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KONEET VALLOITTAVAT
Tiina Vainio, kuvataiteilija

Työmaa muuttaa naapuriin
Naapurustossani aloitettiin suuri rakennustyömaa pari vuotta sitten. 
Aamuisin heräsin paalutuksen jytkeeseen ja työkoneiden telojen kalka-
tukseen.  Kuljin alueen ohi päivittäin ja seurasin työmaan tapahtumia. 
Mietin, missä punainen kaivukone möyrii tänään ja miten keltaisen ko-
neen kuopan kaivaminen on edistynyt.

Kun kaksi tuttavaani hankki vanhan kaivukoneen omakotitalonsa pi-
halle, osittain ehkä huvittelumielessä, aloin pohtia, mikä näissä ko-
neissa oikein kiinnostaa ihmistä. Onko se halua nähdä konkreettisesti 
työnsä tulokset vai kenties halua kokea voiman tunnetta ja sykähdyt-
täviä hetkiä tonnisten kivenjärkäleiden siirtyessä kirskuen paikoiltaan 
vai kaipuuta miehisiin rooleihin tai lapsuuden leikkeihin? Mitä kone 
merkitsee tekijälle? Mitä muuta saavutetaan kuin se, että saadaan työ 
tehdyksi? Millainen on koneen ja ihmisen liitto? Millainen se oli ennen, 
millainen se on nyt ja millainen tulevaisuudessa?

Teoksia sarjasta Kodin kalleudet, posliininmaalaus, 2013.
Teosten aiheena työkoneet 1950-1980-luvuilta.
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Hopeisia työkaluja ja tuokiokuvia työmaalta
Maalatessani  ihastuin yllätykselliseen, herkkään tussimaalaustekniikkaan 
sekä kontrastiin, joka syntyi siitä ja maalausteni  jämerästä aiheesta. Maa-
lausten lisäksi työstin posliinilautasille kuvia vanhoista maansiirtokoneista 
sekä tuokiokuvia työmailta. Lautaset täyttävät seinän, kuten keräilijänkin 
seinä täyttyy Rörstrandin sinisistä koristelautasista maisemineen. 

Innoittajana on ollut myös kotiverstas työkaluineen.  Maalauksissa on 
violetilla ja purppuralla taustalla käsityökaluja. Työkalujen metalliosis-
sa on käytetty jalometalleja, hopeaa ja palladiumia. Työkalut hohtavat 
kuin arvokkaat korut samettisilla tyynyillään korostaen näiden esinei-
den, pikku aarteiden, tärkeyttä ja arvoa omistajalleen. Verstaan tunnel-
ma on harras, lähes pyhä. 

Verstaaseen mennessä tuntuu kuin saapuisi salaiseen rituaalikammi-
oon, jonka seinillä hohtavat rituaalien välineet, työkalut. Verstas voi 
olla tila hiljentymiseen, hiljainen matka omaan itseen.  Siellä saa olla 
sellainen kuin on. Siellä saa palata lapsuuden leikkeihin ja puuhaste-
luun vailla kiirettä. Saa rauhassa näperrellä mitä lystää, hyödytöntä tai 
hyödyllistä. Välttämättä olennaista ei olekaan tekeminen, vaan olemi-
nen ja tietoisuus omasta rauhasta ja määräysvallasta. 

Nämä kone- ja työkaluaiheiset taideteokset jatkavat taiteessani esiin-
tyvää rakentamisen teemaa. Olen muutamia vuosia tehnyt räsyma-
toille toteutettua maalaussarjaa, jossa teosten kuva-aiheina ovat 
purku-uhan alaiset rakennukset yhdistettynä seteleissä esiintyvään 
ornamentiikkaan ja kuvakentän jakoon.

Taideteosteni ja tämän kirjasen taustalla on toiveeni ymmärtää koneista 
ja työkaluista kiinnostuneiden ajatusmaailmaa ja arkea. Rakkaalla lapsel-
la on monta nimeä: puhutaan kaivurista, kaivinkoneesta ja kaivukoneesta, 
joka on ammattialan virallinen termi. Tähän kirjaseen olen haastatellut 
kahta maanrakennusalan ammattilaista sekä yhtä kotiverstaan nikkaria 
työkalujensa ympäröimänä. Lisäksi taiteen tohtori Mari Krappala on kirjoit-
tanut koneen ja ihmisen välisistä suhteista sekä taiteellisesta tuotannosta-
ni. Kiitän heitä sujuvasta ja antoisasta yhteistyöstä.

Teoksia sarjasta Pikku aarteita, hopea ja akryyli kankaalle, 2012. Betonimylly toiminnassa ja Betonimylly levossa, à 100 cm x 68 cm , tussi kankaalle, 2012.
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Edellinen aukeama: Itäranta ja Länsiranta, 190 cm x 110 cm, akryyli kankaalle, 2010.
Teosten aiheena 1950-luvun Turun sataman nosturit.

Unelmien pylväsporakone, 70 cm x 50 cm, tussi kankaalle, 2012.

KONE
Mari Krappala, taiteen tohtori

Seteleistä lautasiin
Rakentaminen alkaa seteleistä. Setelit on painettu räsymatoille. Teok-
set ovat suuria. Niissä on purku-uhanalaisia ja jo purettuja taloja, Wi-
keström & Krogius, Raunistulan viljasiilot, Eerikinkatu 33, jotka ovat 
saaneet väistyä uusien rakennusten tieltä. Kauniin ornamentiikan 
takana on julma sanoma, edelleenkin me myönnymme rakennushis-
toriallisesti merkittävien talojen purkamiseen taloudellisesti kannatta-
vampien uudisrakennusten vuoksi. Mattoja tekee mieli ravistella – ja 
meidän päätöksiämme niiden mukana. 

Seteleiden jälkeen Vainion rakennussarjaa jatkavat maalausteokset 
kaivinkoneista, betonimyllyistä, porakoneista ja kompressoreista. 
Koneet ovat inhimillisen animistisia niin liikkeissään kuin muodol-
taankin. Ne ovat epätodellisia ja hehkuvia. Rakentamisteema jatkuu 
hopeoiduilla työkaluilla. Ne ovat maalauksia millimetrin tarkkuudella 
järjestellyistä salkuista, joissa ruuvimeisselit ja vasarat hohtavat jär-
jestystään. Viimeisenä sarjassa on posliinilautasryhmä. Lautasiin on 
maalattu historiallisia, vanhoja kaivureita ja maansiirtokoneita. Lauta-
set ripustetaan seinälle ryhmäksi niin kuin posliiniset maisemalautaset 
ikään. Ne luovat rakennussarjaan ajallisen perspektiivin.

Mistä taiteilija puhuu rakennussarjassaan? Setelien jälkeen kerronnas-
ta poistuu kriittisyys. Tilalle tulee lumous. Onko taiteilija rakastunut 
maatyöhön? Niin värikylläisiä koneet ovat, ja jollain lailla irti konteks-
tistaan. Koneet tuntuvat leijuvan painovoimattomina maan ja ilman 
välisessä tilassa. Teokset ovat kuin mutaatioita.  Olenko kone joka 
kaivaa maata toisen sisimpään, vai kaivaako tämä maata, jossa olen? 
Joku katsoo kaivamista epäluuloisesti, kuka kaivaa ja mitä. Rajat hälve-
nevät ja epävarmuus kasvaa. 
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Kenellä on valta? Maalla, minulla vai feminiinisen animaalisiksi muun-
tuneella koneella? Mitä tästä syntyy? Mitä se haluaa? Samankaltaisten 
toimintojen yhdistelmissä on varmasti jotain ennalta-arvaamatonta. 
Vastakkainasettelusta ei ole jälkeäkään.

Kanat ja kyborgit
Transoliot ovat olleet ulottuvillamme jo pitkään, robotti-imurit ja 
-ruohonleikkurit on saatu surraamaan pihoille ja sisälle koteihin lasten 
ruokkiessa ja hoivatessa Tamagotcheja. Tänään tyttäreni soitti minulle 
hädissään ja kertoi unohtaneensa ruokkia kanat. Ne ovat netissä ja 
kuolevat, ellen mene näpyttelemään hänen kotiin unohtamaansa 
iPadia. Ruokin kanat ja ajattelen Vainion koneiden symboliikkaa. Sama 
kanojen ironinen myytti organismin ja koneen, fyysisen ja ei-fyysisen 
välisistä suhteista on kätkettynä myös näihin maalauksiin. Kyborgit?

Kyborgi on koneen ja organismin hybridi, se liittää nämä yhteen ja lo-
pulta luhistaa kaksijakoisuuden. Onko kyse koneen romantisoinnista? 
Liikkuvasta laitteesta on tullut liikuttava. Oletettu järjestys särkyy, kone-
eläin riisuu seiniä, ja me katsojat menemme tähän tilaan ikään kuin 
väärin pain mukaan.

Kyse on olemassa olevasta ja mahdollisesta maailmasta, kuka hallitsee 
ketä ja mitä. Ihminen konetta? Kone-eläin ihmistä ja luontoa? Teok-
sista voi lukea uusia valtakäsityksiä pienellä hymyllä ja sitten suurella 
vakavuudella. Minkälaisten kone-ihmistoimijuuksien mahdollisuuksia 
meillä on ja miten voimme elää niiden kanssa eettisesti kestävästi?
   
Välineestä kehoon
Teoksissa tekniikan ja ihmisen rajat murtuvat. Kuin tekniikka ei enää 
kaikissa tapauksissa ole ihmisen käyttämä väline. Se voi olla osa ihmis-
tä. Meillä on  sydämentahdistimia, sisäkorvaimplantteja ja tekoniveliä. 
Vainion teoksissa kone, joka tavanomaisesti on auttanut ihmistä teke-
mään raskaat ja yksitoikkoiset työt, on saanut kyborgin ruumiin. Sen 
rakenne muistuttaa enemmän kehoa kuin konetta. Se katsoo, kuulee, 
haistaa ja maistaa maata. 

Punainen kaivuri, 120 cm x 95 cm, tussi kankaalle, 2012.
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Kyborgin aistit ovat rajapintoja teknologian kytköksiin. Kaivinkoneiden 
kuljettajat on häivytetty näkyvistä, vain kyborgin työ on esillä värikkäinä 
dinosauruksia muistuttavina itsenäisinä toimijoina. Ne ovat hellyttäviä. 
Ne ovat kauniin värisiä. Niitä tekee mieli koskea. Luonto, jota kyborgit 
siirtävät, on harmaa, sinertävä, punertava. Luontokin on häivytetty 
viitteeksi. Kyborgi kaivaa maata, tekee siihen reikiä ja purkaa raken-
nuksia. Se liikkuu sulavasti luonnon ja rakennetun ympäristön välillä. 
Rakennettu ympäristö riisutaan, maasta löydetään uusia kerroksia, sitä 
muunnellaan, täytetään, siihen tehdään kuoppia. 

Kone tekee työn, johon ihmisen voimat eivät riitä. Se toistaa samaa 
liikerataa säädetyllä teholla. Yleensä sen toimet riippuvat käyttäjästä. 
Mutta jostain syystä Vainion koneilla tuntuu olevan oma mielensä ja 
halunsa. Kyborginen konstruktio on biologinen organismi, johon on 
yhdistetty teknologiaa. Oppositiot ovat kaatuneet elollisen ja elotto-
man välillä. Joku ohjaa eläimeksi muuntunutta konetta. Emme näe 
ohjaajaa, onko häntä edes. Näemme vain koneen. Liikkuuko se oman 
mielensä mukaan? Se kaivaa kuoppaa, siirtää maata, nostaa kiviä, 
tasoittaa jälkiään, ja eläinkone katselee katsojaa, virnistää meille. Se 
kuiskaa: “Tahdon”.

 Valtava pora, 80 cm x 120 cm, tussi kankaalle, 2013. Letkut sekaisin, 70 cm x 120 cm, tussi ja akryyli kankaalle, 2012.
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”KYLLÄ DIESELMOOTTORIN ÄÄNI ON 
KUIN MUSIIKKIA MEIKÄLÄISEN KORVALLE”
Haastateltavana maanrakennusalan asiantuntija Jussi Laukkanen Perniöstä

Mikä on hienointa maanrakennustöissä? 
Kaivaminen on mukavaa. Voisi äkkiä luulla, että työpäivä on tylsä, kun 
vaan kaivat koko päivän, mutta ei se ole niin. Kaivuuhommassa tapah-
tuu koko ajan ja kuski pitää kokonaisuutta käsissään. Työskentely on 
tietyllä tapaa kiireetöntä ja työ tapahtuu koneen nopeuden mukaan. 

Miten valta liittyy kaivutöihin? 
Se viehättää, kun iso määrä materiaalia lähtee liikkeelle ja liikkuu siten, 
kuin sinä haluat. On miellyttävää ottaa kauhalla maata, nostaa, siirtää ja 
pudottaa se johonkin toiseen paikkaan ja ottaa taas uusi kauhallinen. 

Työmaalla tietty arvohierarkia menee sen mukaan, kuinka isoa konetta 
ajaa. Isomman koneen ajaja on usein myös kokeneempi ja sanoo, mihin 
pienemmän koneen ajaja peruuttaa. Jos minä vaikka pikkuisella kuorma-
autolla ajan ja vastaan tulee iso kaivosauto, niin minä peruuttelen pois tiel-
tä ja annan sen isomman mennä. Kyllä viimeistän kahvitauolla saa kuulla 
kunniansa, jos jääräpäisesti odottaisin, että isompi auto väistää. 

Onko kaivaminen luovaa?
On, on varsinkin jos muotoilee maata ja pitää tehdä lopullinen muoto. 
Homman luova puoli on myös siinä, että täytyy itse miettiä ja suunnitella, 
miten homman saa edistymään. Se on kuin shakissa.  Usein on myös niin, 
että mitä yksityiskohtaisempia kuvia on, sitä enemmän ne ovat pielessä. 
Joskus käy niin, että jos tehtäisiin suunnitelman mukaan, niin vedenkin 
pitäisi virrata ylämäkeen. Kuljettaja loppupeleissä ratkaisee todellisuuden 
ja suunnitelman välisen ristiriidan, ja usein hänen odotetaan tekevän sen 
jollakin kätevällä, nopealla, nokkelalla, helpolla ja edullisella tavalla. 

Edellisen aukeaman teokset:  
Siilojen purku 1. ja Siilojen purku 2., 165 cm x 110 cm, tussi ja öljy kankaalle, 2013.

Lemmenjoen Toivo, hylätty pieni kaivuri Lapissa, 100 cm x 80 cm, tussi ja öljy kankaalle, 2012.
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Kiintyykö koneeseen, jota on käyttänyt vuosia? 
Kyllä. Tunnesidettä kaivuriin voi verrata siihen, millainen tunneside 
syntyi hevoseen silloin, kun niiden kanssa työskenneltiin. Tunneside 
on luonnollista tällaisen elävään olentoon. Vähän erikoisempaa on, 
että tunneside syntyy elottomaan koneeseen, mutta kyllä niin käy, ja 
se ilmenee merkkiuskollisuutena tai brändin kunnioittamisena. Olet 
esimerkiksi työskennellyt Caterpillarin kanssa vuosikausia ja se on toi-
minut hyvin. Se on tuonut sinulle rahaa, hyvinvointia, ja olet sen kanssa 
selvinnyt monista työmaista. Varsinkin urakoitsijalle luottamus konee-
seen on tärkeää, kun aikataulu on tiukka ja on pystyttävä luottamaan, 
että työ valmistuu ajoissa.

Onko se nimenomaan merkki vai joku yksittäinen kone, jota on 
hitsailtu tai istuin on muokkaantunut oman malliseksi?
Joo, sekin on mahdollista, että koneen omistaja on laittanut siihen pal-
jon omaa luovuuttaan ja designiaan. Se on osa häntä, niin kuin mikä 
tahansa, mitä on itse tuunaillut. Koneeseen voi liittyä myös tärkeitä 
henkilökohtaisia muistoja. Vanhan koneen on voinut hankkia oma isä, 
ja kone muistuttaa menneistä ajoista. Minullakin on pihalla muutama 
tällainen historiallinen jäänne.

Muistatko ensimmäisen kokemuksesi kaivukoneen kuljettajana? 
Työskentelin kuorma-autolla työmailla. Ensimmäisen kerran ajoin kai-
vinkonetta, kun kuorma-autolla piti siirtää kaivuri ja työmaalla ei ollut 
ketään muuta enää töissä ja kaivuri piti saada auton lavalle. Soitin va-
kikuskille ja kysyin, että mitenkäs sitä kaivuria ajetaan ja mitä erilaisista 
vivuista tapahtuu. Niillä tiedoilla meni kone lavalle ja perillä vielä takaisin 
maanpinnallekin, hiukan jouduin kaivurilla tasoittamaan tietäkin. 

Myöhemmin sitten hankin oman koneen. Lapsesta saakka olin kyllä 
katsellut maansiirtohommia, joten moni työvaihe oli jo tuttu. Itse aloi-
tin siis kaivamisen vähän vanhempana, mutta  joku alkaa nuorenakin. 
Muistan messujen koeajoalueella kerran, kun katselin kauempaa, mi-
ten joku aika rohkeasti mutta taitavasti ajoi sinne hiekkakasan päälle. 
Selvisi, että ajaja oli 11-vuotias ja ajanut jo kuusivuotiaasta.

Ensimmäinen kaivinkoneeni oli tavattoman vanha. Oli pakko ostaa 
halpa kone, koska ei ollut paljon rahaa. Lavettikuski toi koneen Poh-
janmaalta ja sanoi: ”Jännä työ tämäkin, edellinen kuormani oli monta 
miljoonaa maksanut kauhakuormaaja. Nyt kuskaan tätä, ja tämä on 
varmasti Suomen halvin kaivinkone.”

Millainen on hyvä koneen käyttäjä?
Silmien, jalkojen ja käsien yhteispelin pitää toimia. Joissain tilanteissa 
rytmitaju on hemmetin tärkeä, varsinkin vaativissa heittokauhakoneissa, 
joiden käyttäjiksi kaikki eivät opi koskaan. Kuskin pitää pystyä hahmotta-
maan tilanteita kolmiulotteisesti ja olla myös hyvä arvioimaan etäisyyk-
siä. Jotkut ovat aluksi niin hätiköiviä, että hosumisellaan ja hölmöilyllä 
saavat aikaan suuriakin vahinkoja. Mitä isompi ja kalliimpi kone, sitä rau-
hallisempi ja harkitsevampi pitää kuljettajan olla. Dumpperien ajossa 
usein järkevyys katoaa kuskilta. Naispuolisten dumpperikuskien en ole 
koskaan nähnyt ajavan hölmösti, mutta lukemattomia kertoja olen näh-
nyt miehen ajavan vähemmän järkevästi.

Onko työmailla persoonallisuuksia?
Kyllä persoonallisuudet ovat vähentyneet. Urakoit-
sijoissa persoonallisuuksia löytyy enemmän kuin 
kuljettajissa. Osa päätyykin urakoitsijoiksi, koska he 
eivät voi olla kenenkään alaisuudessa luonteensa 
takia. Työmailla on seurallisiakin kavereita, mutta 
osa kuskeista kuitenkin haluaa olla tekemisissä 
vain koneen kanssa. He haluavat valita ne työt, 
joissa he yksin tekevät työtä jossain ja sillä sipuli.
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Onko työympäristöllä merkitystä?
Minä lähdin konehommiin osittain siksi, että pidän luonnosta. Ajatel-
laan vaikka veden pintaa sorakuopalla, jossa työskentelet. Veden pin-
nalle saattaa muodostua hivelevän kauniita heijastuksia. Ylipäätänsä 
sorakuopat ovat usein hyvin kauniita ympäristöjä. Kyllä siellä silmä 
lepää. 

Onko työmailla paljon vaaratilanteita ja mikä niiden merkitys on?
Suurin osa kuskeista työskentelee rauhallisesti ja välttää vaaroja, mutta 
tietty riski ja hankalasta tilanteesta selviytyminen on joillekin tärkeää. 
On sellaisia paikkoja konetyöskentelyssä, jotka ovat normaalia vaa-
rallisempia, esimerkiksi työskentely vesiympäristössä. Tunnen monia 
työntekijöitä siltä sektorilta, ja yhteistä heille on, että he eivät mielel-
lään luovu siitä työstä. 

Tällaiset kaivuuhommat ovat vähän kuin sotakirjeenvaihtajan työ, jos 
niihin lähtee ja niistä pitää, niin niistä on hemmetin vaikea päästä irti. 
Nauttii tavallaan siitä jännityksestä, mitä siihen liittyy. Eräskin urakoit-
sija ei viitsinyt edes ryhtyä mihinkään perustöihin, mutta heti kun tuli 
joku erityisen vaativa työ tai sellainen, missä oltiin ajautumassa katast-
rofiin – jos vaikka tuli tieto, että jossain on joku paha sortuma alkamas-
sa – niin kyllä vauhtia riitti. Silloin lähdettiin paikalle katsomaan, oli 
mikä vuorokauden aika tahansa.

Miten koneiden tietotekniikka tulee käyttötilanteissa esiin?
Tietotekniikka kaivinkoneissa on näkymätöntä. Tietokoneet ovat taval-
laan kaivinkoneen sisällä, ei niitä pääse näpelöimään. Ohjaaminen ta-
pahtuu kuten ennenkin. Nykyään koneen ajaminen on todella helppoa. 
Yhden päivän harjoittelulla saa koneen liikkumaan ja oppii periaatteessa 
kaikki toiminnot.  Robottikoneita on suunniteltu ja kokeiltu jo parinkym-
menen vuoden ajan, ja joitain kaivostöitä on kymmenkunta vuotta voitu 
tehdä automaattisesti. Robottien käyttö ei onnistu, jos esim. maasto on 
vaihtelevaa tai työt ovat hyvin vaihtelevia, jolloin täytyy suunnitelmia so-
veltaa koko ajan uudella tavalla.

Töyrään reunalla, 90 cm x 79 cm, tussi ja öljy kankaalle, 2012.
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”NAUTIN SIITÄ, KUN KAIVAMINEN SUJUU”
Haastateltavana maanrakennusurakoitsija Ilpo Sillanpää Paimiosta

Miksi toimit maanrakennusurakoitsijana? 
Alusta asti kaivuuhommat tuntuivat itselle mieluisilta. Kyllä minä olen 
niin täysin konemies, että ei ole kyllä koskaan ollut vähäisintäkään ha-
lua lähteä muihin töihin. Jos ei kaivuutöistä nauti, niin ei niitä varmasti 
tee vuodesta toiseen. On se sen verran yksinäistä ja joskus yksitoikkois-
takin puuhaa. 

Miten päädyit alalle?
Lapsuudenkotini oli maatila, jossa töitä tehtiin kahdella hevosella. Kun 
isäni sitten hankki ensimmäisen traktorin, luovuttiin toisesta hevoses-
ta, ja sitä toista käytti siitä lähtien enimmäkseen isoisä. Isä teki trak-
torilla töitä aika paljon myös muille, kun traktoreita ei ollut läheskään 
joka talossa. Kun hankin ensimmäisen kaivurin, opettelin ensi alkuun 
käyttämään sitä kotipelloilla ojia kaivamalla. Lähikylillä ei ollut muita 
kaivureita, ja työtilauksia alkoi tulla ihan mukavasti, ja sillä tiellä ollaan 
edelleen. 

Ojankaivuu on itse asiassa aika vaativaa työtä, koska vesi pitää saada 
juoksemaan joka kohdasta. Nykyään tietysti on apuna laserit ja muut 
mittauslaitteet. Aikoinaanhan ojankaivuu lapiolla oli myös ammattitai-
toa vaativaa työtä. Se vaati erittäin hyvää kuntoa, sitkeyttä ja oikeaa 
kaivuutekniikkaa. Lapiotyö oli silloin urakkatyötä niin kuin ojankaivuu 
koneella on nytkin. Vain valmiista ojametristä maksetaan.

Miten muut yrittäjät suhtautuvat, kun hankkii uuden koneen?
Kateutta en ole pahemmin huomannut maansiirtoyrittäjien kesken. 
Joskus on toisella parempi työtilanne ja joskus toisella. Sekin, kenellä 
on milloinkin uudempi, isompi tai parempikuntoinen kone, vaihtelee. 

Keväthangilla, 110 cm x 80 cm, tussi kankaalle, 2011.
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Jos kaverit saa joku kateellisiksi uudella koneella, niin siinä voikin käy-
dä niin, että pankki haluaa omansa pois ja kone menee myyntiin, eikä 
siinä silloin ole kukaan kateellinen. 

Mikä on käsityksesi käytetyistä tuontikoneista?
Viime vuosina käytettyjä koneita on aika paljon tuotu ulkomailta, var-
sinkin Englannista. Taitaa tuo minun Hitachinikin olla sieltä kotoisin. 
Hyvin on kuitenkin pelannut, tyytyväinen olen ollut. Suuria eroja eri 
maihin uutena toimitetuissa koneissa ei ole. Turvallisuuspuolella ne 
erot yleensä ovat. Joissain maissa hytin pitää kestää koneen kaatu-
minen, jossain vielä sekin, jos kone menee katolleen. Jotkut kunnat 
ja kaupungit eivät hyväksy koneita työmailleen, jos ei ole tällaista CE-
hyväksyntää, ja sitä on joskus vaikea saada tuontikoneelle. 

Oletko joutunut vaaratilanteisiin työmailla?
Itse en ole joutunut vaaratilanteisiin, ei ole edes kone kaatunut, mutta 
maanalaisten sähkökaapelien, vesijohtojen ja viemäreiden lähellä täy-
tyy kaivaa aina varovasti ja on pyydettävä merkitsemään ne etukäteen. 
Lapiomies on oltava apuna ja varoittamassa.  Liikenteen seassa ja pen-
kan reunalla on myös oltava varovainen. Yleensä työmaan mestarit kyl-
lä tietävät, mitä pyytävät tekemään. 

Aina sitä kuitenkin pitäisi kaikkein hankalimmatkin työt saada tavalla 
tai toisella tehtyä. Jos ei itse pysty tai halua tehdä, niin aina löytyy joku, 
joka tekee homman. Toiset ajattelevat etukäteen, millaiseen paikkaan 
menevät, toiset ajattelevat jälkikäteen, että olisi pitänyt ajatella ja har-
kita jo etukäteen. Kaikki työt ovat erilaisia, ja kyllä haastetta löytyy ihan 
riittävästi tavallisen omakotitalonkin kaivuutöissä.

Miten uudet tekniset ratkaisut vaikuttavat koneiden käyttöön ja 
huoltoon? 
Kun kone on reistaillut, siihen ovat paljon auttaneet omatkin korjaus-
taidot. Nykyään kuitenkin kone kannattaa usein korjauttaa ammattilai-
silla, niin saadaan työt jatkumaan mahdollisimman nopeasti. Varsinkin 
sähköpuolen viat ovat lisääntyneet. Kuljettajan kannalta parhaimpia 
ovat koneet, joissa on hydraulinen esiohjaus. Uudempien koneiden 
sähköiset venttiilit ovat tehneet koneista vähän tunnottomia, kauhan 
liikkeiden vastus ei enää välity kuljettajalle saakka. 

Laserit ovat hyviä apuvälineitä, mutta niidenkin antamia korkeuksia 
pitää koko ajan tarkkailla ja arvioida, joskus esim. lähellä olevat lasi-
pinnat vääristävät tuloksia. Tekniikan lisääntyessä esimerkiksi jossain 
avaralla pellolla laservarusteinen robotti voisi hyvinkin kaivaa ojaa. Ah-
taammassa ympäristössä ja jos työtehtävät ovat vaihtelevia, ei taida 
robottityö onnistua. 

Ilpon Hitachi XL 100, posliininmaalaus, halkaisija 25 cm, 2013.
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”KYLLÄ TYÖKALUKAUPASSA HARMITTI, 
KUN EI OLLUT ENÄÄ MITÄÄN OSTETTAVAA 
– KAIKKEA ON JO” 
Haastateltavana työkaluista pitävä nikkari verstaallaan Turussa 

Ohoh! Sinulla onkin aika paljon työkaluja ja koneita!  Haastatte-
lisin sinua vähän tästä työkalujenkeruuharrastuksesta…
Ei tämä mikään harrastus ole! Kaikkea näitä käytetään ennemmin tai 
myöhemmin!

Miksi sinulla on niin paljon pieniä käsityökaluja?
Ei vain pieniä, vaan ihan kaikenkokoisia. Melkein kaikki on hankittu 
tarpeeseen. Vain joskus harvoin sitä hankkii jotain vain siksi, että se 
miellyttää silmää. Kerran ostin Kreikasta matkamuistoksi hakun, ja se 
todettiinkin niin hyvän malliseksi, että käyttöä on ollut kovasti.

Miten valitset ostoksesi?
Laadukkaamman työkalun ostan, jos tiedän, että tulen käyttämään si-
tä paljon. Kokemuksesta on oppinut, mitä kannattaa ostaa. Kovin huo-
noja ei kannata hankkia, ei vaikka niitä saisi ilmaiseksi, valitettavasti 
vaan joskus ulkonäkö pettää. Ensimmäisellä käyttökerralla rikkoontui 
sekin vasara, jonka tuotemerkki oli  ”Forever”. 

Milloin sinulla on kaikki tarvitsemasi työkalut?
Ei koskaan, kun ei voi millään osata ennustaa tulevia tarpeita. Kokoel-
miini kuuluu myös kaikenlaisia ruuveja, pultteja, prikkoja, muttereita, 
tulppia. Niitä varsinkaan ei koskaan ole tarpeeksi. Erilaisia malleja ja 
kokoja on olemassa niin määrättömästi.  

Miten kuvailisit verstaalla oloasi?
Se on yhtä juhlaa ja täyttä nautintoa! Kyllä siellä ihmeesti huolet ja 
murheet unohtuvat. Kun kerään tarvittavia työkaluja jotakin työtä var-
ten, samalla valmistaudun mielessäni sen työn eri vaiheisiin. 

150-osainen aarresalkku, 2 x 40 cm x 55 cm, akryyli ja hopea kankaalle, 2012.
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Tulee hyvä mieli, kun huomaa, että oikeat työkalut löytyvät itseltä. Työ-
kalut ovat väline tekemiseen, ja se puolestaan rauhoittaa.  Siinä mieles-
sä ne tuovat rauhaa. Tietää, että nyt voi keskittyä vain tähän työhön, saa 
rauhassa suunnitella, mittailla, sahata, porata ja sitten taas suunnitella 
lisää. Niin, ja tuleehan siitä joskus jotain valmistakin.

Lainaatko työkalujasi?
Lainaaminen on aina vähän vaikea asia, työkaluissakin. Vanha ohje on, 
että osta kaikkia työkaluja kaksi kappaletta, jos haluat, että sinulla on 
käytössäsi työkalu. Naapuri kuitenkin lainaa sen toisen, ja jos se ei rik-
koudu, se menee hukkaan. 

Onko jokin työkalu erityisen mieluisa? 
Jos tehtävä työ on mieluisa, ovat siihen käytettävät työkalutkin joten-
kin mukavamman oloisia; minulle muurauskauhat, hiertimet ja oiko-
laudat ovat niitä parhaimpia.  Jokaisella on oma lempityökalu, se voi 
olla vaikka hyvä vasara. Sanotaankin, että jos pienelle pojalle antaa 

vasaran ja nauloja ja pari lankun pätkää, niin jo on ihme, jos ei poika 
viihdy. Isän tyytyväisyydestä ei niin aina ole takeita, jos nauloja on ku-
lunut koko laatikollinen.

Muistatko ensimmäisen kokemuksesi työkaluista?
Olin viisivuotiaana äitini kanssa syysmarkkinoilla. Osuuskaupan näyte-
ikkunassa oli pienikokoinen ihan oikea Billnäsin kirves, sininen terä ja 
lakattu puuvarsi. Minä halusin sitä kovasti, mutta äiti tietysti järkevänä 
aikuisena sanoi, ettei viisivuotiaalle voi ostaa oikeaa kirvestä.  Päivä 
jatkui surullisissa merkeissä, ja kaikkiin äidin tarjouksiin ostaa lapselle 
joku sopiva lelu vastaukseni oli: ”En minä halua, kun en saanut sitä kir-
vestäkään.” Niinhän siinä sitten kävi, että kirves ostettiin. Ei sitä tainnut 
silloin viisivuotiaana pystyä juuri käyttämään, mutta ihailemaan sitä-
kin enemmän. Myöhemmin sitä tuli käytettyä sitäkin runsaammin, mi-
tään vahinkoa ei sillä koskaan sattunut. Vuosikymmeniä myöhemmin 
se sitten tuli jossain vastaan aika huonokuntoisena.  Silloin se neljän-
kymmenen vuoden takainen poika otti muut työkalut esiin ja kunnosti 
siniteräisen kirveen entiseen loistoonsa. Sillä työkalulla on tunnearvoa!

Teoksia sarjasta Pikku aarteita, n. 25 cm x 20 cm, hopea ja akryyli kankaalle, 2012
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TIINA VAINIO – TAITEILIJA
Mari Krappala, taiteen tohtori

Tiina Vainion tuotannossa liikutaan kasvien, eläinten ja ihmisten pa-
rissa. Vainio on taidemaalari. Silti perhoset, toukat, alkueläimet, kart-
tapiirrokset, maansiirtokoneet ja muotokuvat on esitetty lukuisissa eri 
taiteen genreissä. Kotimaisen taiteilijakoulutuksen ohella Vainio on 
opiskellut mm. Pietarin taideakatemiassa. Hän on myös juristi. Suoma-
laisten gallerioiden ja museoiden lisäksi hänellä on ollut yksityisnäyt-
telyjä mm. Norjassa, Italiassa, Unkarissa, Nepalissa ja Nicaraguassa. 
Eurooppalaisten residenssien ohella hän on työskennellyt Kiinassa, 
Nepalissa sekä Väli-Amerikassa. 

Vainio liikkuu biologian, maantieteen ja kulttuurintutkimuksen kentäl-
lä, hänen tapansa lähestyä tarkastelemaansa kohdetta muistuttaa et-
nografista otetta. Tulkinnat olioista, eliöistä ja paikoista on muunnettu 
tarkkasilmäisesti taitavin viivoin ja värein teoksiksi: grafiikaksi, kaiver-
ruksiksi, maalauksiksi, installaatioiksi, esinekoosteiksi, lavastuksiksi, 
teksteiksi. Installaatioihin sisältyy symbolisia merkityksiä, miksi kartat 
esitetään väriläiskinä, intressiristiriitana bakteerinidätysrasioissa, miksi 
puretut rakennukset räsymatoissa ja alkueläimet tyhjissä taskukellojen 
kuorissa.

Vainio saattaa katsojien eteen töitä, jotka kertovat jostain, mitä ei vielä 
ole ollut – ja mitä emme ole osanneet odottaa. Tämä vaatii eettisyyttä. 
Kun astutaan alueille, jotka vaativat kriittisyyttä, on oltava herkkä, miltä 
etäisyydeltä ilmiötä tarkastellaan ja miten se tuodaan yleisön tarkastel-
tavaksi. Tällaisen sensitiivisyyden aistii Vainion tuotannosta. 

Uhrikirkon seinämaalausten geometria siirtyy kaiverrukseksi akryylile-
vylle, masennuslääkevuoret ja meri piirtyvät öljyvärimaisemateoksena 
Äänettömiksi rannoiksi. Samaan muotokieleen kuuluvat myös taitei-
lijan Tummiksi liikkeiksi nimeämät työt. Alun perin teosten muodot 

Kaksisataa euroa, 55 cm x 100 cm, akryylimaalaus räsymatolle, 2010. 
Kuva-aiheena purku-uhan alainen talo Turun keskustassa.

Kaksikymmentä euroa, 55 cm x 100 cm, akryylimaalaus räsymatolle, 2008.
Kuva-aiheena purettu asuin- ja toimistorakennus Turun keskustassa.



34 35

Nymfitapetti,  220 cm x 550 cm, akvarellimonotypia sisilialaiselle grafiikanpaperille, 2012.
Runsas koskikorennon toukkien määrä vesistössä kertoo veden puhtaudesta.

Takakannen kuva: Fiskars 550, kaivuri Jussin menneisyydestä,  posliininmaalaus 
lautaselle, 25 cm x 25 cm, 2013. 

syntyivät Vainion katsellessa Islannin yllä lentokoneesta alla olevien 
sulavien jäätiköiden muodostamia puroja ja jokia. Purot hohtivat tum-
massa maassa. Taiteilija muutti kuviot negatiiveiksi.

Teokset pohjautuvat jaettuihin merkityksiin, toimintaan ja niiden 
muodostamaan arkielämän kokonaisuuteen. Muodoltaan Remeron 
Mountainin (lääkkeen) ja Tummien liikkeiden kanssa samankaltainen 
maisemakuva meren rannasta puhuukin sinilevästä, jossa voimakas 
levämassa on värjännyt veden vihreäksi. Toscanan rikkaruohoissa lii-
kutaan juuristoissa ja mielikuvitusmaailmassa. Vesistöjen puhtautta 
todentavasta koskikorentotoukasta on tullut ornamentiikka, joka tai-
teilijan kielellä on Nymfitapetti, täynnä luonnonhengettäriä pitkine 
kaartuvine tuntosarvineen tarkastelemassa luonnon – ja ihmisten – ti-
laa. Ai Weiwein sanoin: ”Jos taiteilija sulkisi silmänsä sosiaaliselta tie-
toisuudelta ja elämän perusperiaatteiden kunnioittamiselta, millä hän 
uskoisi taiteensa vakuuttavan?”



Rakennustyömaa jyskyttävine koneineen muutti kuvataiteilija Tiina Vainion 
naapurustoon. Vainio kiinnostui yleisemminkin ihmisen ja koneen välisistä 
suhteista. 

Kirjasessa yhdistetään maansiirtoalan ammattilaisten ja työkalujenkeräi-
lijän kertomuksia, taiteen tohtorin artikkeleita ja koneaiheisia maalauksia. 
Konemiehen elämä tuodaan lähemmäksi meitä jokaista ja samalla tuodaan 
ehkä konemies lähemmäksi taidetta.

www.tiinavainio.fi
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