksille. Vuonna 1961 tarjolla ole-
vista töistä ei enää selvitty omin voimin, 
jolloin perheyhtiöstä oli luovuttava.

Apuun tuli 
Maa- ja vesiteknii-
kan tuki ry. Tämä 
yhdistys oli saa-
nut varallisuuten-
sa pääosin omista-
malla 20 % Amer-
Tupakan osakkeis-
ta. Tuen johtokun-
nan puheenjohta-
ja ja toiminnanjoh-

taja oli tekn.lis. Aimo Maasilta. Yhdis-
tyksen johtokunnassa oli jäseninä myös 
mm. Veli Hakari ja dipl.ins. Tauno Ta-
rumaa.

Vesi-Pekan ylimääräisessä yhtiöko-
kouksessa 11.2.1961 yhtiön osakepää-
omaa korotettiin 32 milj. markasta 72 

Aimo Maasilta

Urakoinnin kehittymisen jarruna oli vie-
lä 1950-luvulla ollut suurimpien raken-
nuttajien asenne, joka tuki omana työnä 
rakentamista. Elinolojen nopea muutos, 
säännöstelyn purkaminen, työllisyyden 
paraneminen, työkoneiden kehittyminen 
sekä maa- ja vesirakentamisen tarpeiden 
voimakas kasvu muuttivat vähitellen olo-
suhteet urakoinnille suopeaksi.

Voimalaitosyhtiöistä ensimmäisenä 
Kemijoki Oy oli alkanut teettää raken-
nustyönsä urakoitsijoilla. Se lopetti oman 
rakentamisen vuonna 1957. Linjanmuu-
tos johtui tosin siitä, että vesivoimalai-
tosten rakentamisen jatkuvuus oli päät-
tymässä.

Suurin rakennuttaja valtio oli 1950-
luvulla ryhtynyt selvittämään urakoinnin 
mahdollisuuksia ja luomaan urakkakäy-
täntöjä. Vuonna 1956 tuli käyttöön ”Val-
tion yleiset sopimusehdot”, joita on sen 
jälkeen parannettu useita kertoja. Valtion 
linjanvalinta kirkastui vuonna 1961, kun 
oikein asetuksella säädettiin, että ”valtion 
rakennustyö on annettava urakoitsijan 
suoritettavaksi, milloin tämä työn teettä-
mistapa harkitaan valtiolle edulliseksi sekä 
siihen muutoin on edellytykset”.

Töiden lisääntyessä myös urakoitsijoi-
den määrä kasvoi nopeasti. Tie- ja vesi-
rakennushallituksen urakoitsijarekisterin 
mukaan Suomessa oli 1960-luvun alussa 
10 suurta maa- ja vesirakennusalan yleis-
urakoitsijaa, 50 keskisuurta yleis- ja eri-
koisurakoitsijaa sekä noin 1000 koneita 
vuokraavaa urakoitsijaa.

Vesi-Pekka oli aloittanut toimintansa 
ensimmäisten urakoitsijoiden joukossa 
ja se oli kehittänyt toimintaansa määrä-
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milj. markkaan (1,4 milj. €). Maa- ja ve-
sitekniikan tuki ry merkitsi uusia osak-
keita 18 milj. markalla (0,35 milj. €) eli 
sen omistusosuudeksi Vesi-Pekasta tuli 
25 %. Tämän jälkeen yhtiön 1440 kpl 
50 000 markan nimellisarvoista osaket-
ta jakautuivat seuraavasti:

Maa- ja vesitekniikan 
tuki ry

360 kpl 25,0 %

Veli, Eva, Merja, 
Pertti ja Seppo Hakari

291 kpl 20,2 %

Veikko ja Hilkka 
Salaspuro

291 kpl 20,2 %

Jaakko Forsberg 148 kpl 10,3 %
August ja Aino 
Ahonen

100 kpl   6,9 %

Aarne Vanha-Aho   70 kpl   4,8 %
Olli Laine   60 kpl   4,2 %
Allan Eklund   60 kpl   4,2 %
Vilho Alatalo   40 kpl   2,8 %
J. Kahiluoto   20 kpl   1,4 %

Yhtiökokouksessa 29.3.1961 johtokun-
taa muutettiin siten, että Tuen edustaja-
na johtokunnan jäseneksi tuli dipl.ins. 
Tauno Tarumaa ja varajäseneksi dipl. ins. 
Toivo Liukko. Lisäksi Olli Laineesta tuli 
varsinainen jäsen. Johtokunnan uusi ko-
koonpano oli siten:

puheenjohtaja  Veli Hakari
varapuheenjohtaja  Veikko Salaspuro
jäsen   Tauno Tarumaa
jäsen   Jaakko Forsberg
jäsen   Vilho Alatalo
jäsen   Olli Laine
varajäsen     Toivo Liukko
varajäsen   Allan Eklund

Omistusjärjestelyjen jälkeen Vesi-Pekan 
laajennussuunnitelmat voitiin toteuttaa. 
Vireillä olleet urakkasopimukset tehtiin, 
uusia suurkoneita hankittiin ja yhtiöön 
palkattiin lisää henkilöstöä. Toimistolle 
tulivat dipl.ins. Martti Koivu, dipl. ins. 
Paavo Leppänen, ins. Matti Laaksonen 
ja rakennusmestari Veikko Paavola.

Kaikkiaan Vesi-Pekalla oli vuoden 
1961 aikana 15 työmaata, joissa työmai-
den johtajina toimivat Aarne Aalto, Ka-
levi Edvik, Toivo Eskelinen, Veikko Fors-
berg, Aaro Jokiautio, Vilho Kankainen, 
Heikki Kautto, Alvi Koskinen, Matti 
Kytö, Veikko Lassila, Martti Luikku, Erk-
ki Lähtevänoja, Martti Muttonen, Oiva 
Mäkkylä, Aarre Mäkelä, Juhani Mäkelä, 
Aarno Nisula, Salomon Ojaniemi, Esko 
Peltonen, Matti Perho, Tauno Santanen, 
Pekka Soutolahti, Antti Uusitalo, Olli 
Valkeajärvi ja Aarne Vanha-Aho.

Rohkeutta ja todellista yrittäjyyttä 
vaatinut työ oli Tuloman tien rakentami-
nen Neuvostoliittoon Kuolan niemimaal-
le. Imatran Voima Oy oli tehnyt neuvos-
toliittolaisen yrityksen kanssa sopimuk-
sen suuren Ylä-Tuloman vesivoimalaitok-
sen rakentamisesta Tulomajoen Patuna-
könkäälle noin 50 km:n päähän Muur-
manskista. Voimalaitostyömaan huol-
to ja materiaalitoimitukset piti tapahtua 
Suomesta, mutta tietä ei vielä ollut. Piti 
siis rakentaa 168 km:n pituinen tie Suo-
men Raja-Joosepista Patunaan läpi asu-
mattoman tunturimaaston, missä oli laa-
joja aapasoita, järviä, vuolaita virtoja ja 
kohisevia koskia sekä kova arktinen tal-
vi. Tietyö annettiin kokonaisurakkana 
Insinööritoimisto Oy Vesi-Pekalle, joka 
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perusti rakennustyötä varten työyhty-
män Pellonraivaus Oy:n kanssa. Imat-
ran Voiman huoltokuljetusten piti voi-
da alkaa 11 kuukauden kuluttua tietyö-
maan aloittamisesta. Viiden metrin le-
vyisen soratien maansiirtotöiden mää-
räksi arvioitiin 1,4 milj. m3. Tietyöhön 
sisältyi yli 50 puusillan rakentaminen.

Kaikki työntekijät ja työkoneet olivat 
Suomesta. Työmaan vahvuus oli suurim-
millaan heinäkuussa 1961, jolloin tiel-
lä työskenteli 720 miestä, 80 kuorma-
autoa, 30 puskutraktoria sekä mm. kai-
vukoneita, kauhakuormaajia, tiehöyliä, 
täryjyriä ja jopa kaavinvaunu. Työyhty-
män rakennuspäällikkönä oli venäjän-
kielentaitoinen dipl. ins. Antton Orta-
mo. Tätä ensimmäistä Vesi-Pekan vien-
tityötä, joka loi perustan myöhemmille 
Neuvostoliiton rajaprojekteille, sanottiin 
insinöörityön mestarinäytteeksi.

Tie valmistui seitsemässä kuukau-
dessa ajokelpoiseen kuntoon. Seuraaval-
le vuodelle jäi vain tien kulutuskerrok-
sen rakentaminen ja viimeistelytyöt sekä 
lisäurakaksi saatu voimalaitosalueen 5,5 
km:n pituinen tieosa.

Muita suuria Vesi-Pekan vuoden 
1961 töitä olivat Kemijoki Oy:n Sei-
takorvan voimalaitoskanavan kaivutyö 
sekä saman yhtiön teettämät Kemijär-
ven säännöstelyyn liittyneet ruoppaus-
työt, Rakennushallituksen teettämä In-
koon tunnelityö, Tampereen maanvilje-
lysinsinööripiirin teettämä Markunjoki-
en perkaus ja lisäksi aloitettiin Kajaani 
Oy:n Leppikosken voimalaitoksen alaka-
navan kaivutyöt Paltamossa.

Seitakorvan työ saatiin päätökseen 
vuoden 1961 lokakuussa. Voimalaitos-
kanavasta kaivettiin vuoden aikana mas-
soja 450 000 m3.

Uusi suuri urakka oli Kemijärven 
säännöstelyhankkeen 1,5 milj. m3:n laa-
juiset ruoppaustyöt, jotka edellyttivät 
uusien koneiden hankintoja. Jo edelli-
sen vuoden lopussa saatu sähkökäyttöi-
nen ”Aleksi” aloitti työnsä Kemijärven 
Luusuassa. Lisäksi kovien massojen pois-
toon siirrettiin ”Wiljami”, joka oli saa-
nut Pahkakosken työn valmiiksi. ”Wil-
jamille” riitti Kemijärven urakassa työtä 
toukokuuhun 1964 asti. Viimeiset kai-
vutyöt tehtiin Oilunganniemessä, mis-
sä suuri osa moreenimassoista jouduttiin 

Tuloman tiellä levitetään moreenin ja murskeen 
seosta kulutuskerrokseksi kesällä 1962. (Mat-
ti Laaksonen)

Tuloman tiellä vuonna 1977. (Juha Tenkanen)
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Imuruoppaaja ”Vesipekan” vesillelaskutilaisuus: IHC:n johtaja, kummi Eva Hakari ja Veli Hakari. (Heik-
ki Jalas)

”Vesipekan” vesillelasku IHC:n telakalla Hollannissa. (Heikki Jalas)
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kaivamaan pitkän ulottuman saamiseksi 
Sauerman-laitetta apuna käyttäen. Peh-
meitä massoja varten hankittiin Hollan-
nista erittäin tehokas 18 tuuman imu-
ruoppaaja. Aikaisemmin Suomen suurin 
imuruoppaaja oli ollut Veston jo vuonna 

1951 hankkima 16 tuuman ”Tursas 1”. 
Sen puutteena oli kiinteä runko, mistä 
johtuen suurikokoisen ruoppaajan oli 
tyydyttävä toimimaan merellä. Vesi-Pe-
kan uusi ruoppaaja voitiin purkaa osiin 
maantie- ja rautatiekuljetuksia varten, 

”Vesipekan” vastaanottotilaisuus Hollannissa tammikuussa 1961. (Juha Tenkanen)

Imuruoppaaja ”Vesipekka” (myöhemmin ”Pekka I”) Kemijärvellä. (Olli Laine)
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joten IHC:n valmistamaa ruoppaajaa 
oli mahdollista käyttää myös sisävesillä. 
Imuruoppaajan vesillelasku Kemijärvellä 
tapahtui toukokuussa 1961. Ruoppaajan 
nimi oli aluksi ”Vesipekka”, mutta vuo-
desta 1965 alkaen ”Pekka I”, kun ketju-
kauharuoppaaja ”Yks-Pekka” oli romu-
tettu. Uudella imuruoppaajalla oli ruo-
pattu marraskuun loppuun mennessä jo 
1,0 milj. m3. Samaan aikaan Vesi-Pekan 
kolmella muulla ruoppaajalla (”Yks-Pek-
ka”, ”Pekka II” ja ”Pekka III”) ruopattiin 
yhteensä 200 000 m3, vaikka nekin teki-
vät ennätyksensä.

Rakennushallituksen teettämä In-
koon tunnelityö jatkui. Siellä vuoden 
louhintatulos oli 170 000 m3.

Tampereen maanviljelysinsinööripiiri 
teetti kolmen joen perkaustyön Pomar-
kun ja Noormarkun kunnissa. Pomar-
kunjoesta, Noormarkunjoesta ja Kynäs-
joesta poistettiin yhteensä 420 000 m3 
maamassoja. Työtä varten hankittiin 
uusi laahakauhalaittein varustettu kaivu-

kone Lima 2400, joka ristittiin ”Terrik-
si”. Koneen hankintahinta oli 105 milj. 
mk (2,0 milj. €). Kaivukone oli saman-
lainen kuin aikaisemmin ostettu ”Wil-
jami”. ”Terri” tuli Amerikasta osina Po-
markun asemalle helluntaina 1961. Mar-
kunjokien perkaus kesti tasan kaksi vuot-
ta, sillä ”Terri” oli purettuna Kemijärvel-
le kuljetusta varten junanvaunuissa hel-
luntaina 1963.

Vuoden 1961 lopussa aloitettiin Ka-
jaani Oy:n Leppikosken voimalaitoksen 
alakanavan kaivutyöt Paltamossa. Urak-
ka käsitti kaikkiaan 1 440 000 m3 maa-
massojen poistoa kanavauomasta. Työ 
aloitettiin ”Aleksilla”, joka siirrettiin 
Kemijärveltä. Vesi-Pekan johtajat, joi-
den liikeidea perustui ensisijaisesti suu-
riin koneisiin, eivät voineet välttää kiusa-
usta hankkia Amerikasta todellinen jät-
tiläiskone. Tehdas oli toimittamassa laa-
hakauhalaittein varustettua kaivukonet-
ta Marion 7400 algerialaiselle ostajalle, 
mutta sitä ei voitu lähettää tilaajalle Al-

Marion 7400 kaivutyössä siirtyvällä saarella Paltamossa. (Vesi-Pekan esite)
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gerian sisällissodan vuoksi, koska sata-
mat oli suljettu. Tehdas etsi uutta osta-
jaa, jolloin Vesi-Pekka teki kaupat nope-
asti saatavasta koneesta. Kaivukone mak-
soi 350 milj. mk (6,5 milj. €). Oulujo-
ki Oy ja Kemijoki Oy olivat hankkineet 
samanlaiset koneet voimalaitostyömail-
leen jo 1950-luvulla. Muita lähimain-
kaan samansuuruisia kaivukoneita Suo-
messa ei ollut.

Marion 7400 tuli Suomeen talvella 
1962 ja se koottiin Paltamossa ennätys-
ajassa. Kone oli työvalmiina vapun aat-
tona 1962. Suurkone ristittiin ”Jeti-Pe-
kaksi” sen ajan kuuluisuuden, Himalajan 
lumimiehen mukaan. Se nimi ei kuiten-
kaan jäänyt käyttöön, vaan koneen ni-
meksi vakiintui ”Mari”, kuten kahdel-
le vanhemmallekin Marionille. ”Marin” 
työpaino oli noin 600 tonnia. Koneen 
kauhan koko oli 10 m3 ja puomin pi-
tuus 54 m. ”Mari” oli sähkökäyttöinen 
ja sen liikkuminen tapahtui kahden ”tas-

sun” varassa kuten ”Aleksinkin”. Käyt-
tövoima otettiin 20 kV:n voimalinjasta 
käsivarren paksuisella kaapelilla konees-
sa olevaan muuntajaan, joka syötti tasa-
virtaa koneen sähkömoottoreihin. Ma-
rionien kyky liikutella massoja voimalai-
tostyömailla oli muihin koneisiin näh-
den ylivertainen. Se perustui laahakau-
han kokoon ja koneen suureen ulottu-
vuuteen. Koneiden ongelmana oli nii-
den siirrettävyys ja se, että voimalaitos-
työmaat olivat ehtymässä.

Vuonna 1962 Vesi-Pekan suurten 
kaivukoneiden konekanta oli varsin yli-
voimainen muihin Suomen maaraken-
nusurakoitsijoihin verrattuna. Vesi-Pe-
kan kaivukoneet olivat Marion 7400 
(”Mari”), 2 kpl Lima 2400 (”Wiljami” 
ja ”Terri”), ESH 4/40 (”Aleksi”), Lima 
1601, BE 51 ja Lima 703 (”Jari”).

Kun Vesi-Pekassa oli vauhti päällä, 
eivät konehankinnat loppuneet vielä tä-
hän. Enso-Gutzeit Oy:n tilaamiin Uima-

Imuruoppaaja ”Pekka IV” menossa ensimmäiseen työkohteeseensa Uimaharjussa keväällä 1962. (Esko 
Harju)
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harjun tehdasalueen ruoppaustöihin os-
tettiin Hollannista uusi 12 tuuman imu-
ruoppaaja. ”Pekka IV” saapui Uimahar-
juun kesäkuussa 1962 ja siellä oli uudel-
le koneelle töitä syksyyn 1964 asti.

Vesi-Pekan vuosien 1961 ja 1962 ko-
neinvestoinnit olivat yhteensä huikeat 
670 milj. mk (13 milj. €). Suuret työt li-
säsivät yhtiön liikevaihtoa noin 20 %:n 
vuosivauhdilla. Vesi-Pekan liikevaihto 
ennätti ylittää vuonna 1962 miljardin 
markan haamurajan ennen rahanuudis-
tusta. Suomessa siirryttiin vuoden 1963 
alussa uusiin markkoihin, jolloin miljar-
di vanhaa markkaa muuttui 10 miljoo-
naksi uudeksi markaksi.

Vuonna 1962 August ja Aino Aho-
nen myivät kaikki Vesi-Pekan osakkeensa 
Maa- ja vesitekniikan tuelle, jolloin Tuen 
omistusosuus yhtiöstä nousi 31,9 %:iin.

Yhtiökokouksessa 12.3.1963 päätet-
tiin Vesi-Pekan osakepääomaa korottaa 
vanhojen osakkaiden kesken kolman-
neksella, jolloin osakepääomaksi tuli 
960 000 mk (1,7 milj. €).

Tärkeä vuoden 1963 työ oli Tampe-
reen maanviljelysinsinööripiirin teettämä 
laaja ns. Inhotun vesistöjärjestelytyö Po-
markun ja Noormarkun kunnissa. Työ kä-
sitti liejun ja saven imuruoppausta ja mo-
reenin kaivutyötä yhteensä 1,3 milj. m3 
Kynäs-, Maa-, Inhottu- ja Riuttajärvellä 
sekä Oravajoella. Imuruoppaustyö Ke-
mijärvellä oli päättynyt, joten ”Pekka I” 
siirrettiin uuteen työhön. Koneen run-
ko voitiin hajottaa kuljetusta varten kah-
deksaan lohkoon. Siirrettävän kaluston 
paino oli noin 500 tonnia. Imuruoppaa-
ja ja työmaavarusteet lastattiin 40 rau-
tatievaunuun. Siirtomatka oli 950 km. 
Ruoppauksen päättymisestä Kemijär-
vellä sen alkamiseen Pomarkussa kului 
vain 23 päivää. ”Pekka I” ruoppasi peh-

meät massat kaikkialta mihin se pääsi. 
Helpommilla alueilla sen keskiteho oli 
peräti 450 m3 tehollista ajotuntia koh-
ti. Imuruoppaaja ”Pekka III” teki jälki-
työt. Laahakauhalla varustettu kaivuko-
ne B 51 poisti moreenit. ”Pekka I” tuli 
työmaalle syksyllä 1963 ja se oli valmis 
siirtymään seuraavalle työmaalle Kokko-
laan kesäkuussa 1964. Lopullisesti Inho-
tun-urakka päättyi syksyllä 1965.

Vuonna 1963 Vesi-Pekka hank-
ki Kotkan Höyryvoima Oy:n Mussa-
lon satamatyötä varten uuden kaivuko-
neen, joka oli 3,4 m3:n kauhalla varus-
tettu Lima 1250. Se maksoi 0,6 milj. mk 
(1,1 milj. €).

Vuonna 1964 Vesi-Pekan toiminta 
eteni vanhojen suurten työmaiden tur-
vin melko normaalisti. Liikevaihto kas-
voi vielä noin 10 %, vaikka osa yhtiön 
koneista seisoi työn puutteessa. Suuret 
voimalaitosurakat olivat ehtyneet. Loh-
tuna oli, että tie- ja vesirakennuslaitos 
(TVL) lisäsi urakointiaan. Liikkeelle 
olivat lähdössä Saimaan kanavan ja sii-
hen liittyvän ”syväväylästön” rakentami-
nen sekä Maailmanpankin rahoittamat 
moottoritietyömaat.

Eduskunta hyväksyi Saimaan kanavan 
vuokrasopimuksen yksimielisesti, jonka 
jälkeen sopimus tuli Suomen ja Neuvos-
toliiton välillä voimaan 27.8.1963 rati-
fioimisasiakirjojen vaihdolla. Kanavaso-
pimuksen mukaan suomalaiset olivat si-
toutuneet tekemään kanavan suunnit-
telu- ja rakennustyöt viidessä vuodessa. 
Työn sai TVL hoidettavakseen. Kana-
va päätettiin teettää kokonaisuudessaan 
urakoitsijoilla. Maa- ja vesirakennustyö-
nä hanke oli suuri. Massoja oli kaivet-
tava 11,5 milj. m3. Tästä määrästä 2,2 
milj. m3 oli ruoppausta. Lisäksi oli teh-
tävä mm. 8 sulkua, 7 läppäsiltaa, 6 kiin-
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teää siltaa, 3 turvapatoa ja 42 km tietä. 
Rakennustyö jaettiin 107 urakkakoko-

naisuuteen, joista maa- ja vesirakennus-
urakoita oli 81.

Saimaan kanavatyömaa. Vasemmalla Lima 2400 ja oikealla Marion 7400. (Heikki Jalas)

Lima 1250:n ensimmäinen työmaa Kotkassa. (Heikki Jalas)
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Vesi-Pekka sai jo vuonna 1964 kol-
me Saimaan kanavan urakkaa. Urakka 
1 käsitti maankaivua 150 000 m3 sekä 
louhintaa 80 000 m3, urakka 2 louhin-
taa 45 000 m3 ja urakka 3 maankaivua 
peräti 1 200 000 m3, kallion louhin-
taa 90 000 m3 ja kanavan luiskaverho-
uksen rakentamista noin 3,5 km:n pitui-
selle kanavaosalle. Suurinta urakkaa var-
ten siirrettiin Marion 7400 Paltamosta 
Saimaan kanavalle. Koneen purkaminen, 
siirto ja kokoaminen oli valtava työ. Sii-
hen käytettiin noin 20 000 miestyötuntia 
ja siirtoon tarvittiin 44 rautatievaunua.

Samanaikaisesti Saimaan kanavan ra-
kentamisen kanssa tehtiin ns. syväväyliä 
Lauritsalasta Savonlinnan kautta Var-
kauteen ja Joensuuhun sekä tältä run-
koväylästöltä pistoväylät Lappeenran-
taan, Imatralle ja Ristiinaan. Näiden sy-
väväylien pituus on yhteensä 520 km. 
Ruoppaustöitä oli runsaasti, sillä Sai-
maan väylien kulkusyvyys oli ollut 2,4 
metriä ja nyt ne syvennettiin 4,2 metrin 
kulkusyvyisiksi. Syväväylillä oli 36 eril-
listä ruoppauskohdetta, joista oli pois-
tettava yhteensä 520 000 teor. m3 mas-
soja, joista pääosa oli moreenia ja kal-
liota. Todellinen ruopattava massamää-
rä oli huomattavasti suurempi, sillä teo-
reettiset massamäärät eivät sisällä työva-
raa eli haraustason alapuolelta kaivetta-
via massoja.

TVL:n tarkoituksena oli teettää 
mahdollisimman suuri osa syväväylien-
kin ruoppaustöistä urakoitsijoilla, sillä 
rakennuttaja uskoi etenkin ruoppaus-
töiden urakoinnin edullisuuteen. TVL 
oli tehnyt 1960-lukuun asti itse kaik-
ki ruoppaustyönsä ja osin ulkopuolisten 
tilaajien ruoppaustyöt Suomessa omilla 
ruoppaajillaan. Laitoksen ruoppauskalus-
to oli yhtä ruoppaajaa lukuun ottamat-

ta jo ennen sotia hankittua ja siten van-
hanaikaista. Toisaalta suomalaisilla ura-
koitsijoillakaan ei ollut sanottavasti työ-
hön soveltuvaa louhinta- ja ruoppauska-
lustoa; vain imuruoppaajia ja laahakau-
hakoneita kuten Vesi-Pekallakin. Tosin 
Perusyhtymällä oli pistokauharuoppaaja 
”Pera 1” sekä poralautta ”Pera 7” ja Ves-
tolla ketjukauharuoppaaja ”Sarus”, mut-
ta niitä ei suuruutensa vuoksi voitu tuo-
da rannikolta Saimaalle.

Varmistaakseen syväväylätyön onnis-
tumisen TVL hankki työtä varten uu-
den ketjukauharuoppaajan ja poralau-
tan. Ketjukauharuoppaaja ”Vesikarhu” 
teetettiin Rauma-Repola Oy:n Rauman 
tehtailla. Se valmistui vuonna 1965 ja siir-
rettiin heti Saimaalle. ”Vesikarhun” laivu-
eeseen kuului lisäksi kolme 65 m3:n poh-
jaluukkuproomua, kaksi hinaajaa, asun-
tolautta, öljyproomu ja ankkuriproo-
mu. Poralautta ”Esko” valmistui kesäl-
lä 1965.

Luja luottamus ketjukauharuoppaa-
jan tehokkuuteen oli Vesi-Pekallakin. 
Yhtiö hankki vuonna 1964 Sudoimpor-
tilta Neuvostoliitosta edullisen ketju-
kauharuoppaajan, jonka hinta oli 2,12 
milj. mk (3,41 milj. €), voidakseen tar-
jota alkavia Saimaan syväväyläurakoi-
ta. Ruoppaajan pituus oli 52 m, leveys 
9,6 m ja sen suurin ruoppaussyvyys oli 
peräti 16 m. Ruoppaajan kauhaketjussa 
oli 39 kauhaa, joiden koko oli 400 lit-
raa. Ruoppaaja oli tarkoitus siirtää Sai-
maan kanavan valmistuttua meren ran-
nikolla tehtäviin ruoppaustöihin. Ruop-
paaja toimitettiin osina rautateitse Lap-
peenrantaan. Tavaraa tuli kymmeniä 
rautatievaunullisia. ”Ketju-Pekaksi” ris-
titty ruoppaaja laskettiin vesille kevääl-
lä 1965. Vesi-Pekan johto iloitsi kauan 
vireillä olleen hankinnan toteutumises-



34

Ruoppausurakan allekirjoitustilaisuus. Vasemmalta: TVH:n edustajina vesitieosaston päällikkö Erkki Lap-
pi-Seppälä ja ylijohtaja Simo Jaatinen sekä Vesi-Pekan edustajina dipl.ins. Allan Eklund ja toimitusjohta-
ja Veikko Salaspuro. (Juha Tenkanen)

Ketjukauharuoppaaja ”Ketju-Pekka”. (Auli Forsberg)
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ta. Johdon mielestä Vesi-Pekan konekan-
ta oli nyt  ”saumaton ja nykyisissä olois-
sa maassamme ylivoimainen”. Uudelle 
ketjukauharuoppaajalle oli saatu jo en-
simmäiset urakat. Varkaudessa Taipaleen 
kanavan alapuolella Selkäsaari -nimisessä 
työkohteessa ruopattavaa oli 54 000 m3, 
mistä pääosa oli kivistä moreenia. Savon-
linnassa Pyttysaaren luona oli poistettava 
8000 m3 kalliota ja siellä voitiin uudel-
la koneella kokeilla louheen ruoppaus-
ta. ”Ketju-Pekan” laivueeseen hankittiin 
kaksi 150 m3:n pohjaluukkuproomua.

Vesi-Pekalla oli vuoden 1964 aika-
na käynnissä kaikkiaan 24 urakkaa. Yh-
tiön liikevaihto oli 15,2 milj. mk (22,4 
milj. €).

Olli Laine erosi yhtiön palvelukses-
ta toukokuussa 1964 ja hän myi Vesi-
Pekan osakkeensa Maa- ja vesitekniikan 
tuelle. Yhtiön johtokunnan puheenjoh-
tajana oli edelleen Veli Hakari ja varapu-
heenjohtajana Veikko Salaspuro. Vesi-Pe-
kan toimitusjohtaja oli Veikko Salaspu-
ro ja varatoimitusjohtaja Martti Koivu. 
Töiden hankinnasta ja valvonnasta vasta-
sivat dipl.ins. Mikko Sipinen (1.9.1964 
alkaen), Allan Eklund, Paavo Leppänen, 
Matti Laaksonen ja ins. Juha Tenkanen. 
Konttoripäällikkönä oli Vilho Alatalo, 
huoltopäällikkönä Jaakko Forsberg ja 
korjaamon esimiehenä Erkki Kuusiluo-
to. Työnjohtohenkilöstöä oli 44, konei-
den kuljettajia ja asentajia keskimäärin 
100 ja aputyövoimaa 110 henkilöä.

Oulun 
Maarakennuspojat

Maarakennusalan yrittäjät Erkki Ris-
sanen ja Erkki Karvonen Pudasjärveltä 
sekä Martti Tauriainen Oulusta perusti-
vat syksyllä 1964 Oulun Maarakennus-
pojat Oy:n ja kutsuivat sen toimitusjoh-
tajaksi ja neljänneksi omistajaksi Rei-
jo Holopaisen, joka oli Vesi-Pekan pal-
veluksessa oleva insinööri. Holopainen 

haali syksyllä 1966 
Vesi-Pekasta dipl.
ins. Paavo Leppä-
sen uuden yhtiön 
teknilliseksi johta-
jaksi sekä teknikko 
Erkki Kuusiluodon 
korjaamotoiminto-
jen esimieheksi.

Oulun Maa-
rakennuspojat Oy 

keskittyi aluksi Pohjois-Suomen maara-
kennusurakointiin. Se ei ollut vesiraken-
nustöihin ja valtakunnalliseen urakoin-
tiin erikoistuneelle Vesi-Pekalle mikään 
erityinen kilpailija. Lisäksi juuri tuolloin 
johtohenkilöstön väheneminen sopi yh-
tiölle sillä saatujen urakoiden määrä oli 
kääntynyt laskuun.

Reijo Holopainen
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Vaikeat ajat

viltä piti poistaa yhteensä 290 000 m3 
massoja. Ruoppaustyö tehtiin kahdella 
imuruoppaajalla, jotka olivat ”Pekka III” 
ja ”Pekka IV”. Lietjärvi ja Parvelanjärvi 
voitiin pumpata kuivaksi, jolloin järvien 
pohjan moreeniharjanteet päästiin pus-
kukoneilla levittämään imuruoppaajil-
la ylisyviksi kaivettuihin hautoihin. Työ 
aloitettiin kesäkuussa 1965 ja se saatiin 
valmiiksi elokuussa 1967. Kolmas uusi 
urakka oli Varisluotojen ruoppaustyö lä-
hellä Tappuvirtaa, joka oli Saimaan syvä-
väylien suurin työkohde.

TVL aloitti teiden määrätietoisen 
kokonaisurakoinnin vuonna 1964, kun 
Maailmanpankki myönsi Suomelle 92 
milj. markan (148 milj. €) lainan. Laina-
ehdot edellyttivät kansainvälistä urakka-
kilpailua. Ensimmäinen urakkakohde oli 
Gumböle-Veikkola moottoritien raken-
taminen vuosina 1965-1967. Urakoitsi-
jat saivat tarjota koko hankkeen tai jon-
kin sen kolmesta osasta. Vesi-Pekan ja 
Ab Bergendahl & Höckertin muodos-
tama työyhtymä voitti urakkakilpailun 

Vuonna 1965 Vesi-Pekan töiden paino-
piste oli yhä selvemmin Saimaan kana-
va- ja syväväylätöissä, kun yhtiö sai siel-
tä vuoden aikana kolme uutta urakkaa, 
sekä Bemböle-Veikkola moottoritien ra-
kentamisessa, jota varten yhtiö perusti 
työyhtymän ruotsalaisen urakoitsijan Ab 
Bergendahl & Höckertin kanssa. Huo-
mattava työ oli myös Elijärven kaivos-
hanke Kemissä, jonka Outokumpu Oy 
oli tilannut. Kaikkiaan Vesi-Pekalla oli 
vuoden aikana käynnissä 22 urakkakoh-
detta.

Saimaan kanavan uudet urakat olivat 
kanavatyö Mustolan yläpuolella ja ka-
navajärvien väylätyöt. Kanavatyö sisälsi 
mm. 130 000 m3 maamassojen kaivua, 
25 000 m3 kallion louhintaa, 10 000 m2 
luiskaverhousta sekä betonimuurin ra-
kentamista ja laituripaalutusta. Kanava-
järvien väyläurakka oli aivan erityyppi-
nen työ. Saimaan kanava kulkee vuok-
ra-alueella viiden järven kautta. Järvet 
ovat Nuijamaanjärvi, Lietjärvi, Rättijär-
vi, Särkijärvi ja Parvelanjärvi. Kanavajär-

Moottoritien rakennustyömaa. (Pauli Soikkeli) Siltakannen betonointia. (Pauli Soikkeli)
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koko hankkeesta 25 milj. markan (38 
milj. €) urakkahinnalla. Työhön sisältyi 
13 kilometrin pituinen moottoritieosuus 
sekä noin 9 km muiden teiden järjestely-
jä. Käsiteltäviä maa- ja kalliomassoja oli 
kaikkiaan noin 1 600 000 m3. Tieosalle 
rakennettiin 14 siltaa. Lopullinen urak-
kasumma kasvoi noin 29 milj. markkaan 
(45 milj. €) suunnitelmamuutosten ja 
indeksisidonnaisuuden vuoksi. Työt aloi-
tettiin toukokuussa 1965 ja moottoritie 
valmistui lokakuussa 1967 puolitoista 
kuukautta ennen määräaikaa.

Outokumpu Oy oli löytänyt Elijär-
ven alta krominikkeliesiintymän. Vesi-
Pekka poisti vuosina 1965-66 ”Pekka 
I:llä” järven pohjasta liejun ja saven 
ja sen jälkeen tyhjensi järven vedestä. 
Näin kromikaivos voitiin avata järven 
paikalle avolouhoksena. Työhön sisäl-
tyi 600 000 m3 ruoppausta, 500 000 m3 
maankaivua 90 000 m3 kallion louhin-
taa ja 110 000 m3 maapatojen raken-
tamista. Vuonna 1965 työstä ehdittiin 
tehdä noin viidesosa.

Saimaan kanavan suurimmassa urakas-
sa, jota Marion 7400 oli kaivamassa tapah-
tui kolme sortumaa. Pahin sortuma sat-
tui helmikuussa 1965, jolloin 45 000 m3 
maamassoja valui valmiiksi kaivettuun 
kanavauomaan. Routakerroksen pääl-
lä kaivutyötä tehnyt ”Mari” putosi noin 
neljä metriä, kun sulat savimassat valui-
vat routakerroksen alta kanavaan. Luis-
kakoneena työskennellyt Lima 703 liu-
kui massojen seassa kanavan toiselle lai-
dalle. Hyvä onni pelasti koneiden kul-
jettajat. Toinen mainittava sortuma ta-
pahtui huhtikuussa 1965, jolloin masso-
ja sortui kanavaan noin 30 000 m3. Val-
tion teknillisen tutkimuskeskuksen teke-
mässä selvityksessä myöhemmin todet-
tiin, että luiskan vakavuus ei sanottavas-
ti heikentynyt poikkeuksellisen raskaan 
kaivukoneen vuoksi. Tästä seurasi, että 
sortumien katsottiin aiheutuneen ura-
koitsijasta riippumattomista syistä, jol-
loin vahingosta aiheutuneet lisätyöt jäi-
vät pääosin rakennuttajan vastuulle. Täs-
tä huolimatta sortumilla oli urakan tu-
lokseen perin negatiivinen vaikutus. Ra-

Gumböle-Veikkola moottoritien liittymä on valmistunut (Vesi-Pekan esite)
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kennuttaja paalututti jäljellä olleet kai-
vettavat pehmeiköt ja yhtiö joutui tuo-
maan kanavalle pehmeitä kaivukohtei-
ta varten toisen kävelevän laahakau-
hakoneensa ”Aleksin”, jonka paino oli 
190 tonnia. Urakan kokonaislaskutus 

oli 5,03 milj. mk (7,7 milj €). Vesi-
Pekan tappioksi urakasta jäi yli 2 milj. 
mk (3 milj. €), josta osa aiheutui alihin-
taisesta urakkatarjouksesta.

”Marin” saatua syksyllä 1965 työnsä 
valmiiksi, Vesi-Pekalla ei ollut koneelle 

Kanavan muoto on hahmottunut. (Pauli Soikkeli)

Marion Saimaan kanavatyössä. (Kanavamuseo) Marionia on kaivettu maamassojen seasta Sai-
maan kanavalla tapahtuneen sortuman jälkeen. 
(Kanavamuseo)
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näköpiirissäkään sopivaa työmaata. Kal-
liilla koneella oli vasta 8000 käyttötun-
tia. Kone oli pakko saada kaupaksi. Yh-
tiö joutui myymään Marioninsa halval-
la Pohjolan Voima Oy:lle, jonka tarkoi-
tuksena oli rakentaa Iijokeen Maalis-
maan ja Raasakan voimalaitokset sekä 
Kollajan säännöstelyallas. Pohjolan Voi-
ma siirsi ”Marin” Yli-Iihin Maalismaan 
voimalaitostyöhön ja sen jälkeen Iihin 
Raasakkaan, mutta vuonna 1972 Raasa-
kan voimalaitoksen valmistuttua kone jäi 
odottamaan Kollajan altaan rakentamis-
ta. Kun ”Mari” oli ollut Raasakassa käyt-
tämättömänä yli 20 vuotta, se pilkottiin 
romuraudaksi ja osat sulatettiin Torni-
on terästehtaassa. Jotakin sentään tästä 
suurkoneesta jäi jäljelle. Iin kunta säilyt-
tää Vesi-Pekan Marionin 10 m3:n kauhaa 
vesirakentamisen muistomerkkinä.

Keväällä 1965 ”Ketju-Pekka” aloitti 
Selkäsaaren työkohteessa kivisen moree-
nin ruoppauksen suurin odotuksin. Vaik-
ka koneen alkuperäisten peltikauhojen ti-

lalle hankittiin heti Raahe Oy:ltä kestä-
vämmät valuteräskauhat, ruoppaajan 
keskimääräiseksi kaivutehoksi tuli vain 
14 m3/h. Työn kuluessa moreenia piti 
räjäyttämällä pehmentää. Ruoppaustyö 
oli raskaasti tappiollinen. Selkäsaaresta 
ketjukauharuoppaaja siirrettiin uuteen 
syväväylän urakkakohteeseen Varisluo-
toon lähelle Tappuvirtaa. Tähän urak-
kaan kuului 90 000 m3 moreenimasso-
jen ruoppausta ja 13 000 m3 vedenalai-
sen kallion louhintaa. Myös Varisluodos-
sa ”Ketju-Pekan” työsaavutus jäi vähäi-
seksi. Työkohde päätettiin tehdä kaivu-
penkereeltä Lima 2400:lla. Työkohteen 
keskellä ollut kallio voitiin poistaa maa-
patojen suojassa osittain kuivatyönä.

Yhtiön luopuminen suurimmasta 
työkoneestaan, kauan odotetun ensim-
mäisen koviin massoihin pystyvän ruop-
paajan epäonnistumiset ja Saimaan ka-
navan sortumat olivat huonoja enteitä. 
Vesi-Pekan todelliset vaikeudet johtui-
vat kuitenkin pääasiassa kilpailun kiris-

Marionin kauha. Vesirakentamisen muistomerkki Iissä. (Tapani Kylmäaho)
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tymisestä sekä taloudellisen taantuman 
ja kireän rahan ajasta. Maarakennusura-
koitsijoiden määrä ja koko oli oleellises-
ti kasvanut ja rakennuttajat käynnisti-
vät rakennustöitään hyvin pidättyvästi. 
Maarakennusurakoita tarjottiin alihin-
taan ”unohtamalla” koneiden poistokus-
tannukset.

Vuonna 1965 Vesi-Pekan liikevaihto 
aleni 14,6 milj. markkaan (22,4 milj. €). 
Maksuvaikeuksia oli ja yhtiön osake-
pääomaa korotettiin 1,2 milj. markkaan 
(1,84 milj. €).

Vilho Alatalo myi kaikki 57 Vesi-Pe-
kan osakettaan Maa- ja vesitekniikan tu-
elle. Uutena osakkeenomistajana Vesi-

Pekkaan tuli Kajaani Oy:n rakennuspääl-
likkö, dipl.ins. Reino Laaksonen.

Vesi-Pekan omistus jakaantui vuonna 
1965 likimain seuraavasti:

Maa- ja vesi-
tekniikan tuki ry

910 kpl 37,9 %

Hakarit 424 kpl 17,7 %
Salaspurot 424 kpl 17,7 %
Reino Laaksonen 240 kpl 10,0 %
Jaakko Forsberg 222 kpl   9,2 %
Aarne Vanha-Aho 100 kpl   4,2 %
Allan Eklund   80 kpl   3,3 %

Yhteensä 2400 kpl 100,0 %

Saimaalla Lima 2400 siirrettiin työkohteesta toiseen lautalla. (Osmo Kupila)
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Vesi-Pekan johtokuntaa muutettiin si-
ten, että Vilho Alatalon sijalle tuli Aimo 
Maasilta ja Olli Laineen tilalle Allan Ek-
lund. Varajäseneksi Allan Eklundin sijal-
le tuli Aarne Vanha-Aho.

Vesi-Pekan varatoimitusjohtaja Mat-
ti Koivu erosi 31.3.1965 yhtiön palve-
luksesta.

Vuonna 1966 yhtiö joutui edelleen 
sopeuttamaan toimintaansa pienene-
vään liikevaihtoon. Siitä huolimatta joi-
takin uusiakin urakoita vuoden aikana 
aloitettiin. 

Yhdessä Alfred A. Palmberg Ab:n 
kanssa Vesi-Pekka teki Rakennushalli-
tuksen tilaaman Munsalan polttoainei-
den varmuusvaraston sisäverhoilun. Työt 
alkoivat maaliskuussa 1966 ja ne jatkui-
vat vuoteen 1968.

Huomattava tieurakka oli TVL:n Kes-
ki-Suomen piirin teettämä Leppälahden 
tiepenkereen rakennustyö. Pengerrykseen 
tarvittiin massoja noin 800 000 m3, jot-
ka saatiin tieleikkauksista ja varamaa-
alueilta.

Yhtiö teki Saimaan kanavalla omien 
keskeneräisten töiden lisäksi myös huo-
mattavan kaivutyön työyhtymälle Poh-
jarakenne & Vesto. Monivaiheisessa väy-
lätyössä vuokra-alueella välillä Lavola-
Kivisillansalmi olivat Vesi-Pekan Lima 
2400 ja ”Aleksi”.

Uusi Saimaan syväväyläurakka saatiin 
Sulkavan Vekaransalmesta. Urakkaan si-
sältyi vedenalaista kalliolouhintaa viides-
sä eri kohteessa.

Uusia siltaurakoita olivat Kavilan yli-
kulkusilta Turun tiepiirissä ja Hankasal-
men sillat Keski-Suomen tiepiirissä.

Veli Hakarin terveydentila oli vii-
meisten vuosien aikana selvästi huonon-
tunut. Siihen ei voinut olla vaikuttamat-
ta uranuurtajaurakoitsijan vastuuhenki-

lön paineet, jotka aiheutuivat mm. pio-
neeritöiden vaarallisuudesta työnteki-
jöille ja urakoiden suurista taloudellisis-
ta riskeistä, joissa oli vaakalaudalla yhti-
ön pystyssä pysyminen ja lisäksi henkilö-
kohtainen ja perheen toimeentulo. Yhti-
ön pääomistajillahan oli koko omaisuus 
yrityksen menestymisen panttina.

Vesi-Pekan alkutaipaleen töissä oli 
menehtynyt seitsemän työntekijää nel-
jässä eri onnettomuudessa. Kolme ko-
neenkuljettajaa kuoli kahdessa työkone-
tapaturmassa, kaksi räjähdyksessä pora-
uksen osuttua panostettuun reikään ja 
kaksi veneen kaaduttua kosken pohjatut-
kimuksissa. Tuohon aikaan ei työssä ta-
pahtuneista onnettomuuksista aiheutu-
nut työnantajan edustajille oikeudellisia 
seuraamuksia, mutta heidän henkinen 
tasapainonsa oli kovalla koetuksella.

Yhtiön taloudelliset riskit olivat maa- 
ja vesirakennusurakoinnin alkaessa todel-
la suuret. Urakoissa ei ollut vielä vakiin-
tuneita pelisääntöjä. Hyviä rakennuttajia 
olivat voimalaitosyhtiöt, joiden edusta-
jilla itsellään oli kokemusta vastaavanlai-
sista töistä. Ennalta arvaamattomissa ti-
lanteissa urakoitsijaa ei jätetty yksin vas-
tuuseen. Monien muiden rakennuttajien 
kanssa oli paljon vaikeampaa. Maaperä-
tutkimusmenetelmät olivat kehittymät-
tömiä, jolloin työkohteen kaivuvaikeus 
oli urakoitsijan arvauksen varassa. Työ-
koneet olivat uusia, joten niiden työsaa-
vutuksia ei tunnettu. Sääolosuhteiden yl-
lätyksellisyys syrjäisissä vesirakennuskoh-
teissa korostui huonojen kulku- ja tieto-
yhteyksien aikana. Elettiin voimakkaan 
inflaation ja devalvaatioiden aikaa, jol-
loin urakoitsija sai työnsä maksuksi tar-
joushetkestä paljon arvoaan menettä-
nyttä rahaa, kun indeksisidonnaisuutta 
ei ollut. Töiden tarjonnassa oli huomat-
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tavia vaihteluita, mutta hankittuja kallii-
ta koneita ei ollut taloudellisesti mahdol-
lista pitää työttöminä. Yrityksen vastuu-
henkilön työ oli kovaa ja kuluttavaa.

Johtokunta päätti 12.5.1966 vapaut-
taa Veli Hakarin hänen heikentyneen 
terveytensä vuoksi yhtiön kokopäivätyös-
tä ja samalla johtokunnan puheenjohta-
jan tehtävä muutettiin pysyvästi sivutoi-
miseksi. Yhtiökokouksessa 21.3.1967 
Veli Hakarin tilalle johtokunnan jäse-
neksi kutsuttiin Pertti Hakari. Uudek-
si johtokunnan puheenjohtajaksi valit-
tiin Aimo Maasilta. Yhtiön toimistoon 
konttoripäälliköksi tuli 15.2.1967 alka-
en ekonomi Lauri Virtanen.

Vesi-Pekka sai Helsingin kaupungil-
ta Vartiokylänlahden ruoppaustyön, jota 
varten yhtiö hankki uuden hydraulisen 
kaivukoneen Hy-Mac 1080. Tätä ennen 
Vesi-Pekan kaivukoneet olivat olleet me-
kaanisia. Vartiokylän lahdella kone kai-
voi alkeellisella lautalla kahmarikauha-
varustuksella.

Saimaan kanavalta yhtiö sai vielä yhden 
urakan. Suikin ja Nuijamaanjärven välinen 
kanavaosa käsitti 500 000 m3 maamasso-

jen poistoa ja lisäksi maapadon rakenta-
mista, kalliolouhintaa ja noin 2 km:n pi-
tuisen kanavaosan verhoustyöt. Työhön 
sijoitettiin kaivukoneet ESH 4/40, Lima 
2400, Lima 1250 ja Lima 703. Urakka 
oli kanavan viimeisiä ja siihen mennes-
sä oli selvästi kehitytty sekä työmenetel-
missä että urakointia koskevissa menet-
telytavoissa.

Saimaan kanava valmistui kesällä 
1968. Vesi-Pekka teki kanavalla kuusi 
eri urakkaa, joiden massamäärät olivat 
yhteensä 2,5 milj. m3. Yhtiön tekemi-
en omien urakoiden laskutussumma oli 
15,5 milj. mk ja aliurakoiden 1,1 milj. 
mk eli yhteensä 16,6 milj. mk (25,4 
milj. €), joka oli noin 5,7 % koko kana-
van rakennuskustannuksista.

Saimaan syväväyliltä Vesi-Pekka sai 
Rääkkylästä Heinsalmen ruoppaustyön, 
jossa väylältä oli poistettava lähes 60 000 
m3 maamassoja. Pääosa massoista voitiin 
ruopata ”Ketju-Pekalla”, mutta kivisiä 
massoja varten yhtiöllä oli kokeiltavana 
aivan uusi ase, Lima 1250 pantiin kaiva-

Johtokunnan pöytä: Aimo Maasilta, Tauno Taru-
maa, Veli Hakari, Elma Maasilta ja Eino Rauste. 
(Eila Koskinen)

Hy-Mac 1080 kahmarikauhoineen ruoppaamassa 
lautalla Vartiokylänlahdella. (Vesi-Pekan esite)



43

maan jalalliselta lautalta. Suuri mekaani-
nen kuokkakone oli tehokas ruoppausvä-
line kivisessä moreenissa. Tästä alkoi ko-
vien massojen ruoppauksen uusi kehitys-
vaihe .

Saimaan syväväylätyöt valmistuivat 
keväällä 1968. Työt tehtiin miltei tarkal-
leen kustannusarvion mukaisella hinnal-
la. TVL teki omana työnä useiden pien-
ten kohteiden ruoppaustyöt, mutta mas-
samäärillä mitaten vain 5 % koko syvä-
väylätyöstä. Urakoitsijoilla teetettiin siis 
95 % työmäärästä. Vesi-Pekka teki kaikki 
suurimpien kohteiden ruoppaustyöt. Val-
tion ruoppaustöiden teettäminen urakoit-
sijoilla oli näin alkanut hyvin lupaavasti.

Vesi-Pekka sai syksyllä 1967 Kemi-
joki Oy:ltä Vanttauskosken voimalai-
toksen aloitusurakan. Työ käsitti mm. 
maankaivua 300 000 m3, kallion lou-
hintaa 120 000 m3 sekä maapatojen ja 
luiskaverhousten rakentamista. Syksyl-
lä aloitettiin myös Helsingin kaupungin 
sähkölaitoksen Salmisaaren hiililaiturin 
rakennusurakka.

Kaikkiaan Vesi-Pekalla oli vuoden ai-
kana käynnissä 23 urakkaa. Liikevaihto 
oli vain 13,5 milj. mk (18,9 milj. €).

Vuonna 1968 Vesi-Pekalla oli käyn-
nissä tosin 28 urakkaa, mutta liikevaihto 
ei ollut paljoakaan edellistä vuotta korke-
ampi. Se oli 16,5 milj. mk (21,2 milj. €). 
Kahdeksassa urakassa tehtiin vesijohto-, 
viemäri- tai kaukolämpötöitä ja kuudes-

Ruoppauksen uusi kehitysvaihe. Kivistä moreenia ruoppaa jalallisella lautalla 120 tonnin painoinen Lima 
1250. (Paavo Sarkkinen)

Vanttauskosken voimalaitosurakan allekirjoitusti-
laisuus: Jaakko Forsberg, Raimo Lampinen, Veik-
ko Salaspuro, Erkki Laakso, Veikko Axelson ja 
Eino Manninen. (Asko Forsberg)
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sa urakassa liettymien puhdistusruoppa-
uksia. Merkittävimmät uudet työt olivat 
Luleån, Uljuan tekoaltaan täyttökanavan 
ja Listonsalmen ruoppaustyöt sekä Kuur-
nan kanavan ja Vaajakosken siltojen ra-
kentaminen.

Luleån urakka oli ensimmäinen 
Ruotsissa tehty ruoppaustyö. Se tehtiin 

yhteistyönä Ab Bergendahl & Höcker-
tin kanssa. Rautatehtaan saostusaltaasta 
poistettiin imuruoppaajalla 230 000 m3 
jätelietettä.

Pulkkilassa olevan Uljuan tekoaltaan 
avulla on poistettu Siikajoen vaikeat tul-
vat Rantsilan ja Paavolan kuntien alueel-
ta. Lisäksi tekoaltaan yhteyteen on teh-

Salmisaaren voimalaitoksen hiililaituria rakennetaan. (Heikki Jalas)

Vaajakosken siltatyö. (Vesi-Pekan esite)
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Pielisjoessa olevan Kuurnan kanavan 
Vesi-Pekka rakensi yhdessä Palmberg 
Oy:n kanssa. Urakkaan kuului 100 000 m3 
maankaivua ja 14 000 m3 kallion lou-
hintaa, 11 000 m kallioankkurointia ja 
16 000 m3 betonirakenteita sekä kana-
van louhosverhousten rakentamista. Pää-
työkoneet olivat Lima 2400 ja Gradall 
1050. Työ tehtiin vuosien 1968-1971 ai-
kana. Urakkasumma oli noin 7,6 milj. 
mk (9,3 milj. €).

ty voimalaitos. Vesi-Pekka imuruoppasi 
”Pekka I:llä” tekoaltaan täyttökanavasta 
pehmeitä maamassoja 650 000 m3 ja li-
säksi poisti kaivukoneella yli 250 000 m3 
moreenia. Työ valmistui vuonna 1969.

Uittoväylän kaivutyö Keiteleen Lis-
tonsalmessa tehtiin pääosin työpatojen 
suojassa Lima 2400:lla. Työpatojen ulko-
puoliset massat ruoppasi ”Kuokka-Pekka 
Lima 1250”. Poistettavia massoja oli yh-
teensä 60 000 m3, joista osa oli kalliota.

Kuurnan uittosulun rakennustyö Pielisjoella. (Matti Pouttu)

Kuurnan uittosulkutyömaata viimeistellään. (Vesi-Pekan esite)
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Muutoksen aika

Vuosi meni niin huonosti, että tili-
vuotta piti jatkaa 18 kuukauden pitui-
seksi eli 30.6. 1970 asti, jotta tilinpäätös 
ei olisi ollut pahoin alijäämäinen. On-
gelmien vuoksi Vesi-Pekassa ryhdyttiin 
merkittäviin uudelleen järjestelyihin.

Vuoden 1970 
alussa Vesi-Pek-
ka ja Oulun Maa-
rakennuspojat oli 
tarkoitus fuusioi-
da. Sopimuskin jo 
ennätettiin tehdä. 
Uuden yrityksen 
toimitusjohtajak-
si piti tulla Paavo 

Leppänen. Omistajat olivat yhtä mieltä 
fuusion edullisuudesta, sillä kummankin 
yrityksen toimintaa rajoitti vakuuspula. 
Kun yrityksillä oli eri rahoittajapankit, 
jotka vastustivat fuusiota, hanke raukesi 
viime hetkellä. Seurauksena sopimukses-
ta oli kuitenkin Paavo Leppäsen siirtymi-
nen Vesi-Pekan toimitusjohtajaksi. Paavo 
Leppänen myi OMP:n osakkeensa Maa- 
ja vesitekniikan tuelle. Myös Rissanen, 
Karvonen ja Tauriainen myivät osakkei-
taan, jolloin Tuesta tuli OMP:n enem-
mistöosakas. Myös OMP:n hallituksen 
puheenjohtajana oli vuodesta 1972 al-
kaen Aimo Maasilta.

Johtokunnan kokouksessa 16.3.1970 
Vesi-Pekan uudeksi toimitusjohtajak-
si kutsuttiin Paavo Leppänen ja yhti-
ön 1 200 000 markan suuruinen osake-
pääoma päätettiin korottaa 1 600 000 
markkaan antamalla 800 kpl uusia 500 
markan osakkeita. Uudet osakkeet oli-
vat ns. etuoikeutettuja B-osakkeita, jot-

Vuonna 1969 Vesi-Pekka ajautui yhä sy-
vemmälle talousvaikeuksiin. Vesiraken-
nustöitä oli käynnissä vähän ja tunne-
linlouhintatöistä sekä maarakennustöis-
tä, joita voitiin tehdä pienilläkin koneil-
la, oli niin kova kilpailu, että työt olivat 
kannattamattomia.

TVL aloitti vuonna 1969 Varkau-
den-Kuopion syväväylätyön, joka tee-
tettiin pääosin urakoitsijoilla. Tämä 75 
km:n pituinen väylä ei kuulunut alun 
perin Saimaan syväväyliin, sillä se oli pe-
rin työläs rakentaa ja se maksoi neljä ker-
taa niin paljon kuin Saimaan syväväylä-
työt olivat maksaneet. Väylätyöhön sisäl-
tyi Konnuksen sulkukanava ja viisi avo-
kanavaa sekä lukuisia ruoppauskohteita 
avovesiväylillä. Väylätyössä oli siirrettävä 
yli 2 milj. m3 massoja, joista 700 000 m3 
oli ruopattava.

Ensimmäisen rakennusvuoden aikana 
Vesi-Pekka sai tästä syväväylätyöstä teh-
täväkseen ainoastaan Muuraispuron avo-
kanavatyön, joka voitiin pääosin tehdä 
kuivatyönä.

Vesi-Pekka sai TVL:lta ensimmäisen 
meriväyläurakkansa vuonna 1969 Hami-
nan läntiseltä tuloväylältä, missä oli ruo-
pattava kivistä moreenia ja hieman kal-
liota. Urakkasumma oli 0,93 milj. mk 
(1,14 milj. €). Yhtiö kuljetti merelle työ-
kohteeseen ”Ketju-Pekan” Saimaan ka-
navan kautta. Ketjukauharuoppaajalla 
oli riittävästi ulottumaa 10,5 metrin ha-
raussyvyistä väylätyötä varten, mutta ei 
se meren kivinen moreeni ollut yhtään 
helpompaa kaivettavaa kuin Saimaan 
moreenikaan. 

Paavo Leppänen
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ka antoivat vanhoihin A-osakkeisiin ver-
rattuna viisinkertaisen äänimäärän ja vii-
sinkertaisen oikeuden osinkoon.

Valtaosan uusista osakkeista merkitsi 
Maa- ja vesitekniikan tuki, joka sai näin 
enemmistöosakkuuden yhtiöstä. Lisäksi 

Yhtiön palveluksesta erosivat Juha 
Tenkanen ja Allan Eklund, jotka pe-
rustivat neljän muun henkilön kanssa 
vuonna 1970 uuden ruoppausalan yri-
tyksen, jonka nimeksi tuli Insinööritoi-
misto Tekra Oy.

A-osakkeet B-osakkeet äänimäärä %

Maa- ja vesitekniikan tuki ry 910 kpl 600 kpl 3910 61,1
Hakarit / Jalas 421 kpl 60 kpl 721 11,3
Reino Laaksonen 240 kpl 80 kpl 640 10,0
Jaakko Forsberg 222 kpl 60 kpl 522 8,2
Salaspurot 427 kpl - 427 6,6
Aarne Vanha-Aho 100 kpl - 100 1,6
Allan Eklund 80 kpl - 80 1,2

Yhteensä 2400 kpl 800 kpl 6400 100,0

Yhtiön uusi johtokunta sai seuraavan kokoonpanon:

puheenjohtaja  Aimo Maasilta
varapuheenjohtaja Reino Laaksonen
jäsen   Tauno Tarumaa
jäsen   Jaakko Forsberg
jäsen   Heikki Jalas
jäsen   Paavo Leppänen
varajäsen  Toivo Liukko
varajäsen  Eino Rauste 

B-osakkeita lunastivat Laaksonen, Fors-
berg ja Hakarit mukaan luettuna vara-
tuomari Heikki Jalas, joka oli Veli Ha-
karin vävy. Tämän jälkeen omistus ja ää-
nivalta jakaantui seuraavasti:
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Vesi-Pekan tek-
nilliseksi johtajaksi 
palkattiin dipl. ins. 
Teuvo Ali-Tolppa 
Vesto Oy:stä.

Vesi-Pekka ryh-
tyi määrätietoisesti 
muuttamaan liike-
toimintaansa. Kun-
nallistekniset työt 

ja pienten kalliotunneleiden louhinta 
lopetettiin kannattamattomana ja tien-
rakentaminen vähentyi. Yhtiö keskittyi 
yhä selvemmin ruoppaukseen, veden-
alaiseen louhintaan sekä laituri- ja sata-
matöihin.

Vuonna 1970 yhtiön toiminnan pai-
nopiste oli Varkauden-Kuopion syvä-
väylätyössä, mistä Vesi-Pekka sai kaikki 
suurimmat ruoppausurakat. Huomatta-Teuvo Ali-Tolppa

Talviruoppausta työpenkereiltä Kolikkovirrassa Lima 2400 laahakauhakoneilla ”Terri” ja ”Wiljami”. 
(Tiemies 5-6/1972)

”Aleksi” poistaa maapatoa Rahasalmessa. (Paavo Sarkkinen)
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va osa ruoppaustöistä tehtiin laahakau-
hakoneilla ”Wiljami”, ”Terri” ja ”Aleksi” 
työpenkereitä hyväksi käyttäen. Raskaat 
koneet täydessä varustuksessa siirrettiin 
lautalla työkohteesta toiseen. Näin väl-
tettiin koneiden hankalat purku- ja ko-
koamistyöt. Imuruoppaustöissä yhtiö 
joutui kehittämään massojen allasläji-

tystä ja imuruoppausmassojen kemikali-
ointia, jotta työkohteiden alapuolella si-
jaitsevan paperitehtaan raakavedensaan-
ti voitiin töiden aikana turvata.

Kivisen moreenin ruoppaustyössä ja 
vedenalaisen kallion louhintatyössä ta-
pahtui yhtiön kannalta erittäin tärkeää 
kehitystä. Saimaan syväväylillä alkanut-
ta ruoppaajien muodostamista jalallisista 
lautoista ja kaivukoneista jatkettiin. Yh-
tiöllä oli Varkauden-Kuopion syväväy-
lällä sekä mekaaninen kaivukone Lima 
1250 että hydraulinen kaivukone Hy-
Mac 1080 ruoppaamassa jalallisella lau-
talla. Kumpikin ruoppaaja oli hyvin te-
hokas sisävesiväylällä, missä ruoppaussy-
vyys oli enintään 6 m. Iskostunut mo-
reenikin irtosi hyvin ja kookkaatkin pul-
terit saatiin louhimatta koneiden suuriin 
kauhoihin. Vedenalaisen kallion lou-
hintaa varten Vesi-Pekka rakensi vuon-
na 1970 poralautan prototyypin. ”Pora-
Pekka proto 1” koottiin kolmesta sarja-
ponttonista, jotka yhdistettiin kotelo-

Limat ”Wiljami” ja ”Terri” Kolikkovirran työkoh-
teessa Varkauden-Kuopion syväväylällä 1971. 
(Raimo Laitinen)

Varkauden-Kuopion syväväylätyön tehoruoppaajat Lima 1250 ja Hy-Mac 1080 jalallisilla lautoillaan. 
(Pentti Kaisti)
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palkilla. Poralautan paalut ja paalupukit 
tehtiin vanhoista pistokauhan varsista ja 
varren ohjureista. Paalujen liikutteluun 
käytettiin varastossa olleita paineilma-
taljoja. Porauslaitteena oli ensimmäinen 
Vesi-Pekka –mallinen poraustorni, joka 
oli rakennettu vanhasta paalutuslaittees-
ta. Poravasarana oli Gardner Denver PR 
123 J. Lautalle hankittiin dieselkäyttöi-
nen kompressori, jonka paineilman tuot-
to oli 17 m3 minuutissa.

Vedenalainen kallio ja yli kuutiomet-
rin suuruiset lohkareet oli urakoitu yk-
sikköhinnoilla. Kallion ja lohkareiden 
työnaikaiset mittaukset häiritsivät varsi-
naisen työn tekemistä kohtuuttomasti. 
Keskeytysten aiheuttama vahinko saat-
toi olla suurempi kuin kalliosta tai loh-
kareista saatu lisähinta. Tästä syystä Var-
kauden-Kuopion syväväylällä ryhdyttiin 
kokeilemaan kokonaishintaurakoita, jot-
ka perustuivat ennen tarjousvaihetta teh-
tyihin luotettaviin maaperätutkimuksiin. 

Ensimmäinen kokonaishintainen urak-
kasopimus tehtiin keväällä 1971 Kon-
nusveden väylätyöstä. Uranuurtajana oli 
Vesi-Pekka. Moreeni ja louhe ruopattiin 
tukipaaluin varustetuilla lautoilla toimi-
neilla kaivukoneilla. Vedenalainen kal-
lio louhittiin jalallisella poralautalla. Työ 
meni erittäin hyvin. Työ oli merkittävä 
Suomen ruoppausurakoinnin kehityk-
sessä. Sen jälkeen kaikki valtion ruop-
pausurakat on tehty kokonaishintaura-
koina.

Varkauden-Kuopion syväväylätyö 
valmistui kesäkuussa 1972. Vesi-Pek-
ka teki kuusi urakkaa, joista kertyi 14,2 
milj. markan (16,3 milj. €) kokonaislas-
kutus, mikä oli noin 34 % koko väylä-
työn hinnasta.

Meren puolella oli 1960-luvulla teh-
ty varsin vähän ruoppaustöitä. Suomen 
meriväylät olivat lähes luonnontilaisia, 
mistä johtuen ne olivat matalia ja mut-
kikkaita. Satamiin pääsi vain suhteelli-

Vesi-Pekan ensimmäinen poralautta ”Pora-Pekka proto 1”. (Pentti Kaisti)
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sen pienikokoisilla laivoilla, joiden las-
tinottokyky oli riittämätön kuljetustar-
peisiin verrattuna. Suomen ulkomaan-
kauppa oli miltei täydellisesti merikulje-
tusten varassa. Kuljetettavat tavaramää-
rät olivat voimakkaassa kasvussa. Vuon-
na 1950 merikuljetusten tavaramäärä oli 
yhteensä 8 milj. tonnia, vuonna 1960 jo 
16 milj. tonnia ja vuonna 1970 peräti 32 
milj. tonnia. Meriväylät ja myös merisa-
tamat olivat siten täysremontin tarpees-
sa. Tuolloin kasvun ennustettiin jatku-
van edelleen voimakkaana. Niin tapah-
tuikin. Nyt noin 40 vuotta myöhemmin 
Suomen merikuljetukset ovat 100 milj. 
tonnia vuodessa. 

Valtion voimavarat olivat olleet 1960-
luvulla sidottuina Saimaan kanavan ja 
siihen liittyvän sisävesiväylästön raken-
tamiseen. Uuden vuosikymmenen alka-
essa valtion vesirakennusresurssit suun-
nattiin laajan meriväyläohjelman toteut-
tamiseen, joka oli likimain Saimaan ka-
navahankkeen hintainen. Ohjelman to-
teutusaika venyi tosin runsaan 20 vuo-
den pituiseksi. Tavoitteena oli aikaansaa-
da Suomen tärkeimpiin merisatamiin vä-
hintään 9 metrin kulkusyvyinen turvalli-
nen väylästö. Meriväylien rakentamisen 
vastuuviranomainen oli Merenkulkuhal-
litus, jonka toimeksiannosta TVH:n ve-
sitieosasto suunnitteli meriväylien paran-
tamisen ja huolehti niiden ruoppaustöi-
den teettämisestä urakoitsijoilla.

Vesi-Pekka oli saanut jo vuonna 1969 
ensimmäisen meriväyläurakkansa, jossa 
oli heti syntynyt pulmia. Vuonna 1970 
yhtiö ratkaisi Haminan väylän ruop-
pausongelman vuokraamalla työhön 
”Ketju-Pekan” avuksi norjalaisen F. Sel-
merin kahmariruoppaaja ”Fröyn”, joka 
ajanmukaisuutensa ja järeytensä vuoksi 
pärjäsi hyvin lohkareiden nostossa. Kah-

marikauhan tilavuus oli 3,5 m3. Suurim-
mat lohkareet ja kallio louhittiin työtä 
varten tehdyllä poralautta ”Pora-Pekka 
proto 2:lla”.

Vuonna 1971 Vesi-Pekka joutui uu-
den haasteen eteen, kun TVH:sta tuli 
ensimmäinen todella suuren meriväy-
lätyön tarjouspyyntö, joka sisälsi mm. 
43 000 m3 kallion poistoa 12 metrin ha-
raussyvyiseltä ulkomeriväylältä Utön lä-
hellä. Yhdelläkään suomalaisella tai ul-
komaisella urakoitsijalla ei ollut tuol-
loin kovin hyvää valmiutta näin hanka-
laan työhön. Perusyhtymällä oli pisto-
kauharuoppaaja ”Pera 1” sekä poralaut-

Vesi-Pekan poralautta ”proto 2” Haminan väylällä 
1970. Lautta on varustettu yhdellä poratornilla ja 
kahdella tukipaalulla. (Auli Forsberg)
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ta ”Pera 7” ja Vestolla ketjukauharuop-
paaja ”Sarus” sekä poralautta ”Vesto 3”. 
Näin vaativaa vedenalaista louhintaa ei 
oltu aikaisemmin Suomessa tehty, joten 
louhintaan sisältyi merkittävä kehitys-
työ ja suuri riski. Vesi-Pekassa oivallet-
tiin, että nyt kannattaa yrittää.

Vesi-Pekka teki Utön-Naantalin väy-
lätyöstä halvimman tarjouksen. Ongel-
mana oli jälleen työn rahoitus. Raken-
nuttajalle oli annettava työnaikainen ta-
kaus ja välittömästi oli kyettävä raken-
tamaan uusi poralautta. TVH:n kanssa 
päästiin urakan vakuudesta ja ennakko-
maksusta erityisjärjestelyyn panttaamalla 
yhtiön ruoppauskalustoa TVH:n nimiin. 

Muun muassa Varkauden-Kuopion syvä-
väylällä työskenteleviin koneisiin joudut-
tiin kiinnittämään TVH:n kilvet.

Yhtiö rakensi kesäksi 1971 uuden 1-
tornisen poralautan, jonka nimeksi tuli 
”Pora-Pekka 1”. Ruoppausta varten Vesi-
Pekka vuokrasi jälleen kahmariruoppaa-
ja ”Fröyn”.

Kesän kokemusten perusteella pora-
lautta peruskorjattiin Nauvossa talvel-
la 1971-72 suurentamalla sitä ja asenta-
malla siihen toinen poratorni. Samalla 
rakennettiin vielä toinenkin 2-torninen 
kookas poralautta ”Pora-Pekka 2”. Pora-
lautat olivat Vesi-Pekan suunnittelemia 
ja rakentamia menestystuotteita. Yksi-

”Pora-Pekka 1” Utön väylätyömaalla. (Juha Tenkanen)



53

runkoiset sarjaponttonilautat oli varus-
tettu neljällä liikuteltavalla pohjaan ulot-
tuvalla tukijalalla. Poraus tapahtui lautan 
reunan yli, jolloin yhdellä lautan asen-
nolla voitiin porata noin 25 metrin pi-
tuinen rivi panosreikiä poratornien liik-
kuessa lautan reunan suuntaisesti. Po-
ratorneissa oli kiinteä teräsputki, joka 
ohjasi poratankoja, esti kallion pääl-
lä olevan irtomaan pääsyn porareikään 
ja mahdollisti reikien porauksen lau-
talta. Kallion päälle ruoppauksessa jää-
nyt ohut maakerros ei haitannut pora-
usta, sillä kun raskas poratorni lasket-
tiin pohjaan, ohjausputki painui maa-
kerroksen läpi. Kovissa maakerroksissa 
painumista auttoi huuhteluilma sekä sa-
manaikainen poraus ohjausputken läpi. 
Porattu reikä panostettiin heti reiän val-
mistuttua. Kun poratankovarustus oli 
nostettu reiästä, asetettiin jäykkä muo-
vinen tai alumiininen latausputki ohja-

usputkeen, jonka jälkeen reikä panos-
tettiin ja siirryttiin seuraavaan poraus-
asemaan.

Vuonna 1972 Vesi-Pekka osti Sveit-
sistä 10 vuotta käytössä olleen suuren 
pistokauharuoppaajan, jonka kaivuko-
neena oli Manitowoc 4600. Suomessa 
ennennäkemättömän järeässä ja voimak-
kaassa mekaanisessa pistokauharuoppaa-
ja ”Meri-Pekassa” oli 4,6 m3:n kokoinen 
kauha, joten räjäytystyöt eivät olleet enää 
tarpeellisia kivisen pohjamoreenin ruop-
pauksessa. Uusi ruoppaaja oli mahdol-
lista hankkia, sillä Vesi-Pekka oli jo so-
pinut uudesta suurehkosta Tahkoluo-
don 10 metrin väylän ruoppausurakas-
ta. Utön-Naantalin väylätyö osoittautui 
menestykseksi sekä uusien poralauttojen, 
ruoppaajahankinnan että urakkasumman 
osalta. Vesi-Pekka saavutti heti toisessa 
meriväylätyössään osaavan, innostuneen 
ja rohkean toimintansa vuoksi ehdotto-

Poralautat ”Pora-Pekka 1” ja ”Pora-Pekka 2” Utö-Naantalin väylän Egglonskärin työkohteessa 1972. 
(Simo Kolari)



54

man valta-aseman Suomessa myös meri-
väylien ruoppauksessa.

Valtio oli pyrkinyt luopumaan omas-
ta ruoppaustoiminnastaan, mutta suo-
malaisten urakoitsijoiden puutteellinen 
suorituskyky oli pakottanut TVH:n jat-
kamaan omaakin ruoppaustoimintaan-
sa. Vesi-Pekka oli osoittanut ensin si-
sävesillä ja nyt merellä urakoitsijoiden 
pystyvän tekemään kaikki tarjolla ole-
vat ruoppaustyöt kilpailukykyiseen hin-
taan. Kaiken lisäksi 6.9.1972 Pietarsaa-
ren väylällä valtion ketjukauharuoppaa-
jaa kohtasi perin murheellinen onnet-
tomuus. TVH:n suurin ruoppaaja kaa-
tui ja upposi yöllä ollessaan ankkuroitu-
neena avomeren tuntumassa. Ruoppaa-
jan 20 hengen miehistöstä pelastui vain 
neljä. ”Nostajan” onnettomuudesta oli 
ainakin kaksi seurausta; ruoppaustöiden 
työturvallisuusasioihin alettiin kiinnittää 
erityistä huomiota ja viimeisetkin valtion 
oman työn kannattajat hiljenivät.

Vesi-Pekka sai keväällä 1972 Pietar-
saaren uuden ro-ro laiturin rakennusura-
kan. Urakkahinta oli 5,3 milj. mk (5,7 
milj. €). Työhön kuului 23 metrin levyi-
nen ro-ro ramppi ja 160 metrin pituinen 
laituri, jonka vesisyvyys oli 8,6 m. Lai-
turi tehtiin teräsbetonisista kulmatuki-
muurielementeistä, joiden paino oli 80 
tonnia. Työ valmistui vuonna 1973.

Vuosina 1972-73 yhtiö teki Oulun 
kaupungille Oritkarin satamaväylän yli 
1 milj. m3:n ruoppaustyön, jossa päätyö-
koneena oli ”Pekka I”. Työtä varten han-
kittiin kaksi suurta 300 m3:n itsekulke-
vaa kuljetusproomua, joiden nimeksi an-
nettiin ”Tiukka” ja ”Taakka”.

Syksyllä 1972 yhtiö solmi Valmet 
Oy:n kanssa noin 46 milj. markan (38 
milj. €) arvoisen urakkasopimuksen al-
lastelakan rakentamisesta Helsingin 
Vuosaareen. Telakka-altaan mitat oli-
vat 280 m x 56 m x 13 m. Työ käsit-
ti 200 000 m3 louhintaa, 20 000 m3 te-

”Meri-Pekka”. (Terramare)
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räsbetonirakenteita, telakan halliraken-
teet, altaan työpadon ja altaaseen johta-
van väylän rakentamisen. Ruopattavia 
massoja oli 450 000 m3 ja vedenalaista 
louhintaa 10 500 m3. Työ valmistui tam-
mikuussa 1974.

Vuonna 1972 päättyneellä tilikau-
della Vesi-Pekan liikevaihto putosi to-
sin 13,3 milj. markkaan (14,3 milj. €), 
mutta saatujen töiden vuoksi kasvu oli 
jo lähtenyt käyntiin.

Johtokunnan tilinpäätöskokous 28.9.1972. Vasemmalta: Reino Laaksonen, Tauno Tarumaa, Heikki Jalas, 
Eino Rauste, Toivo Liukko, Jaakko Forsberg, Aarno Vanha-Aho, Aimo Maasilta ja Paavo Leppänen. (Timo 
Maasilta)

Vuotelakka ja telakkaväylän ruoppauskalustoa. 
(Vesi-Pekan esite)
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Ruoppausalan markkinajohtajana Suomessa

Vesi-Pekan yhtiöjärjestystä muutettiin 
siten, että 1.7.1972 alkanutta tilikautta 
pidennettiin 31.8 1973 asti, jotta voi-
tiin välttää lomakauden aiheuttamat vai-
keudet tilinpäätökselle. Tämä tilikau-
si oli erityisen hyvä, sillä rakennusalal-
la ja myös yhtiön erikoistoimialoilla oli 
noususuhdanne. Leudon talven vuoksi 
myös ruoppauskausi muodostui poik-
keuksellisen pitkäksi. Vesi- Pekalla oli 
käynnissä 48 urakkaa. Liikevaihto kas-
voi rajusti, peräti 32,2 milj. markkaan 
(30,9 milj. €).

Tilikauden aikana Vesi-Pekka osti yli 
60 % Oulun Maarakennuspojat Oy:n ja 
Insinööritoimisto Tekra Oy:n osakkeis-
ta. OMP ei ollut Vesi-Pekan kilpailija, 
sillä molempien yhtiöiden huomattava-
na osakkaana oli Maa- ja vesitekniikan 
tuki. Sen sijaan Tekra oli ollut pienissä 
ruoppaustöissä kova kilpailija ja koko 
ajan kasvava yritys, jonka toimintaa oli 
edullista jarruttaa.

Tekra Oy:n työt 
olivat menneet val-
taosaltaan hyvin, 
mutta yritys oli lii-
aksi Juha Tenkasen 
varassa. Kun Aimo 
Maasilta ja Paavo 
Leppänen pyysivät 
Tenkasta keväällä 
1973 takaisin Vesi-

Pekkaan huolehtimaan yhtiön konepan-
kista, hän oli kypsä luopumaan Tekras-
ta. Juha Tenkanen myi omistamansa 
Tekran osakkeet Vesi-Pekalle. Esko Har-
ju siirtyi Vesi-Pekan edustajaksi Tekraan. 
Näin Tekra siirtyi Vesi-Pekan valvontaan 

Juha Tenkanen

ja vähitellen yhtiö hankki kaikki Tekran 
osakkeet omistukseensa. Tekra fuusioi-
tiin Vesi-Pekkaan vuonna 1976. Näin 
yksi kilpailijoista oli raivattu pois ruop-
pausmarkkinoilta.

Vuonna 1973 Vesi-Pekka osti Rymät-
tylästä 17 hehtaarin ranta-alueen, joka 
katsottiin sopivaksi ruoppaajien ja pora-
lauttojen sekä mahdollisten telakoiden 
alihankintojen valmistuspaikaksi. Yhtiö 
oli oivaltanut, että ruoppausalan yrittä-
jän pitää itse kehittää työkoneet, koska 
Suomen poikkeaviin olosuhteisiin te-
hokkaita työvälineitä ei ollut mistään 
saatavissa. Tarkoitusta varten Vesi-Pek-
ka suunnitteli Turusta ostamansa Wilho 
Tuomen Konepaja Oy:n (WTK) kans-
sa konepajan perustamista Rymättylään. 
Konepajan nimeksi piti tulla Rymättylän 
Kone ja Telakka Oy (Rykote).  WTK oli 
erikoistunut mm. pelastusvenevinssien 
valmistukseen. WTK joutui kuitenkin 
taloudellisiin vaikeuksiin, mutta  Vesi-
Pekka halusi jatkaa paremmissa tiloissa 
sen toimintaa. Rymättylän telakka-alu-
eelle ei kuitenkaan saatu riittävän nope-
asti toiminnan edellyttämiä rakennuslu-
pia Navire Oy:n taustavoimien valituk-
sen johdosta, jolloin Vesi-Pekka muutti 
konepajasuunnitelmiaan.  

Vesi-Pekka oli teettänyt ruoppaajan 
osia ja korjauttanut ruoppauskalustoaan 
Kustavin Kone Oy:llä, jolla oli konepajat 
Kustavissa ja Taivassalossa. Myös Kusta-
vin Koneen jouduttua samoihin aikoi-
hin taloudellisiin vaikeuksiin, Vesi-Pek-
ka hankki omistukseensa konepajayhti-
öltä Taivassalon teollisuushallin ja Kus-
tavista teollisuushallin ja vanhan meijeri-
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rakennuksen noin 10 hehtaarin ran-
ta-alueineen, joista kunnostamalla saa-
tiin Vesi-Pekalle kunnolliset tuotantoti-
lat. Tällöin Turussa ollut vintturituotan-
to siirrettiin Kustaviin ja Taivassaloon. 
Vesi-Pekka erotti Kustavin ja Taivassa-
lon konepajat omaksi toimintayksiköksi 
vuonna 1977. Tytäryhtiön nimeksi tuli 
Rykote Oy. Taivassalon teollisuushalli 
on toiminut teräsrakenteiden valmis-
tuspaikkana ja Kustavin konepaja pää-
asiassa vientiin suuntautuneen vintturi-
tuotannon osavalmistus- ja kokoamis-
paikkana. Rykote harjoitti laajamittai-
sesti vientitoimintaa vuodesta 1981 al-
kaen, jolloin sen toimialoja olivat kone-
pajateollisuus, ruoppaus- ja vesiraken-
nuskoneiden valmistus, aluksien hen-
genpelastuslaitteiden valmistus, vinssi-
en valmistus ja muut metalliteollisuu-
den tuotteet. Rykote toimitti ruoppaa-
jiaan ja poralauttojaan Keniaan ja Aust-
raliaan saakka. Rykoten hallituksen pu-
heenjohtajana toimi Heikki Jalas ja toi-

mitusjohtajina Jaakko Forsberg, Asko 
Forsberg ja Juha Tenkanen.  

Toimintavuotena 1972-73 Vesi-Pe-
kan johtokunta säilyi ennallaan. Yhti-
ön operatiivinen johto oli sen sijaan Ali-
Tolpan tultua yhtiöön muuttunut oleel-
lisesti. Toimitusjohtajana oli edelleen 
Paavo Leppänen, varatoimitusjohtajana 
Jaakko Forsberg ja teknillisenä johtaja-
na Teuvo Ali-Tolppa. Ali-Tolpan vastuu-
alueina olivat yhtiön maa- ja vesiraken-
nustyöt, joihin sisältyi myös ruoppaus ja 
vedenalainen louhinta. Hänellä oli apu-
naan insinöörit Aarre Mäkelä ja Osmo 
Kupila. Rakennusteknillisistä töistä vas-
tasi Mikko Sipinen, korjaamotoiminnas-
ta Jaakko Forsberg, konepankista Juha 
Tenkanen ja hallinnosta sekä talousasi-
oista Aarno Vanha-Aho ja Eila Koski-
nen. Yhtiön työmaajohtotehtävissä oli 
60 henkilöä ja työntekijöiden määrä oli 
enimmillään 550.

Vesi-Pekka teki tilivuoden aikana 
ruoppaustöitä mm. tie- ja vesirakennus-

Rykote Oy:n Kustavin telakka. (Vesi-Pekan esite)
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laitokselle, Metsähallitukselle, Helsin-
gin, Tampereen, Jyväskylän, Oulun, 
Porin ja Rauman kaupungeille, Valmet 
Oy:lle, Enso-Gutzeit Oy:lle, Joutseno-
Pulp Oy:lle, Serlachius Oy:lle, Rauma-
Repola Oy:lle, Oulu Oy:lle, Navire 
Oy:lle sekä Pohjolan Voima Oy:lle. Työ-
kohteista ruopattiin yhteensä maamasso-
ja noin 1,7 milj. m3 ja tehtiin vedenalais-
ta louhintaa 150 000 m3. Merkittäviä 
uusia työkohteita olivat Sköldvikin väy-
län vedenalainen louhinta- ja ruoppaus-
työ sekä Husbyn työkohde Ruotsissa.

Sköldvikin väylä johtaa Porvoon öl-
jynjalostamoon. Koska raakaöljyä tuo-
daan sinne suurilla säiliölaivoilla, väy-
län on oltava niin syvä kuin mahdollis-
ta. Alukset pääsevät Itämerelle Tanskan 
salmista 15,0 metrin syväyksessä. Sen 
vuoksi että meriveden suolapitoisuus 
alenee Suomen rannikolle tultaessa, alus 
painuu hieman syvemmälle. Sköldvikin 
väylän kulkusyvyydeksi tuli siten 15,3 m, 

mikä edellytti 17.0 metrin haraussyvyyt-
tä eli melkein 18 metrin kaivusyvyyttä. 
Aikaisemmin ei Suomessa oltu näin sy-
viä väyliä tehty.

Vesi-Pekka teki Sköldvikin väylän 
neljässä eri urakassa vuosina 1972-1975. 
Työn kokonaisurakkasumma muodostui 
17,8 milj. markaksi (16,2 milj. €). Suu-
ren kaivusyvyyden vuoksi yhtiö joutui 
rakentamaan uuden poralautan ja hank-
kimaan uuden ruoppaajan. 

”Pora-Pekka 3” oli ”Pora-Pekka 2:n” 
kaltainen, mutta siinä oli pidemmät tu-
kipaalut ja korkeammat poratornit. Po-
ralautta valmistui vuonna 1973. Vesi-
Pekka sai myöhemmin patentit kehittä-
mänsä poralautan tärkeimpiin osiin. Pa-
tentit koskivat:
-   neljän tukijalan varassa olevaa pora-

lauttaa, jossa tukijalkoja voidaan siir-
tää hydraulimoottorin avulla ja pai-
naa pohjaa vastaan lautan ankku-
roimiseksi niin että haluttu osa lau-

”Pora-Pekka 3”, 2-torninen poralautta. Suurin poraussyvyys 20 metriä. (Juha Tenkanen)
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tan painosta on tukijalkojen varassa 
(10.7.1979)

-   poralautalle sijoitettua poratornia, 
jonka pystypuomin alapäähän on lii-
tetty ohjausputki, jonka kautta pora-
us tapahtuu (10.11.1978)

-   poralautan panostussiltaa, jonka avul-
la voidaan panostettujen reikien säh-
köjohtimet sijoittaa turvaan riittävän 
etäälle uusien reikärivien porauksen 
ajaksi (12.2.1979)

- kaksoiskoukkuja, joilla poralautto-
jen ja ruoppaajien laatikkomaiset 
ponttonit liitetään kätevästi toisiin-
sa (10.6.1976).

Yhtiö rakensi Lohjan varikollaan uuden 
kuokkaruoppaajan, jonka ponttonirun-
ko muodostui kymmenestä erikoispul-
teilla toisiinsa liitetystä lohkosta. Vesi-
Pekan valttinahan oli ruoppaajien ja po-
ralauttojen paloiteltavuus maantie- ja 
rautatiesiirtoja varten työkohteesta toi-
seen. Ruoppaajan runkoon kiinnitetyt 
kolme hydraulisesti toimivaa tukipaa-
lua saivat käyttövoimansa kaivinkonees-

Poralautan panostussilta ja poratorni. (Juha Tenkanen)

Ponttonien kiinnitystankoja. (Juha Tenkanen)

Vesi-Pekan vahvuutena oli sen ruoppaajien ja po-
ralauttojen paloiteltavuus maantiesiirtoja varten. 
(Osmo Kupila)
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ta. Työkohteessa ruoppaajan siirtyminen 
tapahtui kallistuvaa peräpaalua käyttäen. 
Lautan rakenne oli testattu aikaisemmis-
sa pienemmissä kaivualustoissa. Kaivu-
koneeksi hankittiin keväällä 1974 RH-
60, joka oli silloin suurin saatavilla oleva 
hydraulinen kaivukone. ”Kuokka-Pekka 
RH 60:n” kaikki toiminnot oli keskitet-

ty kaivukoneen ohjaamoon, joten suuri 
ruoppaaja oli täysin yhden miehen hal-
linnassa.

Merkittävää oli myös Vesi-Pekan ja 
ruotsalaisen ruoppausurakoitsijan Lund-
qvist & Söner Muddrings Ab:n yhteis-
työn alkaminen Sköldvikin väylätyös-
sä. Vesi-Pekka vuokrasi ennen oman ko-

RH 60 on aloittanut ruoppaustyöt Sköldvikin väylällä ”Kallen” lautalla. (Pentti Kaisti)

”Kuokka-Pekka RH 60” lopullisessa muodossaan. (Vesi-Pekan esite)
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neensa valmistumista työtä varten kah-
mariruoppaajan Lundqvist & Söneril-
tä. Pohjoismaissakin oli tuolloin vaikeaa 
päästä urakoimaan toiseen maahan, kos-
ka kotimaan markkinoita suojeltiin. Esi-
merkiksi työkoneiden hinauksia ja ruop-
pausmassojen kuljetuksia pidettiin ran-
nikkoliikenteenä, joka oli lainsäädän-
nöllä suojattu vain kotimaisille aluksil-
le. Aliurakointi ja työkoneiden vuokraus 
oli helpoin tie naapurimaan töihin.

Vesi-Pekka sai pitkäaikaisen työn 
Ruotsista. Sähkökäyttöinen laahakau-
hakone ”Aleksi” lastattiin huhtikuus-
sa 1973 laivaan Leppävirralla, mistä se 
kuljetettiin Tukholmaan. Sieltä se siirret-
tiin Husbyn työmaalle ruoppaamaan so-
raa Tukholman kaupungin katukontto-
rin tarpeisiin. Soranotto jatkui yhtäjak-
soisesti vuoteen 1981 asti, jonka jälkeen 
”Aleksi” myytiin eräälle ruotsalaiselle lii-
kemiehelle.

Vesi-Pekka osallistui kesäkuussa 1973 
ruoppausalan erikoismessuille Hampu-

rissa. Yhtiö esitteli siellä erityisesti pora-
lauttaansa. Kehitysversio ”Pora-Pekka 3” 
oli suuren mielenkiinnon kohteena. Yh-
tiön tavoitteena oli porausmenetelmän ja 
porauslaitteiden myynti sekä vedenalai-
sen louhinnan urakointi ulkomailla.

Vuonna 1974 Vesi-Pekan liikevaihto 
kasvoi roimasti. Se oli peräti 53,5 milj. 
mk (43,8 milj. €) ja vuoden voitoksikin 

”Aleksi” ruoppaa Husbyssä. (Osmo Kupila)

Vesi-Pekan näyttelyosasto Hampurin messuilla. 
(Juha Tenkanen)
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kirjattiin ennätyksellinen 1,76 milj. mk 
(1,44 milj. €). Käynnissä olleiden töiden 
lisäksi aloitettiin useita uusia urakoita, 
joista suurimmat olivat Rauma-Repola 
Oy:n ja Porin kaupungin teettämä öljyn-
porauslauttojen rakennusaltaan ja sinne 
johtavan väylän ruoppaustyö Porissa, 
Rauma-Repola Oy:n varustelulaituri ja 
paperitehtaan jäteveden puhdistuslaitos 
Raumalla, Hangon kaupungin junalaut-
tasatama ja TVL:n teettämä Kotkan-Or-
rengrundin 10 m:n väylätyö.

Rauma-Repolan Mäntyluodon tela-
kan öljynporauslauttojen valmistuspai-
kan urakkaan sisältyi kahden varuste-
lulaiturin rakentaminen sekä rakennus-
altaan ja poralauttojen kuljetusväylän 
ruoppaaminen. Ruopattavaa oli peräti 
400 000 m3, josta pääosa voitiin imu-
ruopata. Työ tehtiin ruoppaajilla ”Meri-
Pekka”, ”Pekka I” ja ”Pekka IV”. Urak-
kahinta oli 9,7 milj. mk (7,9 milj. €).

Rauma-Repolan Rauman telakalle ra-
kennettiin 200 metrin pituinen varustelu-

Öljynporauslauttojen rakennusallas Mäntyluodossa. (Vesi-Pekan esite)

”Meri-Pekka”, ”Pekka I” ja ”Pekka IV” ruoppaavat Mäntyluodossa. (Juha Tenkanen)
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Rauma-Repola Oy:n varustelulaituri. (Vesi-Pekan esite)

”Meri-Pekan” A-pukki on sortunut ja ohjaamo 
murskautunut. (Kalevi Savukoski)

laituri, jonka vesisyvyys oli 9 m. Työhön 
sisältyi 60 000 m3 vedenalaista louhintaa 
ja ruoppausta. Laitureiden betonimenek-
ki oli 4500 m3. Urakkahinta oli 7,6 milj. 
mk (6,2 milj. €). Ruoppaustyössä sattui 
vakava onnettomuus, kun ”Meri-Pekan” 
A-pukkirakenne petti ja kaatui koneen 
ohjaamon päälle, jolloin koneen kuljettaja 

Rauman paperitehtaan jätevedenpuhdistusallas. 
(Vesi-Pekan esite)
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Imuruoppaaja ”Pekka V” Vaasassa. (Pentti Lindholm)

Hangon junalauttasatama. (Vesi-Pekan esite)

loukkaantui vakavasti. Mies toipui työky-
kyiseksi ja ”Meri-Pekka” korjattiin Han-
gossa. A-pukin ja koneen ohjaamon ra-
kenne muutettiin ja vahvistettiin niin, et-
tei vastaava onnettomuus voi toistua. Yh-
tiö hankki Rauman ruoppaustyötä varten 

uuden 12 tuuman imuruoppaajan, jonka 
nimeksi tuli ”Pekka V”.

Rauman paperitehtaan jäteveden 
puhdistuslaitoksen kapasiteetti oli 8500 
m3/h. Rakennustyön urakkasumma oli 
7,0 milj. mk (5,7 milj. €).
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vaihteleva. Oli ruopattava savea, hiekkaa, 
moreenia, kiveä ja kalliota. Yhtiön moni-
puolinen ruoppauskalusto soveltui erin-
omaisesti tähän työhön. Päätyökoneena 
oli ”Kuokka-Pekka RH 60”. Urakkasum-
ma oli 7,2 milj. mk (5,9 milj. €).

Vuonna 1975 Vesi-Pekka sai kaksi 
huomattavaa louhintatyötä: Helsingin 
kaupungilta metron rakentamisurakan ja 
Pääkaupunkiseudun vedenhankintayhti-
öltä Päijänne-tunneliurakan.

”Kuokka-Pekka RH 60” Orrengrundin väylällä. (Juha Tenkanen)

Hangon kaupungin junalauttasata-
massa Tulliniemessä muutettiin vanha 
200 metrin pituinen laituri junalautto-
jen tarpeisiin soveltuvaksi ja ruopattiin 
laiturialtaasta noin 100 000 m3 maamas-
soja. Urakkasumma oli 4,9 milj. mk (4,0 
milj. €).

Vesi-Pekka syvensi Kotkan-Orrengrun-
din väylän 10 metrin väyläksi vuosina 
1974-1975. Väylällä oli 17 erillistä työ-
kohdetta, joiden kaivuvaikeus oli hyvin 

Helsingin metro. (Vesi-Pekan esite)
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Metrourakkaan kuului väli Silta-
vuoresta Mikonkadulle. Se sisälsi kaksi 
500 metrin pituista kalliotunnelia, joi-
den poikkileikkaus oli 30 m2:n laajui-
nen ja Kaisaniemen metroaseman koh-
dan louhinnan, missä poikkileikkaus oli 
100 m2. Urakkahinta oli 13,5 milj. mk 
(9,4 milj. €).

Päijänne-tunneliurakassa Vesi-Pekka 
teki yhdentoista 20 m2:n laajuisen työ-
tunnelin louhintatyön vahvistustöineen. 
Teoreettinen louhintamäärä oli 44 000 
m3. Urakkasumma oli 7,1 milj. mk (4,3 
milj. €).

Myös joitakin uusia ruoppausurakoi-
ta aloitettiin. Tärkeimmät olivat Hangon 
9,0 metrin kiertoväylä ja Kokkolan 9,5 
metrin väylä sekä Elijärven kaivoksen 
laajentaminen.

Outokumpu Oy:n Elijärven kaivok-
sen laajennusurakasta oli tiukka kilpai-
lu. Näytti siltä, että Hanhirova-yhtymä 
tulee kaivosurakassa uudeksi yrittäjäksi 
Suomen ruoppausmarkkinoille. Tämän 
torjumiseksi Vesi-Pekka joutui tinki-
mään oman tarjoushintansa miltei kan-
nattavuusrajalle asti. Urakkaa varten yh-
tiö hankki Hollannista IHC:ltä suuren 
18 tuuman imuruoppaajan, jonka ni-
meksi tuli ”Pekka VI”. Uusi imuruop-
paaja aloitti työnsä Elijärvellä touko-
kuussa 1975.

Vesi-Pekan liikevaihto vuonna 1975 
kuitenkin pieneni. Se oli 41,9 milj. mk 
(29,1 milj. €). Valtion rahoitus seuraa-
vien vuosien meriväylätöihin aleni, jol-
loin ruoppaustöiden määrä Suomessa oli 
merkittävästi vähenemässä. Yhtiön oli si-
ten määrätietoisesti etsittävä ruoppaus-
töitä ulkomailta. Muutamia aliurakka-
töitä Pohjoismaissa Vesi-Pekka oli jo teh-
nytkin, mutta valmius oli selvästi suu-
rempiin urakkakohteisiin.

Päijänne-tunneli. (Vesi-Pekan esite)

Aimo Maasilta oli vuonna 1968 suo-
malaisen kauppavaltuuskunnan muka-
na kiertänyt arabimaat etsien sopivia 
työkohteita. Silloin Libya oli tuntunut 
lupaavimmalta. Sieltä oli löydetty run-
saasti öljyä, jonka hyödyntäminen oli al-
kamassa. Jotta yrityksen oli mahdollista 
päästä maahan töihin, sen piti rekisteröi-
tyä. Vaatimukset olivat silloisessa Libyan 
kuningaskunnassa kovat. Vesi-Pekalle re-
kisteröinti jostain syystä onnistui, vaikka 
esimerkiksi YIT:lle se ei onnistunut. Iso 
patourakkakin saatiin jo valmiiksi neu-
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voteltua, mutta kun Suomessa oli lii-
an kiireinen aika, sopimuksen tekemi-
sestä piti silloin luopua. Vallankumous 
keskeytti uudet vientiyritykset Libyaan 
moneksi vuodeksi. Vesi-Pekka käynnisti 
kesällä 1975 yhteydet Libyaan uudelleen 
ja sai yllätyksekseen tietää yhtiön rekis-
teröinnin olevan edelleen voimassa myös 
Gaddafin Libyassa. Lisäksi ilmeni, että 
maassa oli tarjolla runsaasti satama- ja 
ruoppaustöitä. Tästä oli Vesi-Pekan hyvä 
aloittaa Libyan valloitus.

Vesi-Pekan omistama Tekra Oy 
osti vuonna 1975 Estama & Kump-
paneiden imuruoppaajat ”Roope 1:n” 
ja ”Roope 2:n”. Kun Tekra fuusioitiin 
vuonna 1976 Vesi-Pekkaan, sieltä saa-
tiin viisi imuruoppaajaa, jolloin yhtiön 
imuruoppaajien lukumäärä nousi kuu-
desta peräti yhteentoista. Vesi-Pekka ei 
niinkään havitellut vanhoja pieniä imu-

ruoppaajia, vaan se halusi raivata kilpai-
lijat pois reviiriltään.

Vesi-Pekan omistuksessa tapahtui 
kaksi merkittävää muutosta. Jaakko 
Forsberg perusti Vesirakennus Konsul-
tit Oy:n ja hänen sallittiin siirtää kaik-
ki Vesi-Pekan osakkeensa konsulttiyh-
tiönsä omistukseen. Reino Laaksonen 
myi puolestaan osakkeensa tavarata-
lo Vi-Ma:lle, joka oli OMP:n omista-
ma yritys. Yhtiökokouksessa 22.12.1975 
Vesi-Pekan johtokuntaan valittiin Reino 
Laaksosen tilalle jäseneksi insinööri Rei-
jo Holopainen, joka oli OMP:n toimi-
tusjohtaja. Tauno Tarumaasta tuli johto-
kunnan varapuheenjohtaja. Muuten joh-
tokunta pysyi ennallaan.

Imuruoppaajia huollossa. Vasemmalta ”Imu 5” (entinen ”Roope 1”), ”Pekka V” ja ”Imu 3”. (Pentti Lindholm)
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Kansainvälinen vesirakennusurakoitsija

oli poikettu sovitulta reitiltä Tripoliin. 
Hinausyhtiö myönsi vastuunsa, mutta 
se oli varaton. Monivaiheisen etsintä- ja 
pelastustoimen jälkeen uponnut kalusto 
saatiin nostettua lähes 50 metrin syvyy-
destä noin puolen vuoden kuluttua on-
nettomuudesta. Onneksi ”Meri-Pekka” 
pysyi pystyssä öisellä Välimerellä. Sata-
matyö saatiin sen avulla käyntiin sovit-
tuna aikana.

Zawiyan satamatyössä oli poistettava 
hiekkakiveä 80 000 m3. Tehokas ”Meri-
Pekka” ja sen taitavat kuljettajat ruoppa-
sivat hiekkakiven ilman louhimista! Sa-
tamaan tehtiin laitureita 270 m ja be-
tonivaluja 19 000 m3. Aallonmurtajaan 
meni louhetta 22 000 m3. Aallonmur-
taja piti verhota betonisilla elementeil-
lä, sillä hiekkakivi ei ollut riittävän kes-
tävää. Vesi-Pekka teki verhousmateriaa-
liksi sakaraisia betonielementtejä ns. do-
loja, jotka pysyvät aallonmurtajassa hy-
vin paikoillaan. Doloja tarvittiin noin 
4300 kpl, joista raskaimmat painoivat 
11 tonnia.

Vesi-Pekan työvoima Zawiyassa oli  
pääosiltaan Suomesta, mutta Libyan 
määräysten mukaan oli pakko käyttää 
jonkin verran paikallista työvoimaa. Sa-
tamatyössä oli 60 suomalaista ja 12 li-
byalaista työntekijää. Bulgarialainen ali-
urakoitsija toimitti työmaalle betonimas-
san, dolot ja elementit sekä teki satama-
rakennukset. 

Vesi-Pekan työntekijät asuivat Zawiy-
an 50 000 asukkaan kaupungin keskus-
tassa uudessa 24 asunnon kerrostalossa, 
joka oli kokonaan yhtiön henkilökunnan 
käytössä. Osalla työntekijöitä oli perheet 

Helmikuussa 1976 Vesi-Pekka sai tar-
jouspyyntöasiakirjat Libyan kansallisel-
ta öljy-yhtiöltä Zawiyan öljynjalostamon 
huoltosataman laajennuksesta. Zawiy-
an kaupunki sijaitsee Välimeren rannal-
la 50 km Tripolista länteen. Huhtikuun 
alussa jätetty tarjous johti neuvottelui-
hin ja urakkasopimus tehtiin 1.6.1976. 
Urakkaan sisältyi satama-altaan ja tulo-
väylän ruoppaus, aallonmurtajan, veto-
luiskan, korjaamohallin ja sataman huol-
torakennuksen sekä majakan rakentami-
nen. Urakkasumma oli 14,3 milj. dolla-
ria (33,6 milj. €). Sataman oli oltava val-
mis 30.7.1977 mennessä.

Zawiyan satamatyötä varten tar-
vittavat työkoneet lastattiin Raumalla 
erään saksalaisen yhtiön suureen kulje-
tusponttoniin. Merihinauksessa oli mu-
kana mm. ruoppaajat ”Meri-Pekka” ja 
”Kuokka-Pekka Lima 1250” sekä kaivu-
kone Cat D-245, poravaunu ROC-610, 
hitsausaggregaatti ja konekontti. Olo-
suhteiden vuoksi lastia ei pystytty pur-
kamaan Zawiyassa, vaan se jouduttiin 
viemään Tripolin satamaan, missä kum-
mastakin ruoppaajasta muodostettiin 
oma kuljetusyksikkö. Pääosa muusta las-
tista sijoitettiin ”Kuokka-Pekan” kannel-
le. Tripolista lähdettiin Välimerelle tuu-
lisessa säässä ja yön pimeydessä. ”Kuok-
ka-Pekan” kannella oli liian suuri kuor-
ma. Vettä pääsi kannen rei`istä pontto-
neihin. Matkan aikana ruoppaaja kaa-
tui ja koko konelasti sen kannelta up-
posi meren syvyyksiin. Pohjaan menivät 
Lima 1250, Cat 245, poravaunu, hitsa-
usaggregaatti ja konekontti. Kuljetusva-
kuutukset eivät olleet voimassa, koska 
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Ensimmäinen kuljetus Libyaan on lähdössä. Lastattua sink-ponttonia nostetaan uittoasennosta kuljetus-
asentoon. (Pentti Kaisti)

”Meri-Pekka” ruoppaa Zawiyan satama-allasta. (Vesi-Pekan esite)
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mukanaan. Suomalaisella siirtokunnalla 
oli kansakoulunopettaja ja sairaanhoita-
ja mukanaan.

Satama valmistui määräajassa ja tilaa-
ja oli työn laatuun erittäin tyytyväinen. 
Itse Gaddafkin kävi valmistunutta sata-
maa katsomassa. Merivahingosta huoli-
matta Libyan työt alkoivat hyvin.

Vuonna 1976 Vesi-Pekka oli töissä 
myös Ruotsissa. Gävlen satamasta pois-
tettiin 240 000 m3 massoja imuruoppaa-
ja ”Pekka VI:lla”.

Vuonna 1977 Insinööritoimisto Oy 
Vesi-Pekan nimi päätettiin muuttaa Vesi-
Pekka Oy:ksi. Yhtiökokous päätti myös 
osakepääoman korottamisesta kaksinker-
taiseksi eli 3,2 milj. markkaan. Osakkeita 
oli siten 6400 kpl, joista 1600 kpl oli etu-
oikeutettuja osakkeita, jotka antoivat vii-
sinkertaisen äänimäärän ja viisinkertaisen 
oikeuden osinkoon. Osakeannin jälkeen 
yhtiön osakkeet jakautuivat seuraavasti:

”Doloja” aallonmurtajan verhouksena. (Simo Kolari)

A-osakkeet B-osakkeet äänimäärä %

Maa- ja vesitekniikan tuki ry 2068 1200 8068 63,0
Tavaratalo Vi-Ma (OMP) 1006 200 2006 15,7
Hakarit / Jalas 776 80 1176 9,2
Vesirakennus Konsultit (Forsberg) 444 120 1044 8,2
Salaspurot 306 - 306 2,4
Aarne Vanha-Aho 200 - 200 1,5

Yhteensä 4800 1600 12800 100,0
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Kotimaassa käytiin merkittävä urakka-
kilpailu alkuvuodesta 1977 Rauman 9,0 
metrin väylän rakentamisesta. Urakkaan 
kuului lohkareisen moreenin ruoppaus-
ta noin 250 000 m3 ja kallion vedenalais-
ta louhintaa yli 20 000 m3. Koska työ 
oli mittava, TVH järjesti kansainväli-
sen urakkakilpailun. Vesi-Pekalla oli työ-
hön ylivoimainen osaaminen sekä ruop-
paus- ja louhintakalusto, mutta halvim-
man tarjouksen jätti kommandiittiyhtiö 
E.J. Siira, joka oli tuolloin kevyensarjan 
urakoitsija. Siira sai työn 22,8 milj. mar-
kan (12,3 milj. €) urakkahinnalla ja hän 
hankki työtä varten Suomen suurimman 
hydraulisen kuokkaruoppaajan, jossa oli 
kaivukoneena Poclain 1000 F, ja poralau-
tan. Koneiden nimiksi tulivat ”Koura II” 
ja ”Pora-Eero”. Vesi-Pekalle urakan mene-
tys oli paha takaisku, sillä Suomen pienil-
le ruoppausmarkkinoille tuli nyt tehok-
kain konein toimiva kilpailija. Kaiken li-
säksi kansainvälinen urakoitsija olisi tar-
vinnut kotimaassaan riittävän määrän 

työkohteita, missä ulkomaille lähetettä-
vät työntekijät voitaisiin kouluttaa.

Vesi-Pekka valmisti omassa konepa-
jassaan uuden kuokkakauharuoppaajan 
”Kuokka-Pekka 3:n”, johon hankittiin 
koneeksi 2,5 m3:n kauhalla varustettu 
Cat 245. Sen ensimmäinen työmaa oli 
Kerkonkosken kanavalla.

Yhtiö sai kotimaasta vuonna 1977 
mm. kolme Metro-urakkaa, joiden yh-
teisarvo oli 11,6 milj. mk (5,4 milj. €), 
Kokkolan satama-altaan ja satamaväylän 
syventämisen sekä Perämeren nippuhi-
nausväylätyön Kemin Veitsiluodossa.

Ruotsissa uusia töitä olivat satama-al-
taan louhinta Göteborgissa ja Ritsemin 
voimalaitoskanavatyö Ruotsin Lapissa, 
sekä ruoppaustyöt Sundsvallin satamas-
sa ja Luulajassa. Lisäksi soran nosto Tuk-
holman katukonttorille oli käynnissä jo 
viidettä vuotta.

Göteborgissa urakka sisälsi veden-
alaista louhintaa 20 000 m3. Suuren 

Vesi-Pekan työntekijöiden asuintalo Zawiyassa. (Juha Tenkanen)
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louhintasyvyyden vuoksi louhinta teh-
tiin ”Pora-Pekka 3:lla”.

Ruotsin valtion voimayhtiön omista-
man Ritsemin voimalaitoksen tulokana-
vatyössä oli kaivettava 20 000 m3 moree-
nia ja louhittava 40 000 m3 kalliota. Ka-
navan vesisyvyys oli 16,5 m. Työkoneina 
olivat ”Pora-Pekka 2” ja rakennuttajalta 
vuokrattu ”Marion 7400”. Urakkasum-
ma oli noin 4,7 milj. mk (2,5 milj. €).

Yhtiön kannalta tärkeintä oli, että 
käynnissä oleva Zawiyan työ sai jatkoa. 

”Kuokka-Pekka 3” (Eila Koskinen)

Libyan valtio tilasi tammikuussa 1977 
Vesi-Pekalta Benghazin laivastoase-
man sataman rakennustyön, johon si-
sältyi 690 m 6 metrin syvyistä laituria 
ja 170 m 3 metrin laituria sekä hallin-
torakennuksia. Urakkasumma oli 10,6 
milj. dollaria (21.5 milj. €). Urakka-
aika oli yksi vuosi.

Laivastoaseman laiturit tehtiin 39 
tonnin painoisista kulmatukimuuriele-
menteistä, jotka asennettiin ”Meri-Pe-
kalla” tarkoin tasatulle sepelialustalle. 

Poralautta ja Marion Ritsemin voimalaitostyömaalla. (Vesi-Pekan esite)
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Urakan saaminen 
perustui element-
tiratkaisun edulli-
suuteen. Vesi-Pek-
ka oli rakentanut 
samantyyppisen 
laiturin jo Pietar-
saaren satamassa. 
Yhtiön suunnitte-

lijana oli Insinööritoimisto Lauri Pitkä-
lä, joka teki Vesi-Pekan tilauksesta kaik-
kiaan 72:n eri hankkeen suunnitelmat ja 
yhteensä 948 suunnitelmapiirustusta.

Työt Benghazissa alkoivat maalis-
kuussa, jolloin sinne voitiin siirtää Za-
wiyan satamatyöstä vapautuvaa työvoi-
maa ja kalustoa.

Vesi-Pekan liikevaihdosta Libyan töi-
den osuus oli noin puolet, Ruotsin työt 
15 % ja kotimaan töistä kertyi 35 %.

Vuonna 1978 Vesi-Pekka sai Libyas-
ta jälleen uusia töitä. Benghazissa teh-
tiin käynnissä olevan työn lisäksi kala-
sataman parantamisurakka, johon kuu-
lui 240 000 m3 ruoppausta. Urakkahinta 
oli 1,1 milj. dollaria (2,0 milj. €). Toinen 
työ oli 3,6 milj. dollarin (7,4 milj. €) ar-

Benghazin sataman laiturielementti ”Meri-Pekan” käsittelyssä. (Vesi-Pekan esite)

voinen muuntoaseman alaurakka Tripo-
lissa, johon sisältyi muuntoasemaraken-
nuksen perustustyö ja teräshallin pysty-
tys.

Uusi urakointimaa oli Saudi-Arabia, 
mistä Vesi-Pekka sai kaksi alaurakkaa 
Jeddan alueelta. Töihin sisältyi merive-
denottorakenteita, suurpaalutusta ja ko-
rallin louhintaa. Urakoiden arvo oli yh-
teensä 1,77 milj. dollaria (3,6 milj. €).

Suomessa vuoden 1978 tärkeimmät 
urakat olivat Rautaruukki Oy:n laitu-

Lauri Pitkälä

Laiturielementin asennus Raahessa. (Raimo Lai-
tinen)
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rin rakentaminen Raahessa ja Kemijoki 
Oy:n rakennuttama Vuotson kanava.

Vesi-Pekka teki Rautaruukille 163 
metrin pituisen laiturin, jonka vesisyvyys 
oli 10 m. Laituri rakennettiin kulmatuki-
muurielementeistä. Työhön sisältyi mm. 
45 000 m3 ruoppausta, 22 000 m3 maan-
kaivua, 48 000 m3 täyttöä ja 3500 m3 be-
tonirakenteita. Urakkahinta oli 6,8 milj. 
mk (3,4 milj. €).

Vuotson kanavatyö liittyi Lokan te-
koaltaan säännöstelyyn. Kanava tehtiin 
vuosina 1978-79 imuruoppaaja ”Pek-
ka VI:lla” ja kaivukoneilla Lima 2400 ja 
Lima 703. Ruopattavia imuruoppaus-
massoja oli 525 000 m3 ja kaivumasso-
ja 250 000 m3. Lisäksi kanavasta louhit-
tiin kalliota 15 000 m3. Urakkasumma 
oli 6,8 milj. mk (3,2 milj. €).

Yhtiön pääkonttori muutti Helsingis-
sä osoitteeseen Mikonkatu 11 D.

Vuonna 1979 pidetyssä yhtiökokouk-
sessa päätettiin korottaa Vesi-Pekan osa-

Rautaruukki Oy:n Raahen laituri. (Vesi-Pekan esite)

”Jari” ja ”Pekka VI” Vuotson kanavatyössä. (Juha Tenkanen)
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kepääoma 1,5-kertaiseksi eli 4,8 milj. 
markaksi (2,2 milj. €). Korotus tapahtui 
ilmaisantina siten, että osakkaat saivat 
merkitä kahta A- tai B-osaketta vastaan 
yhden samaa sarjaa olevan osakkeen. 
Osakeannin jälkeen yhtiön osakkeita oli 

kaikkiaan 9600 kpl, joista A-osakkeita 
7200 kpl ja B-osakkeita 2400 kpl.

Vesi-Pekan johtokunta jatkoi edel-
leen vuoden 1975 kokoonpanossa. Yh-
tiön toimiva johto järjestäytyi johtoryh-
mäksi, johon kuuluivat:

Aimo Maasilta puheenjohtaja
Paavo Leppänen toimitusjohtaja, varapuheenjohtaja

Jaakko Forsberg varatoimitusjohtaja, vastuualueena työkoneiden 
kehittely sekä konepajan ja korjaamon toiminta.

Jaakko Mäkynen talousjohtaja, vastuualueena yrityksen talous ja 
laskentatoimi.

Mikko Sipinen johtaja, vastuualueena vientiprojektit, raskaat 
rakenteet, kalliotekniikka ja kunnallistekniset työt.

Juha Tenkanen johtaja, vastuualueena yrityksen konetoiminnot ja 
työsuhdeasiat sekä ruoppaustyöt Pohjoismaissa.

Muut yhtiön toimintoja johtavat henkilöt olivat:

Ruoppaustyöt: Osmo Kupila, Paavo Perälä ja Pekka Keskitalo
Rakennustekniset työt: Tarmo Mäkelä
Libyan projektit:  Jukka Salaspuro, Yrjö Karjalainen, Aarne Uotila, 

Heikki Pettilä ja Jaakko Ojaniemi
Saudi-Arabian projektit:  Aarre Mäkelä ja Kalevi Hasi
Korjaamot ja konepaja: Pauli Soikkeli, Asko Forsberg ja Hannu Valmunen 
Konepankki: Esko Harju
Taloustoimisto: Eila Koskinen (konttoripäällikkö)

Vesi-Pekan työnjohtohenkilöstön kokonaismäärä oli 87 henkilöä.

Tilivuosi oli poikkeuksellisesti 16 kuukau-
den pituinen eli 1.9.1978 - 31.12.1979. 
näin siirryttiin jälleen kalenterivuoden 
kestäviin tilikausiin. Liikevaihto oli 105,9 
milj. mk (49,5 milj. €). Tilikauden pituus 
ja rahanarvon heikkeneminen huomioon 
otettuna liikevaihto vastasi likimain kah-
den aikaisemman vuoden tasoa.

Kun markkinanäkymät huononivat 
Libyassa ja Saudi-Arabiassa vientiponnis-
tuksia suunnattiin uusiin maihin, erityi-
sesti Saksan Liittotasavaltaan ja Irakiin.

Vesi-Pekalla oli tytäryhtiöt Sveitsissä 
(Vesi-Pekka AG), Saksan Liittotasavallas-
sa (Hadoka GmbH, Hafen Dock Kanal 
Bau) ja Englannissa (Vesi-Pekka Ltd).

Suomessa oli käynnissä 29 urakkaa, 
Ruotsissa 4 urakkaa, Libyassa 5 urakkaa 
ja Saudi-Arabiassa 4 urakkaa. Liikevaihto 
jakautui kohdemaittain seuraavasti: Suo-
mi 37 %, Ruotsi 2 %, Libya 54 % ja Sau-
di-Arabia 7 %.

Kotimaassa suurimmat uudet työt oli-
vat Vaasan ja Uudenkaupungin väylien 
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ruoppaustyöt sekä Kemira Oy:n Uuden-
kaupungin teollisuussataman ja Haminan 
öljysataman laiturien rakentaminen.

Vaasan 9,0 metrin väylällä Vesi-Pek-
ka ruoppasi 1 200 000 m3 massoja imu-
ruoppaaja ”Pekka I:llä”. Urakkahinta oli 
4,4 milj. mk (2,1 milj. €). Uudenkaupun-
gin 10,0 metrin väylältä poistettiin neljäs-
tä kohteesta liejua, savea, silttiä, hiekkaa 
ja moreenia kaikkiaan noin 40 000 m2:n 
alueelta. Työkoneina olivat ”Kuokka-Pek-
ka RH 60” ja ”Ketju-Pekka”. Urakkasum-
ma oli 1,8 milj. mk (0,84 milj. €).

Kemiran teollisuussatamaan yhtiö ra-
kensi 160 metrin pituisen laiturin, jon-
ka vesisyvyys on 11,5 m. Betonimenekki 
oli 1500 m3. Työhön sisältyi 150 000 m3 
laiturialtaan ruoppausta. Urakkahinta oli 
8,5 milj. mk (4,0 milj. €).

Yhtiö rakensi Haminan öljysata-
maan 120 metrin pituisen hiililaiturin, 
jonka vesisyvyys oli 10 m. Työhön si-
sältyi 70 000 m3 vedenalaista louhintaa, 

1000 m3 betonointia ja 1000 m betoni-
paaluja. Urakkahinta oli 4,8 milj. mk (2,2 
milj. €).

Uudet Libyan työt olivat Tobrukin 
kauppasataman laajennus ja Zawiyan sa-
taman aallonmurtajan korjaus.

Tobruk on Afrikan puolella Välimerta 
ainoa luonnonlahti, joka käy satamaksi. 
Muuten rannikko on täysin suojatonta. 
Tobrukin kauppasatamaan rakennettiin 

Kemira Oy:n laituri valmistumassa Uudessakaupungissa. (Vesi-Pekan esite)

Haminan hiililaituri rakenteilla. (Vesi-Pekan esite)
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Kulmatukimuurielementtien asennustyötä Tobrukin satamassa. (Vesi-Pekan esite)

Tobrukin laiturit ovat valmistumassa lopulliseen korkeuteen. (Pekka Arppe)
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puheenjohtaja Aimo Maasilta
varapuheenjohtaja Tauno Tarumaa
jäsen Jaakko Forsberg
jäsen Heikki Jalas
jäsen Reijo Holopainen
jäsen Aatos Honkanen
jäsen Toivo Liukko
jäsen Eino Rauste
varajäsen Pentti Kaitera, professori
varajäsen Kauko Niinivaara, professori

Hallitus valittiin aluksi pelkästään yhtiön toimivasta johdosta. Siihen kuu-
luivat 1.6.1980 alkaen:

puheenjohtaja Paavo Leppänen, toimitusjohtaja
varapuheenjohtaja Juha Tenkanen, johtaja
jäsen Teuvo Ali-Tolppa, varatoimitusjoh-

taja
jäsen Mikko Sipinen, johtaja
varajäsen Jukka Salaspuro
varajäsen Osmo Kupila

245 metrin pituinen laituri ja 700 m2:n 
laajuinen huoltorakennus. Lisäksi sata-
ma-altaasta ruopattiin 46 000 m3 masso-
ja. Urakkahinta oli 10 milj. dollaria (18,2 
milj. €).

Zawiyan sataman parannus- ja aallon-
murtajan korjaustyössä tehtiin 15 000 m3 
betonivaluja, 10 000 m3 louhetäyttöjä ja 
26 000 m3 tuloväylän ruoppausta. Urak-
kahinta oli 6,5 milj. dollaria (10 milj. €).

Saudi-Arabiasta yhtiö sai kolme uut-
ta urakkaa. Ne olivat Jeddan lentokentän 
vedenottokanavan louhinta ja vedenalai-
nen betonointityö, Saudia-Cityn pump-

puaseman paaluseinän rakentaminen ja 
erään sheikin huvipursisataman rakenta-
minen Jeddassa. Urakoiden yhteissumma 
oli 0,81 milj. dollaria (1,3 milj. €).

Vuoden 1980 alussa tuli voimaan Vesi-
Pekan uusi yhtiöjärjestys, jonka mukaan 
yhtiön ylintä päätäntävaltaa käyttivät 8 
jäseninen hallintoneuvosto ja 4 jäseninen 
hallitus. Uusi hallintoneuvosto muodos-
tettiin vanhasta johtokunnasta ja sen vara-
jäsenistä. Ainoastaan Leppäsen tilalle tuli 
pankinjohtaja Aatos Honkanen ja varajä-
seniksi valittiin uudet henkilöt. Hallinto-
neuvosto oli siten seuraava:

Vesi-Pekka osti Tapanilasta 10 300 m2:n 
suuruisen alueen sekä siellä olevat 5300 
m2:n laajuiset tuotantotilat ja 2000 m2:n 
toimistotilat. Helsingin alueen korjaa-
mo- ja materiaalitoiminnot siirtyivät 
uuteen paikkaan osoitteeseen Kuoppa-

tie 8-10 elo- syyskuun aikana ja pääkont-
tori 1.10.1980.

Vesi-Pekka myi ”Kuokka-Pekka RH 
60:n” Saksaan. Kone oli jo varsin huono-
kuntoinen. Erityisesti kaivukoneen pitkän 
puomin yhä lisääntyneet hitsaustyöt veivät 
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Laituriperustuksen suurpaluja Jeddan suolanpoistolaitoksella Saudi-Arabiassa. (Vesi-Pekan esite)

Vesi-Pekan pääkonttori ja korjaamo Kuoppatiellä. (Pauli Soikkeli)
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kohtuuttomasti työaikaa. Tilalle hankittiin 
kaksi oman tuotannon kuokkakauharuop-
paajaa: ”Kuokka-Pekka 4”, jossa koneena 
oli 1,5 m3:n kauhalla varustettu Cat 235 
ja ”Kuokka-Pekka 5”, jonka kone oli 
Cat 245, jossa oli 2,5 m3:n kauha.

Yhtiön liikevaihto oli vuonna 1980 
yli 119 milj. mk (49,9 milj. €). Vesi-Pek-
ka rakensi useita satamia sekä Suomessa 
että ulkomailla. Laiturit tehtiin yleensä 
suurista betonielementeistä, joiden asen-
nustyössä tarvittiin tehokasta uivaa nos-

”Kuokka-Pekka 4”. (Pentti Kaisti)

”Kuokka-Pekka 5” Åselen voimalaitoksen työssä 
Ångermanjoella. (Vesi-Pekan esite)

”Nosto-Pekka” hinauksessa. (Esko Harju)
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turia. Yhtiö osti Saksasta lautan nostu-
rin alustaksi. Sen jälkeen lautta hinattiin 
Suomeen varustettavaksi. Lautan varaan 
rakennettiin nostokone A-pukkeineen 
Naantalissa, missä sattui onnettomuus. 
A-pukin asennustyön aikana kaikki työ-
hön käytetyt nosturit pettivät ja sortui-
vat romukasaksi. Henkilövahinkoja ei 
tullut, mutta lautta jouduttiin korjaa-
maan perusteellisesti ja vuokranostu-
reiden vastuukysymyksistä tuli pitkäai-
kainen riita. Vaikeuksien jälkeen nostu-

”Nosto-Pekan” asennustyössä Naantalissa tapah-
tunut nosturionnettomuus. (Pekka Arppe)

”Nosto-Pekka” kykenee nostamaan 200 tonnia. 
(Vesi-Pekan esite)

Ruoppaustöitä Vaasan satamassa. (Vesi-Pekan esite)

ri saatiin valmiiksi. ”Nosto-Pekan” suu-
rin sallittu kuorma oli 200 tonnia. Heti 
koneen valmistuttua sitä lähdettiin hi-
naamaan kohden Libyaa.

Suomessa vuonna 1980 aloitetut sa-
tamatyöt olivat Vaasan Vaskiluodon sa-
taman hiililaituri ja Rahjan Satama Ka-
lajoella.

Vaasan kaupungille tehtiin 150 met-
rin pituinen hiililaituri, jonka vesisyvyys 
oli 12 m. Urakan hinta oli 10 milj. mk 
(3,8 milj. €).
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Kalajoen kunnalle rakennettiin Rah-
jan satama vuosina 1980-1982. Sata-
maan tehtiin 120 metrin pituinen lai-
turi, jonka vesisyvyys oli 9,5 m. Työhön 
sisältyi 380 000 m3 moreenin kaivua, 
50 000 m3 kallion louhintaa ja 2100 m3 
betonivaluja. Yhtiö rakensi uuden kuok-
karuoppaajan Rykoten Kustavin kone-
pajassa. Kaivukoneeksi hankittiin suuri 
Liebherr 982, joka tuli Suomeen touko-
kuussa 1982. ”Kuokka-Pekka 2” aloitti 
työn Kalajoella Rahjan satamassa. Urak-
kahinta oli 13,6 milj. mk (5,1 milj. €).

Ruotsissa Vesi-Pekka teki kaksi suu-
rehkoa voimalaitoskanavan ruoppaus-
työtä. Toinen oli Åselessa ja toinen Älv-
karlebyssä.

Åselen vesivoimalaitos sijaitsee Ruot-
sin Lapissa Ångermanjoessa maan sisä-
osassa. Vesi-Pekka ruoppasi voimalaitok-
sen alakanavasta imuruoppaaja ”Pekka 
VI:lla” 550 000 m3 pehmeitä massoja ja 
kuokkakauharuoppaaja ”Kuokka-Pekka 
5:llä” 70 000 m3 kovaa moreenia. Lisäksi 
tehtiin vedenalaista louhintaa 2000 m3. 

Työ valmistui 1981. Urakkahinta oli 8,3 
milj. mk (3,1 milj. €). 

Älvkarlebyn vesivoimalaitos on Dahl-
joessa Gävlen kaakkoispuolella Keski-
Ruotsissa. Vesi-Pekka paransi voimalai-
toksen yläkanavaa ruoppaamalla ”Kuok-
ka-Pekka 3:lla” 100 000 m3  moreenia ja 
tekemällä 15 000 m3 vedenalaista lou-
hintaa. Työ valmistui 1982. Urakkasum-
ma oli 10,3 milj. mk (3,5 milj. €).

Libyan uusia töitä vuonna 1980 oli-
vat Libyan armeijan satama Tobrukissa, 
Ras Lanufin merivedenottolaitos ja Tri-
polin puhelinkaapeliverkon rakennus-
urakka.

Tobrukin sotasatamaan rakennet-
tiin 630 metrin pituinen laituri sekä 
tehtiin mm. 100 000 m3 ruoppausta ja 
240 000 m3 täyttöjä sekä korjattiin van-
hoja laitureita ja verhouksia. Työ tehtiin 
vuosina 1980-1982. Urakkahinta oli pe-
räti 22,3 milj. dollaria (36,7 milj. €).

Ras Lanufin etyleenilaitoksen merive-
denottamon sekä meriveden poistoputkis-
ton ja -kanavan rakentaminen sisälsi mm. 

Rahjan satamaa rakennetaan maapadon suojassa. (Vesi-Pekan esite)
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13 000 m3:n betonointityöt, 44 000 m3:n 
louhinnan ja 260 000 m3:n maansiirto-
työt, joista osa oli ruoppausta. Urakka-
hinta oli 17,0 milj. dollaria (28,0 milj. 

€). Merivedenottamon rakentaminen 
perustui Vesi-Pekan oivallukseen tehdä 
rakennus suuren kasuunin varaan. En-
sin oli keksinnön toimivuus testattu Hy-

”Kuokka-Pekka 2”. (Eila Koskinen) 

”Meri-Pekka” Tobrukin sataman aallonmurtajan korjaustyössä. (Vesi-Pekan esite)
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rylän sorakuopassa tehdyllä mallikokeel-
la. Libyassa rakennettiin kuivalle maal-
le lopullisen sijoituspaikan viereen noin 
140 metriä pitkä ja 45 metriä leveä teräs-
betoninen kasuuni. Varsinaiselle raken-
nuspaikalle tehtiin valtava kaivanto joka 
ulottui 9 metriä merivesipinnan alapuo-
lelle. Kaivannon pohja tasattiin tarkasti. 
Kun kasuuni saatiin valmiiksi, sen ym-
pärille tehtiin suojavallit, jotka verhottiin 
sisäpuolelta Rukka-tehtaan valmistamal-
la peitteellä. Tämän jälkeen imuruoppaa-
ja ”Pekka III” pumppasi altaaseen vettä, 
jolloin kasuuni saatiin kelluvaksi. Sitten 
kasuuni uitettiin vinssaamalla syvään al-
taaseen. Kun altaasta pumpattiin pois 
vettä, kasuuni saatiin laskeutumaan tar-
kalleen sovittuun paikkaan. Sen jälkeen 
kasuuni ankkuroitiin kallioon, jotta se 
pysyisi paikoillaan vedenpinnan noustes-
sa altaan ulkopuolella. Kuivassa altaassa 
jatkotyö sujui ongelmitta.

Vesi-Pekka teki Tripolissa L.M. Erics-
sonille alaurakkana puhelinverkon ra-

kentamista, johon kuului kaapeliojien 
kaivua, kaapeleiden asennusta, täyttötöi-
tä, betonointia ja asfalttitöitä. Työ val-
mistui 1981. Urakkahinta oli 2,6 milj. 
dollaria (4,0 milj. €).

Keväällä 1980 kolmansien maiden 
kansalaisten käyttö työntekijöinä pro-
jektivientimaissa alkoi yleistyä. Yhden 
suomalaisen ammattimiehen kustan-
nuksella saattoi palkata 4-5 kolmannen 
maan työntekijää. Aluksi Libyaan tuli 40 

Ras Lanufin kasuunin uitosta tehtiin mallikoe Hyrylän sorakuopassa. (Pekka Arppe)

Tiivistematon levitys kasuunin sijoitusaltaaseen. 
(Tapio Leinonen)
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turkkilaista ja 40 filippiiniläistä ammat-
timiestä. Turkkilaiset olivat pääasiassa ra-
kennusmiehiä ja filippiiniläiset kone- ja 
remonttimiehiä.

Vesi-Pekka sai yhdessä YIT:n kans-
sa Irakista suuren urakan. Bagdadista 
25 km:n päähän Tigrisjoen Tajiat saa-
relle rakennettiin kokonaisvastuu-ura-
kalla turismia ja matkailua palveleva va-
paa-ajanviettokeskus. Urakkaan sisältyi 
mm. ravintoloita, vesitorni, urheilukent-
tiä, tekojärvi, uima-altaita sekä puisto-
ja. Alueen laajuus oli lähes 100 hehtaa-
ria. Vapaa-ajanviettokeskus oli tarkoitet-
tu 20 000 ihmiselle. Alueelle tuli 50 ra-
kennusta, joiden yhteinen tilavuus oli 
110 000 m3. Maansiirtotöitä tehtiin 1,2 
milj. m3. Työntekijöitä oli enimmillään 
1300, joista 250 oli Suomesta, 700 Filip-
piineiltä ja loput muista maista. Vesi-Pe-
kan osuus työyhteenliittymästä oli 40 % 

ja yhtiön työosuuteen kuuluivat alueen 
massatyöt. Urakka aloitettiin 15.5.1980. 
Sota Irakin ja Iranin  välillä alkoi syksyl-
lä 1980. Työn keskeytyksestä ja muista 
hankaluuksista huolimatta urakka val-
mistui helmikuussa 1983. Urakkasum-
ma oli 90 milj. dollaria (157 milj. €).

Mikko Sipinen Ras Lanufin merivedenottolaitok-
sen rakennustyömaalla. (Pekka Arppe)

Puhelinkaapelien asennustyötä Tripolissa. (Vesi-
Pekan esite)

Bagdadin vapaa-ajanviettokeskuksen ympäristö 
lähes valmiina. (Vesi-Pekan esite)
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Bagdadin vapaa-ajanviettokeskus Irakissa. (Vesi-Pekan esite)

Vesi-Pekan omistajat olivat todenneet, 
että yhtiön uusi hallintomalli oli keskittä-
nyt päätösvallan hallitukselle eli toimival-

Hallintoneuvosto

 Kauko Niinivaara  puheenjohtaja
 Jaakko Forsberg  varapuheenjohtaja
 Aatos Honkanen jäsen
 Toivo Liukko  jäsen
 Eino Rauste   jäsen
 Seppo Loimio  varajäsen
 Aarne Vanha-Aho varajäsen

Hallitus

 Paavo Leppänen puheenjohtaja, toimitusjohtaja
 Aimo Maasilta  varapuheenjohtaja
 Reijo Holopainen jäsen
 Heikki Jalas  jäsen
 Juha Tenkanen  varajäsen, johtaja
 Teuvo Ali-Tolppa varajäsen, varatoimitusjohtaja

le johdolle. Tästä syystä Vesi-Pekan hallin-
toneuvosto ja hallitus järjesteltiin jo vuon-
na 1981 uuteen kokoonpanoon;
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Keskimäärin yhtiön palveluksessa oli 
vuoden 1981 aikana 521 henkilöä, jois-
ta ulkomaalaisia 153. Yhtiön liikevaihto 
oli 167 milj. mk (62,5 milj. €).

Vesi-Pekka aloitti Suomessa mm. In-
koon hiilisataman, Inkoon väylän ja Ha-
ponlahden kanavan rakennustyöt.

TVL syvennytti Inkoon voimalaitok-
selle johtavan väylän 13,0 metrin väy-

läksi vuosina 1981-1982, jolloin myös 
Imatran Voima Oy ja Lohja Oy ra-
kennuttivat satamaan uudet hiililaitu-
rit. Vesi-Pekan urakoihin sisältyi mm. 
240 m laituria, jonka vesisyvyys oli 14,3 
m, betonivalua 7000 m3, varastokenttiä 
12,5 ha, louhintaa 140 000 m3, veden-
alaista louhintaa 25 000 m3 ja ruop-
pausta 500 000 m3. Kulmatukimuuri-

Inkoon hiilisataman laiturielementtejä. (Vesi-Pekan esite)

Muut yhtiön johtohenkilöt olivat:

Ruoppaustyöt   Osmo Kupila
Rakennustekniset työt  Tarmo Mäkelä, Veikko Passi
Konepankki   Esko Harju
Korjaamot ja konepaja  Pauli Soikkeli, Asko Forsberg ja Hannu Valmunen
Taloustoimisto   Jaakko Mäkynen, Eila Koskinen ja Pentti Uutela
Libyan projektit      Mikko Sipinen, Heikki Pettilä, Jaakko Ojaniemi,  
    Jaakko Uotila, Reijo Rasmus, Pekka Arppe, 
    Yrjö Karjalainen, Leevi Kiiskinen ja    
    Pekka Natunen
Muut vientiprojektit  Jukka Salaspuro
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elementteihin perustuvat laiturisuunni-
telmat oli tehnyt Insinööritoimisto Lau-
ri Pitkälä. Vesisyvyydestä johtuen paina-
vimmat betonielementit painoivat noin 
350 tonnia. Yhtiö joutui vuokraamaan 
laiturielementtien asennustyön ajaksi 
saksalaisen uivan nosturin, jonka nos-
tokyky oli  500 tonnia. Pääosa ruop-
paustöistä tehtiin ”Pekka I:llä”. Urakoi-
den yhteishinta oli 36,0 milj. mk (12,3 
milj. €).

Savonlinnan pohjoispuolella sijaitseva 
1700 metrin pituinen Haponlahden nip-
pu-uittokanava, joka oli tehty kahdeksan 
nipun levyisiä lauttoja varten, levennet-
tiin 12 nipun levyisille lautoille ja samal-
la syvennettiin ns. Saimaan syväväyläk-
si. Uuden kanavan mitat olivat: pohja-
leveys 40 m, luiskien kaltevuus 1:2,5 ja 
pienin vesisyvyys 5,0 m. Vesi-Pekka teki 
noin puolet kanavan maarakennustöis-
tä vuosina 1981-1983. Urakkaan kuu-

Kuivatyönä tehty Haponlahden kanava ennen lopullista täyttöä. (Vesi-Pekan esite)

Es Siderin satama. (Vesi-Pekan esite) Urakoitsijan parakit Es Siderin satamatyömaalla. 
(Timo Maasilta)
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lui 135 000 m3 maankaivua, 43 000 m3 
kallion louhintaa, 43 000 m2 luiskaver-
housta ja 30 000 m3 työnaikaisia maapa-
toja. Urakkahinta oli 4,8 milj. mk (1,8 
milj. €).

Uusia töitä Libyassa olivat Es Siderin 
satama ja Zlitenin kalasatama.

Es Siderin sataman urakoitsija oli työ-
yhteenliittymä Es Sider Port, jossa Vesi-
Pekan osuus oli 70 % ja YIT:n 30 %. Es 
Siderin sataman parannustyöhön kuului 
780 metrin pituisen laiturin rakentami-
nen, aallonmurtajan laajentaminen sekä 
satama-altaan ja tuloväylän ruoppaustyö. 
Rakentamiseen käytettiin 1100 m3 beto-
nia ja ruoppaustöitä tehtiin 380 000 m3. 
Työ tehtiin vuosina 1981-1982. Urak-
kahinta oli 13,1 milj. dollaria (21,1 
milj. €).

Zlitenin kalasatamaurakka sisälsi uu-
den sataman suunnittelun, tutkimisen 
ja rakentamisen kaikkine rakenteineen, 
laitteineen ja ruoppaustöineen täysin 

valmiiksi. Laitureita ammatti- ja urhei-
lukalastajille ja matkailijoille tehtiin yh-
teensä noin 500 m. Satama-altaassa ve-
sisyvyys oli 3,0 m ja tuloväylällä 3,5 m. 
Aallonmurtajien pituus oli yhteensä 240 
m. Kalojen käsittelyä ja muita toimin-
toja varten tehtiin rakennuksia yhteen-
sä noin 4200 m2 täydellisine laitteistoi-
neen ja varusteineen. Satama rakennet-
tiin vuosina 1981-82. Työntekijöistä 35 

Zlitenin kalasataman suunnitelmapiirros. (Vesi-Pekan esite)

Laiturielementin asennusta valmistellaan Zlitenin 
kalasatamassa. (Vesi-Pekan esite)
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oli suomalaisia, 40 intialaisia ja 50 filip-
piiniläisiä. Urakkahinta oli 15,5 milj. 
dollaria (25,5 milj. €).

Syksyllä 1981 Vesi-Pekan vesihuolto-
osastosta muodostettiin uusi yhtiö Ilko 
Oy, josta Vesi-Pekka omisti 40 %, OMP-
Yhtymä 40% ja uuden yhtiön johtavat 
toimihenkilöt 20 %. Ilko Oy:n toimi-
ala oli vesihuoltotyöt, kunnallistekniik-
ka, konepajatyöt ja teollisuusrakennuk-
set. Yhtiön kotipaikka oli Ilmajoki.

Vuoden 1982 merkittävimmät koti-
maan uudet työt olivat Haminan väylän 
ruoppaus, Pietarsaaren sataman laajennus 
ja Hangon syväsataman rakentaminen.

Vesi-Pekka teki vuosina 1982-83 Ha-
minan 10,0 metrin väylän rakennustyön. 
Työhön kuului kymmenessä eri kohtees-
sa vedenalaisen kallion louhintaa ja loh-
kareisen moreenin ruoppausta. Louhin-
ta tehtiin ”Pora-Pekka I:llä” ja ruoppaus 
”Kuokka-Pekka 2:lla”. Urakkahinta oli 
3,7 milj. mk (1,3 milj. €).

Valtio oli päättänyt syventää Pietar-
saaren väylän 9,0 metrin väyläksi. Täs-
tä syystä Pietarsaaren kaupunki teetti 
Vesi-Pekalla kahtena eri urakkana Lep-
päluodon satama-alueen laajennustyön, 
uuden laiturin rakentamisen sekä sata-
ma-altaan syventämisen. Uudesta laitu-
rista tuli 150 metrin pituinen ja sen ve-
sisyvyys oli 12 m. Työ tehtiin vuosina 
1982-83. Urakoiden yhteishinta oli 30,5 
milj. mk (9,6 milj. €).

Libyassa saatiin lisätöitä joihinkin 
käynnissä oleviin urakoihin ja aivan uusi 
kohde oli  Zweitinan sataman korjaus-
työ. Urakkaan sisältyi laiturin ja perus-
tusten betonirakenteita. Urakkahinta oli 
2,8 milj. dollaria (4,5 milj. €).

Burundissa oli nikkeliesiintymä, mut-
ta sen hyödyntäminen vaati energiaa, jota 

köyhässä maassa ei ollut. Burundi sijait-
see Afrikassa hieman päiväntasaajan ete-
läpuolella Tanganjikajärven pohjois-
päässä. Ekono oli Maailmanpankin va-
roin ryhtynyt selvittämään paikallisen 
turpeen käyttöä energialähteeksi. Eko-
no pyysi Vesi-Pekan apuun turpeen nos-
ton kehittämiseen. Hollantilaiset olivat 
jo vuosia aikaisemmin lähettäneet Bu-
rundiin kehitysapuna anfibioruoppaa-
jan osat, mutta ne olivat jääneet hylätty-
nä ruostumaan, kun kukaan ei ollut an-
tanut kehitysapua osien kokoamiseen.

Vesi-Pekan toimintasuunnitelma oli, 
että kootaan hollantilaisruoppaaja, jol-
la tehdään suolle aloituskaivanto, ja li-
säksi hankitaan imuruoppaaja, jolla tur-
ve ruopataan kuivalle maalle tehtäviin 
altaisiin, missä turveliete kuivuu aurin-
gonpaisteessa.

Anfibioruoppaaja koottiin kevääl-
lä 1982, sen jälkeen kun puuttuvat osat 
oli tehty Suomessa Rykoten konepa-
jassa. Ruoppaajalla kaivettiin suoalu-
eelle 1,5 km:n pituinen oja, jonka jäl-
keen Hollannista hankittiin uusi 12 tuu-
man imuruoppaaja ja Rykote toimitti 1,5 
km:n pituiset putkistot ja kellukepont-
tonit. Imuruoppaaja putkistoineen saa-
pui vasta kesällä 1984 Burundiin. Vesi-
Pekalla oli ollut tarkoitus lähettää Suo-
mesta heti ”Imu 3”, mutta se ei kelvan-
nut, koska kehitysapuna oli totuttu saa-
maan uusi kone. Viivästymisellä ei ollut 
niin väliä. Vesi-Pekan tehtävänä oli myös 
kouluttaa burundilaiset työntekijät käyt-
tämään ruoppaajia. Turveruukki Oy teki 
omilla koneillaan auringon kuivattamas-
ta turpeesta jyrsinturvetta.

Vesi-Pekka sai samoihin aikoihin toi-
senkin värikkään kehitysaputyön. TVH 
osti Vesi-Pekalta ketjukauharuoppaaja 
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Burundin amfibioruoppaaja kävelee rannalla. (Juha Tenkanen)

Burundin imuruoppaaja. (Seija Ali-Tolppa)
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”Ketju-Pekan” kesäkuussa 1982 Vietna-
miin Pha-Rungin telakkatyömaalle toimi-
tettavaksi ja kehitysapuna vietnamilaisil-
le luovutettavaksi. Myyntisopimukseen si-
sältyi ruoppaajan työkuntoon pano Pha-
Rungissa ja noin kuuden kuukauden pi-
tuinen ruoppaustyön käyntiinlähdön val-
vonta ja ruoppaajan vietnamilaisen mie-
histön opetus. Vesi-Pekan opetustyö jat-
kui Vietnamissa syksyyn 1985 asti. 

Vuosi 1982 oli tuloksellisesti Vesi-
Pekka konsernin paras. Liikevaihto oli 
296 milj. mk (101 milj. €). Kun yhtiöl-

”Ketju-Pekkaa” pannaan katsastuskuntoon Uu-
denkaupungin telakalla ennen sen kuljettamista 
Vietnamiin. (Esko Harju)

”Ketju-Pekka” lastattiin Hangossa uittamalla kul-
jetusalus ”Happy Mammothiin”. (Juha Tenkanen)

”Ketju-Pekka” kuljetettiin tällä laivalla Vietnamiin. 
(Juha Tenkanen)

Pha Rungin telakka Vietnamissa. (Juha Tenkanen)
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lä oli runsaasti rahaa käytettävissään, oli 
houkuttelevaa lisätä kotimaassa tapahtu-
vaa urakointia ostamalla pahin kilpaili-
ja pois markkinoilta. Eero Siiran yhtiöi-
den toiminta oli kasvanut Rauman väy-
lätyön vauhdittamana niin suureksi, että 
Siiran oli sitä vaikea hallita. Tästä syys-
tä yrityskaupalle oli hyvät edellytykset. 
Vesi-Pekka osti Eero Siiran koko ruop-
paustoiminnan kaikkine koneineen. Sii-
ralla oli arvokas konekalusto: iso kuok-
kakauharuoppaaja ”Koura II”, ketjukau-
haruoppaajat ”Veli” ja ”Vesikarhu”, po-
ralautta ”Pora-Eero”, uiva nosturi ”Nos-
to-Esa”, pari pientä kuokkaruoppaajaa, 
hinaajia, proomuja ja tutkimusalus. Siira 
oli aikanaan ostanut ketjukauharuoppaa-
jansa Helsingin kaupungilta ja TVH:lta 
saadakseen nämä lopullisesti luopumaan 
omana työnä tehdyistä ruoppaustöistä.

Vesi-Pekan johdossa ja omistukses-
sa tapahtui lokakuussa 1982 huomatta-
va muutos, kun viimeiset ”perustajajä-
senet” Jaakko Forsberg ja Aarne Vanha-
Aho luopuivat eläkkeelle jäätyään yhti-
ön omistuksesta. Vanha-Aho myi Vesi-
Pekan osakkeensa Forsbergin omistamal-
le Vesirakennus Konsultit Oy:lle ja Fors-
berg myi tämän jälkeen yrityksensä Ves-
to Oy:lle. Näin Vesi-Pekan kilpailijayri-
tykselle siirtyi 966 A- ja 180 B-osaketta, 
mikä oli 9,7 % yhtiön äänivallasta.

Vesi-Pekan ylimääräisessä yhtiöko-
kouksessa 26.10.1982 yhtiöjärjestystä 
muutettiin mm. siten, että hallintoneu-
vostoa koskeva määräys poistettiin. Hal-
lintoneuvosto siis lakkautettiin, jolloin 
Veston edustus Vesi-Pekan johtoelimis-
sä saatiin torjutuksi.

Vuonna 1983 Porin Tahkoluotoon 
ryhdyttiin rakentamaan valtakunnallis-
ta hiilisatamaa. Öljykriisin seurauksena 
oli välttämätöntä varmistaa hiilen saanti 

Kuokkaruoppaaja ”Koura II”. (Eero Siira)

Ketjukauharuoppaaja ”Veli”. (Eero Siira)

Ketjukauharuoppaaja ”Vesikarhu”. (MKL)

Poralautta ”Pora-Eero”. (Eero Siira)
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Suomeen. Matalien väylien vuoksi hiili-
laivojen lastikoko oli pieni mistä seurasi 
korkea kuljetuskustannus, jolloin hiilen 
kaukotuonti oli kannattamatonta. Puo-
lalla oli lähes monopoliasema Suomen 
hiilikaupassa ja hiilen hinta oli sen mu-
kainen. Maapallolla on hiiltä runsaasti, 
mutta edulliset hiilimarkkinat ovat etääl-
lä Suomesta. Syväsataman rakentamisen 
idea oli siinä, että 15,3 metrin väylällä 
voitiin aluksessa kuljettaa 150 000 ton-
nin hiililasteja, jolloin hiilimarkkinat 
avautuivat koko maailman laajuisiksi, 
kun pitkä kuljetusmatka ei enää nosta-
nut hiilitonnin hintaa ratkaisevasti. Lä-
hialueiden hiilentoimittajilla ei ollut sy-
väsatamia, joten Itämeren piiristä hiili 
piti edelleen kuljettaa pienillä aluksilla. 
Syväväylä oli Suomelle edullinen, vaikka 
sitä ei käytettäisikään. Jos lähialueiden 
hiilentoimittajat haluavat saada hiiltänsä 
myytyä Suomeen, on heidän alennettava 
hiilen hinta kilpailukykyiselle tasolle.

Tahkoluodon väylän ruoppaustyö oli 
hyvin vaativa, sillä yli 500 000 m3 tiivis-
tä moreenia piti ruopata avomeriolosuh-
teissa ruoppaussyvyyden ollessa 18,2 m. 
Vesi-Pekalle työ oli tärkeä. Rauman väy-
län toisintoa urakkakilpailussa ei saa-
nut tulla. Työn hankintaan piti keskit-
tyä huolellisesti. Kotimaisista urakoitsi-
joista ei ollut odotettavissa kilpailijaa, 
sillä kenelläkään ei ollut työhön sopi-
vaa ruoppaajaa. Ruotsissa Lundqvist & 
Sönerillä oli kaksi suurta kuokkaruop-
paajaa, mutta he olivat jo Vesi-Pekan yh-
teistyökumppaneita. Pahin uhka oli Ph. 
Holzmann, joka jatkuvasti pyrki Suomen 
markkinoille. Vesi-Pekka katsoi parhaak-
si sitoa vaarallisen kilpailijansa työyhty-
mään, jossa Vesi-Pekan osuus oli 80 % 
ja Holzmannin 20 %. Taktiikka onnis-
tui, sillä ”Tahkoluoto-yhtymä” sai 35,6 

milj. markan (11,2 milj. €) hintaisen sy-
väväylätyön vuosiksi 1983-85.

Tahkoluodon väylän ruoppaustyö 
aloitettiin toukokuussa 1983 Lundqvist 
& Söneriltä vuokratulla kuokkakauha-
ruoppaaja ”Rockyllä”, jossa oli kaivuko-
neena Demag H 241. Toiseksi ruoppaa-
jaksi väylälle tuli Holzmannin ketjukau-
haruoppaaja ”Herkules”.

Vesi-Pekka ryhtyi heti työn saatuaan 
teettämään Rykotessa uutta suurruop-
paajaa, jonka kaivukoneeksi hankittiin 
”Meri-Pekasta” tuttu 230 tonnin painoi-
nen mekaaninen Manitowoc 4600, mut-
ta tällä kertaa kuokkakauhavarustuksella. 
Koneen puomin paino oli noin 80 ton-
nia ja sen ruoppaussyvyys 4,8 m3:n kau-
halla varustettuna oli noin 20 m. Ruop-
pausaluksen pituus oli 46 m, leveys 15 
m, syväys noin 3 m ja kokonaispaino 

”Manu-Pekka” Porissa 1983 lähdössä koeruop-
paukseen. (Juhani Kelloniemi)
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koneineen 750 tonnia. Siihen mennessä 
Suomen suurimman ja tehokkaimman 
ruoppaajan nimeksi tuli ”Manu-Pekka”. 
Ruoppaajan hinta oli 16,6 milj. mk (5,2 
milj. €).

Vesi-Pekka rakensi Helsingissä Wärt-
silän telakan 450 metrin pituisen varus-

telulaiturin. Urakan hinta oli 6,1 milj. 
mk (1,9 milj. €).

Libyassa uudet työt olivat jo tiukas-
sa. Sieltä saatiin Misuratan kahden vesi-
tornin rakennusurakka. Valtaosa tästäkin 
työstä tehtiin vuonna 1984. Urakkahinta 
oli 1,2 milj. dollaria (2,1 milj. €).

Kun työt lähempänä vähenivät, Vesi-
Pekka lähti vuonna 1983 urakoimaan 
Intiaan asti. Yhtiö sai Bombaysta kah-
den vedenalaisen kaivannon tekemisen 
viemäriveden purkuputkia varten. Lou-
himalla ja ruoppaamalla tehdyt kaivan-
not ulottuivat rantaviivasta kolmen ki-
lometrin päähän merelle. Yhteensä piti 
siten tehdä meren pohjaan noin 6 km 
kaivantoa. Työtä varten Vesi-Pekka lä-
hetti Intiaan kaksi poralauttaa ”Pora-
Eeron” ja ”Pora-Pekka 3:n” sekä kaksi 
suurta kuokkaruoppaajaa ”Koura II:n” 
ja ”Rockyn” apukalustoineen, jotka jou-
tuivat odottamaan maahantuontilupaa 

”Manu-Pekka” ruoppaa Tahkoluodossa kesäkuus-
sa 1984. (Osmo Kupila)

Koneröykkiö Intiassa. ”Pora-Pekka 3”, ”Pora-Eero”, ”Koura II”, ”Rocky”, hinaaja ”Terttu II” ja proomu 
”Taakka” odottelevat Bombayssa työn aloittamislupaa. (Armas Hänninen)
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puoli vuotta Bombayn satamassa ennen 
työn aloittamista. Kaivannot valmistui-
vat vuonna 1986.

Vuoden 1983 alussa sai viiden suo-
malaisen yrityksen yhteenliittymä ”Por-
tal-Group” viljankäsittelysataman raken-
nusurakan Tallinnassa, joka oli silloisen 
Neuvostoliiton aluetta. Vesi-Pekan lisäk-
si työyhtymään kuuluivat 20 %:n osuuk-
sin Perusyhtymä, Vesto, YIT ja OMP-Yh-

tymä. Urakkaan kuului 48 kpl 76 met-
rin korkuisia viljasiiloja, 283 metrin ran-
talaituri ja 333 metrin pistolaituri sekä ju-
nanlastausasema. Neuvostoliittolaiset oli-
vat täyttäneet aikaisemmin koko 65 heh-
taarin satama-alueen pehmeillä ruoppaus-
massoilla, joten kaikki urakkaan kuuluvat 
rakennukset ja rakenteet vaativat paalupe-
rustuksen. Paalutusten kokonaispituus oli 
noin 100 km. Työntekijöitä satamatyössä 

”Pora-Eero” on aloittamassa Bombayssa viemäriputkikaivantojen louhintaa. (Pentti Kaisti),

Tallinnan viljasataman siilot ja laitureita. (Pekka Arppe)
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oli enimmillään 750. Työ valmistui vuo-
den 1986 lopussa. Urakkahinta oli 400 
milj. mk (126 milj. €).

Vedenalainen louhinta kehittyi jälleen 
harppauksen, kun Vesi-Pekka suunnitte-
li ja rakensi uuden poralautan, missä en-
simmäisenä käytettiin Tamrockin kehit-
tamää hydraulista poravaunua. ”Pora-
Pekka 4” valmistui vuoden alkupuolel-
la ja sen kokeilupaikkana oli Puhoksen 
väylätyömaa. Hydraulisen poravaunun 
porausteho on huomattavasti suurempi 
kuin aikaisemman paineilmakäyttöisen 
porakoneen. Tästä syystä poralautoissa ei 
yleensä ole enää tarvetta yhtä useampaan 
poratorniin.

Vaikka Libyassa ja Lähi-Idässä urakoi-
den saanti oli jyrkästi vähentynyt, Vesi-
Pekka-konsernin tulos oli keskeneräisten 
töiden vuoksi vielä vuonna 1983 koh-
tuullinen. Liikevaihto oli tosin alentunut 
edellisestä vuodesta yli 20 % ja se oli 235 

milj. mk (74 milj. €). Yhtiön voitto täysi-
en poistojen jälkeen oli 5,1 milj. mk (1,6 
milj. €). Liikevaihdosta kotimaan osuus 
oli 31 %, Ruotsin 2 %, Libyan 27 % ja 
Irakin 40 %. Viennin osuus oli siten 69 
% eli 162 milj. mk (51 milj. €).

Ensimmäinen poralautalle asennettu hydraulinen 
poravaunu Tamrock Zoomtrak Puhoksen väylä-
työssä 1984. (Esko Harju)

Poralautta ”Pora-Pekka 4”. (Terramare)
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YllätysOMP-Yhtymä Oy

Kun maa- ja vesirakennustyöt väheni-
vät Suomessa 1970-luvun alussa, Ou-
lun Maarakennuspojat laajensivat toi-
mintaansa muille aloille yritysostojen 
kautta. Yhtiölle ostettiin mm. Rajaville 
Oy, Pohjanmaan Sora Oy ja tavaratalo 
Vi-Ma Oy. Myös vientiä alettiin kehit-
tää. Aluksi se suuntautui Ruotsiin, Nor-
jaan ja Neuvostoliittoon. OMP oli ra-
kentamassa Kostamuksen tietä ja rauta-
tietä sekä myöhemmin Finn-Stroin osak-
kaana Kostamusta ja Svetogorskia. Kau-
koviennin OMP aloitti Lähi-Idässä ja 
Afrikassa vuonna 1976. Työt laajenivat 
sekä Saudi-Arabiassa että Libyassa vuon-
na 1978, jolloin yhtiön nimi muutettiin 
OMP-Yhtymä Oy:ksi. Konsernin liike-
vaihto vuonna 1983 oli 480 milj. mk 
(151 milj. €). 

Joulukuussa 1983 ilmestyneessä 
OMP:n tiedotuslehdessä toimitusjohta-
ja Reijo Holopainen totesi: ”Katseltaessa 
ensi vuoden markkinanäkymiä ne eivät 
ole kovinkaan hyvät sen takia, että esi-
merkiksi vientitoiminnalle emme uskal-
la povata minkäänlaista positiivista tule-
vaisuutta. Käsityksemme mukaan myös 
muiden suomalaisten rakentajien vien-
timiehet ovat palailemassa kotimaahan 
ja sen takia todennäköisesti myös koti-
maassa olevista vähenevistä rakennuspro-
jekteista tulee erittäin tiukka kilpailu.”

Maa- ja vesitekniikan tuki ry omis-
ti enemmistön sekä Vesi-Pekasta että 
OMP-Yhtymästä. Maa- ja vesiteknii-
kan tuen puheenjohtaja Aimo Maasilta 
oli myös molempien rakennusliikkeiden 
hallituksen puheenjohtaja. Hänellä oli si-
ten yhtiöiden kohtalo käsissään. Vesi-Pe-
kalla ja OMP-Yhtymällä meni näennäi-
sesti ja kirjanpidollisesti erinomaisen hy-
vin. Kuitenkin tärkeimmät vientityöt ul-
komailla olivat päättymässä, eikä korvaa-
via töitä ollut tiedossa. Kotimaan maa- 
ja vesirakennustöissäkään ei ollut nou-
sun merkkejä näkyvissä.

Toisaalta Maa- ja vesitekniikan tuen  
muu omaisuus muodostui voimakkaas-
ti kasvavan Amer-Yhtymä Oy:n osak-
keista, joista sillä oli tuona aikana noin 
10 %. Amer-Yhtymä oli erittäin tuottoi-
sa yhtiö, jonka osakeanneista luopumi-
nen ei ollut järkevää, mutta se vaati va-
roja. Tosin vielä vuonna 1983 Vesi-Pek-
kaan ja OMP-Yhtymään sijoitetun pää-
oman tuotto oli ollut samaa suuruus-
luokkaa kuin pörssinoteeratusta Ame-
ristakin saatu tuotto.

Tuohon aikaan Suomen suurin ra-
kennusliike Rakennuskunta Haka, jolla 
oli yli kahden miljardin liikevaihto, oli 
toiminut yksinomaan talonrakennusalal-
la. Vientitoimintaa Haka oli harjoittanut 
vain Neuvostoliitossa. Menestys oli ollut 
hyvä. Nyt yhtiö etsi rahoillaan nopeaa 
aluevaltausta maa- ja vesirakennustoi-
minnassa sekä rakennusviennissä. Tuos-
sa tilanteessa, jossa kotimaan tuotanto-
määrät olivat talonrakennusalalla supis-
tumassa, oman tuotannon tason säilyttä-
minen ei näyttänyt olevan Hakalle mah-
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dollista muuten kuin toimialaa laajenta-
malla ja rakennusvientiä lisäämällä.

Varsinainen heräte kauppaneuvotte-
luille tuli vuoden 1983 syksyllä, kun Ha-
kan varatoimitusjohtaja Eero Soini otti 
yhteyttä Maasiltaan. Soini ja Maasilta 
tunsivat toisensa jo kouluajoilta. Neu-
vottelujen alettua Maasilta otti yhteyt-
tä myös kolmeen muuhun suomalaiseen 
rakennusyritykseen tiedustellen heidän 
halukkuuttaan yritysostoon. Kaksi näis-
tä pyysi lisätietoja asiasta, mutta näiden 
kiinnostus yritysostoon ei selvästikään 
ollut niin suuri kuin Hakan. Kauppa-
neuvotteluiden edistyessä Haka edellyt-
tikin, ettei muiden yritysten kanssa neu-
votella samanaikaisesti.

Näistä lähtökohdista Maasillalle tar-
joutui mahdollisuus tuottoisan yritys-
kaupan tekemiseen ja hän käytti tilan-

teen myös hyväkseen. Kauppaneuvot-
telut kestivät yli vuodenvaihteen. Alku-
vuodesta 1984 neuvottelut jo katkesivat-
kin kiistoihin Libyan vastuista. Maalis-
kuun alussa päästiin kuitenkin sopimuk-
seen Vesi-Pekan, OMP:n ja eräiden pie-
nempien yhtiöiden kaupasta. Kaupan 
ehtona oli, että lopullinen kauppahin-
nan tarkistus tehdään vasta toukokuun 
lopussa, jolloin Haka on ottanut yhtiöt 
haltuunsa ja on voinut yksityiskohtaises-
ti perehtyä niihin. 

Rakennuskunta Haka osti 21.3.1984 
Vesi-Pekka Oy:n sekä Rymättylän Kone 
ja Telakka Oy:n. Samalla Haka osti myös 
OMP-Yhtymä Oy:n. Ostettujen yritys-
ten yhteinen liikevaihto vuonna 1983 
oli ollut 801 milj. mk (253 milj. €). Se 
oli siihen mennessä rakennusalalla teh-
ty Suomen suurin yrityskauppa. Maa- 

Yrityskaupan jälkeen 21.3.1984 molemmat osapuolet näyttivät tehneen hyvän kaupan. Vasemmalta: 
Juha Tenkanen, Aimo Maasilta, Eero Piipari ja Paavo Leppänen. (Vesi-Pekan sisäinen tiedotuslehti ”Ves-
peri” n:o 1/84)
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ja vesitekniikan tuen ja Hakareiden/Ja-
laksen Vesi-Pekan osakkeet siirtyivät Ra-
kennuskunta Hakalle ja Hakan omista-

malle Tavaratalo Vi-Ma:lle. Yrityskaupan 
jälkeen Vesi-Pekan osakkeet jakautuivat 
seuraavasti:

A-osakkeet  B-osakkeet äänimäärä %

Rakennuskunta Haka 4266 1920 13 866 72,2
Tavaratalo Vi-Ma (Haka) 1968 300 3 468 18,1
Vesirakennus Konsultit (Vesto) 966 180 1 866 9,7
Yhteensä 7200 2400 19200 100,0

Vesi-Pekan yhtiökokouksessa 
27.4.1984 oli paikalla kaksi henkilöä, 
jotka edustivat sataa prosenttia yhtiön 
äänimäärästä. Rakennuskunta Hakan ja 

tavaratalo Vi-Ma:n äänivaltaa käytti joh-
taja Eero Soini ja Vesirakennus Konsul-
tit Oy:n varatuomari Hannu Korhonen. 
Yhtiölle valittiin uusi hallitus:

puheenjohtaja  Eero Piipari  Hakan toimitusjohtaja
varapuheenjohtaja Eero Soini  Hakan johtaja
jäsen   Matti Komulainen Hakan johtaja
jäsen   Aimo Maasilta
jäsen   Paavo Leppänen
varajäsen  Arto Ihto  Hakan rahoitusjohtaja
varajäsen  Varma Vetosalmi Hakan talousjohtaja

Rakennuskunta Hakan ja Maa- ja ve-
sitekniikan tuen välisen kaupan lopulli-
nen kauppahinta saatiin sovituksi. Osa 
kauppahinnasta oli jo maksettu kaupan-
teon jälkeen ja loput sovittiin maksetta-
vaksi seuraavan kolmen vuoden aikana. 
Vesi-Pekan toimintaa pyrittiin jatkamaan 
entiseen tapaan. Yhtiön toimiva johto ja 
muu henkilöstö säilyivät ennallaan.

Vesi-Pekka sai kesällä 1984 Utö-
Naantalin 13 metrin väylän ruoppaus-
urakan, jossa oli 10 erillistä ruoppaus-
kohdetta. Urakkahinta oli 14,9 milj. mk 
(4,4 milj. €). Työ tehtiin pääosin kuok-
karuoppaaja ”Koura II:lla” ja poralaut-
ta ”Pora-Eerolla”. Lisäksi yhtiö rakensi 
Rykotessa uuden poralautan. ”Pora-Pek-

ka 5:n” erikoisuutena oli, että sen pont-
toniksi käytettiin romutetun ketjukau-
haruoppaaja ”Vesikarhun” alustaa, jota 
levitettiin neljällä lisäponttonilla. Pora-
lautta varustettiin Tamrockin hydrauli-
sella poravaunulla. Väylätyö valmistui 
heinäkuussa 1985.

Libyan rakentamisessa tapahtui suu-
ri muutos, kun etelä-korealaiset yritykset 
pääsivät mukaan urakkakilpailuihin. Sen 
jälkeen kaikki suuret työt ja siten myös 
merkittävät satamaurakat menivät heil-
le. Länsimaisilla yrityksillä ei ollut mi-
tään mahdollisuuksia kilpailla kannat-
tavasti etelä-korealaisten kanssa, koska 
heillä oli käytössään lähes ilmaista työ-
voimaa eli miehiä, jotka korvasivat ase-
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palveluksen ulkomailla olevissa projek-
teissa. Siitä huolimatta Vesi-Pekka sin-
nitteli väkisin Libyassa ottamalla alihin-
taisia kuivan maan urakoita. Näitä oli-
vat mm. kahdelle öljy-yhtiölle vuosina 
1984-87 tehdyt työt. Acoconin urakassa 
rakennettiin keskellä Saharaa oleville öl-
jykentille 25 erilaista rakennusta. Urakan 
arvo oli 11,8 milj. dollaria (20,8 milj. €). 

Oxynin urakassa tehtiin asuntoja kauas 
Saharan länsiosaan. Urakkasumma oli 
3,3 milj. dollaria (5,8 milj. €). Maasta 
oli vaikea päästä pois, sillä yhtiöllä oli 
selvittämättömiä ongelmia Libyan viran-
omaisten kanssa mm. ”Meri-Pekan” tul-
lausmaksuista. Korruptoituneessa maassa 
pienet ongelmat voivat yllättäen muut-
tua hallitsemattomiksi.

Poralautta ”Pora-Pekka 5” hydraulisine poravaunuineen ensimmäisessä työkohteessaan Utössä 1985. 
(Esko Harju)

Porausta uudella ”Pora-Pekka 5:llä” Utön vesillä. (Osmo Kupila)
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Vesi-Pekan syöksykierre

Vesi-Pekan ylimääräisessä yhtiökoko-
uksessa valittiin uusi hallitus 1.7.1985 
alkaen:

Haka oli ostanut Vestolta Vesirakennus 
Konsultit Oy:n kaikkine Vesi-Pekan 
osakkeineen. Osakkeet siirrettiin Hakan 
nimiin, jolloin yhtiön omistus oli sata-
prosenttisesti Haka-Yhtymällä.

 puheenjohtaja  Eero Piipari
 varapuheenjohtaja Matti Komulainen
 jäsen   Jukka Salaspuro
 jäsen   Arto Ihto
 jäsen    Varma Vetosalmi
 varajäsen  Esko Suuperko
 varajäsen  Jukka Lauri

Paavo Leppänen erosi yhtiön palveluk-
sesta 1.7.1985. Hänen tilalleen Vesi-Pe-
kan uudeksi toimitusjohtajaksi nimitet-
tiin Jukka Salaspuro. 

Haka pyrki suojautumaan ulkomaan 
töiden riskeiltä keskittämällä ne Vesi-
Pekkaan. Riskittömämmät kotimaan 
työt ryhdyttiin tekemään OMP-Yhty-
män nimissä, jolloin sinne voitiin siir-
tää myös Vesi-Pekan omaisuus eli ruop-
pauskalusto. Lisäksi Haka myi Rykoten 
Mancon Oy:lle. Näillä päätöksillä sine-

töitiin Vesi-Pekan 
kohtalo. Enää oli 
kysymys vain kes-
keneräisten töiden 
loppuun tekemises-
tä ja Libyasta eroon 
pääsemisestä.

Syksyllä 1985 
Vesi-Pekan hallitus 
vaihdettiin jälleen 

ja samalla hallituksen koko pienennet-
tiin kolmeen jäseneen:

 puheenjohtaja  Matti Komulainen
 varapuheenjohtaja Pentti J. Aula
 jäsen   Jukka Salaspuro
 varajäsen  Arto Ihto
 varajäsen  Varma Vetosalmi

Jukka Salaspuro

Vesi-Pekan johdossa olleet keskei-
set vaikuttajat eivät tietenkään jääneet 
vain seuraamaan yrityksessä tapahtu-
via muutoksia, vaan he ryhtyivät teke-
mään omia suunnitelmiaan heidän mie-

lestään tapahtuneen vahingon korjaa-
miseksi. Teuvo Ali-Tolppaan luotettiin 
asioiden johtajana, Juha Tenkaseen työ-
maiden henkilöstön johtajana ja Heikki 
Jalakseen entisenä Vesi-Pekan omistaja-
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na ja lakimiehenä. He perustivat yhdes-
sä vuoden 1986 alussa Marincon Oy:n, 
josta oli tarkoitus tehdä uusi ”Vesi-Pek-
ka”. Heidän osaamisellaan ja suhteillaan 
pystyttiin käynnistämään pienellä osa-
kepääomalla huomattava ruoppausalan 
yritys. Marinconin perustamisen aikaan 
Kokkolan 11,0 metrin väylätyö oli tar-
jouskyselyssä. Ali-Tolppa ja Tenkanen 
tunsivat väylän läpikotaisin, sillä he oli-
vat olleet Vesi-Pekassa syventämässä väy-
lää 9,5 metriin vuosina 1975-76. Ma-
rincon sai 24 milj. markan (6,5 milj. €) 
hankkeen yrityksen ensimmäiseksi ura-
kaksi. Ali-Tolppa, Tenkanen ja Jalas otti-
vat Osmo Kupilan sekä Lundqvist & Sö-
ner Muddrings Ab:n viisi omistajaa vä-

hemmistöosakkaiksi yritykseensä. Näin 
he saivat Marinconin käyttöön Lund-
qvistin suuret kuokkaruoppaajat ja yh-
teistyön Ruotsin ruoppausmarkkinoille. 
Erityisen tärkeää oli, että Marinconiin 
oli saatavissa runsaasti pätevää ammatti-
henkilöstöä. Tilanteen tullen Tenkanen 
valitsi Vesi-Pekasta tai OMP:stä tarvit-
semansa tutun työntekijän. Pääsääntöi-
sesti kutsun saaneet myös lähtivät Ma-
rinconiin. Kokkolan väylän tuotolla Ma-
rincon teetti Rykotessa itselleen kuokka-
ruoppaajan ja poralautan.

Haka siirsi Tavaratalo Vi-Ma Oy:n 
omistamat Vesi-Pekan osakkeet omista-
malleen Palpi Oy:lle, jonka jälkeen Vesi-
Pekan omistus jakautui seuraavasti:

Juha Tenkanen, Teuvo Ali-Tolppa ja Heikki Jalas suunnittelivat uutta ”Vesi-Pekkaa”. (Osmo Kupila)
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A-osakkeet B-osakkeet äänimäärä %

Haka-Yhtymä 5232 2100 15732 81,9
Palpi Oy 1968 300 3468 18,1
Yhteensä 7200 2400 19200 100,0

Vesi-Pekan yhtiökokouksessa 25.4.1986 
Hakaa edustivat Arto Ihto ja Varma Ve-
tosalmi sekä Palpi Oy:tä Eero Piipari. 

Kokouksessa valittiin yhtiölle jälleen uusi 
hallitus, jossa oli viisi jäsentä. Uudet jä-
senet tulivat Eka-konsernin huipulta.

 puheenjohtaja  Eero Piipari  Hakan toimitusjohtaja
 varapuheenjohtaja Eero Rantala  Ekan pääjohtaja
 jäsen   Pentti J. Aula  Hakan johtaja
 jäsen    Matti Komulainen Hakan johtaja
 jäsen   Jukka Salaspuro  Vesi-Pekan toimitusjohtaja
 varajäsen  Arto Ihto  Hakan rahoitusjohtaja
 varajäsen  Varma Vetosalmi Hakan talousjohtaja

Vuonna 1987 Hakaan perustettiin uusi 
tytäryhtiö MVR-Haka. Sinne siirrettiin 
kaikki Haka-konsernin maa- ja vesira-
kennustoiminnot. Uuden yrityksen toi-
mitusjohtajaksi tuli ins. Mauri Niemi. 

Vesi-Pekka jatkoi ainoastaan omien vel-
voitteidensa loppuun hoitamista.

Vesi-Pekan yhtiökokouksessa 
13.4.1987 hallitus sai seuraavan kokoon-
panon:

 puheenjohtaja  Mauri Niemi
 varapuheenjohtaja Pentti Ranta-aho
 jäsen   Jukka Salaspuro
 jäsen    Jukka Lauri
 jäsen   Rauli Rautanen
 varajäsen   Arto Ihto
 varajäsen  Varma Vetosalmi

Ylimääräinen yhtiökokous 11.12.1987 vaihtoi jälleen hallituksen:

 puheenjohtaja  Varma Vetosalmi
 varapuheenjohtaja Arto Ihto
 jäsen   Mauri Niemi
 jäsen   Jukka Salaspuro
 jäsen   Pirjo Lahti
 varajäsen  Jukka Lauri
 varajäsen  Rauli Rautanen
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Jukka Salaspuro halusi siirtyä täyspäivä-
toimisesti Maa- ja vesirakennus Hakaan, 
koska Vesi-Pekassa oli enää hoidettavana 
Libyan maastapako- ja tulliasiat.

Yhtiön hallitus päätti, että Jukka Sa-
laspuron tilalle Vesi-Pekan toimitusjoh-
tajaksi tulee 11.12.1987 alkaen Pirjo 
Lahti. Hallitus päätti myös, että toimi-
taan 25.11.1987 laaditun muistion ”Li-
byan toiminnan täydellinen lopettami-
nen” mukaan.

Libyan viran-
omaisten kanssa 
syntyneitä tulli- ja 
veroepäselvyyksiä ei 
oltu kyetty ratkaise-
maan, vaan ne oli-
vat entisestään pa-
hentuneet. Tämän 
vuoksi Vesi-Pekka 

joutui pakenemaan Libyasta viekkautta 
ja lahjontaa apuna käyttäen. Eero Piipa-
ri oli määrännyt Pekka Arppen toimeen-
panemaan maasta poistumisen, koska 
Arppella oli 10 vuoden kokemus Liby-
assa toimimisessa ja siten parhaat edelly-
tykset tehtävän hoitamiseen. Paossa oli 
kaikki jännitysnäytelmän ainekset. Ar-
vokkain kone ”Meri-Pekka” livahti Li-
byasta 11.1.1989 ja sen jälkeen Vesi-Pe-
kan viimeiset johtohenkilöt Pekka Arp-
pen kanssa vetäytyivät Tunisian kautta, 
koska tuolloin ei Libyan ja Tunisian ra-
jalla ollut valvontaa. Libyaan jouduttiin 
jättämään runsaasti työmaakalustoa ja 
autoja.

Vesi-Pekan yhtiökokouksessa 
18.5.1989 todettiin yhtiön edellisen ti-
likauden tappioksi 28 897 310, 02 mk 

(6,7 milj. €) ja päätettiin asettaa yhtiö 
selvitystilaan.

Helsingin raastuvanoikeus päätti 
9.10.1990 jättää konkurssimenettelyn 
raukeamaan, koska Haka vastasi yhtiön 
veloista. Haka-konsernin omistus yhtiös-
tä oli 100 %. Vesi-Pekka julistettiin pu-
retuksi.   

Purkamisilmoitus on merkitty 
30.6.1992 kaupparekisteriin.

Pekka Arppe
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Yrityskaupan viimeinen 
maksuerä

Hakan piti maksaa viimeinen maksuerä 
Vesi-Pekan ja OMP:n kaupasta Maa- 
ja vesitekniikan tuelle kolmen vuoden 
kuluttua yrityskaupasta eli 21.3.1987. 
Haka ei kuitenkaan tätä maksanut. Syyk-
si se ilmoitti, että Maa- ja vesitekniikan 
tuki oli antanut puutteellista tietoa Li-
byan tullikiistasta. Tästä seurasi vuosia 
kestäneet monitahoiset riitaisuudet en-
sin välimiesoikeudessa ja sitten yleises-
sä tuomioistuimessa korkeinta oikeutta 
myöten. Näiden prosessien lopputulok-
sena Hakan takaaja joutui maksamaan 
Hakan kiistämän loppukauppahinnan 
hieman yli kaksinkertaisena. 

Haka-konsernin emoyhtiö Rakennus-
kunta Haka sulautettiin vuonna 1988 
Osuuskunta Ekaan ja perustettiin uusi 
Haka Oy, jolle aikaisemmat Rakennus-
kunnan työt siirrettiin. Haka Oy joutui 
lama-ajan seurauksena taloudellisiin vai-
keuksiin ja maaliskuussa 1994 se haet-
tiin konkurssiin. Helsingin hovioikeu-
den tuomio tuli korkeimman oikeuden 
ratkaisulla lainvoimaiseksi vasta vuonna 
1998. Maa- ja vesitekniikan tuki tieten-
kin pelkäsi löytyykö vastapuolelta tuol-
loin enää maksajaa. Riidan aikana Maa- 
ja vesitekniikan tuen saama pankkitaka-
us kuitenkin pelasti tilanteen. Takauksen 
antaja Säästöpankkien Keskusosakepank-
kikin (SKOP) oli jo valtion hoivissa SSP 
Arsenalina, mutta vastasi kuitenkin vel-
voitteistaan. Tällöin yrityskaupan solmi-
misesta oli kulunut jo lähes 15 vuotta.

Vesi-Pekan perintö

Haka Oy:n konkurssin vuoksi sen tytär-
yhtiö MVR-Hakan toiminta oli myös 
päättymässä vuonna 1994. MVR-Hakan 
silloinen toimitusjohtaja Jukka Kleemo-
la ja Maarakennus Jaara Oy:n entinen 
toimitusjohtaja Raimo Jaara ostivat Ha-
kan konkurssipesältä MVR-Hakan koko 
osakekannan. Ostetun yrityksen arvok-
kain osa oli Vesi-Pekan perintönä tullut 
ruoppauskalusto ja sen osaava miehis-
tö. Tästä syystä Kleemolan ja Jaaran oli 
mahdollista vahvistaa yrityksensä liike-
toimintaa ottamalla maailmanlaajuisesti 
johtava ruoppausurakoitsija hollantilai-
nen Royal Boskalis Westminster nv yh-
tiön kolmanneksi omistajaksi aluksi 40 
prosentin osuudella. Yhtiön nimi muu-
tettiin vuoden 1995 alusta Terramare 
Oy:ksi. (Kun 1960-luvun loppupuolel-
la harkittiin Vesi-Pekan nimen muutos-
ta, eräs ehdotus oli Terra-Mare) Boska-
lis osti maaliskuussa 1997 Kleemolan ja 
Jaaran osuudet yhtiöstä. Saatuaan Terra-
maren kokonaan omistukseensa Boska-
lis ryhtyi keskittämään yhtiön liiketoi-
mintaa vesirakentamiseen. Tämän vuok-
si Terramaresta myytiin Pohjois-Suomen 
maarakennustoiminta Raimo Jaaralle. 
Terramaren toimitusjohtajana oli vuo-
den 2000 loppuun asti Jukka Kleemola 
ja sen jälkeen toimitusjohtajana on ollut 
Jarmo Yletyinen.

Boskalis-konsernin Euroopan toimin-
nassa Terramaren vastuulla ovat olleet 
kuokkaruoppaus ja vedenalainen louhin-
ta ja näiden työmenetelmien sekä niihin 
tarvittavan kaluston kehitystyö. Terrama-
ren markkina-alueena on Suomi, Baltian 
maat, Venäjän Suomenlahden alue sekä 
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yhteistyössä muiden Boskalis-yhtiöiden 
kanssa muu Eurooppa. Terramaren toi-
minta-ajatus perustuu juuri siihen eri-
tyisosaamiseen mitä Vesi-Pekka 1950-
luvulta asti oli hankkinut ja kehittänyt, 
ja jonka avulla Vesi-Pekka nousi kansain-
väliseksi urakoitsijaksi.

Terramare on siis hollantilaisessa 
omistuksessa oleva suomalainen yhtiö, 
joka on vaalinut ja edelleen kehittänyt 
Vesi-Pekan perintöä ja menettelytapo-
ja ollen entistä tehokkaimpine poralaut-
toineen ja suurempine kuokkaruoppaa-
jineen alansa johtava urakoitsija Euroo-
passa.





II – OSA
Työntekijöiden muistelmia
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Veikko Kaukoranta

Maa murtui – pato sortui
Kesällä 1953 kaivettiin Tuulokses-

sa Ormajärven ja Suolijärven välistä ka-
navaa. Työmaan päällikkönä oli Au-
gust Ahonen. Kanava valmistui syksyl-
lä, jolloin oli aika laskea vesi kanavaan. 
Ormajärven rannassa oli puupato, jos-
sa oli kaksi patoluukkua. Luukut avat-
tiin, mutta Ahosen mielestä vesi tuli ka-
navaan liian hitaasti. Hän sanoi Martti 
Hänniselle, että vedä tuohon maapatoon 

Rustonilla (RB-19) vähän uraa. No vet-
tähän rupesi tulemaan liikaakin, jolloin 
Hänninen yritti tukkia kaivantoa, joka 
kuitenkin vain syöpyi suuremmaksi. Or-
majärven pinta laski nopeasti pari metriä 
ja kanava oli piripinnassa.

Erkki Hinkkanen

Palkkakuoppa
Aivan Vesi-Pekan alkuaikoina Erkki 
Hinkkanen ja ”Kiksu” Lehtonen olivat 
kaivamassa lapiolla syvää kuoppaa Kai-
polassa. Rakennusmestari Syrjäsen mie-
lestä työ ei edistynyt riittävän nopeasti, 
minkä vuoksi hän sanoi, että ”pankaapas 
pojat tuulemaan”. Hinkkanen vastasi hä-

Veikko Kaukoranta 

Kaivukone RB 19 Ruskon lentokenttätyömaal-
la 1954. Vasemmalta: Pentti Kaukoranta, Mart-
ti Hänninen ja Veikko Kaukoranta. (Veikko Kau-
koranta)

Veikko Kaukoranta, Taito Haataja, Raimo Laitinen 
ja Pentti Saastamoinen Hangossa 1974. (Raimo 
Laitinen
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nelle tyynesti: ”Tämä on niin syvä palk-
kakuoppa, ettei tänne juuri tuulet pu-
haltele”.

Erkki Hinkkanen on ollut Jämsän-
kosken Ilveksen edustushiihtäjä, jonka 
paras saavutus oli armeijan hiihtomesta-
ruus. Syrjänen on ollut 110 metrin aito-
jen Suomen mestari.

Leikkurin korjaus
Erkki Hinkkanen oli monitoimimies, 
mm. hyvä hitsari. Kemijärvellä Hink-
kanen hinkui Juha Tenkaselta ”Pekka 
I:n” leikkurin korjausurakkaa. Tuntityönä 
korjaus ei näyttänyt edistyvän. Kaksi ton-
nia painava leikkuri oli jatkuvasti väärin 

päin. Se piti kään-
tää nosturilla mon-
ta kertaa päivässä. 
Lopulta Juha her-
mostui ja teki ura-
kan. Kesti hieman 
toista päivää, kun 
urakka valmistui. 
Hinkkanen teki 
mahtavan tilin. 
Juha sanoi urakka-
miehelle, ettei hän-
tä toista kertaa pet-
kuteta, johon Erkki 
vastasi rauhallisesti: 
”Ei ole tarviskaan, 
kyllä näillä rahoil-

la jonkin aikaa pärjää”. Huijausyritysten 
toistuminen estettiin myös siten, että Erk-
ki Hinkkasesta tehtiin työnjohtaja.

Proopuska
Erkki Hinkkanen, Erkki Glad ja Toivo 
Kuivalainen olivat talvella 1964 Saimaan 
kanavatyössä rajan takana raivaamas-

sa imuruoppausmassojen läjitysaluetta, 
joka oli melko kaukana kanavasta. Kana-
vatyömaalla kulkemiseen tarvittiin mon-
ta lupatodistusta ja vuokra-alueen ulko-
puolelle vielä yksi lisää. Venäläiset soti-
laat tulivat tarkastamaan miesten pape-
reita. Ne oli jätetty tukikohtaan, jotta ei-
vät kastuisi märässä työssä. Sotilaille seli-
tykset eivät kelvanneet, vaan molemmat 
Erkit komennettiin polvilleen lumihan-
keen ja Topi lähetettiin hakemaan käm-
piltä papereita. Majapaikkaan oli pitkä 
matka, joten Hinkkanen ja Glad joutui-
vat olemaan konepistoolimiesten edessä 
lumihangessa kontallaan kaksi tuntia en-
nen kuin Topi toi lupapaperit.

Olli Laine

Arpapeliä
Vesi-Pekassa ja Vestossa oli työpaikka 
haettavana vuonna 1955. Ratkaisimme 
Seppo Mustosen kanssa arvalla mihin 
pyrimme. Seppo joutui Vestoon. Minä 
menin Veli Hakarin haastatteluun. Tun-
nin keskustelun jälkeen hän ilmoitti ole-
vansa Veli – vastaisuuden varalle. Ensim-
mäinen työhuoneeni oli Kaivokadun toi-
miston konttorivälinevarastossa.

Nuoren insinöörin ensimmäinen työ-
maa oli Kemissä vuorotyönjohtajana ket-
jukauharuoppaaja ”Yks-Pekalla” ja imu-
ruoppaaja ”Pekka II:lla”.

Imuruoppaajan leikkuri 
ja Juha Tenkanen. (Pau-
li Soikkeli)
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Urakoinnin uran uurtoa
Sodan jälkeinen työn täyteinen jälleenra-
kennuskausi oli 1950-luvulla vilkkaim-
millaan. Maa- ja vesirakennusalan ura-
kointi otti ensiaskeliaan. Urakointia var-
ten ei ollut vakiintuneita pelisääntöjä. 
Suomessa oli voimakas inflaatio.

Vesi-Pekan perustajajäsenet tulivat 
Vestosta. Kiireellisimpiä rakennushank-
keita jälleenrakennuskaudella olivat pel-

lonraivaustyöt, teiden-, rautateiden ja sil-
tojen kunnostaminen ja vesivoimalaitos-
ten rakentaminen. Kun tultiin 1950-lu-
vun jälkipuolelle vesivoimalaitosten ra-
kentamisissa näkyi jo ehtymisen merk-
kejä, ulkomaankauppa alkoi vilkastua ja 
rakennuskoneet vapautuivat tuontikiel-
losta.

Vesi-Pekan liikeidea kehittyi voima-
laitosrakentamisen kokemusten perus-
teella.

Sekä yrityksen johto että työnteki-
jät uskoivat, että uusi, järeä ja tarkoi-
tukseen sopiva konekalusto luo kilpai-
luedun maanrakennustöissä. Koneiden 
hankintaan ja huoltoon panostettiin ja 
se oli vahvoissa käsissä. Liikeideaan liit-
tyvien kalustohankintojen lainatakuut 
muodostivat ongelman. Yhtiön omista-
jat joutuivat suuriin henkilökohtaisiin 
takauksiin.

Innostunut yrittäjyyden henki oli yh-
tiössä vallalla. Huolimatta pitkistä koti-
matkoista töitä paiskittiin kuutena päi-
vänä viikossa ja kotona käyntien välit 

Pekka I:n ensimmäinen ruoppaustyö Kemijärvellä. (Olli Laine)

Vesi-Pekan Lima 2400 lastaa maansiirtoautoon 
Kemijärvellä 1963. (MKL)
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saattoivat venyä kuukaudenkin mittai-
siksi. Vaikeista olosuhteista ja kehitty-
mättömästä työturvallisuudesta johtuen 
mm. louhintatyöt aiheuttivat kuolemaan 
johtaneita tapaturmia.

Urakkalaskennan perustana oli usein 
hyvin kevyesti ja puutteellisesti tutkitut 
maaperätiedot, jonka seurauksena kai-
vuvaiheessa vastaan tuli yllättäen suo-
malainen kivinen ja iskostunut moree-
ni, ehkä vielä routaantuneena. Seurauk-
sena oli urakkahinnoittelun virhe ja vai-
keat neuvottelut rakennuttajan kanssa.

Eila Koskinen

Suuri mahdollisuus
Vesi-Pekan syntysanat lausuttiin Jaakko 
Forsbergin kertoman mukaan saunan 
lauteilla. Neljä viisasta miestä, August 
Ahonen, Jaakko Forsberg, Veli Hakari 
ja Veikko Salaspuro, jotka olivat silloin 
Veston palveluksessa, loivat tulevaisuu-
den vision: ”Elämä on rohkeiden liitto-
lainen; aina kun suuri mahdollisuus ko-
puttaa ovelle, on ovi avattava ja toivotet-
tava mieluisa vieras tervetulleeksi”.

Tältä pohjalta Insinööritoimisto Oy 
Vesi-Pekka merkittiin kaupparekisteriin 
vuonna 1951. Hallituksen puheenjoh-
tajana oli August Ahonen ja toimitus-
johtajana Ilmari Ahonen. Yhtiön toi-

minta pääsi vauhtiin seuraavana vuon-
na, jolloin Veli Hakari otti sekä hallituk-
sen puheenjohtajan että toimitusjohta-
jan tehtävät. Samalla hankittiin  ensim-
mäinen kaivukone RB-19. Sen kuljetta-
jaksi palkattiin Martti Hänninen. Sitten 
hankittiin venäläiset kaivukoneet: pyöril-
lä kulkeva ”Pikku-Molo” ja teloilla kul-
keva ”Molo” (E 505). Vuonna 1954 os-
tettiin ketjukauharuoppaaja ”Yks-Pek-
ka” ja vuotta myöhemmin imuruoppaa-
ja ”Pekka II”. Tarvittiin lisää kuljettajia. 
Näin tulivat pitkäaikaisiksi työntekijöik-
si Antti Ilomäki, Veikko Kaukoranta ja 
Toivo Murtomäki.

Aluksi yhtiön toimisto oli Manner-
heimintiellä Veli Hakarin asunnossa. 
Toimistotöistä huolehti Pirkko Arminen. 

Toimitusjohtaja Veli Hakari työhuoneessaan. 
(Heikki Jalas)

Kaivukone E-505. (Asko Forsberg)
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Myöhemmin vuokrattiin Kaivokadul-
ta pieni huoneisto, jossa oli huone Veli 
Hakarille ja Veikko Salaspurolle. Etei-
nen oli toimistona ja tilavassa arkistos-
sa työskenteli työmaapäällikkö Olli Lai-
ne. Tässä Kaivokadun toimistossa aloi-
tin vuonna 1956 pitkäaikaisen toimin-
tani Vesi-Pekassa. Apunani toimi Ritva 
Pitkänen, myöhemmin Raimi. Hänen 
kesälomasijaisenaan oli Merja Hakari, 
nykyisin Jalas.

Varaosavarasto ja pienimuotoinen 
korjaamo oli vuokrattu Uudenpellon-
tieltä. Varastopäällikkönä toimi Väinö 
Ahonen, joka oli August ja Ilmari Aho-
sen veli.

Herra majuri
Pääsimme 1950-luvun lopussa väljem-
piin tiloihin Eteläesplanadi 22:een. Sa-
maan aikaan palkattiin yhtiön talout-
ta hoitamaan ja työmaiden kirjureiden 
toimintaa valvomaan majuri evp. Vilho 
Alatalo Vestosta. Hän tuli myös yhtiön 
osakkaaksi.

Samaan aikaan hankittiin uusia ko-
neita. Ville oli eräällä hankintamatkal-
la Neuvostoliitossa Olli Laineen muka-
na ostamassa ketjukauharuoppaajaa. Se 
matka oli koitua Villen kohtaloksi, kun 
hän sai rajun ruokamyrkytyksen ja jou-
tui matkalla sairaalaan. Ville oli varma, 
että hänet entisenä upseerina yritettiin 
tappaa. Ajatusta tuki se, kun mukana ol-
lut Olli Laine säilyi terveenä, vaikka he 
nauttivat samoja ruokia ja juomia.

Ville oli armeijan kasvatti ja samoja 
sääntöjä hän noudatti myös työelämäs-
säkin. Minulle hän sanoi: ”Ei riitä, että 
työ tehdään määräysten mukaan, on tul-
tava ilmoittamaan: majuri Alatalo, teh-
tävä suoritettu”!

Kasvusärkyjä ja henkilövaihdoksia
Vuonna 1958 Veikko Salaspuro nimitet-
tiin yhtiön toimitusjohtajaksi. Veli Ha-
kari siirtyi johtokunnan päätoimiseksi 
puheenjohtajaksi.

Vesi-Pekan voimakkaan kasvun vuok-
si osakekantaa oli laajennettava. Vuonna 
1961 Maa- ja vesitekniikan tuki hank-
ki neljäsosan yhtiön koko osakekannas-
ta. Hakari jäi eläkkeelle vuonna 1967. 
Hän kuoli auto-onnettomuudessa saa-
miinsa vammoihin vuonna 1977. Salas-
puro kuoli 1970.

Alkuvuosi 1970 oli synkkä. Konkurs-
si oli hiuskarvan varassa. Minulle luvat-
tiin, että voin jatkaa siihen asti kun kaik-
ki asiapaperit on selvitetty. Kuten mo-
nesti aikaisemminkin Aimo Maasillan 
pankkiin antama takuu pelasti yhtiön. 
Maa- ja vesitekniikan tuesta tuli Vesi-Pe-
kan enemmistöosakas. Uudeksi toimi-
tusjohtajaksi nimitettiin Paavo Leppä-
nen. Hän teki hallituksen myötävaiku-
tuksella innovatiivisia ja rohkeita päätök-
siä, joiden ansiosta yhtiö alkoi menes-
tyä. Varatoimitusjohtajana toimi Jaak-
ko Forsberg vastuualueenaan korjaamo 
ja koneiden hankinta. Tekninen johtaja 
oli Teuvo Ali-Tolppa ja työmaiden ko-
neista ja kuljettajista vastasi Juha Tenka-
nen. Ruoppausasioiden apuna toimivat 
Esko Harju, Paavo Kolari, Osmo Kupi-
la ja Aarre Mäkelä, silta- ja tieurakoista 
vastasivat Mikko Sipinen ja Tarmo Mä-
kelä.

Ihania ihmisiä
Toimistoon palkkaamani toimihenkilöt 
olivat taitavia työntekijöitä ja myös iha-
nia ihmisiä ja työtovereita. Salme Arvo-
nen toimi palkanlaskijana ja myöhem-
min kassanhoitajana. Kassanhoitajia 
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olivat myös Sirkka Elo ja Leena Kokko-
nen. Palkanlaskijoina olivat Teuvo Lei-
nonen ja Hilkka Kumpulainen, joka ai-
kaisemmin oli hoitanut korjaamon teh-
täviä. Tämän tehtävän peri Anneli Ora-
nen. Kirjanpidon hoiti Eeva Pohjolai-
nen ja Hillevi Leinonen. Sihteerinä oli 
Eija Ikonen ja hänen jälkeensä Kati Lai-
ne. Erittäin palvelualtis keskusääni kuu-
lui Marjatta Paavolalle. Erikoisen taita-
via kesäharjoittelijoita olivat Taina Ali-
Tolppa sekä Leena Mäkelä.

Esplanadilta toimisto siirtyi useik-
si vuosiksi Fabianinkadulle ja sieltä Mi-
konkadulle Lackmannin taloon. Lopuksi 
jouduimme Malmin Kuoppatielle, mis-
sä toimi myös korjaamo. Olin yhtiös-
sä vuoteen 1984 asti, jolloin Haka osti 
Vesi-Pekan. 

Kiitollisena muistelen Vesi-Pekassa 
vietettyä aikaa. Tutustuin työn merkeis-
sä moniin suurenmoisiin ihmisiin, jotka 
vielä eläkepäivinäkin ovat ilahduttaneet 
minua. Joka kerran on ollut vesipekka-
lainen, on sitä lopun ikänsä.

Väinö Rainio
Talvista tientekoa
Tulin Tampereen-Porin tien Kullaan työ-
maalle marraskuussa 1958. Vesi-Pekal-
la oli siellä työkoneina kaksi puskuko-
netta, kolme kaivukonetta ja maansiir-
toauto Aveling. Teimme työtä kahdes-
sa 12-tunnin vuorossa. Minun ajokik-
seni annettiin puskukone Allis HD 20, 
joka oli varustettu repijällä. Koneen, jota 
sanoimme ”Kurreksi”, toinen kuljettaja 
oli Kirsilän Urho. Hän oli kokenut kul-
jettaja ja minun oppimestarini. Toinen 
puskukone oli Caterpillar D 7, jota ajoi-
vat Raimo Nurkkala ja vanhempi velje-
ni Esko Rainio. Kaivukone Bucurus Eri-
en kuljettajina olivat Unto Teeri, Pentti 
Lindholm ja Ahto Manninen. Kaivuko-
netta E 505 eli ”Moloa” ajoivat ”Kassu” 
Kaunola ja Yrjö Päivinen. Työmaalla oli 

Anneli OranenHilkka Kumpulainen

”Kurre” Risteellä kesällä 1959. Koneen perässä 
on repijä. (Väinö Rainio)
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myös toinen pienempi venäläinen kaivu-
kone, jossa oli kumipyörät ja jota sanot-
tiin ”Pikku-Moloksi”. Sitä ajoivat Teemu 
Päivinen ja Teuvo Kiiski, jota kutsuttiin 
”Lordiksi”. Pomoina työmaalla oli Fors-
bergin Veikko ja Järvenpään Pentti.

Vesi-Pekan työhön eivät kuuluneet 
juuriojat. TVL teetti juuriojat myöhem-
min lapiomiehillä. Se oli ilmeisesti sopi-
vaa hommaa työllisyystyönä tehtäväksi.

Kullaan työmaa oli ”Kurrelle” rankka 
paikka. Pakkaset olivat kovia ja jäätynyt-
tä maata jouduttiin rikkomaan repijällä, 
ennen kuin siitä mitään irtosi.

Kaikille maanviljelijöille tienteko ei 
ollut mieleen. Erään pellon kohdalta hä-
visivät jatkuvasti sihtipaalut yön aikana. 
Lopulta isäntä oli pantava putkaan eris-
tyskerrosten ajon ajaksi.

Työssä sattui pahalta näyttänyt on-
nettomuus. Reinikaisen Seppo oli räjäyt-
tämässä kiviä. Hän oli ladannut kaikki 
valmiiksi. ”Sepe” pyysi Avelingin kuskia 
kaverikseen. Sepe näytti kivet, jotka ka-
verin piti sytyttää, itse hän aikoi sytyttää 
loput. Kun Sepe nousi viimeisen sytytet-
tävän kiven päälle, joka oli suurin, hän 
otti sytytyslangasta kiinni ja tunsi, että 
se oli lämmin. Sepe hyppäsi kiveltä heti, 
mutta samaan aikaan räjähti. Hän lensi 
etäälle ja löi päänsä. Forsbergin Veikko 
vei Sepen Poriin sairaalaan. Siellä vauri-
oitunut leuka ommeltiin ja Sepe, jonka 
naama oli kuin hävityn tappelun jäljiltä, 
palasi työmaalle kertomaan kuulumisia. 
Hän sai muutaman päivän sairaslomaa 
ja kaksi pulloa koskenkorvaa lääkkeeksi. 
Sepen lakki katosi räjäytyksessä.

Eräänä talvipäivänä oli myrskyä ja 
reilusti pakkasta samanaikaisesti. Pale-
limme Nurkkalan Ramin kanssa yövuo-
rossamme puskukoneidemme hyteis-
sä oikein kunnolla. Työvuoromme pää-

tyttyä päätimme mennä suutarin luok-
se. Puolentoista viikon kuluttua kaksi 
rehvakasta miestä kulki töihin uusissa, 
mustissa ja komeissa nahkaisissa saapas-
puvuissaan.

Savolainen livahti Suomeen
Juhannuksen tienoilla vuonna 1959 sain 
siirron Risteelle. Siellä ajopelini oli pää-
asiassa HD 21, jonka muut kuljetta-
jat olivat Antti Ilomäki ja Aarne Kuok-
kanen. Toisena puskukoneena oli D 7, 
jonka kuskeina olivat kaksi veljeäni Esko 
Rainio ja Martti Rainio ja lisäksi Voit-
to Nuutinen. Kaivukoneeksi siirtyi ”Pi-
sarus” miehistöineen Kullaalta. Pisaruk-
sessa oli pistokauha. Sillä ei pystynyt vii-
meistelemään tien luiskia. Varsinkin luis-
kien yläosat viimeisteltiin D 7:llä, kos-
ka se oli paljon ketterämpi kuin raskas 
HD 21.

Sarkolassa Sepe Reinikainen oli taas 
laturina. Maataloon menevään tieluis-
kaan oli jäänyt suuri kivi, johon oli po-
rattu reikä valmiiksi. Kivi oli melkein 
kiinni hirsisen saunan nurkassa. Taloa ei 
saanut vaurioittaa. Sepe oli kierrellyt ki-
veä ja miettinyt paljonko dynamiittia rei-
kään pitäisi pistää. Se oli vaikea tehtävä 
ja ammattitaito oli koetuksella. Forsber-
gin Veikko oli jo useasti kiirehtinyt kiven 
ampumista. Eräänä lauantaina Sepe kävi 
sanomassa: ”Käy puskemassa se perkele 
pois”. Kivi oli ammuttu neljään osaan, 
eikä saunassa ollut jälkeäkään räjäytyk-
sestä. Sepe tunnusti, että rohkaisuksi tar-
vittiin puoli pulloa koskenkorvaa. Sitten 
tehtiin paukku ja se onnistui.

Hitsarina työmaalla ollut Mäenpään 
Lasse, joka oli kotoisin Itä-Suomesta, 
joutui suukopuun Voitto Nuutisen kans-
sa. Lasse kertoi, että hän oli Pönttövuo-
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ren suulla vahtimassa, etteivät savolai-
set pääse sitä kautta tulemaan Suomeen. 
Hän onneton joutui menemään tarpeil-
leen pusikkoon. Sillä aikaa Nuutinen oli 
livahtanut läpi.

Remontti
Tammikuun lopussa vuonna 1960 sain 
komennuksen Seitakorvan voimalaitok-
sen yläkanavatyömaalle Kemijärvelle. 
Seitakorvan yläkanava alkaa Kemijär-
vestä. Tuloni Luusuansaareen alkoi hyy-
tävästi. Rovaniemellä otettiin korjaamos-
ta tullut puskukone HD 21 pois junasta 
ja siirrettiin lavetille. Minä jatkoin mat-
kaani linja-autolla Luusuaan. Etsittyäni 
majapaikan lähdin heti työmaalle kat-
selemaan paikkoja, koska olin menossa 
yövuoroon. Työmaalla Ahosen Augusti 
hyppi tasajalkaa juuri työmaalle tulleen 
puskukoneen repijän päällä ja mekasti 
Kirsilälle, että anna ripperin olla maas-

sa ja aja suoraan. Kone meni poikittain 
kuin koira. Oli onni, ettei meistä kus-
keista kumpikaan ollut mukana Malmin 
korjaamolla tehdyssä remontissa. Kirsi-
lä selitti minulle, että vasemman puolen 
vetopakassa on jotain vikaa. Koita tulla 
yö toimeen, selvitetään vika aamulla. Ei 
siitä yön ajamisesta mitään tulosta tul-
lut. Tuhraamista se oli. Pakkasta oli jopa 

Puskukone HD 21 Kemijärven Luusuassa. Koneen vieressä Väinö Rainio ja Toivo Murtomäki. (Väinö Rainio)

Vesi-Pekan ensimmäinen vetoauto ja lavetti. 
(Asko Forsberg)
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46 astetta. Siitä tuli elämäni kylmin re-
montti.

Aamulla rakennettiin jonkinlainen 
teltta koneen päälle. Öljykoreilla koetet-
tiin saada hieman lämpöä. Kun koneen 
pakkojen luukut saatiin auki, todettiin 
vasemmalta puolelta puuttuvan kaksi le-
vyä. Vika saatiin korjatuksi aikanaan.

Kaavinvaunu
Vesi-Pekalla oli Seitakorvassa aivan uusi 
kaavinvaunu, jonka vetoisuus oli 20,7 
m3. Se oli vedettävää mallia. Vetäjäksi 
oli hankittu uusi ”kasipillari”, jota kul-
jettivat Nurkkalan Raimo, Viinikan Topi 
ja Ollikaisen Eero. Vetokone ei riittänyt, 
kaavinvaunua piti myös työntää toisel-
la puskukoneella. Työntäjänä käytettiin 

minun ja Kirsilän Urhon ajokkia. Pinta-
maita poistettaessa kaavinvaunuun saa-
tiin kukkurakuorma. Syvemmälle men-
täessä maa muuttui kiviseksi moreeniksi, 
jolloin alkoivat vaikeudet. Jos aikoi saada 
täyden kuorman piti ottaa paksu siivu, 
muuten vaunun takapää hyppi ylös ja 
alas. Työntökone joutui koville, kun sii-
nä piti koko ajan olla täysi ”rähinä” pääl-
lä. Myös pakkanen aiheutti konevauri-
oita. Telaremonttia riitti, kun hitsatut 
ketjut katkeilivat. Toukokuussa tuli uusi 
HD 21 kaavinvaunun työntökoneek-
si.  Sitä ajoivat Ilomäen Antti, Korpelan 
Pauli ja veljeni Martti. Kaavinvaunu so-
veltui vain pehmeisiin maihin.

Kaivukoneet
Seitakorvan kanavatyössä oli jo tullessa-
ni Luusuaan Lima 2400 kuljettajinaan 
Martti Hänninen, Veikko Kaukoran-
ta ja Antti Hyvärinen. Rasvareina olivat 
ainakin Reijo Tuomisto ja Topi Sulasal-
mi. Työmaalle alkoi tulla sähkökäyttöi-
sen ”Aleksin” osia syksyllä 1960. Konetta 
ei ehditty saada ajokuntoon siihen men-
nessä kun lähdin pois Kemijärveltä.

Pentti Lindholm

Tenori
Kemijärvellä Oilunganniemessä oli al-
kamassa työmaakokous, johon oli pää-
konttorista tulossa rakennuspäällikkö 

Vesi-Pekan kaavinvaunu Kemijärvellä. Vetäjänä 
Cat D 8. (Väinö Rainio)

Puskukone Cat D 8 remontissa Kemijärvellä 
1960. Koneen vieressä Väiski Rainio, Topi Murto-
mäki ja Topi Viinikka. (Väinö Rainio)
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Olli Laine. Hän saapui kaupunkiin ju-
nalla ja meni ennen kokousta syömään 
Koilliskuntaan, joka oli 1960-luvun alus-
sa kaupungin ainoa ravintola. Syötyään 
Olli kiitteli hovimestaria hyvästä ruoas-
ta. Hovimestari kertoi kiitellen, että tei-
dän johtaja Lindholm oli eilen illalla ra-
vintolassamme ja tämä tenori lauloi ko-
mealla äänellään useamman hitin orkes-
terin solistina.

Olli Laine lähti huvittuneena työ-
maalle ja ensimmäiseksi tiedusteli Pent-
ti Lindholmilta miksi hän on esiintynyt 
johtajana Koilliskunnassa. Työnjohtajak-
si äskettäin nimitetty Lindholm tokai-
si: ”Se on kuule Olli sillä lailla, että kun 
vapaa-aika alkaa työ unohdetaan, joten 
minä olen siviilissä pelkkä johtaja”.

Ilmo Kuusela

Pyörivä ovi
Vesi-Pekka oli hyvä palkanmaksaja. Ras-
kaasta ja tehokkaasta työstä oli mahdol-
lista saada hyvä korvaus. Joidenkin työn-
tekijöiden pankkitileilläkin saattoi tulos-
ta näkyä.

Kemijärven Osuuskassassa oli pyöri-
vä ovi, joka oli 1960-luvulla vielä harvi-
nainen. Ilmo Kuusela haki ison summan 
rahaa tililtään. Rahat saatuaan hän lähti 
ulos pankista, mutta ei huomannut hy-
pätä pois pyörivästä ovesta kadun puo-
lella, vaan pöllähti uudelleen pankkisa-
liin. Ilmo säilytti tyyneytensä ja meni tis-
kille nostamaan uudelleen tukun rahaa. 

Tämän jälkeen pankinjohtaja tuli kohte-
liaasti saattamaan Ilmon ulos pankin si-
vuovesta. Hän huolehti, ettei Ilmo enää 
joudu pyörivän oven nieluun kolmatta 
rahanippua hakemaan.

Matti Laaksonen

Tuloman tie
Vesi-Pekan ensimmäinen ulkomainen ra-
kennushanke oli vuosina 1961-62 toteu-
tettu tierakennusurakka Suomen rajalta 
Raja-Joosepista Ylä-Tulomaan suunni-
tellulle voimalaitokselle. Rakennuttaja 
oli Imatran Voima Oy, joka oli saanut 
Neuvostoliitosta rakennettavakseen Ylä-
Tuloman  voimalaitoksen. Tie tarvittiin 
Imatran Voiman huoltoyhteyksiin. Työ-
tä varten muodostettiin työyhteenliitty-
mä ”Tuloman tie” yhdessä Pellonraiva-
us Oy:n kanssa. Imatran Voima perus-
ti valvojaryhmän, joka työmaalla seurasi 
urakkasopimuksen noudattamista. Ylim-
mäksi valvojaksi palkattiin oman toimen 
ohella TVL:n Lapin piirin piiri-insinöö-
ri Erik Roimu. Venäläiset asettivat valvo-
jaksi insinööri Antti Lokan, joka puhui 
sujuvaa suomea. Hän oli ilmeisesti Suo-
mesta Venäjälle pulavuosina muuttanei-
den jälkeläisiä.

Työyhteenliittymän johtoon valittiin 
TVL:n Lapin piirin rakennuspäällikkö, 
dipl.ins. Antton Ortamo, joka osasi ve-
näjää ja jolla oli kokemusta pohjoisen 
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olosuhteista. Hänen avukseen luotiin or-
ganisaatio, joka pääosin jouduttiin mie-
hittämään osakasyhtiöiden ulkopuolel-
ta. Vesi-Pekasta työyhteenliittymän pal-
velukseen siirtyi lisäkseni ainakin Ola-
vi Valjakka, joka toimi työyhteenliitty-
män hankintapäällikkönä. Tarvittavaa 
paikallistuntemusta saatiin palkkaamal-
la eri tehtäviin muutamia alueella aikai-
semmin asuneita kolttia ja paikallisen ra-
javartioston henkilökuntaa.

Voimalaitosprojektin aikataulun ta-
kia tieyhteyden rakentamisella oli kiire. 
Henkilöstön rekrytointi aloitettiin tal-
vella heti urakkasopimuksen allekirjoit-
tamisen jälkeen. Hakemuksia tuli run-
saasti, pääasiassa TVL:n eri piirien pal-
veluksessa olevilta henkilöiltä. Palkattu-
ja alkoi vähitellen saapua Ivaloon, jonne 
työmaan toimisto oli perustettu. Tilaa-
ja oli ilmoittanut milloin raja voitaisiin 
ylittää ja työt aloittaa, mutta passit puut-
tuivat ja urakka-aika kului. Lopulta en-
simmäiset passit tulivat. Osa palkatuis-
ta oli kuitenkin lähtenyt kotiseuduilleen 
odottamaan, joten tiedon saaminen heil-
le kesti ja vasta muutaman päivän kulut-
tua voitiin ensimmäiset koneet lähettää 
työmaalle. Venäläiset ilmeisesti luulivat, 

että meillä olivat kolonnat valmiina ja 
työ alkaa samana päivänä kun he toimit-
tivat ensimmäiset passit. Kun näin ei ta-
pahtunut, tuli naapurista seuraavana päi-
vänä kysely aiotaanko työt aloittaa.   

Tielinja seuraili sodan aikana tehtyä 
huoltotietä Atslemiin saakka, mutta siitä 
eteenpäin oli edessä koskematon erämaa, 
jossa oli käyty taisteluja aluksi suoma-
laisten ja neuvostoliittolaisten sekä sit-
temmin saksalaisten ja neuvostoliittolais-
ten välillä. Tilaajan ilmoituksen mukaan  
työalueelta oli poistettu kaikki miinat, 
joten työskentely oli heidän näkemyk-
sensä mukaan turvallista. Aluksi pyrittiin 
avaamaan huoltotie Atslemiin, jonne pe-
rustettiin työmaan keskustukikohta. Sa-
malla voitiin ottaa käyttöön sodanaikai-
set rakennukset ja korsut, joista kunnos-
tamalla saatiin konttori- ja majoitustilo-
ja. Varsin nopeasti huomattiin alueelta 
löytyvän miinoja ja useiden rakennusten 
olevan erittäin taitavasti räjähdyspanok-
silla ansoitettuja. Kunnostustöissä sattui 
myös työmaan ensimmäinen vakava on-
nettomuus. Ryhmä kirvesmiehiä oli kor-
jaamassa erästä hirsikämppää ja poista-
essaan savuhormista siellä olevia kiviä ja 
vetäessään savupeltiä auki laukesi räjäh-

Toloman tietyön keskuskonttori Atslemissa. 
(Matti Laaksonen)

Työmaaruokala ja Atsleminharju. 
(Matti Laaksonen)
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dyspanos ja kaksi miestä kuoli ja muu-
tama loukkaantui. Tapahtuman jälkeen 
paikalle saapui sama venäläinen pionee-
riyksikkö, joka alueen oli  raivannut ja 
aloitti alueen tarkan puhdistuksen, jon-
ka yhteydessä löytyi lisää  miinoja. Kos-
ka muualtakin tielinjalta löytyi erilaisia 
räjähteitä mm. polkumiinoja, palkattiin 
työyhteenliittymään kaksi pioneeria. He 
olivat juuri Korian pioneerirykmentistä 
vapautuneita varusmieskersantteja, joille 
annettiin ennen yhtymän palvelukseen 
astumista lisäkoulutusta sodanaikaisten 
räjähteiden purkamisessa. Tarvittava ka-
lusto hankittiin puolustusvoimien avus-
tuksella. 

Atslemiin liittyy myös  henkilökoh-
taisia muistoja. Olimme juuri menneet 
naimisiin ja myös vaimoni työskenteli 
työyhteenliittymän konttorissa. Ensim-
mäinen yhteinen asuntomme oli kau-
niissa männikkörinteessä sijaitseva so-
danaikainen korsu, jonka läheisyydes-
sä oli hyvät marjamaat. Vaimo kauhis-
teli löytäessään kaatuneiden luuranko-
jen jäännöksiä mättäiden välistä. Vieres-
sä virtasi kalainen Luttojoki, joten  ka-
lastukseen oli hyvät mahdollisuudet.

Urakoisijalla oli oikeus muuttaa so-
pimuksen perustana olevaa tiesuunnitel-
maa, mikäli se ei heikentäisi tien kanta-
vuutta tai liikennöitävyyttä. Työtä varten 
muodostettiin tutkimusryhmä, joka var-
sinaisten rakentajien edellä tutki maas-
toa ja teki muutossuunnitelmia, jotka 
hyväksytettiin tilaajalla. Laaditut muu-
tossuunnitelmat olivat erittäin täydelli-
siä. Tilaaja edellytti maaperätutkimuksia 
ja maanäytteiden tutkimista, jota varten 
työmaalla oli maalaboratorio. Muutos-
ten tarkoituksena oli säästää  kustannuk-
sia ja nopeuttaa työtä. Suurimmat muu-
tokset koskivat tien tasausta ja pehmeik-

köjen kiertämistä. Kallioita ei tielinjalla 
juurikaan ollut, joten niitä ei tarvinnut 
kierrellä. Vaikka louhintatöitä olikin vä-
hän, niistäkin piti lähistöllä työskentele-
viä varoittaa. Punaista lippua ei saanut 
tähän tarkoitukseen käyttää, joten va-
roitusliput olivat keltaisia. Suuri työ oli 
tarvittavien varamaa-alueiden etsintä, 
sillä pengermateriaaleja tarvittiin  peh-
meikköalueilla huomattavasti suunnitel-
tua enemmän. Tiesuunnitelma oli aikoi-
naan tehty kahdessa osassa. Imatran Voi-
ma oli tehnyt työn Suomen puoleises-
sa päässä ja venäläiset Tuloman puolel-
la. Vastakkaisista suunnista tulevat tie-
linjat eivät olleet tutkimusvaiheessa koh-
danneet vaan harittivat muutaman kilo-
metrin toisistaan. Ongelma oli ratkaistu 
tekemällä ”yhdyslinja”, joka aiheutti tie-
hen joitakin ylimääräisiä mutkia.

Työmaan luonteesta johtuen huolto 
ja kuljetukset muodostivat tärkeän osan 
toimintaa. Koneiden ja autojen tarvit-
sema polttoaine, joka oli neuvostoliit-
tolaista, tuotiin työmaalle autoilla Ke-
mistä, jonne se oli tuotu laivoilla. Koska 
toimimme Suomen rajojen ulkopuolella, 
polttoaineet voitiin myydä käyttäjille ve-
rottomasti kuten myös autojen renkaat. 

Kahdesta proomusta koottu kuljetuslautta Lutto-
joella. (Matti Laaksonen)
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Polttonesteiden jakelua varten perustet-
tiin Atslemiin huoltoasema. Myös Tulo-
majokeen laskevaa Luttojokea käytettiin 
kuljetuksiin Atslemista itään päin. Työ-
maalle tuotiin muutamia vanhoja proo-
muja, joihin tehtiin puutavarasta kansi ja 
ne varustettiin voimakkailla perämootto-
reilla. Lauttakuljetuksina siirrettiin ko-
neita, työmaarakennuksia ja muuta ka-
lustoa edessä olleiden suoalueiden taak-
se, mistä löytyi pehmeikköjen ylitykses-
sä tarvittavia maamassoja. Polttoainetta 
kuljetettiin myös uittamalla tynnyreis-
sä jokea pitkin. Puutavara saatiin lähi-
metsistä ja työmaarakennuksissa ja sil-
tatyömailla tarvittava sahatavara valmis-
tettiin työmaalla olleella aliurakoitsijan 
kenttäsahalla. Tulevan voimalaitostyö-
maan viestiyhteyksiä varten rakennettiin 
tien viereen puhelinlinja, jota käytettiin 
myös tietyömaan tarpeisiin. Oman on-
gelmansa muodosti myös työmaapassi, 
jota ilman rajaa ei voinut ylittää. Jokai-
selle kuljetukselle oli löydettävä ajoneu-
vo, jonka kuljettajalla oli voimassa oleva 
passi, jonka saanti  kesti viikkoja.  

Käytössä olleet työmaapassit oli nu-
meroitu. Neuvostoliittolaisen tavan mu-
kaan mitä isompi päällikkö sitä pienem-
pi passin numero. Imatran Voiman ulko-
maantoiminnan johtajalla Gustaf Theles-
tamilla oli numero 1, Erik Roimulla nu-
mero 2 ja jostain tuntemattomasta syys-
tä minulla numero 6. Pienellä numerol-
la oli sellainen merkitys, että rajamuo-
dollisuudet sujuivat normaalikäytäntöä 
nopeammin.

Työmaan nopea käynnistäminen asu-
mattomalla erämaa-alueella aiheutti on-
gelmia työntekijöiden majoittamisessa. 
Hankintayksikkö yritti löytää Suomes-
ta kaikki saatavissa olevat parakit ja työ-
maakopit, joita rahdattiin Raja-Joosepin 

kautta työmaalle. Alueella oli sodanaikai-
sia rakennuksia ja korsuja mutta ne oli-
vat heikkokuntoisia ja vaativat kunnos-
tusta ennen kuin ne voitiin ottaa käyt-
töön. Majoitustarve oli kuitenkin niin 
suuri, että rakennuksiin voitiin majoit-
taa vain osa henkilöstöstä. Lisää majoi-
tustilaa saatiin hankkimalla sotilasteltto-
ja kamiinoineen ja siirtämällä niitä työn 
etenemisen mukaan. Enimmillään teltta-
majoituksessa oli satoja henkilöitä.

Tielinjalla oli yhteensä yli viisikym-
mentä puusiltaa, joista pisimmät olivat 
viisiaukkoisia. Sillat perustettiin puu-
paaluille ja työtä varten hankittiin iso 
junttalaite. Siltojen lisäksi rakennettiin 

Tutkimusryhmän siirrettävä tukikohta. Rakennus-
mestari Halminen ruokailemassa. (Matti Laaksonen)

Tyypillinen sillan perustustyö. (Matti Laaksonen)
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yli kolmesataa rumpua, joiden putket 
tuotiin Rajaville Oy:ltä Oulusta. Vaikka 
rumpuputket olisi saanut valmistaa työ-
maallakin, putkitoimittaja katsoi sen lii-
an riskilliseksi huonojen betonikiviaines-
ten ja aggregaattien varassa olleen säh-
kön takia. 

Työt sujuivat hyvin ja talvikaudeksi 
1961-62  ne keskeytettiin. Avainhenki-
löstö siirtyi osakasyhtiöiden muille työ-
maille. Tässä vaiheessa varsinaiset massa-
työt oli jo tehty ja tie oli ajokuntoinen. 
Keväällä työt aloitettiin uudelleen. Jäl-
jellä oli tien kulutuskerroksen rakenta-
minen sekä siltojen, maaleikkausten ja 
kuivatustöiden viimeistelyä. Suurimman 
työn  aiheutti kuitenkin venäläisten  ta-
holta  tullut vaatimus kaikkien tielinjalta 
raivattujen puiden ja risujen poistamises-
ta maastosta. Puut  oli aikanaan kaadet-
tu ja työnnetty puskutraktoreilla sivuun 
tielinjalta olettaen, että ne voivat maatua 
sinne. Varsin myöhään tullut vaatimus 
niiden poistamisesta aiheutui sikäläisis-
tä metsänhoitajista, jotka arvelivat raiva-
usjätteisiin pesiytyvän hyönteisiä, jotka 
tuhoaisivat ympäristön metsät. Asiaa pe-
rusteltiin myös sillä, ettei työmaan vas-
tuullinen johto voinut jättää insinööri-
kunniaansa tällaista tahraa. Kompromis-

sina sovittiin, että metsään jääneet run-
got ja oksat voidaan polttaa paikan pääl-
lä. Tielinjan molemmin puolin roihusi 
viikkojen ajan komeita kokkoja. Varsi-
naisen urakkaan kuuluvan työn lisäksi 
rakennettiin samanaikaisesti tien loppu-
päähän  kilometreittäin metsäautoteitä ja 
voimalaitosalueen tieverkosto.  

Koska työmaan vahvuus oli suu-
ri, kiinnostui myös Rakennustyöläisten 
liitto työntekijöiden asioiden hoitami-
sesta. Asialle lähetettiin toimitsija, joka 
halusi tavata paikallisen luottamusmie-
hen. Tällaista ei kukaan ollut katsonut 
tarvittavan, eikä työntekijöillä ollut pal-
jon muutakaan valittamista.  Myöhem-
min luottamusmies valittiin ja hän toi-
mi ilmeisesti kaikkia osapuolia tyydyttä-
vällä tavalla, sillä mitään mainittavia eri-
mielisyyksiä ei työn aikana ollut. Vapaa-
ajan vietto oli rajan takana  varsin ra-
joitettua. Merkittävin harrastus oli ka-
lastus, johon vuosia rauhassa ollut erit-
täin kalaisa Luttojoki antoi hyvät mah-
dollisuudet. Kalastus oli sallittu vain va-
voilla. Verkkojen käyttö oli ehdottomasti 
kielletty. Tämä ei kuitenkaan estänyt in-
nokkaimpia salakuljettamasta työmaalle 
Suomessa jo silloin yleisesti käytössä ol-
leita nylonverkkoja, joiden avulla saaliit 

Tyypillinen Tulomantien puusilta. (Matti Laaksonen) Murskaamo kesällä 1962. (Matti Laaksonen)
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olivat varsinaisia ”Pietarin kalansaaliita”. 
Neukut havaitsivat tämän melko nope-
asti, kun Suomeen menevistä autoista al-
koi löytyä runsaasti tuoretta kalaa. Koska 
nylonverkkoja ei silloin ollut Neuvosto-
liitossa saatavilla, oleskeluamme tarkas-
ti seuranneet rajamiehet ja ”geologit” al-
koivat takavarikoida niitä omaan käyt-
töönsä. Alueella oli ennen sotaa  ollut 
useita kolttakyliä ja niiden lähistölle oli 
aikoinaan haudattu paikallisia vainajia. 
Osa miehistä kuljeskeli vapaa-aikanaan 
metsissä ja löydettyään tällaisia hauta-
paikkoja alkoivat penkoa niitä ja ottaa it-
selleen muistoksi hautojen esineitä. Kun 
tämä tuli ilmi, näillä alueilla liikkumi-
nen kiellettiin ja kerrottiin, että vastaavat 
tapaukset tullaan jatkossa ilmoittamaan 
Neuvostoliiton viranomaisille.

Töiden voimalaitoksella alettua avat-
tiin siellä työntekijöitä varten viinakaup-
pa. Tämä toimi suomalaisen Alkon si-
vutoimipisteenä, jonne tavarat tuotiin 
Rovaniemeltä. Kullakin työntekijällä oli 
kiintiö, jonka mukaisen määrän alkoho-
lia voi viikossa ostaa. Jokaisen kannatti 
ostaa oma osuutensa, vaikka ei itse juo-
nutkaan sillä kysyntä oli taattu pari päi-
vää viinakauppapäivämme jälkeen.

Työmaan vahvuus oli  suurimmillaan 
heinäkuussa 1961, jolloin työmaalla oli 
noin 720 työntekijää. Työkoneita oli sa-
maan aikaan useita kymmeniä ja kuor-
ma-autoja lähes sata. Tien pituus on 168 
km ja kun lisäksi rakennettiin metsäau-
toteitä noin 15 km ja voimalaitosalueelle 
”katuja” muutama kilometri oli työtah-
ti erittäin ripeä sillä varsinainen työaika 
oli vain seitsemän kuukautta.

Työ valmistui ajallaan. Organisaa-
tio purettiin ja kalusto palautettiin Suo-
meen osakasyhtiöiden muille työmaille. 
Palasin entisiin tehtäviini samoin kuin 

Olavi Valjakka. Osa muualta palkatusta 
henkilöstöstä siirtyi Vesi-Pekan tai Pel-
lonraivauksen palvelukseen. 

Moottoritie Gumböle-Veikkola
Moottoritien  rakentaminen välillä 
Gumböle–Veikkola vuosina 1965-67 
oli aikoinaan suurimpia tierakennustöi-
tä. Hanke toteutettiin Maailmanpankin 
rahoituksella ja tien rakentaminen aihe-
utti runsaasti muutoksia meillä silloin 
yleisesti käytettyyn urakkamenettelyyn. 
Urakkamuotona oli koko hankkeen kä-
sittävä yksikköhintaperusteinen koko-
naisurakka, joka oli myös rakennutta-
jalle uutta.

Insinööritoimisto Oy Vesi-Pekka suh-
tautui urakkakilpailuun vakavasti. Ennen 
tarjousvaihetta kävin Paavo Leppäsen 
kanssa tutustumassa Ruotsissa käynnissä 
oleviin moottoriteiden rakennustyömai-
hin. Samanaikaisesti etsittiin ruotsalaista 
kumppania, jolla olisi kokemusta isoista 
tierakennustöistä. Yhteistyösopimus teh-
tiin tunnetun urakoitsijan Bergendahl & 
Höckert Ab:n kanssa. Tarjous laskettiin 
Helsingissä yhteistyönä ja kyselyssä kol-
meen urakkaosuuteen jaettu työ saatiin 
kokonaisuudessaan muodostetun työyh-

Talvinen Tulomantie 1962. (Matti Laaksonen)
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teenliittymän hoidettavaksi. Laskennan 
yhteydessä havaittiin selvä ero suoma-
laisten ja ruotsalaisten tavassa laatia kus-
tannusarvioita. Ruotsalaiset olivat pal-
jon tarkempia ja he pyrkivät määritte-
lemään kustannukset hyvin pienillekin 
töille erikseen. Ensimmäisen kerran näin 
urakkalaskelmien yhteiskustannusosas-
sa rivin ”advokatkostnader”. Mahdolli-
siin erimielisyyksiin tilaajan kanssa va-
rauduttiin jo tarjouslaskennassa.

Hanketta vetämään nimitettiin ko-
kenut  rakentaja Mikko Sipinen ja hä-
nen avukseen luotiin organisaatio, joka 
osaksi miehitettiin Vesi-Pekan ja Ber-
gendahl & Höckertin henkilöstöllä. 
Työn laajuuden vuoksi tarvittiin run-
saasti henkilöstöä myös osakasyhtiöiden 
ulkopuolelta. Osa ruotsalaisen osapuo-
len henkilöstöstä oli kotoisin Pohjois-
Ruotsista, joten kieliongelmia ei työ-
yhteenliittymän sisällä syntynyt, vaik-
ka työkieli olikin suomi. Valittu urak-

kamuoto oli uutta myös tilaajalle. Ura-
kan valvontaan TVH joutui hankki-
maan runsaasti henkilöstöä oman orga-
nisaationsa ulkopuolelta.

Työmaan tukikohta perustettiin His-
tan kartanon maille, joiden halki tielinja 
kulki. Tilalla oli tuolloin  karjaa ja mo-
nesti jouduttiin käymään tiukkoja kes-
kusteluja tilan omistajan Veikko Iha-
muotilan kanssa mm. siitä, että työmaa 
sotki ojat, joiden vettä lehmät laitumel-
la ollessaan käyttivät. Muita keskustelun 
aiheita olivat metsien istutusalueet, yöl-
linen liikenne jne. Ihamuotila oli tuol-
loin tunnettu henkilö, jolla oli suhtei-
ta kaikkialle. Melko pienissäkin asioissa 
hän kertoi ottavansa asian esille TVH:n 
pääjohtajan Martti Niskalan kanssa.

Maarakennusyöt teetettiin pääasias-
sa aliurakoitsijoilla. Työmaalla käytet-
tiin  ensimmäisen kerran Suomessa Vol-
von nivelrunkoisia dumppereita. Sillat 
rakennettiin omana työnä ja päällystys-

Talo tiellä. (Heikki Jalas)
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työt teki työyhteenliittymän toinen osa-
kas Bergendahl & Höckert.

Varsinaisia teknisiä ongelmia tietyös-
sä ei ollut. Työselitykset olivat normaa-
lia laajemmat ja eräin osin erittäin yksi-
tyiskohtaiset. Tehtyjä suunnitelmia voi-
tiin lähes sellaisenaan noudattaa lukuun 
ottamatta yhtä siltaa, jonka pohjatutki-
mukset olivat virheelliset. Sillan perus-
tamistapa jouduttiin muuttamaan. Ti-
laaja ei hyväksynyt muutostyöstä annet-
tua lisätyötarjousta, vaan perustamistyöt 
jouduttiin tekemään laskutyönä yhtei-
sesti sovituilla veloitusperusteilla. Kos-
ka kyseessä oli vesistösilta ja olosuhteet 
sen vuoksi hankalat, oli työtä suoritetta-
va ympäri vuorokauden. Tämä aiheutti 
tilaajalle ylimääräisiä kustannuksia sillä 
he järjestivät työkohteeseen jatkuvan val-
vonnan, jotta urakoitsija ei laskuttaisi yli-
määräisiä kone- tai miestyötunteja. Toi-
nen poikkeama suunnitelmista oli pen-
gerrystöissä tarvittavien massojen mää-
rän huomattava lisääntyminen. Alkupe-
räisessä tiesuunnitelmassa oli osoitettu 
joukko  varamaa-alueita, joista maaleik-
kauksista saatavien maa- ja kalliomasso-
jen lisäksi tarvittavat pengermassat piti 
ottaa. Nämä osoittautuivat kuitenkin lii-
an pieniksi tai niiden massat heikkolaa-
tuisiksi. Uusia alueita löydettiin, mut-
ta ne sijaitsivat pitempien kuljetusmat-
kojen päässä, joten urakoitsija vaati li-
sämassojen yksikköhinnan tarkistamis-
ta. Käydyissä neuvotteluissa urakoitsijan 
vaatimus hyväksyttiin ja yksikköhintaa 
tarkistettiin lisämassojen osalta.Työseli-
tyksessä edellytettiin kaikkien penger- ja 
maaleikkausluiskien nurmettamista. Tar-
vittava multa tehtiin työmaan ulkopuo-
lelta vuokratulla läjitysalueella sekoitta-
malla pehmeiköistä poistettua turvetta ja 
seulottua moreenia.   

Koska työ tehtiin yksikköhintau-
rakkana oli työtulosten mittaus erit-
täin tarkkaa. Jokaisesta työvaiheesta laa-
dittiin monisivuinen mittauspöytäkirja, 
joka perustui suunnitelmiin ja maasto-
mittauksiin. Meille tällainen tarkkuus oli 
vierasta, mutta ruotsalaiset kumppanim-
me osasivat menetelmän ja he tekivätkin 
suurimman osan tästä työstä.         

Vaikka Vesi-Pekka oli jo aikaisem-
minkin ollut mukana erilaisissa yhteen-
liittymissä, joita oli muodostettu riski-
en pienentämiseksi suurissa tai erityisen 
vaativissa urakoissa oli Työyhteenliitty-
mä Veikkolantie uuden tyyppinen ko-
keilu. Mielestäni yhteistyö sujui hyvin. 
Vaativa työ tehtiin aikataulun mukaisesti 
hyödyntäen kummankin osapuolen vah-
vuuksia.

Moottoritien ylikulkusillan kannen raudoitus. 
(Vesi-Pekan esite)
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Juhani Mäkelä

Tulomasta se alkoi
Heti Teknillisestä koulusta päästyään ke-
väällä 1961 rakennusmestari Juhani Mä-
kelä meni  töihin Tuloman tietyömaal-
le muutamaksi kuukaudeksi. Tie raken-
nettiin Suomen rajalta Raja-Joosepis-
ta itään Luttojokea seuraten 168 km:n 
päässä olevaan Tuloman kylään. Neuvos-
toliittolaiset olivat tehneet alustavat tie-
suunnitelmat. Jussin tehtävänä oli kor-
jata tielinjaus ja tasausviiva paremmak-
si sekä korjata puusiltasuunnitelmat. Pa-
pereissa kun luki, että siltojen pitää kan-

taa 60 tonnin tankin paino. Alkuperäis-
ten suunnitelmien mukaan tehdyt sillat 
eivät olisi tankkeja kestäneet.

Eräänä päivänä Jussi ryhmineen oli 
Atslemin alueen itäpuolella linjaamassa 
tietä, kun eteen tuli mäki. Jussi halusi 
tietää mitä maalajia mäki oli - sora oli 
tietyössä tärkeää. Lyötiin rautakangella 
reikä routaiseen maahan ja laitettiin dy-
namiittia reikään. Räjäyttämällä saatiin 
hyvä näytekuoppa. Kului 3 minuuttia ja 
20 sekuntia pamauksesta, kun hävittäjä 
kaarsi ylitse. Tutkimuspaikka oli keskel-
lä laajaa asumatonta seutua. Mutta kyllä 
isoveli valvoi erämaassakin. Olihan työ-
maa vaativa suururakka. Työmaan pää-
valvojanakin oli Neuvostoliiton ilmavoi-
mat…

Maan alla
Syksyllä 1961 Jussi meni Vesi-Pekal-
le töihin Inkooseen. Siellä oli työyhty-
mä Vesi-Pekka & Tiesepeli, joka raken-

Kalliovaraston sisäänkäyntitunneli. (Vesi-Pekan esite) 
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si Kauppa- ja teollisuusministeriölle öl-
jytuotteiden kallioluolavarastoja.  Kah-
deksan luolaa tehtiin bensiinille ja kuu-
si luolaa dieselöljylle. Suuri työmaa sii-
hen aikaan. Maan alta ei yksityiskohtia 
kerrota.

Moottoritie
Keväällä 1962 Jussi siirtyi Vesi-Pekan 
pääkonttoriin. Hän laski urakkatarjo-
uksia ja oli välillä työmailla vastaavana 
mestarina.

Turun moottoritien jatkaminen 
Bembölestä Veikkolaan oli ensimmäi-
nen moottoritieurakka jonka yksityiset 
rakennusliikkeet toteuttivat kokonais-
urakkana. Jussi laskeskeli ryhmän mu-
kana tarjousta. Hän oli myös yhden ke-
sän työmaalla. Työssä oli kumppanina 
ruotsalainen B&H Ab. TVH edellytti 
sitä, koska ruotsalaisilla oli jo kokemus-

ta moottoriteiden rakentamisesta. Ruot-
salaisten kokemuksesta, ammattitaidosta 
ja etenkin asenteista Jussi oli monta ker-
taa täysin eri mieltä. Oli joskus vähällä, 
etteivät hihat syttyneet tuleen.

TVH oli saanut Maailmanpankin lai-
naa. Kerran Maailmanpankin Euroopan 
konttorin herrat kävivät työmaalla. He 
kysyivät rakennuspäällikkö Mikko Sipi-
seltä onko mitään vaikeuksia. Mikko sa-
noi, ettei muuta kuin että maksupostit 
liikkuvat hitaasti. Pankkiherrat sanoivat 
TVH:n johdolle, ettei heidän lainarahat 
valtion kassaan ole tarkoitettu vaan mak-
suiksi urakoitsijalle. Raha alkoi liikkua.

Uutta tekniikkaa
Vesi-Pekan toimintaan kuului satamara-
kentaminen. Vielä 1960-luvulla melkein 
joka rannikkokaupungissa oli oma tyy-
linsä laiturien rakentamisessa. Sukeltajia 

Moottoritien työmaa. (Heikki Jalas)



129

käytettiin laituritöissä niin paljon, että 
rantavesi nousi, kun kaikki menivät me-
reen yhtä aikaa.

Vuonna 1972 Pietarsaaren kaupun-
ki pyysi urakkatarjousta laiturin rakenta-
misesta Leppäluodon satamaan. Suunni-
telmat oli tehnyt Satamateknillinen insi-
nööritoimisto. Jussi avasi tarjousasiakir-
janipun ja kaivoi pääpiirustuksen esil-
le. Hän kertoo: ”Tuli voimakas pihkan 
tuoksu nenään. Perustukset oli suunni-
teltu puusta. Laiturilla oli siis hirsiark-
kuperustus. Katsoin piirustuksen päi-
vämäärää.  Ajattelin, että jos se on ko-
pio jostakin Pietarin laiturista edellisel-
tä vuosisadalta. Päiväys oli sittenkin oi-
kein ja laituri Suomessa suunniteltu. Sit-
ten kaivoin karttalaatikosta Pohjanmaan 
taloudellisia karttoja, joista totesin, että 
ei kasva metsiä lähellä, peltoja vain. Sa-
noin Mikko Sipiselle, että tukkien han-
kinta tulee kalliiksi ja sukeltajia tarvitaan 
tosi monta hirsiarkkuhommaan.”

Ensin Mikko ja Jussi laskivat totut-
tuun tapaan kilpailijoiden tarjoushinnat. 
YIT tulisi tarjoamaan paalulaiturin ja 
Vesto uittamalla asennettavan betonika-
suunilaiturin. Jussi  piirsi kasuunirivin 
paperille ja katseli sitä. Hän huusi Mi-
kolle, että mistä saataisiin uiva nosturi. 
Saksasta, sanoi Mikko. Jussi jatkoi, kat-
so nyt kun kasuunissa on turhaan maan-
puoleinen takaseinä ja siinä on turhaan 
kaksi sivuseinääkin. Mikko innostui ja 
totesi, että se toinen seinä voitaisiin siir-
tää etuseinän taakse keskelle tueksi. Li-
säksi voitaisiin viistää tarpeeton osa pois. 
He innostuivat ja piirsivät luonnoksen 
yksiripaisesta kulmatukimuurista. He 
menivät paperin kanssa Pentti Kaistan 
toimistoon.  Kaistalle sanottiin, että ja-
losta tätä elementtiä. Ohenna ja keven-
nä elementtiä ja raudoita se. Näin syn-

tyi vapaasti seisova yksiripainen kulma-
tukimuurielementti.  

Jussi laski elementtilaiturin tarjouk-
sen. Mikko oli löytänyt Suomesta kes-
keneräisen 50 tonnin uivan nosturin. 
Tähän perustettiin tarjouksen toteutus. 
Pietarsaaren kaupunki hyväksyi suun-
nitelman. Vesi-Pekka oli halvempi kuin 
Vesto ja YIT. 

Vesi-Pekka lähti tekemään element-
tilaituria. Satamakentälle tasattiin ele-
menttien valmistusta varten alusta. Val-
miit elementit siirrettiin aikanaan rata-
kiskoilla kulkevaan vaunuun vaaka-asen-
nossa. Mereen viettävä 4-kiskoinen vau-
nurata johti 7 metrin syvyyteen. Sieltä 
uiva nosturi otti laiturielementin ylä-
pään vaijerien varaan. Elementti kulje-
tettiin upoksissa laituripaikalle, jotta se 
oli nostossa kevyempi.

Seuraavaksi Jussi oli rakentamassa 
elementtilaituria Benghazissa ja sitten 
Rautaruukin laituria Raahessa. Näiden 
laitureiden kulmatukimuurielementtien 
suunnittelijaksi oli valittu Lauri Pitkälä. 
Kolmen laiturityön jälkeen Jussi siirtyi 
taas Vesi-Pekan pääkonttoriin.

Laiturielementtejä Pietarsaaren satamassa. (Vesi-
Pekan esite)
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Juha Tenkanen

Hurmuri
Juha kävi koulun Jämsässä. Jämsän yh-
teiskoulussa alempaa luokkaa kävi Pirk-
ko Lahtinen, joka alkaneen seurustelun 
vuoksi peri Juhalta huolellisesti alleviiva-
tut koulukirjat, joiden sivuille oli kirjoi-
tettu herkkiä runosäkeitä. Pirkko ei tien-
nyt, että Juha oli puolestaan saanut kirjat 
häntä vanhemmalta runoniekalta. Pää-
asia oli, että runot menivät Juhan piik-
kiin ja seurustelu syveni niin, että se joh-
ti myöhemmin avioliittoon. 

Putkitöihin
Juha oli kouluaikana ollut putkitöissä 
Yrjö A. Järvisen rakennustyömailla ja 
konepajatöissä Jämsänkoskella Yhtyneet 
Paperitehtaat Oy:n korjauspajassa. Tästä 
syystä tuntui luonnolliselta, että hän läh-
ti armeijan jälkeen vuonna 1958 opiske-
lemaan koneinsinööriksi. Juha valmistui 
Helsingin teknillisen opiston koneenra-
kennuksen opintosuunnan saniteettitek-
niikan linjalta vuonna 1962.

Ensimmäisellä opiston kesälomal-
laan saniteettitekniikan opiskelija pyrki 
ansiotöihin omalle alalleen, ja sinne hän 
toden totta pääsikin. Hän nimittäin etsi 
Helsingin puhelinluettelosta sopivaa put-
kiliikettä ja silmiin osui Vesi-Pekan nimi, 
josta hän arveli saavansa alan töitä. Ju-
han puhelinsoitto ohjautui Olli Laineel-

le, joka pyysi Juhan esittäytymään Vesi-
Pekan toimistossa. Olli palkkasi Juhan 
vapusta 1959 alkaen ”Pekka II:n” ko-
nemieheksi. Olihan imuruoppaajan pe-
rässä tosi pitkä 10 tuuman putki. Näin 
Juha passitettiin Kemiin, missä oli käyn-
nissä Karihaaran Sahan väylän ruoppa-
us. ”Pekka II:n” työnjohtajana oli kap-
teeni Rautakoura, jonka alaisena Juha al-
koi opetella ruoppaustaitoja.

Tarkka työnjohtaja
Joululomalla 1959 Juha meni Vesi-Pe-
kan toimistoon kysymään Jaakko ”Jaska” 
Forsbergilta missä häntä nyt tarvitaan. 
Kuinka ollakaan ketjuruoppaaja ”Yks-
Pekka” oli saanut Vuolenkosken ruop-
paustyön valmiiksi, mutta se oli voima-
laitoksen alakanavassa ankkuroituneena 
odottamassa seuraavaa työtä, kun se yl-
lättäen oli uponnut. Ruoppaajan nos-
toon Jaska Juhan lähetti.

Vuolenkoskella työnjohtajana oli 
kapteeni Olavi Valjakka. Tuohon aikaan 
Vesi-Pekassa oli työnjohtajina useita en-
tisiä upseereita siitä syystä, että työnjoh-
toa palkkaavana konttoripäällikkönä oli 
majuri Alatalo, jolla oli luottamus up-

Imuruoppaajan paineputki. Letkamiehenä Olli Ki-
velä Elijärven kaivostyössä. (Uolevi Kanerva)
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seereiden käskynjakoon. Valjakka har-
rasti pistooliammuntaa. Hän harjoitteli 
kätensä vakautta myös työmaatoimistos-
saan. Se tuntui uhkaavalta niistä toimis-
toon tulijoista, jotka eivät olleet tottu-
neet olemaan ampuma-aseen tähtäimes-
sä. Erilaisia käsityksiä kerrotaan myös sii-
tä, oliko pistooli ladattu vai ei.

”Yks-Pekan” uppoamispaikalla vesi-
syvyys oli noin 8 metriä. Ruoppaaja oli 
lähes kokonaan vedenpinnan alapuolel-
la. Ketjukauharuoppaajan sivuille vietiin 
työponttonit, jotka yhdistettiin kahdella 
teräspalkilla. Ruoppaajan alitse ujutetut 
teräsköydet kiinnitettiin päistään järei-
siin ruuveihin, jotka oli tuettu teräspalk-
keihin. Ruuveja kiertämällä 150 tonnin 
painoinen ruoppaaja saatiin kohotettua 
pintaan. Vaikka sukeltaja oli paikannut 
vuotokohtaa, ruoppaajan pumppaami-
nen tyhjäksi ei onnistunut. Valjakka oli 
nimittäin tarkka mies kaikessa. Ylitöitä 
ei saanut tehdä. Pahaksi onneksi kaikki 
vesi mikä pumpattiin sallittuna työaika-
na tuli lepoaikana takaisin. Kun hölmö-
läisten työ ei onnistunut, Juha hankki 

pääkonttorista Jaakko Forsbergin apuun. 
Jaskan tultua Vuolenkoskelle työ tehtiin 
keskeytyksettä loppuun asti.

Koskinäytös
Juhan huomio 
kiinnittyi Matti 
Kytöön eli ”Hit-
to-Mattiin” Vesi-
Pekan legendaari-
seen konemesta-
riin jo Vuolenkos-
kella kesällä 1958. 

Tanssilava oli 
kosken rannalla ja 

kosken yli meni silta. Matti halusi he-
rättää huomiota ja sen hän teki kävele-
mällä lauantai-iltana sillan kaidetta pit-
kin. Tanssiyleisö jännitti rannalla kuin-
ka uhkarohkean miehen käy. Matti pu-
tosi kaikkien kauhuksi koskeen, kuten 
oli suunnitellutkin. Vuolenkoski kuljet-
ti häntä mukanaan ainakin sata metriä, 
mutta Matti oli erinomainen uimari ja 
hän pääsi akanvirran pyörteissä suojai-
seen lahdenpoukamaan. Siellä hän ylpe-
änä näytöksestään nousi rannalle kuivat-
tamaan vaatteitaan.

Ruoppaajien kaste
Myöhemminkin Juhan erikoishommia 
olivat ruoppaus- ja kuljetusalustojen 
kokoaminen ja uponneiden työkonei-
den pelastaminen. Pekka Keskitalo on 
kertonut, että Juhalla oli muistikirjas-
saan loputtoman pitkä kaava, jolla hän 
teki ruoppaajien vakavuuslaskelmat. Ku-
kaan ei saanut kaavasta selvää, tuskin Ju-
hakaan, sillä kaikki hänen ruoppaajansa 
ovat Pekan mukaan käyneet veden alla. 
Ruoppausmiesten mielestä ruoppaaja on 
hyvä vasta sitten kun se on kastettu. Kas-

”Yks-Pekka” uponneena Vuolenkoskella. (Toivo 
Kuivalainen)

Matti Kytö
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teella he tarkoittavat ruoppaajan kaatu-
mista tai uppoamista.

Hait
Kaluston siirto Suomesta ensimmäiseen 
Vesi-Pekan Libyan työkohteeseen koki 
kovia, kun lautta kaatui öisellä Välime-
rellä ja kippasi konelastin meren syvyy-
teen.

Juhan tehtävänä oli tietenkin upon-
neiden koneiden etsiminen ja pelasta-
minen. Hän vuokrasi Suomen Malmilta 
magnetometrin ja Italiasta puisen kalas-
tusaluksen, johon mittalaite asennettiin. 
Etsintäpartio risteili Välimerellä haveri-
aluksen oletetulla reitillä kolme viikkoa 
syys- lokakuussa 1976. Merenpohjassa 
oli paljon terästä, jota etsijät nimittivät 
Rommelin raudaksi, mutta ei jälkeäkään 
Vesi-Pekan koneista. Sitten Juha selaili 
kaikuluotaimen tulostuksia. Hänen mie-
lestään diagrammin muoto eräässä koh-
dassa muistutti pohjassa kaivuasennossa 
olevaa Limaa. Vettä siinä kohdassa oli 46 
metriä, mutta muuta tietoa kaikuluotai-
men kiinnostavan jäljen syntypaikasta ei 
ollut. Lopulta sitkeä etsintä toi tuloksen. 
Kaikki muu uponnut kalusto paitsi po-

ravaunu oli vierivieressä meren pohjassa 
noin kuuden kilometrin etäisyydellä Tri-
polin satamasta. 

Roippeiden nosto Välimerestä oli 
seuraava haaste. Juha rahtasi Italias-
ta nosturialus ”Guglielmo G:n”, jonka 
nostokyky oli yli 140 tonnia. Alukses-
sa oli tarvittava pelastusvarustus ja hen-
kilöstö mm. neljä syvänmeren sukelta-
jaa ja painekammio. Nostotöihin pääs-
tiin helmikuun alussa 1977, jolloin ko-
neet olivat olleet meren pohjassa jo kah-
deksan kuukautta. Ensimmäiset päivät 
kuluivat odotukseen, sillä Välimeri oli 
myrskyinen. Kun vihdoin päästiin on-
nettomuuspaikalle ja TV-kamera lasket-
tiin pohjaan, kuvaruudussa näkyi kaivu-
kone ja kolme haita. Sukeltajilla oli te-
räksinen suojahäkki mukanaan, kun he 
työskentelivät meren pohjassa. Haiden 
tullessa paikalle he menivät häkkiin tur-
vaan. Monista vaikeuksista huolimat-
ta kolmen viikon ponnistusten jälkeen 
kaikki koneet olivat rannalla.

Työmarkkinamies
Juha oli 1970- ja 1980-luvulla Suomen 
Maarakentajien Keskusliiton (SML) 

Vesi-Pekan valttina oli ruoppaajien paloiteltavuus 
työmaasiirtoja varten. (Pauli Soikkeli)

Ruoppaajaa lastataan kuljetettavaksi Keniaan. 
(Juha Tenkanen)



133

neuvottelukunnassa, joka teki työeh-
tosopimuksia ruoppaus- ja sukellustöi-
hin. Vastapuolena oli Rakennustyöläis-
ten Liitto (RL).

Työaika on keskeisen tärkeä asia 
ruoppaustöissä ja vedenalaisessa louhin-
nassa, sillä useimmat työmaat ovat hyvin 
hankalien kulkuyhteyksien päässä. Työn-
antajan ja työntekijän yhteinen etu oli 
rytmittää työt siten, että kulkuajat jäivät 
kohtuullisiksi ja kotimatkat olivat mah-
dollisia. Viikko työtä – viikko vapaata 
järjestelmä, jossa työpäivän pituus on 12 
tuntia, oli hyvä. Tällöin jatkuva työ oli 
mahdollista neljää työvuoroa käyttäen.

Ongelmana oli, että RL:n mielestä 
12 tunnin työpäivä oli täysin sopima-
ton, koska siitä oli päästy eroon jo vuo-
sikymmeniä sitten. Juha sai kuitenkin 
RL:n jaostosihteeri Mauri Nisulan pe-
rehtymään asiaan. Kun Nisula tuli va-
kuuttuneeksi, että ruoppaustyöntekijät 
halusivat tätä poikkeuksellista työaikajär-

jestelyä, hän mursi RL:n vastustuksen ja 
näin ruoppausalalle saatiin oma työehto-
sopimus keväällä 1975.

Juha tuli hy-
vin toimeen myös 
Vesi-Pekan luotta-
musmiesten kans-
sa. Monipuolisesti 
vesirakennustyöt 
hallitsevien mies-
ten kanssa ratkai-
sut työehtoihinkin 
löytyivät sopuisas-

ti. Luottamusmiehiä olivat Osmo Kuk-
konen, Raimo Vihtari, Armas Hänninen 
ja Jouko Kurkela.

Työmaiden puurtajia
Vesi-Pekan menestyksen perusta oli osaa-
va, uhrautuva ja omatoiminen työmaa-
henkilöstö. Juhan työaikana erityisen ar-
vokasta ja pitkäaikaista työtä tekivät ai-
nakin seuraavat osaajat:

Ruoppaustyötä Burundissa. (Juha Tenkanen)

Armas Hänninen
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Työmaapäälliköt 
Esko Peltonen, Martti Luikku, Oiva 
Mäkkylä, Jarmo Lind, Juhani Mäkelä, 
Veikko Passi, Kyösti Keilavuori, Pentti 
Järvenpää ja Matti Pouttu. 

Konepäälliköt 
Aimo Kelloniemi, Matti Kytö, Kalevi Sa-
vukoski, Martti Ollilainen, Mauri Rönk-
kö, Toivo Volotinen, Pentti Mikkonen ja 
Oiva Valta.

Sähköteknikot ja -insinöörit
Kalevi Järvinen, Martti Rantanen, Ka-
levi Edvik, Väinö Miettinen ja Heikki 
Kaljunen.

Työnjohtajat 
Martti Hänninen, Veikko Kaukoranta, 
Erkki Hinkkanen, Simo Uusitalo, Erkki 
Glad, Reijo Rehu, Antti Janhunen, As-
ser Kotkamaa, Veikko Forsberg, Olli Ki-
velä ja Martti Lehtola.

Koneenkuljettajat 
Pentti Lindholm, Mikko Jalkanen, Juha-
ni Kelloniemi, Einari Seppänen, Teuvo 
Kiiski, Kauko Karppinen, Sakari Karp-
pinen, Eero Nieminen, Pentti Rimpiläi-
nen Eero Rautiainen, Mauno Parkkila, 
Pauli Lehto, Erkki Löhönen, Aimo Hell-
man, Toivo Murtomäki, Väinö Kellonie-
mi, Benjamin Saatsi, Toivo Kuivalainen, 
Ilmo Kuusela, Heimo Eronen, Esa Ilmo-
la, Simo Kiviaho ja Mikko Huotari.

Jarmo Lind Pentti Järvenpää

Matti Pouttu Martti Rantanen

Simo Uusitalo Pentti Lindholm

Mikko Jalkanen Einari Seppänen

Pentti Rimpiläinen Erkki Löhönen
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Lauttaporarit 
Jalo Kuparinen, Mauri Forsberg, Pert-
ti Holma, Veikko Kaapro, Reino Kola-
ri, Simo Kolari, Kari Luoma, Jussi Mäki-
Rahkola ja Yrjö Seppä.

Asentajat ja sepät 
Olli Helenius, Antti Ilomäki, Ilkka Kur-
kela, Paavo Kivinen, Pentti Korhonen, 
Väinö Rainio, Antti Ravattinen, Apsa 
Sihvonen, Yrjö Nieminen, Kalevi Joen-
suu, Antti Pollari, Tuovi Kotro ja Teu-
vo Koskinen.

Kauppamies
Juha Tenkanen ja Jukka Salaspuro huo-
masivat matkoillaan vuonna 1989, että 
Sarssin laivahajottamossa Haminassa oli 
myytävänä epäkuntoon mennyt Ruston-
Bucyrus 54 laahakauhakone. Kun kone 
oli halpa, eivät he voineet olla sitä os-
tamatta, vaikka he eivät konetta tarvin-
neetkaan. Kone siirrettiin Heinolaan Ju-
han omakotitalon pihalle. Juha, Juhan 
poika Pentti ja Pentti Lindholm pani-
vat sen aikansa kuluksi kuntoon. Sit-
ten mahtava laahakauhakone jäi jököt-
tämään pihalle. Mitä nyt suurella laa-
hakauhakoneella tekisi! Eipä aikaakaan, 
kun eräs urakoitsija soitti Juhalle ja pyy-
si saada ostaa Rustonin. Hän tarvit-
si sitä soran kuormaukseen Voolahdes-
sa. Juha ehdotti vaihtokauppaa urakoit-
sijan omistamaan hydrauliseen  Hitachi-
kaivukoneeseen. Juha oli nimittäin osta-
nut Heinolan Lusista Kivijärven rannal-
ta metsätilan, jonne hän aikoi rakentaa 
eläkeiän asunnon. Ensin piti kuitenkin 
rakentaa tie ja parantaa rakennuksen pi-
hapiiri mieleiseen kuntoon. Tähän Juha 
tarvitsi kaivukoneen.

Aikanaan tie ja uuden asunnon ym-
päristö tuli valmiiksi ja Hitachi jäi lo-
jumaan uuden rakennuksen pihaan. 
Kuinka ollakaan, Juha huomasi lehdes-
tä ilmoituksen, jossa eräs isäntä halu-
si vaihtaa Kuhmossa olevan koskitilan-
sa hydrauliseen kaivukoneeseen. Juha 
soitti miehelle ja kertoi kuinka hyvä Hi-
tachi hänellä on lumikinoksen alla pi-
hassaan. Isäntä puolestaan kehui koski-
tilansa rauhallisuutta ja sen ympäristös-
sä ulvovien susien määrää ja tilalla kul-
kevien karhujen runsautta. Tosin tilalle 
katsomaan menoa vaikeutti juuri silloin 
valtavan paksut lumikinokset. Kummal-

Aimo Hellman Toivo Kuivalainen

Simo Kiviaho Mikko Huotari

Antti Ilomäki
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lekin kauppamiehelle riitti puhelimessa 
saatu vaihtokohteen kuvaus. He tekivät 
heti kaupan. Juha oli tyytyväinen, kun 
sattui olemaan leuto talvipäivä isännän 
hakiessa konettaan. Hitachi nimittäin 
lähti käyntiin ja näin koskitilan kauppa-
kirja tuli myös allekirjoitetuksi. Pirkon-
kin mielestä Juha teki elämänsä parhaan 
kaupan, kun jokapäiväistä maisemaa häi-
rinnyt kone vaihtui unelmien idylliin ja 
luonnonrauhaan jossain Kuhmon erä-
maassa.

Yhdistävä voima
Entiset vesipekkalaiset pitävät edelleen 
yhteyttä Juhaan ja Juha järjestää heille 
tapaamisia. Hänen tilallaan on aikanaan 
pidetty hiihtokilpailuita juhannuksena. 

Viimeaikoina hän on järjestänyt vesi-
pekkalaisille kokoontumisia. Juhan jär-
jestämillä vuosien 2003 ja 2006 talvipäi-
villä Joutsassa oli molemmilla noin sata 
Vesi-Pekan veteraania, jotka kokoontui-
vat hiihtämään, pilkkimään, saunomaan, 
syömään, muistelemaan ja laulamaan:

Ves´rakentajat tärkeät on yhteis-
kunnassa
ei yksin Suomessa vaan koko maa-
ilmassa.
Ei mitään voida aikaansaada il-
man heittiä
sen tahdon tässä todistella ilman 
leikkiä.
Jos ruoppaa, kaivaa, poraa vaan
Ves´pekkaa siinä tarvitaan.
Kun rantaa kohti käännän pään
työkoneita mä siellä nään.

Vesi-Pekan veteraanit Joutsan talvipäivillä. (Juha Tenkanen)
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Pirkko Tenkanen

Lumikki ja noin seitsemän veljestä
Menin naimisiin Tenkasen Jussin ja Vesi-
Pekan kanssa kesällä 1958. Siitä lähtien 
Vesi-Pekan hommat kuuluivat minunkin 
elämääni vuosikymmeniä siihen asti, kun 
siitä tuli ero firman kadottua maisemis-
ta. Jussin kanssa yhteiselämä jatkuu edel-
leen, ja kohta vietetään kultahäitä.

Kesällä 1960 asuimme Kemissä Veit-
siluodossa Pekka-vauvan kanssa. Jokin 
ruoppaustyö oli saatu valmiiksi Oulussa, 
ja seuraava urakka oli Rauma-Repolan 
tehtaiden edustalla, jonne ”Kaks-Pekka”-
ruoppaaja piti hinata kaikkine varustei-
neen. Kapteeni Rautakoura valvoi val-
misteluja ja määräsi tehtävän ”nokka-
mieheksi” Matti Kydön. Kapteeni luot-
ti Kytö-Matin taitoihin. Sodankäyneenä 

joukkuejohtajana hänellä oli silmää vali-
ta porukan pätevin. Itse hän valitsi hel-
pomman väylän ja ajoi Raumalle omalla 
autollaan. Merimatkalle osallistuivat Ma-
tin lisäksi Saatsin Pena, Joensuun Kalevi, 
Kotkamaan Asseri ja Jussi. Ison hinaajan 
kuljettajaa sanoivat ”Vuokilan ukoksi”.  
Ihan seitsemää ”veljestä” ei matkassa ol-
lut, mutta tämä onkin toinen ”satu” ja 
lumikkikin oli ihan toisenlainen.

Sattui sopivasti, että sisareni Hilkka 
oli tullut käymään Kemiin samaan ai-
kaan merihinausta valmisteltaessa, ja 
hän suostui matkustamaan Pekka vauvan 
kanssa Kemistä Jämsänkoskelle. Kaikki-
ne kommelluksineen heidän matkansa 
on oma Puna-Hilkka –tarinansa, mutta 
se ei kuulu tähän. Näin pääsin kuitenkin 
itse ”lumikiksi” ruopparien ikimuistoi-
selle merimatkalle Oulusta Raumalle.

Merelle lähtevässä ”letkassa” oli ensin 
suuri hinaaja kapteeneineen, siihen oli 
vahvalla vaijerilla kiinnitetty ”Kaks-Pek-
ka” –ruoppaaja takaperin poolat pystys-
sä ja puomi vesirajaan laskettuna. Puo-
miin oli kiinnitetty mukana kulkeva pa-
jalautta. Puomia pitkin pääsi ruoppaa-
jalta lautalle ja siitä edelleen perässä tu-

Pirkko ja Juha Tenkasen työmaalounas Ivalon kaamoksessa. (Juha Tenkanen)
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levalle ponttonirivistölle. ”Tutit” oli si-
dottu tiukasti putkien väliin. Pituut-
ta koko karavaanilla oli 200-300 met-
riä. Mukana kuljetettiin myös pienempi 
paatti ”Majlis”, jolla päästiin tarvittaes-
sa hinaajalle ja letkan tarkistukseen.

Meren tyynnyttyä Oulun edustalla 
päästiin matkaan. Alkumatkasta tun-
tui, kuin olisi ollut merilomalla. Toise-
na päivänä tuuli voimistui yhä enem-
män, mutta kapteeni jatkoi matkaa, sil-
lä lounaasta puhaltava vastatuuli ei hai-
tannut hinaajan kulkua. Ruoppaaja ja 
pajalautta ja sen perässä kulkeva pont-
toniletka alkoivat kuitenkin pian keik-
kua aalloissa toisiaan vasten, ja kiinni-
tykset joutuivat uhkaavasti koetukselle. 
Kytö-Matti lähti tutkimaan letkan kun-
toa juosten putkia ja ponttoneja pitkin 
peräpäätä kohti. Sitten yhtäkkiä näim-
me, että mies luiskahti aaltoihin pont-

tonien väliin. Letka kulki eteenpäin, 
kauhuissamme seurasimme tilannetta. 
Kauempana ponttonien välissä vilahti 
pinnalle vaalea pää ja käsi haroi ilmassa. 
Kesti taas hetken, ennen kuin nähtiin 
miehen tarrautuneen kauempana kiin-
ni johonkin ponttoniparruun. Apujou-
kot olivat jo lähellä, ja Matti pelastet-
tiin märkänä ja vilusta tärisevänä sisäti-
loihin lämmittelemään. Miehet keitti-
vät kuumaa kahvia isolla pannulla hit-
sauspillillä pohjasta lämmittäen. Muu-
ten keittiövarusteina oli kaksi sprii-kei-
tintä, joilla keitettiin perunat ja pais-
tettiin suomimakkaraa. Siinä hommassa 
minulla oli mukana suurin ja paras alu-
miinikattilani, jota huuhdellessani sen 
kansi kilahti Pohjanlahden aaltoihin, ja 
kyllä harmitti.

Myrsky yltyi, ja tuuli kääntyi itään 
sivutuuleksi. Kokenut ”Vuokilan ukko” 

”Lumikki”. (Juha Tenkanen)Imuruoppaajan hinaus. ”Kaks-Pekan” poolat ja 
Juha Tenkanen orrella. (Juha Tenkanen)
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katsoi parhaaksi vetäytyä avomereltä lä-
hemmäksi rantaa suojaisaan paikkaan 
Vaasan lähistöllä. Koko rustinki hi-
nattiin saariston suojaan odottamaan 
myrskyn tyyntymistä. Sinä yönä minut 
ja Jussi kutsuttiin hinaajalle kapteenin 
hyttiin. Siellä oli suuret ja turvalliset sa-
mettisohvat, mutta unta en silmiini saa-
nut. Seuraavana päivänä matka jatkui 
tuulen tyynnyttyä, ja vihdoin saavuttiin 
määränpäähän Raumalle, missä kapteeni 
Rautakoura oli joutunut odottelemaan 
meitä toista vuorokautta. Koneet saa-
tiin turvallisesti perille seuraavaa urak-
kaa varten. Miehet ja minä olimme mie-
lestäni ansainneet kunnon huilaustauon 
univajeen ja matkan koettelemusten jäl-
keen. En tiedä onnistuiko se ruoppareil-
le, mutta minä nukuin mummolassa kel-
lon ympäri. Kokemuksia tältä merimat-
kalta en koskaan unohda.

Olli Kivelä

Pitkän uran alkuhetket
Olli Kivelä oli pannuhuoneessa kor-
jaamassa moottoripyöräänsä, kun Juha 
Tenkanen tuli hänen isäänsä tapaamaan. 
Juha huuteli Ollille pannuhuoneeseen, 
että lähtisitkö Kemijärvelle ruoppaustöi-
hin. Olli ei ollut kuullutkaan moisista 
töistä mitään, mutta päätään kääntämät-
tä murahti vain ”joo”. Jussi lupasi lähet-
tää kortin vapun seutuvilla.

Olli oli Kaipolan tehtaalla rakenta-
massa paperikonetta taatussa työpaikas-
sa. Kun Jussin kortti tuli, Olli ajatteli 
että luvattu mikä luvattu ja otti loppu-
tilin. Ollin lähtöä koetettiin estää. ”Älä 
poikarukka lähde Lappiin, siellä kaikki 
ihmiset ovat huijareita.” Olli ei antanut 
periksi, vaan 17-vuotias poika nousi itku 
silmässä Jämsän asemalta junaan ja saa-
pui 25.6.1961 Kemijärvelle.

”Kytö-Matti” heti sukelluksen jälkeen. (Juha Ten-
kanen)

Imuruoppaaja ”Pekka I:n” vesillelasku Kemijärvel-
lä toukokuussa 1961. (Auli Forsberg)
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Ollin ensimmäinen asunto oli lossi-
tupa. Seuraavana päivänä imuruoppaa-
ja ”Pekka I” laskettiin vesille. Ollin työ-
vuoro alkoi illalla. Matkalaukku venee-
seen ja töihin ruoppaajalle. Venematka 
ei mennytkään suunnitelmien mukai-
sesti. Kun toinen työvuoroon tulija hyp-
päsi veneen laidalle, vene hörppäsi vet-
tä ja alkoi vajota. Olli istui peräpenkil-
lä ja yritti pitää omaisuuttaan vedenpin-
nan yläpuolella. Se ei kuitenkaan onnis-
tunut. Pahinta oli, että tupakat kastui-
vat. Kommelluksen jälkeen päästiin työ-
vuoroon ja heti Olli pantiin ruoppaajan 
puikkoihin. 

Olli on leukaillut, ettei hän varmaan-
kaan oppinut koskaan työkoneita kuljet-
tamaan, koska hänestä tehtiin työnjoh-
taja. No hyvähän se oli sekin, että hän 
vuosikymmenet osasi opettaa toisia.

Esko Harju

Kesätöihin
Keväällä 1962 etsin kesätyöpaikkaa. 
Huomasin teknillisen oppilaitoksen il-
moitustaululla Vesi-Pekan kesätyötarjo-
uksen. Työmaa oli Oulu Oy:n Nuotta-
saaren väylän puhdistusruoppaus, jota 
tehtiin imuruoppaaja Pekka II:lla. Teh-
tävänä oli toimia ruoppaajan työnjohta-
jana. Palkka oli 40 000 mk (744 €) kuu-
kaudessa ja lisäksi 800 markan (15 €) päi-
väraha. Työmaan päällikkönä oli Aarre 
Mäkelä. Otin homman.

Kesä meni mukavasti ja työ valmis-
tui elokuun lopulla. Lähtiessäni kou-
luun syyskuun alussa sain Allan Eklun-
dilta kehotuksen ottaa yhteyttä keväällä, 
kun valmistun.

Työmaan päällikkö
Keväällä 1963 puhelinsoitto riitti ja työ-
paikka tuli. Vesi-Pekalla oli Kemijärvel-
lä työmaat Oilunganniemessä Kemijär-
ven Luusuassa ja Kemijärvi Oy:n sellu-
loosatehtaan rakennustyömaalla. Työ-
maan päällikkönä oli Juha Tenkanen. 

Olli Kivelä ”Pekka I:n” ohjaimissa Kemijärvellä. 
(Juha Tenkanen)

Matti Kytö, Olli Kivelä, Teuvo Kivelä ja Yrjö Karja-
lainen. (Juha Tenkanen)
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Hän lähetti minut tehdasalueelle puuta-
varan varastoaltaan ja uittoväylän ruop-
paustyöhön. Imuruoppaaja ”Pekka I” oli 
työkoneena. Kesällä ruoppaaja hinattiin 
Oilunganniemeen, missä työ jatkui syys-
kuun loppuun. 

Vesi-Pekka sai Karvianjoen vesistöön 
kuuluvien järvien säännöstelyyn ja kui-
vatukseen liittyvän ruoppausurakan, jota 
varten ”Pekka I” piti siirtää Kemijärvel-
tä Pomarkkuun. Allan Eklund oli urakan 
työpäällikkö ja minusta tehtiin työmaan 
päällikkö. Juha Tenkanen oli vielä ruop-
paajan siirrossa mukana ennen siirtymis-
tään pääkonttoriin Helsinkiin.

Ruoppaajan purku alkoi lokakuun 
alussa. Koneen ja kaikkien varusteiden 
sekä asuntovaunujen ja muun tavaran 
kuljetukseen tarvittiin 40 pitkää junan-
vaunua. Matka Kemijärveltä Pomark-
kuun erikoiskuljetuksena kesti 2,5 vuo-

rokautta. Ruoppaaja kasattiin Kynäsjär-
veen. Marraskuu ruopattiin ennätyksel-
lisellä noin 500 m3:n tuntiteholla. Ky-
näsjärven ruoppaus saatiin valmiiksi jo 
tammikuussa. Talven aikana ”Pekka I” 

”Pekka I” työntää imemänsä massat 18 tuuman (45 cm) läpimittaisessa putkessa rannalle. (Vesi-Pekan 
esite)

Reino Tuomivaara ”Pekka I:n” ohjaimissa Kemi-
järven sellutehtaan uittokanavassa. (Reino Tuo-
mivaara)
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purettiin, siirrettiin ja kasattiin Inhottu-
järvestä laskevaan Oravajokeen. Huhti-
kuussa 1964 ruoppaus jatkui Oravajoes-
ta Maajärveen ja edelleen Inhottujärveen 
ja Riuttanjärveen. Imuruoppaaja ”Pekka 
III:lla” ruopattiin Kynäsjärven pohjois-
pää. Kaivukone RB 51 kaivoi moreenit 
ja louhitun kallion.

Työmaalla oli-
vat kesätöissä insi-
nöörioppilas Aar-
re Mäkelä ja teek-
kari Kalle Särelä. 
Veli Hakari vierai-
li työmaalla usein. 
Maataloushallituk-
sessa ollessaan hän 
oli toiminut koko 
kuivatushankkeen 
pääsuunnittelijana. 

Työmaa valmistui syksyllä 1964.
”Pekka I” siirrettiin Merikarvian 

kautta Kokkolaan, missä oli seuraava 

työmaa. Outokompu Oy:n satama-al-
lasta laajennettiin. Työn ensisijainen tar-
koitus oli täytemaan ruoppaaminen tu-
levalle teollisuusalueelle. Noin 20 heh-
taarin alueelle pumpattiin keskimäärin 
metrin paksuinen hiekkakerros, joka ta-
sattiin puskukoneella 10 cm:n tarkkuu-
della määrättyyn tasoon. Työ valmistui 
jouluksi, mutta keväällä 1965 ruopattiin 
vielä lisätyö satama-altaassa.

Elijärven kaivos
Kokkolasta ”Pekka I” hinattiin Veitsi-
luotoon, purettiin, kuljetettiin mait-
se Elijärven kaivostyömaalle ja kasat-
tiin työkuntoon syyskuun loppupuo-
lella 1965. Vesi-Pekka oli saanut Outo-
kumpu Oy:ltä Elijärven kaivoksen esi-
työurakan. Elijärvi oli matala mutapoh-
jainen suojärvi. Malmikiviesiintymä si-
jaitsi osittain järven alla. Työhön kuului 
pehmeiden pintamaiden poisto, kaivok-

Gradall-1000 on tuotu Suomeen maaliskuussa 1964. Kone on lähdössä ensimmäiselle työmaalleen Po-
markkuun. (Esko Harju)

Jaakko Santaluoma tuli 
Vesi-Pekan töihin Po-
markussa.
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sen avauslouhinta, maapatojen rakenta-
minen avolouhosalueen ja rikastamon 
lietealtaan suojaksi.

Menestyminen urakassa oli välttä-
mätöntä. Vesi-Pekan taloudellinen tilan-
ne oli huono ja urakkasumma oli lähes 
puolet yhtiön vuotuisesta liikevaihdos-
ta. Rakennuttajan suunnitelmien mu-
kaan ensin olisi pitänyt rakentaa alueen 
ulkopuolelle työpato, jonka suojassa jär-
ven pintaa olisi voitu laskea ja näin jär-
veen rakennettava pato olisi voitu tehdä 
kuivatyönä. Vesi-Pekka ratkaisi asian toi-
sin. Työpatojen rakentamiselta vältyttiin, 
kun maapadon alta poistettiin imuruop-
paamalla pehmeät massat ja pato raken-
nettiin märkätyönä. Aikataulu oli tosi ki-
reä sillä talvi oli tulossa.

Ongelmana oli suuren ruoppaa-
jan vieminen järveen, kun joka puolel-
la oli hyllyvää suota. Noin 500 metrin 
päässä järvestä oli koelouhoksen allas, 
joka oli juuri sen kokoinen, että ”Pek-

ka I” mahtui siihen. Kaivukoneella teh-
tiin ruoppaajalle kulkuväylä suoalueelle. 
Siellä ”Pekka I” kykeni etenemään omin 
avuin.

Tärkein tavoite oli ruopata rakennet-
tavan padon alta lieju ja turve pois syk-
syn aikana. Kaivoksen avauslouhinnan 
piti alkaa vuoden alussa ja louheesta teh-
täisiin padon runko. Jos padon pohja ei 
valmistuisi ennen talvea, louhos pitäisi 
ajaa välivarastoon odottamaan keväällä 
tehtävää ruoppausta.

Vesi-Pekan kriittiset hetket padon 
ruoppauksessa näkyivät siinä, että Veik-
ko Salaspuro tiedusteli viikoittain työn 
etenemistä ja rahoittajapankin asiantun-
tija, joka oli Pohjolan Voiman toimitus-
johtaja, kävi työmaalla. Lisäksi Salaspu-
ro tuli Kemiin Pohjolan Voiman kontto-
riin myymään Marionin. Kaupan teossa 
ei mennyt kauan. Myyjä ei ollut vahvoil-
la, kun ostaja tiesi liikaa.

Imuruoppaaja ”Pekka I:n” paineputken pää läjitysaltaassa Kokkolassa. (Esko Harju)
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Marraskuussa padon pohja saatiin 
ruopattua valmiiksi ja aivan kuin sen 
kunniaksi alkoivat heti yli 20 asteen pak-
kaset.

Elijärven urakan työpäällikkönä oli 
Paavo Leppänen ja vastaavaksi raken-
nusmestariksi tuli vuoden 1966 alussa 
Martti Luikku.

Louhinta tehtiin talvella. Keväällä 
jatkettiin vesialueella liejun ja turpeen 
ruoppausta. Ruoppaustyöt valmistuivat 
elokuussa. ”Pekka I” purettiin ja varas-
toitiin kaivosalueelle. Maansiirto-, kai-
vu- ja padonrakennustyö jatkui syksyyn. 
Menestyksellinen työ oli valmis marras-
kuussa 1966. Salaspuro ja Leppänen tu-
livat Kemiin harjakaisillalliselle. Salas-
puro kertoi Leppäsen olevan viimeistä 
kertaa mukana, sillä hän siirtyy Oulun 
Maarakennuspoikien teknilliseksi johta-
jaksi. Se siirto jäi runsaan kolmen vuo-
den pituiseksi. Paavo Leppänen tuli ta-
kaisin Vesi-Pekkaan vuonna 1970.

Tulipalo
Talvella 1966 Kemissä oli pakkasta yli 
30 astetta. Työmaa oli hiljaisena ja olin 
nukkumassa, kun huoneeseeni tuli kol-
me hysteeristä ja itkevää miestä. He se-
littivät, että asuntovaunu paloi ja kaveri 
sen mukana. Miehet olivat puutavaran 
ajossa ja asuivat Elijärven takana metsäs-
sä. Yhdellä oli palovammoja. Sähköt oli 
poikki, eikä puhelin toiminut. Herätin 
parakissa nukkuvat miehet ja pyysin hei-
dät menemään palopaikalle. Itse lähdin 
viemään palovammoja saanutta miestä 
Kemiin sairaalaan. Huoltoasemalta soi-
tin poliisille. Kun huoltoasemalta vie-
tiin mies sairaalaan pääsin oppaaksi po-
liiseille. 

Lumella jäähdyteltiin kytevää asun-
tovaunun pohjaa. Kasaan painunut pa-

lanut ruumis löytyi tuhkan ja hiiltynei-
den lautojen alta. Ruumiissa oli etova, 
voimakas haju. Poliiseilla ei ollut hengi-
tyssuojia. Tuntui vaikealta. Paikalle tuli 
työmaamme talonmies. Topi oli viettä-
nyt iltaa ”evakkopullon” seurassa. Hän 
sanoi poliiseille, että Topi hoitaa hom-
man. Hän otti poliiseilta lumilapion, jol-
la siirsi varovaisesti ruumiin muovisäk-
kiin ja säkin poliisiauton peräkonttiin. 
Palopaikalta lähdettäessä pyysin Topin 
mukaani poliisiauton takapenkille. Mat-
kalla Topi sanoi minulle: ”Etpä ole en-
nen ryypännyt poliisiautossa. Nyt se teh-
dään”. Otettiin Topin pullosta ryypyt.

Eräänä huhtikuisena sunnuntaiaamu-
na lähdin hiihtelemään. Takaisin tulles-
sani osuin palopaikalle. Samaan aikaan 
metsäautotielle pysähtyi auto. Nuori 
nainen nousi autosta ja katseli palopaik-
kaa. Sanoin, että siinä paloi asuntovau-
nu. Nainen lisäsi: ”Paloi myös aviomie-
heni”.

Meriväylä pengerkaivuna
Kalajoen Rahjan satamaväylän ruoppa-
us tehtiin kesällä 1967 erikoisella taval-
la. ”Terri” kuljetettiin Saimaan kanaval-
ta Rahjan satamaan. Keskelle ruopatta-
vaa väylää rakennettiin 500 metrin pi-
tuinen penger osittain ”Terrin” kaivamis-
ta massoista ja osittain ajetusta hiekasta. 
Kun penger oli valmis, sitä alettiin pur-
kaa. ”Terrin” ulottuma penkereeltä oli 
riittävä, jotta 60 metrin levyinen väylä 
tuli samalla valmiiksi. Massat lastattiin 
maansiirtoautoihin.

Uljuan altaalla
Imuruoppaaja ”Pekka I” oli varastoitu-
na Elijärvellä kaksi vuotta. Kesällä 1968 
työ löytyi Simojoen suulta nippuhi-
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nausväylän ruoppauksesta. Sitten ruop-
paaja vietiin Kestilään Uljuan tekoaltaan 
työmaalle. ”Pekka I:een” asennettiin uusi 
pääkone ja ruoppauspumppu. Tekoaltaan 
täyttökanavan ruoppaus sujui ongelmit-
ta, mutta urakkaan oli asetettu 95 henki-
lön työllistämisehto, jonka toteuttamises-
sa oli vaikeuksia. Varsinaisia töitä ei olisi 
ollut puolellekaan työkunnasta, eikä palk-
kaa saanut maksaa kotiin. Työllistettävil-
lä teetettiin puita lämmittelynuotioihin 
ja joitakin soutuveneitä, jotka lähetettiin 
Vesi-Pekan muille työmaille.

Utrankosken tuho
Keväällä tuli urakkakysely Kuurnan voi-
malaitoksen rakentamiseen liittyvästä 
Pielisjoen ruoppaustyöstä voimalaitok-
sen ja Iiksensaaren välillä. Tähän 14 kilo-
metrin pituiseen jokiosaan sisältyi mm. 
Utrankoski, jonka putouskorkeus saatiin 
ruoppauksella siirrettyä Kuurnan voi-
malaitoksen hyväksi. Ruoppaustyö vaa-
ti monipuolisen kaluston ja tästä syystä 
Vesi-Pekka oli asiallisesti monopoliase-
massa. Allan Eklundin ja Juha Tenkasen 
ajatukset taisivat jo tuolloin olla enem-
män Tekra Oy:n perustamisessa, kuin 
Pielisjoen ruoppaustyön tarjouslasken-
nassa, koska Vesi-Pekan tarjoushinta jäi 
alhaiseksi.

Urakka tietenkin saatiin ja ruoppaus-
työ tuli minun hoidettavakseni. Esimie-
hekseni uudeksi työpäälliköksi tuli Jaak-
ko Forsberg. Kesän alussa 1970 työmaal-
le siirrettiin imuruoppaajat ”Pekka I” ja 
”Pekka IV”. Kesä ruopattiin putkistoja 
kuluttavaa kvartsipitoista hiekkaa ja ko-
vaa, karkeaa soraa. Pumppausmatkat oli-
vat pitkiä. Työmaata varten rakennettiin 
myös ensimmäinen ”Kuokka-Pekka”. 
Tukijaloilla varustetulle lautalle pantiin 
uusi kaivukone RB 30. Kaivukoneessa 
oli mekaaninen alavaunu ja kaivulaittei-
den, puomin sekä kauhan toiminta oli 
hydraulinen. Kone oli heikkotehoinen 

Uljuan altaan täyttökanavan ruoppaus. Näkymä 
”Pekka I:n” ohjaamosta. (Esko Harju)

RB 30 lautalla Pielisjoella ja Hollmingin itsekulkeva 85 m3:n proomu. (Esko Harju)
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ja jatkuvasti epäkunnossa. Se oli huo-
no hankinta. Ristisaaren vanhan erotte-
lupaikan kaikki laitteet oli myös puret-
tava. Ruoppausalueella oli paljon kivi-
täytteisiä hirsiarkkuja, puisia paalukoi-
ta, puomeja ja uppotukkeja. Sukeltaja-
töitä oli runsaasti. Seuraavana talvena 
työmaalle siirrettiin Lima 703 ja Lima 
2400, ”Jari” ja ”Wiljami”. Uusi uoma 
Utrankosken kohdalle oli kaivettu Ut-
ransaaren läpi työpatojen suojassa. Ko-
mea koski hävisi, kun Vesi-Pekka poisti 
työpadot. Koko tappiollinen työ valmis-
tui syksyllä 1971.

Vuosaaren telakka
Valmet Oy:n Vuosaaren telakan raken-
nustyö alkoi syksyllä 1971. Rakennutta-
jan rakennuspäällikkönä oli Matti Laak-
sonen ja päävalvojana Jukka Korkeela. 
Entisiä vesipekkalaisia molemmat. Vesi-
Pekan ensimmäisessä Vuosaaren urakassa 
tehtiin pehmeiden massojen ruoppaus-
työt tulevien rakenteiden alta, telakka-al-
taan työpadon rakentaminen sekä mui-
ta maarakennustöitä. Ruoppaus aloitet-
tiin ”Ketju-Pekalla” ja jäiden tultua jat-
kettiin ”Pekka I:llä”. Ruoppausputkisto 
rakennettiin jäälle sillä pakkasta oli jopa 

yli 25 astetta. Ruopatut massat, joita oli 
yli 200 000 m3, läjitettiin läheiselle ve-
sialueelle. Kun Vuosaaren satama myö-
hemmin rakennettiin, jouduttiin samat 
massat ruoppaamaan uudelleen ja kul-
jettamaan noin 10 km:n päähän merel-
le. Ruoppaustyö valmistui keväällä 1972, 
jolloin Vesi-Pekka aloitti uutena urakka-
na telakka-altaan rakentamisen.

Tiukka ja Taakka
Vuosaaresta ”Pekka I” hinattiin Pietar-
saareen, jossa keväällä 1972 ruopattiin 
satama-allasta. Sen jälkeen ruoppaaja hi-
nattiin Ouluun Oritkarin ja Nuottasaa-
ren väylätyöhön, missä ruopattavia mas-
soja oli yli 1 milj. m3. Kun oli leuto syk-
sy, imuruoppaustyö jatkui tammikuun 
lopulle saakka. Keväällä 1973 ruoppaus-
töitä jatkettiin ”Ketju-Pekalla” ja ”Meri-

Imuruoppaaja ”Pekka I” Pielisjoen Ristisaaren 
kohdalla 1971. (Esko Harju)

”Wiljami” poistaa työpatoa Utrassa. (Esko Harju)

Vuosaaren telakkaväylää imuruopattiin tammi-
kuussa 1972. Putkien asennustöitä jäällä. (Esko 
Harju)
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Pekalla”. Oulun työmaalle hankittiin 
Norjasta itsekulkeva 300 m3:n kuljetus-
proomu ”Tiukka”. Seuraavana vuonna 
Vesi-Pekka hankki toisen samanlaisen 
proomun, jonka nimeksi tuli ”Taakka”.

Oulusta ”Pekka I” hinattiin Poriin 
Rauma-Repolan Mäntyluodon telakal-
le, missä oli aloitettu öljynporauslaut-
tojen rakentaminen. Telakalle ruopat-
tiin väylä sekä laituri- ja varusteluallas. 
Työssä oli mukana myös ”Pekka IV” ja 
”Meri-Pekka”.

Pääkonttorissa
Vuonna 1973 Juha Tenkanen tuli takai-
sin Vesi-Pekkaan. Hänen vastuualuee-
naan oli yhtiön työkoneet eli ns. kone-
pankki. Juha pyysi minut perustamaan 
pankkia. Näin sain siirron työmaalta 
pääkonttoriin.

Valtion ketjukauharuoppaaja ”Nos-
taja” oli kaatunut ja uponnut Pietarsaa-
ren edustalla syksyllä 1972. Onnetto-
muudessa hukkui 16 työntekijää. Tästä 
johtuen Merenkulkuhallitus antoi tiukat 
katsastusohjeet ja –määräykset kaikil-
le vesirakennustöissä käytettäville ruop-
paajille, lautoille, hinaajille ja proomuil-
le. Alukset joutuivat MKH:n valvontaan. 
Kaikki alukset piti telakoida. Oli tehtävä 
korjaukset, hiekkapuhallukset ja maala-
ukset sekä hankittava pelastuslautat, pe-
lastusveneet ja VHF-puhelimet. Ruop-
paus- ja lautta-aluksille sekä hinattaville 
proomuille teetettiin alusmittaus ja han-
kittiin kansainvälinen mittakirja, kansal-
lisuuskirja ja alukset merkittiin alusrekis-
teriin. Työsuojeluhallitus aloitti toimin-
nan vuonna 1974. Säädettiin uusia työ-
suojelua koskevia lakeja ja asetuksia. Yri-
tyksiin piti nimetä työsuojelupäällikkö ja 
perustaa työsuojelutoimikunta sekä va-

lita työsuojeluvaltuutetut ja työsuojelu-
päälliköt myös työmaille.

Tekran fuusio
Kun Juha Tenkanen myi Tekran osak-
keensa Vesi-Pekalle, Tekran toiminta 
vaikeutui, kun kilpailijasta tuli omista-
ja. Muutkin omistajat myivät osuutensa 
ja poistuivat Tekran palveluksesta. Näin 
yhtiö siirtyi kokonaan Vesi-Pekan omis-
tukseen. Minä jouduin Leppäsen mää-
räyksestä huolehtimaan Tekran asioista. 
Leppäsen ajatus oli ollut, että Tekran toi-
mintaa jatkettaisiin jossain muodossa ty-
täryhtiönä. Vuoden 1976 alussa oli edus-
kunnassa tehty lakialoite, jolla estettäi-
siin emoyhtiötä käyttämästä fuusiotap-
pioita hyödykseen tilinpäätöksessään. Jos 
laki olisi hyväksytty se olisi tullut voi-
maan seuraavan vuoden alussa. Koska 
Tekra oli ollut tappiollinen, fuusio pan-
tiin kiireellisenä toimeen. Laki ei men-
nyt eduskunnassa läpi, mutta fuusio to-
teutui.

Juuri tuolloin Tekrasta tulleilla pie-
nillä imuruoppaajilla oli hyvä työlli-
syys. Puunjalostusteollisuuden jätealtai-
den ja puutavaran varastoalueiden puh-
distusruoppauksia tehtiin paljon ja hin-
tataso oli hyvä. Tekrasta tuli myös am-
mattitaitoisia työnjohtajia ja ruoppaus-
miehiä, joista moni teki pitkän työuran 
Vesi-Pekassa.

Meri-Pekan siirto Välimerellä
”Meri-Pekka” piti siirtää Zawiyasta 
Benghaziin keväällä 1977. Libyassakin 
olevan Vesi-Pekan ruoppauskaluston 
katsastus ja miehitys olivat MKH:n val-
vonnassa. Koska kalusto oli ollut jo vuo-
den Libyassa, sinne piti lähettää katsas-
taja. Kaluston vientikuljetuksissa tapah-
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tuneen onnettomuuden vuoksi myös va-
kuutusyhtiö oli tarkkana ja lähetti tar-
kastajansa valvomaan ruoppaajan siirtoa. 
Menin heidän kanssaan Libyaan. 

Vakuutusyhtiö ei hyväksynyt ”Meri-
Pekan” siirtoa hinaamalla. Siirtoon va-
rattiin hinaaja ja ponttoni ”Mulus”, jon-
ka pituus oli 84 m ja leveys 20 m. Mus-
talta mereltä tullessaan ”Mulus” oli ko-
laroinut Bosporinsalmessa ja se oli saa-
nut keulaansa pahoja lommoja. Hinaaja 
ja ponttoni ankkuroituivat Zawiyan sa-
taman suulle odottamaan meren tyyn-
tymistä. Oli perjantaiaamu, joka oli pai-
kallinen lepopäivä, kun Jukka Salaspu-
ro ilmoitti ”Muluksen” ajautuneen myrs-
kyssä rantaan. Hinaajan moottori ei ol-
lut yöllä käynnistynyt, joten ankkuroin-
nista irronnutta ponttonia ei oltu kyetty 
pelastamaan. ”Muluksen” kylki hakkau-
tui sataman aallonmurtajaa vasten. Noin 
puolet ponttonin viidestätoista tankista 
täyttyi vedellä, ponttoni kallistui ja osa 
kannesta oli veden alla. Kun tuuli tyyn-
tyi alkoivat pelastustyöt. Vuotaviin tank-
keihin painettiin kompressorilla ilmaa ja 

ehjinä säilyneisiin tankkeihin pumpat-
tiin vettä. Näin saatiin ponttoni oikais-
tua. Hinaajalla vetämällä saatiin ”Mu-
lus” irti pohjakalliosta ja kellumaan va-
paasti. Se kuitenkin kallistui niin, että 
puolet kannesta oli veden alla. Hinaa-
jan päällikkö ilmoitti vievänsä pontto-
nin Maltalle telakalle. Matkalla ”Mulus” 
oli uponnut Välimereen 150 metrin sy-
vyyteen.

”Meri-Pekka” piti siirtää, mutta vaih-
toehdot olivat vähissä. Vakuutusyhtiön 
tarkastaja hyväksyi siirron hinaamalla, 
valvoi hinausvarustelun, antoi hinaus-
ohjeet ja tuulirajoitukset. Hinaus onnis-
tui hyvin ja tämän jälkeen kaikki ”Meri-
Pekan” siirrot Välimerellä voitiin tehdä 
hinaamalla.

Kilpailijoiden työkalut ostettiin pois
Kotimaassa ostettiin muiden ruoppaus-
urakoitsijoiden kalustoa. Perusyhtymäl-
tä hankittiin kaksi 150 m3:n palkoproo-
mua, OMP:ltä kolme kaivulauttaa ja 50 
m3:n proomu ja Maansiirto Heinosel-

Imuruoppaaja ”Vilma”. (Terramare)
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ta 12 tuuman imuruoppaaja ”Vilma”. 
Jo aikaisemmin oli Tekra fuusioitu imu-
ruoppaajineen Vesi-Pekkaan. Vuonna 
1982 Vesi-Pekka osti Eero Siiran koko 
ruoppaustoiminnan, jonka mukana tuli 
mm. neljä ruoppaajaa, poralautta ja uiva 
nosturi sekä hinaajia ja proomuja.

Sitten myytiin Vesi-Pekka
Juha Tenkasen siirryttyä vuonna 1983 
toisiin tehtäviin siirryin hänen tilalleen 
kone- ja kalusto-osaston päälliköksi. 
Syksyllä 1983 sain kehotuksen rajoittaa 
hankintoja sekä kaluston huolto- ja tal-
vikorjauksia. Kustannussäästöjä tavoitel-
tiin niin kovasti, että korjaamon työnte-
kijätkin pantiin kahden viikon pakkolo-
malle. Myöhemmin selvisi ”säästämisen” 
syykin. Vesi-Pekka oli myynnissä.

Hakan isännyydessä Vesi-Pekan ko-
timaantoiminta loppui 30.6.1985. Toi-
mintaa jatkettiin OMP-Yhtymän vesira-
kennusyksikkönä.

Martti Luikku

Lehti-ilmoitus
Martti Luikku oli vasta valmistuneena 
rakennusmestarina töissä Vaasan tie- ja 
vesirakennuspiirissä koulutettavana sil-
lanrakentajaksi, kun hän näki paikalli-
sessa lehdessä pienen ilmoituksen, jos-
sa Vesi-Pekka tarjosi työpaikkaa nuorel-
le rakennusmestarille. Luikku soitti Olli 

Laineelle, joka pyysi Marttia kertomaan 
vähän itsestään. Martti sanoi pienes-
tä pitäen tottuneensa olemaan justeerin 
varressa metsätöissä ja tottuneensa kai-
vamaan lapiolla ojia. Vasta metallialan 
ammattikoulun jälkeen hän kävi tek-
nillisen koulun. Olli ilmoitti heti näil-
lä perusteilla palkanneensa Martti Lui-
kun Vesi-Pekan apulaismestariksi Evijär-
ven ja Lappajärven säännöstelyyn liitty-
vään Välijoen ruoppaustyöhön. Martin 
piti ilmoittautua rakennustyön vastaaval-
le mestarille, joka oli Aarne Vanha-Aho. 
Näin Martti lähti lokakuussa 1959 Vesi-
Pekkaan mitoittamaan ja rakentamaan 
säännöstelypatoa. Halkosaaren pato ra-
kennettiin betonista ja siihen tehtiin te-
räksiset luukut.

Työmaat
Martti työskenteli apulaismestarina Vä-
lijoen jälkeen Kiantajärven väylätyös-
sä 1960, Pahkakosken voimalaitostyös-
sä 1960 ja Seinäjoen laitesuojan louhin-
tatyössä 1960-61. Vastaavana rakennus-
mestarina hän aloitti Veitsiluodon sa-
tamatyössä 1961. Sen jälkeen vastaa-
van mestarin työt jatkuivat katkeamat-
tomasti seuraavilla Vesi-Pekan työmail-

Martti Luikku ja Lappajärven säännöstelypato 
Halkosaaressa 1959. (Martti Luikku)
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la: Maskunjoen perkaus 1961, Inhot-
tujärven ruoppaustyö 1961, Laitasaa-
ren ruoppaustyö Oulujoella 1961-63, 
Mussalon voimalaitoksen satama 1963, 
Norrskärin kalasatama 1963, Pomar-
kun tieleikkaus 1963-64, Välijoen per-
kaus II 1964, Oulu Oy:n tukkien varas-
toalue 1964-65, Saimaan kanava välil-
lä Mälkiä-Mustola 1965, Elijärven kai-
vos 1965-66, Saimaan kanavan raken-
taminen Suikissa 1967, Vanttauskosken 
voimalaitostyö 1967-68, Uljuan tekoal-
taan täyttökanava 1968, Harjun tunne-

lilouhinta Voikkaalla 1968-69, Muurais-
puron kanava 1969-70, Helsingin kau-
pungin sähkölaitoksen perustuksen lou-
hinta Kampissa 1970, Leppävirran väy-
lätyöt 1970-71, Konnusveden ruoppa-
us 1971, Kolikkovirran ruoppaus 1971-
72, Paskokosken ruoppaus Utajärvel-
lä 1972, Säviänvirran ruoppaus Pielave-
dellä 1972-73, Perämeren nippuhinaus-
väylän Kraaselin väylätyö Kemissä 1973, 
Outokumpu Oy:n makeavesialtaat Kok-
kolassa 1973-74, Olkiluodon väylätyö ja 

Pahkakosken voimalaitoksen alakanavatyömaa 
1960. (Martti Luikku)

Norrskärin kalasataman työntekijät matkalla Vaa-
sasta työmaalleen 1963. Merimatkan pituus oli 
50 km. (Martti Luikku)

Harjun louhinta Voikkaalla on valmistunut. (Mart-
ti Luikku)

Helsingin sähkölaitoksen toimitalon perustuksen 
louhinta 1970. (Martti Luikku)
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satama-allas 1975. Tämän jälkeen Martti 
siirtyi Oulun kaupungin palvelukseen.

Urakoitsijan maine
Martin mielestä vastaavan mestarin en-
simmäinen tehtävä uudella työmaalla oli 
selvittää ympäristön asukkaille mitä Vesi-

Pekka on tullut tekemään. Työmaasta ai-
heutuvat häiriöt siedetään yleensä hyvin, 
jos rakennustyön tavoitteet ja aikataulu 
on lähiseudun asukkaiden tiedossa. Mitä 
enemmän työmaaympäristön asukkaita 
ja yrittäjiä saatiin hankkeeseen työnte-
kijöiksi ja yhteistyökumppaneiksi, sitä 
hyväksytymmäksi rakentaminen tuli. 

Leppävirran siltapaikka väylätyön jälkeen syksyllä 
1971. (Martti Luikku)

”Aleksi” poistamassa Konnuksen kanavan työpa-
toa 1971. (Raimo Laitinen)

Kraaselin väylän ruoppaus Kemissä 1973. Poralautta ja Lima 2400. (Esko Harju)
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Luikun mukaan Vesi-Pekan maine ra-
kennuspaikkakunnilla oli poikkeukset-
ta hyvä.

Martti on vastaavana rakennusmesta-
rina pyrkinyt noudattamaan kahta peri-
aatetta: ole ystävällinen, mutta älä tutta-
vallinen sekä unohda tämän päivän saa-
vutuksesi ja keskity tulevaan.

Sentraali-Santra
Maaseudun työmaapaikkakunnilla Mart-
ti meni heti vierailemaan käsivälitteisen 
puhelinkeskuksen hoitajan luokse, joka 
tunsi läpikotaisin paikkakunnan asiat. 
Sentraali-Santra neuvoi mm. koneen 
kuljettajat, tavaran toimittajat ja par-
haat työmiehet. Hyviä tietolähteitä oli-
vat myös taksimiehet, postinkantajat ja 
maitoautojen kuljettajat.

Koneiden kuljettajat
Martilla oli kyky hankkia työmailleen 
Vesi-Pekan tehokkaimmat koneet. Hän 
itse sanoo, ettei hyvillä koneilla saada 
mitään aikaan, jos niitä ei osata käyttää. 
Niinpä Martti näki paljon vaivaa suun-
nitellessaan Jaakko Forsbergin kanssa ko-
neiden sijoitusta ja työtapaa. Ruoppaus-
työmailla suurten laahakauhakoneiden 
kuljettajat opetettiin valitsemaan kuhun-
kin maalajiin sopivin kauha ja neuvot-
tiin miten kauhan on kuljettava veden 
alla, jotta kynsien asento on parhaan kai-
vutuloksen kannalta oikea.

Suuret koneet toimivat yleensä kol-
mivuorotyössä. Kuljettajiksi opeteltiin 
rasvareina. Koneen miehistöllä oli kai-
vutulokseen perustuva lisäpalkkaus ns. 
piiskaraha, jonka suuruus oli 15-25 % 
peruspalkasta. Kun Vesi-Pekan maksa-
ma peruspalkkakaan ei ollut työehtoso-
pimusten alinta tasoa, vakinaisten kul-

jettajien palkka oli hyvä. Koneen kuljet-
tajana menestyi vain täsmällinen, työte-
liäs ja epäitsekäs puurtaja, jonka ansios-
ta koko ryhmän tulotaso säilyi korkeana. 
Muut karsiutuivat työyhteisöstä jo alku-
taipaleellaan rasvarina.

Työllistämistä
Valtion teettämissä urakoissa 1950- ja 
1960-luvulla oli työllistämisvelvolli-
suus. Niinpä Vesi-Pekan piti ottaa Vä-
lijoen ruoppaustyömaalle sata työvoi-
matoimiston osoittamaa työntekijää. 
Työ tehtiin suurilla koneilla. Työmaal-
la tarvittiin vain 20-30 Vesi-Pekan omaa 
ammattimiestä. Tästä syystä työllistetyt 
vaelsivat työpäivän ajan pitkin Välijoen 
rantoja. Kun he kyllästyivät työmaalla 
pyörimiseen, sovittiin ettei heidän tar-
vitse tulla työmaalle, jos he tyytyvät hie-
man alempaan palkkaan. Tämä ratkaisu 
ei miellyttänyt paikallista kansanedusta-
jaa, joka valitti asiasta. Pienemmistä an-
sioista kunta sai vähemmän verotuloja. 
Työllistettävät jouduttiin ottamaan ta-
kaisin työmaalle. Heidän päätehtäväksi 
tuli luutien tekeminen ja toissijaisesti he 
kiertelivät joen rantoja.

Luikun saari
Oulujoen Laitasaaren uittoväylän ruop-
paustyössä Muhoksella jouduttiin ruop-
paamaan hyvin vaikeasti irrotettavaa silt-
timoreenia. Tästä syystä työ tehtiin työ-
padon suojassa kuivatyönä. Työkoneena 
oli Lima 1601. Virrasta kaivettaessa ko-
neen kaivutulos jäi perin pieneksi, vaik-
ka maapohjaa pehmennettiin räjäytyk-
sin. Pehmennetty moreeni  iskostui uu-
delleen.

Vesi-Pekka palkkasi ongelman ratkai-
sijaksi ruotsalaisen asiantuntijan. Hän 
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oli kahdentoista piipun mies. Jokaisel-
la piipulla oli oma nimensä: Ruben, Si-
meon, Leevi, Juuda … Piippujen runsa-
us ei auttanut asiassa.

Työpadon purku virrassa alkoi sujua, 
kun yhtiö vuokrasi Pohjolan Voima 
Oy:ltä kaivukoneen Lima 1250 käyttä-
jineen. Vuokrasopimus oli hieman eri-
koinen. Vuokranantaja laskutti vuon-
na 1960 jokaiselta vuorokauden tun-
nilta 25 000 mk (500 €), jonka kone 
oli vuokralla. Aika alkoi koneen vastaan-
otosta ja se päättyi koneen luovutukseen. 
Lima 1250 oli tehokas.

Keskelle jokea syntyi osasta työpatoa 
noin 200 metrin pituinen ja 6 metrin le-
vyinen saari, joka erotti uittoväylän vuo-
laimmasta virrasta. Paikkakunnan asuk-
kaat nimesivät pengerryksen Luikun saa-
reksi ja se merkittiin peruskarttoihin.

Lokomon kauha
Jokien ja järvien kivisiä moreenipohjia 
laahakauhalla kaivettaessa piti olla suu-
ri kone riittävän ulottuman vuoksi ja oi-

kean muotoinen raskas kauha irrotusky-
vyn varmistamiseksi. Vesi-Pekka kehit-
ti kivistä moreenia varten salaisen aseen. 
Lokomo Oy valmisti 13 tonnin painoi-
sen ja 3,0 m3:n suuruisen valurautakau-
han, jota käytettiin vähintään ”Aleksin” 
kokoisissa kaivukoneissa. Martti sanoo 
pahimmankin kivikkopohjan irronneen, 
kun kauhan lisäpainoksi pantiin suuri-
kokoinen pulteri.

Lima 1601 tekemässä Luikun saarta Oulujokeen Muhoksella 1963. (Martti Luikku)

Vesi-Pekan ”salainen ase” Leppävirralla 1971. 
(Martti Luikku)
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Kympillä Tokioon
Oulu Oy:n tukkivaraston rakennustyön 
aikaan Niilo Tarvajärvi hankki televisios-
sa rahoja Tokion olympialaisiin lähteville 
urheilijoille mainostamalla arpoja, joiden 
palkintona oli matka vuoden 1964 Toki-
on kisoihin. Martti osti arvan ja voitti pal-
kinnon. Hän oli Tokion olympialaisissa ja 
näki Pauli Nevalan kultamitaliheiton.

Kuukausiraportti
Työmaat joutuivat tekemään urakan 
edistymisestä ja rahankäytöstä selvityk-
sen kuukausittain pääkonttorin talous-
toimistoon. Martti alleviivasi raporttin-
sa tärkeimmät kohdat punaisella väril-
lä. Taloustoimiston päällikkö majuri evp. 
Vilho Alatalo lähetti tämän jälkeen työ-
maille ohjekirjeen, jossa sanottiin: ”Kuu-
kausiraporttia tehtäessä vain majuri Ala-
talo saa käyttää punaista alleviivausta ja 
punaista kirjoitusta”. Varmimmaksi va-
kuudeksi kirjeen allekirjoituksena oli 
vielä ”majuri Alatalo”.

Pyydyksiä
Työmailla oli riittävästi kalaruokaa tar-
jolla, sillä työntekijöissä oli useita innok-
kaita kalamiehiä. Myös työn yhteydessä 
tuli joskus yllättäviä saaliita. Vedenalais-
ten räjäytysten paineaalto tainnuttaa lä-
hellä olevat kalat. Hauki, ahven ja kuha 
eivät ole herkkiä melulle, koska niitä voi-
tiin kerätä räjäytysten jälkeen vedenpin-
nalta. Martin suurin kuha painoi 8 kg ja 
hauki 7 kg. Laahakauhoihin jäi toisinaan 
hyviä siika- ja rapusaaliita.

Suurin pihvi
Martin viimeisessä työssä Olkiluodon 
väylällä imuruoppauskohde saatiin nope-
asti laskutuskuntoon. Heti asiasta kuul-

tuaan työpäällikkönä toiminut Allan Ek-
lund soitti Martille salamapuhelun ja in-
noissaan sanoi, että olet ansainnut maa-
ilman suurimman pihvin. Imuruoppaus-
työstä saatiin ennätyksellinen kate ja sitä 
sitten Allu ja Martti menivät juhlimaan 
ravintolaan. Pihvi ei kuulemma loppu-
nut pöydästä koko iltana.
Kiitos ilman palkankorotusta
Vesi-Pekan 20-vuotisjuhlassa Aimo Maa-
silta otti juhlapuheensa päätteeksi esi-
merkiksi työn sankarin. Hän sanoi, että 
Martti Luikku on ehkä Vesi-Pekan kaik-
kien aikojen paras rahantekokone.

Martti Luikku ja metrin mittainen hauki Kiantajär-
ven jäällä 1960. (Martti Luikku)
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Jorma Luikku

Suomen mestari
Jorma Luikku oli pienestä pitäen tottu-
nut kovaan aherrukseen pelto- ja met-
sätöissä. Veljensä Martin kanssa hän ajoi 
myös rahtia hevosilla. Nopea ja kovakä-
tinen Jorma oli nuorten kaksinkertainen 
Suomen mestari painin 79 kg:n sarjassa. 
Hänen erikoisuutensa oli takavyöheitto.

Pysyvä työntekijä
Jorma tuli vuonna 1963 Vesi-Pekan pal-
velukseen kesken parhaimman paini-
kautensa. Hän oli aina valmis ottamaan 

haasteellisimmat työt vastaan, joten vuo-
sien varrella Jorma saavutti Vesi-Pekassa 
luottotyönjohtajan aseman. Jorma työs-
kenteli yhtiössä loppuun asti ja sen jäl-
keen hän jatkoi tuttuja tehtäviään Ter-
ramaressa.

Jorman vaimo Pirkko Luikku oli 
miehensä mukana työmaiden kirjurina 
vuodesta 1966 alkaen mm. Tappuvirral-
la, Imatralla, Haminassa ja Naantalissa.

Jorma Luikku Suomen mestarina 1963. (Martti Luikku)

Pirkko Luikku
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Kalle Särelä

Työmaakirjuri
Olin koulupoikana työmaakirjurina ke-
sän 1960 Karjalankosken voimalaitok-
sen patotyömaalla Juankoskella. Vesi-Pe-
kan urakassa oli silloin työllistämisvel-
voite, joten työmaalla oli noin 120 mies-
tä ja useita vuokrakoneita ja kymmeniä 
kuorma-autoja. Siihen aikaan työmaa 
hoiti itse palkanmaksun ja vuokrako-
neiden laskut. Työmaalla oli siis toimis-
to, jonka päälliköksi oli määrätty kap-
teeni evp. Olavi Valjakka. No eihän so-
taherra konttoritöitä itse voinut tehdä, 
vaan minä hoidin ne. Laskin ja kirjoitin 
tilit kaikille työntekijöille ja tein vuok-
rakoneiden ja autojen maksulaskelmat. 
Palkat maksettiin palkkapusseissa selväl-
lä rahalla. Pääkonttorille tehtiin kerran 

kuukaudessa selvitys työmaalla käytetys-
tä rahasta.

Kansallismaisema
Työmaalla oli kolmen urjalalaismie-
hen porukka raudoittajina. Heikki Iso-
Tomu, Alpo Nisula ja Keijo Nikkilä kul-
kivat aina yhdessä. Kerran työpäivän jäl-
keen kesäisenä lauantaipäivänä miehet 
tulivat työmaatoimistoon ja sanoivat: 
”Kalle soita taksi, lähdetään käymään 
Kolilla. Se kuulemma on komea paik-
ka”. Juankoskelta on Kolille lähes sadan 
kilometrin matka. Ajoimme ilmeisesti 
pitäjän hitaimmalla taksilla silloisia ka-
peita sorateitä pitkin ja saavuimme Ko-
lille iltahämärissä. Eihän siellä näkynyt 
maisemia muualla kuin hyvin valaistus-
sa ravintolassa. Palasimme virkistäytymi-
sen jälkeen niine hyvinemme Juankos-
kelle. Kun sunnuntaipäivä valkeni ja aa-
mukahvit oli juotu, miehet tulivat toi-
mistoon ja sanoivat: ”Kalle soita taksi, 
mennään Kolille”. Näin lähdettiin taas 
Kolille ja nyt nähtiin kansallismaisema 
kesäpäivän valossa, nautittiin ravintolan 
antimet ja palattiin Juankoskelle.

Urjalalaismiehet olivat erinomaisia 
ammattimiehiä, reiluja ja suoraluontei-
sia työtovereita. Vaikka työmailla käy-
tettiin viinaa reilun puoleisesti, minul-
le ei koskaan tuputettu sitä. Kolmikon 
myöhemmistä vaiheista olen kuullut 
vain sen, että Iso-Tomu nai Juankoskel-
la emäntänä olleen Leenan ja vei hänet 
Urjalaan.

Imuruoppaajan siirto
Saimaan kanavalla olin vuokra-alueella 
Pentti Järvenpään työmaalla työnjohta-
jana kesällä 1965. Ruopattiin Parvelan-
järvi ja siirryttiin sitten Nuijamaanjär-

Taustalla Juankosken työmaan ”pääkonttori”. 
Edessä vasemmalta: Kalle Särelä, emäntä Leena, 
Martti Muttonen ja Olavi Valjakka. (Kalle Särelä)
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velle. Juha Tenkanen oli tullut pääkont-
torista valvomaan imuruoppaaja ”Pekka 
IV:n” siirtoa. Ruoppaaja oli saatu lave-
tilla rantaan ja aloitettiin nosto veteen. 
Laskupaikka oli matala luonnon ranta 
johon ruoppaaja jäi mahastaan kiinni. 
Työmaalla oli käytettävissä pienikokoi-
nen autonosturi, joka tuli paikalle. Nos-
turin ulottuma ja nostokyky olivat aivan 
liian pieniä. Koneen ”rajat” alkoivat va-
littaa jo nostoa aloitettaessa. Tenkanen 
meinasi, että suljetaan ”rajat” pois. Seu-
raavalla yrityksellä nosturi meinasi kaa-
tua. Juha totesi, että vastapaino ei näy-
tä riittävän ja niin pantiin paikalla ol-
leen pillarin puskulevy nosturin vasta-
painon päälle ja jatkettiin nostamista. 
Kun jo näytti siltä, että nosto onnistuu, 
kuului naksaus ja pamaus ja taipuvan te-
räksen natina. Nosturin puomi oli pai-
nunut kaksinkerroin. Täytyi keksiä uusi 
keino jolla ruoppaaja saatiin töihin Nui-
jamaanjärvelle. Nosturin puomi kuljetet-
tiin ilman muistopuheita korjaamolle oi-
ottavaksi.

Koekuormitus
Helsingin merisatamassa rakennettiin 
noin vuonna 1986 rantamuureja betoni-
elementeistä. Elementtien nostoon pää-
tettiin käyttää kahmariruoppaaja Zema-
gia, koska se oli työmaalla ja joku ker-
toi sen nostokyvyksi 30 tonnia ja vähän 
yli. Eräänä aamuna puhelin soi työmaal-
ta ja minulta kysyttiin, että muistanko 
kun keskustelimme siitä paljonko Ze-
mag nostaa. Nyt me tiedämme sen. Nos-
tokyky on 37 tonnia. Tässä juuri nos-
tettiin sitä suurinta kulmatukimuuriele-
menttiä, jonka paino on 37 tonnia. Ze-
mag jaksoi nostaa sen, mutta sitten puo-
mi nurjahti.

Pauli Soikkeli

Johdatus
Vuonna 1961 katselin työpaikkailmoi-
tuksia lehdestä. Huomioni kiinnittyi iso-
kokoiseen ilmoitukseen, jossa Vesi-Pek-
ka tarvitsi miehiä erilaisiin töihin ja pu-
helinnumero oli sama kuin syntymäai-
kani. Soitin numeroon, kävin Olli Lai-
neen juttusilla ja siitä työni korjaamol-
la alkoi.

Pistooli
Pöydälleni ilmestyi pistooli. Se oli oma-
tekoinen, lukkolaite oli pienoiskivääristä, 
piippu katkaistu ja tähtäimet oli mieles-
täni juotettu tökerösti kiinni piippuun. 
Arvostelin kiinnitystapaa äänekkäästi ja 
sivummalta astui mies joka esitteli itsen-
sä kapteeni Valjakaksi. Hän kertoi teh-
neensä useita aseita ja tiesi miten ne teh-
dään. Esittelin myös itseni ja kerroin ol-
leeni Sakossa töis-
sä, missä juotin 
ammatikseni täh-
täimiä aseisiin.

Pokkurointia
Olavi Valjakka oli 
kapteeni evp. Kun 
hän puhui puheli-
messa Malmin kor-
jaamolla pääkont-

Lauri Raimi työskente-
li korjaamolla diesela-
sentajana. 
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torin majuri evp. Alatalon kanssa, hän 
teki aina ”asennon”. Jos Valjakka istui, hän 
nousi ylös tuolistaan, jotta asia varmasti 
huomattaisiin. Kukaan ei uskaltanut hy-
myillä pokkuroinnille Valjakan nähden.

Asko Forsberg

Karmea erehdys
Vesi-Pekka oli ostanut ketjukauharuop-
paajan Neuvostoliitosta. ”Ketju-Pek-
ka” oli tuotu osina junalla Lappeenran-
taan, missä se koottiin Saimaalla alka-
via ruoppaustöitä varten.  Osien muka-
na oli tullut tynnyrillinen liuotinta, joka 
oli tarkoitettu koneen osien puhdistus-
ta varten. Helsinkiin oli kuulunut hu-
huja, että koneen kokoajat olivat olleet 
”iloista joukkoa”. Jaakko Forsberg meni 
tutkimaan asiaa. Liuotintynnyri oli pan-
tu ison nosturin alle yöksi, mutta tyn-
nyriin oli porattu reikiä. Liuotin vietiin 
pois työmaalta ja Jaska lähetti sen tutkit-
tavaksi Gulfin laboratorioon. Tutkimus 
osoitti, että liuotin oli puhdasta 96 pro-
sentin alkoholia.

Malmin korjaamolla oli kuultu tyn-
nyrin häviämisestä Lappeenrannasta. 
Kun samanaikaisesti Malmille tuotiin 
metanolia niin luultiin, että siinä se on. 
Viikonlopun aikana korjaamolle oli ko-
koontunut kolme Vesi-Pekan työntekijää 
ja kolme ”kadunmiestä” nauttimaan tyn-
nyrin antimia. Aine oli tehokasta. Kaik-
ki kuolivat.

Sukulaiset koolla
Vesi-Pekassa on työskennellyt hämmäs-
tyttävän paljon henkilöitä, jotka ovat su-
kua keskenään. Yksi suku on kuitenkin 
ylitse muiden. Forsbergeille Vesi-Pekka 
on ollut itsestään selvä työpaikka. As-
kon isä on Jaakko Forsberg. Askon sisko 
Auli Forsberg oli opiskeluaikanaan töis-
sä Vesi-Pekassa. Askon isän veli on Veik-
ko Forsberg. Veikon vaimo Nelly ja hei-
dän kuusi poikaansa Mauri, Timo, Juk-
ka, Kari, Tapio ja Hannu Forsberg ovat 
kuuluneet yhtiön henkilökuntaan. Lisäk-
si Jukan vaimo Helena Forsberg ja He-
lenan veli Markku Gröndahl sekä veljes-
sarjan pikkuserkku Esko Petäjä ovat ol-
leet töissä Vesi-Pekassa.

Jaakko Forsberg Auli Forsberg

Veikko Forsberg Nelly Forsberg
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Aarne Paavola

Panostajan lähtö
Leppälahden tiepenkereen rakennustyö-
maalla pamahti helmikuussa 1966 aa-
muyöllä klo 4.50. Aarne Paavola oli kiel-
tänyt räjäytykset yön aikana, joten hän 
lähti läheiseltä asunnoltaan tutkimaan 
mitä työmaalla oli tapahtunut. Vasta aa-
mun valjettua asia selvisi. Ammusvaras-
ton edestä löytyi syvä monttu. Panosta-
ja oli latonut ympärilleen dynamiittia ja 
laukaissut itsensä kohden taivasta. Varas-
tosta puuttui sähkölaukaisin, sarja nalle-
ja ja 20 kg dynamiittia.

Tiepenkereeseen ei saa haudata koneita
Leppälahden pengerrystyömaalla kevääl-
lä 1966 Antti Huikkalan puskukone lui-
sui penkereen päästä veteen. Kuljettaja 
ajoi liian pitkälle, eikä pystynyt enää pe-
ruuttamaan. Hänen onnistui päästä ulos 
koneesta ennen kuin se upposi ja vajo-
si 26 metrin syvyyteen. Aarne Paavolan 
ilmoitettua vahingosta pääkonttoriin, 
Jaakko Forsberg tuli työmaalle. Hän sopi 
koneen omistajan kanssa korvauksesta ja 
siitä, että kone jätetään järveen.

Kun TVL:n edustajat kuulivat asiasta, 
he totesivat että työselityksen mukaan tie-
penger oli rakennettava louheesta ja mo-
reenista eikä nelospillareista. Sitten paikalle 
hankittiin sukeltaja, joka kiinnitti vaijerin 
uponneeseen koneeseen jonka jälkeen se 
vedettiin kasipillarilla ylös tiepenkereelle.

Hannu Forsberg Mauri Forsberg

Timo Forsberg Jukka Forsberg

Kari Forsberg Helena Forsberg

Markku Gröndahl Esko Petäjä
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Unto Koskela

Syväsukellus
Kiperin tilanne Unto Koskelalle sat-
tui Helsingin Vuosaaressa, kun proomu 
kaatui. ”Tuli sukellettua syvälle, kun las-
ti vei mukanaan. Hinaajan kuljettaja äl-
listyi, kun katsoi taakseen eikä proomua 
näkynyt ja hinausvaijeri meni kohden 
pohjaa.”

Toivo Volotinen

Naislogiikkaa
Me korjaamon toimihenkilöt olimme 
vuonna 1971 mukana pääkonttorin jär-
jestämässä pikkujoulujuhlassa. Pöydäs-
sämme naiset istuivat toisessa päässä ja 
minä keskivaiheilla. Tilaisuuden alku 
oli hiirenhiljaista ja arvokkaan tuntuis-
ta. Sitten eräs naisista alkoi kertoa jän-
nittävän ja kiehtovan tuntuista tarinaa, 
jossa oli postimiestä, rakkautta ja roman-
tiikkaa. Me kaikki kuuntelimme korvat 
höröllä ja henkeä haukkoen tarinaa, joka 

päättyi yllättäen ja arvoituksellisesti, jo-
hon kaikki reagoivat nauraen.

Minua tarina jäi vaivaamaan, kun en 
ymmärtänyt ja luulin muiden ymmärtä-
neen. Ilta eteni, oli syöty ja juotu. Nai-
set olivat tanssimassa ja meitä miehiä jäi 
pöytään kymmenkunta. Yllättäen eräs 
joukostamme kysyi: ”Hei ymmärsittekö 
rouvan kertoman tarinan”. Kaikki vain 
pudistivat päätään. Kun kukaan ei sano-
nut ymmärtävänsä, se helpotti minua ta-
vattomasti. Tarina taisikin olla sitä nais-
logiikkaa.

Uolevi Kanerva

Etsintäkuulutettuna
Vuoden 1964 kesäkuussa Pekka I siir-
rettiin Pomarkusta Inhottujärven ruop-
paustyöstä Kokkolaan Outokumpu Oy:n 
sinkkitehdasalueen täyttöruoppaustöi-
hin. Imuruoppaaja kuljetettiin uudel-
le työmaalle Merikarvian kautta. Vain 
maaputkistot siirrettiin autokuljetukse-
na suoraan Kokkolaan. Pekka I hajotet-
tiin ja osat kuljetettiin tietä pitkin Meri-
karvialle, missä ruoppaaja koottiin me-
rikuljetusta varten. Ponttoneilla kellute-
tut paineputket kiinnitettiin ruoppaajan 
kylkeen. Hinausmatkalla oli kova tuuli, 
joka Kaskisten kohdalla yltyi myrskyk-
si. Aallot tyrskivät yli ruoppaajan kan-
nen ja vettä pääsi miesluukuista ruop-
paajan sisätiloihin. Hinauksessa olleet 
paineputket irtoilivat kiinnityksistään ja 
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niiden ponttonit saivat kolhuja ja vuo-
toja. Hinaaja kykeni hädin tuskin vie-
mään kuljetuksen Kaskisten satamaan 
ennen haverin kehittymistä täystuhok-
si. Yöllä Kaskisissa palokunnalta pump-
puja hakemassa olleella Juha Tenkasella 
oli oma putkaseikkailunsa poliisin kans-
sa, joka metsästi Kaskisten kaduilta kel-
losepänliikkeen ryöstänyttä murtovaras-
ta. Sekä Juhan että Pekka I:n kärsimät 
kolhut saatiin aikanaan korjattua ja imu-
ruoppaajan hinausmatka Kokkolaan saa-
tiin päätökseen.

Uolevi Kanerva kertoo: Pekka I:n 
miehistö Kokkolassa majoitettiin pää-
osin vanhaan koulurakennukseen Ykspih-
lajan sataman läheisyyteen. Minun ma-
japaikkani oli Vellamonkadulla erään ta-
lon piharakennuksessa. Vaiherikkaan me-
rimatkan jälkeen olin juhlimassa poiki-
en asunnolla ja lähdin sieltä kulkemaan 
”pienessä sivutuulessa” kohden omaa 
majapaikkaani. Yllättäen huomasin vie-
ressäni poliisiauton, joka tarjosi kyydin 
poliisiasemalle.

Perillä tutkittiin tavarani. Rahapussis-
ta löytyi hinausmatkalta saatu tili, joka 
oli reippaasti normaalipalkkaa suurem-
pi. Poliisit epäilivät minun varastaneen 
rahat jostakin. Eihän työmiehellä voinut 
olla sellaisia tuloja. Minulta otettiin sor-
menjäljet ja sitten pantiin putkaan.

Jostakin poliisit olivat hankkineet oi-
keat tiedot minusta ja rahoistani, koska 
he noin klo 23 aikaan tulivat vapautta-
maan minut ja antoivat tavarani takaisin 
ja lisäksi sakkolapun mukaani.

Seuraavana päivänä totesin, että sak-
kolapusta puuttuu maksutilin numero. 
Soitin poliisiasemalle ja kysyin miten 
voin maksaa sakkoni. Sieltä vastattiin, 
että älä siitä huolehdi, kyllä se peritään.

Unohdin jo tapahtuman, mutta aiko-
jen kuluttua ollessani töissä Outokum-
pu Oy:n tehtailla Porissa sain kirjeen Po-
rin huoltopoliisilta, jossa pyydettiin yh-
teydenottoani. Hädissäni menin poliisi-
laitokselle, missä minulle ojennettiin 30 
markan sakkolappu. Minulle kerrottiin, 
että Poliisisanomissa oli julkaistu etsin-
täkuulutukseni, mutta minua ei oltu ta-
voitettu ennen kuin lopetin kiertolaisen 
elämän Vesi-Pekassa. Lopultakin epävar-
ma vaellukseni Kokkolassa kohden ma-
japaikkaani tuli sovitetuksi.

Martti Ollilainen

Voimamies
Vesi-Pekan korjaamolla Malmilla oli 
1950-luvun lopussa Pauli Nevalainen, 
joka oli monen ammatin taitaja mm. 
asentaja, koneistaja ja hitsari. Pauli oli 
kolmekymppinen lähes 2 metrinen ja 
110 kiloinen jässikkä, jossa ei ollut yh-
tään grammaa hötölihaa. Hänellä oli voi-
maa ja mahdottomat ruokahalut.

Vesi-Pekalla oli 80 kg:n painoisia 
hydraulitunkkeja, joissa oli kantokahvat 
molemmin puolin. Näin kaksi miestä 
kykeni kantamaan tunkin. Mutta Pauli 
otti yhden tunkin oikeaan ja tasapainon 
vuoksi toisen tunkin vasempaan käteen-
sä ja lähti kävelemään. Hän teki neljän 
miehen työn yksinään.
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Aamupäivän kahvitauolla syödessäm-
me eväitä Pauli heitti juuri tyhjentämän-
sä litran maitotölkin roskiin ja sanoi sen 
olleen kolmas sinä aamuna. Ruokatun-
nilla menimme läheiseen työmaaruoka-
laan. Kun emäntä näki vesipekkalaisia 
tulevan, hän kaatoi kolme litraa kiehu-
vaa vettä hernekeittokattilaan keiton jat-
koksi. Tämän nähtyämme tilasimme tie-
tenkin jotain muuta lihaisempaa ruokaa. 
Syötyään annoksensa Pauli meni tarjoi-
luluukulle ja sanoi emännälle: ”Rupesi 
niin janottamaan, annahan vielä herne-
keitto”.

Ruokaa ostettiin Wassin kaupasta Ta-
panilasta. Pauli ei kehdannut ostaa tar-
vitsemaansa ruokamäärää itselleen, vaan 
jakoi sen kahteen kassiin ja pyysi mo-
lemmista eristä oman laskun, kun toinen 
kassillinen tuli muka kaverille.

Ravintolaan mennessämme hän poh-
justi ensin asunnossa. Pöytäviinapullo ja 
25 cm lenkkimakkaraa oli sopiva alkupa-
la. Ravintolassa Pauli söi tukevasti ja joi 
tavallisesti valomerkkiin mennessä 12-
14 paukkua päälle. Hänen tasapainoon-
sa juomilla ei ollut mitään vaikutusta ja 
Paulin moitteeton käytös muuttui aino-
astaan siten, että hän esitti puheensa hie-
nosti runomitassa aivan kuin Reino He-
lismaa tai myöhemmin Juha Vainio.

Jääkaira
Vesi-Pekan Malmin korjaamon mootto-
riasentajat Yrjö ”Ykä” Nieminen ja Rai-
mo ”Rami” Niinimäki olivat kovia ka-
lamiehiä. Ykällä oli erittäin hyvä jääkai-
ra. Kun Ykä ei enää jaksanut lähteä pil-
kille niin usein kuin nuorempi kalamies, 
Rami pyyteli moneen kertaan, että myy 
se kaira hänelle. Ykän järkkymätön vas-

taus oli, että en myy, mutta lainata saat 
niin paljon kun haluat.

Niinpä sitten kevätjää petti, jolloin 
Rami ja kaira putosivat avantoon. Kun 
Rami pääsi takaisin jäälle, hän huoma-
si että avannosta näkyi kairan pää. Kaira 
oli jäänyt noin kolmen metrin syvyyteen 
pohjaan pystyyn. Rami ajatteli ettei Ykä 
ikinä usko jos hän sanoo kairan jääneen 
avantoon. Hän epäilee minun tällä taval-
la keplottelevan kairan itselleni. Niinpä 
Rami hyppäsi uudelleen avantoon ja su-
kelsi kairan pois.

Eräs mies oli nähnyt rannalta koko 
tapahtuman ja tuli hengästyneenä pitkän 
riu`un kanssa paikalle juuri kun Rami 
seisoi toisen kerran märkänä avannon 
reunalla. Tapahtumaa oli kovin vaikea 
selittää pelastajalle. Kevätjää taisi sitten-
kin pettää kaksi kertaa.

Teuvo Kylmäaho

Kolme Maria
Teuvo Kylmäaho sai vuonna 1952 työ-
paikan Pyhäkosken voimalaitoksen yö-
vahtina. Samaan aikaan oli käynnis-
sä Utasen vesivoimalaitoksen rakenta-
minen. Siellä työskenteli Suomen suu-
rin kaivukone, Oulujoki Oy:n omista-
ma Marion 7400. Kun Marionin rasva-
rin paikka oli auki, Teuvo haki sitä ja sai 
sen. Oulujoella Utasen ja Pällin työmail-
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la Teuvo ja ”Mari” työskentelivät vuo-
teen 1957 asti.

Kemijoki Oy hankki samanlaisen 
Marionin Pirttikosken voimalaitoksen 
yläkanavan kaivutyötä varten. Teuvo 
Kylmäaho siirtyi tuolloin tuttuun työ-
hön uuden ”Marin” rasvariksi ja kuljet-
tajien tuuraajaksi Kemijoki Oy:n palve-
lukseen. Marion kasattiin vuonna 1958 
Kemijärven Luusuassa, siis samassa pai-
kassa mihin Vesi-Pekka tuli töihin hie-
man myöhemmin.

Alkuvuodesta 1962 Teuvo Kylmä-
ahon ollessa työvuorossa Marionille tuli 
herrasmies, joka esittäytyi Forsbergin 
Jaskaksi. Tutustuessaan koneen toimin-
taan Jaska samalla värväsi Teuvon Vesi-
Pekalle hankitun Marionin kuljettajaksi. 
Suomen kolmas Marion 7400 koottiin 
Paltamossa keväällä 1962 koneen val-
mistajan lähettämän valvojan opastuk-
sella. Ensimmäinen työ oli Kiehimäjo-
essa olevan Leppikosken voimalaitoksen 

alakanavan ruoppaus. Teuvo Kylmäahon 
lisäksi ”Marin” kuljettajana oli Martti 
Hänninen. Leppikosken urakka valmis-
tui kesällä 1963, jolloin konetta ryhdyt-
tiin purkamaan Saimaan kanavalle siir-
toa varten. Purkutöitä johti Erkki Kuu-
siluoto.

Saimaan kanavalla ”Marin” kasaus 
tehtiin Tuomiojalla noin 20 kilometrin 
päässä Lappeenrannasta. Vesi-Pekan kai-
vu-urakka oli vaativa. Maaperä oli pelk-
kää sinistä savea. Marionin piti kaivaa 
louhospatjan päällä. Kaikesta huolimat-
ta helmikuussa 1965 tapahtui koneen 
kohdalla paha luiskasortuma, missä maa-
massat valuivat takaisin kaivettuun kana-
vaan. Noin kuukauden ajan kamppail-
tiin ennen kuin ”Mari” ja ”Pikku-Lima” 
saatiin pinnalle. Kaivu-urakka valmistui 
syksyllä 1965. Kun tiedossa ei enää ollut 
suurelle koneelle sopivaa työtä, ”Mari” 
pantiin myyntiin.

Marion 7400 Kaivaa Saimaan kanavalla syksyllä 1965. (Kanavamuseo)
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Vesi-Pekan Marionin ostajaksi löytyi 
Pohjolan Voima Oy, jolla oli suunnitel-
missa Kollajan säännöstelyaltaan raken-
taminen Iijoelle. Ensin piti kuitenkin ra-
kentaa Maalismaan voimalaitos Iihin ja 
Raasakan voimalaitos Yli-Iihin. ”Mari” 
siirrettiin Iijoelle ja Teuvo siirtyi mukana 
Pohjolan Voiman palvelukseen.

Ennätys
Kaikki kolme ”Maria” olivat teknises-
ti samanlaisia sähkökäyttöisiä käveleviä 
laahakauhakoneita, joiden työpaino oli 
noin 600 tonnia. Vesi-Pekan koneessa oli 
10 kuution kauha, mutta vain 54 metrin 
pituinen puomi. Kemijoki Oy:n ”Ma-
rin” kauhatilavuus oli 8 m3 ja puomi 75 
m. Oulujoki Oy:n koneessa kauhakoko 
oli myös 8 m3, mutta puomi 65 m.

Vesi-Pekan ja Oulujoki Oy:n Ma-
rionit romutettiin Suomessa, kun niillä 
ei ollut käyttöä. Kemijoki Oy:n ”Mari” 
myytiin Yhdysvaltoihin ja se on vieläkin 

toiminnassa kalkkikaivoksella Pohjois-
Karolinassa.

Teuvo Kylmäaho on ainoa, joka on 
kuljettanut kaikkia kolmea suurkonetta. 
Hänellä lienee kauhanheiton maailman-
ennätys, joka on 120 metriä. Tarkistet-
tujen mittausten perusteella ennätykseen 
sisältyy kuitenkin ns. Lapin lisä.

Tapani Kylmäaho

Nuorimies
Tapani Kylmäaho tuli Vesi-Pekan pal-
velukseen isänsä Teuvo Kylmäahon työ-
maalle Paltamoon vajaan 17 vuoden 

Marion valmiiksi kasattuna Maalismaan voimalaitoksella. (Tapani Kylmäaho)
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ikäisenä. ”Maria” purettiin Saimaan ka-
navalle siirtoa varten. Työ jatkui koneen 
kasauksessa Tuomiojalla lähellä Lappeen-
rantaa. Marionin kaivutöiden alettua Ta-
panista tuli tukikohdan varastomies. Ta-
panin työsuhde Vesi-Pekkaan päättyi Sai-
maan kanavan urakkaan hänen siirryttyä 
”Marin” ja isänsä mukana Pohjolan Voi-
man palvelukseen Marionin rasvariksi ja 
myöhemmin kuljettajaksi.

Kalajuttu
Erkki Kuusiluoto oli ollut rakentamassa 
Tuloman tietä jylhään erämaahan. Siel-
lä ei ollut muuta vastapainoa työnteol-
le kuin kalastus. Tapani kyseli häneltä 
kuinka kalaisia rajan takaiset vedet oli-
vat. Erkki vastasi, että veneellä ei päässyt 
mihinkään kun airot lipsuivat.

Elintarvikehygieniaa
Saimaan kanavalla lähellä Tuomi-

ojan tukikohtaa oli pieni kauppa, jota 

piti kaksi vanhaa tätiä. Kari Kuuvan sen 
aikaisen suosikki-iskelmän mukaan hei-
tä nimitettiin ”Pikku-Ninaksi” ja ”Pelar-
goniaksi”. ”Pikku-Ninalla” oli pinttynyt 
tapa nuolaista peukaloaan ja tarttua leik-
kuupinnasta teemakkaraan tai muuhun 
kaupasta ostettuun elintarvikkeeseen en-
nen kuin hän kääräisi sen paperiin. Eipä-
hän tuota sairastuttu, joten terveitä tyt-
töjä taisivat olla.

Marionia kootaan Saimaan kanavalla. (Kanavamuseo)

Marion 7400 Saimaan kanavalla 1964. (Eino Aalto)



166

Sakari Karppinen

Vähältä piti
Tulin Vesi-Pekkaan vuoden 1963 alussa 
kaivukoneenkuljettajaksi Mussalon voi-
malaitoksen työmaalle. Seuraava työmaa 
olikin sitten Saimaan kanava. Kaivoin 
”Pikku-Limalla” Marionin vieressä, kun 
maamassat lähtivät liikkeelle ja sortuivat 
takaisin kaivettuun kanavaan. Hypättyä-
ni koneen ohjaamosta jäin maamasso-

jen alle ja siihen meinasi maankaivutyö-
ni päättyä.

Tapani Kylmäaho on kuvannut on-
nettomuutta seuraavasti: ”Pikku-Liman” 
kuljettajalla liippasi läheltä. Hän ehti hy-
pätä ulos koneesta, kun huomasi koneen 
kallistuvan voimakkaasti. Pahaksi onnek-
seen hän putosi syvään railoon, josta ei 
näkynyt muuta kuin tähtitaivas. Onne-
tar oli mukana, eikä railo sulkeutunut, 
vaan vyöryvät massat nostivat hänet pin-
nalle ja liikkeen loputtua hän löysi itsen-
sä koneen telan vierestä.

Ihmepelastumisen ansiosta Sakun 
ura Vesi-Pekassa jatkui mm. Varkauden-
Kuopion syväväylällä, Uljuan tekoaltaal-
la, Pielisjoella, Kemijoella, Vuosaaressa, 
Lauttasaaressa ja meriväylien syvennys-
töissä vuoteen 1974 asti.

”Pikku-Lima” ja Marion luiskasortuman jälkeen. (Eero Nieminen)
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Teuvo Kiiski

Opettaja
Brasiliaan hankittiin kuokkakauharuop-
paaja, jossa kaivukoneena oli RH 60. 
Vesi-Pekka sai tehtäväkseen ruoppaa-
jan käytön opetuksen. Teuvo Kiiski lä-
hetettiin ruoppaajan työmaalle Brasilian 
aarniometsään opettamaan intiaaneille 
ruoppauksen saloja. Jonkin ajan kulut-
tua Brasiliasta tuli teleksi: ”Herra Kiiski 
on saapunut, on humalassa, ei puhu mi-
tään tunnettua kieltä”. 

Teuvo hoiti kaikesta huolimatta teh-
tävänsä. Opetuskielenä oli ollut suomi 
höystettynä kuvailevilla eleillä ja kädes-
tä pitäen näyttämisellä. Intiaanit oppi-
vat todellakin käyttämään ja hoitamaan 
suurta ruoppaajaansa. Varmimmaksi 
vakuudeksi Kiiski piti kurssin päätyt-
tyä oppilailleen kokeen ja antoi kirjalli-
sen todistuksen. Kaikki saivat arvosanak-
si ”hiton hyvä”.

Teuvon lähdettyä opetusmatkaltaan 
Suomeen, Brasiliasta tuli hänen työnan-
tajalleen uusi teleksi: ”Herra Kiiski on 
lähtenyt, oli humalassa, opetti erinomai-
sesti, ruoppaustyöt ovat lähteneet käyn-
tiin hiton hyvin”.

Osmo Kupila

Jahkailua
Tutustuin Teuvo Ali-Tolppaan Kyrön-
salmen laivajohteiden rakennustyön ai-
kaan. Olin TVL:n Mikkelin piirin val-
vojana ja Teuvo työpäällikkönä johde-
urakassa. Pari vuotta myöhemmin käy-
dessäni Vesi-Pekan työmaalla Haminan 
väylällä Teuvo Ali-Tolppa  yllättäen ky-
syi lähtisinkö työmaan päälliköksi Utö-
Naantali väylälle, jonka Vesi-Pekka oli 
juuri saanut urakakseen. Kun virkamie-
henä olin tottunut perusteelliseen har-
kintaan vastasin vain, että mietitään asiaa 
ja lähdin ajamaan autolla kotiini Mik-
keliin. Kotiin päästyäni soitin Teuvolle 
ja ilmoitin, että palkkasit juuri meriväy-
lätyölle päällikön.

Jättipotti
Muutin perheineni Nauvoon. Vesi-Pek-
ka oli siinä vaiheessa aallonpohjassa. Ko-
neet oli pantattu rakennuttajalle raken-
nusaikaiseksi vakuudeksi, eikä kaupois-
ta saanut tavaraa muuten kuin käteisel-
lä. Homma meni alkuvaikeuksien jäl-
keen erinomaisen hyvin. Uudet pora-
lautat toimivat yli odotusten. Yritys työ-
maalla oli mahtavaa. Kovissa olosuhteis-
sa Vesi-Pekan henki tuntuu olevan hui-
pussaan. Työ valmistui noin vuoden etu-
ajassa. Rahaakin jäi ja tavaraa sai kau-
poista jälleen Vesi-Pekan laskuun.
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Poralautta Egglonskärissä Utö-Naantalin 
väylällä 1971. (Osmo Kupila)

Panoksen asennus. (Osmo Kupila)Panostustanko. (Osmo Kupila)

Poratornin siirto. (Osmo Kupila)
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Myrsky
Tehtiin Utö-Naantali väylää 1970-luvun 
alussa. Olin työmaan päällikkönä huo-
lissani poralautasta, joka myrskyn yllät-
tämänä sinnitteli kohteella. Kun soitin 
VHF:llä lautalle vuoropomona toimiva 
Jorma Luikku ilmoitti tilanteeksi:  ”Äs-
kehen se pesi kantta ja nyt akkunoita. Ei 
täs muuta hättää ole kuin  kaffeevesi al-
kaa  loppua”.

Kielimies
Nauvon jälkeen muutimme Espooseen ja 
aloin hoidella pääkonttorista työpäällik-
könä ruoppaustöitä ja vedenalaista lou-
hintaa. Nauvossa aliurakoitsijana Vesi-
Pekalla oli ollut ruotsalainen Lundquist 
& Söner Muddrings Ab. Tämän vuoksi 
tehtäväkseni tuli Vesi-Pekan alaurakoi-
den laskenta ja hoito Ruotsissa L&S:lle. 
Syynä oli myös kielitaitoni. Joku oli ker-
tonut, että äitini osasi ruotsia. Minulla 
siis oli synnynnäinen kielitaju. En itse 
ollut erityisesti  korostanut kieliopinto-
jani. Keskikoulussa minulla oli molem-
mista kielistä ehdot.

Myöhästyminen
Ruoppasimme 1974 Askön väylää Ahve-
nanmaalla. Urakan loppukatselmus pi-
dettiin Maarianhaminassa. Olin sopinut 
vaimoni kanssa, että hän tulee Espoos-
ta hakemaan minut ilta-laivalta Naanta-
lista. Tilaajan edustajat saapuivat myö-
hässä ja kokous meni pitkäksi, joten 
myöhästyin laivasta. Soitin kotiin, jos-
sa lapsenvahdiksi jätetty mummo vasta-
si: ”Hely lähti jo mutta käy tuttavissa Sa-
lossa”. Menin saunaan kun ei se vaimo 
kuitenkaan vielä ollut Salossa ja vierail-
le en viitsinyt tilannetta selittää. Kun sit-
ten soitin Saloon, sain kuulla: ”Hely kävi 

kyllä täällä, mutta jatkoi matkaa kun sa-
taa räntää ja keli on huono”. Kännyköi-
tä ei ollut mutta tuttavamme sattui ole-
maan eläkkeellä oleva poliisi. Vaimoni 
ajaessa jo Turun kehätietä kohti Naan-
talia takaa pyyhälsi poliisiauto sireenit 
päällä ja valot vilkkuen. Vaimoni pysäh-
dyttyä konstaapeli kysyi: ”Oletteko rou-
va Kupila?” Saatuaan änkyttäen annetun 
myöntävän vastauksen, poliisi ilmoitti: 
”Miehenne tulee aamulaivalla”. Tullessa-
ni Naantaliin ei vaimoni ollut vastassa ja 
kotiuduttuani vihdoin tunnelmat olivat 
alamaissa. Muun olisin saanut anteeksi, 
mutta poliisit olivat kuulemma liikaa.   

Isän nimi
Kun Vesi-Pekka ruoppasi Sysmän väylää, 
eräälle nuorelle naiselle syntyi au-lapsi.

Sosiaaliviranomaisen tiedustellessa 
lapsen isää tyttö oli vastannut sen ole-
van joko Kauko Kiito tai Pekka Vesi.

Kapakkalasku
Vesi-Pekalle tuli lasku erään maaseutu-
kaupungin kapakasta. Laskun oli alle-
kirjoittanut ”rakennusmestari Kantola”. 
Yrityksessä ei ollut ketään sen nimistä 
mutta aavistin ravintola-asiakkaan ja lä-
hetin laskun ja irtisanomisilmimoituk-
sen ”rakennusmestari Kantolalle” työ-
maapostissa. Lasku tuli maksetuksi ja 
Vesi-Pekka pääsi eroon ”rakennusmes-
tari Kantolasta”.

Hauki
Avarsimme Sikforssin alakanavaa Ruot-
sissa. Kalastus oli ehdottomasti kiellet-
ty. Yöllä verkot olivat olleet kanavassa 
ja aamuhämärässä ne nostettiin. Saalii-
na oli suuri hauki. Se vietiin toimistol-
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le, jonka ikkunasta havaittiin heti valvo-
jan lähestyvän. Saalis oli kiireesti piilo-
tettava. Hauki pantiin astiankuivatus-
kaapin hyllylle. Valvoja joi kaikessa rau-
hassa kahvia, kun kaapin ovi lensi auki 
ja hauki putosi valvojan jalkoihin. Koh-
meinen hauki oli lämmennyt potkivaan 
kuntoon.

Selitykseksi tarjottiin hauen löytymis-
tä läjitysalueelta imuruoppaajan purku-
putken suulta. Huumorintajuisen valvo-
jan mielestä se oli hauska kalajuttu.

Taskurapu
Vesi-Pekan henkilö-
kunnan käytössä oli 
Käpy-Matti nimi-
nen entinen motel-
li, jonka talonmies-
tehtäviä hoiti Tau-
no Koljonen. Hän 
oli puheidensa pe-
rusteella kova kala- 
ja metsämies. Olin 

Paavo Kolarin kanssa palaamassa eräältä 
Ruotsin työmaalta, kun kuljimme Tuk-
holmassa Hötorgetin kautta. Siellä pää-
timme tehdä Taunolle jekun. Ostimme 
kookkaan jäädytetyn taskuravun, jonka 
Paavo Käpy-Matissa käydessään vei vai-
vihkaa Taunon verkkoon. Jonkin ajan 
kuluttua Paavo soitti Käpy-Mattiin ky-
sellen kuulumisia ja niitähän oli: ”Jään 
alta oli tullut ihmeellinen rapu, joka oli 
sotkeutunut pahasti verkkoon. Helsin-
gin yliopiston tutkijat arvelivat otuksen 
olevan taskurapu, joka saattaa siirretty-
nä elää järvessä.”

Onnelliselle kalamiehelle ei hennot-
tu kertoa ravun alkuperää.

Tauno Nahkala

Sukeltaja
Väylä-, satama- ja laituritöissä sekä pie-
nissä vedenalaisissa louhintakohteissa 
tarvitaan sukeltajia. ”Tine” toimi am-
mattisukeltajana yli 20 vuotta. Tosin 
Vesi-Pekan palkkalistoilla hän oli vain 
vuonna 1977. Sen jälkeen hän teki yh-
tiön sukellustöitä aliurakoitsijana. Nah-
kalan hyvin varustettu sukellustyön tu-
kialus ”Jozina” oli tuttu näky Vesi-Pekan 

työmailla. Tine teki miehistöineen töi-
tä avomerellä usein silloinkin, kun muut 
pitivät tuulta maissa.

Sukellustyön tukialus ”Jozina”. (Tauno Nahkala)

Tauno Koljonen
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Pertti Koivuaho

Sukurasitus
Hämärissä muistikuvissani istun suuren 
kaivannon reunalla katselemassa konei-
ta Saimaan kanavatyömaalla 1960-luvul-
la. Isäni oli siellä mestarina. Myöhem-
min havainnot moottoritie-,  joenperka-
us- ja louhintatyömailta tulivat yhä tar-
kemmiksi. 

Maarakennusalasta sain itse koke-
musta kesätöissä. Harrastin sukellusta 
vuodesta 1975 alkaen. Näin ajauduin 
teknilliseen opistoon opiskelemaan. Val-
mistuin rakennusinsinööriksi keväällä 
1981. 

Työhöntulohaastattelu
Tien- ja vesirakennuksen opiskelijoilla 
oli kesätöitä tarjolla vaikka kuinka pal-
jon, mutta vakituinen työpaikka oli tiu-
kemmassa. Sukellusharrastuksesta johtu-
en soitin Vesi-Pekkaan ja puhelu ohjau-
tui Osmo Kupilalle. Selvitettyäni taus-
taani alkoi Osmon ikimuistoinen työ-
hönottohaastattelu. Hän esitti kolme 
kysymystä: 

1. Ryyppäätkö sää kuinka paljon? 
2. Osaatko sää mitata?
3. Osaatko sää kieliä?

Muun muassa sanoin, että olen teknilli-
sellä alalla, kun en osaa kieliä. Vastaukse-

ni taisivat olla lyhyydessään hänelle mie-
luisia, kun Osmo vain tokaisi: ”Tuu va-
pun jälkeen aamulla tänne.”

Helsinkiin saavuttuani menin Os-
mon huoneeseen ja lensin sieltä heti pi-
halle. Osmolla oli tarjouksen teko lop-
pusuoralla.

Ei sentään heti lopputiliä tullut. Sii-
nä sitten Lindin Japin kanssa pari tuntia 
ihmeteltiin minne uusi mies pantaisiin. 
Lähdin Hartikaisen Jussin kanssa Hau-
kilahteen. 

Matkatöissä
Olin kesäkuussa Haponlahden kanavalla 
Oravissa. Heinäkuussa siirryin Kotkaan. 
Kotkassa rakennettiin suuret siirtoviemä-
rit Hovinsaarelta ja Kotkansaarelta Mus-
salon puhdistuslaitokselle. Yhtenä maa-
nantaina kun olin ajanut Tampereelta 
Kotkaan, tuli välittömästi komento Po-
riin sukeltamaan Mäntyluodon rautatie-
sillan rakennustyömaalle.

Inkoon hiilisatama
Vapun jälkeen 1982 menin Inkooseen, 
missä oli melkoinen satamatyömaa käyn-
nissä. Suurissa koneissa oli nuorelle mie-

Erkki Kokkosuo sukellusvarusteineen Kotka-Mussa-
lon paineviemärityömaalla 1981. (Pertti Koivuaho)
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helle ihmettelemistä. Nurkkalan Eikan 
ohjaama Lima oli lähes pelottava ja kun-
nioitusta herättävä. Pipon tupsu otti juu-
ri kiinni öljypohjaan koneen alla seistes-
sä. Rannalla oli melkoinen rivi 18 met-
rin korkuisia ja 450 tonnin painoisia liu-
kuvalettuja laiturielementtejä. 

Holtzmannin ”Herkules” oli ruop-
paamassa louhetta proomuihin ja Li-
man tehtävänä oli louheen kaivaminen 
aallonmurtajalta ylös. Ketjukauharuop-
paajan kauhaketju oli juuri katkennut ja 
vierinyt ryminällä pohjaan 18 metrin sy-
vyyteen. Kauhaketjussa oli  62 kappalet-
ta 700 litran kauhoja ja välipalat. Pin-
taan tulevalta sukeltajalta kysyttiin pe-
rinteinen kysymys: ”Miltä siellä näyt-
tää”. Kauhojen selvittelyssä ja nostossa 
taisi mennä toista viikkoa. 

Inkoossa sukelsi Markku Sairasen li-
säksi Kokkosuon Eki ja Nahkalan Tine 
Jozinansa kanssa. Minä asensin 40 ton-
nin painoisia eroosiolaattaelementtejä ja 

valoin niiden saumoja Ekin ja Markun 
kanssa.

Tine oli huippu ammattimies, joka 
sanoi tarvittaessa mielipiteensä. Eräänä 
iltapäivänä kuuden aikoihin Tine istui 
Jozinan peräkannella puulaatikon päällä, 
pyöritteli olkapäitään, katseli taulukoi-
taan ja totesi: ”Tuntuu vähän siltä, ettei 
enää kannata mennä ja onhan siellä jo 
tullut oltuakin.” Sitten hän kertoi, että 
kaikki harrastajasukeltajat pitävät häntä 
hulluna väittäen, ettei hän noudata tau-
lukoita. Tine näytti minulle, että hänel-
lä on tämmöiset ”työnantajaystävälliset 
taulukot”.  Ne olivat ranskalaiset taulu-
kot, jotka antoivat 18 metrin syvyydessä 
75 minuutin sukellusajan, kun käytös-
sä olleet USNavy -taulukot antoivat 60 
min. ja nykytaulukot 50 min.

Joka tapauksessa vastoin yleistä luu-
loa Tine käytti taulukoita. Tine ei juuri 
rullapuvun housuja riisunut. Kassanei-
tien ilmeet olivat näkemisen arvoisia Ti-

Markku Sairanen ja Tauno Nahkala ”Jozinan” kaiteella Inkoon hiilisatamassa 1982. (Pertti Koivuaho)
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nen astuessa sukelluspuvun housuissa In-
koon pankkiin. 

Siltatyö
Marraskuussa 1982 alkoi Kotkassa koko 
talven kestänyt Norssalmen sillan kol-
men välituen teko. Perustamistasot oli-
vat  13-15 metrissä, mutta massanvaih-
toja tehtiin 22 metrin syvyyteen.

Ihmettelin miksi sillan välitukien an-
turamuotit jätetään paikoilleen. Onko se 
hintakysymys, suojaavatko muotit beto-
nia vai eikö purkamista vaadita. Nurkas-
ta kuului sukeltajan ääni: ”Niitä ei uskal-
leta purkaa, kun puolet on pelkkää so-
raa”

Öljynporauslauttojen    
kokoonpanopaikka 
Mäntyluodossa painittiin vuonna 1983 
pari viikkoa korkeusjärjestelmän MW 83 
ja työselityksen kaavan kanssa. Ero N60 
järjestelmään oli 113 mm, mutta kaa-
va antoi eron väärään suuntaan, jolloin 
koko työmaa meinasi mennä 23 cm ko-
vaksi. Työmaalla piti katkaista 1500 be-
tonipaalua, joista osa veden alla, ruopa-
ta ja tehdä paalujen päälle rata. Soittelin 
kaikkiin mahdollisiin paikkoihin, mutta 
kukaan ei osannut vastata. Soitin suun-
nittelijalle, että työselityksen yhtälössä 
on virhe. Kun maanpinta on noussut, 
niin nyt pitää ruopata syvempään. Hän 
vastasi, ettei kaavaa ole tarkoitettu mate-
maattiseksi yhtälöksi. En hyväksynyt se-
litystä. Jos teknisessä asiakirjassa on yh-
tälö, niin siitä pitää saada oikea tulos. 

Meriväyliä
Vuosina 1983-84 olin tekemässä Hami-
nan, Tahkoluodon ja Utön väyliä. Su-

keltajien kannalta syntyy louhinnassa 
hankala tilanne, kun panostettu kent-
tä ei laukea. Kentän uudelleen syötitys 
on tarkkaa ja vaarallista puuhaa. Utös-
sä jouduin ensimmäisen kerran panos-
tamaan uudelleen osittain laukeamatto-
man kentän.

Ammattisukeltajat
Suomen Ammattisukeltajat, Rakennus-
liiton osasto 108, on perustettu 1906. 
Ammatin harjoittaminen on ollut vii-
meaikoihin asti sisäpiiriläisten hommaa. 
Oppipoika-kisälli-mestari malli toimi 
edelleenkin tullessani alalle. Sukeltajal-
le työmailla asetettavat vaatimukset ovat 
niin kovat ja työtilaisuudet maassamme 
niin vähäiset, ettei alalle ole juurikaan 
mahdollisuuksia ilman vanhojen mesta-
reiden tukea. Alalle ei ollut varsinaista 
koulutusta. Merivoimat tosin vuodesta 
1955 alkaen ja myöhemmin pelastuslai-
toskin koulutti sammakkomiehiä omiin 
tehtäviinsä, mutta vesirakennustyöt piti 
oppia työmailla käytännön kautta. Ra-
kennustyön tekeminen veden alla on ai-
van eri asia kuin vedessä sukelteleminen 
tai pelastus- ja tarkastustyön tekeminen. 
Kaikki työn teettäjätkään eivät tätä eroa 
ole havainneet, mistä on ollut seurauk-
sena paljon sutta ja sekundaa sekä töiden 
kesken jäämistä.

Sukellusyrittäjät järjestäytyivät vuon-
na 1986, Euroopan yhdentymiskehitys 
vaati pätevyyskirjoja ja me aloimme ajaa 
asiaa Suomessa. Vaikeudet tuntuivat yli-
voimaisilta. Pelastussukeltajat osaavat pi-
tää puolensa. Opettajat tarvitsevat työ-
tä ja koulut rahaa. Lainsäädäntö teh-
dään sellaiseksi, että ammattitutkinto-
ja on pakko myöntää kaikille. Sukellu-
salan tutkintotoimikunnan jäsenenä ja 
puheenjohtajana olen joutunut toimi-
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maan lähinnä kumileimasimen käyttä-
jänä. 

Ammattitutkinto, joka edellyttäisi 
viiden vuoden työkokemusta vastaavaa 
osaamista on henkilöillä, jotka eivät ole 
tehneet päivääkään todellista sukellus-
työtä. Tokihan koulutetuista henkilöistä 
voi kasvaa tekijöitä ja osaajia. Lähtökoh-
dathan ovat paremmat kuin oppipoikana 
aloittaneilla. Sukeltajia tarvitaan.

Jalo Kuparinen

Merimerkit
Vesi-Pekka osasi tehdä väylien varressa 
kaikkea mitä se halusi. ”Jakke” oli ko-
kenut lauttaporari, mutta hän kertoo 
olleensa muiden töiden ohessa raken-
tamassa aavalle Ahvenanmerelle väylän 
reunamerkkiä. Liikkuvien jäiden kuor-
mittamat kiinteät merimerkit on perus-
tettava tosi hyvin. Sääli vain, että komeat 
merimerkkiperustukset jäävät näkymät-
tömiin vedenpinnan alapuolelle.

Merimerkin perustus odottaa kuljetusta rannalla. 
Paino 250 tonnia. (Jakke Kuparinen)

Väylän reunamerkkiä ankkuroidaan Ahvenanme-
rellä. (Jakke Kuparinen)
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Ulla Lankinen

Juuston kypsyttely
Sköldvikin väylätyön aikana majoitus-
alus Selma oli Emäsalon luotsiaseman 
laiturissa. Emäntinä Selmalla olivat Ulla 
Lankinen ja Salme Alatalo.

Kukat keittiön pöydälle ja ruohosipu-
lit kerättiin Emäsalon kallioilta. Ruoka-
tavarat toimitettiin Porvoosta bussikyy-
dissä luotsiasemalle. Sieltä talonmies Jak-
ke Kuparinen kärräsi tavarat mäkeä alas 
laiturille, mistä ne siirrettiin emännän 
kanssa Selman keittiöön, juomat pils-
siin, vihannekset ja juurekset keittiössä 
olevaan ”puulaatikkoon”.

Vihanneslaatikkoon eksyi kerran pa-
periin kääritty kaaliksi ”naamioitunut” 
punakuorinen pallojuusto. Ei tullut kaa-
liraastetta tehtyä pariin viikkoon. Kun 
sitä sitten aiottiin tehdä, paperista paljas-
tuikin pallojuusto. Kaaliraaste vaihdet-
tiin porkkanaraasteeksi ja juustoa alet-
tiin tutkia halkaisemalla se kahtia. Pu-
nainen pallo oli muuttunut Kuparisen 
Jaken ”hautomana” oikeaksi gourment -
juustoksi. Se maistui ja tuoksui suoras-
taan Gamembertiltä. Jakella oli nimit-
täin tapana istuskella Selman keittiössä 
puulaatikon kannella.

Kaimon Maru ja Spede
Perunateatteria oli mukava harrastaa ke-
säaikana Selman kannella. Merellä suuret 

laivat lipuivat Sköldvikiin raakaöljylastis-
sa tai hieman pienemmät laivat menivät 
tyhjinä hakemaan jalostettua öljyä. Kerran 
peittyi ilta-aurinko, kun maailman seitse-
männeksi suurin säiliöalus Kaimon Maru 
kävi Sköldvikissä. Aluksen kannella ajeli 
autoja ja sen piiput hipoivat taivasta!

Eräänä sunnuntaiaamuna ilmestyi sa-
tamaan luotsikutterin ohjaamana ”öky-
paatti”. Laiturille asteli valkoiseen pu-
kuun ja lierihattuun sonnustautunut 
mies, jolla oli mustat lasit ja kävelykep-
pi. Hän marssi Selman ohi ylväänä si-
vuilleen vilkaisematta. Perässä kulkeneis-
ta ”lakeijoista” toinen tervehti emäntää. 
Kolmikko kiipesi mäkeä ylös luotsiase-
malla odottavaan isoon mustaan au-
toon…Se oli Spede.

Ote emännän pikkujoulukronikasta
On Selmalla kivoja poikia,
joita ei tarvitse moittia.
He aamusta yöhön työssä käy,
ei heitä paljon näy.

Pojat syötyään kaljat ostavat
ja sitten saunaan juoksevat
ei siinä joudu kukkumaan
on painuttava nukkumaan.

Mut eihän aina nukuta
joskus on käytävä Porvoossa.
Ja silloin kun sieltä palataan
niin emäntääkin halataan.

Sain kerran pienet maistiaiset
pullossa Porvoon tuliaiset,
mut päivä kun tuli seuraava
jo kysyttiin pulloa.

Tällaista sattuu Selmalla vain
kiva kun pitää pulloa sain
jemmassa edes yhden yön
teinhän hyvän työn.
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Salme Alatalo

Työpaikan vaihto
Arvostettu panostaja Jussi Tihilä nojaili 
lapioon työnjohtaja Forsbergin saapues-
sa työmaalle. Hän kysyi Jussilta, että pi-
täisikö sillä lapiolla tehdäkin jotain? Sii-
hen Jussi tokaisi: ”Lapioi ite, tai ota uusi 
renki” ja siirtyi saman tien Lemminkäi-
sen hommiin.

Hannu Valmunen

Rykote
Vesi-Pekan tarkoituksena oli 1970-luvun 
alkupuolella rakentaa telakka omistamal-
leen tontille Rymättylässä. Yhtiö oli jo 
tehnyt maa- ja vesirakennustöitä alueel-
laan, kun konepajan suunnitteluun tuli 
mukaan turkulainen Wilho Tuomen Ko-
nepaja Oy (WTK).

WTK oli perustettu 1900-luvun al-
kupuolella ja se oli aluksi erikoistunut 
polkupyöränosien valmistukseen. Kun 
1960-luvun loppupuolella toiminta kävi 

kannattamattomaksi, WTK alkoi keskit-
tyä pelastusveneiden vinttureiden val-
mistukseen. Vinttureita toimitettiin te-
lakoille. WTK:n yhteistyökumppani oli 
mm. Davit Company Hollannissa, jon-
ka kautta vinttureita meni ympäri Eu-
rooppaa. Myös Vesi-Pekka oli hankki-
nut WTK:lta vinttureita. Vinssituotan-
to kasvoi 1970-luvun alkupuolella ja Tu-
run toimitilat kävivät ahtaiksi ja epäkäy-
tännöllisiksi. Näin oli luontevaa ryhtyä 
suunnittelemaan Vesi-Pekan kanssa yh-
teistä konepajaa Rymättylään. Nimeksi 
tulevalle yhtiölle päätettiin antaa Rymät-
tylän kone ja telakka Oy, joka lyhennet-
tiin Rykote Oy:ksi.

WTK joutui taloudellisiin vaikeuk-
siin ja se ajautui konkurssiin vuonna 
1974. Vesi-Pekka osti konkurssipesältä 
koneet ja laitteet ja jatkoi WTK:n tuo-
tantoa. Samaan aikaan Vesi-Pekka teet-
ti ruoppaajan osia ja korjautti ruoppaus-
kalustoaan Kustavin Kone Oy:llä, jolla 
oli konepajat Kustavissa ja Taivassalos-
sa. Kustavin Koneen jouduttua taloudel-
liseen ahdinkoon, Vesi-Pekka osti kone-
pajayhtiön ja se fuusioitiin Vesi-Pekkaan 
vuonna 1976. Tällöin Turussa ollut vint-
turituotanto siirrettiin Kustaviin ja Tai-
vassaloon. Vintturituotannossa tärkeim-
mät koneet siirrettiin Kustaviin. 

Vesi-Pekka erotti Kustavin ja Taivas-
salon konepajat omaksi toimintayksi-

Harry Näse Ann-Kristin Holmberg
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köksi vuonna 1977. Tytäryhtiön nimeksi 
tuli Rykote Oy. Konepajan toimitusjoh-
tajana oli aluksi Jaakko Forsberg ja hä-
nen jälkeensä vielä Asko Forsberg ja Juha 
Tenkanen, ennen Vesi-Pekka konsernin 
myyntiä Hakalle.

Rykote harjoitti aluksi telakkatoimin-
taa, ruoppaajakaluston ja poralauttojen 
valmistusta ja korjausta sekä vintturei-
den valmistusta. Taivassalossa valmistet-
tiin isokokoiset laitteet ja tehtiin levy- 
ja hitsaustyöt. Kustavissa oli telakkatoi-
minta ja siellä valmistettiin pienikokoi-
set laitteet sekä tehtiin koneistus- ja ko-
koonpanotyöt.

Vesi-Pekan ruoppaaja- ja poralautta-
tuotanto perustui sarjaponttonijärjestel-
mään. Runkoponttonit, paalut ja paalu-
pukit valmistettiin Taivassalossa ja siir-
rettiin maantiekuljetuksena Kustaviin, 
missä ruoppaus- ja poralautat koottiin.

Kustavissa oli myös ponttoniraken-
teinen uiva telakkalautta. Se syväytet-
tiin päästämällä vettä ponttonilohkoi-
hin ja uitettiin telakoitavan aluksen alle. 
Tämän jälkeen paineilmalla työnnettiin 
vettä pois lohkoista. Säätelemällä lohkoi-
hin menevää ilmaa ja vettä saatiin lautta 
nousemaan tasapainossa, jonka jälkeen 
se hinattiin rantaan korjaustöitä var-
ten. Telakkalautalla huollettiin etupääs-
sä proomuja ja hinaajia.

Vuonna 1979 aloitettiin pelastusve-
netaavettien valmistus. Hollantilainen 
Davit Company suunnitteli ja myi taa-
vetit ja vintturit ja Rykote valmisti ne. 
Tämä tuotanto jatkui vuoteen 1997 asti. 
Vinssejä ja taavetteja vietiin ympäri maa-
ilmaa.

“Kuokka-Pekka RH 60” syventää Rykoten Kustavin telakan rantaa. (Pauli Soikkeli)
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Juhani Kelloniemi

Uuden kuskin odotus
Vesi-Pekan sähkökäyttöinen ”Alek-
si” aloitti työnsä Kemijärven Luusuas-
sa vuonna 1960. Lähellä työmaata asu-
nut 17-vuotias Juhani Kelloniemi rohkai-
si mielensä ja meni kysymään töitä ruop-
paustyömaan vastaavalta rakennusmesta-
rilta August Ahoselta, vaikka pelkäsi et-
tei alaikäistä oteta vuorotyöhön. Pelko 
oli aiheeton. Ikää ei kysytty. Ahonen sa-
noi vain, että mene iltavuoroon ”Aleksil-
le”, siellä Seppäsen Einari kertoo mitä pi-
tää tehdä. Näin alkoi Juhani Kelloniemen 
ruoppaajaura tutustumisella suureen kai-
vukoneeseen rasvarin tehtävässä.

Vesi-Pekka siirsi seuraavana vuon-
na ”Aleksin” Paltamoon, missä kasattiin 
myös uutta ”Marionia”. Juhani siirrettiin 
”Wiljamille”, jonka työt jatkuivat Kemi-
järvellä. Kun yhtiölle tuli uusia koneita, 
kuljettajista oli puutetta. Veikko Kauko-
ranta siirtyi uudelle ”Terrille”, joka oli 
hankittu Markunjokien perkaukseen. 
Martti Hänninen lähti Paltamoon Ma-
rionin kuljettajaksi ja Antti Janhunen sai 
Kemijärven työmaalla työnjohtajan teh-
tävän. Kemijärven ruoppaustyömaan uu-
deksi päälliköksi tullut Juha Tenkanen sa-
noi Janhuselle, että ajakoon poika ”Wilja-
mia” kunnes saadaan koneelle kuski.

Juhani Kelloniemi ja Erkki Löhönen Saimaan ka-
navalla 1965. (Erkki Löhönen)

”Meri-Pekan” ohjaamossa Juhani Kelloniemi 
1972. (Juhani Kelloniemi)

Uutta kuskia odotellessa Juhani Kel-
loniemen loistavaa kuljettajanuraa kes-
ti 46 vuotta.
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Jouko Koskela

Terri
”Terri” tuotiin Amerikan-paketissa Po-
markun asemalle helluntaina 1961. Sil-
lä uudella koneella kaivettiin ”Markun-

joista” yhteensä miljoona kuutiota joki-
massoja täsmälleen kahdessa vuodessa. 
Sen jälkeen Lima 2400 kuljetettiin ju-
nalla Kemijärvelle, missä sitten  haavee-
ni toteutui. Pääsin ”Terrin kuljettajak-
si. Se oli suuri tapahtuma nuorelle mie-
helle. Sitten ”Terri” oli Kalajoella Rah-
jan satamatyömaalla, mistä se siirrettiin 
vuonna 1968 Kuurnan uittosulkutyö-
maalle Pielisjoelle. 

Kanavatyön jälkeen kone oli jonkin 
aikaa seisokissa, kunnes Kuurnan kana-
van alapuolelta avautui laahakauhako-
neelle uusi ruoppaustyömaa, missä tuli 
ongelmia. Eräänä aamuna ”Terri” kaa-
tui kyljelleen Pielisjokeen. Maa oli pe-
tollista saven ja hiekan sekoitusta. Ko-
neen kaatuminen oli aikamoinen järky-
tys ja se tiesi erittäin kovaa ja likaista työ-
tä. Avuksi saatiin ”Kalle” (Kuokka-Pekka 
Lima 1250”), jolla tehtiin pato ”Terrin” 
ympärille. Näin saatiin kone kuiville ja 
käännetyksi teloilleen. ”Terrin” vauriot 
jäivät suhteellisen pieniksi, sillä koneen 
kuljettaja oli ehtinyt sammuttaa mootto-
rin ennen koneen kaatumista.

”Meri-Pekassa oli oma laboratoriokin. Vuonna 
1972 laboranttina oli Juhani Kelloniemi. (Juha-
ni Kelloniemi)

”Manu-Pekka”. (Jakke Kuparinen)

Lima 2400:n tela junanvaunussa. (Eino Aalto)
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Kotti
Työnjohtajana Pielisjoella oli Veikko 
Forsberg. Siellä kuten muillakin Vesi-
Pekan työmailla oli hyvät ja luottamuk-
selliset suhteet työnjohdon ja työnteki-
jöiden välillä. Tätä asiaa kuvaa hyvin se, 
että Veikko toi aina täyden tilipussin kä-
teen ja kysyi: ”onko sulla kottia”. Taval-
lisesti joutui myöntämään että on. Hän 
sanoi: ”anna pois sitte”. Kyllä se opetti 
käyttämään rahaa, kun joutui palautta-
maan tilipussistaan seteleitä Veikolle.

Komennus
Vuonna 1972 minut siirrettiin meri-
hommiin ”Meri-Pekan” kuljettajaksi. 
Aimo Kelloniemen käskyläisenä ruo-
pattiin Suomen väylät ja satamat. Välillä 
käytiin Ruotsissa ja Norjassakin. Viimei-
seksi olin ”Meri-Pekan” kuljettajana Li-
byassa Zawiyan satamatyömaalla.

Aimo Kelloniemi

Heti töihin
Muutaman kilometrin päässä kotoani 
Kemijärvellä oli Vesi-Pekan ruoppaus-
työmaa.

Menin työmaatoimistolle vastaavan 
mestarin August Ahosen luo tiedustele-
maan olisiko jotain tilapäistä työtä tar-
jolla. Kyselemättä mitään Ahonen käski 
ottaa pihalta traktorin ja ajaa se Limal-
le, missä pojat  kertovat mitä minun pi-
tää tehdä. Sanoin Ahoselle, etten voi tä-
nään jäädä mutta tulen huomenaamulla 
ajamaan traktoria. Huominen päivä oli 
23.5.1961. En todellakaan voinut aavis-
taa miten tämä tilapäinen työ tulisi kah-
litsemaan minut koko työajakseni. Jou-
duin Kemijärvellä aluksi  ”Aleksin” ja 
”Wiljamin” huoltomieheksi eli rasvarik-
si ja myöhemmin ”Wiljamin” kuljetta-
jaksi.

Kuurnan alakanavassa ”Iso-Lima” kaivaa Työ-
padon ulkopuolella ja ”Pikku-Lima” sisäpuolella. 
(Pauli Soikkeli)
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Leka vei perässään
Limalla ruopattiin Luusuassa useassa 
eri työkohteessa, jotka olivat eri puo-
lilla vesistöä. Vuoden 1962 alussa Lima 
siirrettiin Autionsaaresta Oilungannie-
meen sekä kesällä takaisin Autionsaa-
reen. Siirrot tehtiin maantiekuljetuksi-
na. Siirtomatkaa kertyi yhteen suuntaan 
noin sata kilometriä. Syksyllä kone piti 
siirtää jälleen Oilunganniemeen. Ruop-
paustyömaalle oli tullut päälliköksi Juha 
Tenkanen. Siirto päätettiin tehdä edul-
lisemmalla tavalla konetta hajottamatta. 
Matkaa vesitse oli vain kolme kilometriä. 
Siirtokuljetusta varten piti koota kulje-
tuslautta. Lautta kasattiin veteen sarja-
ponttoneista, jotka kiinnitettiin hakasil-
la yhteen. Lisäksi ponttoneiden kiinni-
tys toisiinsa piti varmistaa niiden yläreu-
nasta läpi menevillä 12 metrin pituisilla 
terästangoilla. Olin työvuorossa Liman 
kuljettajana ja Esa Pajulampi oli rasva-
rina.

Nostin Limalla terästangot pont-
toneiden yläreunassa oleviin reikiin ja 
ujutin ne niin pitkälle kuin se oli mah-
dollista. Sen jälkeen tangot piti lyödä le-
kalla perille saakka. Laskin Liman puo-
min vaaka-asentoon ja Esa meni ison le-
kan kanssa puomille. Varoitin Esaa, et-
tei hän löisi lekalla ohi tangon pään, sil-
lä huti pudottaisi hänet puomilta. Yöllä 
oli ollut pakkanen ja rannan tuntumassa 
oli jo vajaan sentin jääpeite. Aluksi kaik-
ki meni hyvin ja terästanko meni suun-
nitellusti paikoilleen. Työ sujui mukavas-
ti ja Esa innostui heiluttamaan lekaa yhä 
suuremmassa kaaressa kunnes se tapah-
tui. Esa löi ohi terästangon pään. Lekan 
massa veti Esan mukanaan alas puomil-
ta. Esa putosi pää edellä noin 1,5 met-
rin korkeudelta ja sukelsi jään läpi. Kesti 
tovin ennen kuin jää rikkoontui hiukan 

kauempana ja Esan pää ilmestyi pinnalle. 
Esa aloitti ”nyrkkeilyottelun” jäätä vas-
taan ja sai heilahduslyönnein jään riko-
tuksi. Näin Esa pääsi vihdoin penkan reu-
nalle ja lähti kapuamaan penkan luiskaa 
ylös. Juha Tenkanen, joka seurasi tapahtu-
maa kysyi Esalta, että mihinkä lekan jätit. 
Märkänä olevan Esan katseesta päätellen 
ei ollut vielä leikkipuheiden aika.

Huono tuuri
Kuljetuslautta kasattiin valmiiksi ja siir-
rettiin työpadolla sopivaan kohtaan, jos-
ta Lima voitiin ajaa lautalle. Lautta ank-
kuroitiin vaijereiden avulla työpadon 
luiskaan ja Lima lukittiin lautan kan-
nelle hitsaamalla kolmiotuet ajotelojen 
päihin ja sivuille.

Siirtohinaus päätettiin tehdä seuraa-
vana päivänä. Hinaaja miehistöineen jäi 
lautan kylkeen valmiiksi aamulla tapah-
tuvaa siirtoa varten. Miehistön piti yön 
aikana asentaa kuljetusponttonin irral-
laan olevat kansiluukut paikalleen ja ki-
ristää pultit. Hinaajan miehistö toimi 
kuitenkin toisin. Ilta oli tyyni ja mie-
het olivatkin ajatelleet, että luukkujen 
paikalleen asennuksen ehtii tehdä myö-
hemminkin. Miehet olivat menneet hi-
naajaan rupattelemaan ja nukahtaneet. 
Yöllä oli alkanut tuulla ja aallot pääsivät 
vyörymään lautan kannelle. Näin vesi 
meni avonaisista kansiluukkujen aukois-
ta ponttonin sisälle ja lautta alkoi upo-
ta. Hinaaja oli kiinnitetty keulastaan lau-
tan ulkopäähän lyhyellä köydellä, jolloin 
myös hinaajan keula alkoi painua veden 
alle. Tässä vaiheessa miehet heräsivät, ta-
jusivat tilanteen vakavuuden ja ryntäsi-
vät hinaajan kannelle. He löivät kirveellä 
hinaajan kiinnitysköyden poikki, mikä 
pelasti hinaajan uppoamisen. Kuljetus-
lautta upposi työpadon luiskaan siten, 
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että puolet lautan kannesta jäi veden-
pinnan yläpuolelle. Lima pysyi lautalla 
paikallaan edellisenä päivänä hitsattujen 
kolmiotukien varassa.

Aamulla työporukka kokoontui ran-
taan selvittelemään tapahtunutta. Ten-
kanen meni hinaajan miehistön luo ja 
sanoi, että olipa pojilla huono tuuri kun 
näin viimeisenä työpäivänä sattui tuol-
lainen haveri ja antoi hinaajan miehis-
tölle verokirjat omaan käyttöön.

Kuljetuslautta saatiin nostettua pin-
nalle ja Liman siirtohinaus Oilungannie-
meen sujui ongelmitta.

Me yhdessä teimme sen
Talvella 1962-1963 Oilunganniemessä 
ruopattiin Limalla Sauerman-menetel-
mällä. 

Ruoppaus onnistui kohtalaisen hyvin. 
Suurin ongelma oli selkävaijerin ankku-
roinnissa järven jäälle. Helmikuussa 1963 
ollessani yövuorossa Limalla saueroimassa 

taas kerran selkävaijeri irtosi ankkuroin-
nista. Pakkasta oli yli 20 astetta. Olim-
me Esa Pajulammen kanssa kiinnittä-
mässä selkävaijerin päätä  ankkurointi-
pisteeseen, kun huomasimme, että pime-
ällä jäällä liikkuu joku. Kello oli kahden 
kolmen välillä. Hahmon lähestyessä tun-
nistimme tulijan Juha Tenkaseksi. Juha 
kertoi, että hän heräsi siihen kun Liman 
”kuorsausta” (moottorin ääni kuormituk-
sessa) ei kuulunut. Oli kuunnellut hiljai-
suutta tovin ja lähtenyt työmaalle katso-
maan mitä oli tapahtunut. Juha oli pu-
keutunut hyvin kevyesti, mutta siitä huo-
limatta hän tarttui vaijeriin ja oli apuna 
koko kiinnitysoperaation ajan.

Ajattelin silloin, että on siinä tosi 
ruoppari  ja vielä insinöörimies, kun tu-
lee yöllä kesken unien työmaalle tällai-
seen pakkaseen vähissä vaatteissa, räkä 
valuen vetelemään vaijereita kanssam-
me. Se oli esimerkillinen teko työmaan 
yhteishengen luomiseksi. Muistelen tätä 
usein, ”me yhdessä teimme sen”.

Sauermanin laite ja Lima 2400 Kemijärven Oilunganniemessä. (Juha Tenkanen)
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Kova kosketus
Keväällä 1963 Juha Tenkanen houkutteli 
minut ”Pekka I:n” mukana Pomarkkuun 
Porin liepeille. Ruoppaustyö liittyi vesis-
tön kuivatushankkeeseen, jonka tulok-
sena voitiin ottaa maatalouskäyttöön ai-
kaisemmin tulvavesien vaivaamat alueet. 
Imuruoppaaja ”Pekka I:llä” ruopattiin 
Kynäsjärvi, Inhottujärvi, Riuttanjärvi ja 
Maajärvi. Pomarkku oli yksi kulmapiste 
elämässäni ja matkalla eteenpäin. Paik-
kakunnalta löytyi ruoppaustyön aikana 
niin kova kosketus, että sen pehmittämi-
nen jatkuu vielä tänäkin päivänä.

Koulutusta
Pomarkusta matka jatkui ”Pekka I:n” 
mukana Kokkolaan Outokumpu Oy:n 
satama-altaan laajennusruoppaukseen ja 
sieltä Elijärvelle kaivoshankkeeseen jär-
veä kuivattamaan. ”Pekka I:n” seisokki-
en aikana työskentelin muilla Pekka-ni-
misillä imu- ja kauharuoppaajilla. Ra-
kennettiin Saimaan kanavaa ja ruopat-

tiin Saimaan ja Päijänteen vesistön ran-
toja useissa eri kohteissa. Vuonna 1968 
menin teknilliseen kouluun. 

Utö
Päästyäni koulusta keväällä 1971 Jaakko 
Forsberg komensi minut Haminaan ra-
kentamaan uutta poralauttaa Utö-Naan-
tali väylätyömaata varten, jonka urakan 
Vesi-Pekka Oy oli saanut. Poralautan ni-
meksi tuli ”Pora-Pekka 1”. Tästä alkoi 
työsarka merellä. 

Utö-Naantalin väylän louhintatyöt 
”Pora-Pekka 1:llä” aloitettiin Utössä Egg-
lonskärin matalikolla kesällä 1971. Lou-
hintatyön alussa oli monenlaisia vaike-
uksia. Louhintakalusto ei toiminut toi-
votulla tavalla. Osasyynä oli miehistön 
kokemattomuus työskentelyyn ulko-
meriolosuhteissa. Joskus louhintatyö-
tä haittasivat kovat tuulet ja sen myö-
tä iso maininki. Kerran sitten tapahtui 
se mitä oltiin pelätty. Poralautalta rik-
koutui kompressori, joka oli ainoa voi-

Suuret kaivukoneet tekevät Saimaan kanavaa. Edessä Lima 2400 ja takana Marion 7400. (Pauli Soikkeli)
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manlähde niin lautan tukipaalujen toi-
minnoille kuin koko poravaunun ja 
-tornin toiminnoille. Säätiedotus oli lu-
vannut myrskytuulta. Poralautan pelas-
ti lähistöllä työskennellyt sukellusyksik-
kö ”Jozina”, jolta saatiin apua poralautan 
ilmantarpeeseen ja myös lautan hinauk-
seen suojasatamaan Utön lahteen. Seu-
raavana päivänä tehtiin päätös, että po-
ralauttalouhinnat Utössä lopetetaan täl-
tä vuodelta tähän ja lähdetään Korppoon 
ja Nauvon väliselle väyläalueelle harjoit-
telemaan louhintaa sekä trimmaamaan 
kalustoa parempaan kuntoon. Syyske-
sällä aloitettiin toisen poralautan raken-
nustyöt työmaatukikohdassa Nauvossa. 
Poralauttaan asennettiin kaksi porator-
nia. Poralautta sai nimekseen ”Pora-Pek-
ka 2”. Talvella 1972 tehtiin muutostöitä 
myös ”Pora-Pekka 1:een”. Lauttaa suu-
rennettiin, sosiaalitiloja lisättiin ja lau-
talle asennettiin toinen poratorni. Talvi-
remontin aikana Nauvon tukikohdassa 
rakennettiin myös asuntolaiva pienestä Porareikää panostetaan Utössä. (Simo Kolari)

”Pora-Pekka 2” ensimmäisissä porauksissaan Lohmin luotsiaseman kohdalla. (Heikki Jalas)
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rahtilaivasta. Asuntolaiva sai nimekseen 
”Raili”.

Maailman paras 
Keväällä 1972 Jaakko Forsberg lähetti mi-
nut hakemaan ”uutta” pistokauharuop-
paajaa Sveitsistä. Mukaani sain valita kak-
si kaivinkoneen kuljettajaa, joista oli tar-
koitus tehdä uuden ruoppaajan pääkuljet-
tajat ja myös kouluttajat seuraaville uusil-
le kuljettajille. Yhteistuumin valittiin Ju-
hani Kelloniemi ja Jouko Koskela.

Huhtikuussa lähdimme Jussin ja Jou-
kon kanssa Sveitsiin tutustumaan uuteen 
ruoppaajaan. Ruoppaajalla olivat työt 
vielä kesken, joten pääsimme tutustu-
maan ruoppaajaan tositoimessa. Samalla 
Jussi ja Jouko pääsivät kokeilemaan uut-
ta ajokkiaan. Sitten ruoppaaja purettiin 
ja osat kuljetettiin Reinin varteen Base-
liin, jossa ne lastattiin jokilaivaan. Joki-
laiva toi osat Rotterdamiin, missä ne las-
tattiin merilaivaan. Suomessa Naantalin 
hiilivoimalan satamassa ruoppaajan osat 
olivat juhannuksen jälkeisellä viikolla. 
Ruoppaajan kasaus aloitettiin heti laivas-
ta purkauksen jälkeen hiilivoimalan lai-
turilla. Ruoppaaja valmistui 20.8.1972 
ja sille annettiin nimeksi ”Meri-Pekka”.

”Meri-Pekan” ensimmäinen työkoh-
de oli Utö-Naantalin väylällä Nauvon 
ja Korppoon välisessä salmessa, missä 
ruoppaustyö aloitettiin 23.8.1972. Täs-
tä työmaasta alkoi ruoppaaja ”Meri-Pe-
kan” voittokulku ruoppauskohteesta toi-
seen. Kun huomattiin, että ”Meri-Pek-
ka” on ”Euroopan, jopa koko maailman 
suurin, tehokkain ja vielä kaunein” pis-
tokauharuoppaaja niin ”Meri-Pekan” ti-
lauskirja täyttyi hetkessä vuosiksi eteen-
päin. Neljän vuoden ajan ruopattiin me-
riväyliä ja satama-altaita Kotkasta Ou-

luun. Yhtenä talvena käytiin ruoppaa-
massa Norjassa Brevikin-vuonossa. Pa-
luumatkalla ruopattiin Tanskan salmes-
sa Ruotsin Höganesissa.

Onnettomuus
Ikävä tapaus oli ”Meri-Pekan” A-pukin 
kaatuminen ”Meri-Pekan” ajohytin pääl-
le Rauman satamassa joulukuussa 1973. 
Tapaturmassa loukkaantuivat pahiten 
työnjohtaja Veikko Kaukoranta ja kul-
jettaja Eero Rautiainen. Onnettomuu-
dessa mukana olleita olivat myös Pylk-
käsen veljekset Matti ja Raimo sekä Rau-
ma-Repolan valvoja, jotka selvisivät mel-
kein pelkällä säikähdyksellä.

”Meri-Pekka onnettomuuden jälkeen. (Osmo Kupila)
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Asiantuntijalausunto
Saksalainen suururakoitsija Ph. Holz-
mann Ag oli saanut ruoppausurakan 
Mäntyluodon satamaväylältä. Siellä he 
yrittivät ruopata kivistä moreenia ketju-
kauharuoppaajallaan. Kun työ ei edisty-
nyt, urakoitsijan ja rakennuttajan välil-
lä syntyi erimielisyys moreenin ruopat-
tavuudesta. Kun olin tehnyt koeruop-
pauksen ”Meri-Pekalla” työkohteen tut-
kimusvaiheessa, TVL:n edustajat pyysi-
vät minut asiantuntijaksi työmaakoko-
ukseen. Kerroin siellä totuudenmukai-
sesti, että koekaivuun perusteella ruop-
pauskohde on rakennuttajan tutkimus-
tulosten mukainen, mutta sanoin lisäk-
si urakoitsijan konevalinnan olevan vir-
heellinen. Tämän jälkeen saksalaiset ei-
vät pitäneet minusta.

Haveri Välimerellä
Kevättalvella 1976 tuli tieto, että Vesi-
Pekka Oy on saanut Zawiyan öljynjalos-
tamon huoltoaluksien sataman laajen-
nusurakan Libyasta. Teuvo Ali-Tolppa 
piti välttämättömänä, että lähden Liby-
aan, koska ”Meri-Pekka” tulisi olemaan 
työmaan pääkone. Näin Teuvo sai sovi-
tuksi kolmen kuukauden työsopimuk-
sen.

Libyaan lähtevä satamarakennustyö-
maata varten tarvittava kalusto lastat-
tiin Rauman satamassa saksalaisen yhti-
ön omistamaan suureen kuljetuspontto-
niin toukokuussa. Hinaus kohti Libyaa 
alkoi toukokuun lopulla. Ensimmäinen 
Vesi-Pekan työporukka, jossa olin muka-
na, matkusti Libyaan 10.6.1976. Noin 
viikon kuluttua meidän saapumisesta Li-
byaan saapui myös kuljetusponttoni las-
teineen Zawiyaan.

Kuljetusponttonin lastia ei kuiten-
kaan voitu purkaa Zawiyassa liian korke-
an mainingin vuoksi. Noin viikon odot-
telun jälkeen kuljetusponttoni siirrettiin 
Tripolin satamaan noin 50 km:n päähän 
Zawiyasta, jossa lasti purettiin. Kum-
mastakin lastina olleesta ruoppaajasta 
”Meri-Pekasta” ja ”Kallesta” (”Kuokka-
Pekka Lima 1250”) muodostettiin eril-
linen hinausyksikkö. Pääosa muusta las-
tista sijoitettiin kiireessä ”Kallen” lau-
tan kannelle. Sinne lastattiin kaivuko-
neet Lima 1250 ja Cat D-245, poravau-
nu ROC-610, hitsausaggregaatti ja ko-
nekontti. Ruoppaajat oli tarkoitus hina-
ta ns. tandem-hinauksena. Hinaajan pe-
rään kiinnitettiin ”Meri-Pekka” ja ”Kal-
le” pantiin ”Meri-Pekan” perään. Hinaa-
ja ”Tanja” ajoi viimeisenä ja samalla tark-
kaili ”Kallen” käyttäytymistä. Hinauk-
seen avoimelle Välimerelle lähdettiin il-
tapimeällä saksalaisen hinaajan vetämä-
nä, missä oli mukana Pentti Kaisti. Hi-
naaja ”Tanjassa” olivat Antero Lähdeaho 
ja Rauno Lindroos. Me muut hinaukses-
sa mukana olleet olimme ”Meri-Pekalla”. 
”Kalle” oli miehittämätön.

Aluksi kaikki näytti menevän hyvin. 
Sää oli tyyni, mutta vanhaa maininkia oli 
jonkin verran. Matkan taittuessa muuta-
man kilometrin verran Tripolin sataman 
aallonmurtajan nokalta ”Tanjan” kippa-
ri ilmoitti, että ”Kallen” kaivurin puolei-
nen lautanpää kulkee syvemmällä kuin 
mitä se oli satamasta lähdettäessä. ”Tan-
jan” mukaan lähtivät ruoppaajaa tarkas-
tamaan Veikko Jylänki ja Jouko Koske-
la. Heiltä tuli heti ilmoitus, että lautan 
pää on jo osittain veden alla. Kehotin 
”Tanjaa” ajamaan pois lautan lähettyvil-
tä. Samalla sanoin ”Meri-Pekalla” ole-
valle hitsarille Raimo Sarenille, että ot-
taa kaasupillit esille ja aloittaa ”Kallen” 
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hinausköyden harusvaijereiden katkai-
sun ”Meri-Pekan” perästä ja saksalais-
ta hinaajaa pyydettiin lopettamaan hi-
naus. Hinausvauhdin hiljentyessä ”Tan-
jalta” tuli ilmoitus, että ”Kallen” upok-
sissa oleva lautanpää painuu yhä syvem-
mälle. Käskin Sarenia katkaisemaan no-
peasti ”Kallen” hinausharukset. Ensim-
mäinen harus katkesi, kun sitä oli polt-
tamatta neljännes. Toista harusta ei tar-
vinnut polttaa kuin hiukan alkua, kun se 
jo katkesi. Yön pimeydestä kuului valta-
va rytinä ja pauke. ”Tanjan” valonheit-
täjän valossa nähtiin, kun ”Kallen” laut-
ta nousi pystyyn ja kaatui pituussuun-
nassaan selälleen sekä häipyi lasteineen 
veden alle. Sovittiin, että ”Meri-Pekan” 
hinaus jatkuu ja ”Tanja” jää seuraamaan 
”Kallen” uppoamispaikkaa. Sitten ”Tan-
jalta” tuli ilmoitus, että ”Kallen” lautan 
pohja oli tullut vedenpinnalle. Sovittiin 
”Tanjan” kipparin kanssa ”Kallen” lau-
tan vartioinnista. Noin tunnin kulut-
tua ”Tanjalta” ilmoitettiin ”Kallen” lau-
tan olevan heidän hinauksessa ja he ovat 
tulossa kohti Zawiyaa. ”Meri-Pekan” hi-
naus saapui Zawiyaan varhain aamulla. 
Hinaaja lähti välittömästi vastaan ”Kal-
len” lauttaa.

Päälläseisontaa ja laulua
”Meri-Pekan” ruoppaukset Zawiyssa su-
juivat alkuvaikeuksien jälkeen vauhdik-
kaasti.  Sataman uusi sisääntuloväylä saa-
tiin valmiiksi muutamassa kuukaudessa 
ja päästiin rakentamaan uutta aallon-
murtajaa vanhan sisääntuloväylän pai-
kalle. Vuoden 1977 helmikuussa Juha 
Tenkanen saapui Zawiyaan  ruoppaus-
kaluston nostotalkoisiin Italialaisen su-
kellusporukan kanssa. Kaivinkoneiden 
nostot onnistuivat suunnitellusti, mut-
ta poravaunua ei löytynytkään pohjasta 

muiden romujen joukosta. Ainoastaan 
poravaunun toinen ajotela oli löytynyt. 
Myöhemmin selvisi, että poravaunu oli 
kiinnitetty kuljetuksen ajaksi ajotelois-
taan siten, että toisesta ajotelasta po-
ravaunu oli kiinni ”Kallen” lautan paa-
lupukissa ja toisesta telasta Liman ajote-
lassa. Näin poravaunu saattoi olla missä 
tahansa ruoppaajan uppoamispaikan ja 
Zawiyan sataman välillä. Etsintäalueen 
pituus oli siten noin 50 km. Juha haas-
tatteli italialaisia sukeltajia ja kertoi heille 
kateissa olevasta poravaunusta. Eräs su-
keltajista ilmoitti nähneensä kalastusreis-
sullaan Zawiyan edustalla olevalla koral-
liriutalla Juhan kuvaileman laitteen.

Sukellusporukka lähti merelle työ-
maamme edustalle noin kilometrin pää-
hän rannasta. He ankkuroivat nosturi-
lauttansa ja kaksi sukeltajaa lähti lautal-
ta uimaan. Mukanaan heillä oli merk-
kipoijut pitkän narun päässä. Tovin ui-
tuaan toinen sukeltaja häipyi veden alle 
ja ei aikaakaan kun sukeltaja nousi pin-
taan ja ui nosturilautalle. Poravaunu oli 
löytynyt. Poravaunu oli todennäköisesti 
roikkunut ajotelastaan kaatuneen ”Kal-
len” lautan paalupukissa ja tarttunut lau-
tan hinauksen aikana vedenalaiseen ko-
ralliriuttaan, jolloin kiinnitysvaijeri kat-
kesi ja poravaunu jäi riutalle. Nosturi-
lautta toi satamaan poravaunun, josta 
puuttui toinen ajotela. Näin päättyi po-
ravaunun 8 kuukautta kestänyt piileske-
ly Välimeren pohjassa.

Mennessäni illalla asunnolle siellä oli 
juhlat menossa ruoppauskaluston onnis-
tuneen pelastuksen johdosta. Kun Juha 
nousi keittiön pöydälle päällään seiso-
maan, tuli luokseni erään työntekijän 
vaimo ja sanoi, että eikös tuo tuollai-
nen ole sopimatonta insinöörimieheltä. 
Sanoin hänelle, että ei ole, vaan se so-
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pii erinomaisesti juhlan kuvaan. Mainit-
sin myös hänelle, että todennäköisesti me 
vielä laulamme tänä iltana hiukan mai-
nostaen, että me laulamme hyvin yhteen. 
Niin, no sinä yönä taisi mennä kahteen.

Zawiyasta Benghaziin
”Meri-Pekan” ruoppaukset Zawiyas-
sa saatiin valmiiksi keväällä 1977. Seu-
raava työkohde oli Benghazin satamassa 
noin 700 km Zawiyasta itään. ”Meri-Pe-
kan” työosuus käsitti Benghazin satama-
altaan perällä armeijan käytössä olevan 
satamaosan ruoppauksen. Satamaurak-
kaan kuului myös laitureiden rakenta-
mista. ”Meri-Pekan” osuus laituriraken-
tamisessa oli massanvaihtoruoppaus ja 
pohjan tasaus laitureiden kohdalta sekä 
laiturielementtien asennustyö. Raskaim-
mat elementit painoivat 76 tonnia.

Benghazin satamatyön aikaan Liby-
alla ja Egyptillä oli erimielisyyksiä, jot-
ka heijastuivat myös satamarakennustyö-

maalle. Sataman täyttömaat ajettiin vuo-
ristosta rekka-autoilla. Yhtenä päivänä 
rekkaralli ei toiminutkaan. Yhtään au-
toa ei tullut työmaalle. Armeija oli kaa-
pannut rekat omaan käyttöönsä. Paikal-
linen täyttömaan toimittaja lupasi järjes-
tää toisen kuljetusporukan ajamaan hiek-
kaa, mutta hiukan kalliimmalla hinnalla. 
Hiekkaralli jatkui taas normaalisti muu-
taman päivän kunnes jälleen tuli katkos 
kuljetuksiin. Nyt tuli uusi selitys kulje-
tuksen pysähtymiseen. Hiekka kuulem-
ma oltiin otettu armeijan omistuksessa 
olevalta alueelta, joka oli kiellettyä aluet-
ta. Mutta ei hätää, sillä siinä aivan vie-
ressä on toisen maanomistajan alue, jos-
ta saa ottaa hiekkaa, mutta se on kuu-
lemma hiukan kalliimpaa. Kun hiekasta 
maksettiin riistohinta, laiturin täyttötyöt 
saatiin tehtyä. Häiriöistä huolimatta lai-
turit valmistuivat aikataulun mukaisesti 
ja lähdin Libyasta pois 22.12.1977. Näin 
venyi kolmeksi kuukaudeksi suunniteltu 
Libyan matkani 1,5 vuodeksi.

”Meri-Pekka” ruoppaamassa Benghazin satamassa. (Vesi-Pekan esite)
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Kuokka-Pekka 2 
Syksyllä 1981 sain komennuksen uuden 
ruoppaajan rakennusprojektiin. Saksaan 
myydyn ”Kuokka-Pekka RH-60:n” tilalle 
rakennettiin uusi ruoppaaja, jonka kaivin-
koneeksi tuli Liebherr 982. Ruoppaajalle 
annettiin nimeksi ”Kuokka-Pekka 2”.

Rakennusprojektiin sisältyi vierailu 
Liebherrin tehtaalla Ranskassa.

Ruoppaajan ponttonin runkolohkot 
rakennettiin Ilko Oy:ssä Ilmajoella, jos-

ta ne kuljetettiin Kalajoelle Rahjan sa-
tamaan. Ruoppaaja kasattiin Rahjan sa-
tamassa ja se valmistui 10.6.1982. Uu-
den ruoppaajan  ensimmäinen työmaa 
oli Rahjan satama-altaan työpadon pois-
to sekä sataman sisääntuloväylän puhdis-
tusruoppaus. Seuraava työmaa oli Pietar-
saaren satamassa massanvaihtoruoppaus 
sekä laituripohjan sepelöinti ja tasaus. 
Pietarsaaresta ”Kuokka-Pekka 2” hinat-

Kaivukone Liebherr tuotiin Suomeen 1982. (Juha Tenkanen)
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tiin Haminaan ruoppaamaan uutta 10 
metrin väylää.

Manu-Pekka
Tammikuussa 1983 sain komennuksen 
jälleen uuden ruoppaajan rakennuspro-
jektiin.

Uuden ruoppaajan kaivinkoneeksi 
tuli Manitowoc 4600 mekaanisella kuok-

kavarustuksella. Tähänkin rakennuspro-
jektiin sisältyi tehdasvierailu Manitowo-
cin tehtaalla USA:ssa. Ruoppaajan pont-
tonin runkolohkot rakennettiin Oulus-
sa OMP-yhtymässä ja ponttoni kasat-
tiin Oulun kaupungin slipillä Hietasaa-
ressa. Ruoppaajan runkoponttoni hinat-
tiin Poriin Mäntyluodon satamaan mis-
sä ruoppaaja varusteltiin. ”Manu-Pekka” 
valmistui syyskuun lopulla 1983, jonka 

”Kuokka-Pekka 2” syventää Imatran voimalaitoksen alakanavaa. (Terramare)

Kuokkaruoppaaja ”Manu-Pekka”. (Juha Tenkanen)
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jälkeen se hinattiin Tahkoluotoon ns. 
Maijan koloon ja aloitettiin koeruoppa-
ukset ja testaukset. Syys- lokakuun vaih-
teessa ”Manu-Pekka” aloitti ruoppaukset 
Tahkoluodon syväväylällä. Talvella 1984 
”Manu-Pekka” oli ruoppaamassa Tans-
kansalmessa Tanskan ja Ruotsin välille 
tulevalla kaasuputken ojalla.

Kesäkuun alusta ”Manu-Pekan” ruop-
paukset jatkuivat Tahkoluodon syväväy-
lällä, joka valmistui syksyllä 1986. Tah-
koluodon syväväylän ruoppaus oli viimei-
nen ruoppauskohde, joka valmistui Vesi-
Pekan nimissä, sillä firman nimi poistui 
Suomen ruoppaustöistä vuonna 1987.

Meri-Pekan paluu
Ruoppaustyöni jatkuivat ”Manu-Pekan” 
mukana MVR-Hakan nimissä Kotkassa 
Mussalon syväsatamatyömaalla vuosina 
1987 -1989.

Kesällä 1989 saapui satamarakennus-
työmaalle myös ruoppaaja ”Meri-Pekka”, 
jonka Libyan matka kesti 13 vuotta. 

Eläkkeelle jäin 1.6.2005. Ruoppausalal-
la työskentelyni kesti siten 44-vuotta.

Tarmo Mäkelä

Töihin tulo
Ensimmäisen kerran tulin Vesi-Pekkaan 
Olli Laineen palkkaamana kesäharjoitte-
lijana  vuonna 1962. Samalle Mäkkylän 
Eetun Pomarkun työmaalle pääsin seu-

raavana keväänä juuri valmistuneena ra-
kennusmestarina. Jatkoin sitten syksyllä 
opiskelua ja hankin kokemusta Tampe-
reella kunnes vuoden 1970 lopulla tulin 
työpäälliköksi Vesi-Pekan pääkonttoriin 
Mikko Sipisen apulaiseksi. Siitä lähtien 
työsuhteeni jatkui katkeamatta eläkepäi-
viini asti, vaikka työnantajan nimi muu-
taman kerran muuttuikin. 

Vuosaaren telakka
Vesi-Pekka ja OMP muodostivat yhteen-
liittymän vuonna 1972 Valmetin Vuo-
saaren telakan telakka-altaan ja runko-
hallin perustustöiden rakentamista var-
ten.  Telakan siirtäminen Katajanokal-
ta Vuosaareen oli aiheuttanut paljon po-
lemiikkia tiedotusvälineissä. Työmaa oli 
myös julkisuutta kiinnostava, joten Ra-
kennustyöväen liitto otti kohteen eritys-
tarkkailuun. Työmaalla oli paljon erilai-
sia lakkoja ja istumisia.

Työ oli teknisesti erittäin vaativa ja 
silloin alkaneen öljykriisin seurauksena 
materiaalien hinnat nousivat huimasti 
sekä niiden hankinta vaikeutui. Työvoi-
masta oli Helsingin seudulla pulaa, joten 
työvoimaa oli rekrytoitava kauempaa. 

Vesi-Pekasta ja OMP:stä saatujen hen-
kilöiden lisäksi palkkasimme myös työn-
johtoon henkilöitä ulkopuolelta. Heitä 
Vesi-Pekka pystyi hyödyntämään työmaan 
jälkeen alkaneissa Libyan kohteissa (Raimo 
Karjalainen, Väinö Kesänen, Seppo Turu-
nen). Telakkatyö saatiin kunnialla valmiik-
si. Se oli  nuorelle insinöörille erittäin opet-
tavainen rakennushanke.

Metrotunneli 
Melkein kuin vahingossa saimme vuon-
na 1975 Helsingin kaupungin Metro-
toimistolta urakan kahden vierekkäi-



192

sen metrotunnelin louhimisesta Haka-
niemen torilta Rautatientorin kulmaan 
Kluuvin ruhjeeseen asti. Työhön sisältyi 
myös Kaisaniemen metroaseman lou-
hinta ja tunnelin vahvistustöitä. Poraus-
jumboja oli jo silloin käytössä, mutta 
ne eivät vielä olleet riittävän kehittynei-
tä ja toimintavarmoja. Lähdimme teke-
mään louhintaa vanhanaikaisesti mies-
työnä polvisyöttökoneilla saksilava-au-
tojen avulla. Onnistuimme kokoamaan 
erittäin hyvän urakkaporukan ja aliura-
koitsijat, jotka Korkeelan Jukan johdol-
la hoitivat työn erinomaisesti. Vähäisiä 
poikkeuksia lukuun ottamatta vältyttiin 
tärinä- ja muilta vahingoilta, vaikka rä-
jäyteltiin kaupunkialueella rakennusten 
alla.

Eräänä päivänä minulle soitti eräs 
rouva, joka oli pankinjohtajana Kaisanie-
men KOP:ssä.  Hän kertoi työstä pääs-
tyään hakeneensa lapset tarhasta ja ryh-
tyneensä laittamaan heille ruokaa, kun 
poliisi soitti heti klo 17 jälkeen ja ker-

toi, että pankin holvin hälytys on taas 
lauennut. Rouva kysyi voidaanko jotain 
tehdä, ettei hän joutuisi jatkuvasti kes-
keyttämään askareitaan ja lähtemään Es-
poosta pankkiin sulkemaan hälytyksiä. 
Me emme ylittäneet tärinärajoja ja nou-
datimme sovittuja räjäytysaikoja, mutta 
muutimme niitä siksi ajaksi kun etenim-
me KOP:n alla.

Metrotunneliurakan jälkeen teim-
me samalla työryhmällä Päijännetunne-
lin ajotunneleiden louhintaurakan sekä 
Metrotoimistolle useita muita urakoita.

Vuosaaren työmaalta ja edelleen met-
rotunnelin ja Päijännetunnelin louhinta-
työmailta on jäänyt mieleen kaksi erin-
omaista työnjohtajaa; Veikko Forsberg ja 
Antti Janhunen, jotka kokemuksensa ja 
sitkeytensä ansiosta sopeutuivat monen-
laisiin vaativiin töihin.

Rahjan satama
Merkittävä työ oli myös Rahjan sata-
man syventäminen ja uuden laiturin ra-
kentaminen. Urakkakilpailun voitta-
nut Vesi-Seppo oli ehtinyt aloittaa työt, 
mutta ajautui muista syistä konkurssiin 
ja Kalajoen kunta kutsui Vesi-Pekan so-
pimaan urakasta. Työt tehtiin kuivatyö-
nä kahtena talvena. Ensimmäisenä talve-
na ulkopuolelta ajetusta moreenista ra-
kennettiin ensimmäinen työpato altaan 
sisäosaan. Altaan sisäosa syvennettiin ja 
moreenimassat ajettiin altaan ulko-osan 
noin 500 metrin pituiseen patoon. Ke-
väällä sisäpato oli purettava ja allas otet-
tiin laivaliikenteelle. Seuraavana syksynä 
ulompi pato tehtiin valmiiksi ja sen sisäl-
lä kuivatyönä syvennettiin altaan ulom-
pi osa sekä tehtiin laiturin rakennustyöt. 
Työn aikataulu oli kireä, koska laivalii-
kenne satamaan saatiin keskeyttää vain 
talvikauden ajaksi. Suurin riski työssä oli 

Tunneliporausta polvisyöttölaitteella. (Pauli Soik-
keli)
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padot, jotka piti rakentaa paikalta saa-
tavista patomateriaaliksi huonohkoista 
moreenimassoista. Onnistuimme heti 
työn alussa palkkaamaan Vesi-Seposta 
vapautuneen Markku Latikan työmaan 
päälliköksi ja myöhemmin laituritöihin 
Jarmo Yletyisen. Molemmat ovat tehneet 
paljon merkittävää työtä Vesi-Pekassa ja 
sen seuraajayhtiöissä.

Tallinnan viljakompleksi
Viljakompleksi oli ensimmäinen vaihe 
Muugan suuresta satamasuunnitelmasta. 

Suuren viljasiiloston  lisäksi työhön 
kuului junalastausasema, konetorni, pur-
kaus- ja lastauslaiturit, kuljettimet, sosi-
aali- ja laboratoriorakennus sekä alueen 
tiet, rautatiet ja kunnallistekniset työt. 
Lisäksi urakkaan kuului kaikkien raken-
teiden suunnittelu suomalaisen raken-
nuskäytännön mukaisesti Neuvostolii-
ton normeja noudattaen.

Suomalaisilla urakoitsijoilla oli hy-
viä kokemuksia juuri päättyneistä Kos-
tamus-urakoista ja uskottiin, että tästä-
kin urakasta alkaa vuosia kestävä miljar-
dihanke. Neuvostoliittolainen tilaaja oli 
kehittynyt rakennuttamisessa ja kilpai-
lutti urakoita suomalaisten ja muiden 
eurooppalaisten urakoitsijoiden kesken, 
joten urakkahinta oli melko tiukka.

YIT, Perusyhtymä, Vesto, Vesi-Pekka 
ja OMP muodostivat Portal-Group yh-
teenliittymän, joka toteutti työn yhteis-
työssä länsisaksalaisen Buhler-Miag lai-
tetoimittajan kanssa. Suunnittelussa käy-
tettiin useita suomalaisia suunnittelutoi-
mistoja. Laitureiden suunnittelijana oli 
Insinööritoimisto Lauri Pitkälä.

Portal-Groupin hallinto oli vahvas-
ti organisoitu. Hallituksessa oli viiden 
osakkuusyhtiön toimitusjohtajat vuori-
neuvos Kauko Maijalan johdolla ja joh-
toryhmän muodosti yhtiöiden “kakkos-
miehet” Teuvo Ali-Tolpan johdolla. 

Tallinnan viljasataman suunnitelmapiirros. (Pekka Arppe)
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Työmaaorganisaatio muodostettiin 
yhtiöistä valituista ja ulkopuolelta pal-
katuista henkilöistä. Minulle lankesi työ-
maan päällikön tehtävät.

Tilaaja oli sopimuksessa edellyttänyt, 
että työ toteutetaan suomalaisella kalus-
tolla sekä työvoimalla ja piti koko ajan 
tiukasti kiinni tästä vaatimuksesta. Meil-
lä oli jonkin aikaa ruokalassamme töis-
sä eestiläinen Lilja, mutta kun valvojat 
sen huomasivat oli hänenkin lähdettä-
vä, koska Neuvostoliitossa oli kuulemma 
työtä omille kansalaisille. Suomalainen 
työvoima, jota enimmillään oli lähes 800 
henkilöä oli hyväkin asia, mutta aiheut-
ti melkoisesti lisäongelmia. Henkilöi-
den rekrytointi, kuljetukset, majoitus ja 
ruokahuolto piti hoitaa. Tilaajalle kuu-
lui työlupien myöntäminen, laivakulje-
tukset Georg Otsilla, majoitustilojen an-
taminen ja bussikuljetukset työmaan ja 
majoitustilojen välillä. Meillä oli käytös-
sämme kolme kerrostaloa Lasnamäessä ja 
Mardussa, tarvittiin kaksi omaa kauppaa 

ja koulu suomalisille lapsille, koska osal-
la toimihenkilöistä oli perhe mukanaan. 
Viina ja muut palvelut olivat Neuvosto-
liitossa silloin halpoja, varsinkin epävi-
rallisella kurssilla vaihdetuilla ruplilla, 
joten monen hyvänkin työntekijän ko-
mennus jäi lyhyeksi vapaa-ajan ongelmi-
en vuoksi.

Tilaajalle kuului raaka-ainetoimituk-
sia kuten sementti, kiviaineet, harjate-
räkset sekä sahatavaraa ja polttoaineita 
sopimuksessa mainittuihin määrin asti. 
Onneksemme sopimuksen määrät oli 
sen verran reilut, että toimituksissa ole-
va “hukka” ei aiheuttanut suurempia on-
gelmia. Toimitusten aikataulut sen sijaan 
olivat jatkuva riesa.

Viljakompleksi sijoittui kokonaan 
mereen täytetylle alueelle. Tilaaja oli en-
nen työmme alkamista  aloittanut alu-
een täyttötyöt ja jatkoi täyttöjä ja sata-
man ruoppaustöitä urakkamme aikana. 
Kantava pohja oli siiloston alueella yli 
20 metrin ja laitureiden alueella  25 - 

Tallinnan satamaurakka on valmistunut ja alueella vallitsee rauha. (Pekka Arppe)
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35 metrin syvyydessä. Koska rakentei-
den kuormat olivat suuria, tarvittiin erit-
täin paljon paaluja. Siiloston ja raken-
nusten alueella käytettiin Vibrex-paaluja, 
joiden 60 cm:n läpimittainen teräsput-
ki juntattiin alapäästään tulpattuna kan-
tavaan pohjaan, raudoitettiin, täytettiin 
betonilla ja teräsputki vibrattiin ylös jol-
loin maahan jäi raudoitettu betonipaa-
lu. Pistolaiturin paalut olivat 120 cm:n 
teräsputkipaaluja. Raskaiden ja osittain 
vinoon lyötyjen paalujen  paalutukses-
sa YIT:n “Kaarina”-paalutusaluksella oli 
suuria vaikeuksia.

Siiloston 48 siiloa valettiin kahtena-
toista noin 90 m korkeana liukuvaluna. 
Lisäksi liukuvalettiin myös konetorni ja 
junalastausasema joten liukuja tuli kaik-
kiaan neljätoista, joista kukin viikon-
lopuiksi keskeytyvänä kolmivuorotyö-
nä kesti noin kuukauden ajan. Yli vuo-
den jatkuneissa liukuvalutöissä oli aluk-
si vaikeuksia, mutta kun onnistuin saa-
maan Vesi-Pekasta Voitto Gavanderin 
niitä johtamaan, työ alkoi sujua.

Alkuvaikeuksista huolimatta työ val-
mistui sopimuksen mukaisessa kolmen 
vuoden ajassa, mutta Neuvostoliitossa 
alkaneiden ongelmien vuoksi sataman 
jatkoprojektit eivät silloin toteutuneet. 
Tämä jäi minulle viimeiseksi työmaak-
si Vesi-Pekassa.  Myöhemmin Viron it-
senäistymisen jälkeen Muugan satamaa 
on erittäin paljon laajennettu ja olen ol-
lut Terramaren mukana useissa projek-
teissa sielläkin.

Jukka Korkeela

Kesätöissä
Vesi-Pekkaan pääsin toisen opiskeluvuo-
den jälkeen kesätöihin. Allan Eklund ja 
Juha Tenkanen palkkasivat minut Tap-
puvirran väylätyömaalle työnjohto-op-
piin. Se kesä oli hyvin opettavainen. Sain 
tutustua ruoppareiden hienoon elämän-
tapaan.

Esimerkkinä rasvarina toimineen 
Pikku-Matin lakanat. Paloniemen Mat-
ti osti pakan lakanakangasta ja veti siitä 
tarpeellisen osan vuoteelle ja jätti lopun 
pakan tyynyksi.

Lakanoiden vaihdon tultua tarpeelli-
seksi, Matti kelasi pakkaa auki ja taas oli 
puhdas lakana. Näin jatkui kunnes tuli 
pakan kääntöaika. Kun molemmat puo-
let oli käytetty, pakka jouti roskiin.

Raitiotiellä
Valmistuin rakennusmestariksi Helsingin 
teknillisestä koulusta vuonna 1967 tie- ja 
vesirakennuslinjalta. Työpaikka Vesi-Pekas-
sa oli jo valmiina. Ensi töikseni jouduin 
perehtymään Helsingin kaukolämpöra-
kentamiseen. Veikko Forsberg oli tehnyt 
niitä töitä jo usean vuoden ajan joten oli 
helppo olla Veikon kaverina. 

Mieleeni on jäänyt niistä töistä työn-
johtaja Ville Mattila, joka oli tutkimassa 
Hämeentien ja Sturenkadun risteyksessä 
raitiotien alla olevaa kaivantoa.
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Nähdäkseen paremmin hän otti pari 
siltalankkua pois kiskojen välistä. Ville 
nosti syntyneestä aukosta päätänsä kat-
soakseen sijaintiansa. Raitiovaunu tuli 
samalla hetkellä ja pyyhkäisi Villen ha-
tun mennessään. Onneksi ei sattunut pa-
hemmin, mutta tapahtuman jälkeen Vil-
le lähti viljelemään kotitilaansa todeten, 
että siellä eivät ainakaan raitsikat tapa.

Maalitaulu
Vuonna 1968 minut lähetettiin Luikun 
Martin työmaalle Vanttauskoskelle.

Louhinnasta jäi patteja ja kynsiä joi-
ta poistettiin jälkityönä. Kuljetusurakoit-
sijana oli Malmin Samppa. Hänen isot 
autonsa olivat louhittavan voimalaitos-
kanavan laidalla. Pyysin Samppaa suo-
jaamaan kalustonsa tai siirtämään sen 
ampumisen ajaksi pois. Hän vain lupasi 
tarjota illallisen sille työnjohtajalle, jon-
ka vuorossa kivi osuu hänen kalustoon-
sa. Kyllä yritettiin nallituksella ja räjäh-
dysaineen määrällä saada osumia, mutta 
emme onnistuneet kertaakaan.

Neulapato
Mikko Sipinen, jota en tuntenut aiem-
min, kutsui minut huoneeseensa ja ky-
syi, voisinko lähteä Iisalmen maalais-
kuntaan rakentamaan neulapatoa. Olin 
vuonna 1969 innokas saamaan oman 
työn ja ilmoitin halukkuuteni, vaikka 
en ollut koskaan kuullutkaan neulapa-
dosta. Katsoin tietosanakirjasta, mikä on 
neulapato ennen kuin avasin suunnitel-
mamapin. Mikko antoi minulle hyvän 
haasteen kertomalla, että jos työ menee 
100 000 mk (130 000 €) perseelleen, se 
on sujunut lasketusti.

Siihen aikaan ei ollut valmisbetonia 
saatavissa Iisalmen maalaiskunnassa, jo-

ten betoni oli tehtävä työmaalla. Pohja-
laattaan meni noin 1500 mottia betonia 
ja silloin oli kylmä talvi. TVL:n valvoja 
ei antanut aloituslupaa tammikuussa en-
nen kuin lämpötila on lähellä nollaa.

Odottelimme muutaman päivän 
ja pakkanen vain oli 30 asteen vaiheil-
la, kunnes hermot meni. Kaikki höyry-
myllyt olivat käynnissä ja hiekat ja ve-
det lämpimiä. Puhalsin eräänä aamuna 
mittarin suojan puolelle ja herätin val-
vojan. Hän katsoi mittaria ja sanoi ”ko-
neet käyntiin”.

Puolen tunnin kuluttua hän tuli 
luokseni ja määräsi, että työt pitää py-
säyttää, kun taas on pakkasta lähes 30 
astetta. Ilmoitin, että emme voi, työ on 
tehtävä yhtäjaksoisesti. Tästä suuttunee-
na hän soitti esimiehellensä Kuopioon 
ja pyysi häntä tulemaan paikalle välit-
tömästi. Insinööri soitti minulle ja ky-
syi mikä on tilanne ja kerroin, että kaik-
ki on ok. Hän tuli kuitenkin illalla käy-
mään omalla ajallaan ja hänellä oli ”salk-
ku” mukanaan. Minun olisi pitänyt kes-
kustella hänen kanssaan, mutta en ehti-
nyt kovin pitkää aikaa istumaan toimis-
tossa, koska valutyö oli käynnissä. Kävin 
aina välillä työmaalla ja kerran olin siellä 
vähän pidempään. Tultuani toimistoon 
piti antaa selitys viipymisestäni. Keksin, 
että saappaani ovat niin kuluneet, että en 
päässyt joen törmää ylös, vaan jouduin 
kiertämään.

Valut sujuivat ja insinööri lähti ko-
tiin. Seuraavana aamuna ihmettelin, 
miksi leijonalaattainen musta auto oli 
taas työmaalla. Selvisi, että kuljettaja toi 
urakoitsijan vastaavalle mestarille uudet 
varsiremmillä varustetut Nokia -merk-
kiset kumisaappaat, ettei tarvitse kiertää 
pitkiä matkoja. Niillä saappailla kävelin 
monta vuotta.
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Runnin betonimassa ei jäätynyt, vaan 
tehtäväksi tuli massiivisen laatan ylikuu-
menemisen estäminen. Työ saatiin val-
miiksi ja se jopa tuottikin jotain.

Tunnelilouhintaa
Vuonna 1974 Mäkelän Tarmo oli saa-
nut selville, että metron rakennusurakka 
välillä Siltasaari Mikonkatu oli lähdössä 
liikkeelle ja että Vestolla, joka oli tehnyt 
edellisen pätkän oli paras jumbokalus-
to ja parhaat mahdollisuudet urakkaan. 
Laskimme urakkahinnan vanhoihin ko-
ettuihin työmenetelmiimme perustuvana 
eli tunnelilouhinta tehtäisiin käsikoneil-
la käyttämällä saksilavoja ja paineilma-
poria. Saimme siitä huolimatta urakan. 
Sitä oli kiva tehdä, mutta urakan aikana 
sattui kaikenlaisia kommelluksia.

Esimerkkinä on päivä, jolloin kaik-
ki meni pieleen. Kompressorit pysähtyi-
vät ja vanhat mainarit odottivat tunne-
lissa, kunnes ilma virtasi jälleen. Välit-
tömästi tämän jälkeen saksilava putosi 
alas. Mainarit hermostuivat ja lähtivät 
kävelemään kohti ylöstulokuilua. Työn-
johtaja soitti tunnelin perästä ja ilmoit-
ti minulle porarien lähdön. Lähetin työ-
maan kirjurin läheiseen viinakauppaan 
ostamaan satsin, joka katettiin työmaan 
sosiaalitilan pöydälle. Kun porarit tuli-
vat hyvin vihaisina, saatoin kertoa, että 
pöytä on katettuna. Iltapäivä ja ilta ku-
luivat hyvin rattoisasti ja mainarit läh-
tivät kotiinsa. Seuraavana päivänä po-
rarit saapuivat kuka mihinkin aikaan ja 
nokkamies esitti venttatyölistan. Totesin 
kylmän rauhallisesti, että humalaisille ei 
makseta venttoja. Nauruksi se meni ja 
taas jatkettiin hyvässä hengessä.

Metroa louhittaessa syntyi tärinöitä, 
joita mitattiin erilaisilla tärinämittareilla. 

Jos arvot eivät ylittyneet, kaikki oli hy-
vin. Porarit osasivat hommansa ja pora-
sivat perään reikiä aina niin vähän, kuin 
uskalsivat. Tärinää syntyy sitä enemmän, 
mitä harvempi on reikäväli. Asetetuissa 
rajoissa kuitenkin pysyttiin, mutta siitä 
huolimatta tunnelin yläpuolella olevissa 
taloissa syntyi joitain vahinkoja.

Kerran sain ilmoituksen, että Kai-
saniemenkadun varrella olevan toimis-
tohuoneen katosta oli tullut rappauk-
set alas. Menin tietenkin katsomaan ja 
saatoin todeta, että osastopäällikön huo-
neen katosta oli rappaus pudonnut työ-
pöydälle. Hän kysyi, minne hän pöytän-
sä siirtää. Sanoin, että älä siirrä minne-
kään, sillä koko katto tulee alas seuraa-
valla kerralla. Niin myös tapahtui, jonka 
jälkeen kävimme korjaamassa vauriot.

Mikonkadun varrella oli hyvin vanha 
valokuvausliike ja siellä kuvia täynnä ole-
va varastohylly kaatui. Kuvalaatikot au-
kesivat ja kuvat olivat levällään lattialla.

Valokuvaamon omisti eräs vanha her-
ra. Hän vaati meitä asettamaan kuvat laati-
koihin ja laatikot takaisin hyllyyn. Tieten-
kin se oli meidän tehtävämme, sillä aihe-
uttamamme vahinkohan hyllyn kaatumi-
nen oli. Aloimme kerätä kuvia ja tietenkin 
samalla näimme kuvien aiheet. Kuvaamon 
omistaja huomasi tilanteen ja poisti mei-
dät liikkeestä sanoen, että hän	korjaa va-
hingot itse. Kuvat olivat aika kuumaa ka-
maa 1970-luvulla. 

Metrotyön jälkeen saimme Tarmon 
kanssa Päijänne-tunnelin viiden ajotun-
nelin louhimisen. Tällä työmaalla minul-
la oli ensimmäinen matkapuhelin.

Libyaan
Olin lomalla Ylläksellä perheeni kans-
sa, kun sain soittopyynnön pääkontto-
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riin. Sieltä kysyttiin lähtisinkö Libyaan. 
Vastaukseni oli heti myönteinen ehdol-
la, että perhe lähtee mukaan ja asun-
to järjestyy. Pakkasimme tavaramme ja 
10.6.1976 lähdimme kohti Libyaa.

Näin ennen lähtöämme Raumalla 
täyteen lastatun kuljetus-ponttonin ja 
tietenkin olin tyytyväinen näkemääni 
kalustoon. Olimme Zawiyan satamassa 
odottamassa hinauksen saapumista. Seu-
rasimme hinaajan lähestymistä ja ihmet-
telimme, kun hinauksessa oli niin vähän 
kalustoa. Huusin Kelloniemen Amille 
”Meri-Pekkaan”, missä muut? Ami näyt-
ti peukaloa alas, jolloin tilanne selvisi.

Työn aloitus oli hyvin lohduton. Ura-
kan maksaja ihmetteli, kun mitään ei ta-
pahdu. Vuokrasimme paikalliselta yrittä-
jältä vanhan kaivukoneen, jolla yritimme 
hämätä rakennuttajaa ja ehkä vähän it-
seämmekin. Tilanne oli katastrofaalinen. 
Ihmeen kaupalla saimme tuotettua Liby-
aan uusia laitteita ja sovittua paikallisten 
urakoitsijoiden kanssa erilaisista työteh-
tävistä.

Aallonmurtajaan tarvittavat kivet oli 
tuotava 100 km:n etäisyydellä olevas-
ta vuoristosta. Kivien hankinta ja kulje-
tusten hoitaminen jäi vastuulleni, kuten 
koko aallonmurtajan rakentaminenkin.

Aallonmurtaja
Ramadan alkoi juuri samaan aikaan, kun 
aallonmurtajan rakentaminen. Vesi-Pek-
ka oli palkannut tulkiksi egyptiläisen 
Said El Nahhal nimisen kaverin. Said 
puhui melko hyvin suomea, mikä oli 
tärkeätä, koska kielitaito meillä raken-
tajasuomalaisilla oli heikko. Kun muut 
menivät nukkumaan niin minä lähdin 
Saidin kanssa asioille.

Ramadanin aikana kaikki isot asiat 
tehdään auringon laskun ja illallisen jäl-

keen. Tuli siinä juotua kuukauden aika-
na eräskin teekupillinen. Nämä meidän 
yölliset vierailumme alkoivat tuottaa tu-
losta ja  työmaalle alkoi tulla tarjokkai-
ta, jotka tahtoivat kantaa ”iso kivi”, ku-
ten Said sen käänsi.

Hommasin itselleni paikallisen ajo-
kortin. Said oli taas tulkkinani, kun me-
nin paikallisen poliisipäällikön juttusil-
le. Hän otti meidät hyvin vastaan ja käs-
ki alaisensa tekemään ajokortin välittö-
mästi. Jäin seuraavana päivänä kiinni 
ylinopeudesta ja taaskin olimme tulkin 
kanssa liikkeellä. Jouduimme menemään 
poliisiasemalle saman päällikön juttusil-
le ja hänellä oli hauskaa, sillä hän oli an-
tanut minulle traktorin ajokortin, joka 
muutettiin siinä samalla oikeaksi kortik-
si. Poliisipäällikkö repi poliisin kirjoitta-
man sakon kaikkien alaistensa nähden ja 
sanoi minulle: ”Tee hyvä satama”.

Tämän tapauksen jälkeen minulla ei 
ollut mitään vaikeuksia virkavallan kans-
sa, vaikka liikennepoliisit ottivat minut 
aika usein kiinni milloin mistäkin syys-
tä. Kaiken kaikkiaan Libyassa työskente-
ly oli hauskaa ja yhteishenki varsinaisten 
vesipekkalaisten kesken oli hieno. Suun-
nattomat alkuvaikeudet yhdistivät tätä 
vanhaa kaartia entisestään ja työtä teh-
tiin yötä päivää.

Kyllä tietenkin joskus tuntui vaike-
alta. Esimerkiksi kun aallonmurtajan 
ulkopuolella ankkurissa ollut kuljetus-
proomu kiinnitysvaijerin katkettua ajau-
tui valmiiksi rakennetun aallonmurtaja-
osuuden päälle ja särki useita satoja do-
loja. Kun aallonmurtaja saatiin kuntoon, 
tuli saksalainen lautta valliin ja taas aloi-
tettiin alusta. Työ kuitenkin saatiin val-
miiksi ja sopimukseni päättyi.

Parin vuoden päästä sain puhelinsoi-
ton, että lähdetkö Libyaan, sillä myrsky 
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on rikkonut sen pahuksen vallin. Siinä 
oli ollut suunnitteluvirhe, eikä sitä tar-
vinnut takuutyönä tehdä. Pakkohan se 
oli lähteä korjaamaan, sillä ei ammatti-
etiikka antanut periksi jättää jälkeensä 
huonoa työtulosta. Valli korjattiin noin 
kuudessa kuukaudessa. Minulla oli vuo-
den sopimus, joten osallistuin myös 
muihin töihin Libyassa.

Rasvaa rattaisiin 
Zuoran satamassa oli laiva täynnä Tri-
polin puhelinkaapelointitarvikkeita ja 
pari konttia. Vesi-Pekan tulliasioita hoi-
ti eräs intialainen, joka oli aikaisemmin 
kunnostautunut Saudiarabiassa. Laiva ei 
päässyt satamaan ja olisimme tarvinneet 
niitä tavaroita.

Lähdin Zuoraan ja menin tapaamaan 
sataman päällikköä, jonka olin tavannut 
jo aiemmin. Hän puhui vielä huonom-
min englantia kuin minä, mutta van-
hojen kavereiden juttuhan luisti. Ilme-
ni, että hän on uusimassa videoitansa. 
Minä heti olin valmis ostamaan vanhat 
laitteet pois vanhoine filmeineen. Osto-
hinta oli tosin hiukan kalliimpi kuin uu-
den laitteen, mutta vanhojen filminau-
hojen hintahan voi olla mitä vain. Ei siis 
suinkaan ollut kysymys lahjonnasta. Lai-
va pääsi välittömästi laituriin ja purka-
minen alkoi. Ne videot kyllä päätyivät 
saman tien roskikseen.

Taikatemppu
Rakensin Hankoon troolarisataman kui-
valle maalle ja sen jälkeen ruopattiin vesi 
laiturin viereen. Laituri oli  noin 100 
metrin pituinen ja jostain syystä reuna-
muuria tehtäessä siihen syntyi silmällä 
havaittava mutka. Satamaa luovutetta-
essa piti virhe tietenkin eliminoida huo-

maamattomaksi. Asensin mutkan koh-
dalle puna-keltaisen laudan korostamaan 
virhettä. Kaikki työn luovutuksessa mu-
kana olleet henkilöt sanoivat, että on ih-
meellistä kuinka tuo lauta saa aikaiseksi 
mutkan laituriin.

Kuuluisassa saunassa
Olin Vesi-Pekassa yhteensä 16 vuotta. 
Kun Vesi-Pekka myytiin Hakalle, niin 
Aimo Maasilta kutsui minut Maa- ja ve-
sitekniikan tukeen. Työskentelin siel-
lä muutaman vuoden ja perustin sitten 
oman rakennusliikkeen.

Tamminiemen huvilan saneeraustyö 
oli mielenkiintoinen. Huvila oli tuol-
loin presidentti Urho Kekkosen asunto-
na. Urakkaan kuuluivat lämpökeskuksen 
uusinta, uusien öljysäiliöiden rakenta-
minen ja niihin liittyvät työt. Ukko asui 
kesän Naantalissa ja meillä piti olla työ-
rauha koko urakan ajan.

Olimme tehneet ulkolaudoitukset 
öljybunkkereille ja raudoittaneet ne val-
miiksi. Työn tässä vaiheessa linnanvou-
ti Raeste ilmoitti kylmän viileästi, että 
Ukko tulee yöksi ja montut umpeen. Il-
moitin Raesteelle, että ei onnistu. Känä-
simme jonkin aikaa ja lopulta hermos-
tuin ja sanoin kutsuvani lehdistön seu-
raamaan hullua työtä yhden yön takia. 
Kekkonen vietiin yöksi Naantaliin, sil-
lä presidentinlinnaan hän ei suostunut 
menemään.

Kun luovutimme urakkaa, sitä var-
ten piti kutsua palotarkastaja. Hän tar-
kasti urakkakohteet ja kertoi samalla te-
kevänsä koko kiinteistön palotarkas-
tuksen, kun sitä ei oltu tehty kai kos-
kaan. Hän kävi ullakoilla, jotka kaikki 
olivat täynnä pakkauslaatikoissaan ole-
vaa elektroniikkaa ja kodinkoneita, joita 
Kekkonen oli saanut lahjaksi. Palotarkas-
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taja kirjoitti pitkän paperin asioista mit-
kä pitää tehdä, jotta asiat ovat taas viran-
omaisten hyväksyttävissä. Toimitin pape-
rin linnanvouti Raesteelle. Raeste ilmoit-
ti, että mitään ehdotettuja toimenpitei-
tä ei tulla tekemään. Pyysin häntä ker-
tomaan asian palotarkastajalle. Ei kes-
tänyt kuin viisi minuuttia, niin palotar-
kastaja ilmoitti minulle olleensa vääräs-
sä paikassa ja pyysi hävittämään tarkas-
tuspaperin.

Saimme työn luovutettua ja sain sau-
noa kesätalkkarin kanssa Tamminiemen 
saunassa.

Paavo Kolari

Taivaan lahja
Syyskuun alkupäivinä vuonna 1970 
Vesi-Pekka etsi Leppävirran väylätyö-
maalle työnjohtajaa Savon Sanomien il-
moituksella. Olin edellisenä vuonna val-
mistunut Kuopion Teknillisen Oppilai-
toksen insinöörilinjalta ja mennyt sen 
jälkeen suorittamaan asevelvollisuutta-
ni. Armeijasta palattuani minulla ei ollut 
vielä tietoa työpaikasta. Näin ollen Vesi-
Pekan ilmoitus putosi kuin taivaan lah-
jana. Siihen aikaan lankapuhelinkin oli 
opiskelijalle harvinaisuus. Niinpä seu-
raavana päivänä suuntasin Leppävirralle 
työmaan vastaavan mestarin Martti Lui-
kun vastaanotolle. Martti tenttasi kandi-

daatin taustat ja työhalut - niitä totisesti 
oli - ja palkkasi minut töihin. 

Suojelusenkeli
Pian työt aloitettuani jouduin poralau-
talle vuoropomoksi. Leppävirran kapeik-
kojen tultua valmiiksi seuraava haaste 
oli Utö-Naantali väylän ruoppaus. Sii-
nä projektissa oli Vesi-Pekan henkilöstöl-
lä suojelusenkeli turvanaan. Kenelläkään 
meistä mukana olleista ei ollut minkään-
laista kokemusta avomeriolosuhteissa 
työskentelystä. Lautta ja sen varusteet 
olivat tämän päivän mittapuun mukaan 
hengenvaarallisia. Työt aloitettiin syk-
syä vasten avomeren tuntumassa Utön 
puoleisella osalla väylää. Poralautalla ei 
alussa ollut edes VHF-puhelinta yhtey-
den pitämiseksi ulkomaalimaan. Lautan 
pelastuslaitteisto oli minimaalisen mini-
min alarajalla. Oli ehkä pelastusliivit jo-
kaiselle lautalla työskentelevälle. Muuta-
ma läheltä piti tilanne sattui, joista kui-
tenkin selvittiin. Kenelläkään työmaa-
organisaatiossa taikka yhtiön johdossa 
ei ollut riittävän hyvää käsitystä avome-
ritöiden asettamista vaatimuksista teho-
kaan ja turvallisen työskentelyn takaami-
seksi. Vähitellen työn aikana nämä asiat 
selvisivät ja tarvittavat laitteistot ja väli-
neet hankittiin. 

Maailma aukeaa
Utön jälkeen seurasivat Sköldvikin, Tah-
koluodon, Kotkan ja muut suuret me-
riväyläprojektit. Kalusto ja työmenetel-
mät kehittyivät. Vesi-Pekan kilpailuky-
ky saavutti nopeasti ylivoimaisen aseman 
Suomen ruoppaustöissä ja vedenalaises-
sa louhinnassa. 

Ensimmäinen ulkomailla tehty ve-
denalaisen louhinnan projekti oli vuon-
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na 1976 alkanut Älvsborgshamnin sata-
ma-altaan louhinta Göteborgissa. Sitä 
seurasivat Luleån väylän louhinta ja 
Kööpenhaminan Lynetten jätevesiput-
kilinjan louhinta.

Vuosikymmenien aikana on kohdal-
leni sattunut lukuisa määrä vedenalaisen 
louhinnan ja ruoppauksen projekteja eri 
puolilla maailmaa. Olen havainnut, että 
verirakennusalan yhtiöt katoavat, mutta 
samat henkilöt ja koneet tulevat vastaan 
vuosi vuodelta.

Meriviemäri Intiassa
Ranskalainen yhtiö Spie-Capag oli saa-
nut Bombayn jätevesiviemäreiden raken-
nusurakan alkuvuodesta 1984. Urakkaan 
kuului mm. kahden erillisen noin 3000 
metrin meriviemärilinjan rakentaminen. 
Molemmat viemärit piti rakentaa kallioon 
louhittuun uraan. Suunnitellut putket oli-
vat 3,5 metrin läpimittaisia betoniputkia. 
Yksittäisen putken pituus oli 7,5 m ja pai-
no noin 75 tonnia. Louhitun uran poh-
jalle piti sepelistä tasata peti, jonka varaan 
putket oli tarkoitus asentaa.

Vesi-Pekka sai Spie-Capagilta put-
kiuran louhimisen ja ruoppaamisen ali-
urakkatarjouskyselyn toukokuun al-
kupäivinä 1984. Tarjouskysely oli tek-
nisten erittelyjen ja olosuhdekuvausten 
osalta niukka. Työ kiinnosti Vesi-Pekkaa 
ja yhtiön johto päätti lähteä kisaan mu-
kaan. Paavo Leppänen ja Teuvo Ali-Tolp-
pa määräsivät minut pikakomennuksel-
le Bombayhin perehtymään projektiin ja 
selvittämään tarvittavia yksityiskohtia. 

Maalaispoika Bombayssa
Olihan se kokemus takametsien maalais-
pojalle! Pitkän yölennon jälkeen unet ka-
risivat silmistä astuessani Bombayn ul-

komaan terminaalin ovesta ulos. Väen-
paljous, tungos, meteli ja epäjärjestys oli 
järkytys. Innokkaita laukunkantajia piti 
hätistellä tosissaan. Paikallisen tavan mu-
kaan kaikki yrittivät auttaa ruhtinaalli-
sen korvauksen toivossa. Jos tarjosit on-
nelliselle avustajalle kolikoita, he pyysi-
vät dollareita. Dollari oli siihen aikaan 
enemmän kuin intialaisen miehen päi-
väpalkka. 

Selvisin jotenkuten maahantulo-on-
gelmista, joten tarjousta laskemaan. Pal-
jon yksityiskohtia jouduttiin arvaamaan, 
koska varmaa tietoa ei ollut saatavil-
la. Tarjous jätettiin ja pian saimme kut-
sun neuvotteluihin. Neuvotteluja käy-
tiin Spie-Capgin toimistolla Pariisissa ja 
niitä jatkettiin Bombayssa. Projektin ai-
kataulu oli tiukka. Työt piti aloittaa vii-
meistään 15 syyskuuta 1984, heti kun 
monsuunikausi olisi ohitse. Bombayssa 
monsuunikausi osuu ajankohtaan 15.5-
15.9, jolloin työskentely rannikon tun-
tumassa on mahdotonta tuulten ja aal-
lokon takia.

Työvälineiden kuljetus 
Aliurakkasopimus saatiin hierottua val-
miiksi ja allekirjoitettua. Työn laajuu-
desta ja  lyhyestä kahdeksan kuukau-
den työajasta johtuen työhön tarvittiin 
2 poralauttaa ja 2 kuokkakauharuoppaa-
jaa. Vesi-Pekan kalustopakettiin sisältyi 
poralautat ”Pora-Eero” ja ”Pora-Pekka 
3”, kuokkakauharuoppaajat ”Koura 2” 
ja Lundqvist & Söneriltä ostettu ”Stor-
ken”,  itsekulkevat proomut ”Tiukka” ja 
”Taakka”, sekä hinaajat ”Terttu” ja ”Tert-
tu 2”. Lisäksi mukaan tulivat vielä tar-
vittavat varaosat, työkalut ja tarvikkeet 
kontteihin pakattuna. Kaluston siirtämi-
seen toiselle puolelle maapalloa tarvittiin 
erikoiskuljetus. 
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Sopiva telakkalaiva löytyi ja kulje-
tussopimus tehtiin. Kuljetuksen hin-
ta oli 650 000 dollaria (1,2 milj. €). 
Aluksen odotusaika maksoi 6500 dol-
laria (12 000 €) vuorokaudelta. 

Kalusto lastattiin Uudenkaupungin 
edustalla ”Dockexpress 12” alukseen. 
Bombayssa piti olla viimeistään syys-
kuun toisella viikolla. Purjehdusaika Su-
ezin kanavan kautta oli noin kolme viik-
koa. Kuljetukseen oli pakattu työmaal-
la tarvittavat räjäytysnallit. Emme ol-
leet osanneet hankkia nalleille Suomes-
ta vientilupaa. Luvan puuttumisen huo-
masi varustamon edustaja joka ilmoitti, 
että aluksen päällikkö ei ole saanut etu-
käteistietoa lastin räjähdysaineista. On-
gelma saatiin purettua nopeasti suoma-
laisen vastuuviranomaisen reilun suhtau-
tumisen sekä aluksen kipparin leppymi-
sen vuoksi.

Ensimmäiset merkit tulevista vaike-
uksista saatiin jo pari päivää kuljetusa-
luksen lähdön jälkeen. Saimme Ranskas-
ta teleksin, jossa käskettiin pysäyttää läh-
dön valmistelut. Tähän vastasimme, että 
siirtomatka on jo aloitettu sopimuksen 
mukaisesti. Seuraava ohje tuli välittö-
mästi: ”Raportoikaa sijaintinne joka päi-
vä”. Suezin kanavan ohitettuamme tuli 
käsky: ”Pysäyttäkää matka”. Alus ankku-
roitui käskyn mukaisesti. 

Syynä tähän soutamiseen ja huo-
paamiseen oli se, ettei Spie-Capag ollut 
muistanut anoa Intiasta kalustollemme 
maahantuontilupaa. Kun britit aikoi-
naan lähtivät Intiasta, jättivät he perin-
nöksi hitonmoisen byrokratian, hyvän 
oluen ja kohtuullisen hyvän rommin 
sekä ginin teko-ohjeet. En tiedä oluen 
enkä viinojen kehityskulkua sitten britti-
läisten, mutta byrokratian intialaiset oli-
vat onnistuneet kehittämään huippuun-

sa. Olipa asia mikä tahansa, jos sitä hoi-
taa brittiläinen lakimies, ranskalainen 
insinööri ja intialainen virkamies, se on 
hyvin lähellä ikiliikkujaa; tulosta ei tule. 
Byrokratiassa  jopa naapurimme lännessä 
jää diskuteerauksineen mitalisijojen ul-
kopuolelle. Kuljetusaluksemme makasi 
ankkurissa tasan kuukauden, jona aikana 
ranskalaiset uskoivat saneensa paperin-
sa kuntoon. Saimme purjehduskomen-
non kohti päämääräämme. Bombayssa 
lasti purettiin sataman redillä ja hinattiin 
sataman perukoille odottamaan tullisel-
vitystä. Ranskalaisten optimismi osoit-
tautui ennenaikaiseksi. Tulliselvityksen 
tekeminen lykkääntyi viikosta viikkoon 
milloin mistäkin syystä. Taisivat ranska-
laiset maan tavan mukaan käyttää voi-
teluakin. Liekö menneet rupiat vää-
rään rattaaseen, koska tulosta ei synty-
nyt. Asia vielä mutkistui, kun ranskalais-
ten paikallinen tullausagentti kuoli kes-
ken prosessin. Kaikki piti aloittaa alus-
ta. Vihdoin lähes 8 kuukautta myöhässä, 
juuri kun sopimuksen mukainen urak-
ka-aika alkoi  loppua, saivat ranskalaiset 
kalustomme tullattua. Kovalla tohinalla 
hinasimme kaluston Bombayn lahdelta 
Nariman Point niemen ympäri Mahim 
Bayn työmaa-alueelle. 

Redillä ollessa alusten pohjiin oli kas-
vanut useita senttejä paksu merieliöiden 
kerros, joka hidasti itse kulkevien alusten 
nopeuden jopa puoleen normaalista. Po-
ralauttoja työmaalle hinattaessa aallokko 
oli niin suuri että toinen ”Pora-Pekan” 
hydraulitorneista putosi mereen. Yrityk-
sistä huolimatta sitä ei onnistuttu pelas-
tamaan.

Uusi monsuunikausi oli tulossa. Ma-
him Bay ei tarjonnut juuri minkäänlais-
ta tuulensuojaa kalustollemme. Aallok-
ko kasvoi päivä päivältä ja töiden teke-
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minen oli vaarallista. Ranskalaiset halu-
sivat saada työt käyntiin mihin hintaan 
tahansa. Intialaisen tullauskäytännön 
mukaan maksetuista tulleista sai vaatia 
osan takaisin projektin loputtua lähtö-
tullauksen yhteydessä. Takaisinmakset-
tava summa pieneni maassaoloajan pide-
tessä ja jo vuodessa takaisin saatava osuus 
hupeni murto-osaan maksetuista tulleis-
ta. Spie-Capag oli vaatinut aliurakkaso-
pimukseen kohdan, jossa määriteltiin 
tarkkaan kuinka kauan projekti kestäi-
si ja sovitun valmistumisajankohdan jäl-
keen Vesi-Pekan piti siirtää kalusto pois 
Intiasta kahden viikon kuluessa. Alku-
vaikeuksista johtuen työtä ei voitu saa-
da valmiiksi 8 kuukauden sopimusaika-
na. Spie-Capagin painostuksesta huoli-
matta siirsimme kaluston takaisin Bom-
bayn redin kauimmaiseen nurkkaan suo-
jaan monsuunilta.

Lisähomma
Töiden alkua odotellessa oli ranskalais-
ten kanssa neuvoteltu lisätyösopimus 
putkikanaalin louhinnasta ns. vuorove-
sialueella. Ranskalaiset olivat suunnitel-
leet tekevänsä tämän työosan paikallisin 
voimin. Intialaisilla ei kuitenkaan ollut 
työhön soveltuvaa kalustoa. Vesi-Pekka 
suunnitteli työtä varten amfibioporalau-
tan, joka pystyi telojensa avulla liikku-
maan sekä maalla että matalassa vedes-
sä. Muunlaisella lauttakalustolla ei ollut 
mahdollista työskennellä vuorovesialu-
eella. Pauli Soikkeli oli idean kehittelijä. 
Amfibiolautta teki suunnitellut työt koh-
tuullisen hyvin. Louheen kaivu tehtiin 
laahakaivukone Lima 1250:lla. Se siir-
rettiin Intiaan Irakista. Myös Liman tul-
lauksessa oli ongelmia. Intialaisten tul-
limääräysten mukaan maahan ei saanut 
tuoda yli 10 vuotta vanhoja käytettyjä 
koneita. Kun näki koneen kunnon Ira-

Työkoneet odottavat Intiassa pääsyä Bombayn viemäriputkien pohjakaivantojen tekemiseen. ”Pora-Pek-
ka 3”, ”Pora-Eero”, ”Koura II” ja Kuokkaruoppaaja RH 75. (Armas Hänninen)
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kin työmaan jäljiltä, ei keneltäkään löy-
tynyt kanttia väittää konetta alle 10 ke-
säiseksi. Meitä ei oltu moisesta säännös-
tä informoitu, eikä siitä myöskään rans-
kalaiset tienneet. Spie-Capag onnistui 
ratkaisemaan pulman tullin kanssa. Nyt 
varmaan rupiat löysivät oikean osoitteen 
heti kerta laakista. Lima osoittautui ”yli-
ikäisyydestään” huolimatta oikeaksi va-
linnaksi. Kaukorannan Veikko ja kump-
panit olivat haluttuja myöskin ranska-
laisten omalle työosuudelle. Sattui usein 

että Limaa pyydettiin keikalle tekemään 
jotakin mihin intialaiset eivät pystyneet. 
Koska Veikko ei paljon kieliä puhunut, 
kysyimme tulkin tarvetta. Ensimmäis-
ten kertojen jälkeen vastaus oli aina: ”Ei 
tarvita, kyllä me Veikon kanssa pärjääm-
me”. Ammattimies näkee mitä pitää teh-
dä ja osaa hoitaa homman.

Työskentelyolosuhteet olivat suoma-
laisille oudot. Lämpötila oli joka päivä 
hellelukemilla. Päivittäinen vuoronvaih-
toliikenne hoidettiin autoilla, joissa oli 

Maalla ja vedessä toimiva poralautta.   
(Paavo Kolari)

Amfibioporalautta vuorovesialueella.   
(Paavo Kolari)

Lima 1250 vuorovesialueella. (Paavo Kolari)
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paikalliset kuljettajat. Työmaalla tehtiin 
2 x 12 tunnin vuoroja 7 päivänä viikos-
sa. Kotona Suomessa pääsi käymään 3 
kuukauden välein. Osalla suomalaisista 
oli jonkin aikaa perhe mukana. 

Santeri
Paikallista työvoimaa palkattiin aputöi-
hin. Halukkaita oli yllin kyllin. Meillä 
oli mukana projektissa Suomessa opis-
kellut ja täydellisesti suomea puhuva in-
tialaispoika Bushan Chander Dutt eli 
kavereiden kesken Santeri. Koska San-
teri hallitsi suomen, englannin ja paikal-
lisen kielen, oli hän oikea henkilö teke-
mään ehdokkaiden haastattelun ja anta-
maan valintasuositukset. Työskenneltä-
essä merellä uimataito oli eräs tärkeim-
mistä valintaperusteista. Koska Sante-
ri tunsi paikallisen ajattelutavan, ei hän 
uskonut yksittäisen kandidaatin vakuut-
teluun uimataidostaan. Niinpä Sante-
ri järjesti ryhmähaastattelun. Hän pani 
ehdokkaat seisomaan vettä täynnä ole-
van putkiuran varteen, ja  käski: ”Kaik-
ki uimataitoiset ja työhaluiset uikaa uran 
toiselle puolen ja takaisin”. Kaikki testin 
läpäisseet pääsivät töihin. 

Henkilösuhteet suomalaisten ja in-
tialaisten välillä olivat hyvät. Vesi-Pekan 
projekti oli haluttu työpaikka paikallisil-
le asukkaille. Joskus syntyi pientä sano-
mista, kun tavaroille löytyi yllättäen uusi 
omistaja. Onneksi Bombayn keskustassa 
oli joka viikko markkinat, mistä alkupe-
räinen omistaja pystyi halutessaan osta-
maan takaisin ”hukkaamansa” tavarat.

Liikenteen ihmeet
Intiassa on vasemmanpuoleinen liiken-
ne. Bombayssa se oli aika ajoin molem-
min puoleinen. Totuttelun jälkeen jot-

kut meistä uskaltautuivat ajamaan itse 
päivittäiset matkansa. Suomalaisella pe-
räänantamattomuudella ja paikallisia ta-
poja noudattaen ajaminen oli itse asiassa 
helppoa. Ainaisesta tungoksesta johtuen 
nopeudet olivat alhaiset. Piti vain muis-
taa kolme perussääntöä: minä ensin, älä 
aja kenenkään päälle, se jonka puskuri on 
etummaisena saa valita ajolinjan. Näillä 
pärjäsi ja äänimerkillä kuitattiin.

Koska projekti kesti kaksi vuotta ja 
asuimme suurimman osan ajasta samassa 
paikassa, tulivat mm. työmatkareitin ker-
jäläiset tutuiksi. Lähellä työmaata, eräis-
sä liikennevaloissa päivystivät tuulila-
sinpesijät. Kun autot seisahtuivat liiken-
nevaloihin, ryntäsivät tuulilasinpesijät 
puhdistamaan autojen laseja. Kieltämi-
nen oli turhaa, homma tehtiin ja jäätiin 
käsi ojossa odottamaan maksua. Erityi-
sen mieleenpainuvia olivat tyttö ja poika, 
jotka olivat iältään 10 vuoden kieppeil-
lä. He puhuivat englantia ja olivat tie-
tenkin uteliaita nähdessään vaaleita vii-
kinkejä päivittäin ajamassa samaa reittiä. 
Aina kun he huomasivat meidät jonossa, 
he ryntäsivät automme luokse ja ”pesi-
vät” tuulilasin. Maksu oli tietenkin mei-
dän mielestämme pennosia, mutta heille 
todennäköisesti ruhtinaallinen korvaus. 
Jossakin vaiheessa sanoimme, että emme 
maksa ikkunan puhdistuksesta, elleivät 
he ala laulaa suomeksi. Niinpä aina py-
sähtyessämme opetimme heille ”Ison ta-
lon Antti ja Rannanjärven” sanoja. Taas 
kerran pysähtyessämme valoihin, ”opetus-
lapset” tulivat oitis paikalle laulamaan ja 
tuulilasia puhdistamaan. Minulla ei ollut 
sopivaa rahaa mukana ja sanoin, ettei nyt 
tarvitse laulaa eikä pestä koska ”no mo-
ney”. Vastaus oli : ”No problems sir, pay 
next time”. Näin sitä tuli saatua luottoa 
Bombayn tuulilasinpesijöiltä.
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Viemäriputkikaivannot
Monsuuni kesti neljä kuukautta. Työt 
voitiin aloittaa 12 kuukautta alkuperäi-
sestä aikataulusta myöhässä. Normaalien 
alkuviritysten jälkeen työt saatiin vauh-
tiin. Kallio oli nuorta basalttia ja suhteel-
lisen helppoa louhia. Urakka Spie-Capa-
gin kanssa osoittautui todella vaikeaksi 
hallita. Ranskalaiset suorittivat uudet 
pohjatutkimukset ja porasivat kallionäyt-
teet molempien putkilinjojen kohdalta. 
Kalliota löytyi enemmän kuin alkuperäi-
sissä tutkimuksissa. Louhinnan aikana 
paljastui kuitenkin karmea totuus. Yh-
teensä  6000 metrin putkilinjoilta löytyi 
kalliota vain vajaan 2000 metrin matkal-
ta. Loppu oli savea. Reklamoimme asias-
ta Spie-Capagille ja pyysimme uusia oh-
jeita. Vastaus oli kutakuinkin ”pää kiin-
ni ja jatkakaa työtä mukisematta”. Tuli-
pahan louhittua intialaista savea.  

”Pora-Eero” Bombayssa laskuveden aikana. (Paavo Kolari) 

Intialainen panostaja ”Pora-Eerolla”.  
(Paavo Kolari)
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Rakennuttajan murheet
Spie-Capagin olisi ehkä kannattanut aja-
tella loppuun saakka ennen kuin antoi-
vat saven louhintamääräyksen. Meil-
le ruopattavat kuutiot moninkertaistui-
vat. Kallioluiska pysyi lähes pystysuora-
na. Saviluiska 5-6 m syvässä kaivannossa 
oli 1:4 - 1:5. Vastaavasti säästimme lou-
hinnassa. Suurin ongelma kuitenkin tuli 
ranskalisille putkea asennettaessa. Maa 
oli niin huonosti kantavaa putkilinjan 
pohjalla, että ohut tasauskerros kalliis-
ta sepelistä ei kantanut, vaan putket pai-
nuivat pehmeään maahan. Tästä johtuen 
liitosmuhvit murtuivat, eikä hommasta 
tullut mitään. Vesi-Pekkaa tämä murhe 
ei onneksi koskenut. Olimme luovut-
taneet kalliokaivannot ja reklamoineet 
muuttuneista olosuhteista. Käsky saven 
louhintaan oli ollut yksiselitteinen ja sitä 
oli noudatettu.

Putkilinjalta ”louhittua kalliota” proomussa. 
(Paavo Kolari)

Kalusto telakkalaivassa paluumatkalla Bombaysta. (Paavo Kolari) 
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Ranskalaiset kieltäytyivät maksamasta 
Vesi-Pekalle tehdystä työstä huomattuaan 
mihin olivat ajautuneet. Niinpä joudut-
tiin sopimuksen mukaiseen välimiesme-
nettelyyn, jonka piti tapahtua  Englannin 
lain mukaan. Kumpikin osapuoli taisteli 
ikään kuin puolueettomalla maalla.  Eri-
mielisyyksistä neuvoteltiin Spie-Capa-
gin kanssa useita kertoja, molemmat osa-
puolet tiesivät, että välimieskäsittely tuli-
si olemaan kallis prosessi. Yhteistä säveltä 
ei löytynyt ja asia meni niin pitkälle, että 
välimiehet olivat nimetyt, ja ensimmäi-
nen käsittelypäivä oli sovittu.

Noin viikkoa ennen ensimmäistä kä-
sittelypäivää tuli kuitenkin ranskalaisil-
ta vielä neuvottelupyyntö. Vastasimme 
pyyntöön olevamme valmiit neuvotte-
luun vain ja ainoastaan jos heillä olisi jo-
takin uutta esitettävää. Vesi-Pekan vaa-
timus ei ollut muuttunut miksikään. 
Spie-Capag ilmoitti, että kannattaa yrit-
tää. Niinpä matkustin Lontooseen Aar-
re Mäkelän ja Jukka Laurin kanssa. Neu-
vottelut aloitettiin aikaisin aamulla Vesi-
Pekkaa edustaneen asianajajan toimis-

tossa. Kun Spie-Capagin jo tutuksi käy-
nyt delegaatio astui huoneeseen, huoma-
sin heti heidän olemuksestaan, että pojat 
ovat saaneet käskyn, ettei kotiin ole palaa-
mista ilman sovintoa. Niinhän siinä sitten 
kävikin, että reilut 10 tuntia myöhemmin 
syntyi sopimus, jota oli tiukasti väännetty 
kaksi vuotta ja näin välimieskäsittely voi-
tiin perua. Sopu oli laiha, mutta varmasti 
parempi kuin välimiesmenettely. Kaikki-
en ongelmien jälkeen urakka ei ollut mi-
kään riemuvoitto. Taidettiin juuri ja juu-
ri saada kulut peitettyä.

Viemäriputket asuntokäytössä

Spie-Capagilla meni jatkossa huonom-
min. He eivät koskaan saaneet urakkaansa 
valmiiksi. Kävin Bombayssa vuonna 1988 
ja työmaa oli samassa vaiheessa kuin läh-
tiessämme sieltä keväällä 1986. Ainut asia 
mikä oli muuttunut, oli varastoon valet-
tujen betoniputkien määrä. Niitä oli koko 
projektin tarpeisiin. Putket oli varastoitu 
pystyyn, mutta osa niistä oli jo vallattu 
asumiskäyttöön. Vaaka-asennossa niistä 

Betoniset viemäriputket odottavat asentamista. (Paavo Kolari)
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oli tullutkin tasalämpöisiä yksiöitä pai-
kallisen hökkelikylän asukkaille.

Pekka Keskitalo

Tuhannen ja yhden työn tarina.
Lapin hanget kimaltelivat kauneim-
millaan huhtikuussa 1980, kun kutsu 
kävi Bagdadiin. YIT ja Vesi-Pekka oli-
vat muodostaneet työyhtymän vapaa-
ajan keskuksen rakentamiseksi Bagda-
din pohjoispuolelle Tigris-virrassa ole-
vaan Tajiat saareen, jonka nimi muuttui 
työn aikana Bagdad Islandiksi.

Ensi kosketuksen Bagdadiin ja työ-
maahan sain toukokuun lopulla lyhyel-
lä tutustumiskäynnillä kohteessa. Irak eli 
kukoistavaa aikaa ja Bagdad näytti ole-
van pelkkää rakennustyömaata. Torni-
nostureita näkyi kaikkialla ja urakoitsi-
joiden kylteistä päätellen rakennusyrit-
täjiä oli maailman joka kolkalta. Tämän 
lyhyen vierailun jälkeen jatkuivat valmis-
telut kotimaassa henkilöstön rekrytoin-
nilla ja kalustohankinnoilla.

Vapaa-ajan keskuksen rakentami-
nen oli valtava työ ja Vesi-Pekan henki-
löresurssit olivat vähäiset YIT:hen ver-
rattuna. YIT:llä oli jo paljon kokemus-
ta vientiprojekteista ja paljon kouliin-
tunutta väkeä. Tosin pitkäaikainen oles-
kelu kaukomailla ei näyttänyt sopivan 
kaikille. Kuumuus ja alkoholi näyttivät 
pehmittävän jopa aivotkin. Vesi-Pekassa 
saimme koottua pienen mutta sitäkin är-
häkämmän etujoukon, johon kuuluivat 
lisäkseni Aarne Uotila, Kalevi Hasi, Ris-
to Kupila ja Kalevi Järvinen.

”Rivitaloasutusta” Bombayn rantakadulla. (Paavo Kolari)
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Heinäkuun lopulla siirryin lopullises-
ti Bagdadiin. Finnair oli avannut suoran 
lentoreitin, niin paljon oli matkustavai-
sia. Taisivat olla pääosin urakoitsijoiden 
henkilöstöä.

Ensimmäinen työ oli tieyhteyden ra-
kentaminen saareen sekä asuntoalueen 
ja työmaarakennusten pystyttäminen. 
Aluksi asuimme hotelleissa ja kuljim-
me pikkubusseilla työmaalle. Eräs mie-
leen painuneista tapauksista oli oleske-
luluvan hankkiminen. Kävimme mone-
na päivänä lupavirastossa. Vierastyöläisiä 
oli Bagdadissa valtavasti. Tungos oli en-
nen kokematon. Jonot eivät liikkuneet 
mihinkään. Siellä mureni eräs nuoruu-
teni haaveista, kun jäin kahden mahdot-
toman isorintaisen bulgaarinaisen puris-
tukseen. Silloin tällöin jalkani tavoittivat 
lattian ja sain hiukan hengittää. Työt jat-
kuivat, saarelle nousi toimistot ja vieras-
työvoiman asunnot.

Mutta kaikki muuttui hetkessä. Aa-
mulla 23.09.1980 kello 6, juuri kun au-
rinko nousi, tulivat Iranin pommiko-
neet ja pommittivat Bagdadia. Tätä jat-
kui useita päiviä. Hotellin parvekkeelta 
näin mahtavia näytöksiä, kun ilmator-
junnan ampumat ohjukset ajoivat takaa 

hävittäjiä. Hälytyssireenit ulvoivat. Kau-
punki pimennettiin yöksi ja oli osittai-
nen ulkonaliikkumiskielto. Vierasmaa-
laisia alettiin evakuoida ja lähetystön 
määräyksestä poistuin maasta 1.10 vii-
meisten suomalaisten ryhmässä. Lennot 
oli lopetettu, joten edessä oli yli tuhan-
nen kilometrin linja-automatka halki au-
tiomaan Ammaniin, mistä Finnair nouti 
meidät kotiin.

Jo marraskuun lopulla tuli viesti, että 
maassa ei ole sotatilaa. Töitä on jatketta-
va tai tilaaja ottaa työmaan haltuun. So-
tatilan tunnustaminen olisi ollut tilaa-
jalle hankala  vaihtoehto. Tämä sotahan 
kesti 8 vuotta. Tosin Bagdad rauhoittui, 
rintamalinjat siirtyivät rajalle.

Lensimme 4.12.1980 Helsingistä 
Ammaniin ja pitkä aavikkotaival oli jäl-
leen edessä. Lähetystön itsenäisyyspäivän 
vastaanotolla tunnelma oli apea. Monet 
olivat kieltäytyneet lähtemästä uudelleen 
reissuun.

Työt käynnistyivät hiljalleen. Työn-
tekijät olivat pääosin Filippiineiltä. Teh-
täväni oli hoitaa maanrakennukseen liit-
tyvät hommat. Piti yhdistää saari man-
tereeseen, suojata alue reunapenkereel-
lä Tigris virtaa vastaan ja rakentaa alu-

Bagdadin työt ovat päässeet käyntiin.   
(Vesi-Pekan esite)

Luiskaverhousta tehtiin Irakissa 62 000 m2. (Vesi-
Pekan esite)
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eelle tekojärvi reunamuureineen. Mas-
soja piti siirtää alueella paikasta toiseen 
yli miljoona kuutiometriä ja tiivistää ne. 
Sota varjosti kuitenkin töitä ja eräässä 
vaiheessa tuli pula polttoaineesta. Jalos-
tamoja oli tuhottu ja armeija oli kaikessa 
etusijalla. Saimme polttoainetta vain asu-
misen ja elämisen ylläpitämiseen. Maan-
siirtokalusto oli pysäytettävä muutamak-
si viikoksi. Silloinen presidentti Saddam 
Hussein, poikien kesken Huttunen, vie-
raili esikuntineen pari kertaa työmaalla, 
valaen uskoa meihin rakentajiin. Hän oli 
kohtelias länsimaalaisille, mutta hyvin il-
keä omilleen. Kun paikalla ollut iraki-
lainen insinööri Samir esitteli työmaata 
Huttuselle, Samir ei hämmennyksissään 
muistanut montako paikkaa rakenteilla 
olevaan kalaravintolaan tulee. Hän oli 
saman tien entinen insinööri, eikä hän-
tä sen jälkeen työmaalla nähty.

Kun työmaatilat oli saatu kuntoon, 
perheitä muutti paikalle ja lapset meni-
vät suomalaisten urakoitsijoiden perus-
tamaan suomalaiseen kouluun. Elämä 

vaikutti kohtuullisen normaalilta. Mut-
ta sotatila jatkui. Eräänä päivänä saatiin 
vihiä, että juoksutus voimistuu nopeas-
ti Tigrisissä ja vedenpinta nousee useita 
metrejä. Pelättiin, että Iran pommittaa 
Bagdadin yläpuolisia Tigrisin voimalai-
tospatoja ja hukuttaa kaupungin. Tyh-
jentämällä altaat haluttiin torjua tällai-
nen mahdollisuus. Juoksutus voimistui 
ja vesi nousi nopeasti. Pelastettiin mitä 
ehdittiin, mutta muun muassa työmaal-
la ollut Lima 1250 jäi muutamaksi päi-
väksi veden saartamaksi. Koneen moot-
tori ei onneksi kastunut.

Kaikkihan valmistuu aikanaan. Pois-
tuin maasta 4.4.1982. Toista miljoonaa 
kuutiota massoja oli silitelty ja taputeltu 
paikoilleen. Maarakennustekniikan itä-
mainen korkeakoulu oli osaltani ohi.

Paljon muutakin Irakissa tapahtui. 
Miesmuisti on valitettavasti vain rajalli-
nen ja osin valikoiva. Monituhatvuoti-
nen historia oli käsin kosketeltavissa ja 
mikä parasta, Bagdad oli täysin miesten 
maailma.

Monipuolinen vapaa-ajanviettokeskus lähellä Bagdadia. (Vesi-Pekan esite)
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Heikki Turunen

Vuorotyö
Työmies päivät ahkerasti
ammatissaan puurtaa,
pakkasherra uutterasti
maat ja metsät huurtaa.

Kohta taasen päättymässä
on tää aamuvuoro,
mieli reipas iloinen
kuin laulais enkel kuoro.

Matka kotiin alkaa voi
ja sinne mieli palaa,
perhe siellä odottaa
ja lämpimästi halaa.

Kiitos Taivaan Isälle
kun antanut on työtä,
levolle taas mennä voi 
hyvän mielen myötä.

”Pora-Pekka 5” työssä Utön vesillä. Hydraulisilla 
laitteilla porataan 3,5 tuuman läpimittaista reikää 
130 cm minuutissa. (Heikki Turunen)

Poralautan vuoron vaihto Utössä. (Heikki Turunen)

Asuntolautta ”Hilma” Utön laiturissa.   
(Heikki Turunen)

”Poralautta yöllä työssä 
tuntureiden tähtivyössä,
tulet taivahalla loimuaa
aamun autereeseen katoaa.
Kallioon painuu poran retki
koittanut on kahvihetki.”
(Heikki Turunen)
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Seppo Lammi

Väärä markka
Libyassa suomalaisten keskuudessa kulki 
huhu, että paikalliset 20 dirhamin koli-
kot kävivät Suomen automaateissa mar-
kan kolikkoina. Markan arvo oli nelin-
kertainen. Todellakin kolikot olivat sa-
man kokoisia ja suunnilleen saman pai-
noisiakin. Loma-aikana Suomessa raha-
pelien pelaamisessa jäi jopa voitolle ja 
paikallisjunaliput VR:n automaateista 
sai halvalla.

Sami Saari

Sotatila sotasatamassa
Olin Benghazissa rakentamassa sotasata-
maa syksyllä 1977, kun Libyan ja Egyp-
tin välillä oli kriisitilanne. Libyan pans-
sarivaunuja kulki kohden Egyptin rajaa 
ja Libyan ohjukset käännettiin Egyptin 
suuntaan. Työmaallakin tapahtui. Sota-
satamassa vieraili kaksi sukellusvenettä. 
Eräänä päivänä libyalaiset sotilaat pyöri-
vät kumiveneellä satama-altaassa ja heit-
telivät käsikranaatteja. Satama-alueella 
oli 20 metrin korkuinen vartiotorni. Sa-
maan aikaan kun menin vuorotyöhöni 
klo 3 aamulla, kaksi vartiosotilasta kii-
pesi rynnäkkökiväärit kainalossa torniin. 
Myöhemmin vartiotorniin meni vartio-
päällikkö, joka vei lippaat nukkuvien 
vartiomiesten aseista. Herättyään var-

tiosotilaat etsivät epätoivoisesti lippai-
taan. Näin vain, että heti heidän tultu-
aan tornista alas, he saivat julman kuri-
tuksen. Vartiossa nukkumisen todellinen 
rangaistus ei ole tiedossa.

Leena Saari

Taikasana
Lähdin 2- ja 4-vuotiaiden tyttöjeni kans-
sa töihin Libyaan, missä mieheni Sami 
jo oli. Vesi-Pekan pääkonttorissa minua 
oli jo valmisteltu matkaa varten. Oli ke-
hotettu ottamaan vain aivan välttämät-
tömät matkatavarat mukaan, jotta maa-
han pääsy olisi turvattu. Edes kirjoja ei 
saanut viedä mukanaan.

Kun sitten saavuin Tupolevilla Beng-
hazin lentokentälle, siellä oli 40 asteen 
helle. Virkailijat yrittivät puolitoista tun-
tia selvittää minkä vuoksi tulin maahan 
kahden pienen lapsen kanssa. Kun yh-
teistä kieltä ei ollut, selittäminen oli vai-
keaa. Tilanne oli perin tukala. Lopulta 
löysin taikasanan. Se oli ”Vesi-Pekka”. 
Virkailijoiden ilme kirkastui ja olin ha-
vaitsevinani hymyn häiveen heidän kas-
voillaan, kun he löivät maahantulolei-
man passiini.

Torakat
Leenan mielestä Vesi-Pekan väki Libyas-
sa oli poikkeuksellisen mukavaa, säntil-
listä, fiksua ja lojaalia.

Eräänä yönä Esa Markkanen tuli 
asuntoomme ja sanoi: ”Ota Leena kamp-
peet mukaan ja tule siivoamaan asunto”. 
Vesipekkalaisia asui tyypillisessä Beng-
hazin keskustan kerrostalossa. Siivotta-
va asunto kuhisi torakoita. No kuntoon-
han asunto tuli siivoamalla hetkeksi, jon-
ka jälkeen siellä oli taas torakoita. Niihin 
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eivät edes myrkyt tehonneet. Esankin oli 
alistuttava. Nukutaan torakoiden kanssa, 
jos nukutaan.

Pentti Kaisti

Kiista lomavuoroista
Zawiyan öljyterminaalin huoltosataman 
aallonmurtajan muutostyö tehtiin vuosi-
na 1979-80. Aallonmurtajaan tarvittiin 
6 m3:n kokoisia betonikuutioita 2500 
kappaletta.

Kuutiot tehtiin liukuvaluna 16 kap-
paleen muodostelmassa, jossa oli 10-12 
kpl päällekkäin. Työtä tehtiin kahdes-
sa 12 tunnin vuorossa kuutena päivänä 
viikossa ja tahtina oli liukuvalu viikossa. 
Työhön oli palkattu suomalaisten, libya-
laisten ja tunisialaisten lisäksi 20 miehen 
suuruinen ryhmä turkkilaisia betonitöi-
hin tottuneita ammattilaisia.

Eräänä torstaina työpäällikkö Jukka 
Korkeela ilmoitti, että viikon kuluttua 
työmaa laitetaan yhteen vuoroon, jot-
ta turkkilaiset pääsevät sovitulle kotilo-
malle. Puolet turkkilaisista lähtevät vii-
kon kuluttua ja loput, kun ensimmäinen 
ryhmä on palannut lomaltaan.

Suomalaisten työntekijöiden tapana 
oli keskenään sopia lomavuoroistaan, 
jotka työnantaja yleensä hyväksyi. Jos 
joskus muutoksia tarvittiin, nekin sel-
visivät helposti. Tästä lähtökohdasta oli 

ymmärrettävää, että Jukka pyysi turkki-
laisia keskenään sopimaan lähtöryhmän-
sä. Hän halusi heiltä ryhmien nimilistan 
lauantaiaamuksi, jotta lentoliput voitai-
siin tilata.

Kun lauantaina tultiin työmaalle sel-
visi, etteivät turkkilaiset olleet kyenneet 
sopimaan nimilistasta. Useammalla turk-
kilaisella oli silmä mustana ja muitakin 
ruhjeita näkyi. Vääntö ryhmäjaosta oli 
ollut tosi kova ja jäljistä päätellen raa-
kakin. Jokaisella heistä oli erityinen syy 
päästä ensimmäiseen ryhmään. Sama-
na päivänä iltaruokailun aikana, jolloin 
molemmat vuorot olivat samanaikai-
sesti paikalla, Jukka pyysi turkkilaisten 
etumiestä järjestämään joukkonsa riviin 
ruokalan edustalle. Järjestäytyminen kävi 
nopeasti ja hyvin. Rivi oli suora kuin ar-
meijassa. Jukka komensi jaon kahteen ja 
ykköset kaksi askelta eteenpäin. Tämä-
kin onnistui tottuneesti ja ripeästi. Juk-
ka ilmoitti, että ykköset lähtevät lomal-
le viikon kuluttua ja kakkoset heidän pa-
lattuaan.

Turkkilaisten lomavuorot eivät jako-
hetkellä eivätkä myöhemminkään aihe-
uttaneet minkäänlaisia kommentteja tai 
protesteja, vaan kaikki hyväksyivät jaon. 
Näin muuta työmaahenkilöstöä häm-
mästyttänyt episodi oli onnellisesti ohi.
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Timo Maasilta

Libyassa
Isäni Aimo Maasilta oli Maa- ja vesitek-
niikan tuen hallituksen puheenjohtaja ja 
tätä kautta myös Vesi-Pekan hallituksen 
puheenjohtaja. Töitä hän teki pääasias-
sa kotona, joten yhtiö tuli tutuksi mi-
nulle jo nuorena poikana. Vaikutelmak-
si tuolloin jäi, että yhtiö oli jatkuvassa 
kriisissä.

Minä olin teekkariaikana kaikki kesät 
valtiolla töissä ja sinne jäin myös valmis-
tuttuani. Vuonna 1980 isäni sai minut 

lähtemään Libyaan, joka oli tullut hä-
nelle hyvin tutuksi. Pääsin ensin Vesi-Pe-
kan konttorille laskemaan Jussi Mäkelän 
apuna urakkatarjousta Es Siderin öljy-
sataman kunnostusurakasta. Urakkatar-
jouspyyntö oli tullut YIT:lle, mutta kos-
ka satamatyöt olivat Vesi-Pekan erityis-
alaa, työ laskettiin Vesi-Pekassa. 

Tarjottu projekti myös saatiin ja se 
päätettiin toteuttaa työyhteenliittymä-
nä, jossa Vesi-Pekalla oli enemmistö-
osuus.  Projektipäälliköksi tuli Keijo Ah-
desmäki YIT:stä. Myös raportoinnit to-
teutettiin YIT:n järjestelmien mukaises-
ti. Työn valmisteluajan olin YIT:n kont-
torilla, jossa minulle tarjoutui tilaisuus 
opetella heidän työmaaseurantajärjestel-
mänsä. Keijo oli ammattimies, joka oli 
ollut useilla saudityömailla. Hänen kans-
saan oli ilo tehdä töitä runsaat puolitois-
ta vuotta.  

Työ alkoi Libyassa Suomesta tuotu-
jen majoitus- ja toimistoparakkien kasaa-

Esko Tyynelä ja Timo Maasilta Es Siderin satamatyömaalla 1982. (Timo Maasilta)
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misella ja filippiiniläisen työvoiman vas-
taanottamisella. Ruokahuollosta Es Side-
rissä vastasi filippiiniläiskokki, joten rii-
si ja tonnikala tulivat tutuiksi. Työmaa-
alue oli tarkoin vartioitu öljysatama, jo-
ten me kaikki työntekijät olimme poika-
miessopimuksella. Naisia ei alueelle edes 
päästetty. Puhelinta tai teleksiä meillä ei 
työmaalla ollut käytössä, joten asiat piti 
hoitaa lähtemällä joko Benghaziin tai 
Tripoliin autolla. Matkaa oli satoja ki-
lometrejä.

Öljysataman kunnostustyöhön sisäl-
tyi lähes kilometrin verran laiturin uu-
simista. Koko laiturin pituudelle paalu-
timme 6-8 metrisen teräsponttiseinän 
veteen. Työhön tarvittava teräsmäärä oli 
niin suuri, että sen kuljettaminen tuon-
tisatamasta kuorma-autoilla olisi vaati-
nut satoja kuormia, kestänyt viikkoja ja 
maksanut paljon. Päätimme tuoda ma-
teriaalit suoraan Es Siderin satamaan, 
joka ei ollut tuontisatama ja jonne ei 

aikaisemmin oltu tuotu tavaraa. Lai-
turissa oli vain huoltoveneitä, joilla lii-
kennöitiin avomerellä tankattaviin öljy-
aluksiin. Satamaan tulevan väylän syvyy-
destä ei ollut tarkkaa tietoa. Työtä hel-
potti, kun Vesi-Pekka sai satamasta myös 
ruoppausurakan, johon joka tapauksessa 
tuotiin ruoppaaja ”Meri-Pekka”. Lisäk-
si satamaan piti saada tulli. Laiva saapui 
Hollannista ajallaan. Tullaus ja huolin-
ta onnistuivat värikkäiden vaiheiden jäl-
keen juohevasti ja laiva saatiin puretuk-
si omilla välineillä runsaassa kolmessa-
kymmenessä tunnissa. Ainoa tappio oli 
satama-alueella lievästi ruttaantunut pa-
kettiauto, joka oli puutteellisesti valais-
tu yön pimeinä hetkinä.

Aika Libyassa oli mielenkiintoista ja 
antoisaa, vaikka libyalainen kulttuuri jäi-
kin vieraaksi, koska elimme melko eris-
tyksissä öljysatamassa. Iltaharrastuksiin 
kuului skorpionien pyydystys ja valu lä-
pinäkyvään hartsiin.

”Meri-Pekka” Es Siderin satama-altaassa. (Timo Maasilta)
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Tapio Leinonen

Raslan projekti
Ensimmäinen työpaikkani Vesi-Pekas-
sa oli Libyassa. Mielestäni osoitti en-
nakkoluulottomuutta ottaa nuori vas-
tavalmistunut diplomi-insinööri suo-
raan töihin Libyaan. Työskentelin ensin 
puolisen vuotta Ericssonin puhelinverk-
kotyömaalla Tripolissa ja syyskuisen lo-
man jälkeen osoitteeksi tulikin Ras La-
nuf. Paikka oli Välimeren rannalla Tripo-
lin ja Benghazin välillä. 

Vesi-Pekka oli saanut öljynjalosta-
motyömaalta urakan, joka sisälsi meri-
vedenottamon ja jäähdytysvesien purku-
kanavan rakentamisen. Merivedenotta-
mo oli 130 m pitkä betonirakenne jon-
ka pohjalaatta oli noin 10 metriä me-
renpinnan alapuolella. Maaperä oli huo-
koista kalkki- ja hiekkakiveä eikä paikal-
la rakentaminen ollut mahdollista me-
restä suotautuvan veden takia. Vesi-Pek-
ka oli kekseliäästi tarjonnut vaihtoeh-
toa, jossa rakenne valmistettiin kuivalla 
maalla merenpinnan yläpuolella, ja sen 

jälkeen uitettiin ja upotettiin lopullisel-
le paikalleen.

Rasla oli monella tavalla kriisityömaa. 
Aikataulussa oltiin myöhässä, oli teknisiä 
ongelmia sekä vaikeuksia myös henkilös-
tön kanssa. Työmaalla oli monenlaisia 
persoonallisuuksia. Paavo Remes toimi 
projektipäällikkönä siinä vaiheessa kun 
tulin projektiin mukaan. Paavo oli tosi 
vauhdikas henkilö, joka johti joukkoja 
edestä päin. Hänen ongelmakseen muo-
dostuivat työmaan aikataulusta aiheutu-
neet paineet. Kesäsen Väiski tuli laitta-
maan työmaata kuntoon, mutta menet-
ti hermonsa tilaajan valtavasti meitä pai-
nostaessa. Sipisen Mikko oli noina kriit-
tisinä hetkinä se henkilö Vesi-Pekan joh-
dosta, joka tarttui asioihin ja vietti viik-
kokausia työmaalla johtamassa ja tuke-
massa. Opin todella arvostamaan Mik-
koa noina kriisin aikoina. Ne ajat olivat 
myös oman työelämäni korkeakoulu.

Noiden vuodenvaihteen kriisiaiko-
jen jälkeen työmaalle lähetettiin pro-
jektipäälliköksi Reijo Rasmus sekä työ-
maapäälliköksi Voitto Cavander. Työmaa 

Ras Lanufin työmaaleiri. (Tapio Leinonen) Ras Lanufin altaan kaivutyön aloitusta pohdiske-
levat Mikko Sipinen, Kari Koskinen ja Heikki Petti-
lä. (Tapio Leinonen)
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saatiin vähitellen järjestykseen ja kasuuni 
uitettiin helmikuussa 1981 ja upotettiin 
paikoilleen. Projekti päättyi loppuvuon-
na 1981. Työ ei tainnut olla tappiolli-
nen, jos ei voitollinenkaan. Taloudelli-
sesti raskaaksi projektin teki se, että be-
tonirakenne oli täynnä muutaman milli-
metrin tarkkuudella asennettavia pultte-
ja ja muita teräsosia, eikä niitä oltu otet-
tu huomioon tarjouslaskelmissa.

Suomalaista henkilöstöä oli enimmil-
lään yli 100. Sen lisäksi 60 intialaista ja 
jonkin verran filipiinoja ja turkkilaisia.

Elämä Raslassa oli värikästä. Ihmet-
telimme miksi wc-pöntöt eivät kestäneet 
ollenkaan intialaisten käyttämissä uusissa 
Huurteen parakeissa. Useat pöntöt hal-
kesivat ja irtosivat kiinnityksestä. Kun 
aloimme tutkia asiaa huomasimme, että 
intialaiset ovat tottuneet seisomaan  tar-
peillaan. He nousivat kyykkimään jalat 
wc-pöntön reunoilla. Eiväthän pöntöt 
sitä kestäneet.

Vaikea ongelma oli harmajan teko. 
Libyassa alkoholin käyttö oli ankara-
si kielletty, mutta eiväthän suomalaiset 
miehet pysty viinasta erossa olemaan. 
Harmaja oli vedestä, sokerista ja hiivasta 
tehtyä rankkia, josta tislattiin pontikkaa. 
Joskus rankkiin saatettiin lisätä sitruu-
noita. Ja välillä jano oli niin kova, että 
harmajaa juotiin suoraan. Siitä tietenkin 
seurasi monenlaisia harmeja. Jouduim-
me Reijon kanssa kaatamaan harmajaa 
maahan ja takavarikoimaan tislausväli-
neet, kun meno alkoi käydä ihan mah-
dottomaksi ja se vaikutti työntekoon.

Ongelmia oli myös 12 viikon välein 
pidettyjen kahden viikon lomien jälkeen. 
Osa porukasta jäi paluumatkalla Beng-
haziin, osa palautettiin työmaalta Suo-
meen. Mieleen jäi työntekijä, joka oli 
ryypännyt koko kahden viikon loman 
ajan ja sai työmaalle tultuaan juoppohul-
luuskohtauksen. Hän ei pystynyt nukku-
maan ja piti koko yön kahta sytkäriä kä-

Ras Lanufin merivedenottolaitoksen rakennustyöt ovat käynnissä. (Vesi-Pekan esite)
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sissään ja oli hädissään tulen sammumi-
sesta. Lääkärivaimoni hoiti useita ”juop-
pohulluja” ja useimmiten parissa päivässä 
heidät saatiin työkuntoon. Rekrytointi-
vaikeudet Suomessa heijastuivat Raslaan 
lähetetyissä miehissä, joiden taso oli hy-
vin kirjava. Huonoimmat eivät päässeet 
edes työmaalle asti.

Toiminta Egyptissä
Vesi-Pekka aloitti aktiivisen tarjoustoi-
minnan Egyptiin vuonna 1984. Jo en-
simmäinen tarjous oli vähällä onnistua. 
Tarjosimme Assuanin padon alakana-
van luiskien louhintaa ja vahvistamis-
ta. Urakkaneuvottelujen jälkeen olim-
me vakuuttuneita, että saamme urakan, 
mutta petyimme. Vaikka tarjouksemme 
oli paras ja edullisin, työ annettiin maan 
suurimmalle urakoitsijalle, joka oli Arab 
Contractors. 

Toimin vuodet 1985-86 vientipääl-
likkönä Vesi-Pekassa. Jatkoimme aktii-
vista tarjoustoimintaa ja tarjosimme mo-
nenlaisia töitä, joista useimmat liittyivät 
joko vesirakentamiseen tai turismiin. 
Vuoden 1985 toukokuussa allekirjoitim-
me sopimuksen Siemensin kanssa Kai-
ron puhelinverkkoon liittyvistä kanaali-
kaivutöistä. Urakkasumma oli noin 18,8 
milj. mk (5.2 milj. €). Urakan valuut-
tarahoitus tuli Länsi-Saksan kehitysapu-
rahoista. Siemens oli pettynyt paikalli-
siin urakoitsijoihin ja halusi luotettavan 
aliurakoitsijan. Työt aloitettiin syksyllä 
1985 ja ne valmistuivat syksyllä 1986. 
Urakka oli vastaavanlainen kuin Libyan 
Tripolissa vuonna 1980 tehty urakka.  

Risto Kupila palkattiin Vesi-Pekkaan 
ja hän lähti vetämään Egyptin toimin-
taa. Suomesta Egyptiin lähti myös Tapio 

Silvan sekä useita perheitä kuten Kupi-
lat, Jalkaset ja Rapatit. Agenttina Egyp-
tissä toimi Monir El Kholy, joka oli pal-
jon nähnyt arvokas herrasmies. Hänen 
kauttaan saimme monenlaisia kontakte-
ja egyptiläisiin tilaajiin ja Siemensin ura-
kassa hän välitti meille paikallista työ-
voimaa.

Siemensin urakkaa varten hankim-
me osaamista maanalaisten kaapelien 
ja putkijohtojen kartoituksesta. Palkka-
simme Vantaan kaupungilta Timo Pu-
hakan. Projektin aikana kehittelimme 
laajempaa hanketta, jonka tavoitteena 
oli kartoittaa Kairon maanalaiset kaape-
lit ja putket. Muita kumppaneita tuos-
sa hankkeessa olivat YIT ja Maa ja Vesi. 
Myöhemmin luovutimme YIT:n kans-
sa hankkeen kokonaan Maa ja Vedelle, 
koska se oli enimmäkseen konsulttityö. 
Maa ja Vesi toteutti tämän useamman 
vuoden hankkeen. 

Egyptin tarjoustoiminta hiipui vähi-
tellen Hakan otteen Vesi-Pekasta tiuken-
tuessa lähinnä Libyan ongelmien johdos-
ta ja lopulta tehtiin päätös Egyptin toi-
minnasta luopumisesta. Siemensin ura-
kan lisäksi Egyptissä toteutettiin vain 
pieniä korjaustöitä ulkomaalaisille yh-
tiöille.

Erityinen muisto Egyptistä jäi kevääl-
tä 1986, kun Kairossa puhkesi levotto-
muuksia, jolloin autoja poltettiin ja joi-
takin ihmisiä tapettiin. Olin Kairossa, 
kun sinne julistettiin ulkonaliikkumis-
kielto. Se matka meni pääosin Vesi-Pe-
kan työntekijöiden tilanteita selvitettä-
essä ja jännittäessä mitä kahinasta tulee. 
Kielto kesti muutaman päivän ja sitten 
työt pääsivät jatkumaan. 
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Heikki Pettilä

Libya opettaa
Heikki oli Libyassa pitkäaikainen pro-
jektipäällikkö ja aluejohtaja. Hän kuo-
li Tampereella 28.6.2006. Heikin vai-
mo, Ulla Pettilä, on kertonut mitä Li-
bya opetti Heikille:

Heikille itse työ oli mieluista. Suuret 
urakat hankalassa ympäristössä ja vastuu 
työntekijöistä ja yrityksen menestymises-
tä sopivat parhaassa iässä olleen miehen 
haasteeksi. Vieraan kulttuurin opiskelu 
ja uusien tapojen opettelu vaati paljon – 

niin erilaista se oli. Sopimuksen tekemi-
nen hämmensi suomalaisen, kun mikään 
sanottu ja sovittu ei ollutkaan varmaa. 
Oli kyettävä olemaan loputtoman kär-
sivällinen ja pitkämielinen. Heikki oppi 
sietämään neuvottelutilanteisiin liittyvää 
epätietoisuutta ja asioiden pitkäaikaista 
keskeneräisyyttä.

Libyassa oleskelu ei ollut herkkua. 
Gaddafin tultua valtaan maan olot huo-
nonivat, eikä mitään vastapainoa työn-
teolle ollut maassa tarjolla. Loppua koh-
den, kun Vesi-Pekan liiketoiminnassa 
syntyneet kohtuuttomat tulli- ja maksue-
päselvyydet kasautuivat, työnjohdon ase-
ma muuttui piinalliseksi. Kun Heikiltä 
otettiin passi pois, eikä kuukausiin ollut 
tietoakaan maasta ulos pääsemisestä, se 
riipaisi syvästi ja pysyvästi. Lopulta Suo-
meen päästyään Heikki ei enää halun-
nut matkustaa lomallekaan mihinkään 
arabimaahan. Kuvaavaa on, että pitkät 
Libyan aavikolla tehdyt ajomatkat tuli-

Libyassa käytettiin Suomesta tuotuja työmaaparakkeja. (Ulla Pettilä)
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vat mieleen piiskaavasta äänestä. Heikki 
oli tarkkana, että lipputangon naru sido-
taan kunnolla.

Kotimaahan jäätyään Heikki perus-
ti ATK-opiston Tampereelle ja opetti 
myös Kesäyliopiston opiskelijoita. Hän 
oli erittäin pidetty opettaja kärsivällisyy-
tensä, sydämellisyytensä sekä sovitusta 
kiinnipitämisen vuoksi, jotka ominai-
suudet olivat juurtuneet Libyassa. Heik-
ki sai ”Vuoden Kesäyliopisto-opettajan” 
arvon, ja kunniakirjassa mainittiin, että 
Heikillä on elefantin kärsivällisyys ja laa-
ja sydän.

Libyassa kotimaan arvostus kasvoi. 
Heikki oli kiitollinen että hyvään tulok-
seen pääsemiseksi täällä ei tarvitse juonia 
– voi olla rehellinen.

Kilpikonnat
Heikki on kertonut tarinan Matti Ky-
döstä eli ”Hitto-Matista”. Matti oli läh-
dössä Libyasta lomalle Suomeen. Hän 
päätti viedä lapsilleen takin taskussa 
kaksi pientä kilpikonnan poikasta, joil-
le piti tietenkin pistää myös syötävää tas-
kun pohjalle. Matka meni hyvin. Mat-
ti vietti mukavan kaksiviikkoisen koto-
naan Oulussa ja lähti sitten takaisin Za-
wiyaan. Perillä Libyassa hän huomasi, et-
tei muistanutkaan antaa kilpikonnia lap-
silleen.

Jukka Salaspuro

Nassikasta teini-ikään
Ensimmäinen muistoni maa- ja vesira-
kennustöistä on, kun nurmijärveläinen 
Pappani ja Mammani muuttivat Munk-
kiniemeen suurelta tuntuvaan neljän 
huoneen asuntoon.

Tämän mahdollisti Sirppujoen per-
kaamisen onnistuminen yli odotusten. 
Pappani työura kulki kunnan rakennus-

Työnjohtaja ja kymmenen lapiomiestä hommissa. 
Länskylänjoen perkaus Pyhtäällä kesällä 1926. 
(Jukka Salaspuro)

Ketjukauharuoppaaja Pyhtäällä 1926. Jukan isä 
istuu rännin päällä. Pappa ja Mamma seisovat 
kannella. (Jukka Salaspuro)



222

mestarista maanrakennusalan yrittäjäksi 
ja ketjukauharuoppaajalla operoijaksi. 

Lapsuudessani nimet Pellonraiva-
us ja Vesto olivat minulle sisällöttömiä. 
Ne olivat vain isäni työpaikkoja. Lapsen 
mielessä ainoa sisällöllinen muisto on, 
kun kesäksi muutettiin maalle. Silloin 
todella muutettiin, ja se tapahtui Veston 
tylppänokka Thamesilla, joka pikkutien 
jyrkähkössä ylämäessä nousi pystyyn la-
van varaan. Muuttoväki komennettiin, 
osa etupuskurin päälle ja osa hyttiin, jot-
ta saataisiin etupyörät maahan ja mat-
ka jatkumaan. Taisi olla takapainoinen 
kuorma.

Mihin nimi Vesi-Pekka pohjautuu 
en tiedä. Muistan vain ihmetelleeni ni-
meä kirppupeliä pelatessamme Hakari-
en asunnon lattialla, muistaakseni Nor-

denskiöldin kadun ja Mannerheimin 
tien kulmatalossa, koska parhaan kaveri-
ni nimi oli Pekka.

Aika pian alkoi kuitenkin selvitä, et-
tei Vesi-Pekka ollut enää isälleni pelk-
kä työpaikka. Urheilutermein kuvaten 
paremminkin ”verta, hikeä ja kyynelei-
tä”, mikä lopulta vielä konkretisoitui ras-
kaimmalla mahdollisella tavalla.

Raha oli varmaan eräs vanhempieni 
pääpuheenaihe. Nyt vanhempana minun 
on helppo ymmärtää, mitä panostuksia 
ja uhrauksia on vaatinut varsin koneval-
taisen yrityksen pyörittäminen. Ei rahoi-
tuslaitokset hevin rahaa tai vakuuksia an-
taneet, jos eivät yrityksen omistajat pan-
neet likoon omaa osuuttaan. Omistajat 
joutuivat kaivamaan rahat niin sanotus-
ti omasta perstaskustaan tai lainaamaan 
pankista vakuutenaan kaikki mitä omis-
tivat. Kyllä siinä hommassa vaadittiin 
myös ymmärrystä ja uskoa sukulaisil-
ta ja tuttavilta, joiden apua myös tarvit-
tiin. Vesi-Pekan meno muuttui 1960-lu-
vun lopulla, kun mukaan tuli ”pörssira-
haa”. Olisikohan ollut ensimmäinen vai-
he 1980-luvulla muotiin tulleesta nur-
kanvaltauksesta.   

Ei ne alkuajat varmaan kenenkään 
Vesi-Pekan omistajan perheille herkkua 
olleet. Taloudelliset sitoumukset, avio-
miesten ja isien jatkuva reissussa olemi-
nen sekä pitkät työpäivät vaikuttivat tie-
tysti normaaliin siviilielämään. Kukaan 
normaalijärkinen ei lähde tällaisiin hom-
miin, jos ei usko sen joskus myös palkit-
sevan. Oli hauskaa seurata, kun suuria 
onnistumisia tuli ja äijät ”liikuttunees-
sa tilassa” kehuivat toisiaan, alaisiaan ja 
tietysti Pekkojaan, Wiljamiaan, Aleksi-
aan, Marioniaan, Terriään ja muita ”poi-
kiaan”. Kyllä urakoiden onnistumiset ja 
epäonnistumiset kotioloissa aisti ja tun-

Jukka ja Veikko Salaspuro vappuna 1950.  
(Jukka Salaspuro)
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si. Näistä eniten mieleen painuneita ovat 
epäonniset Saimaan kanavan sortumiset 
ja Selkäsaaren ruoppaus.  

Lieneekö tupakanpoltto tarttunut 
minuun jo 1950-luvulla, kun vesipek-
kalaiset istuvat meillä kotona levitellen 
papereitaan ja pyöritellen laskutikkujaan 
huoneilma savusta sakeana. Työpäivät ei-
vät päättyneet konttorilla, vaan ne jat-
kuivat kotioloissa jonkun luona. Nimet 
Hakari, Forsberg, Ahonen, Laine, Kuusi-
luoto, Eklund, Alatalo ja Vanha-aho tun-
tuivat kuin olisivat osa perhettä. Erilai-
set Pekat, Limat, Catit ja Rustonit olivat 
kuin omia leikkikoneita. Paljon ne jo sil-
loin maata kaivoivat, ruoppasivat ja siir-
sivät. Nykyään vesipekkalaisten tapaami-
sissa niiden tehot ja määrät ainakin lop-
puillassa ovat jo moninkertaistuneet.

Alokas vesipekkalainen
Isälläni oli vankka mielipide. Jos poika 
aikoo päästä joskus johtaviin tehtäviin, 
on oppi työntekoon ja miehiin saatava 
kentällä. Äitini vastustuksesta huolimatta 
isäni lähetti minut Pomarkkuun Mäkky-
län Eetun ja Luikun Martin oppiin vuo-
den 1961 kesäksi. Oppia ainakin työajan 
jälkeisestä elämästä sain Martilta, jonka 
kanssa jaoin huoneen Eetun kämpän ylä-
kerrassa, sekä paikalliselta kansakoululta, 
jonne suuri joukko työmiehiä oli majoi-
tettu. Työnteossa ja lähinnä vaaituksessa 
oppia antoi Sepän Pentti, jonka askel oli 
kaksi kertaa normaalin pituinen miehen 
lyhyenlännästä olemuksesta huolimat-
ta. Limojen kuskit opettivat joen ylityk-
sen kauhassa matkustaen ja yleensä aina 
tuli ilmeisesti koneeseen joku vika, kos-
ka kauha hörppäsi ”vähän” vettä. 

Kesän 1962 Englannin työpajako-
mennuksen jälkeen suuntana oli vuon-
na 1963 Mussalon työmaa ja Peltosen 

Eskon koulutusjakso. En ollut koskaan 
ajanut puskukonetta, muta Eskon mu-
kaan sen oppii kyllä ajamalla. Hän pani 
minut yövuoroon louhospenkalle kuor-
mia vastaanottamaan ja puskemaan me-
reen. Kyllä vähän hirvitti, kun yksin oli 
ja ajatteli, että sortuukohan se penk-
ka. En tiedä oliko helpotus, kun pääsin 
pora-pojaksi. Kun porarit kuulivat, että 
olen ”ison johtajan poika”, he porasivat 
kalustonsa säännöllisin väliajoin jumiin. 
Sain moskalla ja pora-avaimella kilku-
tella oikein tosissani. Helppoa ei aluk-
si ollut pikku dumpperillakaan betonin 
ajo, kun kääntyvät pyörät olivat vääräs-
sä päässä.

Veikkolan tiellä vuonna 1965 Sipisen 
Mikko oli ”pääpomona”, johon en vie-
lä siinä vaiheessa enemmälti tutustunut. 
Myöhemmin kyllä opin tuntemaan hä-
net aika perusteellisesti alaisena, työpa-
rina ja esimiehenä. ”Pikkupomona” Mä-
kelän Jussi päätti heti simpauttaa ja pani 
kaatopaikkavahdiksi laskemaan sinne 
tuotavia jätemaakuormia. Antoihan Jussi 
vähän vastuullisempaakin hommaa ajo-
rampin louherakennustyön valvonnassa. 
Pienyrittäjän Komatsulla ramppi tehtiin 
ja nykyään melkein päivittäin ohi ajaes-
sani totean, että hyvä tuli, ei ole tarvin-
nut parsia.

Korjaamo Malmilla tuli enemmänkin 
kuin tutuksi. Siellä kului useampikin ke-
säloma ja talviloma ensin Kuusiluodon 
Erkin ja myöhemmin Soikkelin Paulin 
toimiessa korjaamon päällikkönä. Töihi-
ni kuului kaluston maalaushommia, ka-
luston purku- ja kasaustöitä ja huippu-
na autonkuljettajan homma, jossa piti 
hakea varaosia ja viedä materiaalia työ-
maille. Purkuhommissa oppi, ettei kos-
kaan voi varoa riittävästi. Sen jälkeen 
myös ymmärtää nykypäivän turvamää-



224

räyksien ja työturvallisuuden välttämät-
tömyyden. Purin Denverin poravaunun 
telalappuja ja ainoa keino oli lyödä pultit 
alakautta itseäni kohti. Eihän siinä ollut 
kypärää tai naamaria päässä ja niinhän se 
moska mosahti suuhuni ja etuhammas 
putosi kielelle. Seurustelin silloin nykyi-
sen vaimoni Helin kanssa. Kyllähän hän 
hämmästyi, kun olimme kahvilla ja väli-
aikainen etuhampaani tarttui munkkiin 
ja hymyni muuttui ”harvaksi”.

Aloitin yliopistolla vuonna 1966 ma-
tematiikan, fysiikan ja tietojenkäsittelyn 
opinnot. Sanoin isälleni, ettei mene kun 
muutama vuosi niin tietokoneilla laske-
taan urakat ja työmaiden seuranta ja ta-
loushallinto niinikään hoidetaan atk:lla. 
Isäni reaktiota ja vanhojen ainoiden oi-
keiden menetelmien ja tapojen vaalimis-
ta kuvaa se, että hän totesi, ettei sellaisia 
tietokoneita voida kehittää, joilla vesi- 
ja maanrakennusurakoita lasketaan. Sii-
nä tarvittava tieto ja taito on laskijoiden 
päässä olevassa koneessa ja kokemukses-
sa. Laskutikulla lasketaan ja välillä mais-
tellaan miltä hinta tuntuu. Sitten hae-
taan mielipide kollegoilta ja toteuttaval-
ta portaalta, joiden mielipiteitä hän to-
della arvosti.

Teknilliseen korkeakouluun minun-
kin tieni vei vuonna 1968. Loma-ajat 
menivät töissä  työnjohtajana ensin Ha-
minan väylällä vahtimassa norjalaisen 

Fröyn työskentelyä ja sitten Utön väy-
lällä poralautan vuoropomona.

Vesipekkalaisena kotimaassa
Vuonna 1972 alkoi kokopäiväinen ve-
sipekkalaisuus. Tähän oli syynä vuonna 
1970 solmittu avioliitto ja esikoisen syn-
tymä vuotta myöhemmin. Työt ja opis-
kelu piti yhdistää. Väylätyöt Tahkoluo-
dossa ja  Sköldvikissä saivat jatkoa Utöl-
le Kolarin Paavon asiantuntevassa alai-
suudessa, jonka aikana myös tein dip-
lomityöni vedenalaisesta louhinnasta. 
Vielä ennen ulkomaan hommiin läh-
töä ehdin olla Tarmo Mäkelän pedant-
tisessa alaisuudessa Vuotelakan telakka-
työmaalla. Siellä sain todeta vedenalai-
sen ja maanpäällisen louhinnan konk-
reettisen eron. Tullessani ruokatunnil-
ta takaisin joku kaveri istuskeli trakto-
rin eturenkaan päällä poltellen norttiaan 
ja vinguttaen summereita, mutta hän ei 
tehnyt elettäkään pysäyttääkseen minut. 
Muutaman kymmenen metriä ajettua-
ni viereisessä kanaalissa räjähti.  En ehti-
nyt muuta, kun survaista heittelehtivän 
Datsunini lentoon ja toivoa parasta. Ka-
naalin jyrkät seinämät ja sen syvyys es-
tivät lohkareiden sinkoutumisen sivulle 
ja ehdin putoavan kivisateen alta jatka-
maan laudoitusneliöiden ja teräsmääri-
en laskentaa. Tosin sammutin ensin sen 
porarin nortin.
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Vesipekkalaisena viennissä
Vuodet 1974-76 kuluivat Ruotsissa Luleås-
sa ja Jokkmokissa imuruoppaustöissä sekä 
Höganäsissa ja Norjan Brevikissa ”Meri-
Pekan” hommissa työmaapäällikkönä.

Vuoden 1976 alkukeväästä alkoi var-
sin merkityksellinen vaihe oman elämä-
ni ja myös Vesi-Pekan kannalta Afrikan 
hiekka-aavikoilla. Ensimmäinen tehtävä-
ni oli Zawiyan öljyjalostamon pienalus-
sataman urakkalaskenta. Joissain yhteyk-
sissä on  rehvakkaasti todettu, että urak-
kasumma on saatu kertomalla laskettu 
hinta kahdella ja toisen version mukaan 
hinta laskettiin markoissa ja tarjouksessa 
vain markan merkki muutettiin dollarik-
si. Laskin urakkaa Mäkelän Jussin kans-
sa useampia kuukausia ja dolojen valmis-
tustekniikkaan haettiin oppia Portuga-
lista. Laskennassa apuaan ja ideoita an-
toivat myös Sipisen Mikko ja Karjalai-
sen Yrjö. Laskettu ja tarjottu hinta oli 
15.270.000 dollaria ja tinkimisen ja väli-
miesten provikoiden jälkeen urakkahin-
naksi tuli 13.720.00 dollaria. Lisätöiden 
jälkeen lopulliseksi Zawiyan urakkasum-
maksi tuli 14.950.000 dollaria, joka oli 
59,4 milj. mk (36,1 milj. €). 

Ilman Zawiyan hankkeen hyvää 
kannattavuutta Vesi-Pekan selviytymi-
nen olisi ollut epätodennäköistä. Pro-

jektin hyvää tulosta auttoi vielä bulgaa-
rialaisen Technoexportstroyn kanssa teh-
ty 4.220.000 dollarin aliurakka dolojen 
valmistuksesta, elementtien teosta, sata-
marakennuksesta, slipistä, pajasta ja be-
tonin toimituksista. Hinta oli noin puo-
let omista laskelmistamme. Dollareil-
la maksaminen pudotti bulgaarialaisten 
hintaa oleellisesti. Myös muiden Libyan 
töiden hyvät tulokset lukuun ottamatta 
loppuvaiheita ja tullaussotkuja auttoivat 
Vesi-Pekan elämää ja lopulta sen ja yri-
tykseen liitettyjen utopioiden panemis-
ta lihoiksi.

En voinut pahimmissa unissanikaan 
nähdä millaiseen paineeseen ja stressiin 
30-vuotiaana jouduin. Uusi kulttuu-
ri, muhamettilaisen uskonnon vaikutus 
kaikkeen elämään ja toimintoihin: ara-
bit tilaajina, sopimuskumppaneina, ih-
misinä, vastustajina, lupahelvetti, byro-
kratia ja lahjuskäytäntö. IBM = insallah 
bukra malesh = jos Allah suo niin ehkä 
huomenna. Hyvin harvoin se Allah soi, 
ainakaan huomenna. Harmittavaa oli 
myös se, ettei Helsingin päässä millään 
ymmärretty esimerkiksi että: rahansiir-
to ei tapahdu kuin Rautatientorin SYP:n 
konttorissa, Libyasta ei saa mitään vara-
osia tai tarvikkeita, Libyan hiekka ei ole 
hiekkapuhallukseen sopivaa, paikalliset 

Panoraamakuva Zawiyan satamasta. (Pekka Arppe) 
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lapiot eivät sovi  työntekoon jne. Rahaa-
kin saimme mukaan oletuksella, että kun 
loppuvat niin lähetetään sitten lisää. Kyl-
lä loppuivat omat rahat ja lähes kaikki-
en työtekijöiden rahat ennen kuin Suo-
mesta tuli lisää. Etujoukon ruokana oli-
kin tonnikala ja patongit teen kera. On-
neksi agenttimme lainasi rahaa. 

Töiden lisäksi piti hoitaa sosiaalisia 
ja perhepoliittisia asioita. Olihan se mel-
koinen tapaus, kun Finnairin kone täyt-
tyi työtekijöistä ja heidän perheistään 
suuntana Afrikka. Varmaan ensimmäi-

nen käsitys mihin todella oli tultu muo-
dostui, kun ilmastoidusta koneesta as-
tuttiin 40 asteen lämpöön ja jonotettiin 
muutama tunti taivasalla passi- ja viisu-
mitarkastukseen sipulipussien seassa. Tri-
polin kansainvälisellä lentokentällä ei ol-
lut matkustajaterminaalia. 

Libyassa Vesi-Pekalla oli ainutlaatui-
sen pystyvä työnjohto, jota ilman Za-
wiyan hommissa, eikä myöhäisemmistä-
kään urakoissa olisi onnistuttu. Miehis-
töni tehtävät ja vastuuhenkilöt olivat kir-
jaukseni 5.7.1976 mukaan seuraavat:

Benghazin tulva joulukuun alussa 1977 vesipekkalaisten talosta nähtynä. (Aarne Paavola)

Meri-Pekka     Aimo Kelloniemi 
Hinaajalaituri     Jussi Mäkelä 
Muuntajahuone    Martti Männistö 
Mittaustyöt     Jussi Alaoja 
Korjaamo, kaluston siirrot   Pentti Kaisti
Konttori, luvat, anomukset   Seppo Lammi, Pekka Natunen
Hankinnat ja laadun valvonta   Jukka Korkeela 
Bulgaarien aliurakka ja raportit  Yrjö Karjalainen
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En voi sanoa terävän pään ainakaan tyl-
syneen, kun myöhäisempiin projektei-
hin tulivat vielä Arppen Pekka, Yletyi-
sen Jarmo, Turusen Seppo, Rasmuksen 
Reijo, Uotilan Jaska, Leinosen Tapsa,  ja 
aluejohtajiksi vuorollaan Pettilän Heik-
ki, Ojaniemen Jaska ja Sipisen Mikko ja 
talouspuolelle Hasin Kalevi.  

Vuonna 1985 minut nimitettiin Vesi-
Pekan toimitusjohtajaksi Hakan hukat-
tua yritysostoon rahansa vuonna 1984. 
Homma muuttui nopeasti varsin vas-
tenmieliseksi, kun tehtäväkseni tuli yri-
tyksen alasajo. Kotimaan toiminnot siir-
rettiin Hakan omistamaan OMP-Yhty-
mään ja Vesi-Pekan nimiin jäivät Libyan 
työt. Itse toimin Vesi-Pekan toimitus-
johtajuuden lisäksi Suomen töitä jatka-
maan perustetussa Maa- ja vesirakennus 
Hakassa. Kokopäivätoimeni alkoi, kun 
Mauri Niemen kanssa saimme Hakan 
johdon vuoden 1987 lopulla  ymmär-

tämään, ettei mi-
nua tarvittu enää 
Vesi-Pekassa, vaan 
puliveivausta voi-
sivat jatkaa Ihdot, 
Vetosalmet, Lahdet 
ja muut hakalaiset, 
joita parhaansa mu-
kaan opasti ja val-
voi Arppen Pekka.

Näin ympyrä sulkeutui. En olisi 
1950- ja 1960-luvulla voinut kuvitel-
la, että minä olisin mukana hautaamas-
sa Vesi-Pekkaa, jota isäni oli luomassa ja 
kehittämässä.

Nils Koivu ja Kari Virtanen Libyassa 1976 huoltamassa Välimerestä pelastettua kaivukonetta. (Kari Virtanen)

Kari Virtanen
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Pekka Arppe

Veri veti
Isäni, rakennusmestari Pentti Arppe, 
työskenteli Pellonraivauksessa vuosina 
1947-50. Hän oli tutustunut Koijoen 
perkaustöissä juuri diplomi-insinöörik-
si valmistuneeseen Veikko Salaspuroon 
sekä teknistä koulua vuotta ylemmäl-
lä luokalla käyvään Jaakko Forsbergiin. 
Usein he pohtivat, että tällaista kannat-
taisi tehdä omiinkin nimiin. Noiden 
keskustelujen pohjalta Vesi-Pekka saat-
toi saada alkukipinänsä. Isäni ei ole itse 
työskennellyt Vesi-Pekassa, sillä hän ryh-
tyi rakentamaan Asuntosäätiössä Tapio-
laa. Hänellä oli erityisen läheiset suhteet 
Forsbergin veljeksiin, sillä Veikko Fors-
berg toimi työnjohtajana Asuntosäätiön 
vesi-, viemäri, ja kaukolämpötunnelityö-
mailla ja muutenkin herrat olivat perhe-
tuttujamme. Kun tulin Vesi-Pekkaan töi-
hin vuonna 1978, Eila Koskisen ensim-
mäiset sanat minulle olivat, että hän on 
pitänyt minulle seuraa joskus vuonna 
1956, jotta miehet saivat jutella rauhas-
sa työasioita. Minut palkkasivat Mikko 
Sipinen ja Tarmo Mäkelä, koska kontto-
rille tarvittiin lisää väkeä, sillä muut oli-
vat Libyassa töissä. Hakeutumiseni Vesi-
Pekkaan aiheutui halustani liittyä ”ta-
runhohtoiseen” porukkaan. Olin korva 
tarkkana kuunnellut tarinoita tehdyis-
tä töistä, voitoista ja tappioista ja miten 
niistä aina oli selvitty kunnialla.

Liikemerkki
Vesi-Pekka järjesti vuonna 1963 liike-
merkkikilpailun. Kilpailun voitti ni-
mimerkki ”Aku” ehdotuksellaan, joka 
otettiin lähes sellaisenaan yhtiön logok-
si. Ehdotuksen tekijä kuvasi liikemerk-
kiehdotustaan tyylitellyksi kaivukoneen 
kauhaksi. Logosta tuli erittäin onnistu-
nut ja hieno.

Vesi-Pekan omat ”koiranleuat” ovat 
selittäneet liikemerkin symboliikkaa jo-
tenkin näin: Iso valkoinen sisäympy-
rä kuvaa urakan sovittua laajuutta. Pie-
ni valkoinen sisäympyrä kuvaa sitä mitä 
todellisuudessa teimme. Iso kaiken kat-
tava musta ympyrä kuvaa sitä mitä on-
nistuimme tilaajalta urakasta laskutta-
maan.

Libyaan
Aluksi työskentelin pääkonttorissa tar-
jouslaskentatehtävissä, mutta noin puo-
len vuoden jälkeen siirryin työmaateh-
täviin rakentamaan mm. Päijänne-tun-
nelista Jokelan kohdalla johdettua avo-
kanavaa Vantaanjokeen, Hangon juna-
lauttasataman peräportin korjaustöitä ja 
Rauma-Repolan Mäntyluodon telakan 
varustelulaituria. Lähtö Libyaan koet-
tiin Vesi-Pekassa jonkinlaisena joka mie-
hen velvollisuutena. Sinne lähti käymään 

Vesi-Pekan liikemerkki
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suurin osa työnjohdosta. Minimiaika oli 
yleensä yksi vuosi.

Menin aluksi Tobrukiin työnjohtajak-
si. Vastuualueenani oli liukuvalujen jär-
jestäminen. Aloimme silloin ensimmäis-
tä kertaa tehdä kulmatukimuurilaiturei-
ta liukuvalumentelmällä. ”Nosto-Pekka” 
varusteltiin ja tuotiin Tobrukiin element-
tien asennustöihin. Se, että en kauaa ol-
lut työnjohtajana johtui työmaapäällikkö 
Väinö Kesäsen sairastumisesta, tilalle tar-
vittiin nopeasti korvaaja. Aisaparinani oli 
projektipäällikkö Heikki Pettilä. Hänel-
lä oli useamman vuoden kokemus maan 
eksoottisesta rakentamiskulttuurista. Pian 
Pettilä kuitenkin nimitettiin Libyan alue-
päälliköksi ja hän muutti Tripoliin, jättä-
en koko työmaan Jaakko Ojaniemen ja 
minun haltuuni. Ojaniemi otti hoitaak-
seen projektin johtotehtävät ja minulle 
kolmekymppiselle insinöörille jäi vastuu 
noin 35 miljoonan euron arvoisen sata-
matyön käytännön toteutuksesta. Alaise-
nani oli 10 toimihenkilöä ja viitisenkym-
mentä suomalaista rakennusmiestä sekä 
toistasataa työntekijää, jotka olivat mui-
den maiden kansalaisia.   

Toimin Libyassa Tobrukin työn jäl-
keen useissa projekteissa joista merkit-
tävin oli Zueitinan öljyterminaalin kor-
jausprojekti.

Ping – Pong
Mäkelän Jussi toimi Suomessa Libyaan 
tarvittavien materiaalien ostajana. Kaik-
ki Jussin tuntevat muistavat hänet haus-
koista jutuista ja iloisesta elämänasen-
teesta.

Yhdessä vaiheessa Tobrukissa innos-
tuttiin pöytätenniksestä. Pelipaikaksi va-
litsimme peltisen korjaamohallin, sillä 
siellä oli riittävästi tilaa ja hallin päädyn 

Tobrukin laiturielementtien valmistusta. 
(Pekka Arppe)

”Nosto-Pekka” asentaa laiturielementtejä Tobru-
kissa. (Pekka Arppe) 

Tobrukin sataman rakennustyö. (Pekka Arppe) 
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liukuovia pystyi säätämään, jolloin ke-
vyt ilmavirtaus piti olosuhteet siedettävi-
nä. Huonoa korjaamossa oli betonilatti-
alle levinneet öljytahrat sekä niihin tart-
tuneet pienet ja terävät kivet, jotka lika-
sivat pallot ja niiden pinnat karheutui-
vat nopeasti.

Niinpä tilasin uusia palloja Jussil-
ta seuraavalla telex-viestillä: ”Jussi pis-
tä ensi viikolla lähtevään konttiin pin-
gispalloja ja neljä hyvää mailaa. Pallojen 
pitää olla vähintään kolmen tähden Sti-
goja. Yhdessä putkilossa on 6 palloa ja 
kun tukusta ostetussa laatikossa on 36 
putkiloa, pitäisi pallojen riittää projek-
tin loppuun asti.

Ps. Muista että et sitten osta mitään 
kiinalaisia rakkuloita vaan näitä kunnon 
ruotsalaisia, vaikka et heistä muuten vä-
litäkään.”

Jussi vastasi: ”Pekka koska palloti-
lausmääräsi oli noin suuri, soitin pöytä-
tennisliittoon ja sieltä he vakuuttivat mi-
nulle, että maahan pudonnutta palloa ei 
tarvitse survaista joka kerta lattialle lyt-
tyyn, vaan sen voi nostaa ylös ja jatkaa 
peliä samalla pallolla. Pelissä rikkoutu-
neen pallon erottaa kuulemma helpos-
ti särähtävästä äänestään. Näitä ohjeita 
noudattaen pallokulutuksenne laskee ai-
nakin 99 %. Pistän nyt kuitenkin 6 pal-
loa sekä liitolta saamani viralliset peli-
säännöt ja ohjeet tulemaan mylläri Suo-
malaisen mukana. Pallojen tähtimerkin-
nöistä ja kansallisuuksista en mene ta-
kuuseen.”

Stiga-palloja tuli toki ensin betoni-
myllärin matkalaukussa muutama tuubi 
ja kokonainen laatikollinen seuraavassa 
kontissa, mutta tämä oli juuri sitä Jussin 
terävää sanailua arjen keskellä.

Veikko näkötestissä
Veikko Forsberg tuli vuonna 1981 Li-
byaan Tobrukin satamaa rakentamaan. 
Koska etäisyys työmaan ja tukikohdan 
välillä oli pitkä, piti hänelle saada ajo-
kortti. Suomalaisella ajokortilla sai libya-
laisen, kunhan läpäisi näkötestin. Vei-
kolla oli todella vahvat silmälasit. Epäi-
lemättä ilman niitä, hän ei olisi nähnyt 
metriäkään eteenpäin. Veikko arkaili ai-
kansa paikalliselle silmälääkärille menoa 
ja lopulta lupasi lähteä näkötestiin, jos 
lähden hänelle tulkiksi ja tueksi. Kuten 
Libyassa tapana oli, lääkärit ja sairaan-
hoitajat olivat vierastyövoimaa ja silmä-
lääkärikin oli joko pakistanilainen tai in-
tialainen. Kättelimme kohteliaasti ja sa-
noin toimivani Veikon tulkkina. Lääkä-
ri käski Veikon ottaa silmälasit pois ja 
peittää toisen silmänsä. Sitten hän aloitti 
osoittamalla karttakepillä jostakin puo-
lesta välin E-kirjainten rivistöä. Veik-
ko mutisi, että ei hän näe yhtään mi-
tään. Minä sanoin, että näytä sormel-
la alas. Lekuri sanoi, että ”jees” ja sitten 
hän näytti toista E-kirjainta. Veikko hei-
lutteli hädissään kättä vähän sinne tän-
ne ja minä muina miehinä hiljaa kuiska-
sin, että osoita ovea. Veikko hermostuk-
sissaan tokaisi kovaan ääneen, että mistä 
helkkarista minä nyt tiedän missä täällä 

Pekka Kankaan libyalainen ajokortti. (Lea Kangas)
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läävässä ovi on. Lääkäri huomasi pelim-
me ja pyysi minua olemaan hiljaa. Tä-
män jälkeen lekuri näyttikin jo yli kym-
menen sentin korkuisia kirjaimia, eikä 
Veikko niitäkään erottanut. No hylkäys-
hän siitä tuli.	

Menin seuraavana päivänä samaiselle 
lääkärille juttelemaan asiasta, mutta kos-
ka huoneessa ei ollut ketään, otin kuvan 
E-taulusta. Kehitimme siitä valokuvan ja 
Veikko opetteli ulkoa kaikki eri variaati-
ot. Koska Veikon toinen silmä oli huo-
nompi, sovimme vielä sellaisesta lisäki-
kasta, että kun lääkäri käskee vaihtaa sil-
mää, niin hän vain vaihtaa kättä, mutta 
peittää edelleenkin huonomman silmän-
sä. Konttorityttö kävi katsomassa aa-
muisin kuka lääkäreistä on paikalla, jot-
ta saadaan joku toinen tarkistamaan Vei-
kon näköä. Eräänä aamuna kun siellä oli 
eri lääkäri me marssimme tarkastukseen. 
Koe meni aika hyvin kunnes piti vaihtaa 
silmää. Veikko jotenkin hermostui ja lää-
käri huomasi alkeellisen kikkamme. Sii-
tähän alkoi taas syöksykierre. Veikko pa-
rahti, että jätetään koko testi, ja ei kait 
nyt kukaan ilman omia silmälasejaan voi 
mitään nähdäkään. 

Sanoin Veikolle, että mene autoon 
odottelemaan. Nyt koitetaan vielä ns. 
viimeistä voitelua. Kerroin lääkäril-
le, että olisi todella suotavaa antaa her-
ra Forsbergille hyväksyttävä näkötodis-
tus, ja että sen myöntäminen olisi kai-
kille yhteinen etu. Hän kyseli mikä se 
hänen etunsa mahtaisi olla. Näytin si-
leää 100 taalan seteliä, jolloin lääkärin 
hymy venyi korviin asti ja hän välittö-
mästi totesi, että herra Forsbergin näkö 
mainiosti täyttää paikalliset minimivaa-
timukset, kunhan hän käyttää silmälase-
jaan. Sata taalaa edusti tälle nuorelle lää-
kärille lähes kahden viikon palkkaa, sil-

lä pimeillä markkinoilla siitä sai monin-
kertaisen hyödyn. 

Kun sitten hetken päästä hyppäsin 
autoon, Veikko noitui hikikarpalot otsal-
laan, että sekin heppu oli ihan samanlai-
nen Mengele kuin edellinen, ja että hän 
ei enää menisi ikinä nolattavaksi moi-
seen paikkaan. Totesin vain, että ei tar-
vitsekaan. Näin ajokortti saatiin Veikolle 
jo seuraavana päivänä. Niinpä hän sitten 
kierteli viikonloppuisin Nellynsä kanssa 
pitkin ja poikin Libyan rannikkoa omal-
la Pösöllään. 

Vääräuskoiset remonttihommissa
Peruskorjasimme Libyassa Zuetinan öl-
jyterminaalin laituria, kaasulaitosta sekä 
huolto- ja hallintorakennuksia lasku-
työperiaatteella vuosina 1982-83. Tilaa-
ja havaitsi töiden edetessä, että kilomet-
rin mittaisen laiturin päässä sijaitseva sa-
tamakapteenin ja huoltohenkilöstön ra-
kennus pitää myös peruskorjata. Alusta-
vat piirustukset tulivat Tripolista muuta-
man päivän päästä saatekirjeellä varustet-
tuna, että kyllä te osaatte näillä sen teh-

Veikko ja Nelly Forsberg sekä heidän kuusi poi-
kaansa. Kaikki perheenjäsenet ovat olleet Vesi-
Pekan palveluksessa. (Helena Forsberg)
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dä, koska kaikkea muutakin siellä omin 
avuin väsäätte.

Tripolin pääkonttorista tuli sitten val-
vojainsinööri esitarkastuskäynnille ennen 
talon virallista luovutusta, sillä raken-
nuksen tulisi vastaanottamaan öljy-yhti-
ön insinööriosaston johtaja ja silloin kai-
ken piti olla ”tip-top” kunnossa. Tarkas-
tus eteni luontevasti ja paikat näyttivät 
olevan valmiina muutaman päivän pääs-
tä tapahtuvaa vastaanottoa varten. Laitu-
rilta pois ajellessamme valvojainsinööri 
alkoi mutista itsekseen ja pyöritellä pää-
tään, katseli aurinkoa ja kelloaan ja taas 
mutisi ääneen: ”munken muskela gebiir” 
(saattaa olla iso ongelma). Osasin arabiaa 
niin paljon, että kysyin mikä nyt miestä 
painaa. Ei hän sitä saanut heti sanottua, 
mutta pyysi minua viemään hänet välit-
tömästi terminaalin pääkonttorille. Ku-
lui pari tuntia kun hän säntäsi työmaa-
toimistoomme ja ilmoitti jäätävästi, että 
WC:n posliiniset tasot, jossa oli reikä ja 
jalanpaikat tarpeiden tekoa varten, pitää 
heti piikata pois. Tilanne oli hänen mie-
lestään katastrofi ja hirvittävä häpeä ja li-
säksi tämä osoittaa  meidän puoleltam-
me täydellistä piittaamattomuutta Alla-
hia kohtaan. Olimme työmaapäällikkö 
Eikka Laineen kanssa hämillämme, kos-
ka hetkeä aikaisemmin valvoja oli kehu-
nut työtämme ja sen viimeistelyä ja nyt 
pitäisi ryhtyä muka piikkaushommiin. 
Emme todellakaan ymmärtäneet mikä 
oli pielessä. Niinpä hän levitti Libyan 
ja Lähi-idän kartan pöydälle. Niihin oli 
vedetty suora viiva WC:n ja Mekan vä-
lille ja otettu kompassista vessan suun-
ta. Nyt kyykkijä kuulema joutuu paljas-
tamaan takapuolensa Allahin pyhää ki-
veä päin ja se ei voi olla edes vahingossa 
mahdollista. Myöskään WC:n ikkuna ei 
saa milloinkaan olla Mekkaan päin. Hä-

nellä oli syytä epäillä, että me vääräus-
koiset suomalaiset olimme tehneet sen 
tahallamme!

Lopuksi hän totesi, että rakennus tul-
laan kaikesta huolimatta ottamaan vas-
taan, koska suuri johtaja on sitä tulossa 
vihkimään. Lattiaposliinit pitää kuiten-
kin piikata välittömästi pois niin huo-
lellisesti, että mitään jälkeä niistä ei jää. 
Lisäksi WC:n ovi on lukittava ja ikkuna 
peitettävä levytyksin.

Kun kesämökillä rakensin uutta ves-
saa muutama vuosi sitten, muistelin tätä 
tapausta  ja tähtäilin takaluukun suun-
taa… 

Vientipäällikkö
Vuoden 1983 lopulla päätin palata Suo-
meen, koska Vesi-Pekan johto halusi, 
että ottaisin Libyan töiden vientipäälli-
kön työt vastaan. Hoidin tätä työtä si-
ten, että matkustin Suomesta Libyaan 
muutaman kuukauden välein ja matkal-
la kiersin kaikki käynnissä olevat pro-
jektit. 

Agentit
Olin Libyan vuosien aikana joutunut 
myöskin liiketoiminnan pimeille poluil-
le, sillä maassa töitä sai vain, jos yrityk-
sellä oli ”yhteysmies” kunkin asiakkaan 
kanssa. Armeijan töiden saaminen edel-
lytti tiettyjen tahojen hoitamista ja mak-
sut menivät ”konsulttipalkkioina” ulko-
maisiin pankkeihin. 

Tullaus
Zawiyan satamaprojektiin viety ruoppa-
us- ja louhintakalusto tullattiin maahan 
väliaikaisella tullausmenettelyllä. Se tar-
koitti, että tullattavasta koneesta makset-
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tiin väliaikainen tulli, josta sai osan ta-
kaisin, kun laitteen vei pois maasta. Py-
syvä tullaus tarkoitti pienempää tulli-
maksua, mutta kone jäi pysyvästi maa-
han. ”Meri-Pekan” kohtalokkaaksi 
osoittautunut virhe tapahtui siinä, että 
kun työ Zawiyassa päättyi, sitä ei ulos-
tullattu ja viety kansainväliselle meri-
alueelle, vaan se vietiin suoraan seuraa-
vaan projektiin Tripoliin. Lupa siirtoon, 
rannikkoväylää pitkin, saatiin paikalli-
selta tulliviranomaiselta, mutta ei kes-
kustullikamarista, mistä lupa olisi pitä-
nyt hakea.

”Meri-Pekka” oli useita vuosia töis-
sä milloin Benghazissa, Tobrukissa tai Es 
Siderissä. Se kävi välillä Maltalla remon-
tissakin ja ihan viimeiseksi se oli ruop-
paamassa jälleen Benghazin uudessa sa-
tamassa. Virallisesti kaikki luvatta, näin 
jälkikäteen todettuna. Saimme aina siir-
toluvat uuteen kohteeseen edellisten siir-
topaperien avulla, eikä meiltä kyselty al-

kuperäisen tullauksen pysyvyyttä tai vä-
liaikaisuutta. 

Libyalainen tullauskäytäntö ja hallin-
nolliset menettelyt olivat tullilaitoksessa 
täydellisessä kaaoksessa. Tuontiasiakirjo-
ja oli metrien paksuisissa pinoissa ympäri 
virkamiesten huoneita ja tullirakennuk-
sia. Oli suoranainen ihme, että tarvitta-
via asiakirjoja löytyi myöhemmin niitä 
tarvittaessa. Niinpä tullausta hoidettiin 
usein ”rasvattujen” kaverien avulla ja ta-
kaovien kautta. Virallista menettelyä ja 
jonottelua käyttäen koneet ja materiaalit 
olisivat maanneet tulleissa kuukausikau-
palla, vaikka niitä olisi tarvittu polttavas-
ti projekteissa. Benghazin sataman redil-
lä saattoi olla 40-50 laivaa odottamas-
sa sisäänpääsyä. Jos tullaus- ja huolinta-
virkailijoihin ei olisi ollut hyvät suhteet, 
laivayhtiöiden odotusveloitukset olisivat 
olleet valtavia.

Yksi ratkaisu oli Tobrukin sataman 
tullilaitos. Vesi-Pekka rakensi Tobrukin 

”Meri-Pekka” Tobrukissa. (Pekka Arppe)
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kaupallista- ja sotasatamaa ja meillä oli 
poikkeuksellisen hyvät välit paikallisten 
tullivirkamiesten kanssa, joten saim-
me siellä tullaukset hoidettua nopeasti. 
Omat nosturimme olivat joskus enem-
män laivojen purkutöissä kuin omis-
samme, kun sataman omat nosturit oli-
vat epäkunnossa tai vaikkapa polttoaine 
loppunut. Niinpä Ras La Nufin, Es Si-
derin ja Zlietenin työmaille tullattiin ta-
varaa Tobrukin kautta ja näin kaikenlais-
ta rahtia riitti sitten kuljetettavaksi pit-
kin Libyan rannikkoa. Paikallinen tuttu 
tullivirkailija poltti ketjussa tupakkaa ja 
kirjoitteli tuontipapereita. Maksuksi kel-
pasivat aikuisviihdekasetit kunnes lopul-
ta piti ostaa jo koko videolaitekin, kun 
kuvapää kului puhki kovasta katselusta.

Satimeen joutuminen
Pienteollisuusministeriö oli kieltänyt 
kuorma-autojen maahantuonnin edis-
tääkseen kotimaisten kuorma-autojen 
markkinointia. Gaddafi oli hankkinut 20 
prosentin omistuksen Fiatin kuorma-au-
totehtaasta ja hän halusi, että kaikki au-
tot piti tuoda Italiasta. Fiat kuorma-au-
tot tuotiin ilman Fiat-tunnuksia maahan 

ja niihin kiinnitettiin ruuvimeisselillä 
arabiankieliset tekstit ja näin niitä mai-
nostettiin TV:n propagandalähetyksissä 
libyalaisina autoina. Olimme kuitenkin 
ehtineet juuri lähettää yhden Hiab-va-
rusteisen vaihtolavallisen Sisun matkaan 
ja uskoimme, että koska näin edistyksel-
lisiä varusteita ei ole ollut tarjolla Liby-
assa, saamme Sisun tullattua tuontikiel-
losta huolimatta. Kun Sisu tuli maahan, 
olivat tullausongelmat kiihkeimmillään 
ja niinpä libyalaiset eivät hyväksyneet 
sitä kuin kolmen kuukauden väliaikai-
sella tullauksella. Tällaiseen autoon pan-
tiin näkyvät vihreävalkoiset rekisterikil-
vet, mistä oli seurauksena, että auto py-
säytettiin jokaisella poliisiportilla, ja sitä 
sai käydä hakemassa milloin mistäkin, 
usein epäviralliselta tarkastusasemalta. 
Joka kerralla piti maksaa poliiseille jota-
kin tai antaa pikkulahjuksia.

Kerran sitten Puolimatka tarvitsi se-
menttiä, jota meillä oli yli 900 tonnia 
Tobrukin varastossa, joten myimme heil-
le sitä kuorma-autolastillisen. Joku oli 
saanut ajatuksen vaihtaa vanhasta lop-
puun käytetystä Sisusta rekisteriotteen ja 
normaalit keltamustat kilvet uuteen Si-
suun. Niinpä kyseisellä kuorma-autolla 

Ras Lanufin laitoksen kaivutöistä siirrytään raken-
teiden tekemiseen. (Pekka Arppe)

Ras Lanufin merivedenottolaitos rakenteilla.  
(Pekka Arppe)
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ajettiin sementtikuorma yli tuhannen ki-
lometrin päässä sijaitsevaan Tripoliin ja 
siellä kun oltiin, hoideltiin samalla mui-
takin rästissä olleita ajoja. Jossakin vai-
heessa sattui sitten se väistämätön pikku 
kolari paikallisen kanssa. Vääräuskoinen 
kun on aina väärässä, poliisi antoi filip-
piiniläis-kuskille pikasakot ja otti auton 
paperit poliisiasemalle, jotta saavat rahas-
tettua yritykseltä vieläkin enemmän. Re-
kisteriotteessa on myös moottorin nume-
ro sekä auton rekisterikilpien väritykses-
tä tarkemmat tiedot ja ne eivät täsmän-
netkään tähän autoon.  Saimme tuntu-
vat sakot. Koska se oli tullirikos, asian 
käsitteli tullipoliisi, joka löysi Vesi-Pekan 
kansion ja huomasi ”Meri-Pekan” väli-
aikaiset tullausasiakirjat ja ryhtyi ihmet-
telemään missähän tämä kone on. Sii-
nä vaiheessa emme tienneet tehneemme 
mitään väärin. Ilmoitimme koneen ole-
van ruoppaamassa Benghazissa.

Kuukauden kuluttua Tripolin kontto-
rimme pihaan ilmestyi maastoauto pit-
kine antenneineen ja virkailija pyysi yri-
tyksen johtajaa mukaansa. Aluejohtaja 
Jaakko Ojaniemi vietiin tullipoliisin van-
kilaan. Muutaman tunnin kuluttua kuu-
lustelija tuli paikalle ja alkoi kysellä yri-
tyksen asioita ja kertoi, että nyt on tulos-
sa iso ongelma tullirikoksen vuoksi. Pit-
kien neuvottelujen jälkeen tullipäällikkö 
lupasi vapauttaa Ojaniemen, jos viemme 
heille hänen passinsa pantiksi ja takava-
rikkoon. Passeja kierrätettiin tämän jäl-
keen ja aina jonkun suomalaisen passi 
piti olla tullipoliisin hallussa.

Tilanne kärjistyi, kun tullipoliisi lä-
hetti meidän asiakkaillemme kirjeet, jos-
sa ilmoitettiin, että Vesi-Pekalle ei saanut 
maksaa saataviamme. 

Seuraavaksi tapahtui kuitenkin kaik-
kein käänteentekevin virhe Libyan ret-

kessä, mikä johti varsin kohtalokkaisiin 
seurauksiin. Paikallisen lakimiehen neu-
von mukaan tulliongelmasta voidaan sel-
vitä pienin kustannuksin, mikäli yritys 
tekee tullin kanssa ”hallinnollisen sovit-
telun”.  Se on menettely, jossa rikkeen 
tehnyt myöntää tehneensä virheen ja tul-
li sitten harkitsee sakon määrän. Sakon 
minimäärä voi olla täydellinen anteek-
sianto tai maksimissaan se voi olla nel-
jä kertaa tullatun tavaran arvo. Vihjeitä 
oli kuultu, että sakko voisi tällaisessa ta-
pauksessa olla 25 000 - 40 000 dinaaria 
(85 000 – 135 000 dollaria). Sopimuk-
sen ydin oli se, että ”syyllinen” allekir-
joittaa tyhjäksi jätetyn kaavakkeen, jos-
sa hyväksyy sakon määrän, vaikka ei sitä 
siinä vaiheessa edes tiedä. Hallinnollis-
ta sovittelua harkittiin kauan ja lopulta 
Vesi-Pekan johto päätti hyväksyä menet-
telyn. Niinpä Ojaniemi allekirjoitti so-
pimuksen.  Allekirjoitettu sakkolomake 
vietiin yläkertaan tullipäällikölle ja siel-
tä se tuli takasin leimalla ja sakon mää-
rällä varustettuna. Se ei ollut 40 000 di-
naaria, vaan 1 250 000 dinaaria eli noin 
4,2 milj. dollaria (7,4 milj. €). Ojanie-
mi tuli konttorille järkyttyneenä ja otti 
yhteyttä Helsinkiin. Ensireaktiot olivat 
huumoripitoisia. Summa ei tietenkään 
voinut olla totta. 

Todellisuus oli kuitenkin juuri niin 
synkkä kuin paperissa luki. Olimme so-
pineet Libyan viranomaisen kanssa eh-
dottomasti pitävän sopimuksen. Vaik-
ka menettely oli länsimaisen ajatustavan 
vastainen, se oli arabimaan käytännön 
mukainen ja sitova.

Erämaaseikkailut
Vesi-Pekan uusien omistajien aikana ryh-
dyttiin tarjoamaan kuivan maan ura-
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koita, koska suuret satamatyöt meni-
vät korealaisille yhtiöille. Erään öljy-yh-
tiön öljykentille pääosin keskelle Saha-
raa rakennettiin 25 erilaista rakennusta 
mm. 300-hengen ruokala, kylmävaras-
toja sekä asunto- ja vierastiloja kalustei-
neen. Työ tehtiin KVR-urakkana vuo-
sina 1984-1987. Urakan arvo oli 11,8 
milj. dollaria (20,8 milj. €).

Etäisyydet Bengazista työmaille oli-
vat satoja kilometrejä ja monet kohteet 
olivat tiettömien taipaleiden takana. Joi-
hinkin työpisteisiin pääsi vain kompas-
sin ja kartan avulla tai esimerkiksi seu-
raamalla hiekkaan peitettyjä öljyputkia. 
Ne oli merkitty puolen kilometrin välein 
pystytetyillä tauluilla, joista saattoi pää-
tellä putkien koon ja päätepisteet. Pai-
kallisilta öljy-yhtiöiltä sai karttoja joihin 
putkilinjat oli merkitty.

Joskus reitit olivat niin pehmeäs-
sä kunnossa, että autolla oli ajettava yli 

100 km/h, jottei se olisi vajonnut pohji-
aan myöten hiekkaan. Laakeiden mäki-
en päällä,  oli kantavampia alueita, joil-
le uskalsi pysähtyä levähtämään ja tar-
kastelemaan karttaa ja valitsemaan kul-
kusuuntaa. Tällaiselta mäeltä sai vauhtia 
riittävästi, jotta renkaat alkoivat kantaa. 
Erämaataipaleilla auton renkaissa käytet-
tiin hyvin pieniä paineita, jotta kanto-
pintaa olisi tarpeeksi. Asfaltille päästyä, 
niihin piti pumpata taas normaalit pai-
neet, jotteivät renkaat kuumenisi liikaa. 
Näillä erämaataipaleilla tapahtui usei-
ta onnettomuuksia. Liikkuvaan hiekka-
dyyniin saattoi myrskyn aikana syntyä 
muutaman metrinkin korkuinen hyp-
pyri, mistä auto kovassa vauhdissa lensi 
kymmeniä metrejä ja saattoi sitten men-
nä katon kautta ympäri. Kirjoitettu sään-
tö oli, että mukana autossa piti olla vara-
polttoainetta 60 litraa, jäähdytinvettä sa-
man verran sekä juomavettä että leipää 

Misuratan vesitorni, jonka 1000 m3:n vesisäiliön 
nosto on käynnissä. (Pekka Arppe)

Pysähdys Saharan aavikolla. Lämpötila 50 astet-
ta C. (Pekka Arppe)
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kolmen päivän tarpeisiin. Aina kun läh-
ti joltakin erämaakohteelta toiselle, piti 
ilmoittaa terminaalin turvamiehille mat-
kareitti ja arvioitu tuloaika. Mikäli mat-
kalla eksyi, ajoi auton katolleen tai au-
toon tuli jokin muu vika, lähetti öljy-yh-
tiö lentokoneen haravoimaan maastoa. 
Kun se oli löytänyt hakemansa, ilmoit-
ti lentäjä lähimpään tukikohtaan sijain-
nin, josta sitten tuli apujoukkoja pelas-
tustoimiin. Koskaan ei saanut itse pois-
tua auton lähettyviltä, sillä kävelymatkaa 
olisi useimmiten ollut satoja kilometre-
jä. Hyvä konsti oli kaivautua auton alle 
kuumimmaksi päivän ajaksi ja polttaa 
silloin tällöin vararengasta, jolloin pak-
su savu helpotti etsijöitä.

Urakka oli tappiollinen ja useista 
syistä. Ei ymmärretty erämaaolosuhtei-
ta ja pitkiä etäisyyksiä. Arvokkaita laste-
ja rikkoutui röykytyksessä. KVR-hank-
keessa, jossa laatutasoa ei oltu määritelty 
tarkasti, tilaaja käytti tilaisuutta härskisti 
hyödykseen valitsemalla huippukorkean 
tason. Sähköurakoitsija ei pysynyt aika-
taulussa ja urakkahintakin oli alhainen, 
kun oli ollut pakko saada töitä.

Pallo hukassa
Hakan johtajilla oli kyllä ”pallo” hukas-
sa koko Vesi-Pekan suhteen. Aluksi meil-
lä oli ihmeellisen vapaat kädet ja saim-
me jatkaa toimintaa ikään kuin mitään 
omistussuhteen muutosta ei olisi ollut-
kaan. Kun sitten selvisi nämä Libyan 
ongelmat, alkoivat mielialat ja kohtelu 
muuttua. Etenkin Vetosalmi ja Lahti ot-
tivat sellaisen asenteen, että meidän mie-
lipiteillä ei ollut enää mitään merkitys-
tä. Vaikka kuinka asioita yritti vakuutel-
la Hakan johdolle, huomasi, että luot-
tamusta ei enää ollut ja päätökset teh-
tiin meitä kuulematta. Vain talousjohta-

ja Jukka Lauri taju-
si missä mennään, 
mutta muut olivat 
omien ennakko-
luulojensa ja asen-
teittensa vankeja.  

Tulliongelman 
ilmaannuttua jou-
duin Hakan edus-
tajien kanssa ja 

määräyksestä selvittämään siihen liitty-
viä asioita. 

Naisen vuoro yrittää
Siispä Haka oli ostanut aidosti sian sä-
kissä. Johtajat Piipari, Vetosalmi, Komu-
lainen, Ihto, Jukka Lauri sekä sisäinen ti-
lintarkastaja Pirjo Lahti ryhtyivät mietti-
mään, miten selvitä tästä tilanteesta. 

Vesi-Pekan uudeksi toimitusjohta-
jaksi nimitettiin Pirjo Lahti. Taas vakava 
taktinen virhe, kun ottaa huomioon, että 
ollaan tekemisissä arabimaailman edusta-
jien kanssa ja tiedetään heidän käsityksis-
tä naisen asemasta liike-elämässä. Asiaa ei 
helpottanut  myöskään Pirjo Lahden ul-
koinen esiintymistapa. Hänhän oli luval-
la sanoen runsasmuotoinen ja sellainen-
han herättää arabimiehissä mielenkiin-
toa. Lahti tuntui nauttivan tilanteesta ja 
pukeutui entistä vartalonmyötäisempiin 
vaatteisiin, jolloin vakavien asioiden hoi-
dosta ei tullut mitään, koska paikalliset 
vain häpeämättä tuijottelivat paljastettu-
ja pintoja.   

Kun menimme tullipoliisin neuvotte-
luihin ehdotin Lahdelle, että hän esitteli-
si itsensä sihteeriksemme, mutta ei Vesi-
Pekan toimitusjohtajaksi. Se ei hänelle 
käynyt vaan oli ehdottomasti sitä miel-
tä, että arabit saavat oppia uusia tapoja 
ja että nainen on tasavertainen neuvot-
telija miesten kanssa. No sekin oli sit-

Jukka Lauri
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ten koettava ja niinpä tullipäällikkö ky-
seli Suomen kuulumiset, lasten voinnit 
ja säät. Yritin selittää Pirjolle vaivihkaa, 
että tämä ei etene ennen kuin hän pois-
tuu huoneesta. Päällikkö sanoi kollegal-
leen arabiaksi, että aika loppuu ja jat-
ketaan huomenna. Silloin pyysin pien-
tä aikalisää ja sanoin Lahdelle, että joll-
ei hän usko ja poistu, voimme lähteä sa-
man tien takaisin Suomeen. Pirjo Lahti 
lähti lopulta loukkaantuneena huonees-
ta ja keskustelut pääsivät käyntiin. Nämä 
neuvottelut ilman Pirjoa käytiin seuraa-
valla kerralla sinänsä kohtuullisen rau-
hallisesti. Arabeillahan oli ja on aikaa. 
Meiltä aika ja rahat sen sijaan alkoivat 
loppua. Emme olleet maksaneet viimei-
siä veroja ja maksuja ja niiden karhuajat 
olivat kintereillämme. 

Pako
Koska omistajille oli tähän mennessä sel-
keytynyt Libyan tilanteen toivottomuus, 
alkoi erilaisten selviytymisvaihtoehtojen 
arviointi. Jokainen vaihtoehto päätyi  
raskaisiin tappioihin, mutta houkuttele-
vin ajatus oli yhtäkkiä hävitä maasta ja 
jättää kaikki taaksemme.

Vaihtoehtoja mietittiin Hakan joh-
don kanssa ja päädyimme sellaiseen 
kompromissiin, että yritetään saada 
”Meri-Pekka”, hinaaja ”Tanja”, Cat 245 
kaivukone, Lima 2400, Potain autonos-
turi ja pari uudehkoa Mersu-kuorma-
autoa maasta pois sekä pyrittäisiin myy-
mään muuta käyttökelpoista kalustoa 
paikallisille yrityksille.

Tarkoitus oli jättää Libyaan vapa-
ehtoisesti 15 kuorma-autoa, betoniase-
mia, torninosturi, Cat 966 pyöräkone, 
murska-asema, 20-30 henkilöautoa, 110 
konttia, rakennusmateriaalia, parakkeja 

ym. mitä rakennusliike toiminnassaan 
oli tarvinnut. 

Aikaa hakalaiset antoivat noin puoli 
vuotta ja minut nimettiin projektin ve-
täjäksi.

”Meri-Pekka” oli töissä Benghazis-
sa ja satamaviranomaiset eivät antaneet 
lähtölupaa sille, ennen kuin se on teh-
nyt työnsä. Meillä oli riita jugoslavialai-
sen satamaurakoitsijan kanssa siitä, että 
he eivät olleet maksaneet meille lasku-
jaan moneen kuukauteen. Tästä neuvo-
teltiin muutama kuukausi ja lopulta ura-
koitsija maksoi meille kuuluvat saatavat 
ja me teimme heille vastaavasti jäljellä 
olleet työt. 

Bengahzin tullissa odotti kuitenkin 
uusi yllätys. Olimme kuulema tuoneet 
Potain 646 torninosturin väliaikaisella 
tullauksella maahan sekä palauttaneet 
yhden CAT 245 kaivukoneen Suomeen 
väärennetyillä asiakirjoilla. Jouduin taas 
hallinnollisen sovittelumenettelyn pii-
riin, mutta kun ei enää ollut millään mi-
tään väliä, kirjoitin nimeni blankopape-
riin.  Sakko oli 12 500 dinaaria eli var-
sin pieni, kun se olisi maksimissaan voi-
nut olla 60 000 dinaaria. 

”Meri-Pekan” lähtöongelmat olivat 
rajut, koska ruoppaaja oli ollut tullie-
rimielisyyksien keskipiste. Kaikki alkoi 
kuitenkin olla jo loppusuoralla kymme-
nien lentomatkojen ja lukemattomien 
erilaisten dokumenttien keräilyjen jäl-
keen. Kreikkalainen hinaaja jolla ”Meri-
Pekka” piti hinata Libyasta ulos, oli jo 
satamassa, kun vielä puutui jonkunlai-
nen leima jostakin asiakirjasta. Juttelin 
ties monennenko kerran erään virkailijan 
kanssa, että päästäisi meidät nyt lopulta 
pälkähästä. Hän pyysi sulkemaan oven ja 
kysyi onko meillä Volvo 240. Kun vasta-
sin myöntävästi, hän kysyi löytyisikö va-
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rakaasutinta Volvoon. Vastasin että riip-
puu mitä hän asialla tarkoittaa. Virkai-
lija otti leiman ylälaatikostaan ja heilut-
ti sitä dokumenttien päällä ja sanoi, että 
jos kaasutin ilmestyy hänen pakettiau-
tonsa lavalle vielä tänään, niin hän lei-
maa puuttuvan asiakirjan. Paikallinen 
asianhoitajamme lähti Ghanfoodan lei-
rillemme ja tunnin päästä rasvaisessa 
muovipussissa oli Volvon kaasutin. Vir-
kailija meni sitä katselemaan  ja pyörit-
teli sitä hetken ja kyseli millä konstilla 
pääsemme takaisin ilman kaasutintam-
me. Vastasin että meillä on ihan koko-
nainen vara-Volvo, josta löytyy osia lei-
maamisen vauhdista riippuen. Näin pie-
nestä oli kiinni miljoonien arvoisten ko-
neiden maastavienti!

”Meri-Pekka” lähti Libyasta 
11.1.1989. Oli juhlallinen hetki, kun 
hinaaja majesteetillisesti ohitti sataman 
aallonmurtajan vetäen ”Meri-Pekkaa” ja 
”Tanjaa” perässään häviten kohti Kreik-
kaa. 

Oli tulossa uskonnolliset Hatzi-py-
hät, jotka kestivät neljä päivää. Se oli so-
vittu hetki maasta poistumiseen, sillä li-
byalaiset teurastelivat silloin lampaita ja 
viettivät  perhejuhlia toistensa kanssa.

Kaikki jäljellä olevat suomalaiset 
työntekijät olivat lähteneet lomalle Suo-
meen. 

Filippiiniläiset toimihenkilöt ja työn-
tekijät olivat myös lähteneet lomalle tie-
tämättä, etteivät enää palaisi takaisin. 
Niille seitsemälle ulkomaalaiselle työn-
tekijällemme, jotka eivät lähteneet maas-
ta, oli jätetty kirjekuori, jossa oli passit 
menoviisumilla, rahaa, lentolippu asuin-
maahan, työtodistus ja irtisanomistodis-
tus sekä henkilökohtaiset toimintaohjeet. 
Libyalaisille työntekijöille oli kirjeet jois-
sa selitettiin, mitä on tapahtunut ja ker-

rottiin, että ei ole syytä ryhtyä murtautu-
maan minnekään, sillä Pentti Ruohonen 
oli piilottanut kaikki leirin avaimet ko-
koushuoneen seinällä roikkuvan vallan-
kumousjohtajan kuvan taakse. Tripolin 
tukikohdan isännälle jätimme rahaakin 
pahanpäivän varalle aikamoisen tukun.

Benghazin leirin konttorimmekin sat-
tui sopivasti palamaan maan tasalle pari 
viikkoa ennen lähtöämme ja sen muka-
na paloi kaikki muu paitsi passit ja ka-
luston paperit.

Pakomatkani Benhazista Tripoliin 
Jouko Sederholmin kanssa meni ongel-
mitta, vaikka 1200 km:n ajo ja 50 km:n 
välein olevat poliisiportit ja paperien jat-
kuva tarkastus kävivät hermoille. Sama-
na iltana jatkoimme matkaa kohden Tu-
nisian rajaa ajaen peräkkäin Vesi-Pekan 
toisen Volvon kanssa, jossa olivat Ruo-
honen ja Österberg.

Libyan raja oli nimittäin äskettäin 
avattu, koska Gaddafi oli yksipuolisesti 
päättänyt, että Marokko, Tunisia, Libya 
ja Egypti ovat samaa heimokansaa ja val-
tiota, jolloin rajoja ei enää tarvita. Hie-
man aiemmin hän oli käynyt sotaa naa-
puriensa kanssa. Rajan avaaminen sopi 
meille. Pentti Ruohonen oli testannut 
rajamuodollisuudet käydessään Soussas-
sa viikonloppulomalla. Todellakaan Li-
byan rajalla ei ollut ketään ja tunisialai-
set tullimiehet päästivät länsimaalaiset 
kulkijat ongelmitta rajan läpi.

Maasta poistuminen sisälsi lukuisia 
riskejä, joista muutama oli konkretisoi-
tuakin. 

Yksi oli se, että yhdellä lukuisista po-
liisiporteista poliisin virkapukuun son-
nustautunut upseeri pysäytti meidät ja 
sanoi, että Libyasta ei saa poistua yrityk-
sen autolla, jos ei ole yrityksen johtajan 
valtakirjaa auton viennistä Libyan rajo-
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jen ulkopuolelle. No vaillinaisella arabi-
an ja englannin yhdistelmällä selvitettiin, 
että me olemme juuri niitä johtajia, joil-
la oli valtakirja tehdä mitä ikinä tarvi-
taan Vesi-Pekan asioiden hoidossa. Kun 
näytin valtakirjan, niin lopulta hän an-
toi suostumuksensa jatkaa matkaa. Tar-
peetonta on tietenkin mainita, että asiaa 
helpotti huomattavasti Ruohosen hänel-
le antama aito kultainen kuulakärkiky-
nä, jolla hän sitten kirjoitti luvan ja pis-
ti sitten kynän tyynesti omaan rintatas-
kuunsa.

Toinen hikihelmiä aiheuttanut tilan-
ne oli, kun pyrimme Tunisin lentoken-
tällä Pariisiin menevään koneeseen seu-
raavana päivänä. Virkailija ei millään hy-
väksynyt passimerkintöjä, sillä meillä ei 
ollut Tunisian tuloleimaa ja toisaalta ei 
myöskään Libyasta lähtöleimaa passissa. 
Ei tietenkään, koska koko Libyan tullira-
kennus oli tasattu puskutraktoreilla edel-
lisellä viikolla maan tasalle osoituksena 
valtioliitosta. Aikansa lentokenttävir-
kailijat pyörittelivät päitään ja miettivät 
ymmällään heille uutta tilannetta, kun-
nes olankohautuksella löivät lähtöleimat 
Tunisiasta.  Ei ollut suuri ihme, että ko-
neen pyörien irrottua maasta, alkoi hil-
litön ilonpito. Lentoemännän kutsuvalo 
paloi koko ajan Pariisiin asti. 

Ne kaksi uudehkoa Volvoa, joilla 
tultiin Tunisiaan, yritettiin ensin myy-
dä paikallisille autokauppiaille. Libyasta 
oli tuotu niin paljon varastettuja autoja 
rajamuodollisuuden murruttua, että he 
eivät halunneet niitä ostaa. Niinpä an-
noimme avaimet huolinta-asioita hoita-
van firman edustajalle ja pyysimme lä-
hettämään myyntituloista puolet Suo-
meen. Niitä rahoja ei ole sen koommin 
näkynyt. Jos joku joskus myöhemmin 
vaihtoi toisen Volvon vararengasta, hän 

yllättyi, sillä sinne oli kätketty muuta-
ma kymmenen tuhatta dinaaria pahan 
päivän varalle. Olen usein naureskellut 
mielikuvalle, kun arabi on ottanut va-
rarenkaan käyttöön ja kiroillut tasapai-
notuksen kanssa. Lopulta hän on irrot-
tanut sen vanteelta ja löytänyt pari kun-
non pakettia vihreitä Libyan dinaarei-
ta, joiden arvo on viisinkertainen auton 
hintaan verrattuna. 

Käteisrahoja oli toki ihan salkussakin 
ja niitä vaihdoin huonoon kurssiin ra-
jan jälkeisissä puskissa piileskelevien ra-
hanvaihtajien kanssa. Niillä sitten ostin 
Rolexeja ja muutaman Omegan, jotta ei 
olisi jäänyt yhtään dinaaria jäljelle. Kun 
yritin tinkiä kellokaupassa alennusta kal-
liista ostoksestani, omistaja vain virnuili, 
että hinta on lapussa, ja että voin men-
nä ostamaan kelloja muustakin kaupasta 
Tunisiassa. Hän sanoi vihjeeksi olevan-
sa ainoa aitoja Rolexeja myyvä kauppi-
as kaupungissa. Toki hän tajusi, että mi-
nulla ei ollut ihan puhtaat jauhot pussis-
sa ja piti hinnat korkealla, kun näki mi-
ten kuumeisesti yritin päästä dinaareista 
eroon. Myyjä varmaan nipisteli itseään 
varmistaakseen, ettei ole unessa, sillä ei 
hänelle sellaista myyntimenestystä  ollut 
varmaankaan sattunut ennen. Suomeen 
saavuttuani vein kellot Hakaan Piiparille 
ja sanoin, että tässä on kaikki mitä hom-
masta jäi käteen. 

Olen ollut ylpeä siitä, että olen vii-
meinen Vesi-Pekasta palkkaa saanut toi-
mihenkilö mutta se, että Vesi-Pekan toi-
minta loppui, oli todella raskasta.

Maskotti
Useimmat Vesi-Pekan pääkonttorissa 
vierailleet muistavat Pora-Pekka -mas-
kotin, mikä seisoskeli vuosia Mikonka-
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dun ja myöhemmin Tapanilan toimiston 
aulassa. Taideteoksen olivat tehneet työ-
maan miehet poraustyössä tarvittavista 
osista. Kun olimme muuttamassa Tapa-
nilasta Fleminginkadulle, konttoripääl-
likkö Eila Koskinen päivitteli, että mi-
hinkähän tuokin öljyläikän kokolattia-
mattoon sotkenut lähes metrin mittai-
nen teräsukko pitäisi hävittää. Satuin 
parhaiksi paikalle ja pyysin saada sen 
omakseni, lupaamalla sille hyvän kodin. 
Eila suostui välittömästi ja siltä seisomal-
ta kaappasin Pora-Pekan ja vein sen ke-
sämökkimme aitan päätyyn jatkamaan 
tehtäviään. 

Heikki Jalas

Rykote 
Alkuperäisen sysäyksen Rykote Oy:n 
syntyyn antoi se, että Vesi-Pekka osti 
Turussa toimineen, pelastusvenevinsse-
jä ja taavetteja valmistaneen Wilho Tuo-
men Konepaja Oy:n (WTK) koko osa-
kekannan. Yhtiön tuoteidea laivanra-
kennusteollisuutta maailmanlaajuisesti 
palvelevana alihankkijana oli hyvä. Yh-
tiö oli potenut jo pitkään pääomapulaa, 
johon yrityskaupalla oli tarkoitus saada 
kohennusta. Kaupan jälkeen havaittiin, 
että yhtiön Turun kaupungilta vuokraa-
mat toimitilat olivat epätarkoituksenmu-
kaiset ja vanhanaikaiset ja etenkin vinssi-
en luokituskoestuksien osalta suorastaan 
vaaralliset. Yhtiön taloudellinen tulos ei 
myöskään kehittynyt odotetulla tavalla, 
vaan yhtiö velkaantui luovutuksessa mu-
kana seuranneen toimitusjohtajansa alai-
suudessa yhä enemmän, eikä lisärahoi-
tus ollut enää mielekästä. Näissä olosuh-
teissa WTK yhtiönä ”haudattiin” kon-
kurssiin yhteisymmärryksessä päävelko-
jien kanssa ja selviteltiin mahdollisuuk-
sia kannattavan toiminnan jatkamiseen 
muissa tiloissa, joissa  voitaisiin harjoit-
taa enemmän Vesi-Pekkaa suoraan palve-
levaa ja sen korjaamoa tukevaa toimintaa. 
WTK:n pesältä ostettiin jonkin verran 
käyttöomaisuutta.

Vesi-Pekan maskotti ja Pekan tyttären tyttäret 
Nina ja Ada. (Pekka Arppe)
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Vesi-Pekan hallituksen ohjeen mu-
kaisesti kiertelin tutuissa maisemissa eri 
puolilla lounaisrannikkoa kyselemässä 
yhtiön toimintaan sopivia ranta-aluei-
ta. Tällainen riittävän suuri alue löytyi 
eri vaiheiden jälkeen Rymättylästä Sär-
känsalmen sillan eteläpuolelta Tanilan ja 
Hämölän tilojen rajalta siten, että ran-
ta-aluekokonaisuus oli yhteensä noin 17 
hehtaaria ja rantaviivaa runsaat 600 met-
riä. Rannat olivat kovia ja vesisyvyys ran-
nan edustalla tarkoitukseemme sopiva. 
Vesi-Pekan suunnitelmat olivat saman-
aikaisesti kasvaneet. Suunnitelmissa oli-
vat kaluston valmistus sekä telakointi ja 
jopa lohkovalmistus telakoille.  

Alue hankittiin ja rakennussuunni-
telmia alettiin tehdä. Kun päästiin ha-
kemaan rakennuslupia alueelle, tulikin 
mutka matkaan. Salmen vastakkaisel-
la puolella noin parin kilometrin pääs-
sä Naantalin kaupunkiin kuuluvalla 
Luonnonmaalla vaikutti silloisen Na-
viren toimitusjohtaja, teollisuusneuvos 
Rainer Sjöström. Tunsin miehen ja yhti-
ön Paraisten telakan rakennusvaiheet oli-
vat 1960-luvulla sivunneet työtehtäviä-
nikin. Naviren Luonnonmaan telakka-
hanke oli vireillä. Sjöström pelkäsi Vesi-
Pekan hankkeen merkitsevän kilpailua 
hänen yritykselleen. Hän päätti käyttää 
tilaisuutta hyväkseen vastapäätä olevana 
maanomistajana ja valittaa rakennuslu-
vastamme, mutta tekikin sen Naantalin 
kaupunkia ”välikätenä” käyttäen. Kau-
punki valitti ”rajanaapurina” suojatak-
seen Naviren telakkaan liittyviä teollisia 
intressejään.

Näin Vesi-Pekan Rymättylän telak-
kahanke viivästyi. Ennakoidusta ja sit-
temmin KHO:ssa toteutuneesta voitos-
ta huolimatta odottaminen ei ollut jär-

kevää. Ryhdyttiin katsomaan taas uusia 
vaihtoehtoja toiminnan sijoittamiselle.

Rymättylän maa-aluehankinta tuot-
ti kuitenkin kolme tulosta: syntyi nimi 
Rymättylän Kone- ja telakka Oy (Ryko-
te), saatiin korkeimman hallinto-oikeu-
den ennakkopäätös, jonka mukaan niin 
kaukana salmen toisella puolella olevaa 
maanomistajaa ei katsottu valituskel-
poiseksi rajanaapuriksi ja Vesi-Pekalle 
jäi luonnonkaunis, laaja tukikohta-alue 
Rymättylään. Sinne tehtiin aallonmurta-
ja- ja laituripenger sekä ruopattiin ran-
ta-aluetta. Aluetta käytettiin alusten tu-
kikohtana ja talvehtimiseen, koska sinne 
oli hyvät yhteydet vesitse ja maitse. Alue 
luonnollisesti  nousi arvossaan edullisen 
sijaintinsa vuoksi.

Hiljaisesti voitiin olla Sjöströmille kii-
tollisia. Valituksellaan hän luultavasti pe-
lasti Vesi-Pekan ongelmilta. Ajat nimit-
täin muuttuivat siten, että Rymättylän 
hanke koko laajuudessaan olisi ilmeisesti 
muodostunut Vesi-Pekalle taloudelliseksi 
rasitukseksi, eikä esimerkiksi lohkotuo-
tannolla olisi ollut riittävästi kysyntää tai 
ainakin olisi jouduttu ”veriseen” kilpai-
luun juuri Navire Oy:n kanssa. 

Seuraavaksi katseet kohdistuivat ennes-
tään tuntemaani Kustavin Kone Oy:öön, 
jolla oli tuolloin konepajahallit sekä Kusta-
vissa että Taivassalossa. Kustavin teollisuus-
kiinteistö oli Kustavin Ströömin rannal-
la suojaisassa lahdessa Kustavin kirkon-
kylän pohjoisosassa. 

Kaupoista päästiin yksimielisyyteen 
ja niin Vesi-Pekka osti Kustavin Kone 
Oy:n koko osakekannan. Lisäksi ostet-
tiin laajahko ranta-alue Kustavin Kone 
Oy:n omistaman kiinteistön ympäriltä. 
Kaikkiaan Kustavin teollisuusalue oli va-
jaa kymmenen hehtaaria.
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Alueelle louhittiin kalliorinteeseen te-
lakka ja kokoonpanokenttä, jotka saatiin 
hyvin edullisesti. Jörn Donnerin Kusta-
viin perustaman ja konkurssiin men-
neen matkailukeskuksen silloinen omis-
taja Väinö Rautiainen tarvitsi hankkeen-
sa laajentamiseen suuret määrät mursket-
ta. Hän teetti tasauslouhinnan korvauk-
setta, jättäen vielä sopimuksen mukaan 
Vesi-Pekalle tuhatkunta kuutiota murs-
ketta. Sopimus tehtiin suullisesti, kos-
ka aikaisemmista tehtävistä tunsin Rau-
tiaisen tarkoin sanansa mittaiseksi mie-
heksi.

Näin vinssi- ja taavettituotanto sekä 
Vesi-Pekan ruoppaajien ja poralauttaka-
luston tuotanto ja huolto lopultakin ko-
tiutuivat Kustaviin ja Taivassaloon. Kus-
tavin Kone Oy fuusioitiin vuonna 1976 
Vesi-Pekkaan.

Olin alusta alkaen Hakalle tapahtu-
neeseen yrityskauppaan asti Rykoten hal-
lituksen puheenjohtajana Kari Saarelai-
sen, Asko Forsbergin ja sittemmin Juha 
Tenkasen ollessa toimitusjohtajina. Vins-
sejä ja taavetteja tehtiin maailman mark-
kinoille. Eri luokituslaitosten edustajat 
idästä, lännestä ja siltä väliltä kävivät 
vinssien koestustarkistuksilla, jotka suo-
ritettiin  vanhan meijerikiinteistön yhtey-
teen rakennetussa koestustornissa. Ide-
anahan oli se, että vinssin oli pelastus-
venettä laskettaessa jarrutettava pudotus 
täsmälleen veneen tasaisen ja turvallisen 
laskun edellyttämään nopeuteen.

Rykoten aluetta kehitettiin Vesi-Pe-
kan ruoppaustoiminnan tukikohdaksi 
lahtea ruoppaamalla, laitureita rakenta-
malla ja rasitteita järjestelemällä.

Hakan kaupan jälkeen vuorineuvos 
Piiparista tuli Rykoten hallituksen pu-
heenjohtaja.  Olin vielä puolisen vuot-
ta hallituksen jäsenenä. Muistan elävästi 

ensimmäisen hallituksen kokouksen Ha-
kan omistusaikana. Juha Tenkanen oli 
loukkaantunut ja sairastunut vakavasti 
työmatkallaan Burundissa ja joutui po-
temaan sairauttaan pitkään. Juha tuli ko-
koukseen pää käärittynä ”turbaanimai-
seen” siteeseen, mistä näkyi vain vilk-
kuvat silmät – siinä vaiheessa jo kyllä-
kin hyvin elinvoimaisina. Piiparista huo-
masi, että hän koki aika erikoislaatuisis-
sa olosuhteissa tutustuvansa ostoksensa 
Rykote-nimiseen osaan.

Välimiesmenettely ja oikeudenkäynti
Runsaat kaksi vuotta jatkunut, Libyan 
tullikiistaa ja Vesi-Pekan loppukauppa-
hintaa koskenut välimiesmenettely ja 
sen jälkeinen vahingonkorvausoikeuden-
käynti lukuisine istuntoineen, kirjelmien 
vaihtoineen ja selvityksineen ulkomaita 
myöten oli kaikille Tuen puolesta siihen 
osallistuneille erittäin raskas prosessi, jos-
sa oli ”talvisodan tunnelmaa”. 

Jäseniksi kolmimiehiseen välimies-
oikeuteen Haka oli valinnut professori 
Esko Hopun ja Tuki hovioikeuden laa-
manni Reino Keinosen. Välimiehet va-
litsivat välimiesoikeuden puheenjohta-
jaksi Hopun ehdotuksesta hovioikeuden 
presidentti Kaarlo Ståhlbergin, jonka eh-
dotuksesta välimiesoikeus kutsui sihtee-
rikseen Ståhlbergin pojan, varatuomari 
Pauli Ståhlbergin. 

Välimiesoikeudessa Haka vaati - kan-
nettaan asteittain laajentaen - yhteen-
sä yli 100 miljoonan markan (27 milj. 
€) suuruista, yhdistettyä kauppahinnan 
alennusta ja vahingonkorvausta. Vesi-Pe-
kan kauppahintaosuuskaan ei ollut näin 
suuri. Tietoisesti ylimitoitettu vaatimus 
saattoi johtua Hakan tarpeesta kaunis-
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tella tasettaan ja se oli samalla tarkoitet-
tu painostuskeinoksi.

Äänestyspäätöksellä tehdyssä välitys-
tuomiossa Tuki velvoitettiin suoritta-
maan Hakalle yli sadan miljoonan sijas-
ta noin 4 miljoonan markan suuruinen 
murto-osa Hakan kokonaisvaatimukses-
ta, eli vajaat 4 %. Lisäksi kumpikin osa-
puoli sai kärsiä omat oikeudenkäyntiku-
lunsa. Tosiasioiden valossa Hakan olisi 
tullut hävitä juttunsa vieläkin täydelli-
semmin.

Näin lopulta tapahtuikin erityises-
ti Hakan välimiesmenettelyn yhteydes-
sä harrastaman painostuksen ja keino-
jen valinnassa tapahtuneen virhearvion 
vuoksi. Asiakokonaisuuden lopputulos 
oli se, kun tullikiista-asia seurannaisi-
neen oli eri oikeudenkäynneissä puitu 
loppuun, että Haka jäi Tuelle maksuvel-
volliseksi yli 20 miljoonaa markkaa. Sa-
moihin aikoihin Haka poistui konkurs-
sin kautta toimivien yritysten joukosta. 
Se ei kuitenkaan estänyt sitä, että Tuki 
lopulta sai tuon hyvityksensä, mikä joh-
tui seuraavasta tapahtumakulusta:

Välimiesmenettelyn loppupuolella 
Haka lisäsi painostuskeinovalikoimaansa 
hakemalla täysin perusteettomasti taka-
varikkoon Tuen omaisuutta yli 100 mil-
joonan markan arvosta. Takavarikon saa 
käytännössä, kun väittää itsellään olevan 
”todennäköisen” saamisen ja asettaa va-
kuuden takavarikon kohteelle takavari-
kosta mahdollisesti aiheutuvasta vahin-
gosta ja lisäksi väittää, että olisi olemas-
sa riski väitetyn saamisensa menettämi-
sestä. Tässä tapauksessa Haka tiesi, et-
tei sillä ollut tuon kokoista saamista. 
Se myöskin tiesi Tuen vastuukykyisek-
si, pitkäjänteiseksi instituutioksi. Hakan 
mielestä sille aiheutti ”riskiä” mm. Tuen 
TKK:lle lahjoittama ympäristönsuojelu-

tekniikan professuuri ja Tuen hallituksen 
jäsenten ikä!

Takavarikko oli sinällään ahdistava 
kokemus – ja sellaiseksi myös Hakan ta-
holta tarkoitettu. Se ei kuitenkaan mur-
tanut Tuen selkärankaa. Päinvastoin 
usein käy niin, että elämässä mahdolli-
suus pukeutuu tilapäisen onnettomuu-
den tai vastoinkäymisen kaapuun. Tätä 
aukeavaa mahdollisuutta aavisteltiin jo 
aikaisessa vaiheessa, ja tulevasta vahin-
gonkorvausvaatimuksesta ilmoitettiin 
Hakalle takavarikkoa vastustettaessa erit-
täin selkeästi.

Olennaisinta takavarikkoasiassa oli 
kaksi seikkaa: Tuki vastusti sitä perustel-
lusti ja toiseksi Haka asetti Tuelle vakuu-
deksi takavarikolla aiheutettavasta vahin-
gosta SKOP:n pankkitakauksen. Hakan 
ilmeisenä tavoitteena oli lannistaa Tuen 
oikeudenkäyntihalut välimiesoikeudessa 
ja saada aikaan ”sanelurauha”. Ajatukse-
na lienee myös ollut se, ettei Tuki kyke-
nisi välittömästi asettamaan vakuutta tai 
omaisuutta takavarikon katteeksi. Tuki 
kykeni tähän ja silläkin toimellaan osoit-
ti takavarikon aiheettomaksi.

Runsaan vuoden kuluttua takavari-
kosta välimiesoikeuden tuomiolla vah-
vistui, ettei Hakalla ollutkaan väittä-
määnsä yli 100 miljoonan markan jätti-
saatavaa, vaan pienen pieni osa siitä – ja 
sekin todellisuudessa perusteeton. Tuo-
ta murto-osaakin kaiken lisäksi turva-
si kuittausmahdollisuus ja Tuen todis-
tettu vakavaraisuus. Tuki vaati Hakalta 
kanteella korvausta aiheettomasta taka-
varikosta johtuneesta vahingosta. Taka-
varikossa olleiden arvopapereiden arvo 
oli nimittäin takavarikkoaikana laman 
vuoksi oleellisesti alentunut.

Jo alioikeuden ratkaisussa periaa-
te takavarikon aiheettomuudesta ja sen 
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vastustamisen perusteista hyväksyttiin, 
mutta vahingonkorvaus oli melko vaati-
maton, rajoittuen lähinnä aikanaan syn-
tyneisiin takavarikon vastustamiskului-
hin.

Helsingin hovioikeus hyväksyi käy-
tännössä täysimääräisesti Tuen vahin-
gonkorvausvaatimuksen ja myöhem-
min korkein oikeus pysytti hovioikeu-
den tuomion, jolla Haka oli velvoitet-
tu maksamaan Tuelle runsaat 24 miljoo-
naa markkaa.

Kun hovioikeuden tuomiota pan-
tiin täytäntöön, oli Haka jo konkurssis-
sa ja liitoksissaan jo natiseva SKOP mak-
soi Hakan puolesta antamansa takauk-
sen perusteella vahingonkorvaussumman 
Tuelle. 

Tullikiista oli kaikissa vaiheissaan 
opettavainen tarina.

Jarmo Yletyinen

Vesi-Pekan perintö
Terramare Oy on tänä päivänä suuren 
kansainvälisen ruoppausurakoitsijan 
Royal Boskalis Westminster nv:n täysin 
omistama tytäryhtiö. Osaamisen juuret 
Terramaressa ovat kuitenkin perin suo-
malaiset. Vesirakentamisen ammattitai-
to on lähtöisin Vesi-Pekan ajoilta, mis-
tä arvokkaana osoituksena ovat muun 
muassa vielä yhtiön palkkalistoilla ole-
vat muutamat pitkän päivätyön teh-

neet työntekijät ja toimihenkilöt. Lisäk-
si Vesi-Pekan muisto näkyy myös konk-
reettisena  vesirakennuskaluston nimis-
sä kuten ”Meri-Pekassa”, ”Manu-Pekas-
sa”, ”Nosto-Pekassa” ja ”Kuokka-Pekas-
sa”.  Yhtenä esimerkkinä kaluston pit-
käaikaisesta käyttöhistoriasta voi maini-
ta, että kuokkakauharuoppaaja ”Manu-
Pekka” täyttää kunnioitettavat 25 vuot-
ta. ”Manu-Pekan” vihkiäisiä juhlistettiin 
Vesi-Pekassa 6.10.1983. Voidaan ylpeänä 
todeta, että ruoppaaja toimii edelleenkin 
moitteettomasti, tosin kaivuyksikkö uu-
sittuna.

Terramaressa työskentelee tänä päivän 
noin 300 vesirakentamisen ammattilaista, 
mikä hyvinkin vastaa Vesi-Pekan ilmoit-
tamaa henkilöstövahvuutta vuoden 1983 
lopulla, joka oli yhteensä 306 henkeä. 
Perusajatus henkilöstön suhteen on säily-
nyt samana läpi vuosikymmenien: vesira-
kennusurakointia, johon kiinteästi liittyy 
oman kaluston rakentaminen ja ylläpito, 
pystyy harjoittamaan pitkäjänteisesti vain 
omalla ammattitaitoisella henkilökunnal-
la. Tästä hyvänä osoituksena ovat henki-
löstön pitkät työsuhteet, jotka hyvin use-
asti jatkuvat isältä pojalle.

”Manu-Pekka” Liverpoolissa. (Jarmo Yletyinen)
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Terramaren toimintastrategia perus-
tuu laadukkaiden vesirakentamisen ko-
konaispalvelujen tuottamiseen niin koti-
maassa kuin viennissäkin. Boskalis per-
heessä markkina-alueenamme ovat Poh-
joismaat sekä osa Baltian aluetta, mut-
ta toimintamme ulottuu myös lähirajo-
jemme ulkopuolelle emoyhtiön tarpeit-
ten mukaisesti.  Vesirakentamisen ko-
konaispalveluihin kuuluvat ruoppaus-
työt, vedenalainen louhinta, satama- 
ja ympäristörakentaminen sekä erilai-
set liukuvalutyöt. Tärkeänä ajatuksena 
on, että kaikki toimintamme osa-alueet 
tukevat voimakkaasti ydinosaamistam-
me, vesirakentamista. Hyvänä esimerk-
kinä on tänä päivänä betonirakentami-
sessa liukuvaluosaamisen tietotaito, mil-
lä on erityinen merkitys  suurten satama-
rakennuskohteiden toteutuksessa, kuten  
Vuosaaren uuden sataman rakentami-

sessa.  Terramaren liikevaihto oli vuon-
na 2006 noin 63 miljoonaa euroa, jos-
ta reilut puolet koostui satamarakenta-
misesta ja siihen verrattavista rakennus-
teknisistä töistä sekä loput ruoppaami-
sesta.  Terramare on alansa johtava ura-
koitsija kotimaassa ja merkittävä toimi-
ja kansainvälisesti varsinkin kovien mai-
den ruoppauksessa.

Alan markkinajohtajana toimiminen 
edellyttää jatkuvaa panostamista kalus-
ton kehitykseen ja henkilöstön hyvin-
vointiin.  Näihin asioihin systemaattises-
ti panostammalla voimme taata myös tu-
levaisuudessa Vesi-Pekan arvokkaan pe-
rinnön jatkumisen.

Vuosaaren sataman kulmatukimuurielementtejä asennettuina ja odottamassa asennusta. Paino 300 ton-
nia. (Jarmo Yletyinen)
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Vuosaaren sataman laiturielementtejä vanhassa telakka-altaassa. (Jarmo Yletyinen)





Ruoppaussanasto, luettelot 
ja hakemistot
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Ruoppaustöiden sanasto
(koonnut Juha Tenkanen)

a-pukki    ruoppaajan puomistoa kannattava rakennelma
aarholli varavaijeri tai –köysi
ankkuripeli ankkurin lasku- ja nostokoneisto
ejektori imulaite konehuoneessa pilssivesien poistamiseksi
haalata kuljettaa maata pitkin vetäen
hara laite jolla tarkastetaan valmista väylää
harakka ankkurilautta
Itä-Saksan seisoja DDR:ssä valmistettu kaivukone
joutsenkaula imuruoppaajan paineputkiston joustava lähtö
juurioja kanavaluiskan juureen tehtävä oja
jätkänpolku kanavareunan vetotie
kaatovaijeri tasapainottaa laahakauhaa
kahmarikauha ruoppaajan tai kaivukoneen kaksi- tai monilohkoinen kauha
kaija laituri, möljä
kaista ruoppaajan kaivualueen leveys
kamewalaitteisto potkurin kääntyvä lapalaitteisto
karhulenkki kettinkilenkki
keksi tukkihaka
kipinä sähkömies
kirjuri työmaalla toimiva työmaapäällikön apulainen
kivisakset sukeltajan kivennostolaite
kivitasku imuruoppauspumpun edessä oleva kivien kerääjä
kokkarossi veneen keulaköysi
kompura ilmakompressori
kopukka tukeista tehty apulautta
kortteeri työmaa-asunto, esimerkiksi parakki
kruunuleikkuri imuruoppaajan leikkurityyppi
kulutuspala mangaaniteräksestä tehdyt kovat osat
kuokka ankkuri- ja kauhatyyppi
kymppi vuorotyönjohtaja
laahakauha kaivukoneen kauhatyyppi
lautasnippa rasvanippatyyppi
lauttaporari poralautalla reikää kairaava työntekijä
laturi panostaja
letkamies imuruoppaajan putkistotöitä tekevä työntekijä
lintulenkki lintulukolla varustettu kettinkilenkki
lossaus proomun tyhjennys
lubrikaattori automaattinen rasvauslaite
luiska kaivannon kalteva reunataso
lusta kalliossa oleva rako
löpö dieselmoottorin polttoaine
maihinnousu imuruoppaajan uivan putkiston nousukohta maalle
mammuttipumppu sukeltajien käyttämä ilmalla toimiva ruoppauslaite
masinisti ruoppaajan ja poralautan konemies
moska pajavasara
mutrata ruopata
möljä laituri
narumies pinnalla työskentelevä sukeltajan avustaja
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neulapato neuloilla eli pystylankuilla varustettu pato
niiskuventtiili ilman poistokohta imuruoppaajassa
nostotuppi laahakauhan nostovaijerin ja nostovaljaiden kiinnitysosa
operaattori ruoppaajan kuljettaja
palkoproomu koko pituudeltaan pohjasta aukeava maankuljetusproomu
penikka koneen moottorin käynnistyskone
pikaliippari nopea yhteysvene
pistokauha ruoppaajan tai kaivukoneen kauhatyyppi
pitsaus köyden jatkaminen, lenkin teko vaijeriin, pleissaus
pläkä keli tyyni meren- tai järvenpinta
pohjaluukkuproomu avattavilla pohjaluukuilla varustettu maankuljetusproomu
pollari aluksen kiinnitysköysien tukilaite
polsteekki paalusolmu
puju ankkurin merkkikoho
pukseeri hinausköysi tai –vaijeri
puomi ruoppaajan tai kaivukoneen kaivulaite
putkiletka imuruoppaajan paineputkisto
ramppa kalkattaa pääkone käy
rantaremmi ruoppaustyömaan rannalla työskentelevä henkilökunta
rasvari kaivukoneen konemies
reima viitta, reimari
repsikka apumies
rinta ruopattavan alueen kaivukerroksen vastapenkka
rovi ruoppaajan, proomun tai hinaajan runko
sakkeli osa, jolla vaijeri yhdistetään esimerkiksi ankkuriin
satiainen vaijerilukko
sauermanni kaivukoneen lisävarustus suuren ulottuman saamiseksi
schottel-laite proomun potkurikoneisto
seeffi ruoppaajan tai hinaajan päällikkö
selmeri maankuljetusproomun tyyppi
sesta kuoritusta näreestä tehty 5-6 metrin seiväs
settipato seteillä eli vaakalankuilla varustettu pato
sumutorvi aluksen merkinantotorvi
suutari laukeamaton panos räjäytystyössä
tauherkuppi rasvauskuppi
tikku kauhan varsi puomistossa
tippakannu voitelemiseen käytettävä käsityökalu
tissinippa rasvanipan tyyppi
torko turbiinikytkin
tumlari ketjukauharuoppaajan kaivupuomin ylä- ja alapää
tutti imuruoppausputkiston kuminen liitoskohta
täkki ruoppaajan, proomun ja hinaajan kansi
uppoputki pohjaan upotettu imuruoppaajan paineputki
vanttiruuvi vaijerin kiristäjä
varppi vaijeri
veitsileikkuri imuruoppaajan leikkurityyppi
vetotuppi laahakauhan vetovaijerin kiinnitysosa
viilari ruoppaajan, proomun ja hinaajan siirrettävä törmäyssuoja
viirata madaltaa kuormaa
vintturi käsin tai konevoimalla toimiva vinssi
vyyhdetä vaijerin tai köyden laitto vaakasuoraan kelalle
ylivuoto paikka, josta vedet poistetaan padotulta läjitysalueelta



270

Hankintavuosi	
(rak)		(		x		)

Ruoppaajan	nimi Tyyppi Poistettu Maininta	
sivulla

Kuva	
sivulla

1954  (rak. ?) Yks-Pekka ketjukauha 1962 19, 21, 29, 111, 
113, 130, 131

11, 18, 131

1955 Pekka II imu 10´´ * 19, 29, 111, 113, 
130, 137, 140

19, 138

1955 Jari (Lima 703) laahakauha 1981 20, 30, 37, 42, 
74, 146, 163, 166

19, 74, 166, 
180, 204

1958 Pekka III imu 10´´ 1981 22, 29, 31, 36, 
84, 142

1958 Wiljami (Lima 2400) laahakauha 1985 21, 26, 29, 30, 
49, 74, 118, 146, 
178, 180, 181, 
182, 222

21, 40, 48, 49, 
112, 146, 182

1960 Aleksi (ESH 4/40) laahakauha 1983 23, 26, 29, 30, 
38, 41, 42, 49, 
61, 118, 153, 
178, 180, 222

23, 48, 61, 
151

1961 Pekka I imu 18´´ * 29, 31, 37, 45, 
54, 62, 76, 88, 
111, 140, 141, 
142, 143, 144, 
145, 146, 147, 
160, 161, 183

27, 28, 62, 
112, 139, 140, 
141, 143, 145, 
146

1961 Terri (Lima 2400) laahakauha * 29, 30, 41, 42, 
49, 144, 178, 
179, 222

32 ,48, 49, 
151, 179, 180, 
183

1962 Marion 7400 laahakauha 1965 29, 30, 33, 37, 
38, 39, 143, 163, 
164, 165, 166, 
178, 222

29, 32, 38, 39, 
163, 164, 165, 
166, 183

1962 Pekka IV imu 12´´ 1985 31, 36, 62, 145, 
147, 157

30, 62

1963 Kuokka-Pekka Lima 1250 kuokka 3,4 m3 * 31, 42, 45, 49, 
68, 132, 179, 
186, 187, 203, 
211

32, 43, 49

1964 Ketju-Pekka ketjukauha 400 l 1982 33, 35, 39, 42, 
46, 51, 76, 92, 
146, 158

34, 92

Vesi-Pekan ruoppaajat, poralautat 
ja suuret kaivukoneet

Luettelo ja hakemisto (koonnut Paavo Sarkkinen)
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1965 Kahmari Zemag kahmari 1975 157
1967 Kuokka-Pekka H-1080 kuokka 1973 42, 49 42, 49
1969 UPM-1 imu 6´´ 1974
1971 Pora-Pekka 1 poralautta, 1 torni 1972 (pk) 51, 183 52
1971 Kuokka-Pekka RB 30 kuokka 1972 145 145
1972 Pora-Pekka 2 poralautta, 2 tornia 1980 51, 58, 72, 184 53, 184
1972   (1962) Meri-Pekka M-4600 pistokauha 4,6 m3 * 53, 62, 63, 64, 

68, 72, 94, 101, 
105, 147, 148, 
180, 185, 186, 
187, 188, 191, 
198, 216, 225, 
233, 235, 238, 
239, 245

54, 55, 62, 63, 
69, 73, 83, 
178, 185, 188, 
216, 233

1972   (1971) Pora-Pekka 1, (pk) poralautta, 2 tornia 1982 52, 90, 184 53, 168
1973 Pora-Pekka 3 poralautta, 2 tornia 1985 58, 61, 72, 95, 

201
58, 95

1974 Pekka V imu 12´´ * 64 64, 67
1974 Kuokka-Pekka RH 60 kuokka 2,2-6,0 m3 1980 60, 65, 76, 78, 

189
57, 60, 65, 
177

1975 Pekka VI imu 18´´ * 66, 70, 74, 82 74
1976   (1967) Imu 1 imu 12´´ 1979
1976   (1970) Imu 2 imu 10´´ 1981
1976   (1971) Imu 3 imu 12´´ * 90 67
1976   (1968) Imu 4 imu 12´´ 1976 67
1976   (1962) Imu 5 imu 12´´ * 67 67
1977 Kuokka-Pekka 3, Cat 245 kuokka 2,5 m3 * 71, 82 72
1980 Kuokka-Pekka 4, Cat 235 kuokka 1,5 m3 * 80 80
1980 Kuokka-Pekka 5, Cat 245 kuokka 2,5 m3 * 80, 82 80
1980   (1977) Nosto-Pekka uiva nosturi, 200 ton * 81, 229, 245 80, 81, 229
1982   (1976) Vilma imu 12´´ * 149 148
1982 Kuokka-Pekka 2, Liebherr kuokka 2,0-4,0 m3 * 82, 90, 189 83, 189, 190
1982   (1974) Nosto-Esa uiva nosturi 60 ton 1985 93
1982   (1967) Veli ketjukauha 500 l * 93 93
1982   (1976) Pora-Eero poralautta, 1 torni * 71, 93, 95, 100, 

201
93, 95, 96, 
203, 206

1982   (1977) Koura II, Poclain 1000 F kuokka 5,0-8,0 m3 * 71, 93, 95, 100, 
201

93, 95, 203

1982   (1965) Vesikarhu ketjukauha 270 l 1985 33, 93 93
1983 Manu-Pekka, M-4600 kuokka 4,0-6,0 m3 * 95, 190, 191, 245 94, 95, 179, 

190, 245
1983 Pora-Pekka 4 poralautta, 1 torni * 97 97, 203
1985 Pora-Pekka 5 poralautta, 1 torni * 100 101, 212

x Käytettynä hankitun koneen rakennusvuosi
* Vesi-Pekan toimintaa lopetettaessa koneet siirtyivät ensin OMP:lle, sitten MVR-Hakalle ja edelleen Terrama-
relle.
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