
T ätä juttua varten tuli kahlattua läpi pino van-
hoja Geofoor-lehtiä. Geotekniikan osaajapu-
lasta on puhuttu läpi Geofoorin historian, 

myös 1990-luvun laman ja sen jälkeisten taantumien 
aikana. Aloitin opinnot itsekin finanssikriisin aikaan 
v. 2008 Oulun yliopistossa ympäristötekniikan parissa. 
Ensimmäisinä opiskeluvuosina kesätyöpaikan löyty-
minen oli kiven alla. Alkuun yritin löytää työtehtäviä 
vesi- ja ympäristötekniikan alalta. Hurjimpana kan-
divaiheen opiskeluvuotena lähetin noin 50 kesätyö-
paikkahakemusta ja soitin lukemattomia puheluita 
eri yrityksiin laihoin tuloksin. Rakennustyömaille ei 
ollut mahdollisuuksia päästä ”haalariharjoitteluun” ja 
monessa konsulttitoimistossa oli yt-neuvottelut päällä. 
Kandivaiheen loppupuolella suoritin professori Kauko 
Kujalan vetämän Geoympäristötekniikan peruskurs-
sin. Kauko antoi ymmärtää, että geotekniikan osaa-
jista on pula. Kiinnostukseni geotekniikkaa kohtaan 
heräsi. Seuraavana vuonna päätin hakea kesätöitä 
nimenomaan geotekniikan parista. Useassa raken-
nusalan yrityksessä oli edelleen lomautuksia ja yt-neu-
votteluja päällä. Soitin kahteen yritykseen geotekni-
sen suunnittelun kesätöiden tiimoilta, ja sain 
molempiin kutsun tulla mitä pikimmiten haastatte-
luun. Tuolloin geotekniikan osaajapula valkeni minulle 
henkilökohtaisesti ensimmäistä kertaa konkreetti-
sesti. Vielä edellisenä kesänä olin lähettänyt kymme-
niä työhakemuksia ja soittanut lukuisia puheluita, ja 
yhtäkkiä mielenkiinnon suuntautuessa geotekniik-
kaan sainkin valita työpaikan! 

Noista ajoista on jo aikaa, ja rakennusalalla on men-
nyt jo vuosia lujaa. Osaajapula koskee tällä hetkellä 
lähes kaikkia aloja, ei pelkästään koko rakennusalaa. 

Toisaalta samaan aikaan eletään uudessa taantumassa, 
jonka syvyyttä on vaikea arvioida. Korkojen nousu, 
materiaalipula ja poikkeuksellisen voimakas inflaa-
tio jarruttavat jo nyt uusia investointeja. Edelliset pari 
vuotta ovat olleet meille kaikille kovia. Koronapan-
demia, sota Ukrainassa ja taloudellinen epävarmuus 
ovat tuoneet huolia jokaisen arkeen. Geotekniikan 
parissa työskentelevät ovat olleet pitkään ylityöllistet-
tyjä työpaikasta riippumatta. Ajoittain kuulee jonkun 
vaihtavan alaa, kun työtahti ja aikataulupaineet ovat 
olleet liian kovia. Paineet kohdistuvat myös korkea-
kouluopiskelijoille. On voinut olla muuttoa vieraalle 
opiskelupaikkakunnalle, josta ei tunne ketään. Nor-
maaleja teekkariajan opiskelijarientoja ei ole ollut, ei 
ainakaan siinä määrin kuin ennen koronaa. Tutustumi-
nen muihin opiskelijoihin, vertaisiin, on voinut jäädä 
vähiin. Opetus on ollut yli kaksi vuotta pääosin etänä, 
ja opiskelijat ovat joutuneet opettelemaan uusia opis-
kelutapoja. Ei siis ihme, että THL:n joulukuussa 2021 
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julkaisemien tutkimustulosten mukaan joka kolmas 
korkeakouluopiskelija kärsii ahdistuksen ja masen-
nuksen oireista. Uupumiset, niin opiskelijoiden kuin 
töissä olevien, eivät myöskään helpota geotekniikan 
ammattilaisten osaajapulaa. 

On ollut kuitenkin ilo huomata, että opiskelijat 
työllistyvät geotekniikan pariin kesätöihin jo melko 
varhaisessa vaiheessa opintojaan. Syksyllä 2021 vetä-
mälläni Pohjarakentamisen kurssilla oli noin 80 opis-
kelijaa, joista tietooni tuli yhdeksän opiskelijan työllis-
tyminen geotekniikan alalle. Esimerkiksi jutun kuvissa 
esiintyvät Oulun yliopiston rakennus- ja yhdyskunta-
tekniikan opiskelijat Matias Sosunoff ja Iida Kinnu-
nen työllistyivät jo toisen opiskeluvuotensa jälkeen 
geoteknisen suunnittelun pariin. Työnteko saattaa 
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Matias Sosunoffin kanssa 
painumalaskelmia.

parhaimmillaan lisätä intoa opiskeluun ja luoda mer-
kityksellisyyden tunnetta opiskelemaansa alaa koh-
taan. Toisaalta työt opintojen ohella myös kuormitta-
vat, ja toisinaan opinnot saattavat jäädä roikkumaan 
liiallisen työnteon vuoksi. Työnantajat, kannustakaa 
opiskelijoita pitämään opinnot etusijalla ja pitämään 
joskus myös lomaa. Onneksi me milleniaalit, joihin 
itsekin lukeudun, ja meitä nuoremmat ikäluokat ihan 
tutkimustenkin perusteella osataan arvostaa vapaa-ai-
kaa ja lepoakin. Kysykää harjoittelijoiden kuulumisia, 
rohkaiskaa ja kehukaa. Kertokaa työterveyden palve-
luista. Olkaa läsnä, auttakaa ja kuunnelkaa. Toivon 
suuresti, että yritykset panostavat etenkin harjoitte-
lijoiden perehdytykseen ja hyvinvointiin, jotta uupu-
minen ei olisi syy alanvaihtoon. 
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Menossa maan alle? 
Me autamme.

Ihmisiä, joiden kanssa rakennat rohkeasti parempaa

ains.fi

Positiivisena merkkinä osaajapulaan voinee pitää 
sitä, että pitkän matematiikan ja fysiikan kirjoitta-
jien määrä on kasvanut viime vuosina. Lisäksi nais-
ten osuus fysiikan ja pitkän matematiikan kirjoitta-
jista on nousussa, pitkän matematiikan kirjoittajista 
jo suurin osa on naisia. Näistä tulevaisuuden osaa-
jista kilpailemme muiden alojen kanssa. Harva lukio-
lainen on kuullut geotekniikasta. Toivottavasti SGY:n 
lukioinfoja kävisi pitämässä mahdollisimman moni 
geotekniikan parissa työskentelevä tai geotekniikkaa 
opiskeleva, jotta saamme alan tunnettuutta lisättyä 
lukiolaisten keskuudessa. Lukioinfoista lisää sivulla 
31. Myös rakennusalan korkeakouluissa jo opiske-
leville olisi syytä kertoa geotekniikasta jo mahdolli-
simman varhaisessa vaiheessa opintoja. Tähän liit-
tyen, syksyllä lähtee kiertoon SGY:n MyDay -haaste 
Instagramissa. Haasteen saanut kuvaa työpäiväänsä, 
ja jakaa työpäivänsä kulun Instagramissa. Mikäli saat 
haasteen vastaan, otathan sen myös toteutukseen ja 
laitat eteenpäin? Tarkempi ohjeistus kulkee haas-
teen mukana.

Oulun yliopiston rakennustekniikan opiskelija-
määrät ovat kehittyneet positiivisesti rakennus- ja 
yhdyskuntatekniikan tutkinto-ohjelman uudelleen 

käynnistymisen myötä. Omat haasteemme osaaja-
pulaan on silti yliopistoissakin. Opettajien, tutkijoi-
den ja professorien pesteihin ei rakennusalalla ole 
tunkua. Yliopistojen perusrahoitus vaikuttaa kiristy-
vän, ja kilpailu ulkopuolisesta rahoituksesta on kovaa. 
Tähänkin liittyen, kannustakaa harjoitteluvaiheessa 
olevia opiskelijoita valmistumaan aikataulussa. Tämä 
on sekä yliopistojen että lopulta myös työnantajien 
etu. Lämmin kiitos yrityksille, jotka tekevät yhteis-
työtä yliopistojen kanssa! Yhdessä saamme lisättyä 
tietoisuutta alasta ja innostettua opiskelijoita geo-
tekniikan pariin. 

Haastankin sinut, arvoisa lukija, roolistasi riippu-
matta tekemään osasi geotekniikan alan osaajapulan 
eteen! Osaajapulan selättämiseksi tai edes hillitsemi-
seksi tarvitaan meidän kaikkien geoteknikkojen työ-
panosta tittelistä riippumatta! Oli se sitten lukioinfon 
pitämistä, geotekniikkaan liittyvän julkaisun jaka-
mista sosiaalisen median kanavissa tai harjoittelijan 
mentorointia. Jo pienelläkin teolla voit edistää osal-
tasi alan näkyvyyttä.

 
 █ P.S. Olethan muuten ottanut jo seurantaan SGY:n LinkedIn 

ja Instagram -tilit? 
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