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Miestyön kehittämiskeskuksen 
kehittämispäällikkö Jussi Pulli 
uskoo puhumisen voimaan.

Johanna Hellsten

Mitä miestyö on?
– Ajatus miestyöstä on laaja. Työ on pal-
jon muutakin kuin miten se usein ym-

märretään miesten väkivaltaisuuteen liittyväksi. 
Miestyö on vaikuttamista miesten hyvinvointiin 
ja sitä kautta perheen hyvinvointiin. Auttamalla 
miehiä me autamme koko perhettä, kehittämis-
päällikkö Jussi Pulli Ensi- ja Turvakotien liiton 
alla toimivasta Miestyön kehittämiskeskuksesta 
kertoo.

Miestyön kehittämiskeskus koordinoi eri puo-
lilla Suomea tehtävää miesten auttamistyötä kuten 

esimerkiksi miestyön keskuksia. Miestyön kes-
kuksista pojat ja miehet saavat apua kriisitilan-
teissa; siellä voi keskustella yksilönä tai ryhmässä 
mieltä painavista asioista ja keskuksista myös oh-
jataan muiden palveluiden piiriin. Keskukset teke-
vät myös perheväkivaltaa ehkäisevää työtä. Palve-
lut ovat asiakkaille maksuttomia.

– Kun aloitin työni 12 vuotta sitten miesten 
kriisikeskuksessa, oli asenne miestyötä kohtaan 
ihan toinen kuin nyt. Minulle tultiin sanomaan, 
että ”Mihin miehet mitään kriisiapua tarvitsevat, 
nehän vain hakkaavat”. Ymmärrän kyllä, että sa-
nojalla oli varmasti taustalla omia, ikäviä koke-
muksia. Nykyään suhtaudutaan paljon myöntei-
semmin, Pulli kertoo.

Matalan kynnyksen apua
Kun maailma tuntuu kaatuvan päälle, edes keskus-
teluapua olisi saatava nopeasti, ettei tilanne pääse 

kärjistymään. Suomalaisessa kulttuurissa elää kui-
tenkin edelleen vahvana käsitys siitä, että miehen 
on pärjättävä. Tilanteessa kuin tilanteessa.

– Kun jossain lukee miestyön keskus ja mies-
ten keskus, se madaltaa kynnystä tulla hakemaan 
apua. Voit tulla omana itsenäsi, puhumaan omaan 
sukupuoleesi liittyvistä asioista ja näkökulmista, 
Pulli kertoo.

Miesten keskuksissa auttajina on sekä naisia 
että miehiä.

– Monella miehelle naiselle puhuminen on 
helpompaa. Ja nais-miesparit toimivat auttajina 
hyvin yhdessä. Silloin keskustelua voi käydä mo-
nelta kantilta. Syyllisiä ei etsitä, vaan haetaan yh-
dessä ratkaisuja vaikeisiin tilanteisiin.

Tärkeintä on Pullin mukaan tajuta, että kriisi-
tilanteessa omat rahkeet eivät välttämättä riitä.

– Ihminen ei ole mikään kone, joka kestää kai-
ken. Ihmisellä on tarve ja halu jakaa asioita toisen 
kanssa. Ei ole olemassa niin pientä asiaa, ettei siitä 

Sanasta miestä
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Pullin mukaan suhtautumisessa isäksi tuloon 
näkyy selkeä ero sukupolvien välillä; nuorempi 
sukupolvi on vanhempiaan paljon aktiivisempi 
isinä. Ehkä edellisellä sukupolvella on historian 
taakka vielä kannettavanaan. Heidän isänsä olivat 
sodan käynyt sukupolvi, jonka suhde isyyteen oli 
melko kaukainen. Meneillään on perinteisen kult-
tuurin muutos.

– Nuorilla isillä on sellainen olo, että heitä tu-
lisi kuunnella neuvolassa ja pysähtyä pohtimaan 
isäksi tulon haasteita, pelkoja ja onnea. 

Tämä aktiivisempien isien sukupolvi luo Pul-
lin mukaan paineita myös yhteiskunnan palvelu-
järjestelmille.

– Isät haluavat, että heidät huomioidaan jär-
jestelmässä tasapuolisesti. Vielä joitakin vuosia 
sitten ei neuvoloissa ollut isälle edes tuolia. Ny-
kyään esimerkiksi Vaasassa isät saavat oman, hen-
kilökohtaisen neuvolakäyntinsä. Se ei kuitenkaan 
ole koko maan tapa, Pulli kertoo.

Miestyön kehittämiskeskus teki kolmisen 
vuotta sitten isyyskortit, joita jaettiin Suomen neu-
voloihin.

– Niissä käydään läpi ihan normaaleita ar-
keen liittyviä asioita kuten tietoa isien vastuista, 
oikeuksista, hyvinvoinnista ja niin edelleen. 
Olemme saaneet niistä hyvin myönteistä palau-
tetta, Pulli sanoo.

Mies jää erossa usein yksin
Vaikka pieniä muutoksia on tapahtunut, ovat mie-
het edelleen eräänlaisella ulkokehällä perheessään.

– Miehet pitää saada mukaan perheen sisäke-
hälle, sillä mahdollisessa parisuhdekriisissä kau-
kana keskiöstä oleva mies joutuu vieläkin kauem-
maksi. Minkälaiseksi suhde lapsiin muuttuu, kun 
eron tullessa mies useimmiten muuttaa yhteisestä 
kodista pois?

Pullin mukaan Suomessa otetaan vuosittain lä-
hes 14 000 avioeroa ja avoreot vielä päälle. Niistä 
iso osa sujuu ihan mallikkaasti perheen kannalta.

– Välillä tulee sitten näitä pitkittyneitä huol-
tajuuskriisejä, jotka traagisimmillaan näkyvät 
lehtien palstoilla laajennettuina itsemurhina. Pää-
osassa niistä taustatekijänä on erouhka. Mies on 
kokenut, että ilman vaimoa ja perhettä elämä ei 
onnistu.

Pulli kertoo tapauksista, joissa mies on yhtenä 
päivänä tullut töistä kotiin ja koti onkin ollut tyhjä.

– Mies on ollut täysin itsetuhoinen ja tarvin-
nut nopeasti apua selvittääkseen päätään ja aja-
tuksiaan. Kun netistä hakee tietoa avioerotilan-
teesta, ovat ensimmäiset kymmenen tulosta la-
kitoimistoja. Niillekin on paikkansa jossain vai-
heessa, mutta kyllä ihminen tarvitsee siinä tilan-
teessa muutakin tietoa ja apua.

Uusi sosiaalihuoltolaki, jonka on tarkoi-
tus tulla voimaan vuoden 2015 alusta, kohden-
tuu perheen kokonaisuuteen, joka huomioi kaikki 
osapuolet. Pullin mukaan tähän kohtaan tarvitaan 
toimijoiden saumatonta yhteistyötä. 

– Miten voitaisiin taata se, että kaikkia per-
heen osapuolia kohdellaan erotilanteessa tasapuo-
lisesti ja miten perhettä tuetaan kokonaisuutena ja 
vahvistetaan vanhemmuutta? Tässä tarvitaan eri-
laisia auttamisen paikkoja niin julkisen sektorin, 
järjestöjen ja seurakuntien tarjoamalla matalalla 
kynnyksellä.

Miestyötä
•	 Miestyö on ensikodeissa ja niiden avo-

palveluissa tapahtuvasta isätyötä, turva-
kodeissa ja niiden avopalveluissa tapah-
tuvaa väkivaltatyötä sekä kaikkea isä-  
ja miestyötä, joka kohdistuu vaikeissa 
ja turvattomissa oloissa elävien lasten ja 
perheiden auttamiseksi. 

•	 Toimintaa rahoittaa RAY.
•	 Ympäri Suomea toimii 15 alan yhdis-

tystä, jotka tarjoavat matalan kynnyksen 
palveluja.

•	 Isyyteen tukea: www.ensijaturvakotien-
liitto.fi/tyomuodot/miehena-ja-isana/isa-
kortit/

•	 Apua sille, joka on käyttänyt tai pelkää  
käyttävänsä väkivaltaa perheessään: 
www.lyomatonlinja.fi./

•	 Neuvoja erotilanteessa: www.apuaeroon.fi
•	 Suomen Mielenterveysseuran kriisipuhe-

lin: 01019 5202

– Ihminen ei ole mikään kone, joka kestää kaiken. 
Ihmisellä on tarve ja halu jakaa asioita toisen 
ihmisen kanssa, Jussi Pulli muistuttaa.

Jussi Pullin mukaan miehet on saatava mukaan 
perheen sisäkehälle, sillä mahdollisessa 
avioerotapauksessa mies joutuu yhä 
kauemmaksi perheen ulkokehälle.

kannattaisi puhua; ei saa vähätellä omia asioitaan.
Pulli toimi ennen nykyistä pestiään psykiat-

risella poliklinikalla, jossa hän kertoo huoman-
neensa, miten yksin miehet ovat sairastuessaan 
fyysisesti. 

– Miesten sosiaalinen verkosto on paljon ka-
peampi kuin naisten. Naisilla on lähes aina aina-
kin pari hyvää ystävää, joiden kanssa voi puhua 
mistä tahansa. Monilla miehillä ei. Sitten pahaa 
oloa puretaan työhön, urheiluun tai pahimmassa 
tapauksessa alkoholiin ja muihin päihteisiin, Pulli 
kertoo.

Isyyteen tukea
Miestyö ei ole pelkästään yhdistyksissä tarjottavaa 
apua. Miestyön kehittämiskeskus tekee paljon yh-
teistyötä julkisen sektorin kanssa ja pyrkii vaikut-
tamaan myös palveluiden rakenteisiin. Hyvä esi-
merkki on neuvoloissa tapahtuvat toiminta.
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Pääkirjoitus Helsinki 12.9.2014

Asuntopolitiikan puheet ja teot 

Valtio väänsi Helsingin seudun kuntien 
kanssa sopimuksen, jonka perusteella 
on tarkoitus rakentaa lisää asuntoja. 

Toinen puoli sopimuksesta on valtion lupaus 
rahoittaa osaltaan länsimetroa, pisararataa ja 
kehäradan liityntäpysäköintiä.

Nyt saatiin kunnilta selvät sitoumukset 
asuntokaavoituksen lisäämisestä. Tähän asti 
on tehty MAL-aiesopimuksia. Niissä on lu-
pailtu maankäyttöön, asumiseen ja liikentee-
seen uusia panostuksia. Kunnat ovat noudatta-
neet niitä, jos ovat halunneet. Yleensä eivät ole 
halunneet. 

Vaikuttaisi siltä, että Rinteen Antti ja 
asuntoministeri Pia Viitanen ovat saaneet ryh-
tiä kuntien tekemisiin. Pääkaupunkiseutuhan 
kaipaa kipeästi kohtuuhintaisia asuntoja. Vuo-
sina 2016–2019 kaavoitetaan 25 prosenttia  
aiottua enemmän tonttimaata asunnoille. 
Asuntomarkkinathan tasoittuvat vain rakenta-
malla. Joskus tulevaisuudessa voi alueella olla 
enemmän kohtuuhintaisiakin asuntoja. 

Aikanaan aravalainojen mitoituksessa 
käytettiin kohtuuhintaisen vuokran mittarina 
25 prosenttia keskimääräisestä talouden netto-
tulosta. Etenkin Helsingissä ollaan aivan 
muissa lukemissa. Syynä on vähäinen tuotanto.

Asiat eivät etene kovin nopeasti. Kaavoi-
tushan on hidasta puuhaa, jota hidastavat enti-
sestään valitukset. Valitusten suurin syy on ”ei 
meidän naapuriin”. Kohtuuhintaisten asunto-
jen hidasta lisääntymistä ennustaa myös se, 

että vain viidesosa nyt sovituista uusista ko-
deista tulee olemaan tuettuja asuntoja. 

Kunnat eivät myöskään juuri halua tuettua 
asuntotuotantoa alueilleen. Tästä kertoo se, 
että tontteja ei löydy yleishyödyllisille yhtei-
söille, jotka eivät jaa rahoja lanttiakaan ulko-
puolelle, vaan käyttävät rahansa asuntojen ra-
kentamiseen ja korjaamiseen. Samalla esimer-
kiksi Helsingissä totuudenvastaisesti valite-
taan, että kaupunki joutuu ottamaan vastatak-
seen kaikesta Helsingin sosiaalisesta asunto-
tuotannosta. Kuitenkin: Tekijöitä olisi, kun 
olisi tontteja.

Asuntopolitiikkakin kaipaa reipasta tuule-
tusta. Sen tavoitteeksi tulee ottaa tuotannon 
voimakas lisääminen. On asuntojonoja muual-
lakin, mutta pääkaupunkiseudulla tarvitaan 
erityisohjelma asuntojen rakentamiseksi. Kun-
non teko olisi se, että Asuntorahastoa käytet-
täisiin reippaammin tuotantotukiin, jotka mal-
tillistavat vuokria. Nythän vähävaraisten vuok-
ralaisten Asuntorahastoon takaisin maksamia 
lainarahoja upotetaan valtion pohjattomaan 
kassaan eivätkä ne palaa asuntorakentamiseen.

On ymmärrettävää, että valtio ottaa osan 
Asuntorahaston rahoitusylijäämästä, koska 
valtion ansiosta meillä on Asuntorahasto. Ny-
kyisenkaltainen rahaston kuppaus kuitenkin 
tarkoittaa sitä, että pitemmän päälle ajetaan 
alas merkittävä asuntopolitiikan työkalu.

Matti Harjuniemi

Miksi muijas/ukkos ei hoida lapsia?

Varför sköter din gumma/gubbe inte barnen?

Parin viikontakaisella Rakennusliiton luotta-
mushenkilöristeilyllä esiteltiin Rakennus-
alan terveys -hankkeen tutkimustuloksia, 

jotka osoittavat, että kolmen päivän omailmoitus-
sääntö sairauspoissaoloissa on toiminut yrityk-
sissä hyvin ja säästänyt jopa rahaa. Järjestely oli 
käytössä noin puolessa tutkimukseen osallistu-
neista yrityksistä.

Luottamusmiesten puheista kuitenkin selvisi, 
että monessa firmassa omailmoitus ei edelleen-
kään tule kuuloonkaan. Eikä kyse ole pelkästään 
mistään pikkukipareista, vaan joukossa on suuria, 
tunnettuja yrityksiä. 

Mikä ihme näissä yrityksissä kinnaa? Ra-
hasta se ei ainakaan voi olla kiinni. RATE-hank-

keen tutkimustuloksista selviää, että omailmoi-
tuskäytäntöä noudattavissa yrityksissä sairaus-
poissaolojen määrä on vähentynyt. Myös niin sa-
nottujen turhien lääkärikäyntien määrä on laske-
nut, kun joka nuhasta tai ripulista ei tarvitse hakea 
lääkärintodistusta. 

Risteilyllä sain kuulla aika poskettomia tari-
noita siitä, millä tavoin henkilöstön sairauspois-
saoloja syynätään. Yksi kertoi, että lapsen sairas-
tuessa oma työnantaja vaatii todistusta puolisolta 
siitä, ettei tämä voi jäädä kotiin hoitamaan lasta. 
Ihan tiedoksi, että sellaista ei kyllä yksikään työn-
antaja voi laillisesti vaatia.

Kyse on ilmeisesti siis luottamuksesta tai oi-
keammin sen puutteesta. Eikä luottamuspula koh-

distu välttämättä kaikkiin yrityksen työntekijä-
ryhmiin. Vai mitä sanotte yrityksestä, jossa toimi-
henkilöillä on oikeus olla sairaana omalla ilmoi-
tuksella, mutta työntekijöillä ei? Minkälainen 
henkilöstöhallinto kokee tällaisen kahden kerrok-
sen väen jaottelun oikeudenmukaiseksi?

Kaikissa rakennusalan työehtosopimuksissa 
on työntekijäpuolen ja työnantajapuolen yhdessä 
laatima suositus siitä, että yrityksissä sovitaan pai-
kallisesti menettelystä, jolla lyhytaikaisissa fluns-
satyyppisistä sairauspoissaoloissa selvityksek si 
sairaudesta riittää työntekijän oma ilmoitus. Olisi-
kohan aika pienelle painostukselle, että suositus 
otettaisiin vakavasti?

På Byggnads kryssning för förtroendevalda för 
ett par veckor sedan presenterades forsk-
ningsresultaten i Byggbranschens hälsopro-

jekt. De visade att regeln om att man kan vara borta 
från jobbet på grund av sjukdom i tre dagar genom 
att själv meddela om det har fungerat bra i företa-
gen och rent av sparat pengar. Systemet användes i 
ungefär hälften av de undersökta före tagen.

Av förtroendemännens tal framgick det dock 
klart att det i många företag fortfarande absolut 
inte går för sig med egenanmälan. Och det är inte 
bara fråga om några små företag, utan också om 
stora, kända företag.

Vad tar det riktigt åt de här företagen? Det 
kan åtminstone inte vara fråga om pengar. RATE-

projektets forskningsresultat visar att i de företag 
som använder sig av egenanmälan har sjukfrånva-
ron minskat. Också antalet så kallade onödiga lä-
karbesök har sjunkit, när man inte behöver skaffa 
läkarintyg för varje snuva eller diarré.

På kryssningen fick vi höra rätt vettlösa berät-
telser om hur man synar personalens sjukfrån-
varo. En berättade att när barnet blev sjuk krävde 
den egna arbetsgivaren intyg av makan om att hen 
inte kunde stanna hemma och sköta barnet. Som 
information: ingen enda arbetsgivare kan lagligen 
kräva något sådant.

Det är uppenbarligen fråga om tillit eller rät-
tare sagt brist på förtroende. Och bristen på förtro-
ende gäller nödvändigtvis inte alla arbetstagar-

grupper i företaget. Eller vad säger ni om ett före-
tag, där tjänstemännen har rätt att vara sjuka med 
egenanmälan, men arbetstagarna inte har det? 
Hurdan är den personalförvaltning som upplever 
en sådan indelning i två sorters anställda är  rättvis?

I alla kollektivavtal inom byggbranschen 
finns det en rekommendation, som arbetstagar-
parten och arbetsgivarparten tillsammans gjort 
upp, om att man i företagen lokalt tillämpar en 
praxis där det vid kort sjukfrånvaro av influensa-
typ räcker med egenanmälan av arbetstagaren. 
Vore det dags för en liten påtryckning, så att re-
kommendationen tas på allvar?

Johanna Hellsten     
johanna.hellsten@rakennusliitto.fi
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Miltä maailma näytti 
rakentajan vinkkelistä 
50 vuotta sitten?

Ulkomailla 
2. syyskuuta puoluelehti Pravda 
rinnasti Kiinan pyrkimykset 
alueidensa laajentamiseksi Hit-
lerin Saksaan. Kiina oli esittä-
nyt laajoja aluevaatimuksia 
useille naapurimailleen.
5. syyskuuta Nasa laukaisi en-
simmäisen geofysikaalisen ob-
servatorion OGO-1:n avaruu-
teen.
15. syyskuuta puoluejohtaja Ni-
kita Hruštšov sanoi Neuvosto-
liiton kehittäneen ”hirvittäviä 
uusia aseita”.
18. syyskuuta Kreikan kuningas 
Konstantin II ja Tanskan prin-
sessa Anne-Marie vihittiin 
avioliittoon Ateenassa.
20. syyskuuta ensimmäinen ai-
dosti geostationaarinen satelliit-
ti, Syncom 3 -TV-tekokuu ohjat-
tiin radalleen. Tokion olympia-
laiset televisioitiin Suomeen sa-
telliitin kautta. Ääniraita tuli 
Tokiosta kaapelia pitkin.
21. syyskuuta Malta itsenäistyi.
24. syyskuuta Warrenin komis-
sion raportti presidentti John F. 
Kennedyn murhasta julkaistiin.

Kotimaassa 
9. syyskuuta Suomen Tukhol-
man suurlähettiläs ja Kyproksen 
kriisin sovittelija Sakari Tuo-
mioja kuoli.
12. syyskuuta presidentti Urho 
Kekkonen myönsi eron Reino 

Lehdon virkamieshallitukselle 
ja nimitti Johannes Virolaisen 
muodostaman uuden hallituk-
sen. 
18. syyskuuta Isojoelta löytyi ki-
vikautinen epäjumalan kuva.
27. syyskuuta Järvenpäässä pal-
jastettiin Erkki Erosen veistä-
mä Jean Sibeliuksen patsas.
29. syyskuuta Kalleusluokitus-
komitea esitti kuntien jakami-
sesta kolmeen kalleusluokkaan 
neljän sijaan.
30. syyskuuta presidentti Kek-
konen jatkoi Kyproksessa ole-

vien suomalaisten YK-joukko-
jen toimikautta kolmella kuu-
kaudella ja nimitti suomalaisen 
pataljoonan uudeksi komenta-
jaksi everstiluutnantti Hjalmar 
Siilasvuon.

Asioista ensimmäisinä kertoi-
vat Mitä Missä Milloin 1965 ja 
Wikipedia.
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Se tarkoittaa sitä, että olet 
ammattilainen, joka asettaa kovat 
vaatimukset pölynpoistolaitteille. Me 
Dustcontrolilla olemme työskennelleet 
pölynhallinnan eteen jo yli 40 vuotta 
ja tiedämme lähes kaiken pölystä. Siksi 
kaikki Dustcontrolin rakennusimurit ja 
ilmanpuhdistimet ovat varustettu HEPA 
H13 suodattimilla, jotka suodattavat 
myös kaikkein pienimmätkin ja 
vaarallisimmat hiukkaset. 
Välitä keuhkoistasi - valitse Dustcontrol.

Dustcontrol Fin Oy, Puhelin 09-682 4330, www.dustcontrol.� 

Tiedätkö nimen Dustcontrol?
Onneksi olkoon!

Varustettu
esierottimella

Who the

Dustcontrol?
is

DC 3900 L Twin

Nähdään FinnBUILD-messuilla 1.-3.10

Ulmanen marssii kohti rakennustyömaita
Rakentaja-lehden uudeksi toimittajaksi on valittu 
Maija Ulmanen. Uuden toimittajan työt alkoivat  
rivakasti heti syyskuun alussa.
Maija Ulmanen, teksti 
Jukka Nissinen, kuva

Kolme keltaista auringonkuk-
kaa koristaa uuden Raken-
taja-lehden toimittajan työ-

pöytää. Aurinkoinen on myös uu-
den toimittajan mieli.

– Kävin hakemassa ensimmäi-
sen työpäivän kunniaksi tuosta Ha-
kaniemen torilta kukkia ollessani aa-
mulenkillä. Odotan erityisellä innol-
la tulevaa syksyä, uusia työhaasteita 
ja rakennustyömaita, rakennusmont-
tuja kaihtamaton Ulmanen sanoo.

Syksyn aikana on tulossa pal-
jon uusia opeteltavia asioita, nimiä 
ja kasvoja. Herää kuitenkin kysy-
mys, mistä Ulmanen oikein ilmestyi 
Rakennusliittoon? 

– Muutin noin vuosi sitten Hel-
sinkiin. Sitä ennen opiskelin Tam-
pereen yliopistossa julkisoikeutta 
ja tiedotusoppia. Opiskelujeni alus-
sa olin vakuuttunut siitä, että minus-
ta tulee julkishallinnon kuiva virka-
mies, mutta opintojen edettyä ym-
märsin, että haluan sittenkin luo-
vemmalle alalle. Kirjoittaminen ja 
viestintä veivät lopulta mennessään.

Aikaisemmin toimittaja on ol-
lut töissä muun muassa viestintätoi-
misto Milttonissa. Viestintätoimis-
ton ajoilta mukaan on tarttunut tiuk-
ka työtahti ja periksiantamaton teke-

misen meininki. 
– Lehteen on tulossa jonkin ver-

ran muutoksia tulevan vuoden aika-
na ja uskon, että aikaisemmasta työ-
historiastani on näissä uudistuksis-
sa apua.

Lopuksi uusi toimittaja painot-
taa, että häntä voi ja pitää lähestyä 
mieltä askarruttavissa asioissa ja jut-
tuideoita saa panna tulemaan. 

– Eteenpäin, sanoi mummo lu-
messa, Ulmanen murjaisee ja nau-
rahtaa makeasti.

Työsuojelun wikipedia starttasi

Verkkoon on nyt auennut 
OSHWiki, eli Euroopan työ-
terveys ja -työturvallisuusvi-

raston luotsaama verkkotietosana-
kirja, josta saa täsmällistä ja luotet-
tavaa tietoa työsuojeluasioista.

Kuka tahansa voi käyttää OSH-
wikiä, etsiä siitä tietoja sekä seurata 
ja jakaa artikkeleita. Valtuutetut kir-
joittajat voivat osallistua jatkuvasti 
laajenevan, eurooppalaisen tietopan-
kin kehittämiseen. 

Aihepiiri on laaja, sillä tietokan-
nasta löytyy yleistä tietoa työtervey-

destä ja työturvallisuudesta, työ-
suojelun hallinnoinnista ja organi-
soinnista, ehkäisy- ja valvontastra-
tegioista, vaarallisista aineista, fysi-
kaalisista tekijöistä, ergonomiasta, 
turvallisuudesta, työn organisoinnis-
ta, psykososiaalisista kysymyksistä, 
terveydestä, eri aloista ja ammateis-
ta sekä riskiryhmistä.

Käy testaamassa: www.oshwi-
ki.eu. Palvelu on vielä käytettävissä 
vain englanniksi, ranskaksi ja sak-
saksi, mutta suomalaisia asiantunti-
jakirjoittajia etsitään paraikaa.

Maija Ulmanen työskentelee 
Rakentaja-lehden toimittajana 
vähintään ensi vuoden toukokuun 
loppuun.

Ei rakentaminen niin huonoa olekaan

Rakennushankkeet onnistu-
vat hankkeiden tilaajien ja 
rakennuttajien mielestä mo-

nella osa-alueella hyvin. Tiedot käy-
vät ilmi Rakentamisen Laatu RALA 
ry:n tekemästä selvityksestä, jossa 
analysoitiin rakennusprojekteista 
annettua palautetta.

RALA on kerännyt vuodesta 
2008 alkaen projektipalautetta ra-
kennushankkeen eri osapuolten yh-
teisellä RALA-projektipalautejär-
jestelmällä. Järjestelmässä on lähes 
2 000 rakennushanketta ja niistä on 
annettu yli 6 000 palautetta. Tutki-
muspäällikkö Juha-Matti Junno-
nen ja erikoistutkija Sami Kärnä 
Aalto-yliopistosta ovat käyneet ai-
neiston läpi ja analysoineet tilaajien 
ja rakennuttajien palautteet pääura-
koitsijoille.

Palautteiden mukaan tilaajat 
ja rakennuttajat ovat erittäin tyyty-
väisiä urakoitsijoiden projektinhal-
linnan eri osa-alueisiin kuten yh-

teistyöhön, henkilöstön osaami-
seen ja turvallisuusasioiden hoita-
miseen. Muun muassa pääurakoit-
sijan henkilöstö saa kiitosta luotet-
tavuudesta ja vastuuntunnosta sekä 
työnjohtajien  ammattitaidosta.

Kehitettävääkin on.
– Rakennuttajien mielestä ali-

urakoitsijoiden ohjaus sekä riskien-
hallinta eivät ole kaikilta osin on-
nistuneita. Myös aliurakoitsijoiden 
henkilöstön ammattitaitoon ei olla 
kaikilta osin tyytyväisiä, Junnonen 
kertoo.

Infrarakentaminen saa kautta 
linjan heikompia arvioita kuin 
asunto- ja toimitilarakentaminen. 
Asuntotuotannossa on korjausra-
kentamisessa parannettavaa kaikilla 
osa-alueilla uudisrakentamiseen 
verrattuna. Toisaalta asuntorakenta-
minen kokonaisuudessaan saa mo-
nella tarkastellulla osa-alueella pa-
remmat arviot kuin infra- ja toimiti-
larakentaminen. 

NCC Rakennus syrjii  
Rakennusliiton aktiiveja

NCC Rakennus Oy irtisanoi 
yhtiössä pitkään työskennel-
leen entisen pääluottamus-

miehen heti tämän työehtosopimuk-
sen mukaisen jälkisuojan päätyttyä. 
Entinen pääluottamusmies toimii 
yhä Rakennusalan työttömyyskas-
san hallituksen jäsenenä. 

Irtisanominen annettiin ns. suo-
rana irtisanomisena eikä rakennus-
alalla yleisesti käytössä olevana 
ehdollisena irtisanomisena. Tämä 
osoittaa, että tarkoitus on ollut vain 
hankkiutua eroon kyseisestä yhtiö-
tä jo 14 vuotta palvelleesta kirves-
miehestä.

Viime vuoden puolella NCC 
Rakennus Oy irtisanoi Rakennus-
liiton hallituksen jäsenenä toimi-
van alueellisen pääluottamusmie-
hen työsuhteen. Tämä irtisanomi-
nen suostuttiin peruuttamaan, koska 

se oli mitä ilmeisimmin työehtoso-
pimuksen vastainen.

Yksikään toinen suomalainen 
yritys, järjestäytynyt tai järjestäyty-
mätön, ei ole viime vuosikymmen-
ten aikana kohdistanut irtisanomisia 
Rakennusliiton tai Rakennusalan 
työttömyyskassan hallituksen jäse-
niin. Yritykset ovat kunnioittaneet 
valtakunnan tasolla tapahtuvaa am-
mattiyhdistystoimintaa ja antaneet 
siihen osallistuville työrauhan.

Rakennusliiton hallitus tuomit-
see NCC Rakennus Oy:n ammat-
tiyhdistysaktiiveihin kohdistuvan 
syrjinnän ja vaatii yhtiötä peruutta-
maan Rakennusalan työttömyyskas-
san hallituksen jäsenelle annetun ir-
tisanomisilmoituksen. 

Rakennusliitto
Hallitus 5.9.2016
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KUTSU RAKENNUSLIITTO ry:n 
23. VARSINAISEEN LIITTOKOKOUKSEEN

Rakennusliitto ry:n 23. varsinainen liittokokous pidetään Helsingissä 
Marina Congress Centerissä 22.–24. päivinä toukokuuta 2015 alkaen  
22.5. kello 12.00 ja jatkuen seuraavina päivinä.

Kokouksessa käsitellään liiton sääntöjen 10 §:ssä mainittujen asioiden 
lisäksi sääntöjen muuttaminen, liittovaltuuston ja hallituksen esitykset 
sekä aluejär jestöjen ja osastojen liittokokoukselle tekemät aloitteet ja 
esitykset, jotka on kirjallisena lähetettävä liiton hallitukselle viimeistään 
22. päivänä helmikuuta 2015.

Liittokokousedustajien vaali suoritetaan 23.2.–8.3.2015.

Liittokokousedustajien vaalissa kukin aluejärjestö osastoineen muodos-
taa yh den vaalipiirin paitsi, että Ahvenanmaan maakunta muodostaa 
oman vaalipii rinsä, josta valitaan yksi edustaja.

Vaalipiiristä valitaan suhteellisilla vaaleilla yksi edustaja jokaista alkavaa 
400 jäsentä kohti osastojen yhteenlasketusta vaalivuotta edeltäneen 
vuoden II neljänneksen jäsenmäärästä. Ehdokasasettelu voi alkaa tämän 
ilmoituksen julkaisemisen jälkeen ja se päättyy 14.12.2014. Valitsijayh-
distysten ja vaaliliittojen asiakirjat jätetään vaalipiirin vaalilautakunnalle 
viimeistään 15.12.2014 kello 12.00.

Edustajien valtakirjojen on oltava liiton toimistossa viimeistään 14 päivää 
ennen kokouksen alkua.

Vaalipiirien vaalilautakunnat järjestävät koulutusta kokouksen järjestely-
toimista ja vaalien toimeenpanoon liittyvistä asioista.

Helsingissä 5. päivänä syyskuuta 2014

RAKENNUSLIITTO ry
Hallitus

Matti Harjuniemi Rauno Kurki
puheenjohtaja liittosihteeri

KALLELSE TILL BYGGNADSFÖRBUNDET rf:s 
23. ORDINARIE KONGRESS

Byggnadsförbundet rf:s 23. ordinarie kongress hålles i Helsingfors Marina 
Congress Center den 22–24 maj 2015. Kongressen börjar den 22 maj 
klockan 12.00 och fortsätter under de följande dagarna.

På kongressen behandlas förutom ärenden nämnda i § 10 av förbun-
dets stadgar, ändring av stadgarna, förbundsfullmäktiges och styrelsens 
propositioner samt de av kretsorganisationerna och avdelningarna till 
kongressen framlagda motionerna och propositionerna, som bör sändas 
i skriftlig form till förbundsstyrelsen senast den 22 februari 2015.

Valet av kongressdelegaterna förrättas mellan den 23.2.–8.3.2015.

I valet av kongressdelegaterna bildar varje kretsorganisation med sina 
avdelningar en valkrets, med undantag av landskapet Åland, som bildar 
sin egen valkrets och varifrån väljes en delegat.

Från valkretsen väljes genom proportionella val en delegat per varje 
börjande 400 medlemmar av medlemsantalet under II kvartalet av det 
år, som föregått valåret. Kandidatnomineringen kan börja efter publice-
ringen av denna annons och den upphör den 14. december 2014. Val-
mansföreningarnas och valförbundens dokument lämnas till valkretsens 
valnämnd senast den 15 december 2014 klockan 12.00.

Delegaternas fullmakter bör vara på förbundets kontor senast 14 dagar 
före kongressens början.

Valkretsarnas valnämnder  ordnar valteknisk skolning som berör arrang-
ering av mötet och genomförandet av valet.

Helsingfors, den 5 september 2014

BYGGNADSFÖRBUNDET rf
Styrelsen

Matti Harjuniemi Rauno Kurki
ordförande sekreterare 

RAKENNUSALAN TYÖTTÖMYYSKASSA

KUTSU RAKENNUSALAN TYÖTTÖMYYSKASSAN 
23. VARSINAISEEN EDUSTAJISTON KOKOUKSEEN

Rakennusalan Työttömyyskassan 23. varsinainen edustajiston kokous 
 pidetään Helsingissä Marina Congress Centerissä 22.–24. päivinä touko-
kuuta 2015 alkaen 22.5. kello 12.00 ja jatkuen seuraavina päivinä.

Kokouksessa käsitellään työttömyyskassan sääntöjen 12 §:ssä mainittujen 
asioiden lisäksi sääntöjen muuttaminen, työttömyyskassan asiamiesten, 
asiamiespiirien, valtuuston ja hallituksen esitykset, jotka on kirjallisena 
lähetettävä työttömyyskassan hallitukselle viimeistään 22. päivänä helmi-
kuuta 2015.

Edustajiston kokousedustajien vaali suoritetaan 23.2.–8.3.2015.

Varsinaiseen edustajiston kokoukseen valitaan edustajat suhteellisilla 
vaaleilla siten, että kustakin asiamiespiiristä valitaan yksi edustaja jokaista 
alkavaa 400 jäsentä kohti vaalivuotta edeltäneen vuoden II neljänneksen 
jäsenmäärästä, kuitenkin siten, että Ahvenanmaan maakunnasta valitaan 
yksi edustaja.

Ehdokasasettelu voi alkaa tämän ilmoituksen julkaisemisen jälkeen ja se 
päättyy 14.12.2014. Valitsijayhdistysten ja vaaliliittojen asiakirjat jätetään 
vaalipiirin vaalilautakunnalle viimeistään 15.12.2014 klo 12.00.

Edustajien valtakirjojen on oltava kassan toimistossa viimeistään 14 
päivää ennen kokouksen alkua.

Vaalipiirien vaalilautakunnat järjestävät koulutusta kokouksen järjestely-
toimista ja vaalien toimeenpanoon liittyvistä asioista.

Helsingissä 9. päivänä syyskuuta 2014

RAKENNUSALAN TYÖTTÖMYYSKASSA
Hallitus

Matti Harjuniemi Kyösti Suokas  Viljo Rissanen
puheenjohtaja varapuheenjohtaja  varapuheenjohtaja

BYGGBRANSCHENS ARBETSLÖSHETSKASSA

KALLELSE TILL BYGGBRANSCHENS ARBETSLÖSHETS-
KASSAS 23. ORDINARIE REPRESENTANTSKAPSMÖTE

Byggbranschens Arbetslöshetskassas 23. ordinarie representantskaps-
möte hålles i Helsingfors Marina Congress Center den 22.–24. maj 2015. 
Mötet börjar den 22 maj klockan 12.00 och fortsätter under de följande 
dagarna.

Vid mötet behandlas förutom ärenden nämnda i § 12 av arbetslöshets-
kassans stadgar, ändring av stadgarna, samt propositioner, som framlagts 
av arbetslöshetskassans ombudsmän, ombudsmannakretsar, fullmäktige 
och styrelsen och som bör sändas i skriftlig form till arbetslöshetskassans 
styrelsen senast den 22 februari 2015.

Valet av representanterna till representantskaps mötet förrättas mellan 
den 23.2.–8.3.2015.

Till ordinarie representantskapsmötet väljes representanterna genom 
proportionella val så, att från varje ombudsmannakrets väljes en repre-
sentant per varje börjande 400 medlemmar av medlemsantalet under 
II kvartalet av det år, som föregått valåret, med undantag av landskapet 
Åland varifrån väljes en delegat.

Kandidatnomineringen kan börja efter publiceringen av denna annons 
och den upphör den 14. december 2014. Valmansföreningarnas och 
valförbundens dokument lämnas till valkretsens valnämnd senast den  
15 december 2014 klockan 12.00.

Representanternas fullmakter bör vara på förbundets kontor senast  
14 dagar före kongressens början.

Valkretsarnas valnämnder  ordnar valteknisk skolning som berör arrang-
ering av mötet och genomförandet av valet.

Helsingfors, den 9 september 2014

BYGGBRANSCHENS ARBETSLÖSHETSKASSA
Styrelsen

Matti Harjuniemi Kyösti Suokas Viljo Rissanen
ordförande viceordförande viceordförande
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Luottamushenkilöristeilyllä otettiin 
tiukasti kantaa ajankohtaisiin 
asioihin.

Johanna Hellsten

Moni käsi nousi ylös, kun Rakennusliiton  
puheenjohtaja Matti Harjuniemi ky-
syi liiton luottamushenkilöristeilyllä 

elokuun lopulla, kuinka moni osallistui työmai-
den poliittiseen lakkoon 22.8.2014 vastalauseena 
 eläkeiän nostoaikeille.

– Se on meillekin helppoa ottaa eläkeasioi-
hin kantaa, kun tiedämme, mitä te siellä työmailla  
ajattelette. Tällaiset mielenilmaisut eivät onnistu, 
ellei teitä olisi, Harjuniemi totesi.

Harjuniemen mukaan vielä nytkin, kun kes-
kusjärjestöjen neuvottelut ovat loppusuoralla, on 
vaikeaa sanoa, miten neuvotteluissa eläkeiän nos-
tosta käy.

– Meidän kantamme on kuitenkin selvä. Tästä  
jatketaan eteenpäin syksyllä. Olemme suurien 
asioi den äärellä, Harjuniemi totesi.

Toinen tärkeä meneillään oleva prosessi on 
koko neuvottelujärjestelmän uudistaminen.

– Julkisuudessa on puhuttu, että me olemme 
väärällä asialla, kun käytämme demokraattiseen 
yhteiskuntaan kuuluvia perusoikeuksiamme ku-
ten poliittista lakkoa. On kuulunut puheenvuoro-
ja, joissa vaaditaan tukilakkojen kieltämistä. Ha-
lutaan kaventaa ay-liikkeelle olennaista vaikutus-
keinojen valikoimaa.

Tämäkin prosessi pitäisi olla valmis jouluun 
mennessä. Rakennusliiton kanta myös tähän on 
selvä; neuvotteluasemia ei saa heikentää. 

– Demokratia on nieltävä koko pakettina, ei 
vain niiltä osin, kuin se miellyttää, Harjuniemi 
 näpäytti.

Asbestilaki arvelutti
Vieraileva puhuja, hallintoneuvos Antti Janas 
sosiaali- ja terveysministeriöstä, esitteli luotta-
musmiehille uudistuvaa asbestilainsäädäntöä.

– Työsuojelupuolen lainsäädäntöhankkeet 
tehdään aina kolmikannassa. Lopputuloksen pi-
tää olla hyväksyttävä työntekijä- ja työnantaja-
osapuolille sekä valtiolle. Lausuntokierros on nyt 
ohitse ja uutta lainsäädäntöä viimeistellään, Ja-
nas kertoi.

Asbestilainsäädäntö uudistuu siten, että tule-
vaisuudessa asbestin purkutöissä vaaditaan teki-
jältä pätevyysvaatimuksena ammattitutkinto tai 
sen osa. Asbestipurkutyövaltuutus korvautuu lu-
valla. Työsuojeluviranomaiset alkavat pitää rekis-
teriä voimassa olevista luvista. Tärkeää on sekin, 
että purkutyön jälkeen tilat on puhdistettava ja to-
dettava mittaamalla puhtaiksi. Aistinvarainen ha-
vainnointi ei enää riitä.

Luottamusmiehet tenttasivat aktiivisesti Ja-
nasta. Moni toivoi, että lakiin olisi tullut mukaan 
asbestiselvityksen pakollisuus ennen 1990-lukua 
tehdyissä taloissa.

– Tällaista vuosilukurajaa ei tule lakiin. As-
bestikartoitus vaaditaan kuitenkin aina, kun on 
mitään syytä epäillä sitä olevan rakenteissa, Ja-
nas kommentoi.

Uusi laki tullee voimaan vuoden 2015 syksyllä.

Omailmoitus toimii
Rakennusliiton työsuojelusihteeri Tiina Nurmi-
Kokko valisti luottamusmiehiä keväällä tehdystä 
Rakennusalan terveys -kehittämishankkeen yhte-
ydessä tehdystä sairauspoissaolojen seuranta ja 
työhyvinvointi -tutkimuksesta.

– Noin puolella kyselyyn osallistuneista yri-
tyksistä oli käytössä kolmen päivän säännön 
omailmoitusjärjestelmä sairauspoissaolotapauk-

Lakko on perusoikeus
Sarjassaan 19. luottamusmiesristeilylle osallistui yli 270 henkeä.

Hallintoneuvos Antti Janas kertoi kuulijoille 
sosiaali- ja terveysministeriön meneillään olevista 
hankkeista.

sissa. Se on toiminut rakennusalalla hyvin. Sai-
rauspoissaolopäivien määrä on näissä yrityksissä 
laskenut, Nurmi-Kokko kertoi.

Nurmi-Kokon mukaan yrityksissä on myös 
kertynyt selviä säästöjä siitä, ettei työntekijöiden 
ole tarvinnut mennä hakemaan lääkärintodistuksia 
pienistä nuhakuumeista tai vatsataudeista.

– Joissakin yksittäisissä yrityksissä omail-
moitusjärjestelmä on koettu hankalaksi, kun esi-
miehet ovat unohtaneet rekisteröidä poissaoloja.
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Mitä tekee reipas mies, kun omalla alueel-
la ei järjestetä sopivaan aikaan liiton kou-

lutusta? Ottaa onnen omiin käsiinsä ja järjes-
tää sellaisen. Tuomo Pietikäinen, NCC:n Itä-
Suomen alueen alueluottamusmies oli käy-
mässä Rakennusliiton kurssilla Nokialla. Siel-
lä mies huomasi, että paikalla oli pääosin lähi-
alueiden väkeä.

– Omalla paikkakunnalla on helpompi osal-
listua koulutukseen. Mietin, että miksi tämä ei 
toimisi Kuopiossakin ja puhuin asiasta pomo-
jen kanssa. Työnantajalta tuli viesti, että ilman 
muuta, Pietikäinen kertoi.

Pietikäinen soitteli seuraavaksi lähialueen 
muihin isoihin yrityksiin kysellen lisää osallis-
tujia. Kun ilmeni, että jo pelkästään NCC:stä 
olisi tulossa kymmenen ihmistä, hän otti yhteyt-
tä Rakennusliittoon ja koulutus järjestyi.

– Ei sinne olisi tuollaista porukkaa saanut 
kasaan, jos koulutus olisi pidetty vaikka Tam-
pereella. Kun koulutuksia järjestetään paikalli-
sesti, tulee myös paljon osallistujia. Ihmisiltä on 
tullut todella positiivista palautetta. Sekä työn-
tekijä- että työnantajapuolelta.

Pietikäinen oli ensimmäistä kertaa mukana 
luottamushenkilöristeilyllä.

– Tässähän on ollut ihan oikeatakin asiaa , 
vaikka vähän meillä porukka takertui asioihin, 
joihin ei voi lainsäädännöllä edes vaikuttaa. 

Tärkeintä on saada uudet lait voimaan, Pieti-
käinen sanoi.

Pietikäisen mukaan risteilyn pääpointti on 
kuitenkin ottaa kontakteja muiden yritysten 
luottamushenkilöihin.

– On sitten paljon helpompi soitella esimer-
kiksi juuri tällaisissa koulutusasioissa, kun ih-
miset ovat ennestään tuttuja.

Kuopiossa rakennetaan asuntoja
Pietikäinen on toiminut NCC:n alueluottamus-
miehenä tammiskuusta 2014 lähtien. Häntä on 
yllättänyt eniten se, kuinka pienet asiat voivat 
kaiherrella ihmismieltä.

– Ihmisten huolet ovat olleet aika pieniä, 
mutta niihinkin pitää kiinnittää huomiota. Jokin 
juttu saattaa lähteä vaikka siitä, kenet on kutsut-
tu illanistujaisiin ja ketä ei. Monesta asiasta ih-
minen voi pahoittaa mielensä, Pietikäinen kertoi.

Luottamusmiehen pesti vie Pietikäiseltä 
nelisen tuntia työaikaa viikossa. Ajan järjes-
täminen ei ole ollut hankalaa, sillä hän kertoi 
muutenkin saavansa aika pitkälti suunnitella 
omat aikataulunsa.

Pietikäinen on tällä hetkellä töissä kerros-
talotyömaalla Kuopiossa. Elokuun lopulla var-
mistui myös, että valtavan kokoinen vuokrata-
lo lähtee liikkeelle Kuopion sairaalan vieressä. 

278 metriä pitkä asuintalo, jossa on viisi kerros-
ta, takaa mukavasti töitä talveksi.

– Sen kohteen varmistuminen tarkoittaa nyt 
sitä, että meillä ei tule lomautuksia oikeastaan 
ollenkaan. Jos tämä kohde ei olisi lähtenyt liik-
keelle, olisi lomautetuksi joutunut 2/3 meidän 
työntekijöistä.

Tulevaisuuden osalta Pietikäistä hirvittää 
pääkaupunkiseudulla jo nähtävissä oleva kehi-
tys, jossa yhä suurempi osa urakoista tehdään 
projektinjohtourakoina ja omien työmiesten 
määrä vähenee.

– Se, mitä tapahtuu nyt Helsingissä, tulee 
muutaman vuoden viiveellä myös muualle Suo-
meen. Omalle työvoimalle ei silloin ole niin ko-
vaa tarvetta.

Helsingin Maalareiden varapuheenjohtaja 
Timo Kuvaja oli muusta aktiivisuudestaan 

huolimatta vasta nyt ensimmäistä kertaa muka-
na luottamushenkilöristeilyllä.

– Aina se osallistuminen on ollut mieles-
sä, mutta nyt se sopi kerrankin aikatauluihini, 
Kuvaja sanoi.

Kuvaja aikoi ottaa risteilyn rennolla asen-
teella.

– Tämä informaatio-osuus on tähän asti ol-
lut tosi hyvä. Tärkeintähän näissä tapahtumissa 
on kuitenkin verkostoituminen. On mukavaa tu-
tustua uusiin ihmisiin, muihinkin kuin maalarei-
hin. On hyvä kuulla tarinoita muiltakin aloilta.

Suojaimien problematiikkaa
Kuvaja on ollut mukana Helsingin maalareis-
sa jo kymmenkunta vuotta ja varapuheenjoh-
tajan pestiä on kestänyt kolmisen vuotta. Myös 
eri  jaostot ovat tulleet tutuiksi vuosien aikana.

Kuvaja kiitteli tapahtuman sisältöä kiin-
nostavaksi. Erityisesti suojavälineisiin liittyvät 

 asiat ovat maalareilla jatkuvasti mielessä.
– Olemme jatkuvasti tekemisissä sen asian  

kanssa, että kaikki suojavälineet eivät ole tar-
koituksenmukaisia maalareille joka työvaihees-
sa. Toisaalta minä käytän silmälaseja koko ajan 
ja minulla on ollut suojalasit vahvuuksilla jo 
pitkään, joten ne ovat ihan luontevat käyttää.

Kuvajan mukaan erityisesti ruiskumaala-
uksessa käytettävän täysmaskin kanssa perus-
kypärä heiluu päässä. Markkinoille on onneksi 

tullut kevyempiä, siihen työhön paremmin so-
pivia kypäriä.

– Ja kyllä työmaalla se kommunikaatio rat-
kaisee. Jos voi heti työmaan alussa neuvotella 
mestarin kanssa erilaisista työvaiheista, ratkaisu 
yleensä löytyy. Jos ei pysty puhumaan, on työ-
maalla todennäköisesti muutakin pielessä, Ku-
vaja toteaa.

Syksy hirvittää
Kuvaja työskentelee Esko Nurmisen Maalamo 
Oy:ssä ja tähän asti lama ei ole siellä pahem-
min näkynyt. Töitä on riittänyt yli sadan hen-
gen porukalle varsin hyvin. Nyt on Helsingissä 
meneillään yksi osuus Pasilan virastokolossin 
saneerauksesta, noin 10 000 neliömetrin kohde. 

– Meillä ei ole ollut merkittäviä irtisanomi-
sia tai lomautuksia koko taantuman aikana. Nyt 
tosin johto pelkää syksyä. Yrityksen tilauskan-
ta on pienenemässä. Onneksi saimme juuri OP-
keskuksen urakan. Sillä selvitään talvesta, mut-
ta joitakin lomautuksia tulee väkisinkin.

Sinä ammattiosastosi tai työpaikkasi 

LUOTTAMUSHENKILÖ. 
Kaipaatko liikunnallista hengähdystaukoa? Lisää eväitä hyvinvointiisi? 
SAL-lomat tarjoaa nyt mahdollisuuden liikunta keskus Pajulahdessa.

Sisältää majoituksen, täysihoidon ja 
mukaansa tempaavan ohjelman.

LUOTTAMUSMIESTEN 
HYVINVOINTIKURSSIT  2+2+2+1 

yötä

4 VALITSE

TAI

HINTA
VAINyötä 100 € 

Tutustu ohjelmiin, kurkkaa 
lisätietoja ja ilmoittaudu:  
www.sal-lomat.fi 

Tosiaktiivi

”Kommunikaatio on tärkeintä”

Tuomo Pietikäinen 
on ilahtunut siitä, 
että Kuopiossa 
rakennetaan nyt 
aktiivisesti myös 
vuokrataloja.

Timo Kuvaja on 
aikoinaan avustanut 
Rakentaja-lehteäkin 
erilaisilla kulttuuri-
arvioilla. Nyt mies 
palaa taas lehden 
palstoille, myös 
kirjoittajana.  
Kuva: Heikki 
Korhonen
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Helteinen kesäpäivä on ilmantislaajan kiireisintä 
aikaa. Woikosken kaasut ovat rakentajan apuna 
 ruokatunnillakin.

Jukka Nissinen

Woikosken tehdasalueen 
huomaa varmasti, kun 
ajaa Kouvolan ja Mänty

harjun rajalla sijaitsevan Voikosken  
sillan yli. Ensin katse kiinnittyy 
vanhaan vesivoimalaan. Sen jälkeen 
huomaa valtavat valkoiset säiliöt.

– Meidän prosessimme on il
man tislaamista. Korkeassa tornissa 
on kolonna, jossa tislaaminen tapah
tuu, Woikosken il makaasutehtaan 
prosessityöntekijä Mika Kaarlen-
poika kertoo.

Tislaus tapahtuu lämpötila
erojen lisäksi paineen vaihteluilla. 
Lopputuotteen lämpötila on lähes 
200 astetta pakkasen puolella. Tis
laustuotteena saadaan talteen typ
peä, happea ja argonia. Erityisesti 
typpi tarvitsee melkoisesti varastoti
laa, suurimmat Woikosken kaasusäi
liöt vetävät reilut 400 tonnia neste
mäistä kaasua. Argonille riittää pie
nempi 30 tonnin säiliö, sillä sitä syn
tyy prosessissa vähiten.

Ilmakaasutehdas imaisee mel
koisen määrän ilmaa sisuksiinsa, 
sillä kuutiometri ilmaa painaa reilun 
kilon. Säätilan muutokset näkyvät 
heti ilmakaasutehtaan toiminnassa.

– Helteisenä päivänä ilman ti
heys heittelee paljon, etenkin jos 
ukkoskuuro sattuu kohdalle. Tal
vella tehdas on vakaa ajaa, Kaarlen
poika sanoo.

Patoluukut kaipaavat
käsisäätöä keväällä
Esimerkiksi turbiinille menevän il
man lämpötila on yksi tarkasti seu
rattavista asioista. Jos ilma on liian 
kylmää, lopputulos on sama kuin la
poihin heittelisi kuulalaakereita.

Jos ilmakaasutehdas joudutaan 
ajamaan alas, menee kaksi vuoro
kautta ennen kuin täysi tuotanto on 
päällä.

– Minun työvuorollani ei alas
ajoa ole vielä sattunut, mutta sen 
kuulemma huomaa. Tehdas pitää 
silloin aikamoista huminaa. Jos sa
nomalehti sattuu olemaan silloin kä
dessä, se putoaa varmasti, Kaarlen
poika hymähtää.

Ilmakaasutehtaan työporukka 
tekee jatkuvaa kolmivuorotyötä. 
Tehdas on pitkälle automatisoitu 
ja säädöiltään loivaliikkeinen, jo
ten työvuorossa jää aikaa huolehtia 
kulunvalvonnasta sekä yövuorossa 
kiinteistökierroksista ja heliumlai
toksen seurannasta. Lääkekaasujen 
hätätoimituspyynnöt sairaaloille kul
kevat myös tehtaan valvomon kautta.

– Aidan sisäpuolelta on jouduttu 
joskus hätistelemään hirviä, kun ne 
ovat uineet tänne joen yli.

Muutama viikko sitten työmaa
ruokalan luota löytyi hirvikoira. 
Nähtävästi harjoitusajo oli päätty
nyt varman makupalaapajan löyty
miseen.

Tehdas ahmii ilmaa
Woikosken tehdasalueelta löytyvät käytöstä poistettu vetykello (vas.), koskivoimala ja alkuperäinen tehdasrakennus.

Isoimmat säiliöt vetävät reilut 400 tonnia valmista, nesteytettyä kaasua.

Rakentajan rensselit ja roippeet
Juttusarjassa vierailemme muiden alojen tehtaissa ja tuotantolaitoksissa katsomassa, miten rakentajalle tarpeelliset tavarat, työvälineet ja muut tilpehöörit syntyvät.
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Ilmakaasutehtaan erikoisin sää
tötyö liittyy Voikosken vesivoima
laan.

– Säätelemme valvomosta Sar
kaveden korkeutta kahdella patoluu
kulla, joista toinen on automaatti
nen. Toista luukkua käymme aukai
semassa padolta, mutta se on lähinnä 
kevään töitä.

Helium karkaa palloon
Woikoskella tehdään ja pakataan 
myös muualta tuotuja kaasuja.

– Meille tuodaan muun muassa 
Yhdysvalloista ja Venäjältä heliumia 
rekan trailereissa. Tyhjennämme ne 
mahdollisimman nopeasti isoon säi
liöön ja palautamme trailerit takaisin 
täytöille, heliumlaitoksen prosessi
työntekijä Matti Tiihonen kertoo.

Tyhjennykset on tehtävä mah
dollisimman nopeasti, koska neste
mäinen helium höyrystyy pikkuhil
jaa ja nostaa painetta säiliössä. Teh
taalla on iso varastopallo, johon ke
rätään siirroista syntyvä kaasumai
nen helium talteen ja pumpataan 
kompressoreilla kaasukontteihin ja 
pulloihin. Nesteyttimiä käytetään 
taas heliumin uudelleen nesteytyk
seen.

– Aina kun teemme siirtoja, syn
tyy kaasuja, halusimme tai emme. 
Otamme kaasut talteen aina, kun se 
on mahdollista. Esimerkiksi pullon
täytössä on kaasunpoisto, joka vie 
kaasut palloon, Tiihonen sanoo.

Työvuorot elävät heliumlaitok
sella toimitusten mukaan. Kun kaa
sua tulee Woikosken tontille, kuor
mapurku saattaa merkitä ylitöitä tai 

väliaikaista siirtymistä kahteen vuo
roon.

– Olin aikaisemmin töissä sa
halla kolmessa vuorossa. Vuorotyö 
on mukavampaa kuin työnteko seit
semästä neljään, Tiihonen vertaa.

Heliumlaitoksella tehdään he
liumkaasua erilaisten puhtausvaa
timusten mukaisesti. Sukelluskaa
suissa ja magneettikuvauslaitteissa 
tarvitaan mahdollisimman puhdasta 
heliumia. 

Heliumlaitoksella tehdään myös 
erilaisia erikoiskaasuja.

– Erikoiskaasujen tekeminen on 
käsityötä, kaasumäärät ovat pieniä, 
Tiihonen toteaa.

Erikoiskaasuja varten on kaksi 
pientä nesteytintä. Isompi nesteyttää 
kaasua 140 litraa tunnissa, pienempi 
20 litraa tunnissa.

Tiihonen uskoo, että Woikos
kella voi lamapuheet jättää omaan 
arvoonsa.

– Kaasua tarvitaan aina.
Vaikka konepajateollisuudella 

hitsauskaasuja tarvitaan tällä het
kellä vähemmän, vähintäänkin ra
kentajan einesrasiaan suhautetaan 
suojakaasuja ruokatehtaalla tai ba
naaneja kypsytellään etyleenillä.

Mikä Woikoski?
Oy Woikoski Ab on vuonna 
1882 perustettu kaasualan per
heyritys, joka on yhä perusta
jasuvun omistuksessa. Se tuot
taa teollisuus, lääke sekä elin
tarvike ja erikoiskaasuja myös 
vientiin.

Yrityksellä on yhdeksän 
toimipaikkaa, joista uusin on 
Kokkolan ilmakaasutehdas ja 
hiilidioksidin talteenottolaitos. 
Yrityksen liikevaihto on 41 mil
joonaa euroa

Woikoskikonserniin kuu
luu myös Mäntyharjulla sijait
seva WHD Gård, joka on mat
kailu ja hevospalvelukeskus.

Woikoskella oli ensim
mäinen vetyauto käytössään jo 
1930luvulla. Yhtiössä usko
taan vetyautojen yleistymiseen 
ja yhtiöllä on tänä päivänä ve
tyauto testiajossa. Tankkausase
mia on Suomessa tällä hetkellä 
kaksi, Voikosken lisäksi Helsin
gin Vuosaaressa.

 

6900

Täyssynteettinen 
moottoriöljy 5W-40
API SN SM/CF, ACEA A3/B4.
Kanisteri 5 litraa.

114-9540-5

Philips ColorVision 
+ 60 % -polttimot
60 % enemmän tehoa 
vastaavaan tavalliseen 
H-polttimoon verrattuna. 
Väriefekti sininen, vihreä, 
violetti tai keltainen.

1990
3,98 /l

2900
H4

/pr

3590
H7

/pr

Märkä-/kuivaimuri 
1200 W 12 l
- Märkä/kuivasuodatin, voidaan käyttää  
 märkä- ja kuivaimuroinnissa 
 suodatinta vaihtamatta
- Puhallustoiminto
- Verkkojohto 4 m

Ilmavirtaus 2400 l/min
Alipaine 200/20 mbar/kPa

Vakiovarusteet:
- imuletku (1,9 m Ø 36 mm) 
- 2-osainen muoviputki 
- lattiasuulake (harja ja 
 kumilasta vaihtopäällä)
- rakosuulake 
- suodatin 
- pölypussi (paperi)

273-B12

Sulkaparin ostajalle 
3 l lasinpesunestepussi 
kaupan päälle!

UUTUUS

Merkillisen reilu.

fixus.fiMaan laajin varaosaketju!
Autojen varaosien, tarvikkeiden, lisävarusteiden, työkalujen ja autonhoi-
totuotteiden jakeluun ja asennukseen erikoistunut, itsenäisten yrittäjien 
Fixus-ketju on palveluksessasi kautta maan.

Tarjoukset voimassa 30.9.2014 saakka tai niin kauan kuin erää riittää.
Tuotevalikoima saattaa vaihdella myymälöittäin. Osa tuotteista vain toimitusmyyntinä.

Mika Kaarlenpoika ei joudu kovin usein säätämään 
ilmakaasutehtaan venttiileitä käsipelillä.

Matti Tiihonen pitää huolen siitä, että heliumia ei pääse 
karkaamaan varastoinnin ja täyttöprosessin aikana.
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Rakentajien kanta eläkeiän nostoon ja eläkeputken 
poistoon tuli selväksi kahden tunnin valtakunnallisella 
lakolla perjantaina 22. elokuuta.

Heikki Korhonen 
Jukka Nissinen (kuvat)

Perjantaina iltapäivällä toimeen
pantu kahden tunnin työtais
telu oli suunnattu lähinnä Elin

keinoelämän keskusliitolle, suuryri
tysten omistajille ja johdolle. Ne ovat 
ajaneet innolla Suomeen korkeam
paa vanhuuseläkeikää ja eläkeput
ken poistoa. 

Rakentajista selviää kuitenkin 
suoraan työstä eläkkeelle alle 20 pro
senttia. – Minä tiedän yhden kave
rin, joka on päässyt siihen viimeksi 
kuluneiden 10 vuoden aikana, sanoo 
kirvesmies Mika Hast Iin Alaran
nan kylästä.

Kymmenet tuhannet rakentajat 
lähtivät kahvitunnin jälkeen yksi
mielisesti pois työpaikoiltaan vaa
tiessaan kunnollista eläkeratkaisua. 
Suomen rakennustyömaat ja tuotan
tolaitokset hiljenivätkin lähes täy
dellisesti. 

Rakennusteollisuus RT pitää 
Rakennusliiton julistamaa lakkoa 
valitettavana ja väärin suunnattuna. 
Liitto ei kuitenkaan pitänyt lakkoa 
”laittomana”. Se olisikin ollut väärä 

tuomio, sillä lakko oli rakennusteol
lisuuden työntekijöiden poliittinen 
mielenilmaus, joka ei kohdistunut 
voimassaolevaan työehtosopimuk
seen. Työtaistelu oli siis laillinen. 

Kysymys on jäsenistön osal
listumisesta poliittiseen keskuste
luun, jota käydään eläkepolitiikasta, 
työssä jaksamisesta ja kansantalou
den vastaisesta kestävyydestä tai 
kestävyysvajeesta.

Rakennusliiton julistamaan kah
den tunnin työtaisteluun ottivat osaa 
niin järjestäytyneet kuin järjestäyty
mättömätkin rakentajat. Samoin mu
kana oli myös muiden liittojen kuin 
Rakennusliiton jäseniä. Muissakin 
liitoissa on paljon rakentajien kanssa 
samalla tavalla ajattelevia, jotka eivät 
hyväksy eläkeiän nostoa. 

– En usko, että jaksan raken
nustöissä edes 63vuotiaaksi, ku
vasi mittakirvesmies Pekka Mika-
lunnas,46, Vantaan Kivistön asun
tomessualueella tilannetta. Hän on 
nuoresta iästään huolimatta käynyt 
lävitse jo kuntoutuksia, kun kroppa 
reistailee.

Rakentajien kahden tunnin 
työnseisauksesta meni erittäin hy

Rakentajien eläkekanta 
tuli selväksi lakolla

vin tieto perille ja mukaan lähdet
tiin mielellään.

– Kyllä porukka ymmärtää hy
vin, miksi tällaista mielenilmai
sua tarvitaan, sanoo työsuojeluval
tuutettu Jari Haatanen YIT:n työ
maalta Vantaan Tikkurilasta.

– Meillä on 10 hengen työpo
rukassa nyt vain yksi yli 60vuotias 
kaveri.

Tikkurilassa lähdettiin pois 
töistä lähes 100prosenttisesti.

Nosturinkopista laskeutui alas 
myös kuljettaja Sami Lindroos.

Jari Haatanen: 
Lakon syyt ymmärretään hyvin.

Rakentajat lähtivät koko Suomessa pois töistä jo iltapäivän kahvitunnilta. 
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Rukan rinteeltä Rinteelle
Eläkeiän nosto nousi ensi kerran esille vuonna 2009, kun pääminis
terinä toiminut Matti Vanhanen sai ajatuksen Rukan rinteillä. Hän 
esitti, että muutos tehtäisiin 12 vuodessa vuodesta 2011 lähtien. Tä
män mukaan vuonna 2022 eläkeikä olisi ollut 65 vuotta.

SAK, STTK ja Akava teettivät keväällä 2009 tutkimuksen suo
malaisten suhtautumisesta eläkeiän nostoon. Palkansaajajärjestöjen 
teettämä tutkimus totesi, että 70 prosenttia suomalaisista vastustaa 
eläkeiän nostamista asteittain 65 vuoteen. Ehdottomiksi vastustajiksi 
ilmoittautuu 49 prosenttia ja jossain määrin vastustajiksi 21 prosent
tia. Eläkeiän noston kannattajia on 22 prosenttia.

Ennen viime eduskuntavaaleja sosialidemokraattien Jutta Urpi-
lainen ilmoitti, ettei SDP mene hallitukseen, joka nostaa eläkeikää. 
Nyt Urpilainen ei ole hallituksessa, mutta SDP on. Nykyinen valtio
varainministeri, Pron expuheenjohtaja Antti Rinne oli tuolloin vah
vasti korotusta vastaan. 

SAK, STTK ja Akava keräsivät myös suomalaisten nimiä eläke
iän korotusta vastustavaan adressiin. Siihen tuli hetkessä yli 100 000 
suomalaisen nimi. Adressissa vaadittiin hallitusta muuttamaan pää
töstä, jonka mukaan vanhuuseläkkeen ikäraja nousee 63 vuodesta 
65 vuoteen. 

SAK:n hallitus on tehnyt neljä kertaa päätöksen, jonka mukaan 
eläkeiän nosto ei ole vaihtoehto. Viimeksi ottaessaan kielteisen kan
nan SAK:n hallitus totesi, että hallitus ”aikoo työntää kätensä syvälle 
eläkeikää lähestyvien palkansaajien taskuihin”.

Kouluttautumalla
verkostoitumista  
     varmuutta 
     voimaa

Lähetä ay-kurssihakemuksesi (löydät kotisivuiltam-
me tai aluetoimistosta) viimeistään 3 viikkoa ennen 

joko sähköisesti koulutus@rakennusliitto.fi tai   
lähetä osoitteeseen Rakennusliitto/ kurssisihteeri

PL 307, 00531 Helsinki
Pyydäthän työnantajaltasi  merkinnät niihin  

kurssihakemuksen kohtiin, jotka  
käsittelevät ansionmenetystä ja opintovapaata.  

Peruskurssin eri osille riittää yksi hakemus,  
merkitse siihen kurssien ajankohdat.  

Lisätietoja:
koulutus@rakennusliitto.fi 
Juhani Lohikoski  puh. 050 366 1171
Sissi Kähkönen puh. 020 774 3076

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PERUSKOULUTUS Kiljavalla 
13.- 14.10. Yhteysmieskurssi
13.- 15.10. Luottamusmiesten peruskurssi osa 1

13.- 15.10. Työsuojeluvaltuutettujen peruskurssi osa 1 

3.- 4.11.     Luottamusmiesten peruskurssi osa 2

3.- 4.11.     Työsuojeluvaltuutettujen peruskurssi osa 2

27- 29.10.  Työsuojeluvaltuutettujen peruskurssi osa 3

24.- 26.10. Järjestöjohtaminen, Oulu, osa 1

28.- 30.11. Järjestöjohtaminen, Oulu, osa 2

3.- 7.11.     Työoikeuden peruskurssi, Siikaranta 

10.- 12.11. Luottamusmiesten jatkokurssi,Kiljava osa 1

8.- 10.12.   Luottamusmiesten jatkokurssi, Kiljava osa 2 

15.- 16.11. Osastojen kotisivukurssi, Kiljava

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PERUSKOULUTUS Oulussa, 
Hotelli Edenissä 
24.- 25.11. Yhteysmieskurssi
24.- 26.11. Luottamusmiesten peruskurssi osa 1

24.- 26.11. Työsuojeluvaltuutettujen peruskurssi osa 1 

15.- 16.12.  Luottamusmiesten peruskurssi osa 2

15.- 16.12.  Työsuojeluvaltuutettujen peruskurssi osa 2

– Nostot loppuivat tältä päivältä. 
Jos alas jäi joku, niin saa tulla muu
ten toimeen.

Rakennusliitto julisti kahden 
tunnin yleislakon rakennusaloille 
kannustaakseen palkansaajapuolen 
eläkeneuvottelijoita. Rakentajien 
mielestä vanhuuseläkkeen alaikära
jaa ei saa nostaa 63 vuodesta ja elä
keputkea ei ole varaa katkaista.

Rakennusliitto ja sen jäsenet 
ovat todenneet painokkaasti, että  
hyvin harvat jaksavat raskaissa 
töissä yli 63vuotiaaksi. Parhaillaan 
menossa olevissa eläkeneuvotte
luissa ratkaistaan suomalaisten pal
kansaajien eläkeikä vuosiksi. Uudis
tuksen on määrä tulla voimaan vuo
den 2017 alusta.

– En usko, että jaksan 
edes 63-vuotiaaksi, Pekka 
Mikalunnas sanoi.

– Kuskit istuvat ja 
jaksavat yleensä vähän 
paremmin kuin muut 
rakentajat, Sami 
Lindroos totesi.
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Vielä vuosituhannen vaihteessa Australian rakennustyömailla kuuli paljon  
suomen kieltä. Nykyään Suomesta hakeudutaan kengurumaahan töihin  
etupäässä tiedon käsittelyalalle.

Jaakko Jaskari, teksti ja kuvat

Rutistuneen paperipussin muo-
toa tavoittelevaa rakennusta 
verhoillaan tiilillä Sydneyn 

Chinatownissa, Australiassa. Yli-
opiston kauppatieteellisen tiedekun-
nan rakennuksen toivotaan valmis-
tuessaan haastavan turistinähtävyy-
tenä jopa maailmankuulun Sydneyn 
oopperatalon. Kahden eri sukupol-
ven rakennusmiehet, Jani Suomi-
nen (40) ja Jukka “Charlie” Salli 
(64), tähyilevät ylöspäin.

– Vielä vuosituhannen vaihtees-

sa Australiassa oli ainakin tuhat suo-
malaistaustaista rakennustyönteki-
jää. Nykyään on vaikea löytää edes 
50 kaveria. Suurin osa on jäänyt 
eläkkeelle ja muuttanut Gold Coas-
tille. Töitä riittäisi edelleen vaikka 
kuinka paljon, mutta ala ei näköjään 
enää kiinnosta suomalaisnuoria, Sal-
li sanoo.

Salli saapui Australiaan työn 
perässä vuonna 1969. Lento maksoi 
hänelle 20 dollaria, loput kustansi 
Australian valtio. Espoosta lähtenyt 
nuorimies työskenteli ensimmäi-
sen vuoden Melbournessa autoteh-

taalla ja asettui tämän jälkeen Syd-
neyyn rakennusalalle. Työsuojelusta 
ei tuolloin ollut tietoakaan.

– Ei ollut minkäänlaisia teli-
neitä, ei mitään suojaa. Jopa 40-ker-
roksisia rakennuksia tehdessä oppi 
varovaiseksi. Kaikesta huolimatta 
en nähnyt ainoatakaan kuolemanta-
pausta.

Salli on käynyt Suomessa lomalla 
kahdeksan kertaa Australiaan muut-
tonsa jälkeen. Hän on silmäillyt 
synnyinmaansa työmaita ohi kulki-
essaan. Sallin mukaan Australiassa 
ollaan työsuojelussa nykyään Suo-

mea tiukempia – ainakin isompien 
rakennuttajien työmailla. 

Salli erikoistui onnekseen jo 
varhaisessa vaiheessa hissikuilui-
hin liittyviin työtehtäviin. Niitä voi-
vat tehdä iäkkäämmätkin kaverit, 
jotka eivät enää jaksa nostella pai-
navia kuormia. Vaikka Sallilla riittää 
edelleen töitä, hän tekee niitä enää 
satunnaisesti.

– Suomessa rakennustöissä käy-
tetään paljon enemmän valmiita ele-
menttejä. Australiassa valetaan be-
tonia suhteellisesti enemmän käsi-
työnä.

Työn laatu Australiassa
Suomessa on viime vuodet käyty 
keskustelua työn laadun paikoit-

Suomalaistaustainen 
rakennustyöläinen Australiassa 
– katoava luonnonvara?

Jani Suominen ja Jukka Salli.
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taisesta romahtamisesta rakennus-
alalla. Suominen ja Salli toteavat kii-
reen kuuluvan työkulttuuriin myös 
Australiassa. Aikataulut viritetään 
tarkoituksella liian tiukoiksi, jotta 
niissä pysytään. Välillä ollaan päivä 
tai kaksi myöhässä. Rakennuttajat 
paikkaavat myöhästelyä tuomalla 
lisää työmiehiä kohteisiin.

– Työturvallisuus kärsii aina en-
simmäisenä. Sata työntekijää ei voi 
tehdä turvallisesti töitä sellaisessa 
kohteessa, johon mahtuu vain 50 
työntekijää, Suominen toteaa.

– Isommat rakentajat pyrkivät 
onneksi pitämään laadusta kiinni. 
Pienemmillä ja villeillä urakoitsi-
joilla työn laatu ja työturvallisuus 
saattavat vaihdella paljonkin.

Sallin aloittaessa Sydneyssä 
vuonna 1970 tehtiin töitä myös urak-
kapalkalla. Nykyään ammattiliitot 
pitävät tuntipalkkauksesta tiukasti 
kiinni. Työtä riittää miesten mukaan 
rakennusalalla vaikka kuinka paljon. 
Työlupien tulee olla kunnossa ennen 
maahan saapumista. Australiaan vir-
taakin rakennustyöläisiä eri puolilta 
maailmaa. Erityisesti arabimaista tu-
levat tekevät töitä kuuleman mukaan 
jopa puolella palkalla. Joissain pie-
nemmissä rakennusfirmoissa siirto-
laistyöläisille maksetaan pimeästi 
käteisenä. Suominen ihmettelee, mi-
ten se on mahdollista.

– Juuri palkkojen polkeminen 
haittaa elinkeinoa monella tasolla. 

Suomisen perhe muutti Aust-
raliaan hänen ollessaan 4-vuotias. 
Ammattikoulusta valmistuttuaan 
nuorimies toimi rakentajana ja ura-
koitsijana. Suominen katsoo vähäi-
semmällä työkokemuksellakin va-
rustettujen pääsevän alan töihin, jos 
vain motivaatiota riittää. Useimmat 
oppivat muutamassa päivässä mo-
nenlaiset perushommat. 

– Työvalvojana minun tulee pys-
tyä kertomaan yksinkertaisimmalle-
kin työntekijälle selkeästi, mitä tä-
män tulee tehdä. Ohjeet kuitataan 
ymmärretyiksi ja vasta sitten pääsee 
hommiin. Työalueen tulee olla yhtä 
turvallinen kaikille.

Suomalaisten maine
ammattiliittojen
vastustajana
Suominen ja Salli kuuluvat raken-
nusalan liitto CMFEU:n. He muis-
televat huvittuneena aiempien suku-
polvien suomalaisten kielteistä suh-
tautumista ammattiliittoihin. Salli 
kertoo liitoilla olleen viime vuosi-
tuhannen puolella selkeä, vahva ote. 
Viime vuosikymmenellä tapahtunut 
järjestäytymisasteen romahdus on 
heikentänyt liittojen yhteiskunnal-
lista valtaa.

– Aikoinaan 1980-luvulla ei 
päässyt työmaan portista sisään, 
jollei ollut esittää ay-jäsenkorttia. 
Nykyään se on mahdollista. Suurin 
osa kuuluu silti edelleen liittoon.

Harva rakennusfirma vastuste-
lee, kun liiton tarkastaja astuu por-
tista sisään. Suomisen mukaan sitä 
vähemmällä päästään, mitä vähem-
män yhteistyössä vetkutellaan. Jos 
huomautettavaa löytyy, työt voivat 
pysähtyä jopa useaksi päiväksi. 

– Aina löytyy jotain huomautet-
tavaa. Asenteesta riippuu, miten tar-
kastajat suhtautuvat kohteeseen.

Salli kehuu ammattiliittojen 
saavutuksia. Hänen työuransa ja 
ammattiliiton jäsenyyden aikana on 
työskentelyoloihin tullut konkreetti-
sia parannuksia.

– Aikoinaan 1970-luvulla ei ol-
lut taukoa varten työmaaparakeita, 
ei edes käsienpesupaikkaa!

Rennot Aussit
Suomalaiset mieltävät itsensä kan-
saksi, joka ottaa työnteon aivan liian 
vakavasti. Australialaisilla on sen si-
jaan maine rentona porukkana. Il-
masto on miellyttävä läpi vuoden ja 
paikalliset tuntuvat todella nauttivan 
elämästä.

Kysyn Sallin ja Suomisen mie-
lipidettä asiaan. Miehet puistele-
vat päätään ja naureskelevat. Suo-
misen mukaan Australiassa todelli-
nen työviikko on tilastojen mukaan 
länsimaiden pisimpiä. Moni huh-

Palkkaluokka 
ja työajat
Suominen kertoo ammattilai-
sen viikkopalkan liikkuvan 
verojen jälkeen 1 000–1 200 
Australian dollarin välillä. Pal-
kan lisäksi tulevat ylityölisät 
sekä kesälomarahat. Lain mu-
kaan työpäivän pituus on 8 tun-
tia, mistä kertyy 36 tuntia vii-
kossa. Kerran kuussa on yli-
määräinen vapaapäivä ”roste-
red day off”. Työpäivät alkavat 
kello 7, jotta rakennustöiden 
melu ei häiritse ympäristöä. 
Puolen tunnin ruokatauko kello 
12 on palkaton. Sallin ja Suo-
misen mukaan Australiassa saa 
tehdä ylitöitä niin paljon kuin 
mielii – tai pomo sallii.

– Lomansa saa pitää mihin 
tahansa vuodenaikaan. Useim-
mat pitävät joulusta lähtien pa-
risen viikkoa lomaa, Suominen 
toteaa.

Yliopiston kauppatieteellisen tiedekunnan rakennuksesta toivotaan uutta 
turistinähtävyyttä Sydneyn Chinatownissa, Australiassa. Rakennuksen on 
suunnitellut yhdysvaltalainen Frank Gehry.

kii  lauantaitkin ylitöissä. Monesti 
vapaalla pubissakin puhutaan työ-
asioista, stressi on monen riesa.

– Suomessa ei sentään raken-
nusalalla tehdä töitä lauantaisin, ku-

ten täällä usein tehdään. Suomalais-
ten ei siis kannata potea tässä asiassa 
huonoa omatuntoa, Salli virnistää ja 
iskee silmää.

– Koska tulet viimeistelemään hissimme Charlie? 
– Parin viikon päästä nähdään, pojat!
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Raksanuoret-lehdessä tuivertaa syksyn aikana muutoksen tuuli. Vanhan  päätoimit-
tajan, Henri Karvisen, siirtyessä kohti uusia haasteita, uudeksi päätoimittajaksi 
valittiin Suvi Partinen.

Maija Ulmanen  
Jukka Nissinen, kuva

-Tulin juuri työmaalta, sanoo 
hieman väsyneen kuuloinen 

kirvesmies puhelimeen. 
Nuori kirvesmies ei ole vain 

työmaa-ammattilainen, vaan hänet 
on valittu juuri Raksanuoret-leh-
den uudeksi päätoimittajaksi. Suvi 
Partisen valitseminen päätoimitta-
jaksi on historiallinen tapahtuma; 
lehdessä ei ole ollut koskaan aikai-
semmin naispäätoimittaja. Henri 
Karvisen lähtiessä takaisin opis-
kelumaailmaan, oli Partisen valinta 
itsestäänselvyys. Onhan uusi pää-
toimittaja ollut aktiivisesti mukana 
Raksanuorten toiminnassa jo vuo-
desta 2009.

– Muistan, että aivan opintojen 
alussa Raksanuorilla ei ollut juuri 
minkäänlaista toimintaa Hämeenlin-
nassa. Pikku hiljaa Lindstedin Mi-
kon pannessa isot pyörät pyörimään, 
alkoi toiminta kasvaa. Aloin käydä 
erilaisissa valtakunnallisissa tapah-
tumissa ja tutustumaan porukkaan. 
Ihmiset ne lopulta vetävät mukaan 
toimintaan.

Laaja käsitys jäsenten
tarpeista
Partinen on ollut aktiivisena Raksa-
nuorten toiminnassa reilun neljä 
vuotta. Näinä vuosina kerkeäväi-
nen nainen on ollut monessa mu-
kana ja saanut laajan käsityksen 
siitä, minkälaisia tarpeita jäsenillä 
on ja kuinka toimintaa pystyisi ke-
hittämään. Tämä tulee varmasti nä-
kymään uuden päätoimittajan ot-
teessa. Onhan seuraavaksi ilmes-
tyvä Raksanuoret-lehti Partisen seit-
semäs lehti, jonka teossa hän on ol-
lut mukana.

– Itse en päätoimittajuutta hake-
nut, en halunnut ängetä,  vaan Raksa-
nuoret-lehden työryhmä esitti minua 
paikkaan. Mukavalta se kuitenkin 
tuntuu, että valintani sai kannatusta, 
Partinen sanoo.

Kaverit tärkein syy 
aktiivisuudelle
Raksanuoret tekevät kahdesti vuo-
dessa ilmestyvää lehteään työpaja-
tyyliin. He kokoontuvat Siikaran-
taan lehdentekokurssille, jonne mah-

tuu 15–20 innokasta jäsentä. Kurs-
silla harjoitellaan lehden taittoa, la-
vasteiden rakentamista ja juttukeik-
kojen tekemistä. 

– Kaverit ovat ehdottomasti se 
syy, miksi lähdin alunperin mukaan 
lehden toimitukseen. Vaikka olen 
aina pitänyt kirjoittamisesta, on itse 
juttujen tekeminen minulle toissijai-
nen syy olla toiminnassa mukana, 
päätoimittaja toteaa.

Kysyttäessä, kuinka päätoimit-
tajanvaihdos tulee näkymään itse 
lehdessä, vastaus on heleä naurah-
dus.

– En ole miettinyt vielä yhtään 
asiaa. Ajattelen pikemminkin niin, 
että minun konkreettisin näkymiseni 
päätoimittajana on pääkirjoituk-
sessa. Siinä pystyn ottamaan kantaa 
ajankohtaisiin asioihin. Tietenkin 
tulevaisuudessa tulee mietittyä hie-
man tarkemmin sitä, mistä kirjoitan 
ja miten, Partinen toteaa.

Jokainen päätoimittaja tekee 
lehdestä oman näköisensä. Partinen 
ei kuitenkaan lähde ottamaan kan-
taa siihen, kuinka lehti mahdollisesti 
muuttuisi hänen aikanaan. 

– Täytyy muistaa, että teemme 

lehteä yhdessä. Unohtamatta tieten-
kään myöskään sitä, että päätoimit-
tajan sana on laki! Juttuideoita en 
lähde juurikaan muuttamaan. 

Ainut asia, mikä tuoretta päätoi-
mittajaa hieman painaa, on se, että 
lehdentekopaikka on näillä näkymin 
vielä auki. 

– Täytyy herätellä keskustelua 
siitä, missä lehdentekokurssi voitai-
siin tulevaisuudessa järjestää. Siika-
rannan tulevaisuus on auki ATK-ti-
lojen puuttumisen takia.

Lehden kantavia teemoja on aina 
ollut, että nuoret tekevät nuorille leh-
teä. Nuoret kirjoittavat asiois ta, jotka 
kiinnostavat heitä itseäänkin. Ajan 
hermolla pysyminen on lehdenteki-
jöille tärkeää. Tästä linjasta haluaa 
pitää kiinni myös uusi päätoimittaja.

– En voi kuitenkaan olla myön-
tämättä, etteikö päätoimittajapestin 
parhaimpia puolia olisi delegoinnin 
riemu. Jaamme suurimman osan 
töistä toimitustyöryhmän kokouk-
sissa, mutta pääsen kuitenkin vai-
kuttamaan joihinkin asioihin jäl-
kikäteen. Keskittyessäni pääkir-
joitukseen annan jollekin toiselle 
työryhmäläiselle mahdollisuuden 
näyttää kyntensä. Totta kai nautin 
myös siitä, että jossain tapauksissa 
pääsen vihdoinkin nakittamaan ka-
vereitani, Partinen toteaa päättäväi-
sesti.

Raksanuoret-lehden uusi päätoimittaja: 
”Nakittamisen riemua”

– Sinä tarvitset Henri Karvinen tulevaisuudessa enemmän anatomiakirjaa ja minä porakonetta, toteaa Suvi Partinen.
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Jukka Nissinen

Benji-hyppyjä, allasbileitä, hyviä 
keskusteluja sekä paljon muuta. 
Elokuun viimeisenä viikonloppuna 

ammattiliitto Superin nuorten ja Raksa-
nuorten yhteinen SuPer Raksapäivät -ta-
pahtuma piti sisällään monenlaista  menoa.

– Ay-toiminta ei saa olla vain ryppyot-
saista tekemistä. On hyvä, että benji-hyp-
pypaikka on siirretty nurmikolle, nyt ei tule 
asfaltti-ihottumaa, SuPerin puheenjohtaja 
Silja Paavola kiitteli tapahtuman alussa 
alastulopaikan vaihtoa.

Benji-hyppy olikin suosituin ulkoilu-
laji, hyppykoriin oli koko ajan jonoa.

– Benji oli kaikkein mieleenpainuvin 
kokemus, ensimmäistä kertaa mukana ol-
lut hämeenlinnalainen Oula Hakaste vah-
vistaa.

Mieleenpainuvasta hypystä löytyi to-
disteeksi vielä kuva raksanuorten face-
book-sivuilta. Tämän jutun kirjoitusvai-
heessa tiistaina nassukirjaan oli ladattu ta-
pahtumasta reilu sata kuvaa.

– SuPer Raksapäivät oli hyvin järjes-
tetty ja mukava tapahtuma, Hakaste toteaa.

Oula Hakaste pitää itseään vähän 
ujona, mutta Siikarannassa tutustui uusiin 
ihmisiin. Hämeenlinnan kaupungilla maan-
rakennusalan työssäoppimisjaksolla har-
joitteleva Hakaste aikookin osallistua seu-
raavaan Hämeenlinnan alueen Raksanuori-
tapahtumaan.

– Ensi kuussa on luvassa Tallinnan 
reissu, Hakaste sanoo.

Taivaalle oli koko ajan jonoa
SuPer Raksapäivät täytti Siikarannan iloisella hälinällä jo neljättä  kertaa.

Benjissä 
maaliintulo 
oli varmaa.

SuPer Raksapäivien osanottajat olivat aktiivisesti mukana kaikissa tapahtumissa.
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Lisää benji-hyppyaikaa!
Myös Honkajoelta SuPer Raksapäi-
ville tulleelle rakennusmies Mikael 
Haapalalle benji-hyppy oli reis-
sun kohokohta. Haapala toivookin, 
että seuraavilla SuPer Raksapäivillä 
hyppyaikaa pidennettäisiin.

– Allasbileet ja niiden jälkeiset 
juhlat olivat tapahtuman toiseksi pa-
rasta antia.

Aivan haavereitta tapahtuma ei 
mennyt. Köydenvedossa pomppu-
linnassa tuli sen verran liukas lähtö, 
että niska ja selkä pääsivät pikkuisen 
venähtämään.

Haapala sai tietää SuPer Raksa-
päivistä Raksanuorten nettisivuilta 
ja facebookin kautta. Raksanuorissa 
Haapala on ollut mukana nelisen 
vuotta ammattikouluajoista lähtien. 
Honkajoki sattuu raksanuorten tou-
huissa Seinäjoen ja Porin välimaas-
toon. 

– Jos Seinäjoelle ja sen lähialueel- 
la järjestetään tapahtuma, Honkajoki 
jää jo ulkopuolelle, Haapala harmit-
telee. 

Väli-Suomen nuorisotyöntekijä 
Ida Kuikka muistuttaa, että tapah-
tumiin osallistumisessa ei vedetä ra-

joja viivottimen tai kilometrimäärän 
mukaan.

– Nuorisotoimintaa on siellä, 
missä on aktiivista porukkaa. Alueen  
nuoret voivat tällaisissa tapauksissa 
valita, minkä paikkakunnan tapahtu-
missa haluavat olla mukana, Kuikka 
sanoo.

Siikarannassa osattiin Haapalan 
mielestä juhlia oikealla meiningillä. 
Uusia tuttavuuksia syntyi ihan itses-
tään muun ohjelman ohessa.

– Jos seuraavien SuPer Raksa-
päivien aika sopii työvuoroihin, tu-
len tapahtumaan toistekin.

Enemmän ulkoleikkejä!
Myös superilaiset pitivät benjiä par-
haana ohjelmanumerona.

– Ensin meidän piti mennä ka-
verin kanssa yhdessä, mutta sit-
ten päätimmekin hypätä yksitellen, 
Jenni Hiltunen kertoo.

Kehitysvammaisten kanssa 
työskentelevä lähihoitaja Hiltunen 
on kotoisin Rovaniemeltä ja Super 
Raksapäiville hän lähti neljän hyvän 
ystävänsä kanssa.

– Olin ensimmäistä kertaa Sii-
karannassa, se oli mahtava paikka. 
Meillä oli kuuden hengen hotelli-
huone. Tutustuimme uusiin ihmisiin. 

Paikalla oli myös Hiltuselle en-

nestään tuttua porukkaa.
– Viime vuonna SuPer Raksa 

-tapahtuma järjestettiin myös Ylläk-
sellä. Siellä ohjelmassa oli enem-
män yhteisiä ulkoleikkejä, kaipasin 
samanlaista yhdessä tekemistä myös 
Siikarannassa. 

Hiltusen mielestä leikkipulmia 
yhdessä ratkomalla tutustuisi kes-
kusteluryhmiä paremmin uusiin ih-
misiin. Keskusteluryhmästä nousi 
kuitenkin uusi idea ay-tiedon levit-
tämiseen

– Saimme kuulla, että SuPerissa 
on mahdollista ryhtyä liiton yhdys-
henkilöksi työpaikallaan. Melkein 
kaikki meidän porukastamme päät-
tivät, että alamme siihen hommaan.

Rovaniemellä superilaiset ovat 
järjestäneet yhdessä Raksanuorten 
kanssa pikkujouluja. Tämän vuo-
den pikkujoulukuvioita ei ole vielä 
päätetty.

– Olemme käyneet pelaamassa 
paintballia raksalaisten kanssa. Se 
oli aika hurjaa, Hiltunen kehui väri-
kuulasodan hyviä puolia. 

Neljättä kertaa järjestettyjen 
SuPer Raksapäivien suosio on koh-
dillaan, sillä Raksanuorten oma 80 
osallistujan kiintiö meni kaupaksi 
parissa viikossa maaliskuussa. Su-
perilaisia oli Siikarannassa saman 
verran.

Ilkka Kivimäki, Anne Peuhkurinen ja Katja Katisko vetivät yhtä keskusteluporukkaa. Ay-toiminnan ei tarvitse olla tylsää, SuPerin  
Silja Paavola muistutti.

Oula Hakaste (vas.) ja Mikael Haapala olivat SuPer Raksapäivillä ensimmäistä 
kertaa.

Rodeossa kahdeksan sekunnin 
suoritus oli jo hyvää tasoa.

Gladiaattorikamppailussa toinen 
vastustajista pyllähti pehmeästi.

Jenni Hiltunen pärjäsi hyvin köydenvedossa.
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Homekoiran käytöstä on tullut yhä suositumpaa ja homekoirayrittäjien määrä 
 kasvaa koko ajan. Yrittäjien toimintatavoissa on kuitenkin suuria eroja. Suomen 
Homekoirayrittäjät ovatkin nyt luomassa tasontarkastusjärjestelmää homekoirille  
ja niiden ohjaajille. Tasotestin avulla halutaan yhtenäistää yrittäjien työkäytäntöjä  
ja tuoda alalle luotettavuutta. 

Homekoirayrittäjille 
tulossa yhteinen tasotesti

Mari Tikkunen

Viimeisten kahdeksan vuoden 
aikana homekoirayrittäjien 
määrä on yli kolminkertais-

tunut noin kolmeenkymmeneen yrit-
täjään. Yrittäjiltä ei kuitenkaan vaa-
dita pakollista koulutusta. Työtavat 
eroavatkin Suomen Homekoirayrit-
täjien puheenjohtajan Jussi Grön-
manin mukaan suuresti. 

– Osa painottaa tutkimuksissaan 
vain koiran ilmaisuja. Osa taas kes-
kittyy ilmaisujen perusteella myös 
esimerkiksi ilmanvaihtoon ja raken-
teisiin. Tasontarkastuksella pyritään 
saamaan yhtenäinen malli siitä, 
mitä koirakon tulee vähintään osata. 
Tämä luo alalle uskottavuutta ja te-
kee sitä kautta homekoiratutkimuk-
sesta luotettavan tutkimusmenetel-
män muiden menetelmien joukossa. 

Testausjärjestelmän rakentami-
nen aloitettiin keväällä. Valmiina se 
on lokakuun lopussa, jonka jälkeen 
testi otetaan valtakunnalliseen käyt-
töön. 

Testijärjestelmän luomisesta 
vastaa Suomen Homekoirayrittäjät ja 
sitä rahoittaa valtakunnallinen Kos-
teus- ja hometalkoot. Jatkossa tes-
tauksesta huolehtii Suomen Home-
koirayrittäjät ja sen nimeämä tason-
tarkastustoimikunta, johon kuuluu 
yrittäjien lisäksi kuntotutkimus- ja 
rakennusterveysalan ammattilaisia.

Yrittäjät suhtautuneet
testaukseen hyvin
Testausjärjestelmää rakennetaan pi-
lottitestillä, johon kuuluu käytännön 
koe ja kirjallinen koe. Pilottitestin 
perusteella arvioidaan testin toimi-
vuus käytännössä. Mukana pilotti-
testauksessa on kuusi koirakkoa. 

– Alkuperäisen testin on suorit-
tanut neljä koirakkoa minä mukaan 
lukien. Nyt kokeilemme testiä suu-
remmalla otannalla, että näemme, 
onko siihen tarpeen tehdä muutok-
sia, Grönman kertoo. 

Yrittäjät ovat suhtautuneet ta-
sotestiin myönteisesti. Halusta ke-
hittää toimintaa kertoo myös vajaa 
vuosi sitten perustetun Suomen Ho-
mekoirayrittäjät ry:n saama vastaan-
otto. 

– Tarve ammattimaiselle yhdis-
tykselle, joka valvoisi yrittäjien etuja 
sekä kouluttaisi ja testaisi koiria, oli 
suuri. Olin mukana Kosteus- ja ho-
metalkoiden työryhmässä luomassa 
tulosten raportointimallia ja ohjeita 
kuluttajalle sekä toimittajalle. Myös 
työryhmän silloin saaman palaut-
teen mukaan organisointi yrittäjien 
kesken oli suotavaa.

Homekoirien käyttö
kunnissa lisääntymässä
Vaikka Suomessa käytettiin home-
koiria jo 1990-luvulla ja niin sanot-
tuja lahokoiria sitäkin aiemmin pai-
kantamaan lahoja sähkötolppia, ei 
koiran hajuaisti vieläkään vakuuta 
kaikkia. 

– Asenteet ovat muuttuneet pa-
remmiksi, mutta epäilijöitäkin löy-

Sileäkarvainen kettuterrieri Kerttu 
ilmaisee löytönsä ohjaajalleen Ville 
Heikkiselle raapimalla hajukohtaa.
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 Koiralla ongelmat
esille rakenteita rikkomatta
Kouvolassa homekoirien apuun tur-
vaudutaan säännöllisesti. Pesonen 
käyttää koiraa julkisissa kaupungin 
kiinteistöissä noin 5–10 kohteessa 
vuosittain.

– Yleensä käytämme koiraa alku-
kartoituksessa ennen varsinaisia ra-
kenteellisia kuntotutkimuksia. Näin 
pystymme kohdentamaan, mistä ra-
kenteita lähdetään avaamaan. 

Pesonen käyttää koiran kuonoa 
hyväkseen myös rakennusterveys-
asiantuntijan tehtävissään. 

– Vuosittain yksityisiä kohteita 
on noin sata ja julkisia noin viisi-
kymmentä kappaletta. Koiraa on 
käytetty näistä tapauksista noin 10–
15 prosentissa. 

Koirien etuna muihin mene-
telmiin nähden on, että ne löytävät 
erityisesti rakenteen sisällä piilossa 
olevia vauriokohtia. 

– Tästä on apua etenkin suuria 
rakennuksia tutkittaessa. Tulosten 
tulkinnassa täytyy kuitenkin käyt-
tää sisäilma-asiantuntijaa, koska 
aina kyse ei ole kosteusvaurioista. 
Osa havainnoista tulee rakenteiden 
kautta ilmavuotokohdista, kuten 
maaperästä. Kyse ei ole silloin kos-
teusvauriosta, vaan rakenteen tiivi-
ydestä.

Koira voi myös haistaa esimer-
kiksi jo kuivuneen homeen, jota ei 
kosteusmittauksilla voida löytää. 
Julkisten rakennusten kosteuson-
gelmat ovat Suomessa hyvin ylei-
siä. Pesosen mukaan rahaa kiinteis-
töjen ylläpitoon ei ole riittävästi ja 
korjausvelka kasvaa koko ajan. 

– Nyt pitäisi tehdä päätöksiä pal-
veluverkoista ja siitä, mitkä raken-
nukset pidetään kunnossa, mitkä pu-
retaan ja mitkä rakennetaan uusiksi. 
Muutoin voimme olla vaikeuk sissa.

Ville Heikkinen ja kettuterrieri Kerttu ovat 
yksi koirakoista, joka on päässyt Suo-

men Homekoirayrittäjien tasontarkastustesti-
ryhmään. Kajaanilainen Heikkinen Kainuun 
Homekoirapalvelusta kouluttautui homekoi-
rayrittäjäksi Keski-Pohjanmaan maaseutuo-
piston Kannuksen yksikössä. Koulutus kesti 
puolitoista vuotta.

– Koulutuksen lisäksi sain oppia ja neu-
voja myös virkakoirien ohjaajilta ja kokeneilta 
homekoirayrittäjiltä, Heikkinen kertoo.

Hän on jo aiemmin työskennellyt virka-
koirien parissa ja harrastanut koiria pitkään. 

– Tiesin koirien uskomattoman hajuaistin 
mahdollisuuksista ja halusin hyödyntää ko-
tona valmiiksi olevia koiria muuhunkin kuin 
harrastekäyttöön. Aloin lehtijutun innoitta-
mana selvittää asiaa ja totesin, ettei Kainuun 
alueella vielä silloin ollut homekoiria.

Vaikka homekoira voi olla minkä rotuinen 
tahansa, käyttää Heikkinen työssään ainoas- 
taan sileäkarvaisia kettuterriereitä. Esimer-
kiksi 3-vuotias Kerttu on ollut tekemisissä 
homeiden hajujen kanssa noin kaksi vuotta.

– Kettuterrieri on osoittautunut hyväksi 
roduksi home-etsintään. Se on mielettömän 
sitkeä työntekijä ja sen työmoraali on korkea. 
Se on myös omatoiminen ja itsenäinen. Ket-
tuterrieri työskentelee, koska itse haluaa, ei 

miellyttääkseen ohjaajaa. Tässä lajissa koira 
ei saa olla kovin herkkä tai paineistuva, vaan 
sen on kestettävä enemmän kuin esimerkiksi 
huumekoiran. 

Myös terrierin pieni koko on eduksi ho-
mekoiralle. Etsinnät tehdään usein ihmisten 
koteihin, missä on paljon tavaroita ja ahtai-
takin tiloja. 

– Pieni koira pääsee liikkumaan ah-
taissa  paikoissa luonnollisesti ja helposti ja 
rohkeana rotuna kettuterrieri vaikka raivaa 
tiensä hajun lähteelle. Pienenä se on myös hel-
posti nostettavissa haistelemaan katon rajasta. 
Koiria pelkäävissä ihmisissä pieni koira ei he-
rätä niin vahvoja pelkoja kuin suuret rodut. 

Parivaljakko käy keikoilla ympäri Suo-
mea, mutta keikkoja riittää erityisesti Poh-
jois-Suomessa, missä ei homekoiria juuri ole 
saatavilla.

– Töitä on sopivasti, jos vain viitsii ajaa 
laajoille alueille. Useimmiten tilaajana on yk-
sityinen henkilö, joka haistaa kotonaan sinne 
kuulumatonta hajua ja haluaa selvittää sen 
alkuperän. Yksi erittäin potentiaalinen asia-
kasryhmä olisi asuntokauppatilanteessa ole-
vat henkilöt. Homekoiran avulla vältyttäisiin 
lukemattomilta riitatilanteilta oikeudessa, ja 
asiat voitaisiin sopia kauppaa tehtäessä tai jät-
tää kaupat tekemättä.

Kolmevuotias Kerttu on ollut tekemisissä 
homeiden hajujen kanssa pari vuotta. 
Kettuterrieri on kooltaan pieni ja pääsee 
liikkumaan ahtaissa paikoissa helposti, mistä 
on apua homekoiran työssä.

“Kettuterrieri on sitkeä ja omatoiminen työntekijä”

Asbesti
Edelleen tappaja

Joka vuosi asbesti tappaa noin 100.000 ihmistä 
– myös tulevina vuosikymmeninä.

Eurooppa on kieltänyt asbestin, mutta sitä on vielä 
miljoonia tonneja, ja se on poistettava turvallisesti!

Asbestia esiintyy kaikkialla – julkisissa ja 
yksityisissä rakennuksissa, laivoissa tai yleisissä 
kulkuneuvoissa.

Kaikkien asbestilähteiden turvallisen poistamisen 
tulee olla prioriteettiasemassa Euroopassa.

Euroopan on toimittava – nyt! Älkäämme siirtäkö 
asbestiongelmaa lastenlapsillemme!

Ville Heikkinen.

tyy. Suurin vastuu onkin nyt home-
koirayrittäjillä ja heidän tekemisil-
lään kentällä, Grönman painottaa. 

Grönman perusti Kymen home-
etsinnän vuonna 2006. Asiakkaiden 
määrä on kasvanut alun puolestasa-
dasta nykyiseen 250–300 asiakkaa-
seen vuosittain, mikä sekin kertoo 
homekoirien käytön yleistymisestä. 
Myös yritykset, kaupungit ja kun-
nat ovat palvelun tilaajia kasvavassa 
määrin. 

– On kuitenkin kaupunkeja, 
jotka eivät käytä koirien palveluja. 
Syynä on kaupunkien byrokratia 
sekä tietysti halu, Grönman toteaa.

Kosteus- ja hometalkoiden teke-
män kyselyn mukaan kuntien henki-
löstö toivoo homekoirayrittäjille pi-
kaista sertifiointia. 

– Uskon, että koirien käyttö tu-
lee lisääntymään, jos sertifiointi saa-
daan aikaan. Tälläkin hetkellä on 
vielä yrittäjiä, joiden ei pitäisi toi-
mia markkinoilla,  Kouvolan kau-
pungin ympäristöterveystarkastaja, 
rakennusterveysasiantuntija Reijo 
Pesonen toteaa. 
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Rakentajahaukkujen kymmenvuotisjuhlakisat käytiin 
Pudasjärvellä lähes kesäkelissä. Voiton vei Asko 
Moilasen jämtlanninpystykorvanarttu Meriell.

Jukka Nissinen

Rakennusliiton Rakentajahauk-
kujen kymmenvuotisjuhla-
kisojen kilpailusää lauan- 

taina 6. syyskuuta ei ollut paras 
mahdollinen.

– Aamuyöllinen vesisade ja 
tyyni sää vaikeuttivat koirien työs-
kentelyä, Pudasjärven Metsästys-
pystykorva- ja Ajokoirakerho ry:n 
puheenjohtaja Ari Rantala arvioi.

Rantalan mielestä Rakentaja-
haukkujen tulostaso oli hyvä ajan-
kohtaan nähden. Parhaimman 92,5 
pisteen tuloksen teki kolmevuotias 
jämtlanninpystykorvanarttu Meriell.

– Hakua tuli 25 kilometriä en-
nen hirven löytymistä. Minulla oli 
vielä epäilys, että lääkekuurin takia 
Merin kunto olisi ollut huono. Yl-
lätyin siitä, kuinka hyvin se jaksoi, 
Asko Moilanen on tyytyväinen koi-
ran suoritukseen.

Meriellin peruskunto on kuiten-
kin hyvä alkusyksyn harjoittelun an-
siosta. Koiran luontaiset metsästys-
vaistot ovat kohdillaan. Meriellin 
saalistilillä on vain yksi hirvi, mutta 
hyvä koira nauttii jo pelkästä hirven 
hakemisesta.

– Sillä on niin hyvät lähdöt, 
että uskallan sanoa sen saavuttavan 
hirvi kokeessa vielä sata pistettä, 
Moilanen kehui. 

– Piste iin päälle on Merin totte-
levaisuus, niillä pisteillä ne huippu-
sijat ratkaistaan. 

Meriell on jo pyöräyttänyt pari 
pentuetta. Jälkikasvusta on löytynyt 
hyviä hirvikoiria.

– Kun pentu täyttää viisi kuu-
kautta, se saa itse ruveta lähtemään 
autolta hirvenhakuun. Sillä tavalla 
minä saan aikaiseksi ne hakevat koi-
rat. Koiralle ei pidä lähteä metsään 
oppaaksi, Moilanen kertoo omista 
koulutustavoistaan. 

Oulussa asuva Moilanen on ko-
toisin Pudasjärveltä.

– Olen ollut täällä hirviporu-
kassa 35 vuotta, käyn metsällä Pu-
dasjärvellä joka syksy.

Vaikka Moilanen on käynyt 
useaan otteeseen Taivalkoskella 
hirvikokeissa, kilpailumaasto ei ol-
lut tuttu. Nuorelle koiralle kaikki 
maastot ovat vielä uusia, joten ko-
tikenttäedusta ei Moilaselle ollut 
hyötyä.

Hirvikoiria Moilanen on kas-
vattanut jo 15 vuotta. Harrastukseen 

Hyvä keli ulkoilijalle, 
liian lämmintä hirvikoirille

Rakentajahaukkujen tulokset
1. Meriell 92,5 Asko Moilanen

2. Jaki 90,5 Jussi Soronen

3. Ryyppymäen Piiparinen 88,25 Juha Väyrynen

4. Marski 76,0 Sami ja Simo Heinonen

5. Miki 70,0 Tapio Kettunen

6. Raikukorven Likka 49,0 Matti Huhtanen

7. Moposarven Sussu 44,5 Veijo Koski

8. Ritosalon Ransu 29,0 Matti Keränen

9. Touhu Tanen Nestori 17,0 Ville Salmela

10. Kolleem Aatu 15,5 Aimo Kuivalainen

11. Palokallion Roni 14,5 Kauno Peltonen

12. Kiertäjän Rappe 14,0 Jouko Lampinen

13. Kyrönmäen Sini 12,5 Jorma ja Kari Junttila

Rakentajahaukkujen nuoren koiran palkinto Miki, 
omistajaTapio Kettunen

kuuluu myös koirakokeiden tuoma-
rointi.

– Voitin Rakentajahaukut en-
simmäisen kerran vuonna 2007 jäm-
tiuroksella, Moilanen kertoi.

Porot etelän 
miesten riesana
Moni Rakentajahaukkuihin osallis-
tunut koira tapasi maastossa ensim-

mäistä kertaa poroja. Uusi tuttavuus 
sotki pahasti hirvenhakutouhut.

– Poroista tuntui meidän koira 
tykkäävän, 25 kilometriä meni ensin 
poron perässä, ryhmätuomarina mu-
kana ollut haminalainen Jani Lan-
kila sanoi.

– Minun koirani sekaantui po-
roihin. Aina ei voi voittaa, viime-
vuotisten Rakentajahaukkujen ho-
peatilan ottaneen Palokallion Ronin 

Merill tekee vielä sadan pisteen suorituksen, 
Asko Moilanen uskaltaa luvata.
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Kotorannantie 49, 05250 Kiljava, p. (09) 276 251
kurssit@kio.fi, www.kio.fi

TIETO- JA MITTAUSTEKNIIKAN 
LINJA 2015
3.11.2014- toukokuu 2015

Talonrakennusalan erikoisammattitutkintoon 
tähtäävä koulutus.

Opetus on pääasiassa kokopäiväistä. Koulutuksen 
alussa kartoitetaan kunkin oppilaan lähtötaso, 
jonka perusteella laaditaan henkilökohtainen 
opiskelusuunnitelma (HOPS).

Kurssin sisältö: Rakennusmittauksen perusteet, 
Tietokoneen käyttäjän A-ajokortti, mittauslas-
kenta, työmaan mittaukset takymetriä käyttäen, 
tiedonsiirto- ja CAD-tekniikka.

Koulutuksen hinta 590,00€.
Ilmoittautumiset:
kurssit@kio.fi
09 2762 707
Lisätietoja koulutuksesta löydät
verkkosivuiltamme!

isäntä Kauno Peltonen harmitteli.
Porojen kanssa jouduttiin välillä 

aivan nokikkain.
– Vasa ja poroemä tulivat niin 

kohti, että meidän piti väistää pui-
den taakse, ryhmätuomari Elina 
Tennilä kertoi Moposarven Sussun 
porolenkistä.

Millainen tulevaisuus 
Rakentajahaukuille?
Rakentajahaukut on järjestetty kym-
menen vuotta samanlaisella lohko-
järjestelmällä. Jostain syystä länsi-
rannikolta, Lapista ja Keski-Suo-
mesta ei ole löytynyt osallistujia. 
Järjestäjäpuolella on myös pientä 
turnausväsymystä, joten tapahtuman 
aikana keskusteltiin myös Rakenta-
jahaukkujen tulevaisuudesta.

– Onko meillä valintamenette-
lyssä jotain kehitettävää? Voisiko se 

olla jokin muu kuin nykyinen loh-
kojakoon perustuva, Rakennusliiton 
Pohjanmaan aluepäällikkö ja hirvi-
koiraharrastaja Janne Kemppainen 
kysyi.

Eniten kannatusta sai nykyisen 
lohkojaon ja aikaisempiin tuloksiin 
perustuvan systeemin välimuoto. 
Asko Moilasen mielestä nykyinen 
Rakentajahaukkujen lohkojärjes-
telmä on toimiva.

– Joka lohkolta lähtee kisaan 
kolme koiraa. Kun koiramäärä on 
rajattu, jokaiselle koiralle saadaan 
hyvä koemaasto. Nykyinen valinta-
systeemi on oikeudenmukainen, 
tässä ei voi olla samanlaista speku-
lointia kuin keihäänheitossa.

Rakentajahaukut järjestettiin 
Iso-Syötteen maisemissa jo toista 
kertaa. Ensimmäinen Rakennuslii-
ton hirvikoirakisa vedettiin samoissa 
maastoissa vuonna 2006.

Ryhmätuomari Elina Tennilä kertoo seuraavan päivän koemaastosta Veijo 
Koskelle. 

Ylituomari Mikko Pentinmäki (oik.) sekä Metsästyspystykorva- ja Ajokoirakerho 
ry:n puheenjohtaja Ari Rantala seuraavat koirien liikkumista maastossa.

Palokallion Roni (kesk.) oli ensimmäistä kertaa porojen kanssa tekemisissä, 
joten Kauno Peltonen (oik.) ei päässyt tällä kertaa pokkaamaan palkinto-
pokaalia. Jani Lankilan tuomaroimalla koiralla kävi alussa samanlainen 
porosekaannus.
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88-vuotias monen toimen 
muurari päätti hiljentää 
vauhtia: ”Tänä kesänä  
en ole tehnyt yhtään 
joutsenta, mutta haitaria 
soitan joka päivä.”

Seppo Korhonen, teksti ja kuvat

Pitkän päivätyön rakentamisen 
ja betoniveistosten parissa teh-
nyt oululainen Martti Väänä-

nen on päättänyt hiljentää tahtia ku-
vanveistossa. Vuosikymmeniä lukui-
sia veistoksia tehnyt Väänänen ker-
too, että viime vuoden kesällä hän 
teki kaksi betonijoutsenta.

– Tänä kesänä en ole tehnyt 
enää yhtään. Yhdelle lääkärille pi-
täisi veistää hauki, mutta en tiedä, 
alanko tekemään, 88-vuotias Väänä-
nen naurahtaa.

Yksi asia on kuitenkin varma: 
haitarinsoittoa hän ei lopeta.

– Sitä on soitettava joka päivä, 
hän sanoo.

Väänänen perustelee veistämi-
sen vähentämistä työn raskaudella. 
Sitä oli myös muuraustyö, jota hän 
teki aikanaan pitkään. Miehen kä-
sien jäljiltä on syntynyt takkoja ja 
leivinuuneja ainakin sataan, ehkä 
pariinsataan taloon.

– Niskassa ja lonkissa on kulu-
mia, 34 vuotta sitten rakennusalalta 
työttömyyseläkkeelle jäänyt Väänä-
nen kertoo.

Rakennusliitto sai veistäjältä 
elokuussa kaksi arvokasta lahjoi-
tusta: 1970-luvulla tekemänsä tii-
lenkantajia esittävät pienoismallit.

– Toisen, mieskantajan, veis-
tin kipsistä kurssilla Siikarannassa 
ja toisen, betonisen naisen tein ko-
tona, hän kertoo.

Parikymmentä 
vuotta vierähti
Lahjoitusajatus syntyi jo noin pa-
rikymmentä vuotta sitten, jolloin 
Väänänen otti asian puheeksi silloi-
sen Oulun toimitsijan Jukka Jaa-
kon kanssa.

Asia jäi muhimaan hyväksi to-
viksi, kunnes viime kuussa Väänä-

nen päätti, että nyt tai ei koskaan. 
Veistokset ovat nyt liiton Oulun toi-
mistolla kaikkien rakentajien nähtä-
vinä.

– Tämä betoninen nainen painaa 
ainakin kymmenen kiloa, kipsiveis-
tos on paljon kevyempi, Oulun toi-
mitsija Esa Niskanen totesi veistok-
sia punnitessaan.

Niskanen piti lahjoitusta histo-
riallisesti merkittävänä. Veistokset 
kertovat aikoja sitten pois jääneistä 
raskaista työtavoista rakennuksilla. 
Niskanen arveli, että monilla nuo-
remman polven nykyrakentajilla ei 
ole aavistustakaan, mitä pienoispat-
saat esittävät.

Martti Väänänen tuntee koh-
teensa tarkkaan, onhan hän ollut 
työelämässä 14-vuotiaasta lähtien, 
lähdettyään pois kotoaan Ylikiimin-
gistä. Työn mallin hän oppi isältään, 
joka oli veneentekijä.

Puupumpuilla vettä kaivosta
– Tein puusepän töitä ja harrastin  
maalausta, olin rakennuksilla töissä 
ja kävin Ruotsissakin mutkan. 
Vuonna 1944 menin armeijaan ja 

olin sen jälkeen uitossa Sanginjoel la, 
Väänänen luettelee.

Kolme vuotta myöhemmin kävi 
taas käsky armeijan hommiin. Sodan 
jälkeen piti keksiä työtä.

– Kun sodan jälkeen ei saanut 
rautapumppuja vedennostoon, ke-
hitin siihen puisen pumpun. Raken-
telin niitä neljänä talvena ja kierte-
lin myymässä talosta taloon, Martti 
Väänänen kertoo.

Kesät menivät rakennustyö-
mailla, ja ehtipä toimen mies tehdä 
itselleenkin yhden omakotitalon.

Jauhiaisen opissa Jollaksessa
1950-luvun alussa Väänänen lähti 
rakentamaan kuvanveistäjä Oskari 
Jauhiaiselle taloa Helsingin Jollak-
seen.

– Olin siellä töissä kahtena ke-
sänä. Opin Oskarilta paljon ja sain 
häneltä kipinän kuvanveistoon. Olin 
myös mallina parille hänen työlleen, 
Väänänen kertoo.

Jollaksen ateljeetalon valmistut-
tua Väänänen palasi pohjoiseen te-
kemään puisia vesipumppuja, raken-
nuksille töihin sekä veneitä tekemään.

Betoniveistosten tekijä Martti Väänänen
lahjoitti Rakennusliitolle tiilenkantajat

Kuvanveistäjä ja muurari Martti Väänänen on veistänyt lukemattomia veistoksia, joista osa on esillä hänen kotipihallaan Oulun Haapalehdossa. 
Veistoksia hän ei enää juurikaan tee, mutta haitari soi joka päivä.
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tömyyseläke ja seuraavana vuonna 
avioero.

– Sen jälkeen alkoivat harrastuk-
set, kuvanveisto, maalaus ja haitarin-
soitto, Martti Väänänen selvittää.

Verottaja uhkasi torpata 
Australian-matkan
1980-luvun lopulla Väänänen lähti 
opiskelemaan Rantsilan kansalais-
opistoon, jossa syntyi mm. Rantsi-
laan 1989 pystytetty Sandelsin rat-
sastajapatsas.

Rantsilaan Väänänen teki vielä 
12 muutakin veistosta. Rautaruuk-
kikin halusi mieheltä masuunia ja 
ohjaamoa kuvaavan reliefin Raahen 
tehtaalleen.

Maine kiiri miehen edellä aina 
maapallon toiselle puolelle, Austra-
liaan saakka. Väänänen voitti suo-
malaisten siirtolaisten kunniaksi tar-

koitetun muistomerkkikilpailun.
Muistomerkki pystytettiin 

Nambordiin, Australian itäranni-
kolle. Paikan päällä tehty työ kesti 
kaksi kuukautta.

Muistomerkki oli vähällä jäädä 
tekemättä, kun verottaja sai kuulla 
matkasta.

– Verottaja luki lehdestä että 
olen lähdössä Australiaan. Sen jäl-
keen sain heti maksulapun veromät-
kyistä. Menin verotoimistoon ja il-
moitin, että en saa työstäni rahaa, 
vaan matkan ja ylläpidon.

Väänänen uhkasi jättää reissun 
sikseen, jos mätky pitää maksaa.

– Revi se lappu, minulle sanot-
tiin, hän kertoo.

Haitari soi joka päivä
Vuosien varrella syntyneiden veis-
tosten aiheet ovat monenlaiset: on 

ihmishahmoja mutta eläimiäkin 
miehen omakotitalon pihalta löy-
tyy.

Öljyvärimaalauksien lukemat-
tomat aiheet ovat syntyneet muun 
muassa ulkomaanmatkoilla. Väänä-
sen sivellin on kuvannut Venetsiaa ja 
Etnan tulivuorta Italiassa.

Vaikka veistostyö on jäämässä 
hiljalleen pois, haitarinsoittoa Martti 
Väänänen ei aio lopettaa.

– Jalmari-eno toi minulla kuu-
sirivisen Juntusrannasta 1940-lu-
vulla. Siitä pitäen olen soittanut hai-
taria muun muassa tansseissa ja vuo-
sia isossa viiden porukan muodosta-
massa haitaristiryhmässä.

– Haitaria soittelen joka päivä, 
ettei soittotaito pääse unohtumaan. 
Jos en vähään aikaan soita, haitari 
tuntuu oudolta ja sen joutuu opette-
lemaan uudelleen, Martti Väänänen 
sanoo.

– Kävin myymässä veneitä Ou-
lun torilla, ja siihen aikaan ne kävi-
vät hyvin kaupaksi, hän muistelee.

Tekevä mies ei pysähtynyt het-
keksikään; yksi talvi meni metsä-
töissä Ruotsissa, avioliittokin sol-
mittiin, alkoi omakotitalojen raken-
taminen, takkojen ja leivinuunien 
muuraus sekä sivutyö.

Ompelukoneilla 
matkoja maailmalle
Sivutyö ei liittynyt rakentamiseen. 
Martti Väänänen myi ompeluko-
neita. Kauppa kävi niin hyvin, että 
hän voitti kolme ulkomaanmatkaa.

– Ensimmäinen matka oli Sot-
shiin, ja sen jälkeen jäinkin kouk-
kuun matkustamiseen, Väänänen 
muistelee nauraen.

Hän on ehtinyt käydä 20–30 
maassa. Reissuja tuli tehtyä niin 
usein, että naapurit alkoivat ihme-
tellä, kun ei miestä näkynyt.

– Olin aina jossain menossa. 
Kerran eräs naapuri nauroi minut 
nähdessään, että ”Martti on tullut 
käymään Suomessa”.

Vuonna 1980 tuli eteen työt-

Martti Väänänen lahjoitti Rakennusliitolle 1970-luvulla tekemänsä Tiilenkantajat-veistokset. Liiton Oulun toimitsija  
Esa Niskanen arvelee, että monella nykypäivän rakentajalla ei ole aavistustakaan, mitä veistokset esittävät.

Rakennusliiton jäsen 1950-luvun lopulta lähtien ollut Martti Väänänen on tehnyt töitä 14-vuotiaasta lähtien. 
– Tein puusepän töitä, olin rakennuksilla, muurasin takkoja ja leivinuuneja, hän luettelee.
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PALLISTIja JALLISTI

Verokikkailun 
luvattu ilman-
suunta
Pallisti: Suomen Jersey-saarilla, Ah-
venanmaalla, tapahtuu kummia. Pai-
kallinen jalkapalloseura on mitä il-
meisimmin kikkaillut päävalmenta-
jan palkat konsulttipalkkioiksi varsi-
naisen palkan sijasta.

Jallisti: Eli ns. ministeri Rädyn 
malli. Maarianhaminassa tosin voi-
daan joutua tilittämään puljuutetut 
valuutat verokarhulle.

Pallisti: Suomalaiset urheilijat 
ovat järjestelleet tulojaan kikkamie-
lessä kautta aikojen Monacossa ja 
Sveitsissä. Ei uutta siis.

Jallisti: Taannoin kaikkien tun-
tema Raipe Helminen jätti veronsa 
ruotsalaisen seuransa hoidettavaksi. 
Kuinkas sitten kävikään, tyhjänpäi-
väisyydet kuten tuloverot ja työnan-
tajamaksut jäivät hoitamatta.

Pallisti: Itse herra kommen-
toi asiaa vain niin, että ”katto kehen 
luotat.” Eihän niin rauhallista heppua 
voi rahoistaan vastuuseen asettaa… 

Katoavaista on 
maineen kunnia, 
osa XXXVI
Pallisti: Työt loppuvat, jos tulee  päis-
sään töihin. Siten kävi Jere Kara
lahdelle miehen kiertäessä NHL:ssa. 
Päihdeohjelmaan sitoutuminen kiin-
nosti vähemmän kuin nenän val-
kaisu. Jauheilla.

Jallisti: Hän on tosin elävien 
kirjoissa edelleen. Niin taitaa olla 
myös entinen brittifutaaja Paul Gas
coigne, mutta hänellä lanka on ohut. 

Pallisti: Kun vähän alle 50-vuo-
tias hoipertelee ympäriinsä papa-
razzi-kuvissa revettyään juomaan 
noin viidennensadannen kerran, ei-
vät näkymät ole hyvät. 

Jallisti: Gascoignellakin on ol-
lut ymmärtäjiä ja mahdollisuuksia 
päästä eteenpäin tuhat kertaa enem-
män kuin keskivertopuliukolla, mutta 
mikään ei onnistu. Vasta hän oli lu-
pautunut pelaamaan sunnuntailii-
gassa muutamaa puntaa vastaan…

Pallisti: Liekö kaljat rahoittaak-
seen? Surullista.

Pielavedellä 
 harmittaa, vai?
Pallisti: Ei riittänyt Pielaveden en-
nätykseen Ruuskasen Antin rysäy-
tys Sveitsissä. 21 senttiä jäi vajaaksi 
Juha Laukkasen toistakymmentä 
vuotta vetämistä lukemista. 

Jallisti: Tosin heiton myötä tul-
lut EM-kulta hälvensi harmia. Niin 
joviaali miekkonen Ruuskanen on, 
että savolaisesta on tullut jo keihäs-
legenda kuin Seppo Rädystä.

Pallisti: Rätymäiseen murahte-
luun ja mörrimöykkymäisyyteen ei 
voi Ruuskasen Antti koskaan yltää. 
Pelottavaa se olisi.

Jallisti: Muutama päivä Ruus-
kasen jälkeen toinenkin suomalai-
nen sai EM-kultaa yleisurheilusta. 
Tosin OP Karjalainen teki suo-
rituksensa kahdeksan vuotta sitten, 
mutta vasta nyt idän D-vitamiinin 
puraisu petti.

Pallisti: Mutta Antti ei ole enää 
ronssi-Ruuskanen. Ja mistä sitä tie-
tää, jos Riossa Pielaveden ennätys 
menee uusiksi.

Pallisti: Meillä on Leijonat, Huuhkajat, Helmarit 
ja Susijengi. Jopa Jalopeurat. Liki jokaisella maa-
joukkueella pitää olla lempinimi.

Jallisti: Näitähän riittää ulkomaillakin. Futik-
sen MM-kisoissa pelasivat muun muassa super-
kotkat, kahvinviljelijät ja lohikäärmeet. Muuta-
man mainitakseni.

Pallisti: MM-kisoissa vääntävä lentopallo-
maajoukkue on tosin vedonnut vielä viime vuon na, 

ettei heille tarvitsisi väkisin vääntää lempinimeä. 
Lajiliitto tosin on nyt laittanut kisan pystyyn ehdo-
tuksia varten. Olisiko vaikka ”Suomen lentopallo-
maajoukkue” hyvä vaihtoehto?

Jallisti: Ei kai nimi miestä, naista, joukkuetta  
tai menestystä pahenna. Tai paranna. Muuten, 
kaksi suomalaista maajoukkuetta yhtä aikaa MM-
kisoissa on uskomaton juttu. Ja heidän perässään 
Espanjaan ja Puolaan on lähtenyt 10 000 fania. 

Kaksi promillea suomalaisista latasi tähän kesä-
lomansa.

Pallisti: Vaikka korisjoukkueessa on kolme 
jenkkipassin miestä, taisi Shawn Huffiakin kyr-
siä 59 pisteen USA-tappiossa eniten kyselyt siitä, 
että harmittiko hävitä ”isänmaalle.” Näin, vaikka 
harvinainen yhtälö on se, että isänsä ehti taannoin 
pelata USA:n paidassa korista Suomea vastaan. 

… mutta entä 
Ruotsi-vääntö?
Pallisti: Kunnon mäjjäytys olisi tosin 
saada vielä enemmän yleisurheilu-
väkeä olympiastadionille Sveamam-
man nöyryytystä katselemaan. Ei 
moista maaottelua ole koko maail- 
massa.

Jallisti: Kisailijoita oli taas lai-
dasta laitaan. Ruotsi lähetti paikalle 
57-vuotiaan kävelijän. 

Pallisti: Vuonna 1925 ei ensim-
mäisessä Ruotsi-ottelussa paljoa ne-
tissä luuhattu. Tosin tunteita oli jo 
taannoin pinnassa, kun vuonna 1931 
800 metrin juoksun yhteydessä saa-
tiin aikaan nyrkkitappelu…

Jallisti: Historian siipien havi-
naa tämänvuotisessa maaottelussa 
oli muutenkin. Se oli viimeinen en-
nen Olympiastadionin moneksi vuo-
deksi sulkevaa peruskorjausta. 

Pallisti: Katsomoita katetaan, 
kuppi-istuimia asennetaan, kenttä 
myllätään ja tulostaulut uusitaan. 
Hyvä niin. Funkiskaunotar tulee ta-
kaisin entistä ehompana.

Ei nimi joukkuetta pahenna
Kaikesta nimittelystä huolimatta: Susijengi, AUU! Kortti tuo – ja kortti vie. Suomelle se toi villisti paikan MM-kisoihin. Kuva: Lehtikuva.
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SIEVI ROLLER
NOPEA PUKEA 
HELPPO SÄÄTÄÄ

Boa-kiristysmekanismi toimii näin: 

• Vapauta nauhoitus nostamalla rullaa 
• Lukitse mekanismi painamalla rulla alas 
• Kiristä nauhoitus pyöräyttämällä rullaa

KATSO 
ROLLER-
VIDEO

Boa® on Boa Technology 
Inc.’n rekisteröimä 
tavaramerkki

Sopivien turvajalkineiden valinta lähtee liikkeelle työskentely-

olosuhteista ja tehtävistä, joissa jalkineita käytetään. Yhteistä 

kaikille Sievi-jalkineille ovat kulutusta kestävät materiaalit sekä 

erinomainen käyttömukavuus. Kun haluat jalkineet, jotka ovat 

nopeat pukea, helpot säätää sekä mukavat käyttää, valitse 

Sievi-mallistosta Boa®-kiristysmekanismilla varustetut Roller-

jalkineet. Sinulle helppoa ja huoletonta – me pidämme 

huolen turvallisuudesta. 
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ARDEX-OPISTON SYKSY 2014

Alkusyksyn kursseja

MÄRKÄTILAPÄIVÄ klo 8.45–16.00
Hyväksytään henkilösertifioinnin täydennyskoulutuksena

16.9. tiistai Kuopio
23.9. tiistai Espoo
24.9. keskiviikko Turku
1.10. keskiviikko Jyväskylä
1.10. keskiviikko Kokkola
7.10. tiistai Espoo
8.10. keskiviikko Varkaus
9.10. torstai Mikkeli
9.10. torstai Riihimäki
10.10. perjantai Espoo (viron kieli)

14.10. tiistai Pori
16.10. torstai Hämeenlinna

SISÄILMAKORJAUSTEN TYÖTEKNIIKAT 
klo 8.45–14.00

17.9. keskiviikko Kuopio
25.9. torstai Porvoo
25.9. torstai Turku
2.10. torstai Jyväskylä
2.10. torstai Kokkola
15.10. keskiviikko Espoo
15.10. keskiviikko Pori

katso koko kurssikalenteri 

ja ilmoittaudu maksuttomiin koulutuksiin 

WWW.ARDEX.FI 

tai soita 09 6869 140
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Jyri Vasamaa

Tyttömme maailmalla, Irina 
Björklund, on levyttänyt 
Ranskassa levyllisen suomi-

popin helmiä ranskankielellä kuu-
luisalle levymerkki Naïvelle. Le-
vyn arvoa lisää se, että taiteilija on 
tehnyt käännökset itse. Marc Colli-
nin ja Liset Alean tuotanto yhdessä 
bändin sovitusten kanssa pelaa niin 
hienosti, ettei edes huomaa, että le-
vyn vanhimman ja uusimman kap-
paleen sävellyksissä on seitsemän-
kymmenen vuoden ero. Björklund 
esittää levyn jokaisesta kappaleesta 
oman näkemyksensä, ja nämä kaikki 
versiot kilpailevat täysin alkuperäis-
ten suomi-levytysten kanssa. 

Vesa-Matti Loirin loistavalta, 
Hyvää puuta albumilta mukaan 
otettu, Kaiken nähnyt, nyt uudella 
nimellä Tout Vu, on saanut uuden 
avaran ja keinuvan muodon. Mo-
lemmat versiot toimivat ja jäävät 
varmasti elämään. Leif Wagerin 
alun perin 40-luvulla levytetty Ro-
manssi on saanut todella pelkistetyn 
uuden asun. Alussa mennään pelkäs-
tään rujon kitaran, viulun, lokin ään-
telyn ja laulun voimalla. 

Juuri sata vuotta täyttäneen Tove 
Janssonin Höstvisa on ranskankieli-
seltä nimeltään tietysti L´autome, jo-
hon tällainen tunnelmoiva jazz sopii 
mitä parhaimmin. Röyhkän Pour 
Laurakin toimii, vaikka Mats Hul-
denin alkuperäisversion melodinen 

riffi on poissa ja hidas rock slovari 
on vaihtunut reggaen rytmeihin. Nä-
kemys se on tämäkin. Kauas pilvet 
karkaavat eli Au loin s ´envolent les 
nuages, on saanut todella rennon 
kuuloisen toteutuksen. Alussa oleva 
Björklundin ranskankielinen jutus-
telu on luontevaa ja laulun liikkeelle-
lähtö kuulostaa siltä, kuin koko kap-
pale olisi keksitty siinä jammaillessa 
studiossa.

Olisi hauska tietää, mitä ranska-
laiset ovat levystä mieltä. Erityisesti 
koko elämän nopeana pikakelauk- 
sena läpikäyvästä levyn nimikappa-
leesta La vie est une Fetestä, joka 
onkin levyn kuningaspiisi. Ainoana 
miinuksena levyllä on Tapio Rauta-
vaaran Sininen uni. Se ei vaan kerta 

kaikkiaan toimi tällaisena. Välin ja 
intron instrumentaaliosuudet ovat 
aivan muusta maailmasta melodiaan  
nähden.

Kiitämme: Levy on rento hyvän 
mielen levy.
Moitimme: Le reve bluen väli-
osat eivät sovi kappaleeseen. 

Jyri Vasamaa

On aina mielenkiintoista ja 
jännittävää saada arvoste-
luun artisti, josta ei tiedä mi-

tään. Vaikka tämä Mirel Wagner 
onkin uusi tuttavuus minulle, on uu-
tuus When the cellar children see the 
light of day jo hänen toinen levynsä. 

Kun levyn pääasialliset äänet 
ovat vain Mirelin laulu ja hänen it-
sensä soittama akustinen kitara, ku-
vittelee helposti musiikin olevan pe-
rinteistä folkkia. Tällä levyllä ei ole 
kuitenkaan oikeastaan folkin kanssa 
muuta tekemistä kuin se, että yh-

dessä kappaleessa toistetaan Dyla-
nin toisen albumin A hard rain´s a-
gonna fall -kappaleen tapaan hoke-
maa: ”And it´s hard, it´s hard, it´s 
hard, it´s hard…”. 

Jo aloituskappaleesta 1234 asti 
odotan, että milloin jysähtää. Tun-
nelma on koko ajan hyvin virittäy-
tynyttä ja sitä vain odottaa ja odot-
taa kitaroiden valtavaa räimevuorta, 
sekä sitä, milloin rummut saavat ras-
kaat iskunsa. Levy onkin kuin akus-
tinen versio julkaisemattoman indie-
rock-bändin levystä. En voi mitään 
sille, että esimerkiksi toisena kuul-
tavaa The Dirt -kappaletta kuunnel-

lessa tulee ensimmäisenä mieleen, 
miten hienon räimeversion kappa-
leesta saisi. Selvää indiehitti-ainesta.

Mirel Wagner osoittaa levyllä 
olevansa ammattimainen laulun-
tekijä. Täytepaloja ei ole. Yhtään 
kappaletta ei tarvitse hypätä yli, 
vaan kaikki kestävät hyvin kuunte-
lua. Ellipsis on hyvin kaunis, In my 
Father´s housekin toimii, vaikka on 
tehty ja toteutettu todella pelkiste-
tysti ja Oak treessä leikitellään haus-
kasti kaiutetulla taustalaululla.

Oma suosikkini on levyn päät-
tävä Goodnight, jonka Mirel tul-
kitsee jotenkin pirullisella äänellä. 

Tässä olisi oiva kappale vaikkapa 
kauhufilmin päätökseksi.

Kiitämme: Kappaleet ovat hyvin 
tasavahvoja. Varsinaisia floppeja 
ei ole.
Moitimme: Levy olisi vielä 
 parempi bändisovituksella.

Elämä on juhla
Irina Björklund: La vie est une fete. Naïve/Kaiho

Mirel härnää
Mirel Wagner: When the cellar children see the light of day. Kioski

Mikä on 
prosenttiperiaate?
Prosenttiperiaate tarkoittaa 
yksinkertaistettuna, että ra-
kentamisen kustannuksista 
0,5–2 prosenttia varataan tai-
dehankintoihin. Prosenttipe- 
riaatetta voidaan toteuttaa kai-
kessa julkisessa rakentamises-
sa ja korjausrakentamisessa.

Prosenttiperiaatteen edis-
täminen 2014–2015 on valta-
kunnallinen, opetus- ja kult-
tuuriministeriön rahoitta-
ma hanke, jonka tavoittee-
na on lisätä prosenttiperiaat-
teen mukaista taidetta ja toi-
mintaa. Hankkeeseen osallis-
tuvat Arkkitehtuurin tiedo-
tuskeskus, Suomen taitelija-
seura, Taiteen edistämiskes-
kus, Teollisuustaiteen Liitto 
Ornamo ja Ympäristötaiteen 
säätiö.

Taide tekee 
arjesta parempaa
Prosenttiperiaatteen edistämishankkeen 
tilaamassa kyselytutkimuksessa seitse-
mänkymmentä prosenttia vastanneista 
on sitä mieltä, että he haluavat taide-
teoksia arkiympäristöönsä, kuten asuin-
alueelle, työpaikoille ja kouluihin.

Maija Ulmanen

Teollisuustaiteen Liitto Ornamo julkaisi prosent-
tiperiaatteen edistämishankkeen kyselytutkimuk-
sen tulokset syyskuun alussa.  Tutkimuksesta kävi 

ilmi, että 70 prosenttia suomalaisesta kokee taiteen pa-
rantavan alueen turvallisuutta ja edistävän viihtyvyyttä. 
Taide nähdään myös asuinympäristöjen ja kiinteistöjen 
arvoa lisäävänä tekijänä. Kyselytutkimus teetettiin TNS 
Gallupilla elokuussa 2014 ja tutkimukseen vastasi ym-
päri Suomea 1004 kansalaista. Suomalaiset ovat perin 
yksimielisiä taiteen tärkeydestä iästä tai asuinpaikasta 
riippumatta. 

– Hankkeessamme on vankka asiantuntemus sekä 
taiteesta että rakentamisesta. Mielestämme tulokset vä-
littävät rakennuttajille viestin, että suomalaiset haluavat 
asumiseensa ja julkisiin tiloihin elämyksiä, arvioi Taite-
lijaseuran toiminnanjohtaja Petra Havu.

Suomalaiset haluavat kyselyn mukaan ennen kaik-
kea omannäköistä ja yksilöllistä asumista. Taiteen näh-
dään edesauttavan tätä. Tutkijat olivat positiivisesti yllät-
tyneitä muun muassa siitä, kuinka tasa-arvoista taide on. 
Taide ylittää eri yhteiskuntaluokat.

Tomas Byströmin teos Vuores-talon betonijulkisivussa 
Tampereella Vuoreksen kaupunginosassa. 
Kuva: Aino Huovio.
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Ratkaisut

SuperRaksapäivien keskustelu-
ryhmät puhuttivat elokuun vii-
meisenä viikonloppuna raken-

tajia ja hoitoalan duunareita Siika-
rannassa. Hyviä keskusteluita käy-
tiin työssä jaksamisesta, huonosta 
johtajuudesta, päihteistä ja työelä-
män haasteista nuorten näkökul-
masta.

Alojen erilaisuudesta huoli-
matta yhdistäviä tekijöitä löytyi iso 
kasa. Sekä hoitoalalla että rakenta-
misessa nuoret kokivat, että ilmai-
nen työvoima kelpaa aina työnanta-
jille, mutta kun työstä olisi kohtuul-
lista saada palkkaakin, muuttuu ääni 
kellossa. Myös työsuhteiden epävar-
muus oli yhteinen ongelma, kuten 
se työnantajien olettamus, että kyllä 
nuorena jaksaa, eikä meillä muuta 
elämää olisikaan kuin työt. Nämäkö 
ovat niitä työnantajan keinoja kas-
vattaa työurien pituutta ja saada nuo-
ret pysymään alalla? Teettämällä 
duunia ilmaiseksi tai jos jollain il-
veellä sen palkallisen työpaikan saa, 
vapaa-aika ja muu oma elämä pitäisi 
panna taka-alalle. Tässä on suoras-
taan tarjous, josta ei voi kieltäytyä.

Surullinen esimerkki yllä ole-
vasta tilanteesta tuli vastaan alku-
kesästä. Työmaakäynneillä satuin 
toimitsijan kanssa isolle työmaalle, 
jonka nuori vastaava mestari ilmoitti 
jo ovella, että pitää lähetettyjä työn-
tekijöitä suomalaisia raksaäijiä huo-
mattavasti parempina. Miksi näin? 
Koska hänen mukaansa lähetetty 
mies tekee mukisematta pidempää 
päivää ja viikkoa, kun suomalainen 
työkaveri ilmoittaa ylitöistä kieltäy-
tyessään syyksi sen, että lähtee viet-
tämään vapaa-aikaa.

En voinut uskoa korviani. 
Ihanko todella valkokypärä kehtasi 
antaa ymmärtää, että duunarin pi-
täisi elää vain ja ainoastaan työtä 
varten? Ihanko todella hän vertasi 
Suomeen varta vasten ja ainoastaan 

töihin tullutta duunaria siihen, jolla 
työpäivän jälkeen kotona odottaa 
puoliso, lapset, koira, harrastukset 
tai ystävät? Onko työntekijän oltava 
se, joka joustaa oman vapaa-aikansa 
ja mahdollisesti perheensä kustan-
nuksella vain siksi, että monikansal-
liset yritykset voisivat tehdä miljoo-
navoittoja? Jos tämä on insinööri-
opinnoissa opetettava ajattelutapa, 
niin jossain mättää ja isosti.

Tämä lisää painetta siihen, että 
ammattiliittojen, myös Rakennus-
liiton, on näyttävä työmailla entistä 
enemmän. Jos työntekijälle rum-
mutetaan jatkuvasti, että sinun työ-
panoksesi ei riitä, tee enemmän, 
nopeam min ja vastaan väittämättä, 
jotta kelpaat, on meillä kohta työ-
elämä täynnä rikkinäisiä ihmisiä. 
Nyt jo liian moni hajottaa itsensä 
työssä, eivätkä koventuvat asenteet 
tilannetta ainakaan paranna. Jonkun 
on siis pidettävä duunarin puolta ja 
sen jonkun on oltava vahva ammatti-
liitto. Meidän on saatava viesti nii-
den valkoisten kypärien sisälle, että 
duunari ei ole kulutustavaraa, jonka 
tilalle voi sen hajotessa ottaa uuden.

Sini Partinen
Nuorisotoimitsija

Duunari ei ole kone

Nyt uusi city -malli! Kysy lisää 0400 645 475 Jussi



Vaihda vähäpölyisiin Kiillon tasoitteisiin ja laasteihin.

Pölinät pois.

Tunnistat Kiillon vähäpölyiset 
tuotteet Dust Free -merkinnästä sekä 

pakkauksen DF-tuotenimestä.

Osallistu ammattilaisille järjestettäviin 
maksuttomiin koulutuksiimme. Saat lisää 
tietoa tuotteista, työmenetelmistä ja 
ajankohtaisista kysymyksistä. 

Lue lisää internetsivujemme 
koulutusosiosta >

www.kiilto.com
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TAPAHTUMAT

KUOLLEITA

SAARROT

ONNEA

Ole tarkkana ilmoitusten lähettämisessä!
Postitse lähetettäessä kuoressa on ehdottomasti oltava merkintä: 
Rakentaja-lehti/ilmoitukset, PL 307, 00531 Helsinki 

Sähköpostit on lähetettävä osoitteella: ilmoitukset@rakennusliitto.fi
tai faksilla: 020 774 3061.

Kun lähetät ilmoituksen Rakentaja-lehteen, muistathan merkitä yhteystietosi!

Toimitus muokkaa tarvittaessa lehden ilmoitussivuille tulevaa materiaalia.
Ilmoitussivuille tarkoitettujen tekstien tulee olla lyhyitä.

Ammattiosastojen syyskokoukset

Lokakuun 15. ja joulukuun 15. päivän välisenä aikana pidettävässä syyskokouksessa:

a) päätetään niistä perusteista, joiden mukaan osaston toimihenkilöiden kulut korvataan;
b) päätetään toimintasuunnitelmasta ja talousarviosta seuraavalle vuodelle;
c) valitaan toiminnantarkastaja ja hänelle varahenkilö;
d) valitaan puheenjohtaja ja hallituksen varsinaiset jäsenet henkilökohtaisine varajäsenineen;
e) valitaan edustajat henkilökohtaisine varaedustajineen aluejärjestön edustajakokoukseen;
f) valitaan tarpeelliset toimikunnat ja jaostot sekä tarvittaessa osaston luottamusmies ja 
    hänen varamiehensä;
g) päätetään kokouksen koollekutsumistavasta;
h) asetetaan ehdokkaat aluejärjestön hallituksen jäseniksi;
i) käsitellään muut mahdolliset asiat.

Hämeenlinnan 
rakentajaveteraanit
Syyskuun kokous ke 17.9. klo 13, 
Birger Jaarlinkatu 12 A, Hämeenlinna. 
Tervetuloa!

Os. 002, Helsingin maalarit
Veteraanien eli mutlarikerhon 
syyskauden kokoontumiset keski-
viikkoisin klo 13, osastojen Tiimitu-
pa, Viides linja 3, Helsinki. Seuraa-
vasti: 8.10., 12.11, 10. 12. Tarjolla 
mielenkiintoisia keskusteluja eri 
 aiheista sekä runsaat pullakahvit. 
Tervetuloa!

Os. 004, Helsingin 
sisäkattoasentajat
Hyvä sisäkattoasentaja, osaatko 
tehdä urakkamittauksen oikein? 
Osasto järjestää syksyllä urakanmit-
tauskurssin, mikäli löytyy tarpeeksi 
kiinnostuneita, vähintään 10 henki-
löä. Kurssi pidetään Viking Line 
-laivalla Hki–Tukholma–Hki. 
 Tiedustelut ja ilmoittautumiset  
Risto Markkula p. 0400 747 101 tai 
Tapio Laaksonen p. 040 501 2902.
Hallitus

Os. 011, Tampereen maalarit
Mato-ongintakisat ke 17.9. rannal-
ta. Kokoontuminen klo 17, valtion 
virastotalon pysäköintialue, Uima-
lankatu 1, Tampere.
Kalatoimikunta

Os. 027, Joensuu
Maastojuoksu- ja saappaanheitto-
kilpailut ke 17.9. klo 17.30 Lykylam-
men majalla. Ilmoittautumiset pai-
kan päällä. Jäsenet mukaan perhei-
neen. Tervetuloa!
Urheilujaosto

Os. 034, Imatra
Pintaongintakilpailut la 13.9. 
klo 9.30 Imatran venesatamassa kol-
men ankkurin luona. Aloitetaan klo 9 
 aamukahvilla ja leivällä.
Hallitus

Os. 041, Seinäjoki
Yleinen kokous ke 1.10. klo 19, 
osaston toimisto, Vapaudentie 32–34, 
Seinäjoki. Käsitellään esille tulevat 
asiat.
Hallitus

Os. 059, Oulu
Reissu 21.–23.11. Winter Open tapah-
tumaan Vuokattiin. Lähtö pe 21.11. 
klo 17 Oulun linja-autoasemalta. 
Omavastuu 50 €/hlö, joka maksetaan 

osaston tilille FI 195741 3620 3314 
36. Ilmoittautumiset alkavat pe 12.9. 
klo 16.30, Kari p. 0400 805 326. 
Paikkoja rajoitetusti! Katso tarkem-
mat tiedot osasto 59:n kotisivuilta.
Hallitus

Os. 064, Alavus
Syysristeily 24.–25.10. Tallinnaan. 
Lähtö pe 24.10. klo 12.30 ABC 
 Alavus, klo 13 ABC Ähtäri ja siitä 
matka jatkuu kohti satamaa. Sitovat 
ilmoittautumiset viimeistään su 28.9. 
p. 040 560 1220.
Hallitus

Os. 076, Pietarsaari
Grilli-ilta pe 19.9. klo 18 Rakentaji-
en majalla. Ohjelmassa: tikanheittoa, 
makkaraa ja virvokkeita. Tervetuloa!
Hallitus

Os. 100, Hämeenlinna
Asfaltti- ja kattomiesten sekä ajo-
ratamaalareiden saunailta pe 26.9. 
klo 18, HTY:n saunatilat, Linnanka-
tu 3 B, pohjakerros, Hämeenlinna. 
Saunotettavana myös työehtotoimit-
sijamme Seppo Tirkkonen. Tarjolla 
makkaraa ja olutta. Oma saunapyy-
he. Tervetuloa!

Os. 101, Porin maalarit ja 
mattomiehet
Kuukausikokous ti 16.9. klo 18, Sa-
takunnan aluetoimisto, Liisankatu 18, 
Pori. Käsitellään esille tulevat asiat.
Hallitus

Os. 104, Helsingin asfaltti- ja 
pikimiehet
Kuukausikokous to 9.10. klo 17, 
osastojen Tiimitupa, Viides linja 3, 
Helsinki. Käsitellään esille tulevat 
asiat.
Pikiukot kokoontuu ti 16.9. klo 13, 
osastojen Tiimitupa, Viides linja 3, 
Helsinki. Aiheena syksyn 2014 ja 
 kevään 2015 toiminnan suunnittelu. 
Kahvitarjoilu. Pikiukkojen vetäjä 
 Simo Hyökki p. 040 846 1092.
Hallitus

Os. 212, Loimaa
Jouluristeily la 1.11. Baltic Princess, 
ruokailuineen. Lähtö Loimaan torilta. 
Hinta jäsenille 29 €/hlö avec 44 €/hlö. 
Ilmoittautumiset viimeistään ti 22.9., 
Voitto Järvenpää klo 16 jälkeen p. 
041 483 2594.
Hallitus

Os. 268, Muurame
Rantaonkikilpailut su 21.9. klo 9–11, 
Ratastie, Muurame. Tavarapalkinto-
ja. Tervetuloa!
Hallitus

Os. 349, Matinkylä
Kuukausikokous ma 13.10. klo 18, 
Matinkylän Pirtti, Keskipäivänkuja 
4, Espoo. Käsitellään esille tulevat 
asiat.
Hallitus

Os. 397, Hämeenlinnan 
putkimiehet ja -eristäjät
Kuukausikokous ti 16.9. klo 18, 
hotelli Cumulus Hämeenlinna, Raa-
tihuoneenkatu 16, 2. krs, kokousti-
lat, Hämeenlinna. Käsitellään esille 
tulevat asiat. Kokouksen jälkeen 
ruokailu.
Hallitus

Os. 402, Vaasan putkimiehet
Kuukausikokous ke 17.9. klo 18, 
aluetoimiston tilat, Pitkäkatu 43, 
65100 Vaasa. Käsitellään esille 
 tulevat asiat. Tervetuloa!
Hallitus

Os. 403, Kainuun putkimiehet
Syyskokous 17.10. klo 18, hotelli 
Kajaani, Onnelantie 1, Kajaani. Esil-
lä sääntöjen määräiset asiat, päätös 
osaston lakkauttamisesta ja liittymi-
sestä os. 008 Kainuuseen sekä muut 
esille tulevat asiat. Tervetuloa!
Hallitus

Os. 603,Turun muurarit
Veteraanitapaamiset jatkuvat joka 
kuukauden toinen tiistai. Seuraava 
tapaaminen ti 14.10. klo 11, Turun 
aluetoimisto, Uudenmaankatu. 6 A, 
Turku.
Hallitus

60 vuotta
Arola Mauno Sakari 20.8., Suon-
nankylä.
Os. 131, Rovaniemi

Kiviaho Olavi Antero
Osastomme pitkäaikainen jäsen 
 Olavi Antero Kiviaho kuoli 4.7.2014. 
Hän oli syntynyt 28.7.1931 ja liitty-
nyt Rakennusliiton jäseneksi 
1.4.1966.
Muistoa kunnioittaen
Os. 059, Oulu

Lähteenmäki Reino Matias
Osastomme pitkäaikainen jäsen 
 Reino Matias Lähteenmäki kuoli 
6.8.2014. Hän oli syntynyt 9.6.1930 
ja liittynyt Rakennusliiton jäseneksi 
1.1.1970.
Muistoa Kunnioittaen
Os. 288, Nurmijärvi

Tikka Tuomo Juhani
Osastomme pitkäaikainen jäsen 
 Tuomo Juhani Tikka kuoli 25.6.2014. 
Hän oli syntynyt 2.7.1948 ja liittynyt 
Rakennusliiton jäseneksi 1.7.1973.
Muistoa kunnioittaen
Os. 011, Tampereen maalarit ja 
 mattomiehet

Kirjava Eero Juhani
Putkiköörin pitkäaikainen aktiivijä-
sen Eero Juhani Kirjava kuoli 
5.7.2014. Hän oli syntynyt 27.3.1967. 
Ennen Puuliiton toimitsijan tehtäviä 
Kirjava oli osasto 390:n jäsen vuosi-
na 1985–2000.
Muistoa kunnioittaen
Putkikööri

RAKENNUSLIITON  
JULISTAMAT SAARROT

Tarkemmat tiedot 
löytyvät internetistä
http://rakennusliitto.fi/palkat-ja-tes/
liiton-julistamat-saarrot/

VOIMASSAOLEVAT:

•	 Aiari Grupp Oü
•	 AJE Ehitüs Oü
•	 Alfaport Grupp Oü
•	 Alnar Järvi Oü
•	 ”Artexx” Steplewski Artur
•	 A-ryhmä Asennus Oy
•	 Oy Aureli Ltd
•	 Autlan Projekt Oü
•	 Balticale Oü
•	 Betamer Eesti Oü
•	 Carinaland Oü
•	 Concord Group Oü
•	 DED Kompanii Oü
•	 Dedas Oü
•	 Degtab Oü
•	 Detroit Oü
•	 Edmonton Oü
•	 Efira Invest Oü
•	 Egerton Oü
•	 Ehiter Arendus Oü
•	 Eikner Oü
•	 Elkotek Oy
•	 Enner Ehitus Oü
•	 Enta Ehitus Grupp Ou
•	 Etelä-Suomen kiinteistö ja 

autohuolto Oy
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•	 EU Finnes
•	 Eurobuild Group Oü
•	 Europe Ehitüs Oü
•	 Eu Steinbau Oy
•	 Faskom Oy
•	 Fatmus Ehitus Oü
•	 Feluko Oü
•	 FHU ”PM-BUD”
•	 Fin Purkajat Oy
•	 Fincity Oü
•	 Finlandia-Maalaus ja Målning Ky
•	 Garantmeister Oü
•	 Gorol-Bud Oy
•	 GS Invest Oü
•	 Harald Power
•	 Harts Ehitus Oü
•	 Hausland Oü
•	 Helmhold Oü
•	 Henno-Invest Ltd Oy
•	 Hordinal Oü
•	 Idc Budownictwo
•	 Indiman Oy

•	 Individuali imone ”Suvireta”
•	 Kalma Ehitus
•	 Keskustan Talexi & Tar Oy
•	 Lemamaks Ehitus Oü
•	 Leviehitus Oü
•	 Link Star Grupp Oü
•	 Marsalis-Ehitus Oü
•	 Mattic Oü
•	 Mauneks Oü
•	 Maximum Group Ou
•	 Miedzynarodowny Serwis 

Budowlany MSB Sp. z.o.o.
•	 Multimaaler Oü
•	 My Property Oy
•	 4 Naela Oü
•	 Naabob Ehitus Oü
•	 Navero Oy
•	 Offwall Oy
•	 Olster Grupp Oü
•	 OPNG Linnaarenduse Oü
•	 Orasgrupp Oü
•	 PG Ehitus Oü

•	 Pirita Laevad as
•	 Piva Kivi Oü
•	 Prelia Grupp Oü
•	 Primebygg Oü
•	 Proberto Oü
•	 Projekt 10 Oü
•	 Prolainer Oü
•	 Prostein Oü
•	 Putki Service Oy
•	 Rakennusexpertit JKL
•	 Rakso Oü
•	 Ravent Team Oü
•	 Rees Rakendus Oü
•	 Rekrum Oy Ab
•	 Rentaworker Oü
•	 Roiha Oy
•	 Satikuti Invest Oü
•	 Savega AS
•	 Scantrim Oy
•	 Sia Intertech
•	 Siivous-Expertit Osuuskunta
•	 Slovax s.r.o

•	 Spectra Holding Oü
•	 Stabil Group Oy
•	 Stabil Project Oü
•	 Stadirak Oy
•	 Sven Trading Ltd
•	 Targe Ehitus
•	 Tasokas Oü
•	 Telineservice Oü
•	 TG Kattomiehet tmi
•	 Tiit Tamme
•	 Tonu Ehitus Oü
•	 T-Tarvike Oy
•	 Triaad Grupp Oü
•	 Ultraserv Oü
•	 Unimaster Oü
•	 Vahotek Oy
•	 Vartix
•	 Ventago Oü
•	 Vimeco Oy
•	 Windrox Grupp AS
•	 VR Track Oy

TAPAHTUMIA

ALUETOIMISTOT TIEDOTTAVAT

Kuopion toimisto tiedottaa!

Toimisto muuttaa. Uusi osoite maanantaista 27.10. on
Kirkkokatu 1, 70100 Kuopio.

OSASTON 125-VUOTISJUHLAT
Os. 011 Tampereen maalarit ja mattomiehet

Aika: la 25.10. klo 16.45
Paikka: Musiikkiteatteri Palatsi, Hämeenkatu 30, Tampere
Ohjelma: Illallinen ja esitys "Ihan tuuliajolla". 
 Katso jäsenkirjeestä menuvaihtoehdot, jotka tilataan etukäteen. 
 Löydät ne myös osoitteesta www.tampere011.rakennusliitto.net.
Hinta: 20 €/hlö, joka maksetaan viimeistään su 21.9. osaston tilille   
 FI9680001600563929. Mukaan mahtuu 150 ensiksi ilmoittautunutta.

Sitovat ilmoittautumiset viimeistään su 21.9., Ritva Kivikkola p. 040 837 8008.

Tervetuloa!

Hallitus

LOMIA

LOMIA

HYVINVOINTILOMIEN ELÄKELÄISTEN
LOMAJAKSOT 2014

Lomakeskus Huhmari
83700 Polvijärvi (Joensuu)
p. 020 769 1230
www.lomakeskushuhmari.com

Lomalaisten valinnassa noudatetaan STM:n ja RAY:n ohjeita. Huhmarissa on erilliset 
loma-asunnot kooltaan noin 37 m². Asunnoissa on makuuhuone, oleskelutila, keitto-
mahdollisuus ja välineistö, suihku/wc ja iso kuisti. Päärakennuksessa on ravintola, 
vesimaailma poreineen ja putouksineen sekä liikuntatilaa.

Hemmotellen Huhmarissa 1.–6.12.2014
Virtaa ja voimaa arkeen, mietitään elämän arvoja, uusia kokemuksia sekä kerätään 
hyvää mieltä liikunnasta ja luonnosta.
Omavastuu täysihoidolla 90 €/lomajakso ja matkakulut.
Hakuaika päättyy pe 31.10.2014

Palkansaajien hyvinvointi ja terveys PHT ry:n
1.askel perheiden hyvinvointijaksot joulukuussa 2014

1.askel perheille hyvinvointijaksot antavat mahdollisuuden perheiden yhteiseen aikaan 
sekä lepoon ja virkistykseen. Jaksot sopivat perheille, joilla on mukana yksi tai useampi 
alle 17-vuotias perheeseen kuuluva lapsi. Mikäli perheeseen kuuluu lisäksi 17–18 vuotiai-
ta, he ovat tervetulleita mukaan aikuisten hinnalla. Jaksot ovat 5 vrk:n mittaisia.

Perheiden ohjelma on liikunnallinen ja virikkeellinen! Jaksoilla toimitaan ja liikutaan 
ryhmässä kohteen asiantuntevan ja ammattitaitoisen henkilöstön johdolla. Jaksoilla on 
perheiden yhteistä sekä lasten ja aikuisten erillistä ohjelmaa. Lasten tulisi voida itsenäi-
sesti osallistua lasten ohjelmaan. Jaksoille valituilta edellytetään ohjelmaan osallistumista. 
On erityisen tärkeää, että perheenjäsenillä ei ole liikuntaa estäviä rajoitteita tai sairauksia.

1. askel hyvinvointijaksot perheille 21.–26.12. Hakuaika päättyy ma 22.9.
Kylpylähotelli Rantasipi Laajavuori 
Liikuntakeskus Pajulahti 
Kylpylähotelli Päiväkumpu
Kylpylähotelli Summassaari

1. askel hyvinvointijaksot perheille 22.–27.12. Hakuaika päättyy ti 23.9.
Break Sokos Hotel Eden  
Vuokatin Urheiluopisto   
Kylpylähotelli Sani   
Lomakeskus Huhmari   
Rantasipi Ikaalisten kylpylä
Kylpylähotelli Kunnonpaikka

Jaksoille haetaan sähköisellä hakukaavakkeella osoitteessa: www.pht.fi.

Osallistu PHT:n hyvinvointijaksolle – SAL-lomat tukee!

Mikäli osallistut 1.askel aikuisille -seurantajaksolle, 
SAL-lomat maksaa sinulle takaisin omavastuun 60 euroa.
Mikäli osallistut 1.askel perheille -jaksolle, 
SAL-lomat maksaa perheellesi takaisin 50 euroa.
Toimi näin: Kun olet osallistunut, laita sähköpostilla tieto olitko aikuisten vai perheiden 
jaksolla, nimesi, ammattiliittosi ja IBAN-tilinumerosi osoitteeseen: info@salry.net
Lisätietoja voit kysellä Pasi Ylitalolta sähköpostilla: pasi.ylitalo@salry.net.
SAL-lomat maksaa avustukset joka kuukauden 1. viikolla. Kesäkuussa haetut 
avustukset maksetaan elokuussa.
Hyvinvointijaksot löydät osoitteesta: www.pht.fi

Etu koskee vain SAK:n jäsenliittojen jäseniä ja on voimassa hyvinvointijaksoilla 2014.
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LOMIA

Rakennusliitto ry
Siltasaarenkatu 4, 
PL 307, 00531 Helsinki
Vaihde:  020 774 003
sähköposti:
etunimi.sukunimi@rakennusliitto.fi
www.rakennusliitto.fi
Keskustoimisto avoinna:
ma-to 8.30–16.00
pe 8.30–15.30

Jäsenrekisteriin toimitettavien 
asiakirjojen postitusosoite:
Rakennusliitto ry/Skannauskeskus
PL 134 
70101 Kuopio

Palvelunumerot:
Jäsenyysasiat  020 690 231
Työehtoasiat  020 690 232
Työttömyyskassa  020 690 230
Takaisinperintä  020 690 250

Palveluaika ma-to klo 8.30–16.00 ja pe klo 9.00–15.30
Palvelunumeroihin soittaminen maksaa lankapuhelimesta soitettaessa 
liittymä sopimuksen mukaisen paikallisverkkomaksun verran ja matka-
puhelimesta soitettaessa matkapuhelinmaksun verran.

Aluetoimistot
Toimistot
avoinna:
maanantaisin ja tiistaisin 8.30–12.00 ja 13.00–16.30

Uudenmaan toimisto avoinna:
ma-to 8.30–12.00 ja 13.00–16.30 ja pe  8.30–12.00 ja 13.00–15.30

Häme/03
Hämeenlinnan toimisto
Birger Jaarlin katu 18 B,
13100 Hämeenlinna

Tampereen toimisto
Sorinkatu 4,
33100 Tampere

Itä-Suomi/04
Joensuun toimisto
Torikatu 30,
80100 Joensuu

Mikkelin toimisto
Vuorikatu 11 A 6
50100 Mikkeli

Kuopion toimisto
Vuorikatu 42,
70100 Kuopio
ma 27.10. uusi osoite on
Kirkkokatu 1
70100 Kuopio

Kainuu/10
Pohjolankatu 28 A,
87100 Kajaani

Keski-Suomi/02
Yrjönkatu 30,
40100 Jyväskylä

Kymi/06
Kouvolan toimisto 
Salpausselänkatu 60 C,
45100 Kouvola

Lappi/13
Kemin toimisto 
Keskuspuistokatu 50,
94100 Kemi

Rovaniemen toimisto 
Maakuntakatu 15,
96100 Rovaniemi

Oulu/14
Rautatienkatu 40
90120 Oulu

Pohjanmaa/05
Pitkäkatu 43,
65100 Vaasa

Satakunta/07
Liisankatu 18,
28100 Pori

Turku/09
Uudenmaankatu 6 a,
20500 Turku

Uusimaa/01
Siltasaarenkatu 4,
00530 Helsinki

Lahden toimisto
Hämeenkatu 32,
15140 Lahti

Toimistojen yhteystiedot:

Rakennusalan
työttömyyskassa
Siltasaarenkatu 4, 
PL 308, 00531 Helsinki
sähköposti: etunimi.sukunimi@rakennusliitto.fi
www.rakennuskassa.fi

Päivärahakemusten postitusosoite:
Rakennusalan työttömyyskassa
PL 135
70101 Kuopio

Palvelunumerot:
Työttömyyskassa  020 690 230 
Takaisinperintä  020 690 250
Jäsenasiat  020 690 231

Palveluaika ma-to klo 8.30–16.00 ja
pe klo 9.00–15.30

Palvelunumeroihin soittaminen maksaa lankapuhe-
limesta soitettaessa liittymäsopimuksen mukaisen 
paikallisverkkomaksun verran ja matkapuhelimesta 
soitettaessa matkapuhelinmaksun verran.

eAsioinnissa voit täyttää ansiopäivärahahake-
muksesi ja liittää siihen tarvittavat selvitykset. 
Hakemuksesi kirjautuu saapuneeksi kassaan sen 
lähetettyäsi. eAsioinnissa voit myös tarkastella 
päivärahan hakemiseesi liittyviä asioita ja muokata 
liiton jäsenrekisterissä olevia henkilötietojasi.

Palkansaajien hyvinvointi ja terveys PHT ry:n 1.askel aikuisille hyvinvointia ja terveyttä joulukuussa 2014

Haluatko irrottautua arjen kiireistä ja keskittyä omaan hyvinvointiisi? Ehkä haluaisit muuttaa elämäntapaasi pysyvästi, mutta kaipaat tukea ja motivaatiota muutoksessa?
Kaikkien jaksojen tavoitteena on kannustaa ottamaan askeleita omaan hyvään arkeen, kokonaisvaltaiseen elämänhallintaan ja arjessa jaksamiseen. Jaksot ovat 5 vrk:n mittaisia.

1. askel keveään oloon!
Kylpylähotelli Rauhalahti 16.–21.11. Hakuaika päättyy 17.9.
Rantasipi Ikaalisten kylpylä 23.–28.11. Hakuaika päättyy 24.9.
Yyterin kylpylähotelli                 30.11.–5.12. Hakuaika päättyy 1.10.
Liikuntakeskus Pajulahti   7.–12.12. Hakuaika päättyy  8.10.
Kylpylähotelli Kunnonpaikka 14.–19.12. Hakuaika päättyy 15.10.

1. askel liikkumaan!
Ruissalon kylpylä  16.–21.11. Hakuaika päättyy 17.9.
Kuortaneen urheiluopisto 16.–21.11. Hakuaika päättyy 17.9.
Kylpylähotelli Rauhalahti 23.–28.11. Hakuaika päättyy 24.9.
Rantasipi Ikaalisten kylpylä   7.–12.12. Hakuaika päättyy 8.10.
Liikuntakeskus Pajulahti   7.–12.12. Hakuaika päättyy 8.10.

Jaksoille haetaan sähköisellä hakukaavakkeella osoitteessa: www.pht.fi.



36 Rakentaja 9/2014

•	Ilmoittaudu heti työttömäksi jäätyäsi TE-
toimistoon työnhakijaksi. Ansiopäivä-
rahaa voidaan maksaa vain ajalta, jolloin 
olet ollut työttömänä työnhakijana TE-
toimistossa.

•	Ansiopäivärahaan on oikeus työttömyys-
kassan jäsenellä, joka on ollut vakuutet-
tuna yhdenjaksoisesti työttömyyskas-
sassa vähintään 26 työttömyyttä edeltä-
vää viikkoa ja on vakuutettuna ollessaan 
täyttänyt työssäoloehdon. Työttömyys-
kassassa vakuutettuna oleminen tarkoit-
taa sitä, että henkilö on työttömyyskassan 
jäsen ja jäsenmaksut on maksettu. 

•	Työssäoloehto täyttyy, kun henkilö on 
ollut jäsenyysaikana 26 kalenteriviikkoa 
palkkatyössä, jossa työaika on kunakin 
kalenteriviikkona ollut vähintään 18 tun-
tia. Työn ei tarvitse olla yhdenjaksois-
ta, vaan työssäoloehtoa kerryttäviä viik-
koja voi kertyä välittömästi työttömäk-
si työnhakijaksi ilmoittautumista edeltä-
neen, 28 kuukauden mittaisen tarkaste-
lujakson aikana. Lisäksi edellytetään, et-
tä työstä maksettu palkka on ollut työeh-
tosopimuksen mukainen. Ellei alalla ole 
työehtosopimusta, palkan on oltava ko-
koaikatyöstä vähintään 1 154 euroa kuu-
kaudessa.

•	Työssäoloehdon voimassaolo päättyy, 
kun henkilö on ollut poissa työmarkki-
noilta yli kuusi kuukautta ilman hyväk-
syttävää syytä. Työttömyyskassa voi mak-
saa etuuksia vasta, kun henkilö  on täyttä-
nyt työssäoloehdon uudelleen. Myös se, 
jos henkilö toimii palkansaajakassan jäse-
nyysaikana päätoimisena yrittäjänä yli 18 
kuukautta, aiheuttaa työssäoloehdon voi-
massaolon katkeamisen.

•	Työttömäksi jäävän on aina päivärahaha-
kemuksen toimittaessaan annettava työt-
tömyyskassalle selvitys työttömyyttä 
edeltäneestä ajasta. Tiedot tarvitaan sekä 
työssäolosta että mahdollisesta työmark-
kinoilta poissaolosta.

•	Työssäoloaika osoitetaan palkkatodistuk-
silla, joista on käytävä ilmi työsuhteen al-
kamis- ja päättymisaika. Palkkatodistuk-
siin olisi aina hyvä saada tieto pidetyis-
tä vuosilomista. Palkkatodistuksiin tulee 
merkitä työnantajan y-tunnus. Myös ko-
piot irtisanomis- tai lomautusilmoituk-
sista tulee toimittaa työttömyyskassalle.
– Mikäli olet ollut lomautettuna työstä-
si viimeisen vuoden aikana, palkkatiedot 
tarvitaan silloin tämän lomautuksen jäl-
keiseltä ajalta.
– Työviikoista, jolloin työtä on tehty vä-
hemmän kuin 18 tuntia, tulee palkkato-
distuksessa ilmoittaa erikseen työtun-
nit ja palkat. Näitä viikkoja ei oteta mu-
kaan työssäoloehtoon eikä palkanmääri-
tykseen.

Hakemuksen täyttäminen
•	Päivärahaa haetaan ansioturvan päivä-

rahahakemuslomakkeella. Hakemuslo-
makkeita saat TE-toimistosta tai liiton 
aluetoimistosta. Ansiopäivärahan ensiha-
kemuksen että jatkohakemuksen voit teh-
dä myös sähköisesti eAsiointi-palvelum-
me kautta. eAsioinnin kautta voit toimit-

taa liitteitä ansiopäivärahahakemukseen. 
eAsiointi-palveluun pääsee kirjautumaan 
työttömyyskassan kotisivujen, www.ra-
kennuskassa.fi, tai Rakennusliiton kotisi-
vujen, www.rakennusliitto.fi, kautta. Li-
säksi jatkohakemuksen voi toimittaa pu-
helimitse puheentunnistuspalvelun kaut-
ta, mikäli olet kokonaan työtön tai koko-
naan lomautettu. 

•	Verotietoja kassalle ei tarvitse ilmoittaa, 
ellei verotietoihin ole haettu muutosta tai 
ellet ole saanut portaikkoverokorttia.

•	Alle 18-vuotiaista huollettavista lapsista 
lapsikorotusta haetaan ilmoittamalla ha-
kemuksessa lapsen syntymäaika. Tavalli-
sesti lapsista ei tarvita todistuksia, koska 
lapsitiedot saadaan Väestörekisterikes-
kuksen kautta.

•	Hakemuksessa on ilmoitettava mahdol-
liset sivutulot ja sosiaalietuudet ja liitet-
tävä näistä todistukset mukaan. Maata-
lous- tai yrittäjätuloista on liitettävä mu-
kaan selvitys viimeksi vahvistetusta ve-
rotuksesta. 

Päivärahan hakeminen
•	Normaalisti päivärahaa haetaan neljän 

kalenteriviikon jaksoissa jälkikäteen. 
Hakemuksen tulee päättyä sunnuntaihin.
– Työttömäksi jäävä voi kuitenkin täyt-
tää ensimmäisen hakemuksen lyhyem-
mältä ajalta. Tällöinkin hakemuksen on 
päätyttävä sunnuntaihin. Suotavaa on, et-
tä täysiä kalenteriviikkoja on jo kertynyt 
kolme.
– Normaalia neljän viikon rytmiä nouda-
tetaan silloinkin, kun työttömänä ollessa 
tekee satunnaisia lyhyitä työjaksoja, jot-
ka alkavat ja päättyvät kyseisen neljän 
viikon jakson aikana.
– Jos maksujaksolla alkanut yli kaksi 
viikkoa kestävä kokoaikatyö jatkuu yli 
kyseisen neljän viikon jakson, voi hake-
muksen päättää työn aloittamista edeltä-
vään päivään. Lisäksi hakemukseen mer-
kitään milloin yli kaksi viikkoa kestävä 
kokoaikatyö on aloitettu.
– Jos teet osa-aikatyötä, josta saat palk-
kaa kuukauden jaksoissa, hae päivära-
haa kuukauden jaksoissa ja liitä mukaan 
palkkatodistus.
– Hakemuksen kaikki kohdat on täytet-
tävä huolellisesti, jotta niitä ei jouduta 
palauttamaan täydennettäviksi. Työttö-
myyspäivärahaa on haettava kolmen (3) 
kuukauden kuluessa siitä päivästä, jos-
ta sitä halutaan maksettavaksi. Postitse 
toimitetut hakemukset lähetetään työttö-
myyskassan osoitteeseen: 

RAKENNUSALAN 
TYÖTTÖMYYSKASSA
PL 135, 70101 KUOPIO 

Hakemuksia voi jättää myös aluetoi-
mistoihin ja joillakin paikkakunnilla 
osaston taloudenhoitajalle. 

Jos jäät työttömäksi



37Rakentaja 9/2014

•	Anmäl dig genast när du blir arbetslös 
på TE-byrån som arbetssökande. Kassan 
kan betala inkomstdagpenning bara för 
de dagar då du har varit arbetslös arbets-
sökande hos TE-byrån.

•	Rätt till inkomstdagpenning har en så-
dan medlem i arbetslöshetskassan, som 
utan avbrott har varit försäkrad i arbets-
löshetskassan i minst 26 veckor före ar-
betslösheten och som uppfyllt arbetsvill-
koret under den tid han eller hon har varit 
försäkrad. Att vara försäkrad i arbetslös-
hetskassan betyder att personen är med-
lem i arbetslöshetskassan och har betalat 
sina medlemsavgifter.

•	Arbetsvillkoret uppfylls då personen un-
der sin medlemstid på 26 kalenderveck-
or har haft lönearbete, där arbetstiden un-
der respektive kalendervecka är minst 18 
timmar. Arbetet behöver inte ha pågått ut-
an avbrott, utan man kan samla veckor 
till arbetsvillkoret under en gransknings-
tid på 28 månader innan man anmäler sig 
som arbetslös arbetssökande. Dessutom 
förutsätts att lönen för arbetet betalats 
enligt kollektivavtalet. Om det inte finns 
något kollektivavtal inom branschen, ska 
lönen i heltidsarbete vara minst 1 154 eu-
ro i månaden. 

•	Arbetsvillkoret gäller inte längre när per-
sonen har varit borta från arbetsmarkna-
den i över sex månader utan godtagbar 
orsak. Arbetslöshetskassan kan betala ut 
förmåner först då personen har uppfyllt 
arbetsvillkoret på nytt. Om en person un-
der den tid han eller hon är medlem i en 
löntagarkassa arbetar som företagare i 
över 18 månader leder det till avbrott i 
giltighetstiden för arbetsvillkoret.

•	Den som blir arbetslös ska alltid då han 
eller hon lämnar in sin ansökan om dag-
penning ge arbetslöshetskassan en ut-
redning över tiden före arbetslösheten. 
Vi behöver uppgifter om såväl tid i ar-
bete som eventuell frånvaro från arbets-
marknaden.

•	Tiden i arbete bevisas med löneintyg, av 
vilka det framgår när anställningsförhål-
landet började och slutade. Det vore bra 
att alltid i löneintygen också få uppgift 
om den semester man hållit. Arbetsgi-
varens FO-nummer ska finnas på löne-
intyget. Du ska också skicka in kopior 
av meddelandet om uppsägning eller per-
mittering till arbetslöshetskassan.
– Om du har varit permitterad från ditt ar-
bete under det senaste året behöver vi lö-
neuppgifterna för tiden efter denna per-
mittering.
– Du ska separat uppge antalet arbetstim-
mar och lönen för dem för de arbetsveck-
or då du har arbetat mindre än 18 timmar. 
Dessa veckor räknas inte med i arbets-
villkoret eller då lönen definieras.

Så här fyller du i ansökan
•	Du ansöker om dagpenning på blanket-

ten för ansökan om inkomstrelaterad 
dagpenning. Du får blanketter på TE-by-
rån eller förbundets kretskontor. Du kan 
göra den första ansökan om inkomstdag-
penning och även de fortsatta ansökning-

arna elektroniskt via vår tjänst eAsiointi. 
Via eAsiointi kan du skicka in bilagor till 
din ansökan. Du kommer in på tjänsten 
eAsiointi genom att logga in via arbets-
löshetskassans hemsidor, www.raken-
nuskassa.fieller via Byggnadsförbundets 
hemsidor www.rakennusliitto.fi. Du kan 
också skicka in din fortsatta ansökan per 
telefon via röstidentifieringstjänsten, om 
du är helt arbetslös eller helt permitterad.

•	Du behöver inte skicka in några skatte-
uppgifter till kassan, ifall du inte har an-
sökt om ändringar eller du har fått ett gra-
derat skattekort.

•	Du ansöker om barnförhöjning för barn 
under 18 år genom att i din ansökan upp-
ge barnens födelsetid. Det behövs van-
ligtvis inga intyg över barnen, eftersom 
vi får uppgifter om barnen via Befolk-
ningsregistret.

•	Du ska i ansökan uppge eventuella biin-
komster och sociala förmåner och bifoga 
intyg över dessa. Om du har jordbruks- 
eller företagarinkomster ska du bifoga en 
utredning över den senast fastställda be-
skattningen.

Så här ansöker du om dagpenning
•	Du ansöker normalt om dagpenning i pe-

rioder på fyra kalenderveckor i efterskott. 
Ansökan ska sluta på en söndag.
– Den som blir arbetslös kan dock fyl-
la i den första ansökan för en kortare tid. 
Också då ska ansökan sluta på en sön-
dag. Vi rekommenderar att du har samlat 
på dig tre fulla kalenderveckor.
– Den normala rytmen på fyra veckor 
följs också då du som arbetslös har till-
fälliga korta perioder med arbete som 
börjar och slutar under denna fyraveck-
orsperiod. 
– Om ett heltidsarbete på över två veckor 
har börjat under betalningsperioden och 
fortsätter över fyraveckorsperioden kan 
ansökan avslutas den sista arbetslöshets-
dagen. Dessutom ska du i ansökan an-
teckna att du har påbörjat ett heltidsar-
bete på över två veckor.
– Om du har deltidsarbete, för vilket du 
får lön per månad, ska du ansöka om dag-
penning per månad och bifoga löneintyg.
– Du ska noggrant fylla i alla punkter i 
ansökan, så att vi inte blir tvungna att re-
turnera dem till dig för komplettering. 
Du ska ansöka om arbetslöshetsdagpen-
ning inom tre (3) månader från den dag 
då du vill ha dagpenningen. Ansökning-
ar per post skickas till arbetslöshetskas-
san på adressen:

BYGGNADSBRANSCHENS 
ARBETSLÖSHETSKASSA
PL 135
70101 KUOPIO

Du kan också lämna in ansökan på 
kretskontoren och på vissa orter till 
avdelningens kassör.

Om du blir arbetslös
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TV, TAIDE 
& MUIKUT

Teeveen tulevaa ohjelmistoa: Teeveen menevää ohjelmistoa:

Vampyyrien sukua Sub 23.30 sunnuntai 14.9.

Syksyn toiseksi odotetuin kauhusarja ei kerro varsinaisesti putkiremontista, 
vaikka siinä putkistoja putsaillaankin. Kyseessä on nk. spin off -sarja, jossa 
seurataan Vampyyripäiväkirjoista tuttujen Mikaelsonin sisarusten vaiheita 
New Orleansin vanhassakaupungissa. Viereiseen kuvaan on valittu kuiten-
kin ihmissusi. Phoebe Tonkinin esittämä Hayley odottaa vampyyri Klaus 
Mikaelsonin lasta, minkä vuoksi hän istuu niin kummallisessa asennossa.

The Expendables  Nelonen 22.00 Torstai 18.9.

Leffasarjan avausosa ei kerro varsinaisesti rauhanliikkeestä, vaikka liikettä 
siinäkin kuvataan. Enimmäkseen liikutaan väliamerikkalaisessa saarival-
tiossa, jota johtaa ilkeä kenraali Garza. Hormoneja ahmineet palkkasoturit 
syöksevät hirmuhallitsijan vallasta, mutta joutuvat salakavalan CIA:n pettä-
mäksi. Lopussa Sylvester Stallone (kuvassa) seisoo ruumisröykkiöiden kes-
kellä. Henkiin jäävät myös Jason Statham, Jet Li ja Dolph Lundgren.

Putkiremontti  Yle TV1 18.15 sunnuntai 14.9. 

Syksyn odotetuin kauhusarja sijoittuu helsinkiläiseen Pihlajiston lähiöön. 
Vuonna 1970 rakennettu taloyhtiö kokee infernaalisen muodonmuutoksen, 
kun vahvasti naamioituneet rakennustyöläiset toteuttavat putkiremontin, jos-
sa ei pölyä ja meluhaittoja säästellä. Steven Spielbergin ohjaamassa avaus-
jaksossa asukkaat suhtautuvat lähestyvään vaaraan vähätellen. Varsin pian 
putkiremontti paljastaa taloyhtiön aktiiveille painajaismaiset kasvonsa.

Pyhiinvaeltajan kuolema Yle TV1 21.55 Sunnuntai 14.9.

Neliosainen jännityssarja ei kerro varsinaisesti vampyyreista, vaikka Olof 
Palme sellaista erehdyttävästi muistuttaakin. Rauhanliikettä kannattanut aa-
telismies murhattiin vuonna 1986, mutta rikos selvisi vasta parikymmentä 
vuotta myöhemmin Leif G. W. Perssonin romaanitrilogiassa. Tv-sovituk-
sessa juttu avataan uudelleen, ja oikeamielisessä Ruotsissa kun ollaan, syyl-
liseksi paljastuu systeemi. Rolf Lassgård (kuvassa) tulkitsee svenssonia. 

SAK:n erikoistutkija Tapio Bergholm ei pidä palkkajoustoa 
toimivana vempeleenä. Elintae 7/2014

Elokuva
tEattErE

issa:

Monsterimies Ensi-ilta perjantai 26.9.

Syksyn odotetuin kauhudokumentti kertaa ikimuistoiset hetket, joina Suomi 
pelleillään maailmankartalle vuoden 2006 euroviisuissa. Rovaniemi pääsee 
tapauksen johdosta uutisiin ja siiderin kulutus lähtee kehitysalueilla terhak-
kaaseen nousuun. Ainutlaatuiseksi dokumentin tekee myös se, että mukana 
on kuvamateriaalia kulissien edestä ja takaa. Elokuvan on ohjannut Antti 
Haase, ja se nähdään ennen pitkää myös töllöttimessä.

Tommi Pietarinen
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Stubbilta kysyttiin miksi eduskunnalle ei 
ole kerrottu Naton isäntämaasopimuk-
sesta. Hän vastasi rehellisesti. En muista. 

Sinällään ihan ymmärrettävää ettei tuollaisia 
pikkujuttuja kerrota, mitäs väliä eduskunnalla 
on. Turha tuollaisten juttujen vuoksi vaivata, 
onhan tärkeämpääkin tekemistä kuten pallo-
meressä piehtarointi kalsarit jalassa taikka 
säärikarvojen sheivaaminen selfietä varten. Se 
että isäntämaasopimuksesta seuraa merkittävä 
sodan riskin kasvaminen, mikäli kauttakulki-
jat saavat päähänsä pommittaa Venäjää Suo-
men ilmatilan kautta, ei Stubbia huolestuta.

Teuvo Hakkaraista pidetään pellenä kos-
ka hän lähettelee naisilla alapäästään kännyk-
käkuvia eli selfietä. Tiettävästi hän ei kuiten-
kaan käytä päiväänsä karvojen poistoon. Tosin 
kuvia ei ole jaettu twitterissä, joten varmuutta 
asiasta ei ole. Ilmankos Teuvosta ei tullutkaan 
pääministeriä.

Kuka nyt karvaisen miehen valtaan laittaa 
jos tarjolla on karvaton vaikkakin huonomuis-
tinen.

Ei ole Stubb ainut jolla muisti pätkii. Mi-
nisteri Räty totesi, ettei kovinkaan moni suo-
malainen tienaa alle 2 100 €/kk. Ei tienaak-
kaan, vain puolet tulonsaajista, vajaat kaksi 
miljoonaa ihmistä. Kyllähän ministerit tuollai-
set jutut tietää, eivät he muuten voi päätöksiä 
tehdä? Koska tietoa on, syynä lienee muisti. 
Räty kyllä haastattelussa myönsi. Ihmettelen 

miksi minusta tuli ministeri. Pakkohan se on 
ihmetellä, ellei syytä muista.

Aikoinaan Kekkonen vetäytyi sairaslo-
malle muistin petettyä. Nykyiset jatkavat vi-
roissaan, koska korvaavia on vaikea, ellei 
mahdoton löytää.

Dementia on hoidettavissa oleva sairaus, 
joka pysyy lääkkeillä kurissa. Eivät lääkkeet 
muistia korjaa, mutta oireet ilmeisesti helpot-
tavat, sairaudesta ei itse kärsi. Ilmankos Stubb 
onkin rohkeasti kertonut, että Venäjän talous-
pakotteilla ei ole merkitystä Suomelle, TTIP-
sopimus on riskitön.

Talouspakotteiden suhteen taisi olla hiuk-
ka väärässä näin jälkikäteen ajatelleen. TTIP-
sopimus on varmasti riskitön suuryrityksille, 
tekeehän sopimus Suomesta siirtomaan, jonka 
alkuperäisväestön voi hävittää kätevästi Agent 
orangella kuten Kolumbian intiaanit tai Viet-
namin lapset.

Huonomuistinen ministeri saattaa kuvitella 
olevansa suuryritys, kukas sitä niin tarkkaan 
muistaa, mikä on oma asema. Markkinaideolo-
gian mukaan voi kuvitella myöskin Suomen 
olevan yritys ja suurihan siitä tulee, jahka saa-
daan sota aikaan. Riskitöntä peliä kuten vuon-
na 1941.

Stubbin muistihäiriöt eivät siis häntä 
 itseään häiritse, paremminkin korjaavat oloa, 
onhan itsetunto tärkeä tekijä työhyvinvoinnin 
kannalta.

Itsetuntoa korjaa varmaan kunnon titte-
li, filosofian tohtori. Tittelistä hän saa kiittää 
lievää muistihäiriötä. Todellisuudessa hän on 
samanlainen tohtori kuin minäkin. Aloitta-
nut opinnot, jotka johtaisivat tohtorin tutkin-
toon, mikäli ne saattaisi loppuun. Minä käy-
tän itsestäni nimitystä tietojenkäsittelytie-
teen kirvesmies, koska opinnot ovat hiukan 
kesken. Stubb taas esiintyy tohtorina, kiitos 
muistihäiriön. Mikäli muisti pelaisi, hän jou-
tuisi käyttämään nimitystä valtiotieteen 
opiskelija.

Punakynä
Auvo Rouvinen, Kitee

Muisti pätkii
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