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RKL Naisten Klubin ammattimatka Göteborgiin 8.-11.8.2019 
 

MATKAKERTOMUS 
 
Ruotsin länsirannikolla Bohuslänissä sijaitsevan Göteborgin kaupungin perusti kuningas 
Kustaa II Adolf v. 1620 Götä -joen suistoon ja kaupunki on edelleen Ruotsin merkittävin 
satama ja portti maailmalle. Nykyisin tässä Ruotsin toiseksi suurimmassa kaupungissa on 
asukkaita n. 540 000 ja kaupunki on laajentunut jokivarresta jyrkille rinteille joen molemmin 
puolin. Korkeuserot vanhan kaupungin ulkopuolella olivat varsin mahtavat, samoin 
näkymät ylhäältä hotellilta alas kaupunkiin. 
 
Alkusysäys ammattimatkasta Göteborgiin tuli klubissa esille, kun Naisten Klubin 
toiminnassa mukana ollut rakennusinsinööri AMK Minja Pajunen (nyk. Antonson) kertoi 
muuttavansa Göteborgiin ja siirtyvänsä sinne Skanskan työnjohtajaksi: syynä muuttoon oli 
göteborgilainen mies. Minja Antonson järjesti meille käynnit Skanskan toimistolle sekä 
läheiselle Peabin työmaalle, jossa on suomalainen rakennusinsinööri AMK Hanna 
Kettunen työnjohtajana. 
 
Matka rahoitettiin osin omakustanteisena sekä klubin vuosittaisella toimintarahalla, mutta 
lähtö varmistui vasta kun saimme Rakennusmestarien Säätiön tuen osalle kustannuksista. 
Suuri kiitos Säätiölle matkan järjestymisestä! 
 
Ensimmäinen matkapäivä torstai 8.8.2019 
 
Klubilaisia oli ilmoittautunut mukaan kaikkiaan 18 ja  kaikki olivat varanneet lentonsa 
mennen tullen  omalla kustannuksellaan ja itselleen parhaiten sopivaan ajankohtaan. 
Iltapäivällä kokoonnuttiin hotellin aulaan huoneiden jakoon ja  seuraavan päivän 
ohjelmasisällön ja aikataulun tarkentamiseen. Illalla olikin sitten aikaa omille alustaville 
tutkimusmatkoille viehättävään kaupunkiin. 
 
  
 
 Hotellitarjonta Göteborgissa oli hyvin 
 monipuolinen!  
 
 
 
Toinen matkapäivä perjantai 9.8.2019 
 
Maittavan aamiaisen jälkeen kävelimme 
auringonpaisteisia katuja ja kallioiden rinteisiin 
rakennettuja ulkoportaita alas lähimmälle 
ratikkapysäkille ja jatkoimme matkaa ratikalla 
lähelle Skanskan toimistoa. Göteborgissa on 
pohjoismaiden laajin raitiovaunuverkosto, 
pituudeltaan kaikkiaan 160 km! 
 
Skanskan toimitiloissa meitä vastassa oli Minjan 
lisäksi Antopus Concretet Solution AB:n tuotantopäällikkö Christoffer Nilsson ja  
myyntipäällikkö.  
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Tutustautumisen jälkeen saimme kuulla ruotsiksi ja englanniksi täysin uudesta 
rakennusmateriaalista nimeltään Isobetong®, joka on otettu käyttöön Ruotsissa myös 
Skanskan rakennuskohteissa. Isobetong ei itse asiassa ole betonia ollenkaan, vaan 
ainoastaan sementtiä, vettä, ilmaa ja lisäainetta®. Lisäaine on saksalainen, patentoitu ja 
tuotesuojattu liuos, joka säilyttää tuoteen ominaisuudet myös hydrataation ja käytön 
aikana. Kiviainesta ei tarvita ollenkaan, joten tuotteen paino jää alle 100 kg/m³.  
Skanska on käyttänyt Isobetongia myös  kauppakeskushankkeessa, jossa Minja on 
työnjohtajana. Työmaalla Isobetongia käytettiin parkkihallin alapohjaan ja yläpohjaan sekä 
keveytensä että lämmineristyskykynsä takia. Toki myös aikatauluvaikutus on huomattava, 
jos aikaisemmin kaksi viikkoa kestäneen työvaiheen tekee neljässä tunnissa! Ja aika on 
rahaa myös Ruotsissa.  
 
Isobetongilla  voidaan korvata styrox+lecasoraratkaisut kokonaan ja paljon 
muitakin ”vakiintuneita” työtapoja. Lisätietoja www.isobetong.se -sivuilta. 
 
Isobetong® valmistetaan työmaalla, kuten siirrettävillä betoniasemilla tehtävä 
valmisbetonikin. Työmaalle tuodaan sementtisiilo ja rekka, jossa materiaali valmistetaan ja 
josta se pumpataan kohteeseen. Näitä rekkoja on Ruotsissa 2 kpl, mutta Suomessa ei 
vielä yhtään. Siinä vaiheessa, kun ne tulevat Suomeen, on RKL Naisten Klubilaisilla jo 
hyvät perustiedot tuotteesta!  
 
Erittäin antoisan ja uusia ajatuksia avaavan Isobetong®  -tilaisuuden jälkeen Minja kertoi 
Skanskan toiminnasta ja ruotsalaisten ja suomalaisten rakennusliikkeiden ja -tapojen 
eroista ja yhtäläisyyksistä. Kyllä oli mielenkiintoinen tämä Minjan esitys myös! 
 
  
 Naisten Klubin 
 reissunaiset  
 ja Isobetongin 
 miehet Skanskan 
 toimiston 
 rappusissa. Kuvan 
 ottaja Anna- 
 Riitta puuttuu 
 kuvasta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.isobetong.se/
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Skanskan toimistolta siirryimme jalkaisin läheiselle Peabin kauppakeskustyömaalle 
työmaakäynnille. Työmaata esitteli työnjohtaja Hanna Kettunen. 
Työturvallisuus on Ruotsissa korkealla tasolla myös vierailijoiden kohdalla, joten 
turvavarusteet löytyivät kaikille työmaakäynnille osallistumishaluisille.  
 
Klubilaiset 
valmiina 
työmaakäynnille.   
Vasemmalla Minja 
ja valkoisessa 
kypärässä Hanna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Yhteisen lounaan jälkeen kaikkilla oli omaa aikaa koko loppupäivä. Osa lähti ratikalla 
hotellille, osa jäi shoppailemaan ja osa lähti jokilaivaristeilylle. 
 
 
 Näkymä kanavilta  
 jokilaivaristeilyllä.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kolmas matkapäivä lauantai 10.8.2019 
 
Bussi odotteli meitä hotellin edessä aamiaisen jälkeen kiertoajelulle. Yöllä alkanut sade 
jatkui hiljakseen koko päivän, onneksi sentään lämmintä oli parisenkymmentä astetta.  
Oppaanamme oli yli 40 vuotta Göteborgissa asunut, göteborgilaisen miehen aikoinaan 
ottanut suomalaissyntyinen Marja-Liisa. Marja-Liisa tunsi kaupungin ja sen historian 
todella hyvin ja kertoi mielenkiintoisia yksityiskohtia rakennuksista ja kaupungin 
rakentumisesta yleensäkin.  
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Myös reitti oli suunniteltu hyvin ja antoi kattavan kuvan upeasta kaupungista. Vanhalle  
kaupunkikeskustalle omaleimaisuutta ja viihtyisyyttä antavat kanavat ovat perua siitä, että 
1600-luvulla kaupunkiin oli tullut paljon rakentajia Hollannista ja Saksasta.  
Nykyisin rakennustyömailla on ruotsalaisten lisäksi työntekijöitä enimmäkseen Puolasta, 
Latviasta ja Liettuasta. 
  
Uudempaan rakentamiseen tutustuimme kierroksella Hissingin saarella, joka on Götä-joen 
vastarannalla ja rakentunut sinne telakkateollisuuden myötä.  
 
 

 
 Uudenlaista arkkitehtuuria ja merihenkistä 
asumista Hissingissä. Asukkaiden veneillä on 
laituripaikat kanavien rannoilla 
 
 
 

 
 
Göteborgilaisilla laivanvarustajilla on ollut 1800-luvulle asti 
oikeudet Itä-Intian kaupankayntiin, mikäli kauppalaiva oli 
rakennettu Göteborgin telakalla. Sieltä on peräisin 
kaupungin vauraus ja nopea kasvaminen.  
 
 
 Vanhalla telakka-alueella  rakennetaan  entisen 
Göteborg-laivan  mallin  mukaista laivaa perinteisillä 
 tavoilla, esim. tappikiinnityksillä.  Yhtään naulaa ei 
ole käytetty kuten ei  alkuperäisessäkään. 
 
 
Nykyisin satama sijaitsee n. 30 km päässä meren rannalla 
laivojen koon ja syväyksen kasvettua niin suuriksi, että ne 
eivät enää mahdu jokisuistoon. Myös pienemmät alukset 
joutuvat jäämään joelle lähemmäs merta eivätkä pääse kaupungin porteille asti. 
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Göteborg on myös kulttuurikaupunki, ja valinnan varaa illanviettoon löytyi joka makuun: 
klassisen musiikin konserteistä jazzklubeihin ja kaikkea siltä väliltä. Huvittelunhaluisille on 
myös Lisebergin huvipuisto, jos tykkää vauhdista ja tivolitunnelmasta.  
 
Sambakarnevaalikin oli iltapäivällä eikä pieni vesisadekaan haitannut sambaajia, kun ilma 
oli  kuitenkin lämmin. 
 
 
 
Nelj
äs 
mat
kap
äivä 
sun
nun
tai 
11.8
.201
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Kotii
npal
uup
äivä, 
aikaisin lento lähti klo 8:50! Osallistujat palailivat omaan tahtiinsa varaamiensa lentojen 
mukaan, jotkut jäivät vielä sunnuntainkin viettoon Göteborgiin. Kaikki ovat kuitenkin 
päässeet kotiin jossain vaiheessa! 
 
Kiitos kaikille mukana olleille mukavasta matkaseurasta! Anna-Riitalle ja Minjalle 
erityiskiitokset loistavista järjestelyistä ja lämmin kiitos Rakennusmestarien Säätiölle 
toimintamme tukemisesta! 
 
RKL Naisten Klubin psta 
 
Marja Värri, ohjausryhmän jäsen 
rakennusmestari 


