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   Visa Vilkuna

–Seikkailunhalu ja uuden koke-
misen jano saivat minut liikkeelle 
ja Kanadaan. Minulla ja perheel-
läni oli kaikki hyvin Suomessa, 
mutta Kanadaan kuitenkin teki 
mieli kokeilemaan omien siipien 
kantavuutta.

Näin kertoo Risto Rautiai-
nen rapakon taakse muuttami-
sestaan 1990-luvun alussa. Agro-
nomiopintojen yhteydessä Risto 
vietti Kanadan Winnipegissä vuo-
den harjoittelujakson lisäksi pari 
kesätyöjaksoakin. Näiltä reissuilta 

Risto löysi elämänkumppaninsa, 
Suomesta alle kymmenvuotiaa-
na perheensä kanssa Winnipegiin 
muuttaneen Sinikan. 

Sitkeästi on yritettävä
Työturvallisuustoimiston päällik-
kyys MELA:ssa oli näköalapaik-
ka suomalaisen maatalouden työ-
turvallisuuteen. Tämä toimi oli 
kuitenkin vuosien saatossa anta-
nut Ristolle sen, mitä sillä annet-
tavaa oli. Kanadassa tehdyt työ- 
ja harjoittelujaksot olivat osoitta-
neet paikallisen työturvallisuuden 
puutteet. Suomalaisella työturval-

lisuustiedolla voisi tosiaan olla ky-
syntää Kanadan puolella.

Niinpä Espoo sai jäädä ja suun-
naksi otettiin Winnipeg, missä oli 
entuudestaan hieman tuttuja ja 
sukulaisia. Heti alkuun Risto sol-
mi kontakteja paikallisen yliopis-
ton kanssa ja kävi opiskelemassa 
muutamia työterveyden ja turval-
lisuuden kursseja.

Työpaikkoja etsiessään meina-
si eteen tulla kuitenkin melkoi-

nen seinä. Monissa työhaastatte-
luissa kaikki tuntui menevän nap-
piin, mutta koulutusta ja kokemus-
ta vastaavaa työpaikkaa ei kuiten-
kaan järjestynyt. Tilanne oli usein 
se kuuluisa yes, but eli kyllä, mutta. 
Kolmisen vuotta Risto elätti perhet-
tään miten taisi, remontti- ja putki-
töillä ja muilla keikkahommilla.

Yli sadat hakupaperit lähetet-
tyään  vihdoin tärppäsi, mutta 
USA:n puolelta.  Iowan yliopis-

Suomalainen sisu 
yhä siirtolaisten 
voimavarana

Biopolttoainetta tankkiin ja taas menoksi, tuumaa Iowan yliopiston 
työturvallisuusprofessori Risto Rautiainen.

Helppo on näitä Iowan maissivyöhykkeen eli cornbeltin lakeuksia 
viljellä satojen hehtaarien lohkoja reunustavat sileät betonitiet.

tolla ollut työturvallisuuskoordi-
naattorin paikka annettiin "poh-
joismaalaista osaamista" edusta-
neelle Risto Rautiaiselle.

Muutto edessä
Muuttoihin tottunut perhe ei ih-
meemmin hätkähtänyt, kun Win-
nipeg piti jättää taakse ja suunna-
ta keskilännen maissivyöhykkeen 
ytimeen Iowaan. Uusi koti löytyi 
North Libertyn kylän laitamilta, 
muutaman kilometrin päästä yli-
opiston toimitiloista. Kolme pel-
tohehtaaria ja jokunen ulkoraken-
nus talon ympärillä mahdollistivat 
hevosten pitämisen.

Asetuttuaan taloksi Iowan yli-
opistoon, Risto aloitti jatko-opin-
not vuonna 1998. Tähtäimessä oli 
mikäs muu kuin tohtorin hattu. 
Tiivistä opiskelua koordinaat-
torin työn ohella kesti vuoteen 
2002, jolloin väitöstilaisuus pi-
dettiin ja Suomen pojasta leivot-
tiin työterveyden ja -turvallisuu-
den tohtori. 

Seuraavana vuonna Risto sai yli-
opistolta professuurin, jonka hoi-
taminen on auttanut Ristoa ym-

märtämään amerikkalaista elä-
mäntapaa entistä paremmin. 

Koko Amerikassa olonsa ajan Ris-
to on tehnyt tiivistä yhteistyötä Suo-
men maatalouden työturvallisuus-
tahojen ja työterveyshuollon sekä 
MELA:n kanssa. Useat hankkeet 
ovat varmasti  hyödyttäneet niin 
Suomessa kuin Yhdysvalloissakin.

–Työturvallisuus yleisellä tasolla 
ei ole  USA:ssa läheskään niin hy-
vä kuin se on Suomessa. Syitä tä-
hän on varmasti monia, mutta yk-
si suurimmista on vapauden laaja 
käsite. Ihmiset saavat täällä maas-
sa loukata ja vahingoittaa itseän-
sä melko vapaasti ilman yhteis-
kunnan asettamia rajoituksia tai 
suojautumispakkoa. Toisaalta ta-
paturmien taloudelliset vaikutuk-
setkin tulevat itse kunkin makset-
taviksi, sillä lakisääteisiä tapatur-
mavakuutuksia ei tunneta, filoso-
foi professori Risto Rautiainen Io-
wan yliopistolta.

Toisessa jutussa Risto Rautiai-
nen kertoo kokemuksistaan Yh-
dysvaltojen maatalouden työtur-
vallisuudesta ja vertailee sitä Suo-
men tilanteeseen.
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Uranus-Tuonti Oy
Varasto – myymälä: Alanurmontie 128, Lapua

www.koneita.com
puh 06–4387 313  fax: 06–4331 049

Kärkisorvi Diginäytöllä: Nova 1440K
Moottori:2.4kW  / 380 V. Nopeusalue:40-1800rpm/12 vaihdetta. Kappaleen 
maksimi halkaisija: 356mm. Kärkiväli:1000mm. Karan läpivienti:40mm. Sorvaus-
halkaisija rungon kidassa 508mm. Sorvaushalkaisija tuen päällä: 210mm. Karan 
kiinnitys: MK-5. Metrinen kierre: 0.4-7mm/37 0.45-7.5mm/23. Tuuma kierre:4-
56T.P.I/28 / 4-112T.P.I/40. Kärkipylkän karan syöttöliike: 120mm. Pitkittäissyöttö: 0.043-0.653mm/kierr. Poi-
kittaissyöttö: 0.024-0.359mm/kierr. Johtoruuvin kierteen nousu: 4mm. Sorvin ulkomitat: 1900x710x1170mm. 
Paino:1250 kg. Automaatti pitkittäis - ja sivuttaissyöttö. Varustettu jalkajarrulla. Jäähdytyspumppu, 2 kpl 
laakerituet johteille. Takalastusuojus, laippakiinnitysosa. 3-leuka istukka ja 4-leuka istukka. Halogeeni työvalo. 
Hätäpysäytyskytkin, irrotettava johdepala. Tarvikelaatikko, keskiökärjet 2 kpl jne. Metallinen tukeva ja laadukas 
jalusta. Huippulaatua ja varmuutta maailman johtavalta sorvien valmistajalta. Digi näytöllä 6590 e sis. alv:n 
- heti varastosta!

DeLuxe vannesaha Nova BS-600 
Nova BS-600 on ihanteellinen vannesaha, kun tarvitset isoa tehoa ja luotettavuutta. Tämä 
malli on valmistettu kovaan käyttöön. Tässä sahassa on huipputehokas 4 kW:n 380 V:n 
kolmivaihe moottori. (1450 rpm) Sahausnopeus on 26 m/s. Maksimi kappaleen korkeus on 
430 mm ja kita on 600 mm. Terä: 4590 x 19 — 38 mm. Koneen paino on 320 kg. Tarkat 
ja korkealaatuiset ohjaimet mukana. Pöytä on valurautainen ja kooltaan 430 x 600 mm. 
Kallistus:  0 astetta — + 45 astetta. 2 kpl puruimuliitäntöjä.  Lisävarusteena  kuljetuskärry:  
Hinta: 78 e. Nova BS-600 hinta on 1950 e - sis.alv:n. Varastossa myös ”pikkuveli” 
BS-400 – Hinta 895 e - katso nettisivultamme lisätiedot.

Jälleen varastossa: Puruimurien ykkönen: Nova FM-300
Moottori: 1500 W / 230 V. Pyörimisnopeus: 2850 rpm. Imurin siipien halkaisija: 300 mm. 
Sisäänotto: 2 putkea (á 100 mm). Pohjan koko: 560 x 840 mm. Imurin korkeus lattiasta: 
190 cm. Teho: 42.15 kuutiom./min. Pussin halkaisija: 500 mm. Pussin korkeus: 850 mm. 
Paino 47 kg. Hinta: 385 e - sis. ALV:n. Imuriputkea: 100 mm / 10 m paloissa: vain 145 
e. Parhainta laatua.

Huipputarjous: Teollisuusporakone Nova 5040 
Todella kilpailukykyinen hinta. Erittäin hyvä hinta/ laatusuhde. Hammaspyörävedolla toteu-
tettu ammattiporakone kovaan käyttöön. Porauskapasiteetti: 40 mm MK 4. Runko: 120 mm. 
Karan liike: 120 mm. Karan etäisyys rungosta:  273 mm. Maksimi etäisyys pöydästä:  745 mm 
Maksimi etäisyys jalustapöydästä: 1200 mm. Nopeusalueet: 65 — 1400 rpm ( 6 nopeusaluet-
ta). Pöytä: 500 x 450 mm, pöydän liike:  515 mm. Jalustan koko: 700 x 480 mm. Korkeus: 
1760 mm, moottori: 1100 W / 400 V. Paino: 335 kg. LYÖMÄTÖN HINTA: 1790 e sis. 
ALV:n. Katso myös muut porakone/jyrsinkonemallimme nettisivultamme.

Yhdistelmäkone CT-416 – kolme laitetta samassa! 
Ainutlaatuinen  kolmen koneen yhdistelmä. TIC, DC MMA ja plasma leikkaus. Kolme käte-
vää konetta yhden hinnalla ja samoissa kuorissa. Helppo kuljettaa mukana myös keikka-
käytössä. Paino vain 11 kg. Koko: 423 x 173 x 273 mm. Input virta: TIC: 13,7 A, MMA 
21,7 A, Plasma: 25,7A. Virta alue: TIC: 10—160 A, MMA 10—150 A, Plasma: 10—40 
A. Työjännite: TIC: 16 V, MMA: 27 V, Plasma: 120 V. Tyhjäkäyntijännite: TIC: 64 V, MMA: 
64 V, Plasma: 96 V. Maksimi liitäntäteho: 4,8 KVA - 230 V. Plasmakaasu: Ilma. 0,40 Mpa 
(4,0 bar). Plasmakaasun kulutus.: 80 l/min. Eristysluokka: F, COS: 0,93. Plasmaleikkaus 

vahvuus: 1—12 mm. Tässä hitsauslaite, joka sopii useaan eri työtehtävään. Kaikki yhdessä. paketissa. Erittäin 
hyvä / hinta laatusuhde. Uusi 2008 malli nyt myynnissä. Hinta vain 995 e sis. alv:n.

Jyrsin /porakone Nova X-40 ja X45  
Nova X-40 on erittäin korkealaatuinen jyrsinkone pieneen — ja keskisuureen teolli-
suuteen. Toteutettu hammaspyörävedolla. ”Micro-feed” tarkkuus. Kone, jossa on paljon 
hienouksia, jotka löytyvät vain paljon kalliimmista malleista. Hiljainen käyntiääni. 6 
nopeusaluetta: 75 — 3200 rpm. Max. porauskapasiteetti: 40 mm, rauta ja 32 mm 
teräs.(MK4) 31,5 mm (MT3). Maksimi jyrsintäkapasiteetti: 76 / 32 mm. Työpöytä: 730 
x 210 mm. Kallistus vasemmalle ja oikealle 90 astetta sekä liikkuu 360 astetta ympäri. 
Poraaminen tai jyrsiminen kulmissa on kätevää ja helppoa tällä koneella. Pöydän mak-
simi pitkittäisliike: 500 mm sivuttaisliike: 190—230 mm. Karan ja työpöydän maksimi 
väli: 470 mm. Moottori: 1,1 kW, 400 V,  2400 rpm. Paino: 270 kg. Hinta: 1995 e sis. ALV:n.

Nova X-45 (Paino 300 kg)
Muuten sama, mutta runko on ns. ”lohenpyrstörunko”.  (Pystyputken sijasta runko on neliskanttinen, eikä pyö-
reä putki kuten kuvassa.) Poraus 45 mm (rauta) 32 mm (teräs) Jyrsintä 80 / 32 mm. Pöytä: 800 x 240 mm 
— pöydän pit. liike 560 mm, sivuttaisliike: 190 —230 mm. Nopeus: 75—3200 RPM. Hinta on 2145 e sis. 
alv:n (Jalusta: 195 e - kaapilla)


