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SUOMALAISET NAISET JA KEMIA
Sarjassa esitellään ansioituneita suomalaisia naiskemistejä.

set murheet kantautuivat minulle asti, 
yritin auttaa. Kotipiirissä tuli palau-
tetta liiastakin empaattisuudesta.”

Kahdeksan vuoden jälkeen toimi-
tusjohtaja luopui kuluttavasta pestistä 
perhesyiden takia.

”Sekä esimieheni että hänen esi-
miehensä pyysivät jäämään. Olin kui-
tenkin päättänyt ryhtyä itsenäiseksi 
yrittäjäksi.”

Katastrofin ainekset

Itsenäiseen elämään Aila Valkila 
mieltyi jo lukioikäisenä vaihto-oppi-
laana Detroitissa. Saatuaan valkolakin 
vuonna 1973 tamperelaistyttö muutti 
Helsinkiin opiskelemaan kemiaa.

”Oli ihana päästä pääkaupunkiin. 
Keskusta tuli nopeasti tutuksi, kun 
juoksentelin paikasta toiseen. Yliopis-
ton kemian laitos oli silloin hajasijoi-
tettuna moneen paikkaan.”

Pääaineekseen fuksi otti uuden op-
piaineen, puun ja muovien kemian 
– sittemmin polymeerikemian – jota 
opetti alan ensimmäisenä professori-
na J. Johan Lindberg.

Alku ei sujunut kommelluksitta. 
Kun ennen erikoistyötä piti kirjoittaa 

Aila Valkila

Ympäristöalan moniosaaja
harjoitusaine, Lindberg antoi Valki-
lalle aiheeksi katastrofiteorian. Häm-
mentynyt opiskelija ei uskaltanut ky-
syä arvovaltaiselta professorilta, mikä 
moinen teoria mahtaa olla.

”Sen sijaan päättelin itse, että ky-
seessä on varmaan Rooman klubin 
arvio maailman tuhoutumisesta, ja 
menin kirjastoon etsimään aiheesta 
kertovia opuksia”, Valkila nauraa.

Lopulta toki selvisi, että puhe oli 
tärkeästä polymeerikemian ilmiöstä.

”Se liittyy suurikokoisten polymee-
rien liuoksen väkevöintiin. Suuria 
molekyylejä ei voi loputtomasti kas-
vattaa liuoksessa, vaan lopulta tulee 
katastrofi eli niiden rakenne romah-
taa.”

Ensimmäinen työpaikka löytyi 
SOK:n keskuslaboratoriosta, jossa ke-
misti tutki osuuskaupan maahantuo-
mien tuotteiden toksisten aineiden 
pitoisuuksia. Ennen Tekesin jaksoaan 
hän ehti vielä hoitaa tuotekehitysteh-
täviä Berner Oy:n Herttoniemen teh-
taan laboratoriossa.

Kiinasta Olkiluotoon

Ryhdyttyään vuonna 2000 yrittäjäk-
si Valkila pääsi jälleen tekemään itse 
auditointeja, nyt DNV:n toimeksian-
nosta. Lisäksi hän koulutti Inspectan 
asiakasyrityksiä ja veti Tekesin jättei-
den hyötykäytön ohjelmaa.

Sivutoiminaan yrittäjä ehti opet-
tamaan laatujärjestelmiä Hyvinkään 
ammattikoulussa ja ympäristöalaa 
Tampereen ammattikorkeakoulussa.

Kun lapset olivat lentäneet pesästä, 
Valkila palasi palkkatyöhön elektro-
niikan sopimusvalmistajan Elcoteqin 
ympäristöjohtajaksi. Kasvavalla yhti-
öllä oli globaali ympäristöjärjestelmä, 
jonka toteutusta Valkila valvoi.

Työ edellytti matkustelua etenkin 
Kiinassa, jossa suomalaisyrityksellä 
oli useita tehtaita. Kiinassa Elcoteqin 
ympäristöjärjestelmään kuului myös 
sosiaalinen vastuu, jonka standardina 
oli tuohon aikaan SA 8000.

 Aila Valkila sai Tekesin 
ympäristöteknologian 
ohjelmasta alkusysäyksen, 
joka tuuppasi kemistin 
ympäristöalalle ja kysytyksi 
ympäristöosaajaksi.

Sisko Loikkanen

Kemisti Aila Valkilan ura ympäris-
töalalla käynnistyi vuonna 1989, kun 
hänestä tuli Tekesin ympäristötekno-
logian ohjelman vetäjä.

Näköalapaikalla syntyi osaamisen 
vankka pohja, jolta oli helppo pon-
nistaa kansainväliseen luokitus- ja 
sertifiointiyritykseen DNV:hen. Siellä 
Valkila lähti pioneerina kehittämään 
ympäristösertifiointia.

ISO 14001 -ympäristöjärjestelmä 
oli uutta, mutta sertifiointimenettely 
sitä varten syntyi nopeasti. Suomen 
ensimmäinen ympäristöjärjestelmän 
sertifiointi valmistui Äänekosken sel-
lutehtaalle.

Asia oli iso uutinen.
”Avasimme kerran kollegan kanssa 

autoradion matkalla tehtaalle, ja siellä 
kerrottiin juuri meistä”, Valkila muis-
telee.

DNV:ssä Valkila oli auditoimassa 
yli sataa yritystä. Näin tulivat tutuiksi 
suomalaiset kemian- ja metsäteolli-
suuden yritykset.

Eräältä työmatkalta palattaessa yh-
tiön Suomen-yksikön toimitusjohtaja 
kertoi lähtevänsä uusiin tehtäviin ja 
yllättäen kysyi, olisiko Valkila valmis 
hänen seuraajakseen.

Viikon harkittuaan Valkila vastasi 
myöntävästi. Näin hänen kontolleen 
tuli auditointien lisäksi vastuu firman 
taloudesta ja 25 asiantuntijasta. Työn 
ohessa tuore toimitusjohtaja suoritti 
johtamisen JOKO-koulutusohjelman.

Hankalinta hänestä oli henkilöstö-
johtaminen.

”Olen pikemminkin asiantuntija 
kuin johtaja”, Valkila kuvaa itseään.

”Aina kun alaisten henkilökohtai-

Aila Valkila
• Syntynyt Tampereella vuonna 1953.
• Ylioppilas Harjun yhteiskoulu 1973, 

FK (puun ja muovien kemia) Helsin-
gin yliopisto 1979.

• SOK:n keskuslaboratorio 1980–
1983, Berner Oy 1983–1989, Tekes 
(prosessiteknologian jaosto) 
1989–1994.

• Det Norske Veritas, pääarvioija 
1994, toimitusjohtaja 1995–2000.

• Yksityisyrittäjä 2000–2007.
• Elcoteq 2007–2011, Bureau Veritas 

Finland 2011–2014.
• Tilastokeskus 2014–.
• Asuu Helsingissä. Kolme aikuista 

lasta, viisi lastenlasta.
• Harrastuksia vapaaehtoistyö,  

tennis, golf ja muu liikunta, kirjal-
lisuus, Italia ja italian kieli.
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”Niinpä paneuduimme Kiinan teh-
tailla myös työntekijöiden olosuhtei-
siin asuntoloiden sänkyjä myöten. 
Kova juttu oli, että haastattelimme 
työntekijöitä ilman esimiesten läsnä-
oloa. Siellä kun on tapana, että lau-
suntoja antaa vain johtaja.”

Kun Elcoteqin lento vuonna 2011 
päättyi konkurssiin, Valkila siirtyi 
ranskalaisen sertifiointilaitoksen Bu-
reau Veritasin (BV) riveihin kehittä-
mään liiketoimintaa HSE- eli terveys-, 
turvallisuus- ja ympäristöbisnekseen.

BV:n leivissä hän päätyi Olkiluo-
don ydinvoimalatyömaalle saksalai-
sen putkiyrityksen HSE-manageriksi.

Olkiluodossa hänelle kertyi koke-
musta ja näkemystä monissa hank-
keissa, joissa hän toimi Säteilyturva-
keskuksen edustajana. Tutuiksi tulivat 
myös projektin ongelmat.

”Kävi esimerkiksi ilmi, että rans-
kalainen henkilö koulutti englannik-
si puolalaisia työntekijöitä, jotka ei-
vät osanneet kieltä lainkaan. Lopuksi 
pantiin vain nimet paperiin ja mer-
kintä, että kaikki oli koulutettu.”

Valkila arvostelee kipakasti ranska-
laista Areva-yhtiötä, joka vastaa voi-
malan rakentamisesta.

”Areva suhtautui muihin toimi-
joihin erittäin arrogantisti ja yhteis-
työkyvyttömästi. Työn ja toiminnan 
laatu sekä henkilöstön suhteet ja käs-
kytys hoidettiin todella huonosti.”

Valkilalla on silti vankka luotta-
mus siihen, että Säteilyturvakeskus 

terveys antavat myöten. On minulla 
uusiakin suunnitelmia, mutta Helsin-
gistä en enää lähde.”

Palkkatyön ohessa Valkila on pit-
kän linjan vapaaehtoistyöläinen. Hän 
on toiminut muun muassa Unicefissa 
ja SPR:ssä, jonka ylläpitämässä nuor-
ten turvatalossa hän vietti öitään huo-
lehtimassa asukkaista.

Nykyisin Valkila auttaa maahan-
muuttajalapsia läksyjen tekemisessä. 
Läksyryhmä kokoontuu evankelis- 
luterilaisen seurakuntayhtymän ta-
lossa Hämeentiellä.

”Mietin, kuinka parhaiten voisin 
olla avuksi näille lapsille. Heillä on 
kova halu oppia mutta vaikeuksia kie-
len kanssa”, Valkila kertoo.

”Ihailen heidän valtavaa kunnian-
himoaan: yksi haluaa lääkäriksi, toi-
nen tohtoriksi. On hienoa päästä osal-
listumaan heidän elämäänsä.” 

Kirjoittaja on kemian diplomi-insinööri  
ja Ylen tiedetoimittaja.
sisko.loikkanen@yle.fi

Sisko Loikkanen

Kiireisimpien vuosien jälkeen Aila 
Valkilalla riittää nyt aikaa lapsen-
lapsille. ”Viihdymme etenkin täällä 
Töölönlahden leikkipuistossa.”

huolehtii voimalan turvallisuusasiat 
kuntoon.

Toisen pitkän HSE-managerin pes-
tin Valkila hoiti maailman suurim-
man kemianyrityksen BASFin jätti-
mäisillä petrokemian tehtailla Saksan 
Ludwigshafenissa.

”Siellä viihdyin hyvin. Saksalaiset 
ovat pedanttisia, ja BASFilla on omat 
tarkat vaatimuksensa.”

Lasten tukipylväs

Uusia tarjouksia turvallisuuspäälli-
kön tehtävistä sateli eri puolilta maa-
ilmaa. Niihin Valkila kuitenkin vas-
tasi kiitos ei.

”Minulla oli silloin kolme lastenlas-
ta, nyt jo viisi. Halusin tutustua heihin 
kunnolla. Enkä ole katunut”, tyytyväi-
nen isoäiti hymyilee.

Tätä nykyä Valkilan työpaikkana on 
Tilastokeskus, jonka tilastohaastatte-
lijana hän toimii 4–6 tuntia päivässä.

”Teen töitä niin kauan kuin järki ja 
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