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TYÖELÄMÄYHTEISTYÖN KEHITTÄMISJAKSON TOTEUTUMINEN

Aika

3.4. 2017 – 31.5. 2017

Paikka

Pohjolan kantojyrsintä ja arboristipalvelu
Kaironiementie 18 Parkano

Työtehtävät

Arboristille kuuluvat moninaiset työtehtävät. Puiden kuntoarvioinnit, puiden
kuntoleikkaukset kiipeillen ja maasta käsin, puiden kaadot, puiden
kiipeilykaadot, oksien haketus ja kantojyrsintä.

Jakson toteutuminen

Työskentelin arboristi Mika Vainionpään kanssa hänen yrityksessään.
Hänen yrityksessään oli kolme muuta työntekijää. Kaksi heistä teki pelkästään
kantojyrsintöjä ja he toimivat omilla työkohteillaan itsenäisesti. Josua
Rintamäki on kolmastyöntekijä. Hän työskenteli Mikan kanssa arboristi
tehtävissä. Minä olin siis kolmantena Mikan ja Josuan tiimissä.
Aloitimme jakson Naantalin Kultarannasta. Hoidimme siellä kolme isoa
lehmusta ja yhden saarnin kiipeillen. Meillä oli myös mukanamme kantojyrsin,
jolla jyrsittiin lopuksi useita kantoja alueelta. Isojen puiden hoitoleikkauksissa
työ kohdistui lähinnä kuivuneiden oksien poistoon. Hoidin kiipeillen yhden
lehmuksen Kultarannassa. Naantalista jatkettiin Helsinkiin tekemään puiden
kuntoarviointia tulevaan kiipeilypuistoon. Kiipeilypuiston perustamisessa on
pykälä, joka velvoittaa perustajaa teettämään puistoon kuuluvien puiden
kuntoarvioinnin. Puistoon kuuluvat puut oli numeroitu ja me teimme
kuntoarvioinnin puukohtaisesti. Työ oli pääsääntöisesti silmävaraista
arviointia, mutta epäilyttävissä tapauksissa käytettiin kuntoporaa, jolla
saimme selville puun sisällä olevan lahon määrän. Vastaavia kuntotutkimuksia
oli kaksi muutakin kohdetta jakson aikana. Kaupungit ja kunnat yleensä
teettävät hoitoleikkauksia ja kuntoarviointeja puistopuille.
Eniten työtehtäviä tuli puiden poistoista, joko yksityisiltä, taloyhtiöiltä tai
seurakunnilta. Näissä tapauksissa puut olivat rakennetussa ympäristössä. Osa
puista pystyi kaatamaan suoraan, mutta kaikille puille ei löytynyt
kaatosuuntaa, jolloin puut oli kiipeiltävä ja katkottava latvasta käsin. Joissakin
tapauksissa myös oksat haketettiin heti paikan päällä ja kannot jyrsittiin.
Ajankäyttö yhtä poistettavaa puuta kohden oli hyvin vaihtelevaa, vaihteluväli
puuta kohti, oli jakson aikana kolmesta minuutista kymmeneen tuntiin.
Työkohteet olivat laajalla alueella; Parkano – Nokia – Hämeenlinna - Helsinki –
Naantali – Kankaanpää. Liikkumista tuli paljon ja työpäivistä muodostui pitkiä.

10h – 13h oli tavallisen mittainen päivä. Kevät on arboristin sesonki aikaa,
samoin syksy on kiireinen. Talvella on rauhallisempaa ja silloin huolletaan
kalustoa.

Arviointi

Olen erittäin tyytyväinen työelämäyhteistyön kehittämisjaksoon. Sain
työskennellä Suomen parhaimmistoon kuuluvan arboristin kanssa. Sain nähdä
ja kokea sellaisia uusia tekniikoita puunhoitoon ja kiipeilykaatoon, joita
käyttää jo pitkään alalla ollut ammattilainen. Tutustuin myös muihin
arboristeihin käydessäni puukiipeilyn SM-kisoissa Turussa. Sain arvokasta
tietoa ja kokemusta arboristin työstä ja toimenkuvasta Suomessa. Myös
työturvallisuus oli hyvin tärkeässä roolissa joka työpaikalla, ja me
harjoittelimme puusta pelastamista. Näitä tietoja ja taitoja pystyn varmasti
hyödyntämään tulevissa työtehtävissä Tuomarniemellä. Ja nyt on arvokas
yhteistyökumppani tältä sektorilta.
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