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Helsingissä on rakentamiselle
parempiakin paikkoja kuin
Malmin lentokenttä tai
Keskuspuiston kulma. Tätä
mieltä on asuntoministeri
Kimmo Tiilikainen (kesk.)
viime viikkojen kuumasta
keskustelusta.
TEKSTI Heikki Korhonen
KUVA Kimmo Brandt

– Suomi on ainoa EU-maa, jossa asunnottomuus on vähentynyt, muistuttaa asuntoministeri Kimmo Tiilikainen.

Asuntoministeri Tiilikainen ei lämpene Malmin

P

ääkaupunkiseutu kasvaa nyt vauhdilla ja
pelkästään Helsinkiin tarvitaan 7 000–
8 000 uutta asuntoa vuodessa. Kaupungin sisällä sijaitseva Malmin lentokenttä on kaupungin suunnitelmien mukaan seuraava
suuri rakennuskohde, jonka rakentaminen alkaa
2020-luvulla. Asukkaita alueelle voi tulla noin
25 000, pienen suomalaisen kaupungin verran, ja
työpaikkoja parituhatta.
Tai ainakin Helsinki kaavaili näin. Niin kaavaili myös hallitus, joka luovutti alueen Helsingille ja päätti lopettaa siellä lentotoiminnan. Eduskuntaan tullut lentokentän säilyttämistä puoltava
kansalaisaloite on kuitenkin nyt säikäyttänyt osan
politiikoista ja he etsivät uusia vaihtoehtoja.
Niin myös Juha Sipilän (kesk.) hallituksen
asuntoministerin salkkua kantava maatalous- ja
ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen.
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– Malmin lentokentän alue on noin promille Helsingin pinta-alasta. Helsingille tuli esimerkiksi Sipoosta uusia suuria maa-alueita, joten en
usko, että Malmi on kiireisimpiä rakennuskohteita.
– Minusta on sitä paitsi parempi rakentaa kuivalle maalle kuin suolle, tiivistää Helsinkiin kirjansa siirtänyt ja vaaleissa ehdolle lähtenyt Tiilikainen.
Hän perustelee kantaansa myös sillä, että hallituksessa on tehty täydennysrakentamisen helpottamiseksi monia toimia.
– Meillä on remonttia odottavia lähiötaloja aika paljon. Lähiöissä on jo valmiina infra ja palvelut. Niissä voitaisiin parantaa tarjontaa ja palvelua
täydennysrakentamisella.
– Samalle alueelle mahtuisi paljon enemmän
ihmisiä ja silloin siellä myös kannattaisi tarjota

myös kaupallisia palveluja. Näitä mahdollisuuksia kannattaisi käyttää paremmin Helsingissä.
Tiilikainen on kyllä valmis myöntämään, että
eduskunnan käsittelyssä oleva aloite on aika erikoinen.
– Erikoista on se, että kaupungin päätökseen
haetaan eduskunnasta muutosta.

Sisälle kaavoituskiemuroihin
Kunnallisvaaleissa valittavien päättäjien kannattaisi Tiilikaisen mukaan keskittyä seuraavat vuodet enemmän kaavoitukseen ja maankäyttöön.
Kuntapäättäjiltähän on tarkoitus ottaa pois paljon
työllistänyt sosiaali- ja terveyspuoli.
– Toivoisin, että yhä useampi kuntapäättäjä paneutuisi näihin maankäytön ja kaavoituksen kiemuroihin. Se jos mikä vaikuttaa asumiseen ja heijastuu kuntalaisten arkeen. Maankäy-
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”Toivoisin, että yhä useampi
kuntapäättäjä paneutuisi näihin
maankäytön ja kaavoituksen
kiemuroihin.”
Osuuskunnan asuntoon

Asumisen rahoittamis- ja kehittämiskeskus Aran
ylijohtaja Hannu Rossilahti selvittää juuri aivan uutta asuntorakentamisen mallia. Tiilikainen
on antanut Rossilahdelle tehtäväksi laatia mallin
osuustoiminnallisesta asuntorakentamisesta.
– Suomessa on pitkät perinteet osuustoiminnassa pankkien, kauppojen tai vakuutusyhtiöiden
kautta. Nyt pohditaan, olisiko valtion tukemalla
osuuskunta-asumisella jotain hyötyjä markkinaehtoiseen asumiseen verrattuna.
– Kun idea kerran oli kerran nostettu esiin,
niin ajattelin, että selvitetään tämä. Lopputulosta ei voi vielä tietää.
– Lähtökohtaisesti osuustoiminnan tarkoitus
on, että ylijäämä palautetaan osuuskunnan osakkaille. Se voisi ajatuksellisesti sopia osuuskuntamuotoiseen asumiseen.
Osuustoiminnalliseen malliin voisi Tiilikaisen
mukaan käyttää myös valtion tai Aran rahaa.
– Silloin kun se täyttää valtion tukeman tuotannon edellytykset.
– Lainoituksessahan tulee muutenkin suuri
muutos, kun yleishyödyllisyys siirtyy kohdekohtaiseksi. Enää ei tarvitse määritellä, onko joku toimija yleishyödyllinen vaan riittää, jos kohde on
yleishyödyllinen.
Tiilikainen muistuttaa, että Aralla on sormensa pelissä kaikessa tuetussa tuotannossa.
– Nyt vain katsotaan, toisiko osuuskuntamuotoinen toiminta siihen jotain lisäarvoa. Selvitys
ensin, sitten vasta johtopäätökset.

Asumistukeen leikkuri

n rakentamiselle
tön ja kaavoituksen ratkaisuilla on kauaskantoisia seurauksia sekä pienissä että suurissa kunnissa. Ne ovat myös oiva työkalu kehittää omaa
kaupunkia.
Tiilikaisen mukaan hän ja Sipilän hallitus ymmärtävät hyvin asuntomarkkinoiden tilan.
– Asuntomarkkina on markkina siinä kuin
muutkin markkinat eli kysyntä ja tarjonta määrittelevät hintaa. Sen vuoksi hallituksen tavoite on lisätä rakentamista ja tuotantoa sinne missä on pulaa. Se tuo kasvun edellytyksiä myös sitä kautta,
että asumisen hinta pysyy kohtuullisena. Se myös
mahdollistaa työpaikan vastaanoton, jos on varaa
asua työpaikan lähellä.
– Minusta on erittäin tärkeää, että kaavoitetaan
ja rakennetaan kysyntää vastaavasti. Kun meillä
on kotitalouksien keskikoko pienentynyt, on erityisen kova kysyntä pienistä asunnoista.

Asumistukimenojen kova kasvu on saanut Tiilikaisen ehdottamaan, että asumistukeen laitettaisiin neliökohtaisen ylärajat.
– Minusta pitäisi ottaa käyttöön maksimineliövuokra, mihin asti tuetaan 100-prosenttisesti ja
sen yli menevää ei. Se ei heikentäisi kenenkään tilannetta, mutta olisi omiaan tulppaamaan hinnannousua.
Tiilikaisen mukaan maksimituki voisi vaihdella alueittain aivan samoin kuin vuokratkin tekevät.
Tiilikainen muistuttaa, että ennen vuokranantajan näkökulmasta hyvä vuokralainen oli se, jolla oli varma työpaikka.
– Nyt hyvä vuokralainen on se, joka saa asumistukea. Ei tilanne ole terve.
Tiilikaisen mukaan asuntopolitiikan ja sosiaalisen asumisen tarve ei katoa tästä maasta ihan
hetkessä.
Tiilikainen muistuttaa mielellään, että meillä on Suomessa omaksuttu jo pitkän aikaa sitten
varsin edistyksellinen suhtautuminen asunnottomuuteen.
– On lähdetty siitä, että asunto ensin ja vasta
sitten lähdetään korjaamaan ihmisen elämän muita osa-alueita. On itse asiassa aika karu tieto, että
Suomi on ainoa EU:n maa, jossa asunnottomuus
on vähentynyt.
– Ei meilläkään kaikki asiat ole kunnossa,
mutta tämä asia on kyllä hoidettu aika hyvin.
Aikaisemmat asuntoministerit olivat jo sulauttamassa Araa kokonaan ympäristöministeriöön.
Tiilikainen ei sitä tee.
– Kyllä Aralla on edelleen keskeinen tehtävä.

Sitä ei ole tarkoitus fuusioida ympäristöministeriöön. Täytyy muistaa, että Ara on myös kehittämiskeskus, esimerkiksi suurta kiinnostusta herättänyt korkotukimalli tilattiin Aralta. Näin Ara
on lunastanut kehittämiskeskuksen tehtävän ja
uskon, että sillä on tämä tehtävä tulevaisuudessakin.
Ympäristöministeriön työryhmä esitti jo
vuonna 2015, että valtion asuntorahaston varoja ryhdyttäisiin käyttämään lainoihin tai sijoituksiin. Tiilikaisen mukaan asuntorahasto ei kuitenkaan ole muuttumassa sijoitusrahastoksi.
– Tällaisia suunnitelmia ei ole. Keskustelua on
ollut, mutta muutosta ei ole tulossa.
Tiilikainen on varsin tyytyväinen siihen, miten paljon hallitus on jo tehnyt asuntorakentamisen lisäämiseksi.
– Budjetin yhteydessä oikeastaan tehtiin asumisen ja rakentamisen paketti. Sen yhteydessä
paranneltiin kaikki työkaluja, joita valtiovalta voi
käyttää. Esimerkiksi pitkän korkotuen omavastuu puolitettiin, asumisoikeusasuntoihin lisättiin
myöntövaltuuksia ja lyhyt korkotuki otettiin käyttöön.
– Samoin kaadettiin raja-aitoja tuetun asumisen myöntövaltuuksista eli niitä voidaan justeerata, vaikka kesken vuotta sen mukaan mikä vetää.
Myös korjausavustuksiin lisättiin rahaa.

Asutaan sitä maallakin
Vaikka Tiilikainen onkin nyt helsinkiläinen, katsoo hän myös muualle Suomeen. Sen mukaisesti hän pisti porukan arvioimaan myös, miten
asuinoloja kehitettäisiin kasvukeskusten ulkopuolella.
– Meillä on asumiseen liittyviä erityyppisiä
ongelmia myös muualla kuin kasvukeskuksissa.
Halusin saada tähän ikään kuin tilannekatsauksen,
missä mennään näillä alueilla ja onko päälle kaatuvia ongelmia.
Koko Suomi on nyt täynnä kouluja ja virastoja, joita vaivaa home- ja sisäilmaongelma. Tiilikainen ei usko, että tiiviimpi rakentaminen sinänsä olisi tähän syy.
– Home- ja kosteusvauriokorjaukset ovat nyt
Suomessa todella mittavat. Meillä on tietysti erityisen suuri vastuu tiloista, joissa lapset ja nuoret
ovat päivittäin. Meillä on paljon tietoa, miten ongelmat voidaan ratkaista.
– Meillä on tiukempien energiasäädösten mukaisia rakennuksia tehty aikaisemminkin eikä
niissä ei ole ollut vaurioita. Ei energiatehokkuus
väistämättä merkitse, että tulee sisäilma- tai homeongelmia. Mutta kaikki epäilyt ja huolet on
otettava vakavasti.
Rakennusmääräykset kuitenkin tiukkenevat
edelleen, sillä ”energiatehokkuuden parantaminen koko yhteiskunnassa on tärkeää”.
– Jos me mielimme menestyä näissä ilmastotavoitteissa ja -oloissa, meidän täytyy parantaa
energiatehokkuutta. Rakentaminen ja asuminen
ovat suuri osa ihmiskunnan energiakulutuksesta.
– Mitä vähemmän lämpöä kulutetaan, sen helpompi on irrottautua öljystä tai kaasusta ja siirtyä
ystävällisempiin tuotantomuotoihin.
– Kun pohjoisessa ollaan, niin aina on varmasti myös lämmön tarvetta.
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Kuntavaaleissa päätetään tärkeistä asioista
TUOREEN Nuorisobarometrin mukaan 15–29-vuotiaiden luottamus Suomen tulevaisuuteen on heikentynyt merkittävästi aikaisempaan tutkimukseen verrattuna. Nuoret uskovat pärjäävänsä itse, mutta muiden pelätään jäävän huonommalle
osalle yhteiskunnassa. Hyvinvointivaltiota kannatetaan, mutta sen säilymiseen ei uskota.
Sunnuntaina 9. huhtikuuta pidettävissä kuntavaaleissa on mahdollista valita sellaisia päättäjiä,
jotka luovat yhteishenkeä ja luottamusta tulevaisuuteen. Sote-ratkaisua ei ole vieläkään tehty ja
sosiaalitoimi saattaa jopa jäädä kuntien harteille
jatkossakin.

Miellyttävä ympäristö ja toimivat palvelut
luovat kuntalaisten yhteenkuuluvuuden tunnetta.
Kunta pystyy parantamaan merkittävästi asumisviihtyvyyttä. Omaan kuntaan kannattaa luoda hyvä keskustelun kulttuuri, joka auttaa nostamaan
parhaat ratkaisut päätöksentekoon.
Valtionvarainministeriö ja Elinkeinoelämän
keskusliitto EK ovat taas tohkaisseet kannustinloukuista. Tarjolla olisi muun muassa asumistuen leikkauksia ja vuokrasääntelyä. Asumisen kustannuksien alentaminen on järkevämpää politiikkaa kuin
pienituloisten kurittaminen. Kunnassa voidaan tehdä paljon asumisen laadun ja kalleuden suhteen.

Kuntapäättäjät voivat helpottaa perheellisten
ihmisten työssäkäyntiä edullisilla ja joustavilla
lastenhoitopaikoilla. Toimivat lastentarhat helpottaisivat erityisesti naisten työssäkäyntiä.
Rakentajan kannattaa käydä äänestämässä
kunnallisvaaleissa. Pienessäkin kunnassa tehdään
suuria, omassa kukkarossa tuntuvia päätöksiä.
Rakennusliiton jäseniä on myös ehdokkaina.
Heillä on paljon asiantuntemusta muun muassa
investointien ja kaavoituksen suhteen. Niissä
asioissa kuntapäättäjät käyttävät suurta valtaa, joten kunnanvaltuustoon tarvitaan parhaat mahdolliset päättäjät.

Viktiga beslut i kommunalvalet
DEN FÄRSKA Ungdomsbarometern visar att
15–29-åringarnas tro på framtiden har försvagats
kännbart jämfört med tidigare undersökningar. De
unga tror att de själva ska klara sig, men är rädda
för att andra ska få det sämre i samhället. De stöder välfärdssamhället, men tror inte att det bevaras.
I kommunalvalet söndagen 9 april har vi en
möjlighet att välja sådana beslutsfattare, som skapar samförstånd och tro på framtiden. Någon sote-uppgörelse har ännu inte nåtts och socialväsendet kan rentav bli kvar i kommunerna också i fortsättningen.
En tilltalande miljö och fungerande tjänster

skapar en känsla av gemenskap mellan kommuninvånarna. Kommunen kan märkbart förbättra boendetrivseln. Det lönar sig att skapa en kultur av
god diskussion i den egna kommunen. Det hjälper
till att lyfta upp de bästa lösningarna till beslut.
Finansministeriet och Finlands Näringsliv EK
har igenom muttrat om flitfällor. De erbjuder bland
annat nedskärningar av bostadsbidragen och hyresreglering. En sänkning av boendekostnaderna
är en vettigare politik än att piska låginkomsttagarna. Man kan i kommunerna göra mycket när
det gäller kvaliteten på boendet och hur dyrt det är.
De kommunala beslutsfattarna kan underlätta

förvärvsarbete för människor med familj genom
förmånliga och smidiga barnvårdsplatser. Fungerade daghem skulle framför allt göra det lättare
för kvinnor att förvärvsarbeta.
Det lönar sig för byggarna att rösta i kommunalvalet. Också i de små kommunerna fattas stora
beslut, som känns i den egna plånboken.
Det finns också medlemmar i Byggnads som
är kandidater. De har mycket sakkunskap om
bland annat investeringar och planläggning. De
kommunala beslutsfattarna har stor makt i dessa
frågor, så vi behöver de bästa möjliga beslutsfattarna i kommunfullmäktige.

Kannen kuva: Johanna Hellsten

Kiire ja hässäkkä

S
Matti Harjuniemi
puheenjohtaja
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AK:n uunituoreen työolobarometrin mukaan
liittojen jäsenten työpaikoista suuri osa, 59 prosenttia, on keskinkertaisia. Hieman yli viidenneksellä on hyvät työolot, mutta melkein yhtä monella on huono työpaikka.
Kiireen tunne ja tehokkuusvaatimukset ovat oikeastaan kaikkien arkea. Tähän havaintoon sopii tympeän hyvin se, että vaikutusmahdollisuudet oman työn
järjestämiseen ovat heikentyneet. Niinpä se on rakentajillakin. Kiire ja hermoja repivä hässäkkä ovat vuosien mittaan lisääntyneet. Työssä jaksamista turha kiire haittaa pahemman kerran. Nämä finanssikriisin jälkeiset vuodet ovat olleet pahimpia.
Ennen saattoi istahtaa odottamaan, että kiire menee
ohi. Sitten jatkettiin suunnitelman toteuttamista niin,
että useimmiten tuli kerralla valmista. Nykyään tämä
ei sovi, vaan työpaikalla viuhdotaan joka suuntaan,
useimmiten syyttä suotta, hyviä tarveaineita ja toisten töitä pilaten. Suunnitelmat tietenkin ovat puutteellisia tai niitä ei ole ollenkaan. Aikatauluja kiristetään.
Pomot joutuvat mesoamaan. Aliurakoitsijoita kurmuu-

tetaan tietenkin myös. Valtava määrä yrityksiä piipahtaa sähläämässä pienenkin työmaan sekaisin. Valvoja
valvoo, mutta tietäneekö mitään?
Tämä kaikki aiheuttaa sen, että tuppi heiluu turhaan. Usein todellinen aikaansaannos ei ole järkevässä
suhteessa puuhan määrään. Työ tehdään usein moneen
kertaan. Kaikkien pinna kiristyy. Työolot heikkenevät.
Laatu kärsii.
Ratkaisu ongelmaan on kuitenkin lähellä: työntekijöiden vaikutusmahdollisuuksien lisääminen oman
työn järjestämiseen. Tätä tukeva ja tätä hyödyntävä
palkkaus. Siisti ja turvallinen työympäristö. Laatutyön oppimisen mahdollisuus. Ihmisten keskinäinen
kunnioitus. Järkirakentaminen.
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Tavoitteena nolla tapaturmaa
Lauri Kivekäs:
Rakennusalan on
parannettava tahtiaan.
Johanna Hellsten

T

alonrakennusteollisuuden Uudenmaan piiri järjesti maaliskuun alussa seminaarin, jossa juhlistettiin 20 vuotta täyttävää työturvallisuuskilpailua. Seminaari on
myös osa vuosittaisten tilaisuuksien sarjaa, jonka seminaareissa rakennusalan viranomaiset, työntekijäpuoli ja työnantajapuoli kokoontuvat yhteen käymään läpi ajankohtaisia työturvallisuusasioita.
Kaikki tahot ovat tehneet työturvallisuuskilpailun ja muutenkin työturvallisuuden ympärillä niska limassa töitä jo pitkään, kehityksen
suunta on hyvä, mutta työ ei ole vielä valmis.
– Totuus on se, että kehitys työturvallisuuden paranemisessa on toivottoman hidasta. Neljässä vuodessa RT:n jäsenyritysten tapaturmataajuusprosentti on alentunut 21:stä
18:aan. Onhan se parannusta, mutta ei sillä vielä voi kehuskella, Rudus Oy:n hallituksen puheenjohtaja
ja RT:n turvaryhmän puheenjohtaja
Lauri Kivekäs totesi.

Nolla tapaturmaa
RT:n tavoitteena on nolla tapaturmaa vuoteen 2020 mennessä. Nyt
rakentaminen on kiihtynyt ja saattaa näkyä ikävällä tavalla tapaturmatilastoissa.
– Esimerkiksi vuonna 2010 rakentamisen kasvu kiihtyi ja samaan
aikaan tapaturmataajuus nousi, eli
jonkinlainen korrelaatio näiden asioiden välillä on. Ei saisi kuitenkaan
ajatella, että aina kun volyymit nouset, nousevat tapaturmien määrät;
todellinen syy tapaturmataajuuden
kasvuun on se, että ei ole tehty tarpeeksi. Ja se on meidän kaikkien
syy, Kivekäs sanoi.
Kivekkään mukaan 0-tapaturmatavoitteeseen pääsemiseksi tarvitaan kouriintuntuvampia toimenpiteitä. Yksi ajatus on täysi avoimuus
RT:n jäsenyritysten välillä.
– Kaikki turvallisuusmateriaali
julkiseen jakoon, kuten esimerkiksi
tapaturma-analyysit ja parhaat käytännöt. Aliurakoitsijat on myös saatava kattavasti mukaan turvallisuustyöhön. talonrakennuksessa oman
henkilökunnan osuus on enää 21
prosenttia. Jos aliurakoitsijoita ei
oteta mukaan laskelmiin, huijaamme itseämme, Kivekäs totesi.
Kivekkään mukaan se tarkoittaa
sitä, että aliurakoitsijat pitää saada
mukaan sekä tapaturmataajuuden
laskelmiin että työmaan yhteiseen
turvallisuustyöhön.
RT:ssä suunnitellaan myös
avointa aineistopankkia. Sinne kerättäisiin yritysten materiaalia vaaratilanteista, tapaturmista ja kuole-
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Tämäkään työmaa ei ansaitse TR-mittauksessa täysiä pinnoja. Kaiteiden puuttuminen katolta voi viedä
sairaalaan tai pahimmassa tapauksessa hengen.

mantapauksista. Lisäksi ideana on
tehdä hyvien käytäntöjen opas viimeisen 20 vuoden aikana tapahtuneiden 218 kuolemantapauksen perusteella opituista asioista.

Työturvallisuuskilpailu
ollut hyödyllinen
Ylitarkastaja Keijo Päivärinta Uudenmaan aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueelta sanoi seminaarissa, että työturvallisuuskilpailulla on ollut iso merkitys rakennusalan muutoksessa.
– TR-mittarit tulivat yrityksissä käyttöön kilpailun myötä. Se oli
iso muutos työmailla. TR-mittauksesta tuli työmaan johtamisen työväline. Mittauksen käyttöönotto teki myös työmaiden todellisen turvallisuustilanteen näkyväksi yritysten ylimmälle johdolle, joka sitä ennen ei välttämättä tiennyt tilanteesta
mitään, Päivärinta toteaa.
Työturvallisuuskilpailussa yrityksiä arvioidaan TR-mittauksen,
tapaturmataajuuden ja joka vuosi vaihtuvan muuttuvan teeman
mukaan. Näitä muuttuvia teemoja ovat olleet muun muassa nostot
(2002), henkilösuojaimet ja tunnisteet (2011) ja tänä vuonna suojavaatetus ja suojaimet.
Työmaiden muutoksen näkee
hyvin 20 vuotta järjestetyn kilpailun tuloksista. Kun esimerkiksi työmaan järjestyksestä vuosina 1993–
1996 tuli huomautettavaa 32 tapauksessa 100 havaintoa kohden, oli
vuonna 2016 tilanne 7/100. Putoamissuojauksen osalta tilanne vuosina 1993–1996 oli 43 huomautusta 100 havaintoa kohden ja vuonna
2016 10/100.
– Lisäksi kilpailun kriteerejä on
vielä kiristetty merkittävästi esimerkiksi vuonna 2010, Päivärinta kertoo.

Onko rakentajan
hengellä arvoa?

Suokas kuitenkin myönsi, että
työturvallisuus on kehittynyt paljon.
– Annan siitä tunnustuksen RT:n
jäsenyrityksille. Ja työturvallisuuskilpailu on myös hyvä juttu. Ei siitä ole kauaakaan, kun tapeltiin siitä,
saako rakentaja turvakengät. Näistä
asioista ei tarvitse enää tapella.
Suokkaan mukaan henkilökohtaiset suojavälineetkään eivät poista
riskejä, jos työturvallisuutta ei suunnitella kunnolla. Kun työ suunnitellaan alusta pitäen turvalliseksi, tapaturmat vähenevät.
– Mutta ehdoton juttu on se, että vastuuta työturvallisuudesta ei
saa siirtää työntekijöille. Turvallisuus pitää suunnitella, työmaajohdon pitää ottaa siitä vastuu ja ohjeistaa ja rakentajat tekevät, mitä
käsketään.

Seminaarissa puhunut Rakennusliiton varapuheenjohtaja Kyösti Suokas toppuutteli hieman hurmoksellista tunnelmaa.
– Kun poliisi kuolee työtehtävissä, on maassa suruliputus ja hautajaiset näytetään televisiossa. Rakentajan kuolema on pikkumaininta
paikallislehdessä. Sen jälkeen käydään käräjiä, vältellään vastuita ja
syytetään muita. Kuinka arvokas rakentajan henki on?
Suokkaan mukaan se vain hyväksytään, että rakentajia kuolee.
– Väitän, että rakentajan henki ei ole niin arvokas, että rakentamisessa kehitettäisiin tuotantotapoja, joissa rakentajia ei kuolisi, Suokas totesi.

Työttömyyspäivärahaa saaneet jäsenet
2014 – helmikuu 2017 & ennuste 3–8/2017
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RAKENNUSLIITON sääntöjen 3 § mukaisesti liiton tehtävänä on puolustaa, valvoa ja parantaa alojemme työntekijöiden ja toimihenkilöiden asemaa työmarkkinoilla ja
laajemmin yhteiskunnassa. Mahdollisen hyvän ja tasaisen työllisyyden turvaaminen rakennusalan ammattilaisille on luonnollisesti tavoitteemme.
Työssä ollessa tulee työsuhteen ehtojen olla kunnossa. Ammattilaisen tulee tulla toimeen työstään saamalla ansioilla. Työsuhteen minimiehdot (palkkaus, työaikamääräykset, arkipyhät, sairausajanpalkkamääräykset, vuosilomat, työsuhdeturva jne. määrittyvät työlainsäädännön ja ennen muuta alakohtaisten yleissitovien työehtosopimusten kautta.Tätä työehtosopimusten
yleissitovuutta on voimakkaasti viime aikoina kyseenalaistettu.
Silloin, kun työvoimasta on erityisen kova kysyntä, tulee sille määrittää sen mukaisesti myös käypä hinta. Tätä
minimiehdot ylittävää palkanosaa kutsutaan liukumaksi.
Sama lainalaisuus on muillakin tuotantokustannuksilla,
kuin myös yritysten tuloskehityksellä.
Kun työtä ei ole tarjolla tai sitä ei iän tai terveyden takia
pysty tekemään, tulee sosiaalisten turvaverkkojen olla
kunnossa.
Ollaksemme uskottava toimija työmarkkinoilla ja yhteiskunnassa ja kyetäksemme toimimaan sääntöjemme
edellyttämällä tavalla, meillä pitää olla kone kunnossa.

• Rakennusalan ammattilaiset ja alalle opiskelevat kuuluvat Rakennusliittoon.
• Työntekijöiden edustajat on valittu yrityksiin ja työkohteisiin.

• Luottamushenkilöiden tukijärjestelmät perehdytys/
valmennus/koulutus kunnossa.
• Liiton henkilökunta niin alueilla kuin keskustoimistossa ovat jäsenten, erityisesti luottamustehtäviä hoitavien jäsenten, tukena.
• Ammattiosastot perusyhdistyksinä toimivat ja tiedottavat tehokkaasti toiminnastaan.

Kuntavaalit 9.4.2017
Rakentaja-lehden tietoon tulleita Rakennusliiton jäseniä
on ehdolla valtuustoihin yhteensä 111 kaikkiaan 69 kunnassa. Oheisessa luettelossa ehdokkaat liiton aluejärjestöjaon jälkeen kunnittain aakkosissa.
• Rakennusliittolaisia ehdokkaita on ainakin seuraavien
puolueiden ja vaaliliittojen kuntakohtaisilla listoilla:
puolue/vaaliliitto (ehdokasmäärä)
• Rakentajien edun mukaista on, että kunnallisessa päätöksenteossa on mukana henkilöitä, jotka tuntevat rakentajaperheen arjen ja miksei myös juhlan. Parhaiten
sen luonnollisesti tuntevat rakentajat itse.
• Rakentajat ja laajemminkin duunari-palkansaajat
ovat olleet varsin laiskoja äänestäjiä vaaleissa kuin
vaaleissa. Se näkyy luonnollisesti vaalien tuloksissa.
KÄÄNNETÄÄN NYT KELKKA – ÄÄNESTETÄÄN JA
KEHOTETAAN KAVERIAKIN ÄÄNESTÄMÄÄN
• Ennakkoäänestys kotimaassa 29.3–4.4.2017
• Varsinainen vaalipäivä sunnuntai 9.4.2017
Jukka Asikainen
järjestöpäällikkö

Perhevapaajärjestelmä
remonttiin

S

AK ja Monimuotoiset perheet -verkosto toivovat hallitukselta päätöstä perhevapaauudistuksen aloittamisesta.
Järjestöt pitävät tasa-arvoista avioliittoa erinomaisena
edistysaskeleena, mutta yksin se ei korjaa kaikkia perhevapaajärjestelmän ongelmia.
– Etuuksiin on tähän mennessä tehty lähinnä kosmeettisia korjauksia. Pieni viilaus ei enää riitä, nyt tarvitsemme
perusteellisen remontin, SAK ja verkostoon kuuluvat perhejärjestöt painottavat.
Kaikilla perheillä on oltava yhdenvertaiset oikeudet perhevapaisiin. Esimerkiksi adoptioperheiden, yhden vanhemman perheiden, sateenkaariperheiden ja monikkoperheiden
vanhemmat ovat nykyjärjestelmässä väliinputoajia.
SAK:n ehdottamassa mallissa perhevapaat on kiintiöity kahdelle vanhemmalle, mutta samalla osa etuuksista on
mahdollista jakaa joustavasti perheen muille vanhemmille,
läheisille tai isovanhemmille.
– Selkeintä on, jos kaikki perhevapaat kytkeytyvät
SAK:n mallin tapaan osaksi yhtä järjestelmää, joka on joustava ja taipuu ketterästi erilaisten perheiden muuttuviin tilanteisiin, Monimuotoiset perheet -verkoston projektipäällikkö Anna Moring huomauttaa.
– Ei ole Kelan asia määritellä, kuka kuuluu lapsen
perheeseen. Työelämä sekä perheiden arkitodellisuus
ovat muuttuneet niin radikaalisti, että nykyinen perhevapaajärjestelmä on auttamatta liian kankea 2010-luvun
perheiden tarpeisiin, SAK:n pääekonomisti Ilkka Kaukoranta lisää.
Monimuotoiset perheet -verkosto koostuu kymmenestä
itsenäisestä perhejärjestöstä, jotka edustavat noin joka kolmatta kaikista suomalaisista perheistä, suurimpina ryhminä
yhden vanhemman perheet ja uusperheet.
SAK on Suomen suurin palkansaajajärjestö. SAK edustaa liki miljoonaa palkansaajaa ja 20:tä ammattiliittoa teollisuudessa, julkisella sektorilla, kuljetuksessa ja yksityisillä palvelualoilla.
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varmuutta, voimaa, verkostoitumista

RAKENNUSLIITON
KOULUTUKSET
LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PERUSKOULUTUS, Oulu
24.−25.4.
Yhteysmieskurssi
24.−26.4.
Luottamusmiesten peruskurssi, osa 1
24.−26.4.
Työsuojeluvaltuutettujen peruskurssi, osa 1
15.−16.5.
Luottamusmiesten peruskurssi, osa 2
15.−16.5.
Työsuojeluvaltuutettujen peruskurssi, osa 2
Hakuaika päättyy 31.3.

JÄRJESTÖKURSSIT
6.−7.5.
Sosiaalinen media
järjestötoiminnassa, Helsinki
Hakuaika päättyy 13.4.
30.9.−1.10.

Toimiva ammattiosasto, Jyväskylä
Hakuaika päättyy 8.9.

VAIKUTTAJA−koulutus
Oletko rakennusliittolainen edunvalvoja ja haluaisit kehittää osaamistasi pidempikestoisessa koulutuksessa?
Hae 17.3. mennessä Vaikuttaja-koulutukseen! Opinto-ohjelman tavoitteena on vahvistaa aktiivisten jäsentemme
taitoja ja samalla parantaa liiton edunvalvonnallista otetta niin työmaa-, osasto- kuin muillakin organisaatiotasoilla.
Vaikuttaja-koulutus kestää vuoden ja siinä on viisi kahden päivän lähijaksoa. Ne ovat viikonloppuisin mahdollistaen
helpon osallistumisen koulutukseen. Sen lisäksi ohjelmaan kuuluvat etätyöt ja yhteinen verkkopohjainen
opiskelualusta. Lisätietoja Vaikuttaja-koulutuksesta: koulutuspäällikkö Juhani Lohikoski, puh. 050 366 1171
Vaikuttaja-lähitapaamiset 2017
15.−16.4.
Helsinki
16.−17.9.
Helsinki
25.−26.11.
Helsinki
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LUE LISÄÄ

rakennusliitto.fi/koulutus

KYSY LISÄÄ

koulutus@rakennusliitto.fi
Juhani Lohikoski puh. 050 366 1171
Sara Putaansuu puh. 020 774 3076

LÄHETÄ HAKEMUS:
koulutus@rakennusliitto.fi
Rakennusliitto
koulutus
PL 307
00531 Helsinki
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Korttipakko
Ranskan
rakennustyömaille
Ranskan rakennustyömailla työskentelevillä
on pian oltava kuvallinen älykortti, josta selviää
henkilötietojen lisäksi työnantaja sekä työsuhteen
luonne ja kesto.
Virpi Latva, teksti ja kuvat

Ä

lykorttiuudistuksella pyritään
taistelemaan laitonta työntekoa vastaan. Ranskan rakennustyömailla työskentelee laillisesti 100 000 ulkomaan työkomennuksella olevaa työntekijää. Työvoimaviranomaisten arvion mukaan laittomia on lisäksi saman verran. Korttipakon tultua voimaan myös tarkastuksia tehostetaan.
Alun perin vuoden alusta kaavailtu uudistus toteutunee käytännössä lopullisesti vasta kesäkuussa, kun kaikki 2 miljoonaa älykorttia on saatu valmiiksi. Paitsi rakennusalan ammattilaisia, korttipakko
koskee noin 60 000–80 000 rakennuksilla työskentelevää siivoojaa ja
vartijaa. Toistaiseksi kortteja on painettu vasta Pohjois-Ranskan rakennusyrityksille. Valtion kirjapainosta valmistuu parhaimmillaan noin
20 000 korttia päivässä.

Ammattiliitto CGT:n rakennusjaoston pääsihteeri Serge Plechot
toivottaa alalla jo pari vuotta odotetun älykortin ja erityisesti tehostetut työmaatarkastukset tervetulleiksi. Hänen mukaansa seuraava askel
olisi palkan ja sosiaalietuuksien yhdenmukaistaminen.
– EU-tasolla on jo useaan otteeseen ehdotettu, että ulkomaan komennuksella olevien työntekijöiden palkan ja sosiaaliturvan tulisi noudattaa sen maan tasoa, missä
työ tehdään. Nykyisellään työntekijät palaavat palkkapäivänä kotimaahansa, missä palkkataso on alhaisempi ja sosiaaliedut olemattomat.
– Jos vertaa ranskalaista minimipalkkaa halvan työvoiman maista tulevien rakennustyöntekijöiden
palkkaan, sosiaaliseen dumppaukseen syyllistyvä urakoitsija säästää
työvoimakuluissa 52–62 prosent-

Liki puolet viime vuonna
tarkastetuista ranskalaisista
rakennustyömaista jäi kiinni
laittoman työvoiman käytöstä.
Pariisilaisilla rakennustyömailla
ei juuri kuule puhuttavan
ranskaa. Alan työntekijöistä 37
prosenttia on ulkomaalaisia.

tia. Onko siis ihme että 37 prosenttia ranskalaisten rakennustyömaiden henkilöstöstä on ulkomaalaisia,
lähinnä puolalaisia ja romanialaisia,
Plechot toteaa.

Laittomat ylityöt tavallisia
Ranskassa toimiva puolalainen rakennusurakoitsija Piotr Podgorska
työllistää vain maanmiehiään, mutta
ranskalaista palkkatasoa ja sosiaalietuuksia noudattaen. Hän ei kuitenkaan myönnä kärsivänsä epäterveestä kilpailusta. Asiakkaat ovat pääasiassa julkisyhteisöjä, joille on tärkeää, että alihankkijan paperit ovat
kunnossa.
Podgorskan mukaan älykortti on
parannusta entiseen, mutta se ei ratkaise kaikkia alan ongelmia. Esimerkiksi sitä, että laittomia työmiehiä käytetään pääasiassa viikonloppuisin, jolloin työtarkastajat ovat vapaalla. Toinen epäkohta on hänen
mukaansa alalla valitettavan yleiset
laittomat ylityöt.
– Työnantaja ilmoittaa 35–40
työtuntia, mutta tosiasiassa työmies
painaa 60 tuntista viikkoa. Siihen ei
juuri vaikuta se, onko työntekijällä
kortti vai ei, Piotr Podgorska miettii.
Viime vuonna kontrolloiduista
noin 23 000 rakennustyömaasta liki puolet jäi kiinni laittoman työvoiman käytöstä ja useita tuhansia urakoita määrättiin keskeytettäväksi.
Koska pimeän työvoiman käyttö
lisääntyy rakennusalalla vuosi vuodelta, Ranskan valtio toivoo älykortin vaikeuttavan laittomia urakoita. Korttipakon piiriin tulee 500 000
alan yritystä. Suomessa vastaavanlainen järjestelmä on jo käytössä.
Systeemin tultua voimaan valtion
verotulot kasvoivat tuntuvasti.
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Napapiirillä rakennetaan lisää ravintola- ja hotellikapasiteettia.

Rovaniemellä rakennetaan
kuin viimeistä päivää
Asuintaloja, lomamökkejä, hotelleja ja
ravintoloita nousee Napapiirille ja
Rovaniemen keskustaan. Töitä riittää.
Johanna Hellsten

K

un Rakennusliiton Rovaniemen toimistolla katsoo ulos ikkunasta, näkyy joka suunnassa
nostureita. Rovaniemellä rakennetaan sellaista vauhtia, että hitaampaa hirvittää. Työllisyystilanne liiton jäsenillä on luonnollisesti hyvä. Jopa niin hyvä, että esimerkiksi Lemminkäinen on joutunut tuomaan elementtiporukan Oulusta asti, kun Lapista ei löytynyt enää kokeneita tekijöitä.
Rovaniemen laskennallinen uusien asuntojen tarve on vuodessa 200–300. Tällä hetkellä tahti on
600–700 asuntoa. Monella isolla ja
pienemmälläkin toimijalla on projekteja meneillään. Oman lisänsä
tuovat lähiseudulle nousevat erilaiset turismiin liittyvät hankkeet; Napapiirillä rakennetaan jättimäistä ravintolaa ja kiinalaisella rahalla hotellia sekä mökkikylää.
Tammikuussa Rovaniemen hotellikapasiteetti on täydessä käytös-
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sä. Uusille petipaikoille on siis kysyntää. Erityisesti aasialaisturistit
ovat löytäneet Suomen Lapin, eikä
Rovaniemellä liikkuessaan voi välttyä törmäämästä isoihin kiinalaisseurueisiin.

Opetushommista
takaisin työmaalle
Napapiiri on kokonainen Lappi- ja
joulupukkiteemainen lomakylä. Se
ei ole koskaan valmis, vaan alueella rakennetaan edelleen paljon kaikenlaista uutta. Yksi uusi kohde on
Rakennusliike Jouko Pesonen Oy:n
urakoima valtavan ravintolan työmaa. Ravintola on puun ja betonin hulppea liitto: elementtiseinät
ja massiiviset betoniset pilarit kannattelevat monimutkaisen näköistä,
puurakenteista kattoa korkealla yläpuolellaan.
Rovaniemellä syntynyt rakennusmies Juha Pitkäniemi meni
17-vuotiaana rakennuksille kesätöi-

Juha Pitkäniemi palasi opetustyöstä takaisin rakennushommiin.

hin ja on edelleen samalla tiellä 25
vuotta myöhemmin. Muutama vuosi sitten hän kuitenkin otti hetkellisen sivupolun Lapin ammattioppilaitokseen.
– Toimin siellä ammattimiehenä
opettajien ja oppilaiden tukena käytännön töissä. Me teemme paljon
sellaisia asioita, joita opettajat eivät

osaa. Teemme siis töitä oppilaiden
kanssa, Pitkäniemi kertoo.
Pitkäniemi kertoo nauttineensa
työstä ja työkaverit ja oppilaat olivat mukavia. Hän sanoo olleensa
suorastaan myönteisesti yllättynyt
oppilaiden motivaatiosta.
– Joukossa oli todellisia huippuja. Kenestä vain voi tulla hyvä, jos
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> Mikko Kivilahti
kertoo, että erityisesti
työmaan liukkaus
tekee talvirakentamisesta välillä hankalaa.
>> Lapinneito ja
Lapinjätkä nousevat
vauhdikkaasti Rovaniemen keskustassa.

halua löytyy. Maaseudulta kouluun
tulleet kyllä tunnisti heti; siellä on
totuttu tekemään töitä jo pienestä pitäen, Pitkäniemi sanoo.
Miksi sitten paluu työmaille
muutaman vuoden jälkeen?
– Koulun johdossa kukaan ei välitä mistään mitään. Pomot eivät jalkaannu tarpeeksi, eivätkä tiedä, mitä käytännön opetustyössä tapahtuu,
Pitkäniemi kertoo.
Pitkäniemi ehti ennen ravintolatyömaata olemaan tavallisilla kerros- ja rivitalotyömailla.
– Tämä työmaa on kyllä ihan erilainen. Katto tuli työmaalle pääosin
valmiina ristikoina, mutta oli se silti
työläs tehdä. Kaikki tuli silti tietysti tehdyksi. Kattorakenteiden rakentaminen aloitettiin jo ennen joulua,
tammikuun alkupuolella se oli pääosin valmis.
Rovaniemelläkin talvi on ollut
vaihteleva.
– Kunnon talvi on hyvää rakennusaikaa. Räntä- ja vesikelit ovat pahimpia. Huputtaminen olisi kyllä iso
parannus olosuhteisiin. Nyt rakennettiin avoimen taivaan alla.
Pitkäniemi kehuu Rovaniemen
työtilannetta.
– Töitä on. En edes muista, että
täällä olisi ollut huonosti töitä. Ehkä
viimeksi 2000-luvun alussa oli hiljaisempaa, mutta työttömänä ei ole
tarvinnut olla.

Lapinjätkää ja Lapinneitoa
rakentamassa
Rovaniemen keskustasta purettiin
vanha, surkeassa kunnossa ollut työväentalo ja Levi-Rakennus Oy rakentaa sen paikalle kahta asuinkerrostaloa. Työväentalon väki saa toisen kerrostalon alakerrasta uudet tilat käyttöönsä. Nelikerroksinen Lapinjätkä- ja viisikerroksinen Lapinneito- kerrostalot ovat tammikuussa jo pitkällä ja ensimmäistä asuntoa esiteltiin kiinnostuneille ostajille tammikuun puolivälissä.
Lapinjätkän anturat valettiin

viime vuoden maaliskuussa. Runko nousi reipasta vauhtia, vaikka
viime kevät oli Rovaniemellä sateinen, mikä hankaloitti töitä. Talo saatiin vesikattovaiheeseen elokuussa. Siinä vaiheessa pantiin
alulle myös Lapinneidon anturavalut. Runko saatiin valmiiksi marraskuun lopussa ja vesikatto päälle ennen joululomia.
Kohteessa on ollut töissä yhtä
elementtimiestä lukuun ottamatta
vain Levi Rakennus Oy:n omia miehiä. Työmaan keskivahvuus pyörii
7–8 miehen tienoilla.
Yrityksen kirjoilla jo yli 17
vuotta rakentanut elementtiasentaja Mikko Kivilahti kertoo, että työmaalla oli juuri edellisenä päivänä
tehty TR-mittaukset.
– Lapinjätkän työmaalla TRmittauksen tulos oli 95%, Lapinneidon työmaalla 94%. Yhdestä parvekkeesta puuttui kaide, mikä laski
lukua, Kivilahti valottaa.
Yksi talvirakentamisen työturvallisuusriski on työmaan liukkaus.
Toinen on vilustuminen, kun täysissä talvikamoissa ravataan sisä- ja
ulkotilojen välillä. Hiki pukkaa pintaan ja seuraavalla hetkellä onkin jo
kylmä.

Kuudelta töihin
Työmaan sosiaalitilassa on isompi porukka koolla lounaalla jo heti aamukymmenen jälkeen. He ovat
tulleet töihin kuudelta aamulla. Yrityksessä on sovittu, että viikolla tehdään vähän pidempää päivää ja perjantaina työmaa sulkeutuu jo puolilta päivin. Toisille järjestely sopii
hyvin, toisille se on hiukan hankalampaa.
– Nämä kuuden perjantaiaamut
ovat lapsen päiväkotiin viemisen
kannalta vähän hankalia. Lähin päiväkoti aukeaa vasta puoli seitsemältä, joten aamu vaatii järjestelyä, eräs
nuori isä kertoo.
Vanhemmille työntekijöille järjestely passaa paremmin.

– Ei sillä näin eläkeikää lähestyessä ole mitään väliä, tuleeko kuudeksi töihin, he toteavat.
Pois lähtiessämme törmäämme
nuoreen naiseen, joka toimii työmaalla rakennussiivoojana. Niin hy-

vää työmaata harvoin löytyy, etteikö siellä tehtäisi päivänselvää rakennussiivousta PAM:n tessillä. Nainen
kertoo, että pitää ottaa porukalla siivousfirman vetäjän kanssa asia esille ja vaatia epäkohdan korjaamista.

RAKENNUSMITTAUKSEN
PERUSKURSSI 24.-26.4.
Kurssilla tutustutaan piirustusten lukutaitoon,
vaaitus-, laser- ja takymetrimittaukseen.
Kurssi ei vaadi aikaisempaa mittausalan
kokemusta.
Koulutuksen hinta:
105 € (sisältää koulutuksen, lounaan ja iltapäiväkahvin).
Majoituksen hinta:
60 € kahdelta yöltä 2 hh:ssa
Ilmoittautuminen:
7.4. mennessä kurssit@kio.fi
tai p. 09 276 2778
Lisätietoja koulutuksesta:
Jan Nordström p. 040 504 3061
www.kio.fi
Kotorannantie 49, 05250 Kiljava
P. 09 276 251, www.kio.fi
kurssit@kio.fi

11

Ruotsin Byggnadsin kampanja macho-kulttuuria vastaan näkyi isosti myös metroasemilla.

Tasa-arvossa on
parantamisen varaa
Macho-kulttuuri jyllää
rakennusalalla maasta
riippumatta.
Johanna Hellsten

R

akennusala ei ole naisille vieläkään maailman helpoin paikka pärjätä. Rakennusliitto teetti viime vuonna tutkimuksen liiton
naisjäsenten kokemuksista tasa-arvosta. Tutkimuksen tulokset eivät
olleet erityisen mairittelevia, sillä
vastaajien mukaan erilaista vähättelyä ja häirintää esiintyy maamme rakennustyömailla.
Tilanne Suomessa on naisten
kannalta monin tavoin parempi, kuin
melkein kaikkialla muualla maailmassa. Jopa muut pohjoismaiset veljesjärjestömme kamppailevat samojen ongelmien kanssa.

BWI selvittää
tilannetta maailmalla
Rakentajien maailmanjärjestö BWI
selvitti viimeksi vuonna 2014 naisten asemaa rakennus- ja metsäaloilla ympäri maailmaa. Vastaava selvitys on toteutusvaiheessa parhaillaan.
Vuoden 2014 raportissa käytettiin kyselyjen lisäksi tietolähteenä
muun muassa kansainvälisen työjärjestö ILO:n tietoja. ILO:n mukaan
rakennustyö suuressa osassa maailmaa on kokonaan miesten käsissä.
Niillä vähillä naisilla, jotka niissä
maissa työskentelevät rakennusalalla, on hyvin vähän mahdollisuuksia
parantaa omaa asemaansa. Naisten
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työtä pidetään toissijaisena suhteessa miesten tekemään työhön. Lisäksi
monissa kehitysmaissa perheet työskentelevät kokonaisuutena, naisia ja
lapsia myöten. Nainen saattaa tehdä
siis paljon työtä, mutta palkka siitä
menee miehelle.
BWI:n raportin mukaan moni
rakennusalan liitto ei vieläkään pidä
olennaisena organisoida naisia liittoon tai tukea naisten tasa-arvoon
liittyviä asioita. Ammattiliitoissa on
hyvin vähän naisia töissä ja edustus
kaikissa muissa komiteoissa paitsi naisten komiteoissa on vähäinen.
BWI:llä on jokaisella mantereella naisten komitea. Euroopassa komitean puheenjohtajana toimii sveitsiläinen Rita Schiavi.
– BWI:n maailmankongressiin
pitäisi saada 30 prosenttia paikoista naisille. Nyt näin ei ole. Itse pidän paikkojen kiintiöimistä hyvänä ajatuksena. Toivottavasti naisia
nähdään enemmän ammattiliittojen
johdossa tulevaisuudessa. Sekin johtaisi tähän suuntaan, Schiavi sanoi
Helsingissä tammikuun lopulla rakennusalan pohjoismaisen tasa-arvoverkoston kokouksessa.
Naisten komiteoissa on keskusteltu siitä, onko erillisissä naisten komiteoissa mitään järkeä.
– On kuitenkin todettu, että naisten komiteoita tarvitaan niin kauan,
kun naisilla ei sananvaltaa varsinaisessa maailmankongressissa.
Schiavi haluaa viedä BWI:n
päättäviin elimiin ehdotuksen julkilausumasta ja kampanjasta machokulttuurin lopettamiseksi.

– Macho-kulttuurista eroon pääseminen ei ole vain naisten asia, vaan
monien muidenkin ryhmien. Eivät
kaikki miehetkään ole machoja. Lisäksi esimerkiksi homous on edelleen ehdoton tabu rakennusalalla.
Homoja kuitenkin on alalla ihan yhtä paljon kuin muillakin aloilla. Jopa urheilussa on tultu ulos kaapista,
rakennusalalla ei, Schiavi ihmetteli.

Byggnadsin kampanja
kohautti
Ruotsin rakennusliitto Byggnads on
huomannut samat tasa-arvo-ongelmat ruotsalaisilla työmailla kuin Rakennusliitto suomalaisilla.
Jönköpingin yliopistolle tehty tutkimus naisista rakennusalalla
näytti sen, että vaikka naiset viihtyvät alalla hyvin, he kokevat samaan
aikaan, ettei heidän työtään arvosteta, heitä ei oteta tosissaan eikä heillä ole mahdollisuuksia kehittyä työssään samoilla ehdoilla kuin miehet.
Ongelmat eivät koske vain naisia, vaan muitakin vähemmistöjä,
kuten homoseksuaaleja ja maahanmuuttajia.
Byggnads aloitti viime vuonna
kohua herättäneen ”Stoppa machokulturen” eli stoppi machokulttuurille -kampanjan. Kampanjalle tehtiin
video Kuinka puhumme työmaalla,
jossa lapset sanovat kameralle hyvin
vaivautuneina niitä törkeyksiä, joita
rakennustyömaalla heitetään.
”Kato, mitkä padat tuolla naisella on.”
”Onks sulla menkat, vai mikä
mättää?”

”Tiesitkö, että naiset nauraa vitullaan?”
”Ootsä joku homo, vai?”
”Se nainen on ihan arvoton.”
”Tää on yksi saatanan neekerinhomma.”
Uutisvälineet nappasivat nopeasti
koukkuun ja videota näytettiin myös
valtakunnan mediassa. Kaikki eivät
pitäneet suorasukaisesta videosta ja
negatiivista palautetta tuli myös liiton
jäseniltä. Video kuitenkin alleviivasi
tehokkaasti sen, minkälainen kulttuuri osalla työmaista vallitsee.
– Video aiheutti aika voimakkaita reaktioita, koska lapset sanoivat
aivan kamalia asioita. Kampanja on

BWI Euroopan naisten komitean
puheenjohtaja Rita Schiavi kertoo
uskovansa naiskiintiöihin BWI:n
päättävissä elimissä.
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Tasa-arvoverkosto
kokosi Rakennusliiton tiloihin väkeä
pohjoismaista.

kuitenkin ollut menestyksekäs, sillä se on herättänyt huomiota. Toki
teemme samaan aikaan asioita myös
positiivisesta näkökulmasta, kuten
yhteistä koulutusprojektia työnantajapuolen kanssa, toimitsija Jakob
Wagner Byggnadsista kertoi.
Kampanjassa myös tehtiin puuhapaketti, jota jaettiin rakennusalan yrityksissä. Paketissa oli mukana lennäkkejä, julisteita sekä peli, jolla saattoi testata omassa porukassa, miten hyvin sopivan ja ei-sopivan puheen raja omalla työpaikalla tunnetaan.
– Puuhapakettia jaettiin työpaikoille 1 000 kappaletta ja se loppui
ihan kesken. Nyt niitä teetetään lisää. Olin aluksi vähän skeptinen ja
ajattelin, että laatikot eivät toimi.
Olin väärässä, Wagner kertoo.
Wagnerin mukaan rakennusalan
koulut ovat olleet myös kiinnostuneita saamaan puuhalaatikon opetuskäyttöön.
– Opettajilta on tullut viestiä, että se on hyvä tapa altistaa koululaiset aiheelle, Wagner sanoo.
Wagnerin mukaan kulttuurin
muuttaminen vie aikaa, eikä se tapahdu hetkessä.
– Meille ensimmäinen askel on
saada omat jäsenemme ymmärtämään tämä asia. Kaikki eivät kampanjasta pidä ja meiltä on kysytty,
miksi puuhastelemme tällaisen parissa, kun koko ala on menossa päin
helvettiä. Kaikki eivät siis usko, että
pystyisimme tekemään monta asiaa
samaan aikaan. Kyllä me pystymme,
Wagner sanoo.

Norjan oikeistohallitus
vei isiltä
– Kun uusi hallitus tuli valtaan vuonna 2013, oli ensimmäinen hallituksen toimi supistaa isyysloma 14 viikosta 10 viikkoon, Tove Rita Melgård norjalaisesta Fellesförbundetammattiliitosta kertoo.
Melgårdin mukaan heti seuraavassa budjetissa leikattiin vanhempainrahaa.
– Hallituksen jäsenet sanoivat
aivan suoraan, että naiset jäisivät
enemmän kotiin, kun isyyslomaa leikataan. Meidän tärkeä tavoitteemme

on nyt palauttaa isyysloma entisen
pituiseksi.
Norjassa naisten ja miesten välinen palkkaero on 12 prosenttia. Osin
se riippuu alasta ja siitä, että naisia
on enemmän osa-aikaisina. 5 prosentille ei kuitenkaan löydy muuta
selitystä kuin sukupuoli.
Fellesförbundet on mukana Norjan keskusjärjestön, LO:n yhdenvertaisuusryhmässä, jossa myös tasa-arvoasiat käsitellään.
– Siellä päätettiin tehdä tutkimus seksuaalisesta häirinnästä työpaikoilla. Tutkimuksen kohteeksi valittiin terveydenhoitoala sekä hotellija ravintola-ala. Tulokset julkistetaan
naistenpäivänä 8.3., Melgård kertoo.
Norjan rakennusliitossa naisjäseniä on noin 1000 eli 1,7 prosenttia jäsenistöstä.
– Haluaisimme lisää naisjäseniä.
On havaittu, että naisia kyllä kouluttautuu rakennusalalle, mutta he katoavat jonnekin. Pääsevätkö naiset töihin koulutuksen jälkeen? Poistuvatko he alalta asenteiden takia? Sitäkin yritetään nyt selvittää.

– Aiomme saada seuraavissa
työehtosopimusneuvotteluissa saada täyden palkan 13 viikon äitiysloman ajalta. Myös loman rakenne
halutaan muuttaa siten, että tuon 13
viikon jälkeen äiti voisi olla vielä 5
viikkoa ja sitten isä viisi viikkoa. Jos
isä ei käyttäisi sitä, koko loma menetettäisiin. Se voisi kannustaa miehiäkin jäämään isyyslomalle.
Andersenin mukaan suunta Tanskassa on nyt hyvä; nuoret isät ovat

alkaneet käyttää isyyslomia, mutta muutokseen pitäisi saada vauhtia.
Tanskassa naisen euro on 84
senttiä. Mielenkiintoista on se, että mikäli nainen kuuluu ammattiliittoon, on palkkaero miehiin 3 prosenttia pienempi.
– Isoissa yrityksissä on useimmiten luottamusmies, joten niissä sukupuolten väliset palkkaerot
ovat yleensä pienempiä, Andersen
toteaa.

Työmaa
Helsingissä?

Tanskan liitto
uskoo koulutukseen
Jannie Andersen Tanskan suurimmasta ammattiliitosta, 3F:stä kertoo,
että liitossa on yhdenvertaisuusryhmä, joka pohtii myös tasa-arvoon
liittyviä asioita. Rakennusala on
3F:n osa.
– Mielestäni olisi kyllä hyvä, jos
naisille ja heidän asioilleen olisi myös
oma ryhmänsä. Olemme järjestäneet
naisille erillisen koulutuksen, Leadership for women. Se oli menestys.
Meillä on tietysti myös miehille vastaavaa koulutusta, Andersen kertoo.
Seksuaalinen häirintä rakennusalalla on nähty ongelmana myös
Tanskassa.
– Olemme alkaneet organisoida siihen liittyvää koulutusta luottamusmiehille, Andersen sanoo.
Kuten Norjassa, myös Tanskassa ammattiliitto kiinnittää nyt huomiota äitiys- ja isyyslomien jakautumiseen, koska sillä on suuri merkitys tasa-arvon kannalta. Maassa
valtio kompensoi äitiyslomaa, mutta 100-prosenttista palkkaa ei saa.
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NYT –15 % ale ieväät kaupan päälle!
ja ilmaiset duun
Helsingin Katajanokalla sijaitseva Eurohostel tarjoaa
rakennusalan ammattilaisille työmatkamajoituksesta
–15 % alennuksen. Lisäksi yöpyjät saavat jokaisena
majoitusvuorokautena ilmaisen eväspaketin.
Kampanjaedut ovat voimassa kun varaat vähintään kolmen peräkkäisen yön
majoituksen 15.2.–17.4.2017 väliselle ajalle. Alennuksen ja ilmaisen eväspaketin lisäksi kampanjaan sisältyy ilmainen aamu- ja iltasauna. Kaikissa
huoneissa on liinavaatteet sekä pyyheliina.
Majoituksen normaalihinnat alk. 19,20 €/yö/hlö (sis. ALV).
Varaa nyt! Soita 09 622 0470 tai lähetä sähköpostia: eurohostel@eurohostel.fi

www.eurohostel.fi
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– Lasiseinän särkyminen
on edelleen arvoitus,
kolhusta se ei kuitenkaan
johdu. Valmistusvirhe tai
väärä asennus eivät ole
poissuljettuja, kertoo
ryhmäpäällikkö Kurt Kokko
korjatun lasiseinän edessä
Tukesin aulassa.

Ovatko rakennustuotteet
CE-standardien mukaisia?
Laaja valvontahanke käynnistyi, kun virheilmoitusten niukkuus sai Turvallisuus- ja kemikaaliviraston epäilemään rakennustuotteiden laatua.
Päivi Malve, teksti ja kuvat

L

asiseinä romahti äskettäin itsekseen ja särkyi Turvallisuusja kemikaaliviraston (Tukes)
vilkkaassa aulassa Itä-Pasilassa. Tapaus sattui työpäivän aikana, mutta onneksi kukaan ei loukkaantunut.
Alustavien selvitysten mukaan syy
saattaa liittyä tuotevirheeseen.
– On yhteensattumaa, että lasiseinät oli jo tuolloin valittu ensimmäisiksi testattaviksi Tukesin rakennustuotteiden valvontahankkeessa.
Niiden rikkoutumisista on tullut paljon ilmoituksia, viraston rakennustuoteyksikön ryhmäpäällikkö Kurt
Kokko kertoo.
Ympäristöministeriön rahoittamassa hankkeessa testataan tämän
vuoden aikana toista sataa CE-merkittyä rakennustuotetta. Ne edusta-
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vat 16 tuoteryhmää kaikilta rakentamisen osa-alueilta.
Rakennustuote on tuote tai tuotejärjestelmä, jota käytetään pysyvänä osana rakennuskohteessa. Niitä ovat muun muassa ontelolaatta,
lämmöneriste ja asfaltin kiviaines.

Tuoteviat ovat
turvallisuusriski
Niukka ilmoittelu rakennustuotteiden virheistä on yksi kimmoke laajaan testaukseen.
– Huolestuimme, kun sähkötuotteista Tukes saa vuosittain yli 100
vihjettä ja rakennustuotteista vain
muutamia. Päättelimme, että joko
rakennustuotteet ovat hyvälaatuisia
tai vioista ei jostain syystä kerrota,
Kokko sanoo.

Esimerkiksi betonin vakavista
ongelmista Tukesiin ei tullut yhtään
vihjettä viime syksynä, vaikka niitä
huomattiin useassa kohteessa.
– Urakoitsijat saattavat pelätä,
että tutkinta kohdistuu heihin. Näin
ei tapahdu, vaan valvomme valmistajia, maahantuojia ja jakelijoita.
Tarkoitus on saada valmistaja parantamaan tuotettaan.
Yksi ilmoitus ei välttämättä aiheuta yhteydenottoa valmistajaan.
Mutta, jos kyse on turvallisuusriskistä, toimitaan Kokon mukaan heti.
Testausten tulokset julkaistaan
sitä mukaa, kun ne valmistuvat. Tu-

lokset auttavat jatkossa valvonnan
suuntaamisessa riskituotteisiin.

CE kertoo kaikki
käyttötarkoitukset
– Valvontahankkeeseen ryhdyttiin
myös rakennustuotteiden CE-merkintöjen käyttöönoton takia. Halusimme nähdä, miten maa makaa rakennustuotteiden kohdalla, eli miten
tuotteet vastaavat standardeja, Kokko sanoo.
CE-merkintä osoittaa, että tuote
on testattu harmonisoidun tuotestandardin mukaisella testimenetelmällä
ja tuote on ilmoitetun suoritustason

Tukes selvittää myös betonin laatuongelmia
Viime syksynä kerrottiin useista tapauksista, joissa rakennustyömaalla käytettävässä betonissa on todettu merkittäviä laatuongelmia. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto selvittää asiaa itsenäisesti ja
yhdessä alan toimijoiden, kuten rakennuttajien ja rakennusvalvonnan kanssa. Tukes kartoittaa muun muassa betoninvalmistuksen
toimintaketjua, jotta saadaan selville betonin lujuusongelmiin johtaneet syyt.
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1950-luvun rappaukset ovat
kestäneet hyvin puoli vuosisataa.
Tänään julkisivuremonteissa
käytetään rappauslaasteja, joilla
on CE-merkintä. Hyvinkääläisen,
rakentamisen kuivatuotteita
valmistavan Fescon Oy:n tuotepäällikkö Keijo Neffling arvioi,
että kotimaiset rakennusalan
vaatimukset ovat tiukempia kuin
EU-määräykset. Näin on esimerkiksi rappauslaastin säänkestävyyden kohdalla.

mukainen. Myös aiotut käyttötarkoitukset tulee ilmoittaa.
Standardin mukainen CE-merkintä puuttuu 20 prosentilta rakennustuotteista, koska EU-komissio ei
ole ehtinyt niitä hyväksyä. Tuotteet
on kuitenkin hyväksytty tuotehyväksyntälain mukaan. Tukes ulottaa
valvonnan tähänkin ryhmään.
Tuotteilta edellytetään myös
suoritustasoilmoitusta. Se tarkoittaa esimerkiksi lämmönjohtavuuden
mittaustuloksen ilmoittamista. CEmerkintään riittää yhden ominaisuuden ilmoittaminen, mikä on Tukesin
arvion mukaan liian vähän monissa
tapauksissa.
Kokko näkee CE-merkinnän
kuitenkin parantavan suunnittelua
ja rakentamista.
– Nykyisen kaltaisella CE-hyväksynnällä ja suoritustasoilmoituksella olisi todennäköisesti vältetty
hiljattain sattunut parvekkeen betonisen kaidelevyn irtoaminen eräässä vanhemmassa kerrostalossa. Levyn kiinnitysjärjestelmä oli tarkoitettu vain lasille. Siksi se oli ruostunut väärässä käytössä.

Mitä eroa on
kalliilla ja halvalla?
Valvontaoperaatiossa on alkuvuonna ryhdytty selvittämään lasiseinien
lisäksi muun muassa vesikalusteiden ja palonsuojamaalien laatua.
– Ihmettelimme, mistä vesihanojen suuri hintaero johtuu. Kun kalleimmat maksavat noin 100 euroa ja
halvimmat 10 euroa, laatu todennäköisesti vaihtelee. Haluaisimme ver-

rata valmistusmateriaalien liukenemista juomaveteen, Kokko sanoo.
Ympäristöministeriö on pyytänyt Tukesia selvittämään palonsuojamaaleja ja kuinka niiden palonkestävyysmerkintöjä voitaisiin testata luotettavasti. Kun puurakentamista halutaan lisätä, yksi suurimmista kysymyksistä koskee juuri paloturvallisuutta.
– Yleensä hankimme testattavat
tuotteet Tukesin virkamiehinä joko
suoraan kaupan hyllystä tai tilaamalla. Joissain tapauksissa joudumme kuitenkin tilaamaan yksityishenkilöinä, koska kokemuksemme mukaan saattaa käydä niin, että liikkeestä tai maahantuojalta ei tuotetta löydykään, jos Tukesin nimi tulee esiin.
Luotettavuuden varmistamiseksi laitos ei kerro etukäteen, mitä tuoteryhmiä hankkeessa tutkitaan seuraavaksi.
Kokko vakuuttaa, ettei tuoteryhmien testaaminen ei pysähdy tähän.
Rakennustuoteyksikkö aikoo ottaa
vuosittain muutamia ryhmiä tarkasteluunsa.

Estetään vahingon kiertäminen

Kupariset putkiliittimet on
tyyppihyväksytty. Valvontahankkeessa analysoidaan muun
muassa niiden kemiallinen
koostumus ja tiiveys.

Kokko kannustaa rakennusalaa osallistumaan rakennustuotteiden valvontaan.
– Kun jokin tuote osoittautuu
virheelliseksi työmaalla tai myöhemmin rakennuksen valmistuttua, urakoitsija ei todennäköisesti
enää käytä sitä. Kun siitä ilmoittaa
myös meille, estää vahingon kiertämisen toisten rakennushankkeisiin.
Samalla tulee torjuneeksi epätervettä kilpailua huonoilla ja halvemmilla tuotteilla.
– Rakennusteollisuus on ollut
toistaiseksi aika hiljaa tuotevirheistä. Toivon, että he tulisivat esille niiden yhteydessä. Nyt valvonta ja viestintä ovat viranomaisten harteilla.
Mutta ennen muuta Tukes odottaa valmistajien ja maahantuojien
kehittävän omavalvontamenetelmiään, ettei huonoja tuotteita päätyisi
markkinoille.

• Linkki Tukesin sähköiseen lomakkeeseen, jolla voi ilmoittaa
vaarallisesta, turvallisuudeltaan puutteellisesta sekä vaatimustenvastaisesta tuotteesta:
https://www.tukes.fi/fi/Kuluttajille/Vaarallinen-tavara –> palvelu/
Ilmoitus-vaarallisestapuutteellisesta-tuotteesta/
• Rakennustuotteiden standardeista löytyy tietoa seuraavassa
linkissä: http://www.rakennustuoteinfo.fi/tuotekelpoisuus/
• Valmistajat ilmoittavat tuotekohtaiset CE-merkintään ja suorituskykyilmoitukseen liittyvät tiedot omilla verkkosivuillaan.

Kun teet töitä kotitalouksille,

kokeile uutta
palkkalaskuria!
Tehdystä työstä ei jää epäselvyyttä,
kun lähetät palkkalaskelman palkkalaskurin
avulla työnantajalle maksettavaksi.
• Mukana ovat myös TESin erät,
sekä kulut ja kilometrikorvaukset.
• Palvelu on työntekijälle ilmainen,
eikä käyttö velvoita sinua mihinkään.
• Muutaman euron palvelumaksun
maksaa työnantaja.
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Paavo Orren kertoo, että luukkujen vaalea maali tuo pinnan kuviot kauniimmin esille kuin musta maali.

Uuninluukkujen lumo
Paavo Orrella on
lähes 400 vanhan
valurautauuninluukun
kokoelma.
Johanna Hellsten

H

ämeenlinnan eteläpuolella on
koti, jonka uumenista paljastuu varsinainen aarreaitta jokaiselle, joka arvostaa vanhaa suomalaista metalliosaamista. Paavo
Orre on kerännyt valurautaisia uunin-, hellan-, leivinuunin-, paistouunin- ja takanluukkuja yli 30 vuotta.
– Ostimme tästä vanhan talon
1980-luvun alussa. Talo purettiin,
mutta säilytimme sen koristeelliset,
vanhat Högforsin uuninluukut. Silloin kiinnostuin aiheesta. Noihin aikoihin vanhat uuninluukut päätyivät
pitkälti kaatopaikoille, Orre kertoo.
Keräilijä hakikin kokoelmansa
ensimmäisiä luukuja pääosin kaatopaikoilta. Nykyään valurautaa ei
kaatopaikoille juuri viedäkään, eikä
kaatopaikoille ole tavallisilla kansalaisilla enää asiaakaan penkomaan.
– Löysin lisäksi luukkuja erilaisilta romukauppiailta Forssasta, Hämeenlinnassa ja Lahdesta. Sittemmin aloin ilmoittaa lehdessä ostavani vanhoja uuninluukkuja ja -tarvikkeita, Orre sanoo.
Orren mukaan erityisesti 1980-lu-
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vulla moni kaunis vanha uuninluukku päätyi kaatopaikoille tai romukauppoihin, sillä tuolloin ihmiset alkoivat haluta erilaisia lasisia uuninluukkuja. Valurautaisia ei arvostettu.
Tällä hetkellä Orre luottaa nettikauppoihin. Tori.fi ja Huuto.net ovat
hyviä löytöpaikkoja.

Mitä vanhempaa,
sen kauniimpaa
Suuri osa keräilijän uuninluukuista on joko vuonna 1894 perustetun
Högforsin Tehdas Oy:n luukkuja tai
vuonna 1858 perustetun Porin Valimo Oy:n luukkuja.
– Minulla on eniten luukkuja
1920–1930-luvuilta, jolloin luukkujen koristelut olivat hienoimpia.
1940–1950-luvuilla luukut eivät olleet enää niin taiteellisia kuin aikaisemmin, Orre kertoo.
Orre paljastaa, että luukkujen
malleja ostettiin melko paljon ulkomailta.
– Kun Högfors aloitti valurautaluukkujen valmistuksen, ne eivät oikein menneet kaupaksi. Yritys alkoi
ostaa valmiita malleja Keski-Euroopasta ja kauppa alkoi käydä.
Högforsin pahin kilpailija oli
Porin Valimo ja Orren mukaan yritykset olivat melko tasaveroisia. Ne
kilpailivat keskenään siitä, kumpi
sai tehtyä kauniimpia muotoja luukkuihin.

– Högforsin luukut olivat ehkä
hiukan koristeellisempia, Orre arvelee.
Luukkujen valmistusprosessi meni siten, että luukun malli kaiverrettiin ensin puuhun. Malli upotettiin laatikkoon, joka oli täytetty
sideaineistetulla hiekalla. Kun kuvio oli painunut hiekkaan, poistettiin laatikko ja hiekkakuvion päälle
kaadettiin sula valurauta.
– Yhdellä mallilla voitiin tehdä
monta tuhatta valua. Työ oli pitkälti
käsityötä. Valmiiden mallien käytön
lisäksi tehtailla oli myös omia mallintekijöitä, mutta heidät pidettiin
visusti salassa kilpailijoilta.
Molempien yritysten uuninluukkotuotanto hiipui puulämmityksen
vähenemisen myötä. Ne ehtivät tehdä uuninluukkuja, takkaluukkuja,
hellanluukkuja ja paistiuuninluukkuja.

Vanhan arvostus
palannut
Orren myös myy uuninluukkuja, mikäli hänellä on jotain tiettyä
mallia kaksin kappalein. Hän kertoo, että tällä hetkellä häneltä kysellään erityisesti pönttöuunin luukkuja. Pönttöuuni on tehokas puulämmitysuuni, joita on jäljellä esimerkiksi joissakin rintamamiestaloissa.
– Asiakkaat ovat 25–50-vuotiaita.
Sitä vanhemmat eivät uuninluukkuja

Paavo Orren esittelee valumallia.

kaipaile. Nuorempi sukupolvi on tykästynyt uudestaan puu-uunin lämpöön. Nykyään toki tehdään paljon
elementtitakkoja, mutta muuratuillekin on oma asiakaskuntansa. Jotkut
osaavat myös edelleen arvostaa valuraudan kauneutta, Orre sanoo.
Mitään isoa kauppaa Orre ei
kuukaudessa tee. Kyse on parista
tuhannesta eurosta.
– Kyllä tämä pääosin on keräilyä.
Keräilijän on pitänyt opetella myös entisöintiä. Orre on koulu-
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tukseltaan parturi-kampaaja, eikä siinä kolutuksessa metallien kanssa pelailla.
Vanhat luukut puhdistetaan ensin hiekkapuhalluksella tai happopesulla.
– Seuraava vaihe on löytää mahdollisesti puuttuvia osia tai sitten teen niitä itse. Minulla on varastossa paljon myös rikkinäisiä luukkuja, joista saa varaosia. Toinen vaihtoehto on teettää malli puuttuvasta
osasta ja sitten se valetaan.
Kaikki luukut maalataan. Valuraudan pinta on
herkkää ruostumaan, joten maali suojaa sitä. Valurauta ei kuitenkaan helposti ruostu puhki. Orre arvelee, että kestoikä on satoja vuosia. Toki, jos luukku olisi esimerkiksi maan sisässä vuosikymmeniä,
voisi materiaali syöpyä enemmän.
– Käsittely tehdään kuumamaalilla. Etuosa maalataan kahteen kertaan, takaosa kerran. Yleensä
maalisävynä on joko musta tai hopea, joissain tapauksissa kulta. Minä suosin näitä vaaleampia sävyjä
entisöinnissä, sillä ne tuovat pinnan kuviot paremmin esiin kuin musta. Kampaajana tämä on minulle
selvää; vaaleilla raidoilla saadaan hiustenkin leikkaus paremmin esiin.
Orre ei ole enää aivan nuori mies. Jatkuuko harrastus vielä pitkään?
– Välillä ehkä tuntuu vähän siltä, että alan olla jo
liian vanha tähän. Säilytän kyllä kokoelmani, etteivät ne joutuisi romuksi, keräilijä toteaa.

Högforsin Tehdas Oy

Porin Konepaja Oy (BMW)

• Karkkilassa vuosina 1894–1940 toiminut
metalliteollisuusyritys, joka fuusioitiin
1940 Kymin Oy:öön.
• Yhtiö aloitti vuonna 1896 lämmityslaitteiden valmistuksen ja vuonna 1912 sen
valmistusohjelmaan kuuluivat lämminvesi- ja höyrykattilat, valurautaiset lämpöpatterit, putket, venttiilit sekä erilaiset
valutavarat.
• Kymin Oy hankki 1933 haltuunsa Högforsin Tehdas Oy:n osake-enemmistön
ja vuonna 1940 Högforsin Tehdas Oy
fuusioitiin Kymin Oy:öön. Karkkilan tehtaat jatkoivat toimintaansa Kymin Oy:n
omistuksessa.
• Vuonna 1985 Suomivalimo (nykyinen
pörssiyhtiö Componenta Oyj) osti Karkkilan tehtaan.

• Porin Konepaja Oy (Björneborgs Mekaniska Werkstad, BMW) oli Porissa
vuonna 1858 perustettu valimo ja
konepaja.
• Aluksi konepajalla valmistettiin lähinnä
maataloustyökaluja, myöhemmin toimintaa laajennettiin muun muassa
erilaisiin valutavaroihin.
• Vuonna 1863 Porin Konepajassa tehtiin
yrityksen alkuaikojen suurimittaisin työ,
kun siellä valmistettiin Keski-Porin kirkon valurautainen torni.
• Suomen suurimpiin kuulunut, nykyisinkin käytössä oleva valimorakennus
valmistui vuonna 1903.
• Vuonna 1932 BMW liitettiin osaksi
Rosenlew-yhtiöitä.
• 1970-luvun alussa Porin Konepajan toiminnot oli jaettu neljään eri yksikköön;
kotitalouskonetehtaaseen, maatalouskonetehtaaseen, valimoon sekä prosessija lämpötekniseen tehtaaseen.
• Valimotoimintaa on vuodesta 1988
jatkanut Componenta Pori.

Spectra Precision rakennuslaserit
“Mitat kerralla
oikein!”
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Teet virheettömät mittaukset.
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Spectran lasereiden automaattisilla
toiminnoilla työt valmistuvat
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tarkkuudella oikein.
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Menetetty lapsuus

M

iljoonat lapset joutuvat tekemään rankkaa työtä. Työnteko aiheuttaa lapsille fyysisiä ja henkisiä
vammoja.
Lapsen ei kuitenkaan pitäisi aloittaa työntekoa ennen
kuin 12 vuotta on tullut täyteen. Silloinkin Kansainvälisen
työjärjestö ILO:n suositusten mukaan hommia saisi tehdä
vain 2 tuntia päivässä. Keskenkasvuinen vartalo ei kestä yhtä suurta rasitusta kuin aikuisten, joten lapsi altistuu helpommin vakaville vaurioille.
Varsinaiseen työntekoon saa tarttua vasta, kun oppivelvollisuus on suoritettu ja ikää on kertynyt 15 vuotta. Silloinkaan työ ei saa vaarantaa lapsen terveyttä eikä haitata kehitystä. Työn vuoro tulee vasta, kun koulut on käyty.

Lapsityö on houkuttelevaa
Syitä lapsityövoiman käyttöön on monia, ja ne liittyvät läheisesti toisiinsa; maan väestön köyhyys, väestönkasvu,
naisten asema, koulunkäyntimahdollisuudet ja talouden kehitys. Monilla kehitysmaiden perheillä ei ole muita vaihtoehtoja kuin laittaa lapsi töihin, jolloin lapsi tuo rahaa kotiin.
Työnantajan kannalta lapsityö on houkuttelevaa. Vaikka lasten työnteko on useimmissa maissa lailla kiellettyä,
he ovat silti haluttuja työntekijöitä. Lapset ovat halpoja ja sopeutuvaisia. Lasten kanssa ei yleensä tehdä
minkäänlaista työsopimusta, joten heidät voi erottaa koska tahansa. Kun työsuojelulakien valvonta on lisäksi useissa maissa puutteellista ja rangaistukset rikkomuksista olemattomia, ei ole
ihme, että lapsityövoimaa käytetään.
Työnteko, joka estää lapsen koulunkäynnin, haittaa hänen koko tulevaisuuttaan. Sen
lisäksi, että hän menettää oman lapsuutensa,
on todennäköistä, ettei hän ilman koulutusta saa
aikuisenakaan kunnollista työtä.
Lapsityövoiman käyttö on haitallista pitkällä
aikavälillä myös yksittäisille maille. Monista lapsityöntekijöistä tulee huonokuntoisia ja kouluttamattomia aikuistyöntekijöitä, mikä ei edistä
maan taloudellista kilpailukykyä. Kou-

lutus on tärkein keino vähentää ja ennaltaehkäistä lasten
työntekoa.
Perheiden ja yhteisöjen asenteiden on muututtava niin,
että lasten koulunkäynti nähdään tärkeämpänä kuin työnteko. Erityisesti tyttöjen kohdalla työ nähdään usein hyödyllisempänä kuin koulunkäynti.

Intian tiilitehtaiden lapset
Intiassa lapsityövoiman käyttöä on pyritty estämään jo
kauan. Alle 14-vuotiaiden koulunkäynti on perusoikeus.
Lain mukaan koulutuksen tulee olla maksutonta ja pakollista. Intia on allekirjoittanut YK:n Lapsen oikeuksien sopimuksen, joka muun muassa vaatii määrittelemään alaikärajan työhön otettaville henkilöille. Vaikka maan hallitus on
panostanut lastensuojeluun, työläislasten tilanne on vaikea.
Intian talouskasvu ei ole poistanut köyhyyttä ja epätasa-arvoa. Köyhyys ei kunnioita sopimuksia. Äärimmäisessä
köyhyydessä elävän perheen jokaisen kynnelle kykenevän
on osallistuttava toimeentulon hankkimiseen.
Intian tiilituotannossa ja kivilouhinnassa työskentelee
kymmeniä tuhansia lapsia, jotka tekevät vaarallista työtä
koulunkäynnin kustannuksella. Koska hengityssuojaimia ei käytetä, lapset altistuvat kivipölykeuhkosairaudelle eli silikoosille.

Rakennusalla edistystä
Intiassa pitkäjänteinen vaikuttamistyö on onneksi tuottanut tulosta. Lapsityö on kielletty jo 389 rakennusalan
työehtosopimuksessa. Rakennusliiton
ja Suomen Ammattiliittojen Solidaarisuuskeskuksen tuella luku- ja kirjoitustaito on hankittu yli 12 000 entiselle lapsityöläiselle. Nyt autamme ammattiliittoja taistelussa lapsityön poistamiseksi kaivosteollisuudesta.
Nina Kreutzman
Kansainvälinen sihteeri
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Kuntarajat eivät pitele rakentajia
vyyttä voi saada vaalikoneiden kaut
ta. Mustila aikookin tehdä vastauk
set mahdollisimman moneen ma
siinaan. Mustilan mielestä viherva
semmistolaisuus on jakanut vasem
mistolaista puoluekenttää.
– Melkein 90vuotias ukkini on
haukkunut kaikki vasemmistolai
set pystyyn. Hän ei ymmärrä, mi
ten politiikkaa tehdään vastoin työl
listämistä.

Sama työmaa, eri vaali
piirit. Jouni Mustila (vas.)
on ehdolla Tampereen,
Marko Metsäpelto Valkea
kosken kaupunginvaltuus
toon.

Vasemmistoliittolainen
Valkeakoskelta

Samalta työmaalta löytyi useamman
kaupungin kunnallisvaaliehdokkaita.

sia ilonkiljahduksia kuin eduskunta
vaalien alla, Mustila jatkaa.

Jukka Nissinen

Tampereelle
mahtuu rakentamaan

T

oimintansa vuonna 1965 lo
pettanut Suomen Trikoon van
ha sukkatehdas ehti palvella
Tampereella vuoskymmenien ajan
kaupungin sosiaaliviraston toimis
totalona. Tällä hetkellä talokomp
leksissa on käynnissä valu ja pur
kutyöt. Työmaan varsinaisesti käyn
nistyessä siitä tulee Suomen toiseksi
suurin saneerauskohde eduskuntata
lon jälkeen.
Työmaalta löytyy 2 tuoretta va
semmistoliittolaista kunnallisvaa
liehdokasta. Tamperelainen raken
nusmies Jouni Mustila on tullut
tontille syyskuussa raudoitushom
miin. Valkeakoskelainen mittakir
vesmies Marko Metsäpelto oli pai
kalla jo ennen varsinaisten raken
nustöiden alkua rakennusten kartoi
tusvaiheessa joulukuussa 2014.
– Muutamat joulut on ehtinyt
nähdä täällä, Metsäpelto nauraa.
Mustilalle riittää näillä näkymin
työmaalla töitä vuodeksi eteenpäin,
Metsäpellolle vielä pitempäänkin.
Yllätyksiäkin on tullut. Kaikki väli
pohjat joudutaan purkamaan, koska
ne ovat koneöljyn kyllästämiä. Pe
rustuksia joudutaan vahvistamaan,
sillä savipohja on antanut periksi
tehdasrakennuksen toiselta kantilta.
Metsäpelto on saanut tällä työ
maalla Rakennusliitolle tusinan ver
ran uusia jäseniä.
– Kylmä tosiasia on, että pitäisi
aytoiminnan ruveta kiinnostamaan,
Lujatalon Pirkanmaan alueyksikön
pääluottamusmies Metsäpelto täh
dentää.

Sitoutumaton
Tampereelta
Mustila on vielä työuransa alussa,
liiton jäsenyys oli alkanut jo ennen
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Lujatalon työmaata.
– Päädyin rakennusalalle siksi,
että minulla ei ollut kovin hyvä kes
kiarvo. Opiskeluvaihtoehdoista ra
kentaminen kiinnosti eniten ja ka
vereitakin lähti sinne opiskelemaan.
Armeijan jälkeen Mustila meni
vuonna 2011 töihin Work Poweril
le, välissä on ollut mutka aikuiskou
lutuksessa.
– Se oli puoli vuotta palkatonta
työtä. Käytiin tekemässä vähän lisää
rahaa rikkaammille.
Kunnallisvaaliehdokkaaksi läh
teminen kävi luontevasti, sillä Mus
tila on seurannut politiikkaa jo pit
kään.
– Politiikka on kiinnostanut mi
nua jo kauan.
Mustila on kuunnellut politiikas
ta käytyä keskustelua jo lapsesta pi
täen, ensin vanhempien ja sukulais
ten tarinointia.
– Vasemmistoliitto haki ehdok
kaita kunnallisvaaleihin. Ajattelin,
että nyt on hyvä hetki lähteä sitou
tumattomaksi ehdokkaaksi eikä jää
dä ihmettelemään.
Kodin vasemmistolaisuus oli
lähtökohta puoluekartan katselus
sa, mutta Mustilan mukaan vasem
mistoliitto valikoitui oman ajatte
lun pohjalta. Työmailla ei politiik
kaa paljoakaan puhuta, mutta rivi
en välistä voi päätellä, että äänes
tysvaihtoehtoja on työporukoilla jo
ka lähtöön. Perussuomalaiset ovat
viime vaaleissa keränneet äänisaa
lista myös rakennustyöläisten kes
kuudessa
– Monella perussuomalaisten
kannattajalla on kelkka kääntynyt,
Metsäpelto uskoo.
– Ennen näitä kunnallisvaaleja
persuilta ei ole kuulunut samanlai

Mustila satsaisi tamperelaisena kun
nallispoliitikkona rakentamiseen.
Pirkanmaalla rakentamisen suhdan
nekäyrä ei ole vasta kuin vienossa
nousussa.
– Sillä saataisiin luotua työpaik
koja ja nuoretkin hyötyisi niistä työ
paikoista. Tällaisena aikana, kun
olisi järkevä ottaa lainaa, pelotellaan
liiaksi velanoton vaikutuksilla. Nou
susuhdanteen aikana voitaisiin mak
saa velkaa pois.
Raakamaata Tampereella riittää,
eikä kaupungin virkistys ja viher
alueistakaan tarvitse luopua raken
tamisen takia.
– Viheralueita tarvitaan lisää,
mikäli kaupunkia rakennetaan.
Parhaiten luontoa säästetään ra
kentamalla tarpeeksi korkeita taloja
keskustaan.
– Uusi Tornihotelli on hieno
maamerkki, se näkyy jokaiselle si
sääntuloväylälle.
Joukkoliikenteeseen ja lähijuna
yhteyksiin kannattaisi Tampereel
la panostaa. Pirkkalan lentokentälle
olisi päästävä julkisilla liikenneväli
neillä tavalla taikka toisella
– Keskustasta Pirkkalaan pitäisi
tehdä lähijuna. Lentoasemaan pitäi
si panostaa enemmän.
Mustilan pääareena kunnallis
vaalityössä on facebook. Tekeillä on
myös Hyötysen Kallen ja Mäen
pään Jannen kanssa yhteinen vaa
limainos, jota postitetaan ainakin
osasto Kympin jäsenille. Kokonais
budjetti vaalityöhön on reilusti alle
1 000 euroa.
– Olen ajatellut tehdä perinteisen
vaaliesitteen, jota kävisin jakamas
sa ainakin Tampereen Vasemmiston
Tammelan toritapahtumassa.
Nykypolitiikassa tärkeätä näky

Metsäpellon kotikunnassa Valkea
koskella työpaikat vähenevät met
säteollisuuden rakennemuutoksien
takia. Toisaalta kaupunkiin muuttaa
väkeä, joilla on työpaikat muualla,
etenkin Tampereella. Maakuntahal
linto saattaa mataloittaa kuntarajaa,
mutta mitään varmuutta ei vielä ole
nykyhallituksen suunnitelmista.
Marko Metsäpelto on myös en
sikertalainen kunnallisvaaliehdok
kaana. Tätä ennen politiikka on tul
lut tutuksi muun muassa toisen mit
takirvesmiehen, Hyötysen Kallen
eduskuntavaalikampanjan tukijou
koissa.
– KSL:n kouluttaja Laitisen
Veikko soitteli ja kysyi ehdokkaak
si, Metsäpelto kertoo.
Valkeakoskella kiireisin projekti
olisi remontoida kaikki koulut kun
toon. Tällä hetkellä Roukon alaas
teen oppilaita on evakossa useam
malla koululla lukiota myöten. Pa
rakkikouluja ei kaupunki ole hank
kinut väistötiloiksi.
– Meidänkin poikamme käy nyt
koulua yläasteella. Koulupäivät kes
tävät neljään asti ja ne alkavat aamu
kymmeneltä. Nuoremmat menevät
kouluun aikaisemmin. Valkeakos
kea mainostetaan mansikkapaikka
na vieraspaikkakuntalaisille, mut
ta kuntalaisten peruspalvelut pitäisi
saada ensin kuntoon.
Metsäpellolla on sen verran työ
ja aykiireitä, että kampanjointi jää
vähän mopen osalle.
– Valkeakosken Vasemmiston
toritapahtumiin on tarkoitus osallis
tua. Yhden tapahtuman joudun skip
paamaan Rakennusliiton Hämeen
aluejärjestön kokouksen vuoksi,
osasto Kympin taloudenhoitaja jou
tuu laittamaan menojaan tärkeysjär
jestykseen.
Paikallislehdestä Metsäpelto ai
koo ostaa pari kertaa ilmoitustilaa.
Valkeakoskella vasemmistoliiton
osasto tekee joka kotiin jaettavan
vaalilehtisen, jossa esitellään kaik
ki ehdokkaat. Vaalibudjetti jää myös
Metsäpellolla reilusti alle tonnin.
Metsäpellon mielessä on käy
nyt kuntarajat ylittävä matkailuhan
ke, joka lisäisi turismia niin Tampe
reella, Hämeenlinnassa kuin Valkea
koskellakin.
– Olen miettinyt miksi Pyhäjär
veltä ei pääse Näsijärvelle. Jos kat
soo kesällä Valkeakosken kanavaa,
siinä on runsaahkosti liikennettä.
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Kouluasiaa työmaalla ja valtuustossa
Haminassa Sdp ja Vasemmistoliitto lähtevät
kunnallisvaaleihin yhteislistalla.
Jukka Nissinen

H

aminalainen kaupunginval
tuutettu ja Lujatalon Kaak
koisSuomen alueyksikön
luottamusmies Jarkko Harjumaas
kola (sd.) lopettelee parhaillaan syk
syllä alkanutta Porvoon ruotsinkieli
sen yläkoulun remonttia.
– Työmatkoihin menee tunti si
vuunsa. Moottoritietä on Leluun,
5 kilometrin päähän Haminasta.
Loppupätkä moottoritietä Haminas
ta Vaalimaalle valmistuu ensi vuo
den syksyyn mennessä.
Kouluasiat ovat tuttuja myös
kaupunginvaltuustosta.
– Koulut herättävät suuria tun
teita kaikkialla. Haminassa on teh
ty kouluverkkoselvitys ja tosiasiat
pitää tunnustaa oli minkä puolueen
jäsen tahansa. Kun meidän poikam
me syntyi vuonna 2001, Haminassa
syntyi 224 lasta. Viime vuonna syn
tyi 150, Harjumaaskola esittelee tu
levaisuuden koulutarverätinkejä.
Kuntapäättäjiltä vaaditaan, et
tä yhtään koulua ei saa mistään lo
pettaa. Pieniin kouluihin tarvitaan
suhteellisesti enemmän opettajia ja
muuta henkilökuntaa. Päälle tulevat
vielä koulujen ylläpitokustannuk
set. Kunnallisveroa ei kuitenkaan
haluta maksaa nykyistä 21 prosent
tia enempää.
– Haminassa aloitetaan koulujen
kesälomien aikana Alakaupungin
yhtenäiskoulun rakennustyöt. Sen
ansiosta voimme sulkea 3 sisäilmal
taan ongelmallista koulua. Näistä ai
nakin 2 puretaan kokonaan, Harju
maaskola toteaa.
Harjumaaskola pitää 600 oppi
laan yhtenäiskoulua hyvänä ratkai
suna. Äkilliset sairaslomasijaisuu
det on helpompi hoitaa isossa talos
sa ja lapset oppivat yhteisöllisyyttä.
Pikkukoulusta yläasteelle siirtymi
nen sotkee helposti murrosikäisten
naskalien kuviot, tämäkin hässäkkä
jää yhtenäiskoulun ansiosta pois lu
kujärjestyksestä.

LNG-terminaali
perustuksia vaille
Hamina ja Kotka omistavat Suomen
suurimman yleissataman. Tänä ke
väänä pitäisi käynnistyä Haminas
sa LNGterminaalin rakennustyöt.
Urakan takana Hamina LNG yhtiö,
jonka omistavat Haminan Energia ja
virolainen Alexela, jolla on jo termi
naali Virossa. Jarkko Harjumaasko
la on Haminan Energian hallituksen
varapuheenjohtaja.
– LNGterminaali on 100 mil
joonan euron hanke ja se on hyvää
vauhtia menossa eteenpäin. Perus
tustöiden tarjouspyynnöt ovat par
haillaan lähdössä.
Terminaali vähentäisi riippu
vuutta Venäjän kaasutoimituksista.

Merenkulku on myös siirtymässä
polttoöljystä LNG:n käyttöön.
Kymenlaakso on ollut lähes 10
vuotta taantuman kourissa. Normaa
lilaman lisäksi Kymen seudulle iski
metsäteollisuuden rakennemuutos,
joka Haminassakin lopetti Summan
paperitehtaan toiminnan. Haminas
sa on kuitenkin löytynyt vanhalle
tehtaalle käyttöä, sillä Google osti
tehtaan ja perusti sinne palvelinkes
kuksen. Entisellä paperitehtaalla on
nyt töissä 230 ihmistä.

Yhteistyöllä
paras tulos
Harjumaaskola hakee nyt kolmatta
pestiä kaupunginvaltuustoon. Har
jumaaskolalla ei ole perinteistä po
liittista uraa Nuorista kotkista emä
puolueeseen. Ehdokkaaksi tuli läh
dettyä tuttavan pyynnöstä ja val
tuustopaikka irtosi heti ensimmäi
sissä vaaleissa.
– Läksin vain kokeilemaan, en
tehnyt varsinaisesti vaalityötäkään.
Olin aika vanha ensikertalainen,
39vuotiaana ensimmäisen kerran
valtuustoon. Vastaanotto oli hyvä,
en kokenut itseäni ulkopuoliseksi.
Harjumaaskola on ollut Sdp:n
valtuustoryhmän puheenjohtaja
vuodesta 2013 lähtien.
– Se vaatii enemmän työtä kuin
tavalliselta rivivaltuutetulta. Toisaal
ta se on mielenkiintoisempaa. Hami
nassa kaikki ryhmyrit kokoontuvat
ennen valtuuston kokousta keskus
telemaan siitä, mitkä asiat hiertävät.
Asiat yritetään ratkoa mahdol
lisimman pitkälle neuvottelemalla.
Joka kerta yhteistä säveltä ei tieten
kään löydy, jolloin ratkaisu haetaan
äänestämällä.
– Suurimpien ryhmien välillä
yhteistyö toimii Haminassa hyvin.
Esimerkiksi kouluverkkoratkaisut
tehtiin neuvottelemalla.
Harjumaaskolan mielestä yhteis
työllä päästään parempiin ratkaisui
hin kuntalaisten kannalta.
– Kunnassa ei kannata tehdä po
litiikkaa, vaan ajatella kuntalaisten
etua. Tärkeintä on tehdä sellaisia ti
linpäätöksiä, jotka eivät ole alijää
mäisiä, Harjumaaskola linjaa veron
maksajan näkökulmasta.

Tuleeko Tesla
Googlen viereen?
Rakentajasta olisi mukavaa, jos kun
nalla olisi koko ajan rakennuspro
jekteja käynnissä.
– Mutta kuntalaisena ja päättä
jänä joutuu toteamaan, ettei olekaan
rahaa. Se on sellaista tasapainoilua,
kokonaisuus pitää olla hallinnassa
Tasapainoilua joutuu tekemään
myös palveluiden ja veroäyrien vä
lillä. Yritysten kiinnostus Haminaa

Jarkko Harjumaaskola on ollut 2 kautta Rakennusliiton hallituksessa ja
17 vuotta Haminan osaston puheenjohtajana.

kohtaan voi rapistua, jos kunnallis
verotaakka on liian kova.
– Jos yritys tulee neuvottele
maan Haminaan, teollisuustontti pi
tää löytyä, vaikka sitä ei juuri sillä
hetkellä olisikaan, Harjumaaskola
muistuttaa.
Vaikka keskustalainen elinkein
oministeri Mika Lintilä ajaa Teslan
akkutehdasta Vaasaan, Haminassa
on päätetty kisata loppuun asti, sillä
Googlen omistajia löytyy Teslankin
taustajoukoista.
– Kun Googlen tapainen yritys
haluaa tulla, sille ei voi sanoa ei.
Summan tehdas oli lopetettu, 500
ihmistä oli jäänyt työttömäksi. Se
oli kuin lottovoitto. Se tiesi positii
vista julkisuutta ja paljon rakenta
mista.
Soteratkaisun myötä reilut 60
prosenttia kuntien budjetista siirty
mässä maakunnille. Miten se vai
kuttaa kunnalliseen päätöksente
koon, sitä ei tiedä vielä kukaan.
Kunnallisvaaliehdokkaita on ol
lut hankala löytää niin Haminassa
kuin koko maassa. Haminassa Sdp:n
listalle on saatu 10 uutta ehdokas
ta. Mukaan ovat lähteneet myös Va
semmistoliiton kunnallisvaalieh
dokkaat.
– Ihmiset eivät osallistu ollen
kaan. Osastotoiminta on mennyt sa
malla lailla. Hallituksen ulkopuoli

sia ei tule kokouksiin.
– Yhteisten asioiden hoitoon
osallistuminen on vähentynyt. Ihmi
set arvostavat niin paljon omaa va
paaaikaansa.
Kuntalaiset haluavat tehdä lyhy
empiä projektihommia, eikä sitou
tua 4 vuodeksi valtuutetuksi.
– Tämä on ainoa toimintatapa
demokratiassa. Ihmisillä on mah
dollisuus lähteä ehdolle ja äänes
tää. En tiedä miten muuten näitä
asioita hoidettaisiin, Harjumaasko
la miettii.
Äänestämättömyys harmittaa
Harjumaaskolaa eniten. Nukkuvien
puolueeseen jäävät erityisesti työläi
set, mikä näkyy sekä demareiden et
tä vassareiden äänisaaliissa.
– Jos työntekijäpuoli aktivoitui
si, se olisi heti suurin ryhmä. Se on
ainoa tapa vaikuttaa.
Harjumaaskola on kotoisin Ha
minasta.
– Olemme tykänneet asua täällä.
Pieni, mutta viihtyisä paikkakunta.
Harjumaaskola laskee, että kau
punginvaltuutetulla kuluu useam
man päivän edestä työtunteja sii
hen, että perehtyy valtuustoon tule
viin esityksiin ja asiakirjoihin. Lu
jatalossa suhtaudutaan luottamus
toimen tekoon myönteisesti.
– Kokouksiin on päässyt lähte
mään vaikeuksitta.
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Rakennusliiton jäsenet kunnallisvaaleissa
Päivitämme ehdokaslistaa nettisivuillamme. Lähetä tieto ehdokkuudestasi sähköpostitse Sara Putaansuulle, sara.putaansuu@rakennusliitto.fi.

Nimi

Ammatti

Kunta

Puolue

Alue

Alanko Jyrki
Kesäniemi Sari
Tommila Niina
Uusi-Marttila Tapio
Uutela Matti
Aakko Aulis
Hytinmäki Heikki
Paavola Antti
Harjumaaskola Jarkko
Venäläinen Markku
Vuononvirta Aarne
Elonen Johanna
Nousiainen Pauli
Hast Mika
Liimatta Marja-Leena
Lajunen Marko
Tahvanainen Petteri
Jaakkola Antero
Pentikäinen Markku
Harlamow Ari
Hänninen Antero
Miettinen Jukka
Vuori Jouni
Husu Alpo
Lokka Jarmo
Salonen Eero
Tuunanen Hannu
Jouhki Harri
Mäki Teuvo
Rönö Tommi
Salo Pertti
Samppala Esa
Ukkola Teuvo
Koivunurmi Kari
Villman Ari
Valkonen Olavi
Kähkönen Jonna
Pätynen Seppo
Rasi Eddy
Hiltunen Petri
Parviainen Risto
Suksi Simo
Vainikainen Tapio
Hiltunen Mauri
Järvinen Pekka
Kuusinen Antti
Shemeikka Ari
Ollikainen Risto
Perälä Leo
Kronqvist Andreas
Kallio Toni
Kotilainen Jorma
Reittu Veikko
Leinonen Tommi
Haapalainen Mika
Akiyama Miki

Kirvesmies
Liikenteenohjaaja, henkilökohtainen avustaja
Maalari
Telineasentaja, työsuojeluvaltuutettu
Putkiasentaja, eläkeläinen
Kirvesmies
Kirvesmies
Rakennusmies
Kirvesmies
Rakennusmies, pääluottamusmies
Maalari
Toimitsija
PLM, kirvesmies
Rakennusmies
Siivooja
Yrittäjä
Kirvesmies
Kirvesmies
Rakennusmies, alueel. työsuojeluvaltuutettu
Muurari
Ajoneuvonosturinkuljettaja
Kirvesmies
Kaivinkoneenkuljettaja
Kirvesmies
Korjausrakentaja
Maalari
Kirvesmies
Timanttileikkaaja
Sisäkattoasentaja
Laborantti
Laatoittaja
Kirvesmies, eläkeläinen
Kirvesmies, eläkeläinen
Toimitsija
Kirvesmies
Kirvesmies
Rakennusmaalari
Rakennusmies
Maanrakennuskoneenkuljettaja
Toimitsija
Etumies, luottamusmies
Putkiasentaja
Kirvesmies
Rakennusmies, eläkeläinen
Kirvesmies, eläkeläinen
Sirpaletyöläinen
Elementtityöntekijä, ao. pj, luottamusmies
Kirvesmies
Opettaja, märkätilavalvoja
Byggnadsarbetare/Rakennusmies
Kirvesmies, pääluottamusmies
Kirvesmies
Kirvesmies
Putkiasentaja
Kirvesmies
Prosessin varmistaja

AURA
ESPOO
ESPOO
EURAJOKI
FORSSA
HAAPAVESI
HAAPAVESI
HAAPAVESI
HAMINA
HANKASALMI
HAUKIPUDAS
HELSINKI
HYVINKÄÄ
II
II
IMATRA
JOENSUU
JOROINEN
JYVÄSKYLÄ
JYVÄSKYLÄ
JÄMSÄ
JÄRVENPÄÄ
KAARINA
KAJAANI
KAJAANI
KAJAANI
KAJAANI
KANGASALA
KANGASALA
KANGASALA
KANGASALA
KAUHAJOKI
KELLO
KERAVA
KINNULA
KONNEVESI
KONTIOLAHTI
KOTKA
KOTKA
KOUVOLA
KOUVOLA
KUOPIO
KUOPIO
KUOPIO
LAHTI
LAHTI
LAHTI
LAPINLAHTI
LAPPEENRANTA
LARSMO/LUOTO
LEMPÄÄLÄ
LIEKSA
LIEKSA
LIMINKA
LIPERI
LOHJA

Suomen Sosialidemokraattinen Puolue
Vasemmistoliitto
Vasemmistoliitto
Vasemmistoliitto
Suomen Sosialidemokraattinen Puolue
Vasemmistoliitto
Vasemmistoliitto
Vasemmistoliitto
Suomen Sosialidemokraattinen Puolue
Suomen Keskusta
Vihreä liitto
Vasemmistoliitto
Suomen Sosialidemokraattinen Puolue
Vasemmistoliitto/sit.
Vasemmistoliitto
Suomen Sosialidemokraattinen Puolue
Vasemmistoliitto
Suomen Sosialidemokraattinen Puolue
Suomen Sosialidemokraattinen Puolue
Vasemmistoliitto
Vasemmistoliitto
Perussuomalaiset
Suomen Sosialidemokraattinen Puolue
Vasemmistoliitto
Vasemmistoliitto
Vasemmistoliitto
Suomen Keskusta
Vasemmistoliitto
Vasemmistoliitto
Suomen Sosialidemokraattinen Puolue
Vasemmistoliitto
Vasemmistoliitto
Vasemmistoliitto
Vasemmistolitto
Suomen Sosialidemokraattinen Puolue
Vasemmistoliitto
Suomen Sosialidemokraattinen Puolue
Vasemmistoliitto
Perussuomalaiset
Vasemmistoliitto/sit.
Suomen Sosialidemokraattinen Puolue
Suomen Sosialidemokraattinen Puolue
Suomen Sosialidemokraattinen Puolue
Vasemmistoliitto
Vasemmistoliitto
Suomen Sosialidemokraattinen Puolue
Vasemmistoliitto
Vasemmistoliitto
Perussuomalaiset
Suomen Sosialidemokraattinen Puolue
Perussuomalaiset
Suomen Sosialidemokraattinen Puolue
Vasemmistoliitto
Vasemmistoliitto
Perussuomalaiset
Vasemmistoliitto/sit.

9. TURKU
1. UUSIMAA
1. UUSIMAA
7. SATAKUNTA
3. HÄME
14. OULU
14. OULU
14. OULU
6. KYMI
2. KESKI-SUOMI
14. OULU
1. UUSIMAA
1. UUSIMAA
14. OULU
14. OULU
6. KYMI
4. ITÄ-SUOMI
4. ITÄ-SUOMI
2. KESKI-SUOMI
2. KESKI-SUOMI
2. KESKI-SUOMI
1. UUSIMAA
9. TURKU
10. KAINUU
10. KAINUU
10. KAINUU
10. KAINUU
3. HÄME
3. HÄME
3. HÄME
3. HÄME
5. POHJANMAA
14. OULU
1. UUSIMAA
2. KESKI-SUOMI
2. KESKI-SUOMI
4. ITÄ-SUOMI
6. KYMI
6. KYMI
6. KYMI
6. KYMI
4. ITÄ-SUOMI
4. ITÄ-SUOMI
4. ITÄ-SUOMI
3. HÄME
3. HÄME
3. HÄME
4. ITÄ-SUOMI
6. KYMI
5. POHJANMAA
3. HÄME
4. ITÄ-SUOMI
4. ITÄ-SUOMI
14. OULU
4. ITÄ-SUOMI
1. UUSIMAA

22

RAKENTAJA 3/2017

Nimi

Ammatti

Kunta

Puolue

Alue

Hulkko Taisto
Helin Mika
Järvenpää Voitto
Niemelä Jorma
Repo Teijo
Tiainen Lauri
Karjalainen Satu
Latvanlehto Jaakko
Paasimaa Veli
Laakkonen Reijo
Salonen Eero
Kuosmanen Pauli
Renlund Jari
Lopakka Seppo
Nikkinen Vilho
Rekilä Janne
Sipola Mauno
Vesala Juha-Pekka
Nuutinen Jari
Järvinen Marko
Tuomela Mika
Puurunen Taisto
Mustakallio Saara
Nikkanen Vilho
Ek Sirpa
Leivo Kari
Huhtala Esko
Kyllönen Kari
Lindholm Harri
Laurio Jukka
Matikainen Jarkko
Kinnunen Juhani
Viitanen Aarre
Kolehmainen Jani
Oikarinen Timo
Toivanen Pinja
Heikkinen Arto
Mustila Jouni
Haaranen Martti
Haapanen Aki
Huhtanen Raimo
Pasanen Ossi
Peltoniemi Teuvo
Rintala Markku
Naukkarinen Santtu
Ruohomäki Rami
Metsäpelto Marko
Jääskeläinen Jari
Siekkinen Risto
Häyrinen Jukka
Semi Matti
Tyrväinen Matti
Rytkönen Juha
Hietala Hannu
Kinnunen Tomi

Trukinkuljettaja
Putkiasentaja
Kivityömies
Maalari
Hioja
Rakennustyömies
Ao. sihteeri, muusikko
Kirvesmies
Kirvesmies
Raudoittaja
Maalari
Muurari, kivimies
Pääluottamusmies
Toimitsija
Kirvesmies
Maalari
Kirvesmies, eläkeläinen
Kirvesmies
Kirvesmies, eläkeläinen
Prosessityöntekijä, metsätalousyrittäjä
Muurari
Mittakirvesmies
Muu rak.alan työntekijä
Muurari
Pääluottamusmies, työsuojeluvaltuutettu
Maalari
Mittakirvesmies
Raudoittaja
Kirvesmies, eläkeläinen
Kirvesmies
Kirvesmies
Kirvesmies
Kirvesmies
Putkiasentaja
Kirvesmies
Kirvesmies
Betonituotetyöntekijä
Rakennusmies
Putkiasentaja
Putkiasentaja
Remonttimies
Rakennusmies
Putkiasentaja
Raudoittaja
Muurari
Raudoittaja
Mittakirvesmies
Kirvesmies, pääluottamusmies
Kermieristäjä
Kirvesmies
Kansanedustaja, rakennusmies
Muurari
Betonimies
Kirvesmies
Kirvesmies, muurari

LOHJA
LOIMAA
LOIMAA
LOIMAA
LOIMAA
LOIMAA
LUUMÄKI
MUHOS
MUHOS
NAANTALI
NOKIA
NURMES
NURMIJÄRVI
OULU
OULU
OULU
OULU
OULU
PIELAVESI
PORI
PORI
PUDASJÄRVI
PYHÄJOKI
PÄLKÄNE
RAISIO
RAISIO
RAUMA
SALO
SALO
SAVONLINNA
SAVONLINNA
SIIKALATVA
SIIKALATVA
SIILINJÄRVI
SOTKAMO
SOTKAMO
SUOMUSSALMI
TAMPERE
TOHMAJÄRVI
TURKU
TURKU
TURKU
TURKU
TURKU
ULVILA
ULVILA
VALKEAKOSKI
VANTAA
VARJAKKA
VARKAUS
VARKAUS
VARKAUS
VESANKA
YLIVIESKA
ÄÄNEKOSKI

Vasemmistoliitto
Vasemmistoliitto
Vasemmistoliitto
Vasemmistoliitto
Suomen Sosialidemokraattinen Puolue
Vasemmistoliitto
Suomen Sosialidemokraattinen Puolue
Vasemmistoliitto
Vasemmistoliitto
Vasemmistoliitto
Suomen Kommunistinen Puolue
Suomen Sosialidemokraattinen Puolue/sit.
Vasemmistoliitto/sit.
Vasemmistoliitto
Suomen Sosialidemokraattinen Puolue
Vihreä liitto
Vasemmistoliitto
Suomen Keskusta
Vasemmistoliitto
Perussuomalaiset
Vasemmistoliitto
Vasemmistoliitto
Vasemmistoliitto
Vasemmistoliitto
Suomen Sosialidemokraattinen Puolue
Suomen Sosialidemokraattinen Puolue
Suomen Sosialidemokraattinen Puolue
Vasemmistoliitto/sit.
Vasemmistoliitto
Suomen Keskusta
Vasemmistoliitto
Vasemmistoliitto
Vasemmistoliitto
Perussuomalaiset
Vasemmistoliitto
Vasemmistoliitto
Vasemmistoliitto/sit.
Vasemmistoliitto/sit.
Suomen Sosialidemokraattinen Puolue
Vasemmistoliitto
Vasemmistoliitto
Vasemmistoliitto
Vasemmistoliitto
Vasemmistoliitto
Vasemmistoliitto
Suomen Sosialidemokraattinen Puolue
Vasemmistoliitto
Vasemmistoliitto
Vasemmistoliitto
Vasemmistoliitto
Vasemmistoliitto
Vasemmistoliitto
Vasemmistoliitto
Vasemmistoliitto
Vasemmistoliitto

1. UUSIMAA
9. TURKU
9. TURKU
9. TURKU
9. TURKU
9. TURKU
6. KYMI
14. OULU
14. OULU
9. TURKU
3. HÄME
4. ITÄ-SUOMI
1. UUSIMAA
14. OULU
14. OULU
14. OULU
14. OULU
14. OULU
4. ITÄ-SUOMI
7. SATAKUNTA
7. SATAKUNTA
14. OULU
14. OULU
3. HÄME
9. TURKU
9. TURKU
7. SATAKUNTA
9. TURKU
9. TURKU
4. ITÄ-SUOMI
4. ITÄ-SUOMI
14. OULU
14. OULU
4. ITÄ-SUOMI
10. KAINUU
10. KAINUU
10. KAINUU
3. HÄME
4. ITÄ-SUOMI
9. TURKU
9. TURKU
9. TURKU
9. TURKU
9. TURKU
7. SATAKUNTA
7. SATAKUNTA
3. HÄME
1. UUSIMAA
14. OULU
4. ITÄ-SUOMI
4. ITÄ-SUOMI
4. ITÄ-SUOMI
2. KESKI-SUOMI
14. OULU
2. KESKI-SUOMI
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Professori Timo Kärki sulkee työkseen materiaalikiertoja: vähemmän jätettä kaatopaikalle ja enemmän kierrätykseen. Hänellä on kädessään
tekninen profiili, joka on tehty tuhkakomposiitista.

Rakennusjäte saa entistä
useammin uuden elämän
Kuitukomposiittilaboratorio kehittää
tulevaisuuden tuotteita.
Eeva Vänskä, teksti ja kuvat

M

onessa kohteessa rakennusjäte kerätään vielä yhdelle
ja samalle lavalle. Tulevaisuudessa jätteen erottelu ja kierrättäminen tehostuvat. Rakennusjätteestä tulee yhä useamman tuotteen
tekomateriaalia.
Rakennusala on uuden edessä, sillä jätemääräykset kiristyvät.
Taustalla on EU:n jätehierarkia, jonka mukaan halutaan ehkäistä jätteen
syntymistä ja kierrättää syntynyttä
jätettä mahdollisimman paljon.
Vuodesta 2016 lähtien kaatopaikkajätteen seassa on saanut olla
15 prosenttia orgaanista ainesta, kun
3 vuoden päästä määrä saa olla enää
10 prosenttia.
Nykyisin rakennusjätteestä kierrätetään noin 40 prosenttia. Vuodesta 2020 lähtien määrän tulee olla 70
prosenttia. Kaksi suurta muutosta,
jotka tulevat näkymään myös käytännössä. Miten, professori Timo
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Kärki Lappeenrannan teknillisestä
yliopistosta (LUT)?
– Jätteen erottelu tehostuu pakostakin. Tulevaisuudessa se voi tapahtua jopa rakennuskohteessa. Aina ei tarvita jäykkiä ja suuria keskitettyjä laitosratkaisuja, varsinkin
kun jätettä syntyy hajautetusti.
Kärki maalailee jopa sellaista mahdollisuutta, että joskus tulevaisuudessa voi olla yksi laari, jossa
toisesta suuttimesta työnnetään jätettä sisään, ja toisesta päästä tulee
valmista elementtiä ulos.

Suuret määrät
Suomessa rakentamisessa syntyy
orgaanista jätettä, puupohjaista biomassaa, vuodessa noin 10 miljoonaa
tonnia. Kaivosteollisuus tuottaa eniten jätettä eli noin 40 miljoona tonnia vuodessa.
Puolet rakentamisen jätemäärästä syntyy korjausrakentamisesta, 25

prosenttia purkamisesta ja loput uudisrakentamisesta. Puu on suurin jätelaji, sen jälkeen sekalainen aines,
sitten metalli ja muovi.
– Tähän saakka työmailla ei ole
juuri kiinnitetty huomiota jätteiden
erotteluun. Jätehuolto on vain muutamia prosentteja urakan kokonaisarvosta, joten rakentajalle asialla ei
ole ollut kovin suurta merkitystä.
Kärki harmittelee sitä, että usein
yhdelle lavalle kuskataan kaikki
syntyvä jäte.
– Toisaalta monella yrityksellä
on jo käytössä laatujärjestelmä, jossa otetaan kantaa materiaalin kierrätykseen. Trendi on koko ajan siihen
suuntaan, että rakennusaikainen jätehuolto hoidetaan paremmin.
Jätehuollon järjestäminen voi
varsinkin kaupunkikohteissa olla
pitkälti kiinni tilasta.
– Oleellinen kysymys työmailla on varmasti se, miten ja missä eri
työvaiheissa syntyvä jäte lajitellaan.
Jatkossa käytäntöä tullaan ohjaamaan entistä tarkemmin.
Kun jäte kiertää yhä vinhemmin,
tarvitaan miljoonien tonnien lisäraa-

ka-aineelle tuotesovelluksia ja teknologioita, joita kehitetään LUT:ssa.
Tuotteita mallinnetaan yhdessä suurten yritysten ja pk-yritysten
kanssa; näin käytännöllinen lähestyminen ei ole kaikille yliopistoille itsestään selvää.
– Teemme erilaisia komposiittimateriaaleja, valmistamme materiaalitehokkaita tuotteita ja panostamme energiatehokkaisiin valmistusmenetelmiin.
Kehittämiseen on käytössä huippulaitteistot kuitukomposiittilaboratoriossa. Tosin juuri jutuntekohetkellä tiloja saneerataan, ja laboratorio on väistötiloissa Ruokolahdella. Toimintaa pystytään pyörittämään siellä entiseen tapaan vuoden
loppuun, jolloin päästään taas kampukselle.
– Mietimme paitsi sitä, mitä
kierrätysmateriaalista voi valmistaa, myös sitä, miten tuote on prosessoitavissa ja onko valmistuksessa jotain huomioitavia rajoitteita. Kokonaisuus on hahmotettava ja
nähtävä, mitä tarpeita tuotteille on
olemassa.
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Kaiken lisäksi tuotteen on oltava valmistettavissa kustannustehokkaasti. Vielä tässä vaiheessa on auki, millaiseksi kierrätysmateriaalista valmistetun tuotteen hinta muodostuu.

Mihin mujua?
Uusien tuotteiden tekemisessä on
otettava huomioon suojauskysymykset: täytyy miettiä tarkkaan, kenelle lopulliset oikeudet tuotteeseen
jää. Patentti- ja mallisuojat merkitsevät puhdasta rahaa.
– Jätteen kierrätyksellä on materiaalivirtojen, teknologioiden ja
laitteiden ja yleensä kokonaisuuden
kannalta kansantaloudellista merkitystä. Kierrätys on taloudellisesti ja
ympäristön kannalta järkevää.
Kun ennen maksettiin siitä, että
päästiin jätteestä eroon, tulevaisuudessa jätteen toimittajalle itselleen
voidaan maksaa. Esimerkiksi muoville löytyy jo nyt maksavia ottajia.
– Hankalampi aines, eli muju
niin kuin me sitä kutsumme, on vaikeampi hyödyntää. Muju koostuu
kaakelista, sementistä, kiviaineksesta ja tiilimurskeesta.
Rakennusjätteestä noin 40 prosenttia on kiviainesta.
– Voimme käyttää kiviainesta komposiiteissa osajakeena, esimerkiksi valumenetelmissä. Mutta ruiskuvalutuotteeseen kova aines ei sovi.
Millaisia komposiittimateriaalien valmistusmenetelmiä käytätte
täällä LUT:ssa?
– Meillä on 3 eri mittakaavan
ekstruusiolaitteistoa, joilla tehdään
mainittuja ruiskuvalutuotteita. Sen
lisäksi voimme muotopuristaa tuotteita sekä käyttää erilaisia valumenetelmiä.
Komposiittivalussa sekoittimelle voidaan lisätä myös kovia materiaaleja. Ekstruusio on volyymiprosessi ja Kärjen mielestä tärkein menetelmä muottipuristuksen ohella.
– Näillä menetelmillä voidaan

valmistaa erilaisia profiileja, pinnotteita, levymateriaaleja ja katelevyjä.
Markkinoille on päässyt kauttamme
toistakymmentä tuotetta, jossa on
tällaista osaamista.
Kuitukomposiittilaboratoriossa
on valmistettu esimerkiksi hydraulista DestaClean Oy:n komposiittista betonituotetta, nimeltä puukivi”. Se on kätevästi asennettava sekä luja tuote. Lappeenrannassa on
kehitetty myös UPM:n profiililautatuotteita.
Timo Kärjen toimistopöydällä
on esimerkkejä muottipuristustuotteista, nimittäin telakaukalo ja pensselinvarsi.
– 3D-tulostus ei vielä ole merkittävää rakennusteollisuudessa, ehkä joidenkin vetimien valmistuksessa se voisi tulla kysymykseen.

Sana komposiitti tarkoittaa yhdistelmämateriaalia.
Ohessa jätemateriaaleista valmistettuja
komposiittilevyjä. Kuva: Teemu Leinonen
Etualalla muottipuristettu telakaukalo ja pensselinvarsi,
joiden materiaalista 94 prosenttia on kierrätettyä
rakennusjätettä. Takana testiprofiileja.

Yhtenäiseen luvitukseen?
Aluehallintoviranomaiset myöntävät luvan rakennusjätteen käytölle.
– End of waste -ajattelun mukaan jätteen uusiokäyttö vaatii luvan. Sillä valvotaan jätteen kiertoa
ja järkevää jatkokäyttöä. Hakijan pitää pystyä todentamaan, mitä jakeita
materiaali sisältää ja onko tuotteelle
olemassa markkinoita.
Timo Kärjen mielestä on hyvä,
että jätekiertoa valvotaan.
– Jatkossa meille tullee Eurooppa-tasoiset sapluunat ja menettelytavat jätelajeille, mikä yksinkertaistaa jätekiertoa. Uskon että tämä on
muutaman vuoden kysymys. Pullolasille ja tuhkajakeille on jo nyt olemassa yhteiset ohjeistukset.
Suomessa ollaan edistyksellisiä
jätemateriaalin uusiokäytössä.
– Vaikka laitetekniikkaa on muuallakin, me olemme ottaneet oman
lähestymiskulman ja ryhtyneet heti miettimään jätteen uusiokäyttöä,
kun taas maailmalla tehdään paljolti
tuotteita uusista materiaaleista.
Kierrätys edellä -perusta luo
pohjaa virkeälle taloudelle ja työpaikoille!
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Pistetäänkö valssiksi vai
houkuttaako humppa?

Irma kiertää

T

äpötäysi raitiovaunu puksuttaa
auringonpaisteessa pitkin Vltava-joen rantaa. Joessa risteilee turistialuksia.
– Osaisiko joku selittää minulle,
miksi laivamatkustajat aina huutelevat kukkuu ja vilkuttelevat rantaan
päin, mieheni pohdiskelee.
Joenrantaa kehystävät toinen
toistaan komeammat pytingit: on
jugendpalatseja, barokkirakennuksia, kubistisia kerrostaloja. On renessanssia, art nouveauta, goottilaisia torneja. Prahan rakennukset ovat
hulppeita ja skandinaavisen kruusailemattomaan tyyliin tottuneet silmät
häikäistyvät koristeellisuuden määrästä. Minne vain silmä osuu, näkee
mosaiikkiteoksia, erkkereitä, lasimaalauksia. Praha säästyi isommitta vaurioitta toisen maailmansodan
pommituksilta.

Talot tanssivat
Juuri kun olen perheineni tarkastelemassa keltaista barokkilukaalia, bongaamme jotain ihan muuta.
Etuvasemmalla modernit talot tanssivat! Juuri ne, joita olemme lähteneet raitiovaunulla metsästämään.
Ne erottuvat katukuvasta jo kaukaa,
vaikkei olisi rillejä päässä. Hyppäämme äkkiä pois vaunusta.
Tanssivat talot vetävät puoleensa kuin magneetti. Talopari erottuu
klassisesta katukuvasta kuin teinipariskunta eläkeläisten iltapäivätansseista. Ja silti, talot istuvat miljööseensä jollain maagisella tavalla.

Ne ovat selvästi kotonaan barokkija art nouveau -rakennusten kainalossa. Ne viihtyvät niin hyvin, että
ovat pistäneet tanssiksi. Ja mikäpä
on tanssiessa valtavan Vltavan rannalla.

pimattomana. Siitä on kuitenkin lyhyessä ajassa muotoutunut tykätty
maamerkki ja onpa se saanut kunnian päätyä myös kuva-aiheeksi
tšekkiläiseen kolikkoon.

Hallittu kaaos

Mitä talojen sisällä sitten on, kenties kahdeksan kerroksen täydeltä
tanssisaleja? Ei sentään. Aulassa on
resepsuuni, jossa ystävällinen pukumies kertoo talon sisällöstä: ensimmäisissä kerroksissa on näyttelytilaa, parhaillaan siellä on meneillään tšekkiläisen arkkitehtuurin
näyttely. Ylemmissä kerroksissa sijaitsee hotelli ja toimistoja. Seitsemännessä kerroksessa on ravintola, nimeltään Ginger ja Fred, mikä on yksi Tanssivan talon lempinimistä: rakennusten esikuvaksi mainitaan Fred Astaire ja Ginger Rogers tanssin pyörteissä.
Ylimmässä kerroksessa sijaitsevat kahvila ja terassi. Terassilta, ikään kuin toisen tanssijan olkapäiltä, avautuu huikaiseva panoraamanäkymä joelta aina Prahan linnan
kukkuloille. Terassin ilta-auringossa on niin huumaavan kaunista, että tekisi mieli pistää tanssiksi, vaikka olisikin nauttinut vain sitruunamehua eikä kuuluisaa tšekkiläistä
olutta.

Tanssivat talot, jotka on jostain
syystä nimetty yksikössä Tanssivaksi taloksi, Tančící du° m, The Dancing
House, vaikka niitä on selvästi kaksi siinä tanssahtelemassa toistensa lanteilta kiinni pitäen, rakennettiin vuosina 1992–1996. Ne valmistuivat paikalle, jossa amerikkalaiset
olivat tuhonneet rakennuksen Prahan pommituksissa vuonna 1945.
Tontti oli tyhjillään puoli vuosisataa, kunnes tšekkiläinen arkkitehti
Vlado Milunić ja kirjailija, silloinen presidentti Václav Havel saivat
idean tästä rakennuksesta.
Milunić suunnitteli Tanssivan
talon yhdessä kanadalais-yhdysvaltalaisen arkkitehdin, Frank Gehryn, kanssa. Gehryn mieltymys dekonstruktivismin hallittuun kaaokseen ja kaareviin muotoihin onkin
nähtävissä näissä rakennuksissa, samoin hänelle tyypilliset, lennokkaat
rusettimuodot. Katolla sijaitseva,
kevyt metallinauha-asetelma on tulkittavissa myös mereneläväksi: sitä
nimitetään meduusaksi.
Kuten arvata saattaa, Tanssiva
talo ei saanut oitis osakseen varauksetonta fanitusta. Sitä pidettiin
pöyristyttävänä ja ympäristöön so-

Olkapäiltä näkee kauas

Pieni Prahavisa
1. Kuinka monta asukasta Prahassa on?
a) 500 000
b) 1 000 000
c) 1 300 000
2. Mikä on Prahan suurin
kirkko?
a) Pyhän Perkuleen
kirkko
b) Pyhän Vituksen
katedraali
c) Jumankaudan
pyhäkkö
3. Milloin ja missä nykyisellä Tšekin alueella
avattiin ensimmäinen
olutpanimo?
a) Vuonna 612 linnankellarissa.
b) Vuonna 993 munkkiluostarissa
c) Vuonna 1212 keisarin
keittiössä
Vastaukset: 1.c, 2.b, 3b

Palatseja, linnoja, katedraaleja. Barokkia, renessanssia, jugendia.
Ja jotain ihan muuta. Ketkä siellä joenrannassa tanssivat?
Mikä nauhakasa tuolla katolla pilkottaa, vai onko se meduusa?

Irma Capiten on toimittaja, jolla on kaksi
reipasta, majoja rakentelevaa poikaa ja
remontoimista rakastava aviomies. Vapaaajalla Irman saattaa tavoittaa hiihtämästä,
kahvakuulan varresta, taidenäyttelystä,
järvestä tai reissaamasta. Tällä palstalla
Irma kiertää ihailemassa ja ihmettelemässä kaiken maailman rakennuksia.
Jos sinulla on mielessä rakennus, josta
haluaisit lukea lehtijutun, niin vinkkaa
osoitteeseen irma@rakennusliitto.fi.

Tanssien kohti kevättä ja kesää!
Terveisin
Irma
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Mitä ne
raksanuoret
oikein puuhaa?

U

usi vuosi, uudet ja osittain vanhat kujeet! Rakennusliiton
alle 35-vuotiaille jäsenille on tämänkin alkuvuoden aikana
ollut jo monenlaista toimintaa ja tapahtumaa tarjolla.
Tässä reportaasissa päästään kurkistamaan Turun, Jyväskylän,
Kuopion sekä Espoon tapahtumiin. Mikäli jutun luettuasi alkaa
harmittaa, ettei ole tullut lähdettyä mukaan, niin tulevia tapahtumia voi käydä vakoilemassa Raksanuorten Facebook-ryhmästä tai nettisivuilta ja ilmoittautua mukaan seuraavaan!
Sini Partinen

Jyväskylän ja Lahden
seinäkiipeily

J

Korkeutta seinillä riitti varmasti kaikista hurjapäisimmillekin.
Kuva Elli-Ilona Mäkelä

yväskylä ja Lahti päättivät yhdistää voimansa ja molempien
alueiden toiveet kiipeilystä yhteistapahtumaksi tammikuun lopulla.
Osallistujia lähti mukaan lopulta
12, suurin osa jyväskyläläisiä, mutta
mahtui joukkoon muutama Lahden
vahvistuskin. Mukana oli niin vanhoja aktiiveja, muutamissa tapahtumissa käyneitä keltanokkia kuin
täysin uusia tuttavuuksia!
Ensikohtaaminen porukan kanssa tapahtui Jyväskylän Liikuntakeskus Hutungin parkkipaikalla, mistä
yhteistuumin marssimme sisään ja
kohti pukuhuoneita. Koska kiipeilyohjaajan ensimmäinen kommentti oli varsinainen jäänsärkijä:
– Laittakaa lämpimästi päälle,
siellä on kylmä!
Shortsit ja t-paidat vaihtuivat
pian lämpimämpään vaatetukseen.
Ja oikeassa ohjaaja oli, shortseilla ja
t-paidalla ei olisi tarjennut.

Pikaisen opastuksen valjaiden
pukemisen saloihin, pari kokoa
liian pienten kenkien sovittelun ja
ylhäällä seinällä toimimisen opastuksen jälkeen lähdettiin kohti korkeuksia. Kiipeäminen olikin monen
mielestä aika rankkaa, sillä jännitys,
salin viileys ja maitohapot sekä jaloissa että käsissä veivät mehut kertarysäyksellä.
Ohjaajan kuittailut alhaalta käsin eivät myöskään helpottaneet
oloa, mutta kummasti ne kannustivat jatkamaan seinää ylös päin. Kiipeilyn jälkeen suuntasimme saunanraikkaina Jyväskylän keskustan
Amarilloon syömään. Hyvää ruokaa, hyvää seuraa, siitä koostui Raksanuorten loppuilta. Niin ja olihan
joukossa myös synttärisankari, pitkänlinjan aktiivi Elli-Ilona. Pitihän
hänelle synttärilaulu laulaa!
Elli Ilona-Mäkelä

Turun ja Forssan karting

K

uten keskisuomalaisetkin, myös LounaisSuomi vannoo yhteistapahtumien nimeen.
Ensimmäisen kerran Turun ja Forssan yhteisajot
järjestettiin viime vuonna ja koska revanssin
maku jäi vahvasti siitä kielen päälle, päätettiin
pistää uusintakisat pystyyn. Yhteensä 13 osallistujan voimin lähdettiin kokeilemaan helmikuun
lopulla kumman kaupungin edustaja mahtaa olla
se suurin bensalenkkari ja karting-ratojen kruunaamaton kunkku.
Kisaamaan lähdettiin pitkän kaavan mukaan: harjoitusten ja aika-ajojen jälkeen kahden finaalin taktiikalla ensin rankattiin kuskit
paremmuusjärjestykseen aika-ajojen nopeusjärjestykseen ja sen jälkeen semifinaalin tulosten perusteella käännettyyn järjestykseen. Tiukan kisan päätteeksi voittajia voi olla vain yksi,
tällä kertaa se titteli lähti Forssaan Hannu-Pekka Leinoselle.
Ajojen jälkeen porukka suuntasi Rakennusliiton Turun toimiston saunatiloille, missä jokainen ohitus analysoitiin tarkkaan saunomisen
ja pitsan mussuttamisen lomassa. Allekirjoittanutta jäi kuitenkin suuresti harmittamaan, että
finaalin toiseksi viimeisellä kierroksella autoni
työnnettiin ympäri ja tipuin lopulta kakkossijalta viimeiseksi. Tästäkin huolimatta, ensi vuonna uudestaan!
Martti Juonoja

28

Kartingissa kisattiin Forssan ja Turun välillä jo toista kertaa.
Voittajakolmikkoon mahtui kaksi forssalaista ja
yksi turkulainen. Kuvat Erki Lemberg
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Raksanuorten valtakunnallinen lehdentekokurssi

H

otelli Korpilammelle Espooseen
saapui helmikuisen perjantai-illan mittaan joukko nuoria rakentajia, joilla oli jälleen kerran kunnianhimoisena tavoitteenaan kirjoittaa, lavastaa ja kuvata koko sisältö
Raksanuorten tulevaan lehteen. Viikonlopun aikataulu oli tiukka, joten paikalle saavuttiin jo perjantaiiltana, jotta hommat saataisiin aloitettua sujuvasti heti aamupalan jälkeen. Ilta sujuikin mukavasti korttia
pelaillen, kuulumisia vaihdellen sekä uusiin kurssilaisiin tutustuen.
Tällä kertaa 17. kertaa pidettävä
kurssi oli houkutellut paikalle peräti 9 ensikertalaista, jotka sulautuivat

hienosti lehtikonkareiden joukkoon.
Kokonaispääluvuksi saatiin mahtavat 31 henkilöä ja yksi koira.
Koko lauantai oli varattu lehden
työstämiseen. Raksanuorten apuna
kurssilla hääri toimitussihteeri Kaisu Tervonen, joka vastasi muun
muassa siitä, että yhdyssana- tai
pilkkuvirheistä ei kenenkään kurssilaisen tarvinnut välittää. Kaisu piti myös koko porukalle alustuksen
lehtijutun rakentamisesta sekä ensikertalaisille pikaopetuksen lehdenteon sisällöstä. Koulutuspläjäysten
jälkeen käytiin läpi juttuaiheet, jotka
nuorisotyöryhmä oli pohtinut jo valmiiksi omissa kokouksissaan.

Osa kurssilaisista sai myös vastattavakseen lehteen tarvittavat lavastuskuvat. Lavastusaiheiksi valikoitui muun muassa työnhakeminen
ja epoksilta suojautuminen.
Tiukkapipoista puurtamista lehdenteko ei kutenkaan ole, vaan kurssitiloissa soljuu jatkuva puheensorina, nauru, kyseenalaiset biisivalinnat
ja kahvikuppien kilinä. Kaikki jutut
saatiin kirjoitettua ja tarvittavat kuvat räpsittyä lauantain aikana, jolloin
iltaohjelma savusaunan ja paljun kera tuntui vähintäänkin ansaitulta.
Kurssin yhteydessä pidettiin
myös nuorisotyöryhmän avoin kokous. Tällä kertaa kokousta päästiin

aloittelemaan jo lauantaina, jonka
ansiosta aamu-unisimmille tarjoutui
sunnuntaille pari lisätuntia hotellin
lakanoiden välissä. Kokous vietiin
loppuun aamupäivän aikana, joten
lounaan jälkeen ehdittiin käydä valmiit jutut läpi. Kaikki kurssin aikana kirjoitetut tekstit luettiin yhdessä
läpi ja niistä annettiin palautetta kirjoittajille – hyvässä hengessä tietenkin. Juttuja lukiessa konkretisoitui
se, miten paljon yhdessä tekemällä
saadaan aikaan.
Suvi Partinen

Kaisu Tervola (nurkassa) kouluttaa lehdenteon ensikertalaisia kirjoittamisen perusteista. Kuva Martti Juonoja

Tässä vaiheessa jaksoi vielä hymyilyttää. Kuva Niko Seppänen

Savon alueen punttikoulu

U

rheilu yhdistää, sen totesivat
kuin yhdestä suusta kaikki 8
punttikouluun osallistunutta Raksanuorta. Kun joukko savolaisia rakennusalan duunareita lähtee oppimaan helmikuun puolivälissä viikonlopun ajaksi painonnoston ja
voimanoston alkeita, tiedossa ei voi
olla kuin hauskaa, hikistä ja viäräleukaista voimailua.

Kaksipäiväinen punttikoulu pidettiin Kuopiossa Sawo – Voima
on voimaa -salilla, jossa meidän urheita urheilijoita rääkkäsivät personal trainer Maria Kumlin kehonhuollon ja liikeratojen osalta, Mikael Kumplander voimanostossa
sekä Risto Savolainen painonnoston saloista.
Viikonlopun aikana läpikäytiin

Urheaakin urheammat punttikoululaiset yhdessä
personal trainer Maria Kumlinin kanssa. Kuva Niko
Seppänen

myös rakennusalalla paljon käytettäviä nostotekniikoita, jossa opimme todella hyviä tyylejä nostaa selkää säästämällä. Tunnelma pysyi
koko ajan hyvin korkealla ja motivoituneena kuunnellessamme valmentajiemme toisinaan hyvinkin
yksityiskohtaisia neuvoja. Hyviä
vinkkejä tuli myös paljon sekä ravintopuoleen että kuinka jaksaa työ-

päivän jälkeenkin tehdä kotiaskareet
ja lähteä ehkä vielä liikkumaankin.
Päällimmäisenä mieleen jäi
kuitenkin lauantai-illan viimeinen
Crossfit-rutistus, joka vei kyllä viimeisetkin mehut jokaiselta, hien ollessa silmäkuoppia myöten joka paikassa. Mutta oli se sen arvoista!
Petri Kumpulainen
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Kohti onnellisinta päivää
Juho Kuosmanen: Hymyilevä mies. Future Film.
Jyri Vasamaa
OLEN tässä viime aikoina törmännyt useampaankin äänilevyyn, missä on haettu vanhaa nostalgista tunnelmaa ja onnistuttu. Tässä olisi nyt
sitten elokuva, jossa on haettu vanhaa elokuvallista tulkintaa ja onnistuttu siinä. Hymyilevä mies on kuvattu 16-milliselle mustavalkofilmille ja se muistuttaa hyvin paljon
1960-luvun alun uuden aallon elokuvia. Pidin elokuvassa siitäkin, että
paikoitellen se muistuttaa myös dokumenttielokuvaa.
Elokuva perustuu tositapahtumiin ja kertoo nyrkkeilijä Olli Mäestä. Eletään vuotta 1962, Mäki valmistautuu ottelemaan ensimmäisenä
suomalaisena nyrkkeilyn maailmanmestaruudesta Helsingin Olympiastadionilla, vastustajanaan amerikkalainen Davey Moore. Ottelu oli
ensimmäinen ammattilaisnyrkkei-

lyn maailmanmestaruusottelu pohjolassa. Mäeltä oli aikaisemmin
kielletty osallistuminen olympiakisoihin, koska hän oli kommunisti.
Elokuva seuraa tiiviisti Olli Mäen
(Jarkko Lahti) valmistautumista otteluun. Puhelias, isällinen ja mahtisonni-manageri (Eero Milonoff)
pyörittää koko ajan ympärillä hirvittävää mediasirkusta, jossa vähäpuheinen Mäki ei oikein tunnu olevan
kotonaan. Mäen ja manageri Askin
välejä kiristää sekin, että nyrkkeilysankari on palavasti rakastunut Raijaan (Oona Airola). Lopulta erilaisiin rikkaan väen järjestämiin kissanristiäisiin kyllästynyt nyrkkeilijä ahdistuu kaikesta niin paljon, että pakenee Kokkolaan, aiemmin sinne paenneen rakastettunsa perään.
Elokuvan lopussa, hävityn ottelun jälkeen Mäen ja Askin roolit
ovat yllättäen kääntyneet päälaelleen. Ask on hiljaa ja Mäki vastailee

VUOKRATYÖTÄ

REHELLISELLÄ OTTEELLA.

rennon humoristisesti lehdistön kysymyksiin. Poseerauskuviinkin Mäki joutuu vetämään Askin melkein
väkisin. Mäen mukaan tämä oli hänen elämänsä onnellisin päivä. Hän
päätti elää omaa elämäänsä. Ihminen ei voi saada kaikkea, jokainen
tekee itse omat arvovalintansa.
Sama pätee koko elokuvan tekotapaan. Tässä on jätetty kaikki
trendiasiat sivuun. Tässä on keskitytty kuvaamaan tavallisen ihmisen
elämää 1960-luvun alun Suomessa,
maaseudulla ja kaupungissa. Kaikki
tuntuu hyvin uskottavalta ja todentuntuiselta. Kuosmanen on tehnyt
elokuvan, joka on tuntunut hänestä
itsestään hyvältä.
KIITÄMME: Kuosmanen on tehnyt
onnistuneesti omannäköisensä
elokuvan.
MOITIMME: Ihmiset pelkäävät
omien valintojen tekemistä.

Selekta on rakennusalan johtava työmaaresursoija. Olemme toimineet
rakentamisen ja talotekniikan työn ja työvoiman parissa Suomessa jo
vuodesta 1999. Toimitamme asiakkaidemme tarpeisiin työntekijöitä
apumiehistä pitkän linjan huippuammattilaisiin, kaikkiin työmaan tehtäviin.

HOI, MAAMME PUTKI- SEKÄ SÄHKÖASENTAJAT. ETELÄ KUTSUU TEKIJÖITÄ!
Pääkaupunkiseudulla olisi töitä tarjolla – myös muille rakennusalan osaajille.
PUTKIASENTAJILTA EDELLYTÄMME
• itsenäistä työskentelyotetta
• kuvienlukutaitoa
• luotettavuutta ja motivoitunutta asennetta
• alan koulutusta
SÄHKÖMIEHILTÄ EDELLYTÄMME
• vähintään 3 vuoden kokemusta
• kuvienlukutaitoa
• kykyä itsenäiseen työskentelyyn
• S2-pätevyys katsotaan eduksi
SELEKTAN TYÖNTEKIJÄNÄ SAAT
• laajennetun työterveyshuollon
• oman pääluottamusmiehen
• vapaa-ajan aktiviteetteja
• mahdollisuuden vakituiseen työsuhteeseen

selekta.fi

Puh: 020 33 4000

30

SELEKTA RAKENNUS OY
Esterinportti 2 B (2.krs)
00240 HELSINKI

MITEN TÖIHIN SELEKTALLE?
Ota yhteyttä puhelimitse tai täytä
hakemus nettisivuillamme ja
sovitaan sinulle haastattelu.
Kun tunnemme osaamisesi ja taustasi
paremmin, osaamme etsiä juuri sinulle
sopivia töitä. Työt voit aina hyväksyä tai hylätä.

AUTAMME ASUNNON HANKINNASSA
Me teemme PK-seudulle muuton helpoksi ja
autamme sinua asunnon hankinnassa.Saat myös
loistavat työkaverit, hyvän organisaation uuden
projektin etsimiseen ja tarvittaessa jopa työkalut.
LISÄTIETOJA: 040 643 3861 / SAMI
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”Enemmän” on enemmän
kuin ammattihierarkia

V

iime Rakentajassa Mette Nissinen referoi kolumnissaan Jyväskylässä lokakuussa pitämääni esitelmää. Nissisen muistin mukaan olin
kertonut löytäneeni rakennusalaa
tutkiessani tavattoman paljon fiksua
porukkaa. Nissisen mukaan ääneni oli sitten ”vaihtunut tahattomasti
sääliväksi”, kun olin todennut, että
”näistä fiksuista olisi ollut niin paljon kaikkeen muuhunkin”. Nissinen
tulkitsi tämän tarkoittavan, että mielestäni heidän olisi tullut kouluttautua johonkin toiseen ammattiin.
On tietysti hassua kiistellä monen
kuukauden takaisista keskusteluista,
kun ei ole mitään dokumenttia, josta tarkistaa asioiden oikea laita. Vielä haasteellisempaa on kiistää kenenkään mielikuvaa äänen sävyistä.
Silti uskallan sanoa, että Nissinen on kyllä kuullut ihan omiaan.
Lyhyesti: en ole ikinä, yksityisessä tai julkisessa tilanteessa, vähätellyt rakennusalaa tai sen vaatimaa
osaamista. Liioin en ole sanonut, että jokin toinen ammatti olisi enemmän tai arvokkaampaa kuin rakentaminen. Tämän uskallan sanoa varmasti, koska rakentajaperheen kasvattina, nuoruuteni rakennustelineillä roikkuneena, ei rakentamisen arvo
ole koskaan ollut minulle epäselvä.
Todennäköisesti olen tuossa nimenomaisessa esitelmässä kertonut havainnoistani Rakennusliiton
Siikaranta-opistossa vuosina 2009
ja 2010. Siikarannassa kiinnitettiin
paljon huomiota erilaisten oppimisvaikeuksien tunnistamiseen.
Oppimisvaikeudella tarkoitetaan tilannetta, jossa henkilö ei esimerkiksi jonkin kehityksellisen
tai terveydentilaan liittyvän syyn
vuoksi kykene oppimaan niin hyvin
kuin hänen lahjakkuutensa edellyttäisi. Tunnetuin oppimisvaikeus
lienee lukihäiriö, jota arvellaan löytyvän noin 3–10 prosenteilla suomalaisista, myös minulta. Useimmiten oppimisvaikeudet ovat kuitenkin sen verran lieviä, että tunnistamisen jälkeen ne pystytään kompensoimaan normaalin peruskoulun puitteissa.

Näyttää kuitenkin siltä, että työväenluokkaisten poikien kohdalla
tunnistamisessa on isoja puutteita.
Etupäässä keskiluokkaisista kympin tytöistä kasvatettu opettajakunta
ei kykene lukemaan poikia oikein, ja
niin koulusta tulee lapselle paikka,
jossa hän kuulee yhä uudelleen olevansa tyhmä, tuhma tai molempia.
Ei ole mikään ihme, että aika monet näistä pojista pyrkivät pois koulusta mahdollisimman pian. Joillekin
se on hyvä ratkaisu, koska he todella
ovat enemmän käden taitoihin suuntautuneita ja hahmottavat maailmaa
toiminnallisemmin. Rakentajista aika monet määrittelevät itsensä mieluummin tekijöiksi kuin lukijoiksi. Ja
se on ihan ok, jos se on totta.
Joskus kouluallergian taustalla ei kuitenkaan ole luontainen toiminnallisuus, vaan lapsen teoreettisen kyvykkyyden ja innostuksen tukahduttaminen. Siikarannassa näin,
miten hyvin pienillä pedagogisilla korjauksilla opiskelusta kiinnostui moni sellainen aikamies, joka taloon tullessaan oli ensimmäiseksi ilmoittanut olevansa liian tyhmä oppimaan mitään. Koska näin heille oli
koulussa kerrottu.
En siis puhunut siitä, että jokin
ammatti olisi toista ”enemmän”,
vaan siitä, miten luokkaeroista johtuvat mekanismit voivat estää ihmistä olemasta kaikkea sitä, mitä hän
voisi ja haluaisi olla. Eivät nämä ihmiset Siikarannasta lähdettyään ryhtyneet ammattia vaihtamaan. Sen sijaan monet katsoivat peiliin vähän
eri kulmasta ja maailmassa hieman
enemmän mahdollisuuksia kuin aiemmin. Ja se on iso asia, enemmän
kuin ammatin valinta.
Olen muurarin tyttärentytär,
maalarin tytär ja timpurin puoliso.
Kaikki nämä elämäni miehet ovat
älykkäitä ja sivistyneitä. Kaikki he
myös lukevat paljon. Eikä se todellakaan tarkoita, että he ovat väärällä alalla.
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Anna Kontula
Kansanedustaja (vas)
Tampere
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Varsinainen mestariteos, ”Eldorod”. A-mallin Ford.

Miesten käsityömessut
Helsingissä vanhalla kaapelitehtaalla järjestettiin
helmikuussa jo viidettä kertaa Kustom Kulture
-show. Rakenneltujen autojen, moottoripyörien ja
taideteosten lisäksi tapahtuma tuo yhteen alan
ihmisiä ympäri maailmaa.
Karri Hovi, teksti ja kuvat

-T

ämä meidän show’mme muodostuu kolmesta eri osatekijästä, tapahtuman pääorganisaattori Marko ”Platu” Planting
toteaa.
– Ensiksi kyse on miehille suunnatuista käsityömessuista. Toiseksi huippuluokan bailuista rock´n
roll -bändeineen ja burleskinäytöksineen. Kolmanneksi rakenneltujen
autojen ja moottoripyörien näyttelystä.
Planting on järjestänyt apujoukkoineen kaikki tähänastiset Kustom
Kulture -näyttelyt ja jatkoa on varmasti luvassa.
Olennaisin osa tämän päivän
kustom-kulttuurikokonaisuutta ovat
nostalgiseen tyyliin rakennetut autot
ja moottoripyörät. Myös muita mekaanisia härveleitä kustomoidaan.
Näyttelyssä oli esimerkiksi kustomoitu moottorisahan laippa ja useita varsin maukkaita polkupyöriä. Lisäksi moottoriharrastukseen liittyy
erilaisia taiteen muotoja, joita sovelletaan työn alla olevaan ajoneuvoon
tai ne saavat inspiraationsa niistä.
Kuston-kultturiin katsotaan sisältyvän myös pin up -taide, burleski, tikihahmot ja tuoreimpana tyylinä steampunk. Vintage ja nostal-
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gia ovat ilmiön avainkäsitteitä, joita useat harrastajat soveltavat tavalla tai toisella arkielämässään. Nämä
kaikki eri osa-alueet ovat se kokonaisuus, josta tämän päivän KK-harrastajat ammentavat ideoita.
Moni suomalainen kustom kulture -artisti on saavuttanut kansainvälistäkin mainetta teoksillaan.
Mieleeni tulee jo edesmennyt Jan
Larkman, joka oli hyvin arvostettu
autoaiheisia maalauksia tehnyt taitaja. Hänen kuvituksiaan käytettiin
monissa julisteissa ja raggariaiheisen kirjan kansikuvanakin.
Toinen kansainvälistäkin mainetta saanut kotimainen tekijä oli
näyttelyssä omalla tiskillään. Pekka ”The Wizard” Mannermaa on
erikoistunut pinstraippaamiseen eli
hän maalaa erikoispensselillään koristeviivoja ja kuvioita ajoneuvoihin. Velho-Mannermaa on myös kirjoittanut aihetta käsittelevän opaskirjan. Taiteilijan mielestä kustom
kultureen kuuluu olennaisena osana
positiivinen tekemisen ilo.

Autoissa perinteitä
ja steampunkia
Harrasteajoneuvonäyttelynä Kustom Kulture -show oli suppea, mutta

Suomalaisen pajan rakenneltuja fillareitakin oli tarjolla.

laadukas. Täytenumerot, jotka ovat
harmittavan tavallinen näky suuremmissa näyttelyissä, loistivat poissaolollaan.
Autopuolella oli useampikin
tyylipuhdas 1950-luvun kustom-auto näytillä. Varsinkin eräs 1954-mallin Chevrolet oli huolella viimeistelty. Chevyn tyylikkyys oli loihdittu
varsin pienillä muutoksilla ja suurella perehtyneisyydellä aiheeseen.
Huomattavan osan auton kokonaisuutta muodostivat aikakautensa lisävarusteet.
Toinen ei niinkään tyylikäs, vaan
erikoinen luomus oli 1966-mallinen
avo-Rambler. Tämä punainen plyysillä verhoiltu komistus on alun perin rakennettu Ruotsissa jo 1970-luvulla. Aikanaan hyvin yleisestä ja
ylenkatsotusta pikkujenkistä oli saa-

tu aikaan varsin loistava avourheiluauto. Korimuutoksia vehkeeseen oli
sen verran väännetty, että lähtökohta
ei olisi selvinnyt ilman kylttiä. Erikoinen oivallus oli keulaan maskin
tilalle istutettu erikoisvanne vararenkaineen.
Tämä palkintojakin voittanut
hienous oli paikalla kotomaamme
rekisterikilvissä. Valitettavasti ruotsalaiset hankkivat nykyisin kustom-kalustotäydennystä Suomesta.
Maassamme on suppeat markkinat.
Mitä kalliimpi kapistus, sitä varmemmin se matkaa lahden yli. Kerran toisinkin päin, mistä hatunnosto
auton tuojalle.
Huipputasoa edusti 1931-mallisesta A-Fordista tehty Eldorod. Tämä oli niin viimeistelty ja kimalteleva, että oikein silmiin koski. Hie-
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no yksityiskohta oli auton navigaattori, jolle oli tehty oma tyylipuhdas
kotelonsa, jottei se erotu liian modernina välineenä. Koko auto oli
täynnä samanlaisia hienoja oivalluksia.
Toinen A-malli oli rakennettu
steampunk-hengessä. Tässä tyylisuuntauksessa eletään eräänlaisessa
vaihtoehtotodellisuudessa. Lopputulos on sellainen, että se olisi saattanut olla samanlainen uutena. Esimerkiksi auton takalyhtyjen valonlähteenä toimivat kynttilät ja kaara
oli verhoiltu nahalla. Hieno ja erikoinen yksilö.
Monessa näytillä olleesta autosta oli aistittavissa vähemmän on
enemmän -periaate. Pienillä keinoilla ja oikeaan osuneella maalauksella rakentaja saa aikaan tyylikkään
ja mieleen jäävän auton. Useimmiten tällaisia kulkupelejä on helpompi käyttääkin kuin pitkälle rakennettuja näyttelyautoja.

Itäpyöräkin passaa
lähtökohdaksi
Moottoripyörä-anti koostui suurelta osin 1960-luvun tyylisistä choppereista, maustettuna parilla modernimmalla pyörällä. Vehkeitten
viimeistely oli varsin pitkälle vietyä. Suomalaiset rakennetut moottoripyörät ovat tätä nykyä maailman
huipputasoa ja monista ulkomaisista näyttelyistä tulee palkintoja roppakaupalla.
Viime aikoina useissa näyttelyissä paljon palkittu ruotsalainen
Jolly Jumper Harley Davidson oli
mukana näyttelyssä. Tämä prätkä
on minun henkilökohtainen suosikkini. Se ei ole ehkä erikoisin, mutta
varmasti ajettavuudeltaan hyvä pyörä. Rakentaja on varsin kokenut alallaan ja paljon pyöräilevä vanhempi
herrasmies.
Ural M61 vuosimalliltaan 1959
oli saanut pitkän keulan ja samantapaisen käsittelyn kuin Amerikan
serkkunsakin. Bokserimoottori oli
ainoa yksityiskohta, jolla se poikkesi Harley Davidsoneista. Pyörä on
hyvä esimerkki siitä, että rakentelun
lähtökohta ei ole niin tärkeä. Onnis-

Koristeltu käsilaukku, on hyvä
esimerkki käyttötaiteesta.

tuneen lopputuloksen voi tehdä melkein mistä tahansa aihiosta. Nykyään on vaikeampi löytää kunnostuskelpoinen itänaapurin rauta kuin
Harrikka.
Olisin kaivannut muutamaa prätkien rakentelun alkuajoista muistuttavaa Bopper-tyylin edustajaa, mutta katsomista piisasi näilläkin eväin.

Mielenkiintoisia ja
mukavia ihmisiä
KK-show on monelle rakentajalle
sekä taiteilijalle hyvä kanava tavata toisia hengenheimolaisia ja tuoda töitä näytille. Jotkut saavat myös
lisätuloja myymällä tuotteitaan tai
koristelemalla kävijöiden omia tavaroita. Tarjolla oli paljon julisteita, tauluja ja teoksia, joita työstettiin myös paikan päällä.
Operation Rockin Piggy -toiminimen haltija Isto Ikonen myi ottamistaan autokuvista koostettuja seinäkalentereita. Yksi kalenteri matkasi meidänkin kotiseinälle.
Ikonen tekee myös tilauksesta kuvatauluja asiakkaan omasta ajoneuvosta.
Uuden kahvikupin saattoi sopivasti lunastaa Primer-lehden tiskiltä. Tämä lehti on erikoistunut vanhanaikaisiin rakenneltuihin vekottimiin. Päätoimittaja Ari Berghäll
soittaa lisäksi rockabilly-bändissä
ja järjestää kokoontumisajoja.
Olen harrastanut vanhoja ajokkeja aktiivisesti yli 30 vuotta. Meidän 1965 Chevrolet Impala on ihan

Uralista on työstetty varsin maukas kopteri.

vakiokunnossa enkä pidä itseäni autonrakentajana. Tämä ei haitannut
vähääkään kanssakäymistä. Taiteilijoita oli helppo lähestyä ja juttua
riitti. Positiivisuus ja hyväntahtoisuus heijastuivat heidän persoonistaan. Kukaan ei tuonut julki omia
toimia vaan kehuivat toisten saavutuksia, mikä on nykyisin hyvin harvinaista.
Keskustelin parin kävijän kanssa
ja he totesivat tapahtuman olleen ai-

van jees. He aikovat vierailla kaapelitehtaalla ensi vuonnakin. Kustom
Kulture-show oli kaikin puolin kiinnostava ja hauska tapahtuma.

KIITÄMME: Viimeisteltyjä ja
tyylikkäitä laitteita kautta linjan.
MOITIMME: Hieman ahdasta
esillepanoa ja näyttelytilan
hämäryyttä.

Pohjanmaan Aluejärjestön
pilkkitulokset
POHJANMAAN Aluejärjestön 4. hel-

Yleinen
1. Kari Peltola 329 g, os. 41
2. Martti Luoma-aho 312 g, os. 95
3. Jussi Jaskari 123 g, os. 95

Nuoret
1. Väinö Kangasluoma 29 g, os. 95

Veteraanit +60
1. Reijo Lassila 3 452 g, os. 41
2. Lauri Mäki 3 397 g, os. 95
3. Teuvo Korpi 2 547 g, os. 41

mikuuta pidetyn pilkkikisan tulokset.
Sää oli keväinen, joskin ahti soi
antejaan vaihtelevasti.

Naiset
1. Ritva Orava 1 100 g, os. 95

Rakennusalan prekariaatin kannattaa kuulua liittoon!

V

aikka rakennusalalla vaikuttaisi olevan tuloillaan uusi nousukausi, ei työläisen olot välttämättä ole menossa parempaan suuntaan. Pätkä- ja
vuokratyösuhteet ovat lisääntyneet huomattavasti orastavasta työpaikkojen lisääntymisestä huolimatta ja vakinaistamiset ovat suhteellisesti vähentyneet, ainakin oman kokemukseni mukaan.
Tilastoja en löytänyt, mutta ”vale, emävale, tilasto” -litania mielessäni en tässä asiassa tieteilijöitä uskoisikaan.
Etenkin nuorien rakentajien on hyvin vaikeaa päästä enää vakituisiin työpaikkoihin. Miksipä työläistä edes vakinaistaa, jos hyväksikäyttö
etenkin vuokratyösuhteiden kautta on mahdollista. Vuokra- ja pätkätyöläisyys on parempi kuin ei
mitään, mutta nykyiset työntekijän olosuhteet alkavat tuntua ihmisarvon nakertamiselta. Liittoon
kuuluminen ei vakinaistamiseen suoraan vaikuta, mutta jos pätkä- ja vuokratyösuhteiden määrää saadaan rajoitettua ja niiden epäoikeudenmu-

kaista toimintaa kitkettyä, luulisi vakinaistamistenkin lisääntyvän.
Harvassa ovat ne yritykset, saati vuokrafirmat,
jotka ostavat nurisematta turvakengät ja muut
kunnon työvälineet. Vuokratyöläisen täytyy myös
venyä suuntaan jos toiseen ja työsuhteen loppuminen voi tulla jopa päivän varoitusajalla. Syyksi irtisanomiseen on käytetty jopa lasten sairastumista, mikä ei tietenkään ole virallinen syy. Tästäkin
on omakohtaista kokemusta.
En itse ole vuosiin kuulunut Rakennusliittoon,
koska työskentelen myös muilla aloilla. Ymmärrän taas paremmin jäsenyyden arvon oltuani yhden kesän vuokrafirmassa ja pätkätyöläisenä rakennusalalla. Alan nähdä, että liittoa tarvitaan nykyaikana enemmän kuin koskaan minun työhistoriani aikana. Pätkä- ja vuokratyöläisille näkisin
liittoon kuulumisen erittäin tärkeäksi.
Liittosuhteiden (ollako liitossa vai ei) politisointi ei välttämättä ole relevanttia, mutta halli-

tuksen nykylinja ei tule antamaan rakennusalalla
työskenteleville porkkanoita. Palkkoja ja etuja on
leikattu ja hyvin todennäköisesti tullaan leikkaamaan lisää. Epävarmuus on muutenkin leimannut
alaa jo pitkään. Ei hyvältä näytä.
Jos rakennusalalla halutaan saada aikaan muutoksia alalla epävarmuutta lisääviin tekijöihin, tulisi liiton vahvistua ja vastata näihin haasteisiin.
Halvempien ansiosidonnaisuusmahdollistajien
kautta omaan nilkkaan ampuminen rakennustyöläisten piirissä tulisi saada loppumaan. Muuten
eriarvoistuminenkin lisääntyy, eikä rakennustyöläiset ole voittajien joukossa. Lama alkaa olla ohi,
joten työrukkaset kaikille käteen ja liittoa vahvistamaan!
Rakentavin terveisin,
Janne Rekilä
rakennusmaalari, Oulu
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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.

TAPAHTUMAT
Keski-Suomen
rakentajaveteraanit

Matka 22.–23.5. Tallinaan.
Lähtö ma 22.5. klo 15.30 Harjukadun tilausajolaiturista ja paluu ti
23.5. klo 24 samaan paikkaan. Auto kulkee reittiä: Vaajakoski–Joutsa–Satama. Matkan hinta 30 €/hlö
myös avec, muut 40 €/hlö. Paikkoja varattu 56 hengelle. Ilmoittautumiset viimeistään to 4.5., Kaarlo p 050 542 7290 tai Raimo p. 040
768 8811.
Kokoontumiset joka kuukauden
ensimmäinen maanantai klo 14,
Keski-Suomen aluetoimisto, Yrjönkatu 30, Jyväskylä. Tervetuloa!
Sopimus kylpylän ja kuntosalin
käytöstä Cumulus Laajavuoren
kanssa ma–pe klo 7–14. Hinta 5.50
€/hlö/kerta näyttämällä jäsenkorttia. Tervetuloa virkistäytymään!

Osastot: 034 Imatra ja
158 Ruokolahti

Pilkkikilpailut su 12.3. klo 10–13
Lammassaaressa. Ilmoittautumiset
klo 9.30 Lammassaaren laavulla.
Tervetuloa!
Kevätkokous ma 20.3. klo 18,
Esterinkatu 11, Imatra. Esillä sääntöjen määräämät asiat sekä muut
esille tulevat asiat. Viimeinen mahdollisuus ostaa risteilyliput!
Hallitus

Osastot: 060 Kouvola ja
579 Kouvolan putkimiehet

Yhteiset pilkkikilpailut la 25.3.
klo 9–13 Sompasella. Lähtö Heinolantien P-paikalta, ilmoittautumiset ennen kilpailua samassa paikassa. Perinteisesti hyvät palkinnot.
Tervetuloa!
Os. 579:n hallitus

Os. 002, Helsingin maalarit

Kevätkokous ke 15.3. klo 17, osastojen Tiimitupa, Viides linja 3, Helsinki. Esillä sääntöjen määräämät
asiat sekä muut esille tulevat asiat.
Pullakahvitarjoilu. Tervetuloa!
Hallitus

Os. 003, Helsinki

Kevätkokous la 18.3. klo 11, Rakennusliiton keskustoimisto, 2. krs,
Siltasaarenkatu 4, Helsinki. Esillä sääntöjen määräämät asiat sekä
muut esille tulevat asiat. Kokouksen jälkeen ruokailu. Lisätietoja ja
ennakkoilmoittautumiset puheenjohtaja Janne Gren p. 050 411 6240

34

tai sähköpostilla janne.gren@hartela.fi. Tervetuloa!
Hallitus

Os. 004, Helsinki sisävalmiste
Kevätkokous pe 24.3. klo 17, Rakennusliiton saunatilat, Siltasaarenkatu 4, K2 krs, Helsinki. Esillä sääntöjen määräämät asiat sekä
muut esille tulevat asiat. Tilannekatsauksen pitää aluetoimitsija Jari Lindqvist.
Urakkahinnoitteluilta klo 18 kevätkokouksen jälkeen. Avoin tilaisuus kaikille Uudenmaan alueen
alakattotöissä työskenteleville jäsenille ammattiosastoon katsomatta. Tilaisuuden teemana urakkatyön
kehittäminen. Tarjolla pikkusuolaista, virvokkeita ja mahdollisuus
saunomiseen.
Hallitus

Os. 005, Helsinki

Kevätkokous la 25.3. klo 13, ravintola McArthur, Mannilantie 47,
Järvenpää. Esillä sääntöjen määräämät asiat sekä muut esille tulevat asiat.
Hallitus

Os. 007, Rakennusalojen
ulkomaalaiset ammattilaiset

Kevätkokous to 30.3. klo 17.30,
Uudenmaan aluetoimiston kokoustilat, Siltasaarenkatu 4, katutaso, Helsinki. Esillä sääntöjen määräämät asiat sekä muut esille tulevat asiat.
Hallitus

Os. 008, Kainuu

Kevätkokous pe 17.3. klo 18,
hotelli Kajanus, Koskikatu 3, Kajaani. Esillä sääntöjen määräämät
asiat sekä muut esille tulevat asiat.
Kokouksen jälkeen ruokailu. Ruokailun vuoksi ilmoittautumiset viimeistään ti 14.3., Keijo Holappa
p.040 021 3423.
Hallitus kokoontuu klo 17.
Hallitus

Os. 014, Turun maalarit ja
mattomiehet

Kevätkokous ti 21.3. klo 18, Turun aluetoimisto, Uudenmaankatu
6a, Turku. Esillä sääntöjen määräämät asiat sekä muut esille tulevat
asiat. Kokouksen jälkeen ruokailu.
Tervetuloa!
Hallitus

Os. 015, Turun kirvesmiehet

Kevätkokous ke 29.3. klo 18, Turun aluetoimisto, Uudenmaankatu

Ammattiosastojen kevätkokoukset

Viimeistään maaliskuun viimeisenä päivänä pidettävässä osaston
kevätkokouksessa:
a) käsitellään hallituksen laatima toiminta- ja tilikertomus edelliseltä kalenterivuodelta;
b) käsitellään toiminnantarkastajan lausunto;
c) päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden
myöntämisestä;
d) päätetään mahdollisista muista esille tulevista asioista.

6a, Turku. Esillä sääntöjen määräämät asiat sekä muut esille tulevat
asiat. Kahvitarjoilu. Tervetuloa!
Hallitus

Os. 016, Turku

Kevätkokous ti 28.3. klo 18, Turun
aluetoimisto, Uudenmaankatu 6a,
Turku. Esillä sääntöjen määräämät
asiat sekä muut esille tulevat asiat.
Tilannekatsauksen pitää aluetoimitsija Mikko Lindstedt. Kahvitarjoilu. Tervetuloa!
Hallitus

Os. 018, Turun raudoittajat ja
sementtimiehet

Kevätkokous to 16.3. klo 18,
Turun aluetoimisto, Uudenmaankatu 6a, Turku. Esillä sääntöjen määräämät asiat sekä muut esille tulevat asiat.
Hallitus

Os. 020, Hyrylä

Kevätkokous to 23.3. klo 17,
Hyrylän Torppa, Koskelantie 4,
Tuusula. Esillä sääntöjen määräämät asiat sekä muut esille tulevat
asiat. Tervetuloa!
Hallitus

Os. 022, Kerava

Kevätristeily 12.–14.5. Tukholmaan, Viking Line Gabriella. Omavastuu 49 €/hlö, mikä sisältää: majoituksen A2-hytissä, buffet-illalliset ja meriaamiaiset. Lisätietoja
ja ilmoittautumiset viimeistään su
26.3., Jarmo Nieminen p. 050 375
8902.
Hallitus

Os. 023, Tuusula

Kevätkokous pe 24.3. klo 19, ravintola Huili, Rantakatu 6, Järvenpää. Esillä sääntöjen määräämät
asiat sekä muut esille tulevat asiat.
Kokouksen jälkeen ruokailu. Tervetuloa!
Hallitus

Os. 025, Kemi-Tornion
maa- ja vesirakentajat

Kevätkokous la 25.3. klo 18, Torandan saunatilat, Tornio, Helläläntien päässä (vanhan merivartioston takana oleva saunarakennus). Esillä sääntöjen määräämät
asiat sekä muut esille tulevat asiat.
Tervetuloa!
Hallitus

Os. 026, Hämeenlinnan
maalarit ja mattomiehet

Kevätkokous la 25.3. klo 15,

hotelli Cumulus City Hämeenlinna, Raatihuoneenkatu 16, Hämeenlinna. Esillä sääntöjen määräämät
asiat sekä muut esille tulevat asiat.
Osasto tarjoaa osallistujille ruoan.
Hallitus

Os. 027, Joensuu

Pilkkikilpailut la 18.3. osaston
mökillä Seitarannassa. Ilmoittautumiset klo 9 paikan päällä. Sarjoja riittää kaikille. Tarjolla kahvia ja
pientä purtavaa. Tervetuloa!
Hallitus

Os. 028, Varkaus

Kevätkokous to 23.3. klo 18, ravintola Amanda, Pirnankatu 4, Forum, Varkaus. Esillä sääntöjen määräämät asiat sekä muut esille tulevat asiat. Kahvitarjoilu. Tervetuloa!
Hallitus

Os. 029, Kuusankoski

Kevätkokous ma 27.3. klo 18,
Voikkaan Työväentalo, Voikkaantie
2, Voikkaa. Esillä sääntöjen määräämät asiat sekä muut esille tulevat asiat. Tilannekatsauksen pitää
aluepäällikkö Kari Lapatto. Kahvitarjoilu. Tervetuloa!
Hallitus

Os. 030, Keltti kalkki ja
sementti

Kevätkokous ke 29.3. klo 16,
tilausravintola Nevillen kammari, Salpausselänkatu 27, Kouvola. Esillä sääntöjen määräämät asiat
sekä muut esille tulevat asiat. Tilannekatsauksen pitää aluepäällikkö Kari Lapatto. Kahvitarjoilu ja
jotakin purtavaa.
Hallitus

Os. 039, Helsingin matto- ja
parkettimiehet

Kevätkokous ti 28.3. klo 16, osastojen Tiimitupa, Viides linja 3, Helsinki. Esillä sääntöjen määräämät
asiat sekä muut esille tulevat asiat.
Kahvitarjoilu.
Hallitus

Os. 041, Seinäjoki

Kuukausikokous ke 12.4. klo 19,
osaston toimisto, Vapaudentie 32–
34 B, Seinäjoki. Käsitellään esille
tulevat asiat.
Hallitus

Os. 042, Hyvinkää

Kevätkokous to 30.3. klo 18, Järjestötalo, kahvio, Munckinkatu 49,
Hyvinkää. Esillä sääntöjen määräämät asiat sekä muut esille tulevat
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asiat. Tarjoilu alkaa klo 17.30.
Tervetuloa!
Hallitus

Os. 047, Lohja

Kevätkokous to 23.3. klo 18, osaston toimitilat, Kauppakatu 8, Lohja. Esillä sääntöjen määräämät
asiat sekä muut esille tulevat asiat.
Kokouksen jälkeen ruokailu.
Hallitus

Os. 051, Jyväskylä

Pilkkikilpailut la 18.3. klo 10 Saviolla, Saviontie 1312, Lievestuore. Ajo-ohje: Jyväskylästä 9-tietä
Kuopion suuntaan noin 20 km, josta vasemmalle Saviontietä noin 3
km. Tarjolla mukavaa seuraa, pientä purtavaa, parhaimmille palkintoja ja iloista mieltä.
Kevätkokous ma 27.3. klo 18,
Keski-Suomen aluetoimisto, Yrjönkatu 30, Jyväskylä. Esillä sääntöjen
määräämät sekä muut esille tulevat
asiat. Tervetuloa!
Hallitus

Os. 055, Järvenpää

Kevätkokous to 30.3. klo 18.30,
Järvenpää-talo, Hallintokatu 4, Järvenpää. Esillä sääntöjen määräämät
asiat sekä muut esille tulevat asiat.
Kahvitarjoilu. Tervetuloa!
Hallitus

Os. 060, Kouvola

Kevätkokous ke 29.3. klo 18, osaston rantapaikka, Raminpolku 24,
Haukkajärvi. Esillä sääntöjen määräämät asiat sekä muut esille tulevat asiat. Tilannekatsaus. Kahvitarjoilu. Tervetuloa!
Osaston kotisivuilla lisää tietoa
tapahtumista ym. www.rakennusliittoosasto60.fi.
Hallitus

Os. 061, Veteli

Kevätkokous to 23.3. klo 18.30,
ravintola Pelimanni, Kaustintie 2,
Kaustinen. Esillä sääntöjen määräämät asiat sekä muut esille tulevat
asiat. Ruokailu.
Hallitus

Os. 064, Alavus

Kevätkokous pe 24.3. klo 17.30,
Kuortaneen urheiluopisto, Liikuntahotelin luentosali 1, toinen kerros. Esillä sääntöjen määräämät
asia sekä muut esille tulevat asiat.
Paikalla aluetoimitsija Jere Hyytinen. Tervetuloa!
Vappuristeily 28.–29.4. Tallinnaan. Lähtö pe 28.4. klo 12, ABC
Alavus. Sitovat ilmoitukset viimeistään su 26.3. p. 040 560 1220.
Hallitus

Os. 068, Joensuun
betonituote

Kevätkokous su 19.3. klo 17, ravintola Gauden kokoushuone, Länsikatu 18, Joensuu. Esillä sääntöjen
määräämät asiat sekä muut esille tulevat asiat. Kokouksen jälkeen tarjotaan pientä purtavaa. Tervetuloa!
Yltäkylläisestihuollettu pilkkipäivä la 1.4. klo 10–13 osaston

mökillä Seitarannassa. Tarkemmat
ajo-ohjeet tulevat tekstiviestillä.
Paikalle on sekä kyltti- että puhelinopastus. Tervetuloa!
Hallitus

Os. 075, Vaasan kirvesmiehet

Kevätkokous to 16.3. klo 18, Pohjanmaan aluetoimiston tilat, Pitkäkatu 43, Vaasa. Esillä sääntöjen määräämät asiat sekä muut esille tulevat asiat. Kokouksen jälkeen
ruokailua. Tervetuloa!
Hallitus

Os. 076, Pietarsaari

Kevätkokous la 25.3. klo 13, Toimitalo, Ahlströminkatu 9, Pietarsaari. Esillä sääntöjen määräämät
asiat sekä muut esille tulevat asiat.
Tervetuloa!
Hallitus

Os. 0797, Porvoo

Kevätkokous la 18.3. klo 12, osaston toimisto, Sibeliuksenbulevardi
36, Porvoo. Esillä sääntöjen määräämät asiat sekä muut esille tulevat asiat.
Hallitus

Os. 080, Vakka-Suomi

Kevätkokous ke 22.3. klo 18,
Torpparin Tupa, Vinkkiläntie 20,
Vehmaa. Esillä sääntöjen määräämät asiat sekä muut esille tulevat
asiat. Kahvitarjoilu.
Hallitus

Os. 082, Nokia

Kevätkokous ti 14.3. klo 18, osaston toimisto, Pirkkalaistori 8 C.
Esillä sääntöjen määräämät asiat
sekä muut esille tulevat asiat.
Hallitus

Os. 083, Keuruu

Kevätkokous la 25.3. klo 13, Pappilan Taverna, Kangasmannilantie
4, Keuruu. Esillä sääntöjen määräämät asiat, vapaajäsenkunniakirjojen jako. Lisäksi muut esille tulevat
asiat. Lounastarjoilu. Tervetuloa!
Hallitus

Os. 100, Hämeenlinna

Pilkkikilpailut la 18.3. klo 9–13.
Ilmoittautumiset alkaa klo 8.30 Aulangon ulkoilumajalla. Omat sarjat
miehille, naisille ja lapsille. Parhaat
palkitaan! Tarjolla makkaraa ja virvokkeita.
Kevätkokous ma 20.3. klo 18.30,
Hämeenlinnan aluetoimisto, Birger Jaarlin katu 18 B, Hämeenlinna. Esillä sääntöjen määräämät
asiat sekä muut esille tulevat asiat.
Ennen kevätkokouksen alkua klo
17.30 voi tulla kuuntelemaan Fennian asiakaspäällikön terveisiä Fennian tarjoamista vakuutuspalveluista. Kahvitarjoilu.
Hallitus

Os. 101, Porin maalarit ja
mattomiehet

Kevätkokous ti 21.3. klo 18, Satakunnan aluetoimisto, kokoushuone,
Liisankatu 18, Pori. Esillä sääntöjen määräämät asiat sekä muut esil-

le tulevat asiat. Kahvitarjoilu.
Hallitus

Os. 102, Oulun maalarit ja
mattomiehet

Kevätkokous ma 27.3. klo 18, Oulun aluetoimisto, Rautatienkatu 40,
Oulu. Esillä sääntöjen määräämät
asiat sekä muut esille tulevat asiat.
Hallitus

Os. 103, Kuopion maalarit ja
mattomiehet

Kevätkokous ke 29.3. klo 18,
Vuorikatu 42:n kokoustilat, Kuopio. Esillä sääntöjen määräämät
asiat sekä muut esille tulevat asiat.
Tervetuloa!
Hallitus

Os. 104, Helsingin
asfalttimiehet ja
bitumieristäjät

Pikiukot kokoontuvat ke 22.3.
klo 12–15, osastojen Tiimitupa,
Viides linja 3, Helsinki. Asiana kesän tapahtumat.
Kevätkokous to 23.3. klo 17, RCratakeskus, Ormuspellontie 2, Malmi, Helsinki. Esillä sääntöjen määräämät asiat sekä muut esille tulevat
asiat. Kokouksen jälkeen jatketaan
RC-ratakeskuksen aktiviteettien parissa. Kahvi- ja sämpylätarjoilu.
Hallitus

Os. 113, Siilinjärvi

Kevätkokous 14.3. klo 18, Luottamusmiestoimisto, Harjamäentie
1, Siilinjärvi. Esillä sääntöjen määräämät asiat sekä muut esille tulevat asiat.
Hallitus

Os. 115, Heinola

Kevätkokous to 30.3. klo 19, Bar
Bulmer, Kirkkokatu 15, Heinola.
Esillä sääntöjen määräämät asiat
sekä muut esille tulevat asiat. Tervetuloa!
Hallitus

Os. 124, Toijala

Kevätkokous pe 17.3. klo 18, Metsola-sali, Valtatie 5, Akaa. Esillä sääntöjen määräämät asiat sekä
muut esille tulevat asiat. Kokouksen jälkeen ruokailu. Tervetuloa!
Hallitus

Os. 150, Forssa

kaari 3, Loviisa. Esillä sääntöjen
määräämät asiat sekä muut esille tulevat asiat. Ajankohtaisista asioista kertomassa toiminta-alueen
päällikkö Vilppu Oikarinen. Osasto
tarjoaa kokouksen jälkeen lounaan.
Tervetuloa!
Hallitus

Os. 159, Savonlinna

Kevätkokous to 23.3. klo 18,
ravintola Savon Hovi, Karjalantie 11, Savonlinna. Esillä sääntöjen määräämät asiat sekä muut esille tulevat asiat. Kokouksen jälkeen
ruokailu. Tervetuloa!
Hallitus

Os. 162, Kouvolan maalarit ja
mattomiehet

Kevätkokous ti 28.3. klo 18, hotelli Cumulus, Kouvolankatu 11, Kouvola. Esillä sääntöjen määräämät
asiat sekä muut esille tulevat asiat.
Ruokatarjoilu. Tervetuloa!
Hallitus

Avd. 168, Vasa

Vårmöte ons 15.3. kl 18 vid Byggnadsförbundet, Storalånggatan 43,
Vasa. I mötet behandlar man stadgeenliga ärenden. Verksamhetsberättelse och beviljande av ansvarsfrihet åt styrelsen samt övriga ärenden. Matservering.
Styrelsen

Os. 171, Mänttä

Kevätkokous ti 21.3. klo 18, Mänttä-Vilppulan kaupungintalo, Seppälän Puistotie 15, Mänttä-Vilppula. Esillä sääntöjen määräämät asiat
sekä muut esille tulevat asiat.
Hallitus

Os. 178, Kokemäki/Harjavalta
Kevätkokous ke 29.3. klo 18, Työväentalo Rantala, Kakkulaistentie 20, Kokemäki. Esillä sääntöjen
määräämät asiat sekä muut esille
tulevat asiat. Kahvitarjoilu.
Hallitus

Os. 185, Toholampi

Kevätkokous ma 13.3. klo 18,
Minttutalo, Lampintie 3 D, Toholampi. Esillä sääntöjen määräämät
asiat sekä muut esille tulevat asiat.
Kahvitarjoilu. Tervetuloa!
Hallitus

Kevätkokous to 23.3. klo 18.30,
osaston toimisto, Hämeentie 18,
Forssa. Esillä sääntöjen määräämät
asiat, Linjaportin asiat sekä muut
esille tulevat asiat. Kahvitarjoilu.
Tervetuloa!
Hallitus

Os. 187, Lempäälä

Os. 151, Orivesi

Os. 190, Lohja

Os. 154, Loviisa

Os. 197, Pieksämäki

Kevätkokous ti 14.3. klo 17.30
cafe Herkkuhetki, Anttilantie 6,
Orivesi. Esillä sääntöjen määräämät asiat sekä muut esille tulevat
asiat. Kahvitarjoilu. Tervetuloa!
Hallitus
Kevätkokous su 19.3. klo 13, Neste Ankkurituuli, kabinetti, Länsi-

Kevätkokous pe 17.3. klo 17, kahvila Ståhlberg, Tampereentie 12,
Lempäälä. Esillä sääntöjen määräämät asiat sekä muut esille tulevat
asiat. Kahvitarjoilu. Tervetuloa!
Hallitus
Kevätkokous su 26.3. klo 17,
Metallitupa, Tehtaankatu 9, Lohja. Esillä sääntöjen määräämät
asiat sekä muut esille tulevat asiat.
Kahvitarjoilu. Tervetuloa!
Hallitus
Pilkkikisat la 25.3. klo 9–12 Naarajärvellä osaston mökillä. Kilpai-

35

lun jälkeen pientä purtavaa ja kahvit. Tervetuloa!
Kevätkokous su 26.3. klo 15.30,
ABC Pieksämäki, Vehkanotko 2,
Pieksämäki. Esillä sääntöjen määräämät asiat sekä muut esille tulevat asiat. Aloitamme kokouksen ruokailulla noutopöydästä.
Tervetuloa!
Hallitus

Os. 208, Suonenjoki

Kevätkokous 23.3. klo 17, lounaskahvila Aurora, Iisvedentie 2, Suonenjoki. Ilmoittautumiset viimeistään ma 20.3., puheenjohtaja Niko
Kollanus p. 044 294 2776.
Hallitus

Os. 210, Meri-Lapin
rakentajat

Os. 283, Viiala

Kevätkokous ti 21.3. klo 18,
Viialan Sampola, Vakkistentie 5,
Viiala. Esillä sääntöjen määräämät
asiat sekä muut esille tulevat asiat.
Tervetuloa!
Hallitus

Os. 285, Pielavesi

Kevätkokous to 23.3. klo 18,
Ikälän järjestötila, Toritie 6, Pielavesi. Esillä sääntöjen määräämät
asiat sekä muut esille tulevat asiat.
Tervetuloa. Kahvitarjoilu.
Pilkkikilpailut/kevätpäivä la 25.3.
klo 10, osaston kesämökillä jäsenille perheineen. Palkinnot kaikille. Makkaran paistoa, kahvia jne.
Tervetuloa!
Hallitus

Kevätkokous la 25.3. klo 12, hotelli Cumulus, kabinetti, Hahtisaarenkatu 3, Kemi. Esillä sääntöjen määräämät asiat sekä muut esille tulevat
asiat. Kokouksessa mukana aluetoimitsija Ilpo Hiltula. Tarjolla pientä
purtavaa. Kaikki joukolla mukaan!
Hallitus

Os. 288, Nurmijärvi

Os. 212, Loimaa

Kevätkokous to 23.3. klo 18,
ravintola Kantri, Kauppakatu 5,
Laihia. Esillä sääntöjen määräämät
asiat sekä muut esille tulevat asiat.
Hallitus

Kevätkokous su 26.3. klo 14, Työväentalo, Satakunnantie 57, Loimaa. Esillä sääntöjen määräämät
asiat sekä muut esille tulevat asiat.
Tervetuloa!
Hallitus

Os. 213, Nastola

Kevätkokous ke 22.3. klo 18, Puuseppien toimisto, Timpurintie 2,
Nastola. Esillä sääntöjen määräämät sekä muut esille tulevat asiat.
Kokouksen jälkeen ruokailu läheisessä Marmaris-ravintolassa.
Tervetuloa!
Hallitus

Os. 221, Naantali

Kevätkokous ti 28.3. klo 18, Putkikatu 14, Naantali. Esillä sääntöjen määräämät asiat sekä muut esille tulevat asiat.
Hallitus

Os. 223, Raahe

Kevätkokous ti 21.3. klo 17, hotelli Raahen Hovi, Kirkkokatu 28,
Raahe. Esillä sääntöjen määräämät asiat sekä muut esille tulevat
asiat. Kokouksen jälkeen ruokailu.
Tervetuloa!
Hallitus

Os. 224, Kankaanpää

Kevätkokous pe 24.3. klo 17.30,
Kuntoutuskeskus Kankaanpää,
Kelankaari 4, Kankaanpää. Esillä sääntöjen määräämät asiat sekä
muut esille tulevat asiat. Ennen kokousta ruokailu. Tervetuloa!
Hallitus

Os. 244, Kurikka

Kevätkokous pe 17.3. klo 18.30,
osaston toimisto, Keskuspuistikko
32, Kurikka. Esillä sääntöjen määräämät asiat sekä muut esille tulevat asiat. Tervetuloa!
Hallitus
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Kevätkokous la 25.3. klo 16, Kotoranta, Kotorannantie 74, Kiljava.
Esillä sääntöjen määräämät asiat
sekä muut esille tulevat asiat. Kokouksen jälkeen ruokailu ja sauna.
Hallitus

Os. 320, Laihia

Os. 342, Jyväskylän
kirvesmiehet

Kevätkokous ke 15.3. klo 18, Kylpylähotelli Cumulus Resort Laajavuori, Laajavuorentie 30, Jyväskylä. Esillä sääntöjen määräämät
asiat sekä muut esille tulevat asiat.
Tervetuloa!
Hallitus

Os. 349, Matinkylä

Kuukausikokous ma 10.4. klo 18,
Matinkylän Pirtti, Keskipäivänkuja 4, Espoo. Käsitellään esille tulevat asiat.
Hallitus

Os. 350, Haapavesi

Kevätkokous la 18.3. klo 12, Kulttuurikartano Pekan Pirtti, Urheilutie 55, Haapavesi. Esillä sääntöjen
määräämät asiat sekä muut esille
tulevat asiat.
Hallitus

Os. 354, Sodankylä

Kevätkokous su 19.3. klo 18, Kitisenrannan koulu, Vasantie 9, Sodankylä. Esillä sääntöjen määräämät asiat, käsitellään osaston toimintaa ja mahdollista lakkauttamista. Lisäksi muut esille tulevat asiat.
Hallitus

Os. 365, Rautavaara

Kevätkokous su 26.3. klo 18, hotelli ravintola Tiilikka, Kuusitie 2, Rautavaara. Esillä sääntöjen määräämät
asiat sekä muut esille tulevat asiat.
Hallitus

Os. 374, Tohmajärvi

Kevätkokous pe 24.3. klo 18, ravintola Kotipirtti, Talluksentie 26,

Tohmajärvi. Esillä sääntöjen määräämät asiat sekä muut esille tulevat asiat.
Pilkkikilpailut la 8.4. klo 9, Koskelon mökki, Onkamojärvi. Välinehuolto alkaa pe 7.4. klo 18. Jäsenet
perheineen tervetuloa!
Hallitus

Os. 378, Orimattila

Kevätkokous to 23.3. klo 18, Järjestötupa, Rantatie 2, Orimattila. Esillä sääntöjen määräämät
asiat sekä muut esille tulevat asiat.
Tervetuloa!
Hallitus

Os. 379, Polvijärvi

Kevätkokous ma 20.3. klo 18, ravintola Mutakatti, Yhdystie 2, Polvijärvi. Esillä sääntöjen määräämät
asiat sekä muut esille tulevat asiat.
Kahvitarjoilu.
Hallitus

Os. 391, Turun putkimiehet ja
-eristäjät

Kevätkokous to 23.3. klo 16.30,
Turun aluetoimisto, yläkerta,
Uudenmaankatu 6a, Turku. Esillä sääntöjen määräämät asiat sekä muut esille tulevat asiat. Kakkukahvitarjoilu.
Hallitus

Os. 392, Tampereen
putkimiehet ja -eristäjät

Kevätkokous ti 21.3. klo 16.30, os.
010:n kokoustilat, Sorinkatu 4 A,
Tampere. Esillä sääntöjen määräämät asiat sekä muut esille tulevat
asiat. Tilannekatsauksen pitää neuvottelupäällikkö Kimmo Palonen.
Voileipä- ja kahvitarjoilu.
Tervetuloa!
Pilkkikilpailut ja perhetapahtuma la 18.3. Oriveden Säynäniemen leirintäalueella. Lähtö omalla kyydillä virastotalon pihasta, Uimalankatu 1, Tampere. Pilkkikilpailijoiden lähtö klo 7 ja perhetapahtumaan lähtö klo 9. Perhetapahtumassa mahdollisuus luistella, kokeilla napakelkkailua ja harrastaa
sisäliikuntaa. Lisätietoa Jussi Malinen p. 040 9667 809.
Urakanmittauskurssi la 22.4. klo
9, Rakennusliiton tilat, Sorinkatu 4,
Tampere. Oma tietokone tai tabletti
mukaan. Paikan päällä on vain kolme konetta. Koneessa olisi hyvä olla Open Office tai Office-ohjelma.
Kurssin vetää neuvottelupäällikkö/
sopimusalavastaava Kimmo Palonen. Ruokailu ja kahvit. Ilmoittautumiset viimeistään to 13.4., Toni
p. 040 509 8459.
Hallitus

Os. 393, Oulun putkimiehet ja
-eristäjät

Kevätkokous to 16.3. klo 17, hotelli Cumulus, kokoustilat, Kajaaninkatu 17, Oulu. Esillä sääntöjen määräämät asiat sekä muut esille tulevat asiat. Kokouksen jälkeen
tarjotaan päivällinen.
Hallitus

Os. 394, Kuopion putkimiehet
ja -eristäjät

Pilkkikilpailut su 2.4. Jälänjärvellä. Lähtö klo 8 pumppaamon rannasta. Lisätietoja suopi pilkkivastaava Pertiltä p. 050 536 0621.
Talotekniikka-alan retkeilypäivät
10.–11.6, Mikkeli. Osallistumme retkeilypäiville. Reissulle 30 paikkaa.
Omavastuu 30 €/hlö joka maksetaan
osaston tilille FI20 5542 0620 0041
96. Ilmoittautumiset viimeistään su
30.4., Pekka p. 040 524 9756.
Hallitus

Os. 397, Hämeenlinnan
putkimiehet ja -eristäjät

Pilkkikisat la 18.3. klo 9, Tervaniemen kota, Alajärvi.
Kevätristeily 10.–11.5. Tallinnaan.
Omavastuu 20 €/hlö. Lisätiedot
ja ilmoittautumiset Lauri Helkiön
s-postiin: helkiol.lh@gmail.com.
Hallitus

Os. 402, Vaasan putkimiehet

Kevätkokous ke 22.3. klo 18, Pohjanmaan aluetoimiston tilat, Pitkäkatu 43, Vaasa. Esillä sääntöjen
määräämät asiat sekä muut esille
tulevat asiat. Tervetuloa!
Hallitus

Os. 404, Porin putkimiehet ja
-eristäjät

Kevätkokous ke 29.3. klo 18,
Viikkarin Valkama, Juhana Herttuan katu 17, Pori. Esillä sääntöjen
määräämät asiat sekä muut esille
tulevat asiat. Tervetuloa!
Hallitus

Os. 406, Rovaniemen
putkimiehet

Kevätkokous ke 22.3. klo 17.30,
Rakennusliiton ”kellari”, Korkalankatu 18, Rovaniemi. Esillä sääntöjen määräämät asiat sekä muut esille tulevat asiat.
Hallitus

Os. 418, Kirkkonummi

Kevätkokous su 26.3. klo 15,
Finnsbackan kerhohuone, Kuninkaantie 5–7, Kirkkonummi. Esillä sääntöjen määräämät asiat sekä
muut esille tulevat asiat. Kahvitarjoilu. Tervetuloa!
Hallitus

Os. 425, Pudasjärvi/
Taivalkoski

Kevätkokous la 25.3. klo 14, ravintola Merita, Jukolantie 4, Pudasjärvi. Esillä sääntöjen määräämät asiat sekä muut esille tulevat.
Paikalla aluetoimitsija Esa Niskanen. Lopuksi ruokailu ja osallistujien kesken moottorisahan arvonta.
Tervetuloa!
Hallitus kokoontuu klo 13.30.
Hallitus

Os. 456, Petäjävesi

Kevätkokous su 19.3. klo 18, Kyläsepän kabinetti, Karikontie 1, Petäjävesi. Esillä sääntöjen määräämät asiat sekä muut esille tulevat
asiat. Tervetuloa!
Hallitus
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Os. 459, Vantaa

Kevätkokous pe 17.3. klo 18, Puistokulma, Talkootie 4, Vantaa. Esillä sääntöjen määräämät asiat sekä
muut esille tulevat asiat. Kokouksen alussa ruokailu. Tervetuloa!
Hallitus

Os. 468, Mäntsälä

Kevätkokous to 23.3. klo 19, Shell
Mäntsälä P, Pikatie 1, Mäntsälä.
Esillä sääntöjen määräämät asiat
sekä muut esille tulevat asiat. Kahvitarjoilu.
Hallitus

Os. 475, Nilsiä

Kevätkokous la 25.3. klo 13, Mantun talo, Mantunsuora 1, Nilsiä.
Esillä sääntöjen määräämät asiat
sekä muut esille tulevat asiat.
Hallitus

Os. 479, Rantasalmi

Pilkkikilpailut la 25.3. klo 9–13
osaston majan rannassa.
Hallitus

Os. 489, Oulun maarakennus

Kevätkokous la 18.3. klo 10,
Oulun aluetoimiston kokoustila, Rautatienkatu 40, Oulu. Esillä sääntöjen määräämät asiat sekä muut esille tulevat asiat. Osallistujille tarjotaan lounas kokouksen jälkeen.
Tervetuloa!
Hallitus

Os. 507, Kaavi

Kevätkokous ke 22.3. klo 18,
Pitopalvelu Kuittinen, Rantatie 6,
Kaavi. Esillä sääntöjen määräämät
asiat sekä muut esille tulevat asiat.
Pilkkikisat la 8.4. klo 9, Honkalahdentie 52, Pitkäjärvi, Retunen.
Tervetuloa!
Hallitus

esille tulevat asiat.
Hallituksen kokous klo 17.
Hallitus

Os. 579, Kouvolan
putkimiehet ja -eristäjät

Kevätkokous pe 17.3. klo 18,
Original Sokos Hotel Vaakuna, Hovioikeudenkatu 2, Kouvola. Esillä sääntöjen määräämät
asiat sekä muut esille tulevat asiat.
Tervetuloa!
Kevätristeily 22.–23.4. Tallinaan
Silja Euroopalla. Lähtö la 22.4.
klo 14.30 Kouvolasta ja klo 14.45
Kuusankoskelta. Paluu su klo 12
Tallinnasta. Omavastuu jäsen ja
avec 25 €/hlö. Majoitus B2-hyteissä, menomatkalla buffet-päivällinen. Sitovat ilmoittautumiset viimeistään su 19.3., Kai Korhonen p.
040 5412 960. Maksut viimeistään
pe 24.3. osaston tilille FI35 8000
1001 4304 62.
Hallitus

Os. 540, Uudenmaan
maarakentajat

Kevätkokous la 25.3. klo 11, Puistokulma, Talkootie 4, Hiekkaharju, Vantaa. Esillä sääntöjen määräämät asiat sekä muut esille tulevat
asiat. Kokouksen jälkeen ruokailu.
Tervetuloa!
Hallitus

Os. 547, Lahti

Kevätkokous pe 24.3. klo 18, toimisto, Hämeenkatu 32 A, Lahti.
Esillä sääntöjen määräämät asiat
sekä muut esille tulevat asiat. Kokouksen jälkeen pietä iltapalaa.
Tervetuloa!
Hallitus

Os. 553, Luoteis-Pirkanmaa

Kevätkokous la 25.3. klo 18, Bar
No Name, saunakabinetti, Myllymäenkatu 1, Ikaalinen. Esillä sääntöjen määräämät asiat sekä muut

RAKENNUSLIITON
JULISTAMAT SAARROT
Tarkemmat tiedot löytyvät
internetistä
http://rakennusliitto.fi/saarrot
VOIMASSAOLEVAT SAARROT
27.2.2017:

Os. 603, Turun muurarit

Teatteri-ilta su 19.3. klo 17, Kisa
Veikkojen näyttämö, Pulmussuonkatu 86, Turku. Näytelmä Hella
Wuolijoen Justiina. Paikkoja varattu 20 kpl. Ilmoittautumiset viimeistään ti 14.3., Veikko Laine
p. 050 585 9060.
Kevätkokous ti 21.3. klo 18, Turun
aluetoimiston kokoustilat, Uudenmaankatu 6a, Turku. Esillä sääntöjen määräämät asiat sekä muut
esille tulevat asiat. Kahvitarjoilu.
Tervetuloa!
Hallitus

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Os. 604, Lahden muurarit

•

Kevätkokous to. 30.3. klo 18,
osastojen toimisto, Hämeenkatu 32,
Lahti. Esillä sääntöjen määräämät
asiat sekä muut esille tulevat asiat.
Hallitus

Os. 522, Merikarvia

Kevätkokous ti 14.3. klo 17, Paloasema, Lounasvaarantie 1, Merikarvia. Esillä sääntöjen määräämät
asiat sekä muut esille tulevat asiat.
Hallitus

SAARROT

KIITOS
Kiitos Rakennusliitolle ja osasto 10 Tampereelle sekä osaston veteraaneille muistamisesta täyttäessäni kolmannen etapin ennen 100
vuotta.
Mikko Koskinen

KUOLLEITA
Kokko Esko
Osastomme pitkäaikainen jäsen
Esko Kokko kuoli 15.2.2017. Hän
oli syntynyt 7.4.1930 ja liittynyt
Rakennusliiton jäseneksi 1.8.1963.
Muistoa kunnioittaen
Os. 003, Helsinki
Pekkala Martti Viljami
Osastomme pitkäaikainen jäsen
Martti Viljami Pekkala kuoli
10.12.2016. Hän oli syntynyt
30.8.1930 ja liittynyt Rakennusliiton jäseneksi 1.2.1957.
Muistoa kunnioittaen
Os. 003, Helsnki

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ACC Law Oy
Aiari Grupp Oü
AJE Ehitus Oü
Alfaport Grupp Oü
Alina Grupp Oü
Alnar Järvi Oü
Anesko Oy
Artexx
A-ryhmä Asennus Oy
Oy Aureli Ltd
Autlan Projekt Oü
Balticale Oü
Betamer Eesti Oü
Carinaland Oü
Concord Group Oü
Dedas Oü
DED Kompanii Oü
Degtab Oü
Detroit Oü
Duramek Oü
Edinet Partner Oü
Edmonton Oü
Efira Invest Oü
Egerton Oü
Eikner Oü
Elkotek Oy
Enner Ehitus Oü
Enta Ehitus Grupp Oü
Etelä-Suomen kiinteistö ja
autohuolto Oy
EU Finnes ( 19.11.2013 alk. Oy
ELDAIT Ab)
Eurobuild Group Oü
Europe Ehitus 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 Rentopower Oü
Harts Ehitus Oü
Hausland Oü
Helmhold Oü
Henno-Invest Ltd Oy
Hordinal Oü
Idc Budownictwo
Indiman Oy
Individuali imone Suvireta
Joenbaum Oy
Kalma Ehitus Oü
Kamu-Adma Project Oy
Keskustan Talexi & Tar Oy
Kirvesmies Oü
KVD Systems Oü
Lemamaks Ehitus Oü
Leviehitus Oü
Mattic Oü
Mauneks Oü
Maximum Group Oü
Meticon Oy
Miedzynarodowny Serwis
Budowlany MSB Sp. Z.o.o.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

MT Project Oy
Multimaaler Oü
My Property Oy
4 Naela Oü
Naabob Ehitus Oü
Narova Oy
Navero Oy
Offwall Oy
Olster Grupp Oü
OPNG Linnaarenduse Oü
Orasgrupp Oü
Oravapoisid Oü
PG Ehitus Oü
Pirita Laevad as
Piva Kivi Oü
Polygon Finland Oy (hakusaarto)
Prelia Grupp Oü
Primebygg Oü
Proberto Oü
Projekt 10 Oü
Prolainer Oü
Prostein Oü
Purku ja Tasoite Pichon Oy
Putki Service Oy
Rakennusexpertit JKL
Rakennus MK Oü
Rakennus Nordblue Oy
Rakennustoimisto Kontek Oy
Rakso Oü
Ravent Team Oü
Ready and Go Consulting Oy
Rees Rakendus Oü
Rekrum Oy Ab
Rentaworker Oü
Riaboshapka Dmytro tmi
Rimatex Oy
Roiha Oy
Sarikas Oü
Satakunnan Laaturakennus Oy
Satikuti Invest Oü
Savega AS
Scantrim Oy
SDD Company Oy
SGT Group Oü
Sia Intertech
Siivous –Expertit Osuuskunta
Slovax s.r.o
Spectra Holding Oü
Stabil Group Oy
Stabil Project Oü
Stadirak Oy
Suomen Lujatyö Oy
Sven Trading Ltd
Targe Ehitus
Tasokas Oü
Telineservice Oü
TG Kattomiehet Tmi
Tiit Tamme
Tonu Ehitus Oü
TPA Palvelut Oy
Treeplex Oy
Triaad Grupp Oü
T-Tarvike Oy
TTR Rakennus Oü
Tuotanto Vainio Ky
Ultraserv Oü
Unimaster Oy
Vaasan teollisuusmaalaus Oy
Vahotek Oy
Vartix
Venestail Oy
Ventago Oü
Vimeco Oy
VR Track Oy (hakusaarto)
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ALUETOIMISTOT TIEDOTTAVAT

TAPAHTUMIA

KUTSU RAKENNUSLIITON
UUDENMAAN ALUEJÄRJESTÖ RY:N
EDUSTAJAKOKOUKSEEN 2017

MAALAREIDEN JA LATTIANPÄÄLLYSTÄJIEN
VALTAKUNNALLISET RETKEILYPÄIVÄT
17.–18.6. LAPPEENRANNASSA

Aika:
Paikka:
Asiat:

la 1.4. klo 10, aamupala ja matkalaskujen vastaanotto alkaa klo 9
Hotelli Nuuksio, Siikajärvi, Naruportintie 68, Espoo
Kokouksessa käsitellään aluejärjestön sääntöjen 5 §:ssä mainitut
edustajakokoukselle määrätyt asiat.
Tilannekatsauksen pitää liiton varapuheenjohtaja Kyösti Suokas.

Rakennusliiton Uudenmaan aluejärjestö ry:n hallitus

TAPAHTUMIA

Ohjelma:

perinteinen osastojen välinen köydenvetokilpailu kolmihenkisin
joukkuein, onkikilpailu (omat onget mukaan), kaupunkisuunnistus
sekä Saimaan illallisristeily. Lisäksi tietysti vahvasti esillä ovat
maalareiden ja lattianpäällystäjien ammattiasiat.

Majoitus: Osallistujat/osastot varaavat ja maksavat itse majoituksen
Scandic Patriasta.
Hinnat:
1 hh/98 €/yö, 2 hh/118 €/yö, lisävuode 17 €/yö
Pitkämatkalaisille on varattavissa samaan hintaan huoneita jo
edellisenä päivänä.
Varaukset tehdään suoraan hotelliin viimeistään 1.5. p. 05 677 511
tai patria@scandichotels.com tunnuksella ”maalareiden retkeilypäivät”
Tervetuloa kaikki jäsenet perheineen mukaan!

TALOTEKNIIKKA-ALAN RETKEILYPÄIVÄT
10.–11.6. MIKKELISSÄ
Tapahtumapaikkana toimii Sokos Hotel Vaakuna ja Mikkelin Urheilupuisto.
Ohjelma:

Lauantai 10.6.
9–11.30 Ilmoittautuminen Sokos Hotel Vaakuna
12–15 Kilpailut: kävelyviesti 4 x 400 m yli 50-vuotiaat, petanque,
lestin heitto yksilö/joukkue 4 hlö, keilaus yksilö/joukkue 3 hlö
16–
Neuvottelukokous ja veteraanitapaaminen
19–
Iltajuhla Ravintola Frans & Michelle
Sunnuntai 11.6.
12–
Vakaumuksensa puolesta kaatuneiden muistomerkillä käynti

Majoitus: Sokos Hotel Vaakunasta on varattu 50 huoneen kiintiö 2hh huoneita
10 kpl Economy-luokan huoneita (huoneet sijaitsevat yökerhon päällä ja niihin kantautuu melua) ja 40 kpl Standard-luokan huoneita.
Hinta:
82 €/vrk/Economy-luokan huone yhdelle
92 €/vrk/Economy-luokan huone kahdelle
92 €/vrk/Standard-luokan huone yhdelle
102 €/vrk/Standard-luokan huone kahdelle
122 €/vrk/Standard-luokan huone kahdelle yhdellä lisävuoteella

Ruokailutarjoiluista ja ohjelmasta vastaa tapahtuman järjestäjä
Os. 033, Lappeenranta.
Lisätietoja: Leo Perälä p. 050 353 2547

KURSSEJA JA KOULUTUSTA
TALOTEKNIIKKA-ALAN
URAKKALASKENTAKOULUTUKSET
Aika:
25.3.
1.4.
8.4.

Urakkalaskentakoulutus on tarkoitettu kaikille talotekniikka-alan
työntekijöille, jotka ovat Rakennusliiton jäseniä. Koulutuksissa harjoitellaan putken urakkamittausohjelman käyttöä, joka löytyy Rakennusliiton kotisivuilta:
http://rakennusliitto.fi/sopimusalat/talotekniikka-ala/laskurit.
Jokainen käyttää koulutuksessa omaa kannettavaa tietokonetta, joten koneet mukaan. Ilmoita, jos tarvitset koneen. Koneita on käytettävissä rajoitetusti!

Tästä kiintiöstä tehtävät varaukset tulee tehdä viimeistään 31.3.
suoraan hotellille mainitsemalla tunnus BRETKEILY. Varaukset ja
tiedustelut p. 029 123 9601 tai email vaakuna.mikkeli@sokoshotels.fi.
Muita majoitusta tarjoavia paikkoja, näihin paikkoihin ei ole kiintiöitä.
Hotelli Cumulus City Mikkeli p. 020 048 129 tai mikkeli.cumulus@restel.fi
Hotelli Uusikuu p. 015 221 5420, hotelliuusikuu@esedu.fi tai
www.uusikuu.fi
Iltajuhlan/buffet-illallisen paikkana toimii Ravintola Frans & Michelle
Sokos Hotel Vaakunan yhteydessä. Buffeen hinta on 36 €/hlö ja
se varataan/maksetaan huoneen varauksen/maksun yhteydessä.
Kilpailuihin ilmoittautuminen mielellään etukäteen sähköpostilla
talotekniikka2017@gmail.com tai kirjeitse Mikko Ollikainen, Otavantie 993, 52520 Syväsmäki.

Paikka:
Joensuu, Sokos Hotel Kimmeli
Lappeenranta, Sokos Hotel Lappee
Kuopio, Sokos Hotel Puijonsarvi

Koulutuspäivien koulutusajat:
klo 9–12
Putkiasentajat
klo 12–13
Yhteinen lounas aamu- ja iltapäiväryhmille
klo 13–16
IV-asentajat
Rakennusliitto maksaa osallistujien matkat oman auton käytön mukaan 41 snt/km. Käyttäkää mahdollisuuksien mukaan kimppakyytejä.
Ilmoittautumiset viimeistään 14 vuorokautta ennen koulutuksen ajankohtaa!
Sähköpostilla itainenkoulutus@rakennusliitto.fi tai tekstiviestillä p. 0400 749859.
Viestiin: PUTKIURAKKA, koulutuksen päivämäärä, oma nimi, syntymäaika, läppäri ei/kyllä tai IV-URAKKA, koulutuksen päivämäärä, oma nimi, syntymäaika,
läppäri ei/kyllä.

Lisätietoja: talotekniikka2017@gmail.com tai Mikko Ollikainen p. 044 071 1299

Lisätietoja: Marko Niskanen p. 0400 749 859.

PERINTEINEN RAKENTAJAKARAVAANARIEN
KOKOONTUMINEN 19.–21.5.

VUOKRATYÖNTEKIJÄT RAKENNUSALALLA!
Uusimaa

Paikka:
Hinta:

Kalliojärven Lukkuhaka, Kortesluomantie 148, Isokyrö
60 €, käteismaksu
Osallistumismaksu sisältää auto-/vaunupaikan valosähköllä,
saunat, aamupalat (la ja su) sekä keittolounaan (la) kahdelle henkilölle.
Sisäänajo pe 19.5. klo 12.
Tarkempi ohjelma jaetaan paikan päällä.

Sitovat ilmoittautumiset viimeistään ke 10.5., Ismo Ojala p. 040 0868 103.

Aika:
Paikka:
Ohjelma:

la 18.3. klo 10–14
Uudenmaan aluetoimisto, Siltasaarenkatu 4, katutaso, Helsinki
Rakennusliiton edut
Toimiminen luottamushenkilönä vuokrayrityksessä.
Paikalla pääluottamusmies Ari Terkki, Selekta Rakennus Oy ja
pääluottamusmies Pauli Nousiainen, Barona Rakennus Oy.
Rakennusalan työehtosopimus
Paikalla työehtotoimitsija Jarmo Järvinen ja
toiminta-alueen päällikkö Vilppu Oikarinen.
Tarjolla kahvia ja suolaista!

Ilmoittautumiset: p. 050 383 5453 tai vilppu.oikarinen@rakennusliitto.fi
Eteläinen toimita-alue
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RAKENTAJA 3/2017

KURSSEJA JA KOULUTUSTA

LOMIA

UUDENLAINEN KOULUTUS
ILMASTOINTIASENTAJILLE!

HYVINVOINTILOMAT RY:N TYÖTTÖMIEN
LOMAT 2017

Ilmastointiasentajien tes- ja urakka- sekä atk-laskentaohjelman koulutus
Aika:
la 6.5. klo 11, kurssin kesto noin 4 tuntia
Paikka:
Rakennusliiton Uudenmaan aluetoimisto, Hakaniemi,
Siltasaarenkatu 4, Helsinki
Käymme läpi perinteisen tes- ja urakkakoulutuksen, atk-laskentaohjelman koulutus.

Lomalaisten valinnoissa noudatetaan Sosiaali- ja terveysministeriön (STM) ja Raha-automaattiyhdistyksen (RAY) ohjeita. Valituille lomalaisille Hyvinvointilomat
lähettää kutsukirjeen ja laskun. Lasku on maksettava eräpäivään mennessä.
Huomioithan, että jos ilmoitat sähköpostiosoitteesi niin kutsu ja lasku tulevat ensisijaisesti sähköpostiosoitteeseesi. Lomakohde lähettää noin kaksi viikkoa ennen loman alkua lomalaisille kirjeen, jossa kerrotaan tarkemmat tiedot lomasta.
Loma toteutetaan Veikkauksen/RAY:n tuella ja yhteistyössä Hyvinvointilomat
ry:n kanssa.

Putkiasentajien atk-mittaohjelmakoulutus
Aika:
su 7.5. klo 11, kurssin kesto noin 3,5 tuntia
Paikka:
Rakennusliiton Uudenmaan aluetoimisto, Hakaniemi,
Siltasaarenkatu 4, Helsinki
Käymme läpi myös ronttiurakoille tehtyä urakanjako- sekä etumieslisälaskuria.
Opi, päivitä ja varmista taitosi urakanmittauksessa!
Lisätietoja ja ilmoittautumiset Niko Räsänen p. 040 508 7731.

LOMIA
Oulun aluejärjestön Kalajoen Hiekkasärkkäin
Timantti B-lomaosake on varattavissa alueen
osastojen jäsenille ajalle 1.6.–31.12.2017.
Varauksia otetaan vastaan to 16.3. klo 8.30–12 ja 13–16,
Kirsti Haapasalo p. 020 774 3390.

Lomakeskus Huhmari
83700 Polvijärvi (Joensuu)
www.lomakeskushuhmari.com
Lomakeskus Huhmari sijaitsee Höytiäisen rannalla Huhmarisvaaran kainalossa
Pohjois-Karjalassa. Täysihoitoloma sisältää: aamiaisen, lounaan, päivällisen ja
yhteisen ohjelman. Aikuisen omavastuu on 50 €/5 vrk/hlö. Alle 16-vuotiaat pääsevät lomalle maksutta.
Loma työttömille 4.–9.9.2017
Hakuaika 6.4.–6.6.2017
sähköinen haku osoitteessa:
https://lotu.lomajarjestot.fi/t/HYVINVOINT/calendar/info/20132
Loma työttömille 13.–18.11.2017
Hakuaika 17.6.–15.8.2017
sähköinen haku osoitteessa:
https://lotu.lomajarjestot.fi/t/HYVINVOINT/calendar/info/20249
Hakulomake paperisena:
Voit ladata tulostettavan (PDF) hakemuslomakkeen www.hyvinvointilomat.fi,
soittamalla liiton aluetoimistoon tai lomavastaavalle 020 774 3012.

Lomat annetaan varausjärjestyksessä. Etusijalla ovat ne jäsenet, jotka eivät ole
aikaisemmin lomaa käyttäneet. Huoneisto on 60 m² ja mitoitettu 4–6 henkilölle.
Lomat ovat 3–4 vrk:n pituisia ja niiden kesto 3 vrk (pe–ma) ja 4 vrk (ma–pe). Hinta
200 €/loma.
Mahdollisen peruutuksen sattuessa laskutamme varausmaksun 35 €.

Paperisen lomahakemuksen palautus:
Rakennusliitto ry/lomavastaava, PL 307, 00531 Helsinki

Huoneiston osoite: Kiinteistö Oy Hiekkasärkkäin Timantti B9,
Matkailutie 150 C as 9, 85100 Kalajoki.
Lisätietoja kohteesta osoitteessa http://www.rantakalla.fi.

LIITON VETERAANILOMAT 2017

Lemmikkieläinten tuonti huoneistoon on kielletty!
Voit käydä 1.6. lähtien tutustumassa varaustilanteeseen Kalajoki24.fi sivustolla.
Varaukset tulee kuitenkin tehdä Oulun toimiston kautta!

HYVINVOINTILOMAT RY:N ELÄKELÄISTEN
LOMAT 2017
Lomalaisten valinnoissa noudatetaan Sosiaali- ja terveysministeriön (STM) ja Raha-automaattiyhdistyksen (RAY) ohjeita. Valituille lomalaisille Hyvinvointilomat
lähettää kutsukirjeen ja laskun. Lasku on maksettava eräpäivään mennessä.
Huomioithan, että jos ilmoitat sähköpostiosoitteesi, niin kutsu ja lasku tulevat ensisijaisesti sähköpostiosoitteeseesi. Lomakohde lähettää noin kaksi viikkoa ennen loman alkua lomalaisille kirjeen, jossa kerrotaan tarkemmat tiedot lomasta.
Loma toteutetaan Veikkauksen/RAY:n tuella ja yhteistyössä Hyvinvointilomat ry:n
kanssa.
Lautsian lomakeskus
Lautsiankuja 20, 14700 Hauho
www.lautsia.fi

Rakennusliiton viimeinen tämän vuoden viikon kestoinen veteraaniloma
järjestetään Härmän Kylpylässä.
Loma on tarkoitettu vapaajäsenyyden saavuttaneille yli 30 vuotta jäseninä olleille eläkkeellä oleville vapaajäsenille, jotka eivät aiemmin ole vastaavaa lomaa
käyttäneet. Lomaa voit hakea soittamalla lomavastaavalle tai lähettämällä
hänelle vapaamuotoisen hakemuksen joko postitse tai sähköpostilla.
Hyväksytyille lomalaisille lähetetään kutsukirje noin kuukautta ennen lomaa.
Hakemus osoitteella:
Rakennusliitto/lomavastaava
PL 307
00531 Helsinki
p. 020 774 3012
carita.vuorenmaa@rakennusliitto.fi
Härmän Kylpylä, Kauhava 18.–24.9.2017
Veteraanille lomaviikko on maksuton. Mukaan tuleva puoliso, ystävä tai avustaja maksaa lomasta 322 €. Matkakuluista vastaa jokainen lomalainen itse.
Hakuaika päättyy 15.8.2017.

Lomakeskus sijaitsee Hauholla keskellä kauneinta kantahämäläistä luontoa.
Majoitus kahden hengen huoneissa (yhden hengen huoneesta lisämaksu 20 €/vrk).
Täysihoitoloma sisältää: aamiaisen, lounaan ja päivällisen sekä yhteistä ohjelmaa.
Omavastuu on 100 €/5 vrk/hlö.
Lomaviikko aikuisille/eläkeläisille 2.–7.10.2017 Hakuaika 4.5.–4.7.2017
sähköinen haku osoitteessa:
https://lotu.lomajarjestot.fi/t/HYVINVOINT/calendar/info/22143

JÄSENREKISTERI TIEDOTTAA!

Hakulomake paperisena:
Voit ladata tulostettavan (PDF) hakemuslomakkeen www.hyvinvointilomat.fi,
soittamalla liiton aluetoimistoon tai lomavastaavalle p. 020 774 3012.

Kun jäät eläkkeelle, toimitathan eläkepäätöksestä kopion jäsenrekisteriin, jotta
oikeutesi jäsenmaksuvapautukseen tai mahdolliseen vapaajäsenyyteen voidaan selvittää!

Paperisen lomahakemuksen palautus:
Rakennusliitto ry/lomavastaava, PL 307, 00531 Helsinki

Osoite: asiakirjat@rakennusliitto.fi tai
Rakennusliitto ry/Skannauskeskus, PL 134, 70101 Kuopio .
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ALUETOIMISTOT
Toimistot avoinna:
avoinna vain maanantaisin 8.30–12.00 ja 13.00–16.30

Uudenmaan toimisto avoinna:

Rakennusliitto ry

ma–to 8.30–16.30 ja pe 8.30–15.30

Siltasaarenkatu 4, PL 307, 00531 Helsinki
Vaihde: 020 774 003
sähköposti: etunimi.sukunimi@rakennusliitto.fi
www.rakennusliitto.fi

Keskustoimisto avoinna:
ma-to
pe

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

Palvelunumerot:
020 690 231
020 690 230
020 690 250
9.00–15.00

Työehtoasiat
Palveluaika
ma-to
pe

020 690 232
9.00–16.00
9.00–15.30

KYMEN ALUETOIMISTO

Lahden toimisto
Hämeenkatu 32
15140 Lahti

LÄNTINEN
HÄMEEN ALUETOIMISTO
Tampereen toimisto

LAPIN ALUETOIMISTO
Kemin toimisto

ITÄINEN
ITÄ-SUOMEN ALUETOIMISTO

Hämeenlinnan toimisto

Rovaniemen toimisto

Kirkkokatu 1
70100 Kuopio

Birger Jaarlin katu 19 B
13100 Hämeenlinna

Joensuun toimisto

SATAKUNNAN ALUETOIMISTO

OULUN ALUETOIMISTO

TURUN ALUETOIMISTO

POHJANMAAN ALUETOIMISTO

Torikatu 30
80100 Joensuu

Vuorikatu 11 A 6
50100 Mikkeli

Sorinkatu 4
33100 Tampere

Uudenmaankatu 6 a
20500 Turku

POHJOINEN
KAINUUN ALUETOIMISTO
Pohjolankatu 28 A
87100 Kajaani

Keskuspuistokatu 50
94100 Kemi
Maakuntakatu 15
96100 Rovaniemi
Rautatienkatu 40
90120 Oulu
Pitkäkatu 43
65100 Vaasa

KESKI-SUOMEN ALUETOIMISTO
Yrjönkatu 30
40100 Jyväskylä

Palvelunumerot:

Siltasaarenkatu 4,
PL 308, 00531 Helsinki
sähköposti: etunimi.sukunimi@rakennuskassa.fi
www.rakennuskassa.fi
Päivärahahakemusten postitusosoite:

Rakennusalan työttömyyskassa
PL 135, 70101 Kuopio

Työttömyyskassa
Takaisinperintä

020 690 230
020 690 250

Palveluaika ma-pe klo 9.00–15.00
Palvelunumeroihin soittaminen maksaa lankapuhelimesta soitettaessa liittymäsopimuksen mukaisen
paikallisverkkomaksun verran ja matkapuhelimesta
soitettaessa matkapuhelinmaksun verran.

JÄSENREKISTERI TIEDOTTAA

Jos olet työmarkkinatuella, opiskelemassa, sairaana, suorittamassa varusmiespalvelusta tai muuten oikeutettu jäsenmaksuvapauteen, toimita lähimpään aluetoimistoon tai ammattiosastosi jäsenasioidenhoitajalle oheinen allekirjoitettu ilmoitus
jäsenmaksun vapautusta varten. Voit myös toimittaa vapaamerkinnät Rakennusliiton
eAsiointipalvelun verkkopalvelun kautta. Kotisivu: www.rakennusliitto.fi etusivulta
Jäsenyysasioiden kautta tai Työttömyyskassan sivuilta. Kirjautuminen vaatii jäseneltä henkilökohtaiset pankkitunnukset (Aktia, Danske Bank, Handelsbanken, Nordea,
Osuuspankki, Pop, S-Pankki tai Säästöpankki).

ILMOITUS JÄSENMAKSUN VAPAUTUSTA VARTEN
Nimi / Namn

Kouvolankatu 18
45100 Kouvola

Liisankatu 18
28100 Pori

Mikkelin toimisto

Palvelunumeroihin soittaminen maksaa lankapuhelimesta soitettaessa liittymäsopimuksen mukaisen
paikallisverkkomaksun verran ja matkapuhelimesta
soitettaessa matkapuhelinmaksun verran.

Rakennusalan
työttömyyskassa

ETELÄINEN
UUDENMAAN ALUETOIMISTO

Siltasaarenkatu 4
00530 Helsinki

8.30–16.00
8.30–15.30

Jäsenyysasiat
Työttömyyskassa
Takaisinperintä
Palveluaika
ma-pe

Toiminta-alueet:

eAsioinnissa voit täyttää ansiopäivärahahakemuksesi 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.

MEDLEMSREGISTRET INFORMERAR

Om du får arbetsmarknadsstöd, studerar, är sjuk, utför värnplikt eller annars
är berättigad till befrielse från medlemsavgiften ska du fylla i bifogade
blankett och lämna den på närmaste kretskontor eller till den person som har
hand om medlemskapsärenden i din fackavdelning. Du kan också sända frianteckningarna via Byggnads e-tjänst. Förbundets hemsida: www.rakennusliitto.fi och gå till Jäsenyys eller via a-kassans sidor. För att kunna logga in
krävs personliga bankkoder i (Aktia, Danske Bank, Handelsbanken, Nordea,
Osuuspankki, Pop, S-Pankki eller Säästöpankki).

ANMÄLAN OM BEFRIELSE FRÅN MEDLEMSAVGIFT

______________________________________________ Hetu / Personbeteckning _________________

Osoite (jos on muuttunut)/ Adress (om den har ändrats)__________________________________________________________________________
Puhelin / Telefon ______________________
Olen ollut ajalla / Jag har under tiden varit
_____/_____20____ - _____/_____20____
_____/_____20____ - _____/_____20____
_____/_____20____ - _____/_____20____
_____/_____20____ - _____/_____20____
_____/_____20____ - _____/_____20____
_____/_____20____ - _____/_____20____
_____/_____20____ - _____/_____20____
_____/_____20____ - _____/_____20____
_____/_____20____ - _____/_____20____
_____________________________
Päiväys / Datum

TYÖTÖN (ei oikeutta ansiosidonnaiseen pvrahaan) / ARBETSLÖS (inte rätt till inkomstdagpenning)
SAIRAS / SJUK
OPISKELIJA / STUDERANDE
ASEVELVOLLINEN / VÄRNPLIKT
ÄITIYSLOMALLA / MODERSKAPSLEDIG
ISYYSLOMALLA / FADERSKAPSLEDIG
HOITOVAPAALLA / VÅRDLEDIG
OMAISHOITAJANA /NÄRSTÅENDEVÅRDARE
MUU SYY__________________________ / ANNAN ORSAK__________________________

____________________________________________
Allekirjoitus / Underteckning

HOIDA VAPAAILMOITUKSET NELJÄNNESVUOSITTAIN! (3kk:n jaksoissa, tammi–maaliskuu, huhti–kesäkuu, heinä–syyskuu, loka–joulukuu)
PALAUTA ILMOITUS JA PYYDETYT LIITTEET OSOITTEELLA: Rakennusliitto ry, PL 134, 70101 Kuopio.
SKÖT OM ANMÄL EN GÅNG PER KVARTAL! (3 månaders perioder, januari–mars, april–juni, juli–september, oktober–december)
RETURNERA ANMÄLAN SAMT BILAGOR TILL: Byggnadsförbundet rf, PB 134,70101 Kuopio.
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Jos jäät työttömäksi
• Ilmoittaudu heti työttömäksi jäätyäsi TE-toimistoon
työnhakijaksi sen määräämällä tavalla. Ansiopäivärahaa voidaan maksaa vain ajalta, jolloin olet ollut työttömänä työnhakijana TE-toimistossa.
• Ansiopäivärahaan on oikeus työttömyyskassan jäsenellä, joka on ollut vakuutettuna yhdenjaksoisesti työttömyyskassassa vähintään 26 työttömyyttä edeltävää
viikkoa ja on vakuutettuna ollessaan täyttänyt työssäoloehdon. Työttömyyskassassa vakuutettuna oleminen tarkoittaa 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 tuntia.
Työn ei tarvitse olla yhdenjaksoista, vaan työssäoloehtoa kerryttäviä viikkoja voi kertyä välittömästi työttömäksi työnhakijaksi ilmoittautumista edeltäneen, 28
kuukauden mittaisen tarkastelujakson aikana. Lisäksi edellytetään, että työstä maksettu palkka on ollut
työehtosopimuksen mukainen. Ellei alalla ole työehtosopimusta, palkan on oltava kokoaikatyöstä vähintään
1 187 euroa kuukaudessa (2017).
• Työssäoloehdon voimassaolo päättyy, kun henkilö on
ollut poissa työmarkkinoilta yli kuusi kuukautta ilman hyväksyttävää syytä. Työttömyyskassa voi maksaa etuuksia vasta, kun henkilö on täyttänyt työssäoloehdon uudelleen. Myös se, jos henkilö toimii palkansaajakassan jäsenyysaikana päätoimisena yrittäjänä yli 18 kuukautta, aiheuttaa työssäoloehdon voimassaolon katkeamisen.
• Työttömäksi jäävän on aina päivärahahakemuksen
toimittaessaan annettava työttömyyskassalle selvitys
työttömyyttä edeltäneestä ajasta. Tiedot tarvitaan sekä
työssäolosta että mahdollisesta työmarkkinoilta poissaolosta.
• Työssäoloaika osoitetaan palkkatodistuksilla, joista
on käytävä ilmi työsuhteen alkamis- ja päättymisaika.

Palkkatodistuksiin olisi aina hyvä saada tieto pidetyistä vuosilomista. Palkkatodistuksiin tulee merkitä työnantajan y-tunnus. Myös kopiot irtisanomis- tai lomautusilmoituksista tulee toimittaa työttömyyskassalle.
– Mikäli olet ollut lomautettuna työstäsi viimeisen
vuoden aikana, palkkatiedot tarvitaan silloin tämän
lomautuksen jälkeiseltä ajalta.
– Työviikoista, jolloin työtä on tehty vähemmän kuin
18 tuntia, tulee palkkatodistuksessa ilmoittaa erikseen
työtunnit ja palkat. Näitä viikkoja ei oteta mukaan
työssäoloehtoon eikä palkanmääritykseen.
Hakemuksen täyttäminen
• Päivärahaa haetaan päiväkohtaisesti ansioturvan päivärahahakemuslomakkeella tai sähköisesti. Ansiopäivärahan ensihakemuksen että jatkohakemuksen
voit tehdä sähköisesti eAsiointi-palvelumme kautta.
eAsioinnin kautta voit toimittaa myös liitteitä ansiopäivärahahakemukseen. eAsiointi-palveluun pääsee
kirjautumaan työttömyyskassan kotisivujen, www.rakennuskassa.fi, tai Rakennusliiton kotisivujen, www.
rakennusliitto.fi, kautta Hakemuslomakkeita saat liiton aluetoimistoista ja kassan nettisivuilta kohdasta ”Lomakkeet”. Jatkohakemuslomakkeita lähetetään
maksuilmoituksen mukana.
• Verotietoja kassalle ei tarvitse ilmoittaa, ellei verotietoihin ole haettu muutosta tai ellet ole saanut portaikkoverokorttia.
• Alle 18-vuotiaista huollettavista lapsista lapsikorotusta haetaan ilmoittamalla hakemuksessa lapsen
syntymäaika. Tavallisesti lapsista ei tarvita todistuksia, koska lapsitiedot saadaan Väestörekisterikeskuksen kautta.
• Hakemuksessa on ilmoitettava mahdolliset sivutulot ja
sosiaalietuudet ja liitettävä näistä todistukset mukaan.
Maatalous- tai yrittäjätuloista on liitettävä mukaan selvitys viimeksi vahvistetusta verotuksesta.

Päivärahan hakeminen
• Normaalisti päivärahaa haetaan neljän kalenteriviikon
jaksoissa jälkikäteen. Hakemuksen tulee päättyä sunnuntaihin.
– Työttömäksi jäävä voi kuitenkin täyttää ensimmäisen hakemuksen lyhyemmältä ajalta. Tällöinkin hakemuksen on päätyttävä sunnuntaihin. Suotavaa on, että
täysiä kalenteriviikkoja on jo kertynyt kaksi.
– Normaalia neljän viikon rytmiä noudatetaan silloinkin kun työttömänä ollessa tekee satunnaisia lyhyitä
työjaksoja, jotka alkavat ja päättyvät kyseisen neljän
viikon jakson aikana.
– Jos maksujaksolla alkanut yli kaksi viikkoa kestävä
kokoaikatyö jatkuu yli kyseisen neljän viikon jakson,
voi hakemuksen päättää työn aloittamista edeltävään
päivään. Lisäksi hakemukseen merkitään milloin yli
kaksi viikkoa kestävä kokoaikatyö on aloitettu.
– Jos teet osa-aikatyötä, josta saat palkkaa kuukauden
jaksoissa, hae päivärahaa kuukauden jaksoissa ja liitä
mukaan palkkatodistus.
-Hakemuksen kaikki kohdat on täytettävä huolellisesti, jotta sitä ei jouduta palauttamaan täydennettäväksi. Työttömyyspäivärahaa on haettava kolmen (3) kuukauden kuluessa siitä päivästä, josta sitä halutaan maksettavaksi. Postitse toimitetut hakemukset lähetetään
työttömyyskassan osoitteeseen:

RAKENNUSALAN
TYÖTTÖMYYSKASSA
PL 135, 70101 KUOPIO
Hakemuksia voi jättää myös alue
toimistoihin ja joillakin paikkakunnilla
osaston taloudenhoitajalle.

Om du blir arbestlös
• Anmäl dig genast när du blivit arbetslös på TE-byrån som arbetssökande på det sätt som den bestämmer. Kassan kan betala inkomstdagpenning bara för
de dagar då du har varit arbetslös arbetssökande hos
TE-byrån.
• Rätt till inkomstdagpenning har en sådan medlem i
arbetslöshetskassan, som utan avbrott har varit försäkrad i arbetslöshetskassan i minst 26 veckor före
arbetslösheten och som uppfyllt arbetsvillkoret under den tid han eller hon har varit försäkrad. Att vara
försäkrad i arbetslöshetskassan betyder att personen
är medlem i arbetslöshetskassan och har betalat sina
medlemsavgifter.
• Arbetsvillkoret uppfylls då personen under sin medlemstid på 26 kalenderveckor har haft lönearbete, där
arbetstiden under respektive kalendervecka är minst
18 timmar. Arbetet behöver inte ha pågått utan avbrott, utan man kan samla veckor till arbetsvillkoret
under en granskningstid 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 1187
euro i månaden (2017).
• Arbetsvillkoret gäller inte längre när personen har varit borta från arbetsmarknaden i över sex månader utan godtagbar orsak. Arbetslöshetskassan kan betala ut
förmåner först då personen har uppfyllt arbetsvillkoret på nytt. Om en person under 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 dagpenning ge arbetslöshetskassan en utredning över tiden före arbetslösheten. Vi
behöver uppgifter om såväl tid i arbete som eventuell
frånvaro från arbetsmarknaden.
• Tiden i arbete bevisas med löneintyg, av vilka det

framgår när anställningsförhållandet började och slutade. Det vore bra att alltid i löneintygen också få
uppgift om den semester man hållit. Arbetsgivarens
FO-nummer ska finnas på löneintyget. Du ska också
skicka in kopior av meddelandet om uppsägning eller
permittering till arbetslöshetskassan.
– Om du har varit permitterad från ditt arbete under
det senaste året behöver vi löneuppgifterna för tiden
efter denna permittering.
– Du ska separat uppge antalet arbetstimmar och lönen för dem för de arbetsveckor då du har arbetat mindre än 18 timmar. Dessa veckor räknas inte med i arbetsvillkoret eller då lönen definieras.
Så här fyller du i ansökan
• Dagpenning ansöks per dag på blanketten för ansökan om dagpenning eller elektroniskt. Du kan göra
den första ansökan om dagpenning samt de fortsatta ansökningarna elektroniskt genom vår eTjänst. Via
eTjänsten kan du också skicka bilagor till din ansökan
om inkomstdagpenning. Du kommer in på eTjänsten
genom att logga in via hemsidorna www.rakennuskassa.fi eller Byggnads hemsidor www.rakennusliitto.fi. Du får ansökningsblanketter på förbundets
kretskontor och på kassans webbsidor under ”Lomakkeet”. Du får blanketter för fortsatt ansökan när
vi skickar ut meddelandet om utbetalning.
• Du behöver inte skicka in några skatteuppgifter till
kassan, ifall du inte har ansökt om ändringar eller du
har fått ett graderat skattekort.
• Du ansöker om barnförhöjning för barn under 18 år
genom att i din ansökan uppge barnens födelsetid. Det
behövs vanligtvis inga intyg över barnen, eftersom vi
får uppgifter om barnen via Befolkningsregistret.
• Du ska i ansökan uppge eventuella biinkomster och
sociala förmåner och bifoga intyg över dessa. Om du
har jordbruks- eller företagarinkomster ska du bifoga
en utredning över den senast fastställda beskattningen.

Så här ansöker du om dagpenning
• Du ansöker normalt om dagpenning i perioder på fyra kalenderveckor i efterskott. Ansökan ska sluta på
en söndag.
– Den som blir arbetslös kan dock fylla i den första
ansökan för en kortare tid. Också då ska ansökan sluta på en söndag. Vi rekommenderar att du har samlat
på dig två fulla kalenderveckor.
– Den normala rytmen på fyra veckor följs också då du
som arbetslös har tillfälliga korta perioder med arbete
som börjar och slutar under denna fyraveckorsperiod.
– Om ett heltidsarbete på över två veckor har börjat
under betalningsperioden och fortsätter över fyraveckorsperioden kan ansökan avslutas den sista arbetslöshetsdagen. Dessutom ska du i ansökan anteckna att du
har påbörjat ett heltidsarbete på över två veckor.
– Om du har deltidsarbete, för vilket du får lön per
månad, ska du ansöka om dagpenning per månad och
bifoga löneintyg.
– Du ska fylla i alla punkter i ansökan noggrant, så
att vi inte blir tvungna att returnera den för komplettering. Du ska ansöka om arbetslöshetsdagpenning inom tre (3) månader från den dag då du vill ha dagpenningen. Ansökningar per post skickas till arbetslöshetskassan på adressen:

BYGGNADSBRANSCHENS
ARBETSLÖSHETSKASSA
PL 135, 70101 KUOPIO
Du kan också lämna in ansökan på
kretskontoren och på vissa orter till
avdelningens kassör.
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Tommi Pietarinen

Teeveen tulevaa ohjelmistoa:

Liv 21.00 keskiviikko 15.3.

Suomen huippumalli haussa

Jos kauneus on katsojan silmissä, kuten väitetään, niin mihin tämäkin tv-ohjelma tarvitsee tuomareita? No tietysti arvioimaan kilpailijoiden kykyä kävellä tikkusuorina muotinäytöksissä sekä taitoa loihtia kasvoilleen häijyjä ilmeitä. Punnittavana on myös sosiaalisuus eli kandidaattien sisäinen avoimuus.
Kuudennen kauden tuomareina työskentelevät miesmalli Juri Silvennoinen,
malli ja stylisti Maryam Razavi sekä valokuvaaja Marica Rosengård.

Heikoin lenkki

Nelonen 20.00 maanantai 20.3.

Sosiaalidarvinismi tappoi tylyn ohjelmaformaatin Britanniassa jo vuonna
2012. Suomen Riku Nieminen puhaltaa visailun jälleen henkiin entistä inhimillisemmällä asenteella. Kilpailijoita pudotetaan pelistä nopealla tahdilla,
mutta heille ei varsinaisesti vittuilla, eikä kenellekään jää ohjelmasta paha mieli. Ärsyttävän pientä 20 000 euron palkintoa jahdataan ensin joukkueena, mutta
lopussa kukin vastaa itsestään – aivan kuten oikeassa elämässä.

Teeveen menevää ohjelmistoa:

Eastbound & Down

Yle TV2 23.00 perjantai 17.3.

5D: Seksiä porukalla

TV5 23.15 sunnuntai 12.3.

Jo muinaiset roomalaiset etsivät minuuttaan orgioista. Dokumentti esittelee
firmoja, jotka järjestävät rikkaiden seksijuhlia lontoolaisissa yksityisasunnoissa, maalaiskartanoissa ja Ibizalla. Asiakkaat paljastavat, että ryhmärymistely voi piristää nahistumaan päässyttä avioliittoa ja junaa leikkiessä syntyy usein syvempiäkin suhteita. Ulkoisesti kauniit köyhät hakevat joukkoon
mukaan lähettämällä järjestäjille kuvia trimmatuista vartaloistaan.

TULOSSA TEATTEREIHIN

Presidentti Donald Trumpin vaalivoitosta on keksitty syyttää myös entistä
ilkeämpää tv-huumoria. Heikommille lenkeille naureskelevat muun muassa
animaatiosarja South Park sekä neljännen kautensa aloittava Eastbound &
Down, joka kertoo tyhmästä ja itsekkäästä urheilijasta. Sarjaa katsoessa tulisikin pohtia, kuinka voimme kehittää huumorintajuamme Amerikan seuraaviin vaaleihin mennessä. Naurammeko vastaisuudessa itsellemme vai naapurin plösölle?

Beauty and the Beast – Kaunotar ja hirviö

Ensi-ilta pe 17.3.

Sisäisen ja ulkoisen kauneuden ikiaikainen kamppailu jatkuu Disney-elokuvassa, jossa ryhmäseksi loistaa poissaolollaan. Ensin mainittua kauneuden lajia edustaa hirviö, joka vangitsee jälkimmäisen eli Emma Watsonin linnaansa puhuvien teekuppien ja pölyhuiskujen seuraksi. Koska kaunottaren sydänkin on kultaa, kauneus voittaa rumuuden selkein numeroin 3–1. Seuraava versio voi olla jo tiukempaa vääntöä.
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Pikku vinkki: jos vähän puuhastelee työmaalla,
ei saa syytettä petoksesta.
Uusimaa-lehti 23.2.2017.
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Perustulo ja ay-liike

V

asemmistoliitto ajaa voimakkaasti perustuloa, kun
taas Antti Rinne (sd.) totesi, ettei hän tarvitse perustuloa. Ymmärrän kumpaakin näkemystä. Jos en tienaa
euroakaan, perustulo kuulostaa hyvältä. Reilu viiden tonnin
kuukausipalkka taas riittää hyvin eikä vajaan tonnin lisätuloa tarvitse.
Ay-punikkina olen itse ollut hiukan kahden vaiheilla.
Ymmärrän, ihmisten on elettävä. Myös työttömien. Toisaalta minua on epäilyttänyt, kuinka se vaikuttaisi työmarkkinoihin. Oikeistohan väittää työttömyyden syyksi paitsi laiskuutta myös äkkipäätä yhteiskuntaan leviävää työhaluttomuutta. Esimerkiksi Nokialla levisi äkillisesti työhaluttomuus kännykkäinsinöörien keskuuteen. Toisaalta työntekijäpuolella on esitetty irtisanomisia työttömyyden yleistymisen syyksi. En ota kantaa kummasta se johtuu.
On esitetty myöskin teoria, jonka mukaan liian korkea
palkka aiheuttaisi työttömyyttä. Asiakkaat ovat valmiit maksamaan työstä satasen, ay-liikkeen ajama palkka samasta
työstä on kuitenkin 100 euroa + alv eli yhteensä 124 euroa.
Tällöin työ jää tekemättä, koska ostaja ei sitä halua maksaa.
Tuohon ylikorkeaan palkkaan ratkaisuna olisi perustulo.
Työntekijälle maksetaan viisi kymppiä, valtio maksaa toisen viisikymppisen. Firma myy tuotteen satasella. Työnantajalle jää mukavasti tassuun reilu kolme kymppiä. Kuulostaa hyvältä.
Englannissa on asiaa kokeiltu. Speenhamlandin järjestelmä oli voimassa 1795–1834. Laki takasi jokaiselle tietyn rahamäärän. Karl Polanyin kirjassa Suuri murros tutkitaan, taikka oikeammin haukutaan järjestelmä maan rakoon.
Laki sisälsi työssäkäyntivelvoitteen ja ay-liike oli kiel-

letty. Seurauksena oli palkkatason romahdus alle elinkustannusminimin. Valtio korvasi erotuksen, joten työläiset eivät
kuolleet nälkään. Työnantajalle työvoima oli halpaa. Kapitalistin paratiisi. Näin ei kuitenkaan ollut. Työn tuottavuus
romahti palkkatasoa vastaavaksi. Polanyin näkemyksen mukaan tuottavuus romahti, koska työnantajalla ei ollut keinoa
motivoida työvoimaa. Maksoihan sossu kuitenkin, teki töitä miten vähän vaan.
Itse näkisin myös toisenkin selityksen. Jos myydään
työtä, vaikkapa talon rakennusta, hinta määräytyy markkinoilla. Jos työvoima on ilmaista, myöskin rakennuspalvelu
joudutaan myymään ilmaiseksi. Kilpailu takaa sen. Työllä
ei ole absoluuttista arvoa, jonka asiakas maksaisi aina. On
vain markkinahinta, joka riippuu kilpailusta. Ilmaiseksi saatu joudutaan myös myymään ilmaiseksi, jos kilpailijakin saa
työvoimansa ilmaiseksi.
Speenhamlandin kokeilu antaa viitteitä siitä, ettei perustulo ole yksinään mikään ratkaisu toimeentulopulmiin. Tarvitaan myös ole toimivaa ay-liikettä, joka nostaa palkat reilusti yli perustulon tason. Eli käytännössä lakkauttaa perustulon töissä käyviltä.
Mielenkiintoiseksi tuon perustulo kysymyksen tekee
meillä käytössä oleva järjestelmä: asumistuki, toimeentulotuki ja kuntouttava työtoiminta. Kaikki edellä mainitut tarkoittavat sitä, että työläinen tekee työtä alle elintasominimin, valtio korvaa erotuksen. Ne siis vääristävät markkinoita samalla tavalla kuin Speenhamlandin järjestelmä.
On tämäkin aikaa. Kommunisti joutuu markkinoista puhumaan, kapitalistit eivät osaa edes omia oppejaan. Puhu siinä sitten Marxista, kun Smithkin on hakusessa.

Punakynä
Auvo Rouvinen
Kitee
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SIEVI VIPER ROLLER
Edelläkävijän valinta

Huippusuosittu Viper Roller on vastaus tinkimättömään tarpeeseen
turvallisuudesta ja designista. Lähes saumattoman rakenteensa

Viper-tuoteperheestä löydät myös jalkineet
perinteisellä nauha- tai
tarrakiinnityksellä

ansioista se on virtaviivainen, erittäin kestävä ja käytössä mukava, varma ammattilaisen valinta. Päällismateriaali on hengittävää
ja vettä hylkivää mikrokuitua. Hengittävyyttä lisää ilmava 3D-dry ® vuori. Kaikissa pohjaratkaisuissamme on erinomaisen iskunvaimennuksen takaavaa FlexStep® -materiaalia. Viper Roller vie käyttömukavuuden uudelle tasolle!

Boa® -kiristysmekanismi • Pitävä ja joustava pohja • FlexStep® -iskunvaimennus • Päällinen hengittävää ja vedenpitävää mikrokuitua • Saumaton päällisrakenne • Hengittävä
3D-dry®-vuorimateriaali • Kevyt ja tilava varvassuoja • Teräksinen, joustava naulaanastumissuoja • Öljyä ja kemikaaleja kestävät pohjat • Antistaattinen ja ESD • Suomessa tehty
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