RUUTISET
Rakennusinsinöörikillan virallinen kiltalehti jo vuodesta 1963					

a
t
r
u
Su

k

Olvi(3)/2014

i
p
m
ure
u
s
in

o
r
e
num

u
l
i
a
k
t
a
m

Akva Islannissa s.4
Kilta Norjassa s.8

Näin pitkälle he pääsivät
© www.wikipedia.org

24mm

12mm

Amerikkalainen, venäläinen ja suomalainen upseeri olivat yhdessä ryyppäämässä. Hetken aikaa alkomahoolia nautiskeltuaan amerikkalaisupseeri alkoi rehvastelemaan, että heilläpä on niin paljon hävittäjäkoneita, että jos
kaikki olisivat samaan aikaan ilmassa, tulisi auringonpimennys. No, venäläinen ei suvainnut tällaista leuhkimista ja sanoi, että venäläisillä on niin paljon sotalaivoja, että jos kaikki seilaisivat Itämerellä, (JATKUU)
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SISÄLLYSLUETTELO

PÄÄKIRJOITUS
Hyvä lukija,

1

Kansi

2

Tämä sivu

Jos äärivasuri kansanedustaja läväisee oikealla kädellään pöytään ehdotuksen
yhteisöveron poistosta, niin kyllä se vasen koukku (haha, pun intended) sieltä
jostain korjaa tilanteen. Tämän koukun delivery onkin sitten sitä politiikkaa.
Tätä oikeaa motiivia ehkä piilotellaan, kaunistellaan tai runnotaan läpi.

3

Puhiksen puhinat /
Kapun Löpinät

Hieman liioitellen voisi sanoa, että toiminta on kuin hiekkalaatikolla.
“Ota sä tää _HIENO_ (rikkinäinen, vanha) hiekkalapio ni mä otan ton aika
tylsän (upouuden ja superpäheen) lelukaivinkoneen.”
“Mä en leiki ton kaa kun se ei suostu tekemään sellasta hiekkakakkua ku mä
haluun.”
“Kattokaa nyt ton kurahousuja :D”
“Hei kattokaa, lentävä lehmä!” *rikkoo pahaa-aavistamattoman muksun hiekkakakun*

4-6

oletko koskaan lukenut uutisia politiikasta ja pohtinut itseksesi, kuinka paljon
politiikka välillä muistuttaa saippuasarjaa? Eri henkilöillä on omat karakteristiset roolinsa, joita heidän odotetaan johdonmukaisesti noudattavan. En tarkoita
pelkästään heidän edustamaansa ideologiaa, vaan myös tapaa tuoda asioita esille
ja keskustella. On kukkahattutätiä, trollaajaa sekä disneymäisen stereotyyppistä
pahista. Nämä roolit, olivat ne sitten rakennettuja julkisuuskuvia tai autenttisia
luonteenpiirteitä, luovat ennakkokäsityksiä kyseisten poliitikkojen toiminnasta
ja sen motiiveista.

Periaatteet ovat siis samoja, mutta fiksut aikuiset osaavatkin monimutkaistaa
kuviota ja luoda sofistikoituneempia rakennelmia. Päättäjätkin alentuvat joskus
henkilökohtaisuuksiin ja riitelevät keskenään jonninjoutavuuksista. Nämä
kinastelut saattavat sitten näkyä poliittisessa keskustelussa. Politiikkahan on yhtä
argumentaatiovirheiden temmellyskenttää.
Vaikken tässä tyydykään vain vihjailemaan vaan spekuloin varsin suoraan kulissien takana tapahtuvia asioita, niin jo oikeusturvanikin vuoksi täytyy todeta,
että varsin hyvin tätä maata kai loppupeleissä kuitenkin hoidetaan. On meillä
sellainen setä(ja täti-)kerho, että!

Akva Islannissa

7

Oltermannin palsta

8-14

Killan ulkoexcursio
2014

15

Viinlandia-voittaja

16

Kannatusjäsenet

Killan sedille, tädeille ja sellaisiksi hinkuville hauskaa kakkosperiodia!
Autoilijat yllättävää talvea odottavin terveisin,
Rudolf Ruutinen
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Puhiksen PUHinat

:

Syksy on päässyt jo kovaan vauhtiin ja
muuta jargonia vaikkapa säästä. Sataa
ja on kylmä. Phuksit on otettu vastaan ja tuntuu siltä, että uudet
opiskelijat ovat joka vuosi aina enemmän ja enemmän messissä.
On hauska huomata, ettei tässä ihan turhaan hommia killan eteen
paineta vaan jengi oikeesti viihtyy killan jutuissa. Kun syksy alkoi,
tuli jo ensimmäisen kerran haikea fiilis, että tämäkin vuosi päättyy
aikanaan.
Kesä vilahti ohitse taas älyttömän nopeasti ja syyskuu meni omalta
osalta pitkälti lomaillessa ja kiltajuttuja tehdessä. Killan ulkoexcu
Norjaan Stavangeriin oli täyttä timangia alusta loppuun ja porukka
oli taas kerran aivan huikea. Phuksisitsit olivat myös aivan käsittämättömän hienot ja phuksit varmasti saivat hyvän kuvan siitä,
millaista sitsaaminen Otaniemessä oikeasti tarkoittaa.
Yleisesti ottaen killalla pyyhkii erittäin upeasti. Uusia toimijoita
saadaan varmasti taas ensi vuonnakin uusiin virkoihin tekemään
pyyteetöntä työtä killan eteen. Duunissa multa kysyttiin, että saanko
tästä palkkaa, kun aikaa tähän menee reilusti, joka on myös työnantajan puolella huomattu. Ekaa kertaa jouduin miettimään hieman,
että mitenköhän tätä avaisi. Kiltajutut ovat jotain mahtavaa ja näissä
hommissa tapaa tosi huikeita tyyppejä, joiden kanssa tehdään yhdessä asioita. Kaikille kiltahommat ei välttämättä sovi ja tämä vaatii
kai jonkinlaista kutsumusta. Mielestäni tämä on kuitenkin hyvää
treeniä sosiaalisten taitojen hiomiseen ja ryhmätyöskentelyyn,
joita kuitenkin työelämässä joutuu käyttämään ahkerasti seuraavat
40 vuotta. Voin vakavasti suositella kiltauraa kaikille! Opiskelusta
pitää ottaa kaikki irti. Työelämässä ehtii viettää vielä monta vuotta,
joten tämä on kenties niitä viimeisiä vuosia, kun voi ottaa rennosti
eikä tarvitse huolehtia omakotitalosta Espoossa ja farkku-Volvon
määräaikaishuolloista.
Syksy siis tulee kovaa vauhtia ja tulee ihan sellainen Bon Voyage
-tunne, että oon kokenut tän mahtavan fiiliksen joskus aiemminkin.
Onneksi tässä on vielä päiviä jäljellä ja nautiskella aina vuodenvaihteeseen asti!

Terveisin Jussi Hietala
Rakennusinsinöörikillan
puheenjohtaja 2014

ps. Miksi naisen kannattaa valita motoristi puolisoksi?
-On varma että vehje seisoo lokakuusta huhtikuuhun.
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Kapun löpinät
Lukuvuosi on pärähtänyt käyntiin ja ensimmäinen kuukausi hujahti
silmänräpäyksessä. Varaslähdöstä on jo yli kuukausi vaikka musta
tuntuu, että olin juuri eilen vastaanottamassa kahta linja-autoa, jotka
toivat raksan uudet tyypit Nedergårdiin. Raksan uudet tyypit, mun
phuksit.
Tänä vuonna sinisiin haalareihin pukeutui toista sataa IK phuksia.
Ekan kuukauden aikana phuksit ovat osoittaneet taidokkuuttaan
monissa eri koettelemuksissa, joista Sellusankopallon
voitto ja Otaniemen herruus lämmittävät kipparin suurta sydäntä.
Kilpailujen ohella raksaphuksimme ovat edustaneet beer pongissa,
sitsipöydässä, saunan lauteilla ja yritysedustajien joukossa. Itselläni
on ollut suuri ilo ja kunnia seurata aitiopaikalta näiden tulevien
teekkareiden edesottamuksia. Tällä porukalla on mahtava meininki
ja pilke alkaa löytymään silmäkulmasta.
Kaikkien tapahtumien keskellä phuksit ovat kerenneet myös opiskella. Ensimmäiset harkat on tehty (vai prujattu?) ja matriisilaskennan
välikokeestakin on selvitty kunnialla. Kohta on
ensimmäiset nopat jo rekisterissä ja tenttiviikkokin selätetty. Koulun
kovan painostuksen alla kannattaa muistaa, että opintojen kanssa ei
kannata jäädä yksin. Kun laskareiden teko on
päättynyt umpikujaan kannattaa muistaa, että joku on aivan varmasti
samassa tilanteessa ja ongelmaan löytyy paremmin ratkaisu kun sitä
pohtii kavereiden kanssa. Jos kavereistakaan ei saa tarpeeksi apua,
oma neuvoni olisi lähteä kiltikselle ja juoda kuppi kahvia vanhempien tieteenharjoittajien kanssa. Vaikka kiltiksen herttakansa vaikuttaa
joskus hyvin pelottavalta, heiltä löytyy silti vastaus lähes kaikkeen
(pl. ohjeet valmistumiseen tavoiteajassa).
Näihin pelottaviin tyyppeihin kannattaa tutustua kiltatoiminnan
kautta. Maittavan ruuan ja mahtavan illan lisäksi tapahtumista saa
tärkeitä kontakteja tulevaa työelämää varten, eli sitä pääomaa, mitä
koulu ei pysty tarjoamaan. Siksi suosittelenkin, että kannattaa ottaa
killasta kaikki irti ja asettua ehdolle johonkin kiinnostavaan virkaan
killan tulevassa vaalikokouksessa. Tämä helpottaa myös lakin kannalta tärkeiden työpisteiden keräämistä.
Syksy on vasta aluillaan ja vielä on paljon tehtävää sekä nähtävää.
Fuksien juhlasitsit, Nelikiltaristeily ja paljon kaikkea muuta odottavat edessä päin. Ei kannata kuitenkaan odottaa liiaksi tulevia tapahtumia, vaan kannattaa nauttia jokaisesta phuksivuoden hetkestä,
koska ne eivät tule toistumaan.
Nähdään ensi kerralla!

Lauri Tomunen
Phuksikapteeni

...niin perämies voisi hypellä kannelta toiselle Pietarista Kööpenhaminaan. Tässä vaiheessa suomalaisenkin uho heräsi ja hän julisti: “Hämeenlinnan keskustassa asuu suomalaissotilas, jolla on niin iso mulkku, että maassa
vaan meinaa laaahta. Tämä sai muut hiljenemään ja jatkettiin ryyppäämistä. Myöhemmin amerikkalainen tuli katumapäälle ja kertoi, että kyllä se aurinko mahtuisi jostain välistä pilkistämään. (JATKUU)

Näet sivun

Venäläisupseerikin päätti olla rehellinen ja ilmoitti tovereilleen asianlaidan, että kyllä sen perämiehen täytyy hieman soudellakin matkan varrella. Suomalainen alkoi empimään. Hänkin tahtoi purkaa omatuntoaan: “Kaverit,
minäkin taisin syyllistyä liioitteluun. Eihän se sotamies nyt ihan keskustassa asu!”

Toimittajat:
Anna Häkkänen
Erika Toivonen
Mikael Hyövälti
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© Mikael Hyövälti

Matka tulen ja jään
maahan
Tulivuoria! Vesiputouksia! Jäätikköjä! Lampaita! Rúntureja?! Näistä
ja paljon muusta on Akvan kahdeksas ulkoexcursio tehty. Elokuun
2014 lopussa 25 tulivuorta pelkäämätöntä vesi- ja ympäristötekniikan
opiskelijaa lähtivät seikkailulle Islantiin kymmeneksi päiväksi.
Matkasta tuli unohtumaton.
Tiistaiaamuna 26.8. klo 5.30 joukko innostuneita ja pirteitä
Akvalaisia kokoontui Helsinki-Vantaan lentokentälle. Olimme kaikki
jännittäneet Bárðarbunga-tulivuoren mahdollisen purkautumisen
vaikutuksia matkaamme, mutta pian olimmekin onnellisesti perillä
Islannissa (mitä nyt yksi matkalaukku antoi odottaa itseään). Ensimmäisen päivän vietimme rennosti tutustuen Reykjavikin viihtyisään
kaupunkiin ja nauttien pikkukahviloiden tunnelmasta. Kaupungilla suuri tupsupäinen joukko herätti hilpeyttä sekä paikallisissa että
muissa turisteissa. Reykjavikissa majoituimme hipster-tyylisessä KEX
Hostellissa, joka on muuten nimensä mukaisesti rakennettu entisen
keksitehtaan tiloihin.
© Lauri Ahopelto

Matka jatkui heti seuraavana päivänä Reykjavikista
vuokra-autoilla etelärannikon kautta itäiseen Islantiin. Tukikohtanamme oli muutaman päivän ajan pieni, vähän vajaan
2000 asukkaan kalastajakylä Höfn. Vuokra-autoilu oli todella
mainio tapa tutustua Islantiin huikeaan luontoon, ja matkan
varrelle sattuikin monta upeaa luonnonnähtävyyttä. Ensimmäisenä matkapäivänä pysähdyimme ihailemaan Seljalandsfossin ja Skógafossin vesiputouksia, jotka olivat vaikuttavia näkyjä
tuplasateenkaarineen. Pysähdyimme myös Reynisfjara black
beach -rannalle, joka tunnetaan mustasta hiekastaan ja pylväsmäisestä basalttikivimuodostelmastaan. Musta hiekkaranta
ei kuitenkaan houkutellut teekkareita uimaan, mutta sen sijaan
hyytävä Jökulsárlónin jäätikkölaguuni kelpasi virkistäytymiseen.
Lisäksi tutustuimme Skaftafellin kansallispuistoon ja Vatnajökull-jäätikköön, joka on 8100 km² pinta-alallaan yksi Euroopan suurimmista jäätiköistä.
Idän reissun aikana varsinaisena excukohteenamme oli Fljótsdalurin maanalainen vesivoimala sekä Kárahnjúkarin pato.
Vesivoimalla on merkittävä rooli Islannin sähköntuotannossa,
sillä vesivoimalla tuotetaan yli 70 % maan sähköstä. Jäljelle
jäävästä osuudesta 25 % tuotetaan geotermistä energiaa hyödyntäen. Fljótsdalurin vuonna 2007 valmistunut vesivoimala on
Islannin suurin ja tuottaa huimat 4800 GWh sähköä vuodessa.
Voimala saa vetensä Vattnajökull-jäätikön hyytävistä sulamisvesistä, jotka virtaavat yli 70 km pitkiä massiivisia tunneleita
pitkin voimalaitokselle. Vesivoimalasta etäämmällä sijaitseva
730 metriä pitkä Kárahnjúkar on Euroopan suurin kivi-betoni-
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pato. Bárðarbunga-tulivuoren purkautumisuhan ja sen aiheuttaman
tulvavaaran vuoksi autoliikennettä
padolla oli rajoitettu. Patoon oli
kuitenkin mahdollista, joskaan ei
suositeltavaa, tutustua kävellen.
Pelottomat teekkarit ottivat tämän
seikkailuna, ja 193 metrin
korkeudesta avautuikin komea
näköala alapuoliselle kanjonille!
Geotermiseen energiaan perehdyimme vieraillessamme maailman
suurimmassa geotermisessä voimalassa Hellisheiðissä. Voimalan
tarkoitus on vastata sekä sähkön että
lämmitysveden kasvavaan kysyntään: jopa 90 % Islannin rakennuksista lämmitetään geotermisellä
energialla. Hellisheið sijaitsee lähellä
Hveragerðin “vihreän vallankumouksen” kuntaa, joka tunnetaan
geotermisestä aktiivisuudestaan, kasvihuoneistaan ja vulkaanisista kuumista lähteistään. Vierailimmekin geotermisessä
puistossa, jossa näimme, kuinka leipätaikina voidaan kypsentää
geotermistä lämpöä hyödyntäen ja kananmunat keittää kuumassa joessa – kätevää! Kävimme myös lähistön kukkuloilla lyhyellä

Kolme päivää kestäneen roadtripin jälkeen palasimme Reykjavikiin.
Kaupunki ja sen yöelämä tulivat seuraavien päivien aikana tutuiksi.
Kaupungin keskusta on tiivis ja tunnelmaltaan ainutlaatuinen. Lähes
jokainen kahvila ja ravintola muuttuu illan tullen baariksi – paikkoja
löytyy sekä istuskeluun ja tanssimiseen. Myös KEX Hostellin oma baari

patikointiretkellä, jonka huipennuksena pääsimme kuumaan

on erittäin suosittu paikallisten keskuudessa. Viikonloppuun liittyy

jokeen rentoutumaan.

oleellisesti Rúntur eli kierros, jolla kierretään useita baareja. Maassa
maan tavalla, joten Rúntur otettiiin tottakai haltuun!

Insinööri oli pitkän kehitystyön tuloksena saanut valmiiksi laitteen, joka pystyi diagnosoimaan virtsanäytteen perusteella minkä tahansa sairauden. Ylpeänä keksinnöstään hän kertoi laitteesta kaverilleen, ja pyysi tätä kokeilemaan laitetta. Kaveri epäili laitteen toimivuutta, mutta kusaisi kuitenkin mukiin ja kaatoisen koneeseen. Kone raksutti hetken aikaa ja tulosti liuskalle: “tenniskyynärpää”. Ei helvetti, mies ajatteli, eihän sitä voi millään tietää pelkästä kusinäytteestä. Mutta kun mies kokeili laitetta uudestaan samalla näytteellä, (JATKUU)

Mulkkaat sivua

Hermostuneena mies päätti tehdä laitteelle pienen jekun: Hän kusaisi taas mukiin, mutta lisäsi tällä kertaa vastaavat näytteet myös vaimoltaan ja tyttäreltään. Lisäksi hän valutti mukaan Ladasta vähän öljyä, ja veivasipa vielä
sekoitukseen yhden varvin. Sekoitettuaan tämän coctailin hän kaatoi sen laitteeseen. Laite raksutti ja raksutti - ja viimein tulostui diagnoosi: “Vaimollasi on tippuri, tyttäresi on raskaana, ladasta hajoaa (JATKUU)
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Sunnuntaina aikataulussamme oli vapaapäivä, jolle oli suunniteltu muun muassa ratsastusretkeä ja Golden Circle -luontokohteiden kiertämistä. Myrskyn rippeet saavuttivat kuitenkin kaupungin, joten kova tuuli sekä lähes vaakatasossa satanut vesi muuttivat suunnitelmia. Tutustuimme luonnon sijaan kaupungin kuuluisaan kirpputoriin ja muihin ostosmahdollisuuksiin, muutamiin museoihin ja nähtävyyksiin sekä
kahviloiden maittavaan kakkutarjontaan! Myös seuraavalle aamulle suunniteltu panimovierailu peruuntui, mutta hyödynsimme vapaa-ajan
vuokraamalla autot ja ”suorittamalla” jo aiemmin mainitun Golden Circlen. Kierrokseen kuuluu siis kolme kuuluisaa kohdetta: Pohjois-Amerikan ja Euraasian litosfäärilaattojen erkanemiskohta Þingvellirin kansallispuistossa, Geysir ja Gullfossin vesiputous. Kohteilla vierailimme
melko pikaisesti, sillä illaksi oli sovittu excuporukan yhteinen päivällinen ja tapaaminen paikallisten opiskelijoiden kanssa. Ilta menikin leppoisasti mukavissa tunnelmissa.
Viimeiset päivät vietimme monilla mielenkiintoisilla excuilla. Tiistaina vuorossa olivat vierailut Orkustofnuniin (National Energy Authority) sekä Icelandic Meteorological Officeen (Met Office). Orkustofnun toimii muun muassa Islannin hallituksen neuvonantajana
energia-asioissa, vastaa energialisensseistä sekä valvoo energia- ja mineraalivarojen kehitystä. Vierailun aikana saimme tietoa Islannin energiantuotantotavoista, joista meillä olikin jo käytännön kokemusta aikaisemmilta excuilta. Met Officen tärkein tehtävä on puolestaan ennakoida
luonnonkatastrofeja sekä niiden seurauksia. Exculla pääsimme kuulemaan erityisesti siitä, mitä Bárðarbunga-tulivuorella oikein tapahtuu ja
miten Met Office valvoo tilanteen etenemistä.
Reissun viimeisillä excuilla keskiviikkona tutustuimme islantilaiseen vesihuoltoon. Ensin hurautimme bussilla kummastelemaan Reykjavik
Water Worksin vedenottamoa Heiðmörkin suojelualueella. Juomavettä ei veden puhtauden vuoksi käsitellä lainkaan ennen veden johtamista
vesiverkostoon, vaan käytännössä vesi vain pumpataan porakaivoista. Tässä oli vesiteekkareilla ihmettelemisen aihetta! Enemmän puhdistusvaiheita näimme Klettagardarin vedenpuhdistamolla, joka on toinen Reykjavikin jätevedenpuhdistamoista. Ihmetystä herätti nyt puolestaan
se, että jätevettä puhdistettiin mekaanisesti, mutta biologinen ja kemiallinen puhdistus sen sijaan puuttuivat kokonaan. Lisäksi erikoisuutena
jätevedenpuhdistamolla oli kirsikkahajusteen käyttö ilmanpuhdistuksen yhteydessä.
© Mikael Hyövälti

Excujen jälkeen matkamme huipentui geotermiseen ulkoilmakylpylään Blue Lagooniin. Kylpylän geoterminen vesi on sekoitus makeaa vettä sekä merivettä, ja siihen on sekoittunut myös mineraaleja ja piidioksidia. Kyllä kelpasi! Kylpyläkäynnistä rentoutuneena suuntasimme vielä
viimeiseen majapaikkaamme Motel Alexiin, joka sijaitsi Keflavíkin kaupungissa lähellä lentokenttää. Viimeinen ateria Keflavikin idyllisessä
rantaravintolassa kruunasi yhteisen matkamme.
Kymmenen päivää kestänyt matka oli upea kokonaisuus, joka jätti lämpimiä muistoja jokaiselle seikkailijalle. Suuren kiitoksen ansaitsevat
niin sponsorimme, jotka mahdollistivat matkan kuin myös excutoimikuntamme, joka huolehti kaikista käytännön järjestelyistä.
Matkan sponsorit: Dewaco, FCG, Helsingin Energia, HSY, HyXo, Kouvolan vesi, MVTT, Nurmijärven vesi, Porvoon vesi, Pöyry, Ramboll, RIL,
RPT Docu, Sito, Skanska, Sven Hallinin säätiö, Sweco Ympäristö, Tekla, Vaisala, VVY
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OLTERMANNIN PALSTA

Arvot
Intohimo uuden etsimiseen

Vapaus luovuuteen ja kriittisyyteen
Rohkeus vaikuttaa ja menestyä
Vastuu välittää, suvaita ja innostaa
Perustana eettisyys, avoimuus ja tasa-arvo

OTA VASTAAN
HUIKEAT HAASTEET
(1 900 KOLLEGAA
TURVAA SELUSTASI)
www.ramboll.fi/tyopaikat

TUOTAMME INFRASTRUKTUURIN, YMPÄRISTÖN JA RAKENNUSTEN SUUNNITTELUUN, RAKENTAMISEEN JA
YLLÄPITOON SEKÄ JOHDON KONSULTOINTIIN LIITTYVIÄ ASIANTUNTIJAPALVELUITA.

kampiakseli näinä päivinä - Ja jos ei se runkkaaminen lopu, niin tenniskyynärpää senkun pahenee...” SEURAAVA VITSI: Hullu oli ostanut 24 palan palapelin. Hän ahersi ja ahersi sen
kanssa ja lopulta parin kuukauden päästä palapeli oli koottuna. - Katso mitä tein, se kertoi kaverilleen. - Onpa mahtava. Kauanko teit sitä? - Pari kuukautta. - Onko se lyhyt vai pitkä aika? Oletko hölmö? Katso laatikkoa, siinähän lukee, että 2-4 v.

Pläräät sivua

Vaimo ja mies keskustelivat. Vaimo sanoi: - On muuten vessasta palanu lamppu. Johon mies: - Niin, mutta mä en oo mikään sähkömies. Keskustelu jatkui. - Vuotaa muuten toi vessan hana. - Niin, mutta mä en oo mikään putkimies. - On muuten toi meidän naulakko rikki. - Niin, mutta mä en oo
mikään puuseppä. Mies lähti sitten viikoksi matkalle ja sieltä palattuaan oli vessan lamppu kunnossa, hana ei vuotanut ja naulakko oli korjattu. - Juu täällä kävi seemmoinen korjausmies, sanoi vaimo. No tuliko kalliiksi, kysyi mies. No se mies sanoi että pillua tai pullaa, enkä mä oo mikään leipuri.
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MATKAN PÄÄSPONSORINA

RAMBOLL FINLAND OY
Vuoden 2014 ulkoXQ:n kohteeksi valikoitui Norja. Tarkemmin sanottuna maan ”öljypääkaupunki” Stavanger länsirannikolta.
Moni voisi luulla, että Norjassa sataisi ja olisi tuulista näin syyskuussa, tai että bisse olisi kallista. Totuus kuitenkin oli se, että
killan neuvottelut meteorologien kanssa tuottivat yllättävän hyvän tuloksen, joka konkretisoitui viideksi +20c aurinkopäiväksi, ja
kahdeksi +15c päiväksi. Bisse oli tosin silti kallista, maksaen 10 euroa tuopilta.
Matkamme kesti sunnuntaista sunnuntaihin, sisältäen kuusi excursiota viiteen päivään, yhden vapaapäivän, kaksi matkapäivää ja 24 huonolla huumorilla varustautunutta teekkaria. Matkasimme lentäen Oslon kautta Stavangeriin, ja viisaimmat
muistivatkin ostaa Helsingin päästä taxfree-limpparia mukaan taistelemaan Norjan kallista elintasoa vastaan. Matka maksoi
osallistujilleen 200 euroa henkilöltä, sisältäen lennot, hotellin aamiaisella ja WiFi:llä, kuljetukset excuille ja takaisin, ja lounaan
excuilla. Ja sitsit. Kuuleman mukaan osa matkaajista ei ole edelleenkään uskaltanut kirjautua
verkkopankkiin tarkastamaan, kuinka paljon käytti itse rahaa iltaisin kaupungilla.
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Matkamme oli omasta mielestäni erittäin onnistunut visiitti Norjaan ja norjalaiseen yrityselämään. Seuraavassa on oma kirjoituksensa jokaiselta päivältä, hieman muiden kuin minun näkökannaltani. Itse en ole sensuuria tekstien suhteen harrastanut,
mutta päätoimittaja Antoniosta en tiedä [Herranen aika mitä tekstiä sieltä tulikin! t. Rudolf]. Matkalle mukaan mahtui kuitenkin kuusi hyvää excursiota, pari hyvää vitsiä, todella paljon enemmän huonoja vitsejä, vähän karkkia, paljon hyvää mieltä ja
yhteishenkeä, upeita maisemia, vähän valasta lounaalla (joidenkin kohdalla ehkä myös baarissa) sekä mm. sitsit sairaalan
alakerran konferenssihuoneessa loistavien lukkarien (Meris ja Kopra) pitämänä. Koin myös elämäni kalleimman tilausbussikuljetuksen.
- Excursiomestari Markus Melander

Päällimmäisenä sivu
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Öljymaa

Tapahtui kerran armeijassa: - Herra Vääpeli, voinko vaihtaa kengät ? - No mahtuuko niihin villasukka?, kysyi vääpeli - Mahtuu, vastasi alokas - Mahtuuko niihin toinen villasukka?, kysyi vääpeli - Mahtuu, vastasi alokas - No
mitä helvetin vikaa niissä sitten on?, kysyi kiivastunut vääpeli - No, herra vääpeli, sinne pitäisi mahtua jalkakin, vastasi alokas.
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Baariin saapui eräs mies. Hän tilasi viskin, joi sen ja otti sitten taskustaan hiiren, marsun ja minikokoisen pianon. Pian hiiri alkoi pimputtaa pianoa ja marsu alkoi laulaa. Kaikki baarin asiakkaat kerääntyivät katsomaan. Esityksen loputtua eräs
katsojista kysyi: -Mikset vie noita esiintymään telkkariin? Tienaisit hyvät rahat. Mies vastasi: -Enpä usko. Ne huomaisivat heti huijauksen. Tässä on nimittäin pieni trikki. Marsu ei oikeasti osaa laulaa ollenkaan, vaan hiiri on vatsastapuhuja.
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MAANANTAI					Teemu Meriluoto
Herättyämme ensimmäisenä aamuna suuntasimme välittömästi hostellin
maittavalle aamupalalle yhdessä vastasyntyneiden lapsien sekaan. Joidenkin
tyhjä katse myslilautasen ääressä paljasti sen mitä excursiomestarimme oli
pelännyt - yhden tunnin aikaeron aiheuttama jetlag oli tehnyt tehtävänsä.
Raikas syyssää ja bussimatkan jälkeinen pieni kävely virkisti seuruettamme
huomattavasti ja saavuimme Caverionin toimistolle hyvissä ajoin klo 8.41.
Herra excursiomestari käveli toimiston pääovista sisään pomon tavoin selvittämään päivän agendaa, kun taas muu seurue jäi ottamaan reissun ensimmäiset
selfiet pihalle. Caverionin ohjelma alkoi vanhan liiton Powerpoint-sulkeisilla
kahvin kera ja lyhyen esittelyvaiheen pääsimme itse asiaan. He esittelivät
meille edistyksellistä ilmanvaihtojärjestelmäänsä, ClimaCeiliä. Koko esityksen ajan korostui Caverionin halu ja kyky räätälöidä jokaiselle asiakkaalle
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TIISTAI						Marketta Ruutiainen
Tiistaina suuntasimme kävellen kohti Rambollin Stavangerin toimistoa.
Aamureipastelu kauniissa maisemissa viritti mielemme päivän haasteisiin. Rambollin toimisto oli ulkoa varsin kauniin näköinen, mutta alueen idylliä häiritsi
kummallinen haju...
Rambollin edustaja otti meidät vastaan ja lähdimme heti ensimmäisenä
syömään. Kaikki olivat kovin nälkäisiä ja alkoivat syödä maukasta, hieman lihan
tapaista asiaa suurella ruokahalulla. Pian ruuan jälkeen alkoi porukassamme kiertää
huhu siitä, mitä tämä salaperäinen Hvalbiff oikein on. Isäntämme vahvisti hieman
myöhemmin epäilymme ja vahvisti meidän juuri syöneen sinivalasta. Free Willy!
Kuulimme Stavangerin toimiston ajankohtaisista hankkeista kuten ympäri vuoden auki olevan maauimalan uudistuksen suunnittelusta. Kysyimme onko moisessa
ratkaisussa mitään järkeä Norjan leveyspiireillä, ja suunnittelijat totesivat, että
ei ole. Kyseessä on kuitenkin perinteinen uimafasiliteetti jota paikalliset vaalivat
hinnalla millä hyvänsä.

paras sekä tehokkain mahdollinen ratkaisu ilmanvaihtoon. Esimerkiksi design
on täysin muokattavissa toiveiden mukaisesti. Tuotteen ylläpito- ja huoltotöitä
silmälläpitäen se on suunniteltu mahdollisimman helppokäyttöiseksi ja valmistuksen jälkeen muutostyöt ovat vielä mahdollisia. Tuote oli suunniteltu jo niin
pitkälle, että energiatekniikan opiskelijat hihkuivat innoissaan Jukan johdolla,

Vierailun lopuksi meille selvisi myös hajun aiheuttaja. Toimistorakennuksen
vieressä olevissa siiloissa säilytettiin rehua kaloille. Päivän informaatiotulvan
päätteeksi suuntasimme kävellen takaisin sairaalatukikohtaamme. Illaksikin löytyi
tekemistä kaupungilta.
© Romi Tolonen

kun esityksessä käytettiin termiä ”kylmän energian virtaaminen putkien läpi
sisäilmaan”.
Presentaation jälkeen Caverion tarjosi maittavan lounaan á la Sodexo.
Pääsin itse istumaan excuisännän läheisyyteen ja puheenaiheet vaihtuivatkin
tekniikasta urheiluun ja olueeseen. Isäntämme Paul oli kovin kiinnostunut
Suomesta ja esimerkiksi hänen kysyessä ”What’s the biggest beer in Finland?” osasin vastata hetkeäkään epäröimättä “one litre”. Lounaan jälkeen
suuntasimme tilausajoneuvoilla StatOilin toimistolle tutustumaan käytännön
tasolla ClimaCeil-ratkaisuun. Pienen opastetun kierroksen jälkeen olikin aika
pistää ensimmäinen excu pakettiin perinteiseen tyyliin. Laulu kajahti komeasti
ilmoille ja yritysedustajat olivat selvästi vaikuttuneita teekkarikulttuurista.

© Romi Tolonen

Pienten päiväunien jälkeen päätimme lähteä tutustumaan Stavangerin
kaupunkiin ja sen tarjoamiin mahdollisuuksiin #vetäämärkää. Ruoka ja juoma
oli suomalaiselle opiskelijakukkarolle hieman tyyristä, mutta emme antaneet
sen haitata. Jo ensimmäisenä iltana löysimme kantapubimme, Dickensin.
Dickensin etuna oli ulkoterassilta löytyneet lämpöpatterit ja viltit. Näin edes
arvon puheenjohtajamme Jussin huonoimmatkaan puujalkavitsit eivät jättäneet
ketään kylmäksi. Ensimmäinen päivä oli kaikin puolin erittäin onnistunut.
Aurinkokin oli koko päivän aivan pilvessä.

© Romi Tolonen

© Antonio Nikolov
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KESKIVIIKKO						Jussi Hietala
Keskiviikkoaamuna Lumia pirahti normaaliin tapaan aivan liian aikaisin
suhteessa edellisen illan tapahtumiin. Aurinko paistoi verhojen välistä aivan liian
kirkkaasti ja aamu oli todella vaikea. Osalla meistä oli havaittavissa pientä aamupahoinvointia, jonka voinee laittaa aikaeroväsymyksen piikkiin. Luvassa oli pitkä
päivä kahdella excursiolla höystettynä.
Ensimmäisen excun meille tarjosi NCC. Runsaan aamupalan jälkeen siirryimme charter-bussilla Stavangerin eteläpuolella olleeseen kaupunkiin Sandnesiin, joka muodostaa Stavangerin kanssa yhden ison taajaman. Sandnesissä
tutustuimme NCC:n gryndaamaan asuntokohteeseen Sanz Terasse, joka koostui
kolmesta kerrostalosta. Asunnot olivat korkealuokkaisia ja niistä avautui upea
näköala. Kalleimpien asuntojen neliöhinta kohosikin yli 10 000 euroon, joka

TORSTAI 							Romi Tolonen

Norjan hintataso huomioon ottaen on silti melko kallis. Työmaalla meille tarjottiin
pullat ja kahvit, jonka jälkeen siirryimme takaisin Stavangeriin NCC:n konttorille.
Tässä vaiheessa aamupahoinvointi oli jo vaihtunut päiväpahoinvointiin.
NCC:n konttori sijaitsi heidän rakentamassaan Stavanger Business Parkin
ensimmäisessä osassa. Paikalla meille kerrottiin Business Parkista, joka on
rakennettu samalla kaavalla kuin Suomessa vastaavat Business Park kohteet, joissa NCC Property Development rakennuttaa ja NCC Bolig rakentaa toimistotalon.
Rakennusvaiheen jälkeen PD etsii vuokralaisia ja yrittää samalla myydä talon
investorille. Samalla tontilla on varaukset myös neljälle muulle toimistotalolle,
joista seuraavan rakentaminen aloitetaan, kun ensimmäinen talo saadaan myytyä.

© Romi Tolonen

Statkraft Kvilldal Kraftverk
Lähdimme matkaan syötyämme jälleen maittavan aamiaisen sairaalan aulassa.
Mieli oli aurinkoinen ja jokainen tunsi virkistävän meri-ilmaston kasvoillaan marssiessaan reippaasti kohti sairaalan edustalla odottavaa tilausbussia. Hyvien yöunien
jälkeen bussissa tunnelma oli katossa emmekä millään olisi malttaneet odottaa lauttaan pääsyä. Tuomo ”Tume” Koivistokin unohti innostuksessaan täysin valokuvaamisen lautalla.
Seuraavalla bussiosuudella maisemat olivat päätähuimaavat, ja Sampokin ihaili
vuonomaisemien komeutta silmä kovana. Silmänräpäykseltä tuntuneen hetken päästä saavuimme jo seuraavalle lauttaosuudelle. Bussikuskikin pääsi hämmästelemään
säkenöiviä englannintaitojamme Markus ”Mela” Melanderin tiedustellessa matkan
kestosta: ”How much is ferry?” Tällä kertaa valitettavasti jouduimme viettämään
lauttamatkan bussissa.
Saavuttuamme miellyttävän matkan jälkeen Statkraft Kvilldal Kraftverkin eteen,
saimme iloksemme huomata olevamme yli tunnin etuajassa. Onneksi hätä ei ollut
tämännäköinen, sillä tapasimme itseämme älykkäämpää seuraa läheisillä laitumilla.
Aurinko hiveli poskiamme mutustellessamme Killan tarjoamia runsaita eväitä ennen
voimalaitokseen pääsyä. Exqupaita tuoksui näin neljäntenä päivänä yhä sateenraikkaalta, eikä näin ollen vastalauseita sen pitämiseen kuultu.
Kun vihdoin vaihdoimme lakkimme turvakypäriin ja heitimme huomioliivit niskaan, pääsimme ajamaan Kvilldalin syövereihin noin 600 metrin syvyyteen. Heti
alussa meille selvisi, että isäntämme ovat mitä vieraanvaraisimpia ja innokkaimpia
saapumisestamme. Pääsimme tutustumaan itsenäisesti voimalaitoksen pienoismalleihin sekä turbiineihin.
Selvittelimme itseksemme, että Kvilldalin voimala on osa Ulla-Førre vesivoimalakokonaisuutta, jonka vuosittainen tuotanto on 4,5 TWh. Tästä osuudesta Kvilldal
tuottaa 3 TWh - se onkin Norjan suurin vesivoimala. Voimalan teho on 1240 MW.
Voimalan vesi otetaan tuntureilta ja sitä hallinnoidaan yli kymmenen padon avulla.

NCC:n osuuden päätyttyä siirryimme illan toiselle excursiolle Multiconsultille. Multiconsult on konsulttiyritys, joka keskittyy useampaan eri alaan, kuten
nimestäkin voi terävimmät jo päätellä. Multiconsult tekee rakenne- ja geosuunnittelua, energia-alan, inran ja liikenteen, ympäristöalan sekä öljyyn ja kaasuun
liittyvää konsultointia. Heillä oli myös töissä suomalainen tietomallinnusexpertti,
joka oli lainassa WSP Finlandilta. Hän esitteli meille öljynporauslauttaprojektia,
jonka suunnitteluun Multiconsult osallistuu. Tietomalli oli tehty Teklalla ja se oli
vähintäänkin vakuuttava.
Päivä olikin kulunut melko nopeasti mielenkiintoisten excursioiden myötä ja
pääsimme vasta alkuillasta takaisin hostellille. Pienet nokoset hostelilla, illallinen naamaan parin Lervigin kera ja päivä oli pulkassa. Osa porukasta lähti vielä
keskustaan (lue:Dickensiin), mutta omalta osaltani ilta jäi melko vaisuksi osittain
iltapahoinvoinnin vuoksi. Torstaina oli tiedossa taas aikainen herätys, joten aikainen nukkumaanmeno ei ollut ollenkaan huono vaihtoehto.

Katsoimme videopätkän Statkraftista, joka kertoi, että Statkraft on Norjan suurin
ja Pohjoismaiden kolmanneksi suurin sähköntuottaja. Statkraft tuottaa energiaa yli
20 maassa ja on suurin uusiutuvan energian yritys Euroopassa. Seuraavaksi meille
näytettiin erittäin mielenkiintoisen 12-minuuttinen video Kvilldalin syntyhistoriasta norjan kielellä, mikä voidaan tiivistää esimerkiksi näin: dramaattinen musiikki,
räjähdys, vettä, puita, lampaita, alaston mies, lisää vettä, pato, työmaa, lapsia, räjähdys.
Vaikka meille laadittu esitelmä olikin kovin kattava, jäi silti paljon kysyttävää.
Yrityssuhdevastaava Markettaa oli aina ihmetyttänyt sähkötekniikassa:
”How electron decide where to run in pipe?”
Ujous kuitenkin iski, ja kysely jätettiin suosiolla Santerille. Tärkeitä kuulemiamme
faktoja olivat muun muassa se, että jokaisen moottorin läpi virtaa 66 m3 vettä sekunnissa sekä se, etteivät pienet kalat haittaa tuotantoa. Etenkin energiaopiskelijoilla oli
paljon kyseltävää, mutta valitettavasti Santeri ”Koutsi” Myllynen ei ehtinyt kysyä
kaikkea, sillä kotimatka oli aloitettava. Jotkut olisivat halunneet mennä vielä katsomaan jotakin padoista, mutta exqumestarin mielenrauha oli säilytettävä, ja jatkoimme suoraan kohti hotellia.
Huom! Tekstin faktat on käännetty vapaasti norjankielisistä infotauluista, joten niitä
ei tule ottaa absoluuttisena totuutena.

Miksi Turku on Suomen afrikkalaisin kaupunki? Koska kun turkulaisil tulee makeennälkä ne menee kioskil ja sanoo: “Nami bia!” ja kun niil on jano niin “An gola!” Sitä paitsi Turussa asuu pelkkiä “Tutui ja Hutsui”.
SEURAAVA VITSI: Kalle ja Ville juttelivat edellisestä illasta. “Sillä muijalla oli niin tiukka, että en saanut kun vähän päätä sisään”, valitti Kalle. “No, olisit kokeillut mulkulla!” vastasi Ville.

Tutustut sivuun

Olipa kerran kuningas, jolla oli sen pituinen se. Ja oli myös kunigatar, joka sillä siisti. Heidän tyttärensä, prinsessa, oli läpeensä tyytyväinen, ja poikansa, luonnollisesti prinssi - hän oli suorastaan ylpeä! Niinpä prinssi panikin
parastaan, että valtakunnassa olisi kaikki hyvin. SEURAAVA VITSI: - Mikä on Laihian käräjillä annettu ankarin rangaistus? - Sakot
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PERJANTAI																Markus Melander
Perjantai oli matkamme viimeinen excupäivä. Takana oli neljä mukavaa ja hyvin mennyttä päivää, joiden excursiotkin olivat olleet kohtuullisen hyvää A-luokkaa.
Myös aikataulumme oli pitänyt kohtuullisen hyvin, vaikkakin majoituksemme naistenhuoneen tupsuphukseille aamuherätykset olivat olleet kohtuullisen tiukkoja jo
muina päivinä. Neljän aikaisemman päivän pitkät illat ja yöt alkoivat kuitenkin näkyä nyt viimeisenä pakollisena päivänä ja muutama ”Eihän se ollu meijän alan excu?”
olikin jo kuulunut edellisenä iltana. Pieni pelko kurkussa laskeuduin rappusia aamiaiselle 8:00 todetakseni, ettei ryhmästämme ollut kolmea soturia useampaa paikalla.
Lähtö toki oli vasta 8:20, mutta kellon lyödessä 8:15 ja yli puolen ryhmästä ollessa edelleen kateissa, aloin jo huolestua. Kuitenkin, kuin ihmeen kaupalla, olimme
lähtövalmiina JO kello 8:35. Aamulle suunniteltu kevyt, virkistävä kävely keskustaan jouduttiin tosin vaihtamaan bussimatkaksi keskustaan, josta otimme toisen bussi
Baker Hughesille. Mahdollisten aamuruuhkien vuoksi pelivaraa oli jätetty enemmänkin, joten olimme pelipaikalla jopa puolituntia ennen vierailun sovittua ajankohtaa.
Excumestarin tyytyväisyyttä laski vain se fakta, että exculta puuttuvat kaksi ryhmäläistämme olivat kummatkin mesun omasta hotellihuoneesta, tiputtaen huoneen
osallistumisprosentin päivälle 50%... Puheenjohtaja Hietalan turvaksi sanottakoon, että käsilämmöllä mitattuna voidaan varmasti todeta hänen olleen kuumeessa.
Öljy-yhtiöt voidaan karkeasti ottaen jakaa kahteen kategoriaan: ”Oil companies” ja ”Oil service companies”. Toiset hoitavat itse öljyn nostamisen maaperästä ylös
käyttöömme, kun toiset toimittavat heille kaiken poraukseen tarvittavan kaluston ja siihen liittyvän huollon. Baker Hughes kuuluu jälkimmäiseen kategoriaan valmistaen
pora- ja pumppauskalustoa, nesteitä poraukseen, tutkimusvälineistöä ja kaikkea mikä öljynporauksesta mieleen tulee. Yhden poraukseen käytettävän tangon sisälle mahdutettu elektroniikkamäärä on aivan uskomaton.
Vierailu alkoi tunnin mittaisella esitelmällä Baker Hughesista, jonka alkuun Baker Hughes Norwayn toimitusjohtaja piti meille oppitunnin Norjan öljystä ja sen
tärkeydestä norjalaisille. Öljyteollisuuden osuus on n. 30% koko Norjan teollisuudesta, kun viennin kohdalla öljyteollisuus dominoi huikealla 50% osuudellaan Norjan
vientiä. Kysely esitelmän aikana oli paikoittain erittäin aktiivistakin, eikä joukkomme ykkösketjukaan päästänyt pahoja sammakoita suustaan. Muutamia vastauksia
mainitakseni: Öljyn loppuminen ei ole niinkään uhka öljyteollisuudelle, vaan haasteena ovat lähinnä kasvavat kustannukset öljyn porauksesta öljyn ollessa yhä vaikeammin hyödynnettävissä paikoissa. Öljyesiintymästä
© Antonio Nikolov
pystytään hyödyntämään vain n. 20% nykyteknologialla, jolloin 80% jää siis maahan jokaisessa esiintymässä. Prosentinkin lisäys tähän hyötysuhteeseen
tarkoittaisi miljardeja euroja ja suurta kilpailuvalttia
alalla. Tästä syystä Baker Hughes, kuten muutkin
”oil service companies”, käyttävät valtavasti rahaa investointeihin ja tuotekehitykseen ja pyrkivät
jatkuvasti tuomaan markkinoille uusia innovaatioita.
Baker Hughesin liikevaihto on 22,4 miljardia euroa,
josta voittoa ennen veroja jää 3,7 miljardia euroa.
He työllistävät yli 60 000 työntekijää yli 80 maassa.
Insinöörejä ja tutkijoita heillä on n. 4000 hlö. Stavangerissa heillä on n. 1300 työtekijää, joista 98% ovat
paikallisia. Aikamoinen työllistäjä siis. Opiskelijoita
he palkkaavat mielellänsä töihin, mutta seula on
kuulemma aika tiukka. Juuri valmistuneen DI:n on
mahdollista hakea kolmivuotiseen ohjelmaan, jonka
monipäiväiset haastattelut (tai kuten meille sanottiin
”Baker Hughes Experience”) ovat Texasissa meren
toisella puolen.
Esitelmän jälkeen pääsimme kiertämään kahdessa ryhmässä Baker Hughesin tehtaita ja huoltohalleja. Oppimisen kannalta tämä oli vierailun paras osa, sillä oppaamme puhuivat hyvää englantia ja olivat hyviä havainnollistamaan asioita. Itselleni jäi käteen suuri määrä tietoa ”directional drillingiin” liittyen, vaikkakin jokaista
vastattua kysymystä kohden tuntui nousevan ainakin kaksi uutta kysymystä asiasta ymmärtämyksen pikku hiljaa noustessa. Pähkinänkuoressa directional drillingissä
on kyse siitä, kun öljy on suuressa esiintymässä jakautunut moniin pieniin taskuihin, jolloin on järkevää porata suoraan taskusta toiseen, jolloin putkia ei tarvitse nostaa
tuhansia metrejä takaisin ylös jokaisen taskun välissä.
Porauksen suuntaa voidaan siis ohjata hyvinkin tarkasti
kesken porauksen, kunhan se on etukäteen suunniteltua. Jokainen poraus tulee suunnitella ennalta, jotta
syvimmälle menevät poratangot osataan valita oikein
ja oikeassa järjestyksessä. Tangoissa oli eroja erityisesti
sen kannalta, mihin suuntaan ne pakottavat porausta,
ja kuinka pienessä porausreiässä ja millä säteellä ne
edelleen mahdollistavat porauksen suunnan kääntymisen, eivätkä ota seiniin kiinni. Järjestyksellä on
myös väliä siksi, että osuttaessa öljytaskuun ei porausta pysäytetä siihen asti, kunnes tasku on tyhjä, vaan
porausta jatketaan suunnitelman mukaisesti loppuun
asti. Silloin jokaisen ennalta havaitun taskun kohdalle
asettuu porausputki, jonka sivuissa on suuttimet, jota
kautta öljy kyseisestä taskusta saadaan siirrettyä merenpinnalle. Esiintymissä oleva maakaasu toimii paineistajana öljylle. Porauksella pystytään kuulemma osumaan
maan sisällä kilometrien syvyydessä varmuudella n.
neliömetrin alueelle.
© Antonio Nikolov
Tehdaskierros oli hieno paikka nähdä mitä erilaisimpia poraustankoja ja sitä tekniikan määrää, joka tankojen sisään ahdetaan. Kuitenkin aivan kuten muinakin
päivinä, ilmainen lounas maittaa aina, joten tunnin kiertelyn jälkeen oli aika siirtyä syömään. Aivan kuten Suomessa, Norjassakin oli vessoja ruokalan läheisyydessä.
Muutama sankari päätti kuitenkin siirtyä jo turvavarusteita palautettaessa vessaan, joten koko ryhmämme isännät mukaan lukien odotti sitten, kun Robin ja Bätmän kävivät vessassa. Ja sitten odotimme ruokalassa uudestaan, kun kaikki eivät yllättäen mahtuneet ottamaan ruokaa samaan aikaan. Great thinking, vessassa kävijät. Ruokaa
tosin oli sen verran hyvän kokoinen annos, että ruokailun jälkeen oli jopa omastakin mielestäni jotenkuten hyväksyttävää käydä vessassa excun aikana.
Hyvän esitelmän, kyselyitten, tehdaskierroksen ja ruokailun jälkeen olimme valmiit suuntaamaan takaisin hotellille. Saimme vielä hienot Baker Hughesin
termospullot mukaamme, ja yhteiskuvan jälkeen lähdimme takaisin hotellille. Omasta mielestä excu oli yksi parhaista, joilla olen ollut, ja oli muutenkin raikasta vierailla
jollain täysin Suomelle tuntemattomalla sektorilla.
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Lauantai oli vapaapäivä. Ei excun excua vaan koko
päivä aivan meidän käytössämme. Meidän ei tarvitsisi
enää raahautua paikasta toiseen suurena ryhmänä,
tänään oli yksilöllisen vapauden päivä. Päätimme siis
kaikki lähteä katsomaan Stavangerin seudun kuuluisinta
nähtävyyttä Preikestolenia eli saarnastuolia. Matkaan
lähtivät kaikki, jotka krapulaltaan tai flunssaltaan
pystyivät. Aamu lähti mukavasti käyntiin piristävällä
puolen tunnin kävelyllä satamaan, josta lautta veisi
meidät lahden toiselle puolelle Tauhun. Laivamatka oli
vanha tuttu keskiviikolta eikä tarjonnut sen suurempia
yllätyksiä; jo edelliseltä kerralta olimme oppineet, ettei
sieltä saanut kaljaa. Tausta köröttelimme taas puolisen
tuntia kävelyn alkupisteeseen.
Kävely alkoi. Alun jyrkkä nousu yllätti monet ja
mielessä kävi, että onko tämä todella tapa, jolla haluame
viettää vapaa päivämme. Yksi vilkaisu horisonttiin päin
kuitenkin riitti vakuuttamaan päätöksen olleen oikea.
Jo ensimmäisellä etapilla maisemat olivat huikeat.
Puurinteiset vuonot ympäröivät meidät ja laakson
pohjalla kimmelsi kirkasvetinen järvi. Tunnelma oli
korkealla kunnes yksi vaeltajista tokaisi, että olimme
nyt edenneet neljä prosenttia matkasta (se ei tainnut olla
täysin totta, mutta laski hieman iloista tuunnelmaa).
Tästä matka kuitenkin jatkui ja lihasten lämmetessä
alkoi nouseminenkin sujumaan alkua kevyemmin.
Matkan aikana tunsimme, kuinka kaikki elimistöömme
kertynyt kuona lähti liikkeelle ja uudistuimme ihmisinä.
Puolentoista tunnin nousun jälkeen saavuimme
määränpäähämme, jossa korkeanpaikanpelkoisia
alkoi hieman hirvittää. Preikestolen sijaitsi vuonojen
rinteillä ja alhaalla jyrkän seinämän pohjalla virtasi joki
- postikorttimaisema. Nappasimme kaikki itsellemme
uudet profiilikuvat (jotkut useammankin) ja kipusimme
vielä hieman korkeammalle turistivirtoja pakoon.
Nautittuamme kylliksi maisemista suuntasimme takaisin
alaspäin. Reitti ei ollut toiseen suuntaan kulkiessa
yhtä raskas. Suurin haaste oli kapealla polulla hitaiden
turistien ohittelu. Koko viikon aurinko oli siunannut
meitä läsnäolollaan, mutta laskeutuessamme alkoi
koko päivän yllämme vaanineet pilvet kastelemaan
meitä kevyellä sateella. Onneksi alas pääsee kuitenkin
nopeammin kuin ylös, joten emme ehtineet pahasti
kastua. Alhaalla bussi odottikin jo meitä ja pääsimme
sinne suojaan. Bussimatkan jälkeen seurasi taas
merimatka, jonka jälkeen suurin osa meistä suuntasi
syömään. Kymmenen euron kebab maistui aika hyvältä
päivän vaelluksen jälkeen.
Hotellille jääneiden näkökulmasta:
Nukuimme pitkään raskaan viikon jäljiltä. Herättyämme
kävimme pizzalla.

20€ edestä pizzaa Norjassa

© Antonio Nikolov

- Mikä kulkee kahden metrin syvyydessä ja syö kiviä? - Kivensyöjä - Jos pudottaa kiven maapallon läpi menevään reikään niin kuinka syvälle se putoaa? - Kaksi metriä. Sitten kivensyöjä tulee ja syö sen.
SEURAAVA VITSI: Minkä osaston myyjät ovat kaikkein epähygieenisempiä? - Vaateosaston. Pukukoppien ovissa lukee: Emme vaihda alusvaatteita.

Epäonnea?

Suomalais-Norjalainen
kulttuurisäätiö
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Matkan mahdollistivat:
Pääsponsori

Lisi Wahls stiftelse

© Romi Tolonen

Yöjunan matkustaja oli matkalla Ouluun etelästä. Koska hän oli hyvin sikeäuninen, hän pyysi konduktööriä herättämään hänet sitten kun oltiin Oulussa. Konduktööri lupasi tehdä tämän, ja mies meni rauhassa nukkumaan. Herätessään mies kuitenkin huomasi, että oli keskipäivä ja juna oli ohittanut
Oulun jo ajat sitten. Raivoissaan mies etsi konduktöörin. Hän haukkui tämän maanrakoon ja lähti junasta yhä vihasta kihisten. - Olipa siinä vihainen mies, veturinkuljettaja totesi. - Ei tuo vielä mitään, konduktööri sanoi. - Olisitpa nähnyt sen, jonka herätin ja jätin junasta Oulussa!

Maa- ja vesitekniikan tuki ry

We present: sivu
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Viinlandia
-kirjoituskilpailun voittaja

Viinlandian aiheena oli tänä vuonna pyhä kolminaisuus.
Ruutisten Ylioppilastutkintolautakuntaankin analysointitaidoiltaan verrattu Viinlandia-raati päätyi Otso Seppälän teokseen “Kolme kovaa”.

Kolme kovaa												

Otso Seppälä

Aika kuluu. Kädet eivät tottele. Vaikka halut ovat kovana, mieleen tulee vain pieniä tonttuja ja niitä ahdisteleva iso ja karvainen peikko.
Neste putkistossa alkaa viimeinkin virrata ja hikoilu alkaa hellittää. Kohta saan sitä! Molemmat kupit kädessä hölskyen etenen määränpäähän.
Lasken kannut ja kieli jo vähän lipoen tarraan kahdella sormella ja sitten koko vapisevalla kädellä ensin hellästi, mutta sitten jo ronskimmin.
Se päästää syvän huokauksen ja ilma kostuu sen hengityksestä. Aluksi olin hellästi riisunut sen kuorestaan ja pari kertaa nuuhkaissut
huomaamatta. Ah, mikä tuoksu olikaan levinnyt tajuntaani! Maistan ensin varovasti ja varmistun, että tavara on aitoa. Sen jälkeen otan isomman suullisen herkkua, mutta tilanne käy liian kuumaksi ja vetäydyn odottamaan ennen seuraavaa imaisua. Vihdoin voin taas tarrata tavaraan kiinni ja hörpätä kunnolla, mikään ei voita vastakeitettyä, tuoretta kahvia!
Palaan tietokoneen ääreen selvästi virkistyneenä ja valmiina uusiin haasteisiin. Menen Noppa-portaaliin ja alan selata pehmeillä väreillä ja
sympaattisella fontilla varustettua sivustoa. Turha toivo. Laskuharjoituksen käsittämättömiin kysymyksiin ei löydy vastausta muodikkaista luentokalvoista, missä risteilee viivoja sekaisin niin kuin meksikolaisen yökerhon pöydällä. Edes Karalahti ei pystyisi imemään kaikkien viivojen
sisältämää tavaraa itseensä. Lisäksi aivosoluihini tulvii tietoa kahdella eri kulttuurista kotoisin olevilla kielillä, niin kuin tietyissä viihdevideoissa sylkeä paljaalle pinnalle. Ajatusta nopeammin näppäilen avainsanat hakulaatikkoon ja heti tuhansittain palvelimia hyrähtää käyntiin ja
saman tien antavat kaikkensa kuin teinipojat ekalla kerralla. Google-hakua ei voita mikään!
Ensiksi isken silmäni tuttuun ja turvalliseen hakutulokseen, kuin joskus nuorena huoneeni ovenkahvaan. Tällä kertaa teko tuottaa lähinnä mielihyvää ja ainoastaan vastauspaperini alkaa mustua tekstistä. Pikkurillin ja etusormen yhteistyö on hioutunut saumattomaksi vuosien
varrella ja pienin muokkauksin tekstistä tulee referoitu, eli suomeksi sanottuna taitavasti kopioitu. Wikipedia on rautaa!
Omistan vaikka mitä, mutta tämän kirjoituksen omistan kolmelle ihmisen ja ennen kaikkea opiskelijan elämään elimellisesti kuuluville
kolmelle asialle: kahville, Googlelle ja Wikipedialle. Ilman näitä instituutioita kaikki todennäköisesti masentuisivat ja opiskelijoiden kirjahyllyssä olisi kirjoja. Lisäksi ihmiset liikkuisivat ulkona enemmän altistaen itsensä auringonvalolle ja onnettomuuksille, nukkuisivat enemmän ja
tekisivät vähemmän. Näiden inssituuttien kartiomaisessa ajo-ohjauksessa kelpaa valmistua!
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