1 (1)

Ulla Hurmalainen
34 v.
Tuotekokooja / Hitsaus
Halton Oy
Ulla Hurmalainen työskentelee Halton Oy:n Kausalan toimipisteessä
hitsaajana. Hänen tehtävänään on koota hitsaamalla TIG-, MIG- ja
pistehitsausmenetelmillä erilaisia pääasiassa alumiinista valmistettavia
tuotteita, kuten ilmanhajottajia.
Ensimmäinen varsinainen työpaikkani oli Kouvolassa Lasihelmi-nimisessä ravintolassa, jossa toimin
koulutustani vastaavassa työssä keittäjänä. Vaikka työskentely ravintolassa oli ihan mukavaa, halusin
työhöni enemmän vaihtelua. Kun Haltonin Kausalan toimipiste haki uusia työntekijöitä, aloin harkita alan
vaihtoa. Haltonilla oli jo ennestään töissä minulle tuttuja tyttöjä, joiden esimerkkiä noudattaen päätin
lähteä kokeilemaan miten metalliala sopisi minulle. Hain Haltonille töihin ja haastattelujen jälkeen sain
paikan. Minulla kävi hyvä tuuri, sillä uusilta työntekijöiltä edellytetään lähes aina teknillistä ammatillista
koulutusta.
Parin ensimmäisen vuoden aikana työskentelin erilaisissa tehtävissä, kuten maalaamossa ja
kokoonpanossa. Hitsaus vaikutti kuitenkin mielenkiintoisimmalta tuotantotyötehtävältä, joten ilmoitin
esimiehelleni olevani kiinnostunut opettelemaan hitsaajaksi. Koska minulla ei ollut levyseppähitsaajan
koulutusta, alkoi opettelu aikuiskoulutuskeskuksen järjestämällä kurssilla. Hitsaus on kädentaitoja
vaativa ammatti, joten sitä ei voi oppia pelkästään kursseille osallistumalla ja kirjoja lukemalla. Niinpä
kädentaitoja pääsin varsinaisesti harjoittelemaan vasta Haltonilla. Työhön perehtymisessä minua auttoi
jo pitkään hitsaajana toiminut työtoverini Maija, jolta sain aina tarvittaessa opastusta ja hyviä neuvoja.
Hitsaus vaati huolellisuutta ja tietynlaista rauhallisuutta. Vaikka työt tuli saada nopeasti tehtyä, ei
hosumisesta ollut hyötyä, sillä tärkeintä oli saada kerralla aikaan hyvät ja pitävät hitsaussaumat. Lisäksi
sopivan hitsausmenetelmän valinta hitsattavan tuotteen ja sen materiaalin mukaisesti oli erittäin tärkeää
ja vaati aluksi harjoittelua.
Haltonilla tuotanto toimii tiimeissä. Meidän tiimiimme kuuluu 15 jäsentä ja valmistamme mm. hajottajia eli
ilmanvaihtojärjestelmien osia, jotka ohjaavat ja sekoittavat järjestelmässä kiertävää ilmaa. Vaikka
päätyötehtävänäni on valmistamiemme alumiini- ja peltituotteiden hitsaus TIG-, MIG- sekä
pistehitsausmenetelmillä, osallistun tarvittaessa myös muihin tuotantotiimimme työtehtäviin. Olemme
yhdessä vastuussa siitä, että tuotteet saadaan valmistusaikataulun mukaisesti valmiiksi.
Pidän työstäni. Meillä on hyvähenkinen tiimi ja työympäristö on muutenkin viihtyisä. Työasennot ovat
hyvät, sillä suurimman osan hitsauksesta voi suorittaa istuen. Työ on myös melko siistiä, vaikka
samanlainen työasu kuin muillakin tuotantotyöntekijöillä on tarpeen. Hitsauksesta pidän erityisesti siksi,
että se on käsityötä. Jokainen hitsattu sauma on erilainen ja työn tulokset näkyvät selvästi. Hitsin
silmämääräinen tarkastus on osa työtäni, joten hyvin tehdyn työn tulokset näkyvät välittömästi.
Vaikka tuotannossa on joskus paljonkin vipinää, ei työ ole koskaan stressannut tai ainakaan vienyt
yöunia. Töitä ei tarvitse ajatella vuoron loputtua vaan voin keskittyä rauhassa vapaa-ajan viettoon. Arkiiltoina minulla on tapana harrastaa paljon kaikenlaista. Käyn keilaamassa ja kesäisin pelaamassa
lentopalloa. Yhdessä perheeni eli 8-vuotiaan tyttäreni ja avomieheni kanssa käymme usein hiihtämässä.
Viikonloppuisin jätän kuitenkin harrastukset vähemmälle ja keskityn viettämään aikaa perheeni kanssa.

Halton on kansainvälinen yritysryhmä, joka on erikoistunut sisäilmastotuotteiden- ja ratkaisujen
kehittämiseen, valmistamiseen ja markkinoimiseen. Haltonin tuotevalikoimaan kuuluu huoneilmastointi ja
ilmanjako, palonrajoitus ja savunpoisto, ilmavirtojen säätö, keittiöilmanvaihtolaitteet ja ilmastointipalkit.
Halton perustettiin Suomessa vuonna 1969. Nykyään Halton toimii 13 eri maassa ympäri maailman.
Vuonna 2001 Halton konsernin liikevaihto oli EUR 89 miljoonaa ja henkilöstömäärä 800. (www.halton.fi)

