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Helena Helve toivoisi byrokratian hiukan joustavan, jotta nuorisotakuun toteuttamisessa pystyttäisiin ideoimaan avoimemmin. (Kuva: Janne Koskenniemi)

Tutkimuskohteena nuoriso
Professori, emerita Helena
Helve tietää, miten
nuorten arvomaailma
on muuttunut.
Johanna Hellsten

N

uorisotutkimuksen professori, emerita Helena Helve
on tehnyt tutkijanuransa perehtymällä nuorison aivoituksiin.
Kiinnostus nuorison asenteisiin ja
arvomaailmaan lähti Helveen omasta kotilähiöstä.
– Kun mietin aikoinaan, mistä
alkaisin tehdä graduani, ajattelin ensin lähteä Afrikkaan tutkimaan ky-
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läkulttuuria. Perhe muutti kuitenkin
suunnitelmat.
– Tutkimuskohteeksi nousivat
oman kotilähiöni lapset ja nuoret.
Taustatietoina oli kasvatukseen ja
arvoihin liittyvä kysely heidän vanhemmiltaan sekä tutkimusta vanhempien juurista. Useimmat heistä
olivat kotoisin maalta ja muuttaneet
ensin pieniin asuntoihin Helsingin
keskustaan, josta he sitten muuttivat
isompiin asuntoihin uuteen lähiöön.
Lähiönuorten tutkimus levisi
väitöskirjatutkimukseksi nuorten
maailmankuvien muodostumisesta.
Hän haastatteli samoja nuoria kun he
olivat 7–8, 10–11, 14-, 17- ja 21-vuotiaita.
Helven kasvoille leviää hymy,
kun hän kertoo, miten jokin aika sit-

ten hänelle soitti mies, joka oli yksi
tutkimukseen osallistuneista nuorista.
– Hän oli löytänyt väitöskirjani
hyllystään ja käynyt sitä läpi omien
teini-ikäisten lastensa kanssa. Hän
halusi tietää, jatkaisinko tutkimustani vielä eteenpäin. Olisihan tässä
arvokas aineisto, ihmisen koko elämänkaari. On se mahdollista, että
jatkan vielä eteenpäin. Nykyinen
tutkimukseni on liittynyt nuorten
työarvoihin ja asenteisiin sekä niiden muutoksiin.

Työn ja koulutuksen arvo
ja arvostus muuttuneet
Helven mukaan 1980-luvulla nuorten asenteissa korostui vahvasti koulutuksen merkitys.

– Silloin koulutus myös kannatti. Nyt koulutuksessa on tapahtunut
inflaatiota. Vaikka hankkisi hyvän
koulutuksen, se ei merkitse, että
työllistyisi koulutustaan vastaavasti.
Silti nuoret arvostavat edelleen koulutusta.
Kuitenkin vielä 1980-luvulla
täysin kouluttamatonkin saattoi saada töitä.
– Nyt tilanne on selvästi heikompi, jos ei ole edes peruskoulua
käynyt loppuun. Naisille vielä voi
löytyä palveluammateista töitä matalammallakin koulutustasolla, mutta
nuorille miehille se on vaikeaa. Enää
ei saa satamista tai rakennuksilta töitä, jos ei ole mitään koulutusta.
Helven oma sukupolvi kouluttautui vielä selkeästi yhteen ammat-

Rakentaja 4/2013

tiin. Hän nimittää sukupolveaan ”sit
ku” -ajattelijoiksi.
– Me ajattelimme niin, että sitten kun saan tehtyä tutkinnon, saan
töitä, voin perustaa perheen ja ostaa
asunnon. Nykynuoret eivät ajattele,
että he olisivat samoissa hommissa
koko elämänsä ajan.
Helven mukaan moni nuori
kouluttautuukin useampaan ammattiin. Ilmiöksi on noussut elämänkestävä oppiminen.
– Ollaan myös valmiimpia lähtemään Suomesta muualle töihin,
sillä työmarkkinat nähdään globaaleina.
Nuoret myös kiinnittävät enemmän huomiota työn laatuun.
– Työn on oltava sellaista, johon
voi sitoutua eettisesti. Pomon ja työkavereiden on oltava kivoja, eikä
esimiehiltä olla valmiita sietämään
mitä tahansa. Työn pitäisi myös olla
vaihtelevaa. Työlle asetetaan siis
enemmän ehtoja, ja ollaan valmiita
lähtemään, jos työ ei miellytä.
Palkka tai työn pysyvyys eivät
enää riitä. Ne ovat pudonneet arvostusasteikolla selvästi.
– Ovat nekin toki edelleen tärkeitä, mutta muista asioista on tullut
tärkeämpiä. Työn mielenkiintoisuus
ja mielekkyys ovat tulleet tärkeämmiksi.

Työttömyys on yhä
raskas taakka
Viime vuosina koko Euroopassa on
huolestuttu kasvavasta nuorisotyöttömyydestä. Suomessakin nuorten
työttömyysprosentti oli helmikuussa 2013 peräti 21,5 prosenttia. EteläEuroopan kriisimaiden lukemista,
jotka joidenkin väittämien mukaan
liikkuvat jopa yli 60 prosentissa, ollaan kuitenkin vielä kaukana.
Toisaalta nuorisotyöttömyysprosenttien vertailu jo Euroopan sisällä on hankalaa.
– Pohjoismaissa luvut ovat suhteellisen luotettavia. Etelä-Euroopan osalta tilanne on hankalampi,

sillä maissa on runsaasti harmaata
taloutta. Nuori saattaa olla ilmoittautunut työttömäksi, mutta on todellisuudessa töissä perheen tai suvun yrityksessä.
Helven mukaan Suomessa on
asiat vielä suhteellisen hyvin, jos
verrataan tilannetta 1990-luvun lama-aikaan.
– Kun tulin Englannista Suomeen laman keskelle, kauhistuin
maan ilmapiiriä. Ihmiset olivat
synkkiä, autot vanhoja, keskustat
olivat täynnä tyhjiä liiketiloja. Se näkyi ihmisten asenteidenkin tasolla.
Onneksi Nokia ja jääkiekon maailmanmestaruus alkoivat kasvattaa
suomalaisten itsetuntoa. Niillä oli oikeasti suuri merkitys, Helve sanoo.
Työttömyys koetaan kuitenkin
nykypäivänäkin rankaksi asiaksi. Se
syö nuoren itsetuntoa. Varsinkin jos
on kouluttautunut, saanut paperit
kouraan eikä saakaan töitä. Jos nuori ei työllisty vuoden sisällä valmistumisesta, se vaikuttaa jo koko työuraan ja ansiotasoon.
– Silloin nuori pettyy kovasti.
Tällä hetkellä Suomessa on perheitä, joissa jo kolmas sukupolvi on
työttömänä.
– 1990-luvun laman varjona on
syntynyt tietty huono-osaisuuden
periytyminen. Ei tietenkään voi
yleistää, että se menisi kaikissa perheissä noin, mutta sellaisia perheitä
todella on. Nuorelta voivat puuttua
kaikki arkielämän taidot; miten
käytetään herätyskelloa, miten pukeudutaan töihin, miten syödään aamupala ennen töihin lähtöä ja niin
edelleen.
Toisaalta esimerkiksi vanhempien työttömyydestä voi seurata, että
nuoret näkevät, että vähemmälläkin
pärjää.
– He oppivat, että hyvään elämään ei tarvitakaan niin paljon ja he
alkavat arvostaa elämän laatua.
Huonommat ajat vaikuttavat
myös nuorten asenteisiin esimerkiksi maahanmuuttajia kohtaan. Helve
tunnisti tutkimuksessaan arvomaa-

Helena Helven mukaan nuoret ovat alkaneet kiinnittää enemmän huomiota
työpaikan laatuun. Ikävää pomoa ei olla valmiita sietämään samalla tavalla
kuin edelliset sukupolvet ovat tehneet. (Kuva: Janne Koskenniemi)

ilmaltaan viisi erilaista nuorisotyyppiä; humanistit, individualistit
ja traditionalistit ja 1990-luvulla
mukaan tulivat vihreät ja globalistit.
Esimerkiksi humanistit suhtautuivat
maahanmuuttoon myönteisesti vielä
1980-luvulla, mutta 1990-luvun laman keskellä asenteet kovenivat.

– Jopa humanistit muuttuivat sisäänpäinlämpeävämmiksi. Uskoisin, että sama näkyy asenteissa nytkin. Kun on pulaa työpaikoista, niiden arvo nousee ja maahanmuuttajat
nähdään uhkana. Kun taas jos itsellä menee hyvin, on helppoa olla humanisti.

Nuorisotakuun toteutuminen vaatii joustoa

S

uomessa on noin 30 000–50 000 nuorta, jotka eivät ole koulussa eivätkä töissä.
– Se on iso määrä. Jos peruskoulu on jäänyt kesken, eikä ole kokemusta työelämästä, on
vaikeaa päästä enää mukaan, Helve sanoo.
Muun muassa näihin nuoriin kohdistuu nyt
ajatus nuorten yhteiskuntatakuusta, jonka tulisi
tarjota jokaiselle alle 25-vuotiaalle ja alle
30-vuotiaalle vastavalmistuneelle työ-, harjoittelu-, opiskelu-, työpaja- tai kuntoutuspaikka
viimeistään kolmen kuukauden kuluessa työttömäksi jäämisestä.
– Ajatus nuorisotakuusta ei ole uusi. Siitä
puhuttiin jo 1980-luvulla, mutta asian toteuttaminen jäi kesken. 1990-luvulla kehitettiin erilaisia työpajoja, joihin nuoria ohjattiin. Tässä
uudessa nuorisotakuussa on tärkeää se, että valtiovalta ja kunnat ovat sitoutuneet satsaamaan
siihen, Helve pohtii.

Toteutus ei ole ongelmaton
Helven mukaan osa ongelmaa on se, että moni
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toisen asteen koulutusta pohtiva ei vielä tiedä,
mitä haluaisi tehdä. Se hankaloittaa myös nuorisotakuun toimivuutta.
– Ammattikouluissa on paljon linjoja, joiden keskeyttämisaste on korkea. Toisaalta niissä on linjoja, joihin ei huonolla todistuksella
pääse.
Siitä ei kuitenkaan päästä mihinkään, että
jokaisen alle 30-vuotiaan pitäisi olla koulutuksessa, töissä, harjoittelussa tai kuntoutuksessa.
– Kaikki nuoret pitäisi saada aktivoitua
mukaan. Sillä, miten nuorisotakuu toteutuu
kunnissa, on kuitenkin suuria eroja.
Helve on seurannut, mitä muualla Euroopassa tehdään hankalien väestöryhmien aktivoimiseksi. Hän pitää hyvänä esimerkkinä Norjaa, jossa maahanmuuttajanuoria on saatu tuotua koulutuksen ja työelämän piiriin.
– Siellä on nuoria, joiden luku-, kirjoitus- ja
atk-taidot ovat jääneet vaillinaisiksi. Valtiovalta
on alkanut tukea heidän harjoitteluaan työpaikoilla siten, että työnantaja saa taloudellista hyötyä siitä, että se kouluttaa tällaisia nuoria.

Helve toivoisikin Suomeen samanlaisia yhteistyön muotoja. Hän näkee, että nuorisotakuun toteutumisessa ei riitä se, mitä valtio ja
kunnat tekevät, vaan kolmannen sektorin toimijoiden ja yritysten rooli voisi olla paljon suurempi.
– Myös työnantajien ja oppilaitoksien pitäisi tiivistää yhteistyötään. Siitä on ollut erilaisia
kokeiluja, ja kokemukset ovat olleet hyviä esimerkiksi työpaikkojen kummiluokkatoiminnasta. Näistä nuorista yritys on sitten saanut hyviä kesätyöntekijöitä. Tällainen tietenkin vaatii
satsauksia työnantajilta.
Oman hankaluutensa nuorisotakuun toteutumiseen asettaa myös lainsäädäntö ja byrokratia.
– Ideoita on paljon, mutta ne kaatuvat byrokratiaan. Pitääkö kaiken mennä aina tarkkaan lakien ja asetusten kautta? Pitäisi pystyä
löytämään avoimemmin ja joustavasti ratkaisuja ongelmiin, Helve sanoo.
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Pääkirjoitus

Helsinki 12.4.2013
Jukka Nissinen
jukka.nissinen@rakennusliitto.fi

Valuva räkä

N

yt, kylmän kevätauringon paistaessa täydellä terällään, on aika pistää vanha sananparsi uuteen kuosiin. Suomalainen
hallitus ei koskaan peräänny, vaan tekee täyskäännöksen ja etenee jälleen.
Kansanedustaja Mikael Jungner (sd.) onkin
verrannut Jyrki Kataisen (kok.) hallitusta Kolumbukseen, joka sattumalta löysi Amerikan
mantereen. Löytöretkeilijä ei tiennyt mihin päätyi
ja tässä mielessä hallituksen immelmannit osinkoverotuksen suhteen muistuttavat tuntemattoman mantereen löytymistä.
Historioitsijat tosin epäilevät, että Kolumbuk-

sella saattoi olla jonkinlainen merikartta tai perimätieto, johon pohjata matkansa valtameren yli.
Ainakaan valtion virkamiehillä ei ollut tietoa siitä, millaisella satelliittiohjauksella hallitus löysi
lukunsa veropäätöspaperiin.
Osinkoverosählinki muistuttaa monella tapaa
vuoden 2005 tupo-sopimuksen kylkeen ujutettua
varallisuusveron poistoa. Tällä kertaa raamisopimusneuvottelut menivät kiville ja jäljelle jäi erityisesti vanhoille perheyhtiöille suopea osinkoveroalennus sekä räväkkä yritysveron lasku 20 prosenttiin. Tällä kertaa osinkoveroalea ei voitu perustella keskitetyllä palkkaratkaisulla.

Vielä tuoreempi kämmerrys löytyy hallituksen sisältä sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistamisesta. Peruspalveluministeri Maria Guzenina-Richardson (sd.) ja sosiaali- ja terveysministeri Paula Risikko (kok.) eivät pysty sopimaan
edes siitä, millaisella työryhmällä sote-uudistuksen tarvitsemaa lakirytöä lähdettäisiin perkaamaan.
Keväinen hyytävä viima saan jokaisen räkärännin vuotamaan yltäkylläisesti pitkin poskia.
Toivottavasti hallitus pystyy ennen juhannusta tekemään sellaisiakin päätöksiä, joita ei heti seuraavalla viikolla tarvitse pyyhkiä pois.

kunskap i botten då han reste över oceanen. Men
statens tjänstemän hade i alla fall ingen kunskap
om vilken satellitnavigering regeringen använde
för att hitta siffrorna till sitt skattebeslutspapper.
Utdelningsskatteråddet påminner på många
sätt om den avskaffning av förmögenhetsskatten
som länkades till inpo-avtalet 2005. Denna gång
stötte ramavtalsförhandlingarna på grund och
kvar fanns en utdelningsskatterabatt som var särskilt gynnsam för gamla familjeföretag samt en
kraftig sänkning av företagsskatten till 20 procent. Denna gång kunde rabatten på utdelningsskatten inte motiveras med någon centraliserad

löneuppgörelse.
Ännu färskare krumbukter hittar vi inom regeringen när det gäller att reformera social- och
hälsovårdstjänsterna. Grundserviceminister Maria Guzenina-Richardson (SDP) och social- och
hälsovårdsminister Paula Risikko (Saml.) kan inte ens komma överens om med en hurdan arbetsgrupp man ska börja reda upp bland de lagar som
behövs för sote-reformen.
Vårens isande vind får varje snorfåra att flöda
över ner längs kinden. Förhoppningsvis kan regeringen före midsommar fatta också sådana beslut,
som de inte behöver radera genast följande vecka.

Snoret rinner

N

u, när det kalla vårsolen lyser för fullt, är
det skäl att forma om ett gammalt ordspråk. Den finska regeringen gör aldrig reträtt, den gör bara helt om och fortsätter framåt.
Riksdagsledamot Mikael Jungner (SDP) har
jämfört Jyrki Katainens (Saml.) regering med
Columbus, som av misstag upptäckte den amerikanska kontinenten. Upptäcktsresanden visste inte var han hamnat och i den meningen påminner
regeringens krumelurer kring vinstutdelningsbeskattningen om upptäckten av en okänd kontinent.
Historikerna misstänker dock att Columbus
kanske hade någon slags sjökarta eller nedärvd

Toiveita vain

E

räs työkaverini kertoi vuosia sitten jutelleensa toiveikkaana silloiselle tyttöystävälleen, että hänellä olisi ajatus siitä, miten vietettäisiin yhteinen ilta. ”Ajatus on ajatus”, oli ollut topakanoloinen vastaus.
Myös kansantalouden ohjaaminen on yritystä saada aikaan toivottuja seurauksia tekemällä kulloinkin oikeiksi arveltuja toimia. Se
voi joskus olla jopa hankalampaa kuin nuoren
miehen yritys hurmata. Molemmissa on aina
suuri mahdollisuus siihen, että homma menee
aivan mönkään tai tavoite toteutuu vain osittain.
Kehysriihen suurin rahapäätös ei ollut yllätys. Pitkin talvea myös ammattiliitoissa tiedettiin, että maan hallitus joka tapauksessa laskee yhteisöveroa. Tämän liikkeen uskotaan lisäävän työllisyyttä, kuten esimerkiksi Martti
Hetemäen johtama verotyöryhmä taannoin totesi. Järkeily tuntuu pitävältä: yritykseen jää
verokannan laskun ansioista enemmän voittorahaa, jota voidaan käyttää firman kasvattamiseen.
Samalla hallitus sekoili tehdessään päätöksiä yrityksestä ulos otettavien tulojen verotuksesta. Kovasti on asiasta kiivailtu, mutta
edelleen tosirikas saa tulonsa kevyemmällä verotuksella kuin köyhä. Tämä puolestaan on
faktaa. Toivomme toki, että myös tämä asiantila kannustaa toiveikkaita sijoittajia satsaamaan suomalaisyrityksiin.
Sopii siis toivoa, että yritysten työllistämiskyky paranee veroruuvin helpottaessa.
Maksoihan meidänkin työttömyyskassamme
maaliskuussa päivärahaa yli 22 prosentille jä-
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senistä. Emme pane pahaksemme, vaikka alalle syntyisi parikymmentä tuhatta uutta työpaikkaa. Työn teon määrähän on talousviisaidenkin mukaan maan menestyksen tae. Menestystä tarvitaankin, veihän veropäätös miljardin.
Sanotaan, että ratkaisujen kyytipojaksi tarvitaan vielä keskitetty, maltillinen työmarkkinaratkaisu. Tämän poliittisen tunnuksen tueksi 99 prosenttia taloustieteilijöistä esittää totena, että työihminen luo uusia työpaikkoja suostuessaan palkanalennukseen. Nollakorotuskaan ei riitä, ei edes yrityskohtaisesti sovittuna! Siis: Liian maltillinen ei koskaan voi olla.
Ajatus on ajatus. Ammattiliittojen ei
mielestäni pidä tehdä ratkaisuja, jotka perustuvat huteraan teoriaan tai pelkkään toiveeseen. Tässä mielessä liittokierros on hyvä
työkalu. Työntekijä- ja työnantajaliitot sopivat käytännöllisesti, minkä laatuisilla ja kokoisilla muutoksilla alan työehtoja kehitetään. Tässä sopimisessa otetaan hyvin huomioon alakohtaiset tarpeet sekä tasataan
alan yritysten kilpailutilannetta. Voidaan toki
omiin työehtoihin ottaa toimivia kohtia muiltakin aloilta, jos halutaan.
Ei liittokierroksellakaan aina saada aikaan niitä tuloksia, joihin pyritään. Teoria on
kuitenkin silloin lähempänä todellisuutta ja
ajatus voi tulla lihaksi. Suostuttelukin on luontevampaa.
Matti Harjuniemi
puheenjohtaja
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Miltä maailma näytti
rakentajan vinkkelistä
50 vuotta sitten?

Julkaisija

Rakennusliitto ry

Ulkomailla
2. huhtikuuta Euroopan yhteismarkkinoiden ministerineuvosto alensi yhteisiä ulkoisia tulleja
20 prosenttia laajan tuontitarvikevalikoiman osalta.
5. huhtikuuta Neuvostoliitto hyväksyi Yhdysvaltain ehdotuksen suoran puhelinlinjan rakentamisesta Moskovan ja Washingtonin välille. Puhelinlinjan toivottiin estävän ydinsodan
syttymisen vahingossa.
7. huhtikuuta Jugoslavia julistettiin sosialistiseksi tasavallaksi ja Josip Broz Tito
sen elinikäiseksi presidentiksi.
9. huhtikuuta Britannian
entinen pääministeri
Winston Churchill julistettiin Yhdysvaltain kunniakansalaiseksi.
10. huhtikuuta yhdysvaltalainen Tresher-ydinsukellusvene upposi Atlantilla.
15. huhtikuuta 70 000 ihmistä protestoi ydinaseita
vastaan marssimalla Lontoosta Aldermarstoniin.
20. huhtikuuta Espanjalainen kommunistijohtaja Julian Grimau teloitettiin
Madridissa hänen saatuaan
kuolemantuomion Espanjan sisällissodan aikaisista
rikoksista.
25. huhtikuuta Pohjoismaiden ulkoministerit tuomitsivat kokouksessaan Oslossa
antamassaan julkilausumassa Etelä-Afrikan harjoittaman apartheid-politiikan.
26. huhtikuuta Fidel Castro
saapui Murmanskiin 45 päi-

vää kestäneellä Neuvostoliitonmatkallaan.
Kotimaassa
1. huhtikuuta yhdysvaltalainen
jazzlaulaja Ella Fitzgerald ja
kanadalainen jazzpianisti Oscar Peterson saapuivat konserttimatkalle Suomeen. Twistin
maailmanennätys saatiin Suomeen samana päivänä.
12. huhtikuuta valmistumaisillaan ollut yhdeksänkerroksinen

asuintalo sortui Lahdessa rakennuksen betonivalussa olleiden vikojen vuoksi. Henkilövahingoilta vältyttiin.
20. huhtikuuta ravintolalakko
alkoi. Sitä kesti kaksi päivää
24. huhtikuuta kolme lentokonetta loukkasi Suomen ilmatilaa Kuhmossa.
29. huhtikuuta presidentti Urho
Kekkonen nimitti säveltäjä Joonas Kokkosen ja fyysikko Erkki Laurilan akateemikoiksi.
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Esitäytettyjen veroilmoitusten postitus on alkanut ja ne ovat perillä viimeistään huhtikuun lopulla. Jokaisen on tarkistettava esitäytetyn veroilmoituksensa
tiedot ja korjattava ne tarvittaessa.

Älä lahjoita rahaa valtiolle!
Tarkasta ja palauta esitäytetty veroilmoituksesi.
Kyösti Suokas

P

ostista sinulle on tipahtanut tai
kohta tipahtaa esitäytetty veroilmoitus vuodelta 2012. Esitäytettyyn lomakkeeseen on merkitty valmiiksi tiedot, jotka verottajalla
on jo viran puolesta hallussaan.
Muut tiedot lomakkeeseen on lisättävä.
Tarkasta ehdottomasti kaikki
esitäytetyn lomakkeen tiedot. Mikä-
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li sinulla on enemmän tuloja kuin
lomakkeeseen on merkitty, niistä on
syytä ilmoittaa. Muuten verottaja
saattaa myöhemmin hakea omiaan
korotusten kanssa.
Kaikki vähennykset, kuten ateriakorvaus-, matkakulu- ja työkaluvähennys on ehdottomasti merkittävä lomakkeeseen. Mikäli jotakin
vähennystä ei vaadi, sitä ei myöskään verotuksessa hyväksensä saa.
Erityisalalla työskentelevät
työntekijät kuten esimerkiksi timpurit, muurarit ja rakennusmiehet voivat vähentää matkakulut aina tulonhankkimiskuluna oman auton käy-

tön perusteella (0,25 euroa/kilometri) eikä vähennyksessä ole omavastuuta eikä ylärajaa. Työntekijät, joilla on varsinainen työpaikka, kuten
rakennustuoteteollisuudessa, vähentävät matkakulut verottajan ohjeiden
mukaan.
Kannattaa ottaa huomioon, että
pääsääntöisesti yli kahden vuoden
työskentely samassa tai hyvin lähellä toisiaan olevissa kohteissa muodostaa varsinaisen työpaikan myös
erityisalan työntekijöille. Verottaja
voi muuttaa verotuksen takautuvasti
jopa työskentelyn alusta alkaen samanlaiseksi, kuin varsinaisilla,

kiinteillä työpaikoilla työskentelevillä on.
Oman auton käyttö ei silloin ole
enää itsestäänselvyys ja matkakuluihin tulee omavastuu ja yläraja.
Oikeus ateriakorvausvähennykseen
myös poistuu. Kahden vuoden laskennan katkaisee vain yli kuuden
kuukauden poissaolo työkohteesta,
jonka aikana tehdään ainakin päivä
töitä muualla.

Ateriakorvaus ei
tule automaattisesti
Erityisalan työntekijälle myönne-
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tään tulonhankkimisvähennyksenä
ateriakorvauksen (9,00 euroa vuonna 2012) suuruinen vähennys työpäivää kohden, jos työntekijällä ei
ole varsinaista työpaikkaa ja työnantaja ei ole järjestänyt tai kustantanut työpaikkaruokailua. Pitkiltä
työpäiviltä voi hakea kaksinkertaista ateriakorvausvähennystä. Tämä
vaatimus ei välttämättä mene aina
kivuttomasti läpi.
Tilapäisissä reissuhommissa
olevat voivat hakea suurempaakin
24 euron tulonhankkimisvähennystä, mikäli työnantaja ei ole maksanut päivärahaa. Tätäkin kannattaa
hakea, vaikka vaatimuksen läpimeno saattaa olla takkuista. Se voi
kuitenkin onnistua, jos pystyy uskottavasti perustelemaan, mistä lisääntyneitä elantokustannuksia on
syntynyt.
Työkalujen hankkimisesta aiheutuneet kulut vähennetään tulonhankkimiskuluna joko siten, että vähennys suoritetaan ostettujen työkalujen kuittien perusteella tai vähentämällä suoraan se sama summa,
jonka työnantaja on maksanut korvausta omien työkalujen käytöstä.
Tätä jälkimmäistä menettelyä eivät
valitettavasti kaikki verotoimistot
hyväksy.

Palautukselle voi
hakea jatkoaikaa
Esitäytetty lomake on palautettava
verotoimistoon sen mukaan, mikä
palautuspäivämäärä lomakkeeseen
on merkitty. Useita tietoja voi antaa
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Miksi työttömyyspäivärahasta
maksetaan enemmän veroa?
Palkkatulojen verotus on lievempää kuin työttömyyspäivärahan
verotus. Palkkatuloista tehdään
viran puolesta tai verovelvollisen
vaatimuksesta erilaisia vähennyksiä. Osa ansiotuloista tehtävistä
vähennyksistä myönnetään vain
palkansaajille. Etuuksista ja eläkkeistä näitä vähennyksiä ei saa.
Ansiopäivärahan verotus
lähtee kuitenkin ansiotulon pohjalta. Työttömyyskassa tekee ansiopäivärahasta ennakonpidätyksen. Ennakonpidätysprosenttina
työttömyyskassa käyttää palkkatulon verokortin veroprosenttia,
jota korotetaan kahdella prosenttiyksiköllä. Silloin kun maksetaan ansiopäivärahan korotettua
ansio-osaa tai muutosturvan ansio-osaa, ennakonpidätysprosenttia korotetaan neljällä prosenttiyksiköllä.

verottajalle myös netin välityksellä. Tarvittaessa verotoimistosta voi
hakea palauttamiselle jatkoaikaa.
Kuitteja lomakkeeseen ei liitetä,
mutta kuitit esimerkiksi ostetuista
työkaluista on säilytettävä kuusi
vuotta. Samoin on kuusi vuotta pidettävä tallessa kirjanpitoa työkoh-

Ansiopäivärahan ennakonpidätysprosentti on kuitenkin aina
vähintään 20 prosenttia. Työttömyyskassa saa tiedon palkkatulon veroprosentista suoraan Verohallinnosta.
Ansiopäivärahaa varten voi
tilata uuden verokortin. Silloin
työttömyyskassa käyttää verokortin mukaista ennakonpidätysprosenttia. Päivärahaa varten
haettu verokortti on laitettava alkuperäisenä päivärahahakemuksen liitteeksi.
Työttömyyskassa toimittaa
Verohallintoon tiedon maksamastaan päivärahasta sekä ennakonpidätyksestä. Ne näkyvät esitäytetyssä veroilmoituksessa.
Tarkista tiedot ja tee niihin tarvittavat korjaukset veroilmoituksen
ohjeiden mukaisesti.

teista, ajetuista työmatkoista ja
työpäivistä. Jos tietoja ei säilytä,
niitä on jälkeenpäin erittäin hankala selvittää ja muistaa. Jos verotuksessa on epäselvyyksiä, kannattaa
rohkeasti soittaa omaan verotoimistoon. Virkailijat auttavat aivan
mielellään.

TEE KORJAUS
KALENTERIISI!
Postissa liitolta saamasi
2013 kalenterin viikko 17 on
mennyt painossa sekaisin.
Oikeat päivät ovat:
maanantai 22.4.
tiistai
23.4.
keskiviikko 24.4.
torstai
25.4.
perjantai
26.4.
Pahoittelemme painossa
syntynyttä virhettä.
Työehtoasioiden
palvelunumero on myös
virheellinen, oikea numero
on 020 690 232

Rakennusliiton jäsenet voivat
kysyä verotukseen liittyviä asioita
myös toimitsijoilta. Kaikki Rakennusliiton toimitsijat hallitsevat hyvin keskeisimmät verovähennyksiin
liittyvät asiat ja pystyvät tarvittaessa
auttamaan oikaisuhakemusten ja valitusten teossa.
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YIT:n Infrapalveluiden päätoimisen
työsuojeluvaltuutetun ja toisen polven mainarin
Hannu Suursalmin ohi Kehäradan tunnelityömaalle
Ruskeasannassa pääsee vain hyväkuntoisia
dieselajoneuvoja.

Dieselpakokaasut lisäävät
syöpäriskiä tunnelityössä
Miksi pakokaasun rajaarvo on matalampi Ruotsissa, YIT:n päätoiminen
työsuojeluvaltuutettu
Hannu Suursalmi ihmettelee.
Riitta Malve-Tamminen, teksti ja
kuvitus

T

unnelityömailla on elintärkeää huolehtia ilman laadusta. Viime kesänä maanalaiset
rakentajat saivat lisää murehtimista,
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kun WHO, Maailman terveysjärjestö siirsi dieselpakokaasun syöpävaarallisten aineiden ensimmäiseen
luokkaan, mikä merkitsee, että aine
on haitallinen.
– Päätös aiheuttaa paineita antaa dieselpakokaasulle HTP-raja-arvo Suomessa. Silloin dieselpakokaasuja ryhdytään mittaamaan työpaikoilla, kertoo työympäristön kehittämisen tiimipäällikkö Tiina Santonen Työterveyslaitokselta.
Sosiaali- ja terveysministeriö
määrittelee kemikaalien HTP eli
haitalliseksi tunnettu pitoisuus -arvot Suomessa. Euroopassa ainakin
Ruotsissa ja Sveitsissä on jo raja- tai
ohjearvot dieselpakokaasulle.

– Dieselpakokaasu on monen
aineen seos. Sen pienet hiilihiukkaset, joiden ympärille on kiinnittynyt karsinogeenisia yhdisteitä, aiheuttavat syöpää. Siksi Työterveyslaitos pitää näitä hiukkasia eli alkuainehiiltä tarkimpana mittarina.
Apuna käytetään Sveitsin ohje-arvoa, sataa mikrogrammaa kuutiometrissä.
– Kannustamme urakoitsijoita
hyvään työhygieniaan, joka on lakisääteistä tasoa parempi. Kun meiltä
tilataan tunnelin ilmanlaadun selvitystä, suosittelemme dieselpakokaasujen mittausta. Mutta tilaaja ei valitse sitä, koska se ei ole pakollinen,
Santonen huomauttaa.

YIT:n Kehäradan Ruskeasannan
työmaan työsuojeluvaltuutettu ja
kirvesmies Nalle Mattson huomaa,
että tunnelin ilmanlaatu heikkenee,
kun tuuletus pysäytetään pakkaspäivinä. – Tuulettimet saisivat olla kyllä
päällä. Mutta mitään hätää ei ole
mittausten perusteella, koska
raja-arvot eivät ylity.
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– Maahantuoja kurssitti meidät käyttämään monikaasumittaria. Mittaus
suoritaan käden mitan päässä omasta hengityksestä, ettei se vaikuta arvoihin,
YIT:n päätoiminen työsuojeluvaltuutettu Hannu Suursalmi kertoo.

kyllä alkuainehiilenkin mittaaminen kiinnostaa työntekijöitä, jos se
kerran kertoo syöpäriskistä. Toivottavasti siitä saadaan lisää tietoa,
huolehtii Suursalmi.
Työsuojeluvaltuutetulla on uusi
Dräger-monikaasumittari, joka kertoo häkäkaasun, rikkidioksidin ja
hiilidioksidin lisäksi typpidioksidin
pitoisuuden.
– Entiseen verrattuna tämä on
helppokäyttöinen ja luotettavana.
Laite hälyttää, kun siihen asetettu
raja-arvo ylittyy. Niin ei ole käynyt
missään tunnelissa näiden ensimmäisien kuukausien aikana.

Koneenkuljettaja ja rakennusmies Eero Levällä on kokemusta maan alla
työskentelystä yli 40 vuoden ajalta, mutta vasta nyt työ verottaa terveyttä.
– Astma on alkanut vaivaamaan ja olen menossa sen takia lääkäriin, Levä
kertoo Kehäradan tunnelityömaan suulla Ruskeasannassa.

Sen seurauksena Työterveyslaitokselle ei kerry tietoa dieselpakokaasujen pitoisuuksista tunnelityömailla. Ulkomaiset tutkimukset sen
sijaan osoittavat, että tunnelitöissä
altistutaan edelleen merkittävästi
dieselpakokaasuille. Monissa mittauksissa raja-arvot ovat ylittyneet
reippaasti.

Alkuainehiilen mittaus
vaati asiantuntijan
Toinen dieselpakokaasun yhdiste, jota Santosen mukaan kannattaa mitata, on typpidioksidi NO2. Se aiheuttaa hengitysteiden tulehduksia sekä
lisää sepelvaltimotautia sairastavien
sydänoireita.
NO2:ta on myös räjäytyskaasuissa, mutta dieselpakokaasuissa
sitä on runsaammin. Ruotsissa typpidioksidi on tärkeä mittari, kun
selvitetään dieselpakokaasun pitoisuutta.
– Nyt typpidioksidin HTP-arvo
on 3 ppm (miljoonasosan pitoisuus),
mutta sen pitäisi olla alhaisempi, todennäköisesti 1 ppm, kuten Ruotsissa. Alentamisesta on keskusteltu
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EU:ssa ja yhteistä arvoa mietitään
muiden Pohjoismaiden kanssa.
Työntekijöiden ärsytysoireet silmissä ja kurkussa, huono näkyvyys
sekä pinnoille laskeutunut noki kertovat korkeasta dieselpakokaasun pitoisuudesta. Silloin on Santosen mukaan viimeistään ryhdyttävä mittauksiin ja tilanteen korjaamiseen.
Kaikilla tunnelityömailla seurataan ainakin häkäkaasun ja hapen
pitoisuutta. Hyvä monikaasumittari
ilmoittaa myös typpidioksidin pitoisuuden, josta on apua dieselpakokaasun määrittelyssä. Alkuainehiilen pitoisuuden määrittämiseen tarvitaan asiantuntijaa.
– Pistokokeita luotettavammin
altistuksesta kertoo työpäivän mittainen ilmanäytteiden kerääminen.
Altistumista dieselpakokaasuille vähennetään parhaiten hyvällä ilmanvaihdolla tunnelissa, pakokaasujen suodatuksella ja ajoneuvojen
huollolla.

Mittaussuositus yllättää
Koneenkuljettaja Eero Levä mittaa
tavallisesti ilmanlaadun YIT:n Ke-

Käryttävät ajoneuvot
poistetaan
Monikaasumittari näyttää vain
vähäistä hiilidioksidin pitoisuutta
YIT:n toimistossa, maan alla arvot
ovat toiset.

häradan tunnelityömaalla Ruskeasannassa ennen kuin muut pääsevät
töihin. Myös työnjohtajat mittaroivat ilmanlaatua päivittäin.
Lisäksi kokopäivätoiminen työsuojeluvaltuutettu Hannu Suursalmi tarkistaa ilman säännöllisesti
kuten muillakin YIT:n tunnelityömailla ja kirjaa tulokset mittauspöytäkirjaan.
Tunnolliselle työmaalle ja työsuojeluvaltuutetulle on kuitenkin
yllätys, että Työterveyslaitos suosittelee mittamaan tunneli-ilmasta
myös dieselpakokaasun pitoisuutta
alkuainehiilestä ja typpidioksidista.
Liikennevirasto edellyttää urakkaohjelmassaan vain hiilidioksidin,
hiilimonoksidin ja hapen pitoisuuksien seuraamista radon-mittausten
ohella.
– Typpidioksidia seurataan jo
uusilla monikaasumittareilla. Mutta

Mittariin on säädetty typpidioksidin
kohdalle raja-arvo 3 ppm. Suursalmi
hämmästyy, kun kuulee raja-arvon
olevan Ruotsissa vain 1 ppm.
– Kyllä meillä pitäisi olla sama
arvo, jos se on työntekijöiden kannalta turvallisempi, Suursalmi ihmettelee.
Työsuojeluvaltuutetulla on
myös laite, jolla hän mittaa pakokaasun pakoputkesta, kun ajoneuvo
tai työkone tulee ensimmäisen kerran työmaalle. Ne lähetetään huoltoon, jos arvot ylittyvät.
Ruskeasannassa tosin kerrotaan, että joidenkin aliurakoitsijoiden vanhat, käryttävät dieselajoneuvot kiinnittävät muutenkin huomiota ja ne poistetaan työmaalta heti.
Suursalmi teki Siikarantaopiston Työelämän asiantuntija -kurssilla lopputyönsä tunnelien tuuletuksesta
– Tuulettimien tehot ja ilmanlaatu maan alla ovat parantuneet entisestä paljon. Koskaan ei kuitenkaan päästä ulkoilman raikkauteen.
Maan alla ei kannata olla koko kahdeksaa tuntia, vaan noin kahden tunnin välein on käytävä ylhäällä haukkaamassa happea.
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Satu Mäkisen mielestä teoriaosuus olikin yllättäen helpointa erikoisammattitutkinto-opinnoissa. Lukuhommat pystyi myös tekemään kotona omalla ajallaan.

Erikoisammattinainen
Lahtelainen rakennussiivooja Satu Mäkinen
hommasi itselleen erikoisammattitutkinnon.
Jukka Nissinen

N

Runsasluminen talvi on piilottanut
lautatavaraa kinoksiin.
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CC:n vantaalaisella kerrostalotyömaalla huomaa,
kuinka äkillinen lumentulo
ja kovat pakkaset haittaavat rakennussiivoojan työtä.
– Olen siivoskellut rakennusjätteitä sitä mukaa tontilta pois, kun ne
ovat paljastuneet lumen alta, rakennussiivooja Satu Mäkinen kertoo.
Mäkisellä on kanttia sanoa, miten rakennustyömaa pidetään siistinä. Takana on reilun 22 vuoden työkokemus rakennusalalta ja sen päälle tuore talonrakennusalan erikoisammattitutkinto. Juuri ennen joululomille lähtöä Mäkinen sai tiedon,
että joulukuussa tehdyt näyttötyöt ja
marraskuussa jätetyt kirjalliset teh-
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Kouluttautumalla

verkostoitumista
varmuutta
voimaa
Luottamusmiehet

13.-17.5. Peruskurssi, Nurmijärvi

Työsuojeluvaltuutetut

13.-17.5. Peruskurssi, Nurmijärvi

Järjestökoulutus

25.-26.5. Raksanuorten lehdentekokurssi, Siikaranta

Yhteysmieskoulutus

seuraavat kurssit syksyllä
Alueiden iltapäivän luottamushenkilö- ja
ammattialakohtaiset koulutukset löydät
kotisivujen kalenterista.
www.rakennusliitto.fi

– Pölynhallinta nousee tärkeämmäksi tässä vaiheessa rakennusprojektia,
Satu Mäkinen muistuttaa.

tävät on hyväksytty tutkintotoimikunnassa. Mäkinen on ensimmäisiä rakennussiivoojia, jolla on uusien tutkintovaatimusten mukainen
erikoisammattitutkinto.
Työmaan edetessä rakennussiivoojan työnkuva muuttuu koko
ajan.
– Kalusteasennukset ja laatoitukset on melkein kokonaan tehty.
Ollaan jo loppusuoralla, roskan
määrä vähenee, Mäkinen kuvaa.
Romumäärän vähetessä merkittävämpään rooliin nousee pölynhallinta. Se on Mäkiselle teoriapuoleltakin tuttua, sillä hän teki Siikarannassa ammattitutkinnon lopputyön juuri pölynhallinasta.
Rakennussiivoojan työ näkyy
suoraan TR-mittausten tuloksissa.
Numerot ovat numeroita, mutta
siisti työmaa on aina turvallisempi
työpaikka kaikille mestalla pieksäytyville duunareille.

Työkokemusta
aivan tarpeeksi
Kaikki eivät kuitenkaan taputa
kannustavasti Mäkisen suoritukselle. Erään pörssissä noteeratun rakennusyhtiön työsuhdeasioista vastaavan päällikön mielestä rakennussiivoojan erikoisammattitutkinto lohkeaa liian helpolla.
– Miksi rakennussiivooja saisi
sen helpommin? Olen tehnyt samat
perustutkinnot ja ammattitutkinnot
kuin kirvesmiehetkin. Samoissa
kokeissa istuessa mietin, missäköhän minä näitä tietoja oikein tarvitsenkaan, Satu Mäkinen ihmettelee.
Suuria yllätyksiä opintojen teoreettinen puoli ei tuonut. Parinkymmenen työvuoden aikana rakentaminen on ehtinyt tulla jo sen
verran tutuksi.
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Mäkisen omat esimiehet ovat
suhtautuneet myönteisesti erikoisammattitutkinnon läpiviemiseen.
Työkaverit ja etenkin kirvesmiehen
hommia paiskiva aviomies ovat
kannustaneet ja tukeneet opintojen
loppuunviemisessä.
– Minulle vakuutettiin, että
pystyn tutkinnon tekemään. Lopulta otin yhteyttä Siikarantaan ammattitutkinnoista vastaavaan Ahosen Anteroon. Teimme lokakuussa
2011 paperit tutkinnon suorittamisesta, Mäkinen muistelee.

Teoria olikin
helpoin rasti
Sitten tulikin opintoihin hitaampi
vaihe. Mäkisestä tuntui, että aina
oli jotain kiireellisempää tekemistä. Etenkin talvihämärissä kun tuli
työmaalta kotiin, arki-illat tuntuivat loppuvan aina kesken.
– Lopulta Ahonen rupesi soittelemaan ja potkimaan persuuksille,
että tätä ei voi enää venyttää. Sain
siitä apuja, etenkin kun sain pinkin
opintokansion, Mäkinen nauraa
kunnon inhokkiväristä mappia
muistellessaan.
Lopulta teoriaopinnot oli hakattu kasaan marraskuussa viikkoa
ennen määräaikaa.
– Kun olin saanut teoriaosuuden tehtyä, se tuntuikin helpoimmalta osalta. Minulla meni yhden
työviikon illat sen tekemiseen.
Sen jälkeen tutkinnon vastaanottajat tulivat työmaalle katsomaan
näytöt joulukuussa. Mäkisen mielestä lisäopiskelukin voisi kiinnostaa.
– Erikoisammattitutkinnon
opiskelun hyvä puoli perus- ja ammattitutkintoon verrattuna oli se,
että EAT:a tehdessä ei tarvinnut
lähteä koulunpenkille istumaan.

Ilmoittautumiset viimeistään 3 viikkoa ennen kurssia skannattuna
ay-koulutushakemuksella: koulutus@rakennusliitto.fi
tai: Rakennusliitto/kurssisihteeri, PL 307, 00531 Helsinki

Hei rakentaja, hyödynnä

LOMAETUSI
Hotelli Siikarannassa!

Soita ja
ra
va a lomasi
puh. (09) 867 971

Hotellivuorokausi
täysihoidolla vain

Vietä unohtumaton loma ja nauti kevään
tunnelmasta Hotelli Siikarannassa
Nuuksion kansallispuiston upeissa
maisemissa vain 30 minuutin ajomatkan
päässä Helsingistä.

34

€
1 hlö/
vrk/2 hh

Etuhinta koskee myös perheenjäseniä, 6 -16 v. lapset
puoleen hintaan samassa huoneessa vanhempien kanssa.
Etu koskee Rakennusliiton työssä olevia ja työttömiä jäseniä,
jäsenkortti esitettävä saapuessa. Yhden hengen huonelisä 20 €/vrk.
Lisäveloitus Äitienpäivälounaasta 20 €/aikuinen ja 5 €/lapsi.

HOTELLI SIIKARANTA
NARUPORTINTIE 68, 02860 ESPOO | PUHELIN (09) 867 971
MYYNTI@SIIKARANTA.FI | WWW.HOTELLISIIKARANTA.FI
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Oulun jättimäinen monitoimitalo
on kuin Nuuskamuikkusen hattu
”Hyvä, että me rakentajatkin tiedämme, mitä
olemme tekemässä.”
Seppo Korhonen, teksti ja kuvat

-O

npa hyvä, että meille rakentajillekin selvisi, mitä
me olemme täällä tekemässä, hymähti Lemminkäisen kirvesmies Kalevi Kynkäänniemi
kuultuaan arkkitehdin selvityksen,
millainen rakennus Oulun Kastelliin nousevasta monitoimitalosta
loppujen lopuksi tulee.
Valmistuttuaan neljästä moduulista koostuva rakennus tuo mieleen
Muumipeikoista tutun Nuuskamuikkusen hatun.
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Lemminkäinen aloitti viime kesänä 1 500 lapselle ja nuorelle tarkoitetun jättimäisen Kastellin monitoimitalon rakennustyöt. Talon pinta-ala on peräti 23 000 neliötä.
Hyrräksi nimettyyn rakennukseen tulee päiväkoti, peruskoulu ja
lukio sekä aikuislukio, kirjasto, auditorio, nuorisotila ja neljä liikuntasalia. Suurimmassa, runsaan 1 500
neliön liikuntasalissa voidaan pelata
salibandya, koripalloa ja lentopalloa
SM-tasolla.
Tällaista tilaa ei Oulussa ole
aiemmin ollut.
– Katsomo tulee 900 hengelle ja
tarvittaessa katsojamäärää voidaan
kasvattaa tuhanteen, kertoo työmaan
vastaava mestari Esko Erkkilä.
Kustannusarvio on 86 miljoonaa euroa, josta Lemminkäisen in-

vestointivaiheen osuus on 42,5 miljoonaa. Lemminkäinen tekee kiinteistön elinkaarimallin mukaan eli
rakennusliike vastaa ylläpidosta ja
huolloista sekä ruokahuollosta 25
vuoden ajan. Tämän jälkeen rakennus siirtyy tilaajan, Oulun kaupungin, haltuun.
Erkkilän mukaan urakka tehdään kerralla valmiiksi. Maaliskuussa oli menossa työmaan runkovaihe.
– Runko on valmis huhti-toukokuun vaihteessa ja vesikatto kesäkuun loppuun mennessä, Erkkilä
kertoo.

ki, joilla on lomaoikeus, pääsevät pitämään kesälomansa yhdellä kertaa
heinäkuussa, kuten ennen muinoin
rakennustyömailla oli tapana.
– Näin ei tule katkoja, joita tulee väkisin, kun lomia pidetään pätkissä. Työtä voi suunnitella eteenpäin, eikä pakka mene sekaisin,
Erkkilä perustelee käytäntöä.
Tavoitteena on, että oppilaat
pääsevät aloittamaan koulunsa uusissa tiloissa 2014.
Maaliskuussa työmaalla oli
töissä satakunta työntekijää, joista
Lemminkäisen omia miehiä oli reilu puolet.

Lomat keskitetty
heinäkuuhun

”Paljon vinoja kulmia”

Tämän jälkeen toteutuu monien rakentajien pitkäaikainen toive; kaik-

Kirvesmiesten nokkamies ja Lemminkäisen Oulun alueen työsuojelu-
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Nokkamies sienimetsässä. Lemminkäisen Oulun alueen työsuojeluvaltuutettu Mika Matala sienen muotoon valettujen
kannatinpilareiden keskellä.

Se vanhin työntekijä oli muuten
Kynkäänniemen tietämän mukaan
häntä puoli vuotta vanhempi.
– Joku mittamies, hän sanoi.
Kynkäänniemi oli tyytyväinen,
että vielä tämän ikäinen huolittiin
töihin. Työtä hän on kertomansa
mukaan tehnytkin koko yli 40-vuotisen uransa.
– Ei ole pitkiä työttömyysjaksoja ollut, Kynkäänniemi kertoi.

Pakkanen ja
viima riesana

Kastellin monitoimitalossa riittää
kaarevaa kattoa ja alas vedettyjä
räystäitä.

Kirvesmies Kalevi Kynkäänniemi oli tyytyväinen arkkitehdin havainnekuvien
avulla tekemään selvitykseen, millainen 23 000 neliön monitoimitalosta tulee.
– Tällaisia selvityksiä voisi olla muillakin rakennustyömailla, hän toivoi.

valtuutettu Mika Matala kertoo, että mitään ylitsepääsemätöntä ei työmaalla ole tullut eteen. Siitäkään
huolimatta, että kaikki on vähän vinossa.
– Onhan tämä sellaista sekarakennetta, on kattotuolia ja pukkikattoa sekä vinoja elementtejä. Niissä
on ollut paljon muuta kuin 90 asteen
kulmia, joten mittamiestä on tarvittu tosi paljon, Matala kertoo.
– Anturoiden asennuksessakin
oli vinopäitä joka paikassa, hän lisää.
Arkkitehdin aivoituksille ei
kuitenkaan voi mitään. Niiden mukaan on mentävä.

niemelle monitoimitalon työmaa on
ollut melko kaltevaa.
– Katto on niin kalteva, että
siellä saa huolella rimpuilla. Mitään
ei ole sattunut, hän selvittää, mutta
koputtaa varmuuden vuoksi ruokatilan pöytää, jonka äärellä hän kuuntelee muiden rakentajien kanssa rakennuksen suunnitelleen arkkitehtitoimiston edustajan selvitystä.

katot nousevat asteittain korkeuksiin
niin että ne tuovat mieleen kuuluisan
satuhahmon.
– Joka osan päälle nousee Nuuskamuikkusen hattu, Saarelainen
kertoi.
Runollisesti ilmaistuna Hyrrä
on orgaaninen kokonaisuus, luonteeltaan persoonallinen, lämmin ja
herkkä.

”Räystäitä mietitty
tosi paljon”

Työmaan toiseksi
vanhin ilahtui

Helsinkiläisen arkkitehtitoimisto
Lahdelma & Mahlamäki Oy:n arkkitehti Petri Saarelainen kertoi, että kaltevilla katoilla ja mahdollisimman alas vedettävillä räystäillä saadaan vaihtelua ja veistoksellisuutta.
– Räystäsrakenteita on mietitty
tosi paljon, mutta kuulemani mukaan niitä tekemään on tulossa hyvät peltimiehet, Saarelainen totesi.
Hänen mukaansa neljästä osasta
koostuva rakennelma antaa kylämäisen vaikutelman. Jokaisen osan vesi-

Arkkitehdin tietoisku rakentajille oli
harvinaista herkkua. Ainakaan monitoimitalon työmaan työntekijät eivät ole aiemmilla työmailla tällaista
piirustuksia tukevaa tietoa saaneet.
Työmaan toiseksi vanhin työntekijä, 60-vuotias kirvesmies Kalevi
Kynkäänniemi oli tyytyväinen tietoiskuun, eikä hän pannut pahakseen, vaikka muillakin työmailla
tehtäisiin samoin.
– Nytpähän minäkin tiedän, mitä olen tekemässä, hän murjaisi.

”Huolella
saa rimpuilla”
Kalevi Kynkäänniemi on tehnyt työmaalla kattotöitä. Rakennusalalla
1972 lähtien ollut Kynkäänniemi tuli Lemminkäisen työmaalle marraskuussa.
Aikaisemmin hieman suorempiin linjoihin tottuneelle Kynkään-
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Kulunut talvi on ollut ankara ja pitkä työmaan rakentajille. Kynkäänniemi kertoo pitäneensä kolme pakkaspäivää, jolloin pakkanen oli kiristynyt 25 asteeseen.
– Ne olivat ennen joulua ja tammikuussa, hän muisteli.
Jutuntekohetkellä oltiin jo maaliskuun puolenvälin tuolla puolen ja
aurinkokin paistoi kirkkaalta taivaalta. Paljon se ei kuitenkaan lämmittänyt, siitä piti huolen kylmä viima.
– Helmikuun pakkaset alkoivat
maaliskuussa. On tämä ollut ankara
talvi, kirvesmiesten nokkamies Mika Matala huokaisi.
Työmaatoimiston ulko-ovessa
olevassa lapussa kerrottiin, että työmaalla oli työskennelty ilman tapaturmia 195 päivää. Jotain oli kuitenkin tapahtunut.
– Ensimmäisen kolmen kuukauden aikana sattui kolme tapaturmaa, vastaava mestari Erkkilä kertoo.
Kaksi ensimmäistä sattui työmaalla käyneille opiskelijoille.
– Toinen löi lekalla sormeensa
ja toinen reväytti pohkeensa mennessään anturamonttuun, Erkkilä
selvittää.
Kolmas sattui Mika Matalalle,
kun naula meni kämmenestä läpi.
Käsi kuntoutui pian. Sattuuhan sitä
ts-valtuutetullekin.
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”Sullahan on ihan hyvä
palkka naismaalariksi”
Tasaarvoasiat kuumensivat tunteita Rakentajanaisten kurssilla.

Johanna Hellsten

O

tsikon lause on suoraan työn
antajan suusta. Näin sanot
tiin kokeneelle naismaalaril
le, joka meni pyytämään lisää lik
saa. Eikä tarina ole ainutlaatuinen.
Sen sai huomata Siikarannassa jär
jestetyllä naiskurssilla maaliskuun
lopussa. Tasaarvoinen palkkaus ja
tasaarvo yleensäkin herätti vilkasta
keskustelua kurssin aikana.
Tasaarvoasioista kurssilaisille
kertoivat sekä Palvelualojen ammat
tiliitto PAMin puheenjohtaja Ann
Selin että Rakennusliiton työehto
toimitsija Markus Ainasoja. Vaik
ka esimerkiksi nais ja miesmaala

reiden palkat ovat huomattavasti lä
hempänä toisiaan kuin monella
muulla alalla, ei naisen euro ole
edelleenkään euro vaan 94 senttiä.
– Ja naisen pitää olla viisi kertaa
pätevämpi kuin miehen, että pääsee
samalle palkalle, osallistujat totesi
vat.
Toinen hankaluus esimerkiksi
maalarinaisilla on siinä, että heitä ei
oteta mukaan urakkaporukoihin,
joissa tulotaso nousisi jo selvästi.

Miten päästään lähemmäs
palkkatasa-arvoa?
Viime vuosina normaaleita olleet
prosenttimuotoiset palkankorotuk

set eivät Ann Selinin mukaan korjaa
miesten ja naisten palkkojen eroja.
– Prosenttikorotukset eivät pie
nennä palkkaeroja vaan jyrkentävät
niitä entisestään. Euromääräiset ko
rotukset tuntuisivat eniten juuri pie
nipalkkaisten kukkarossa ja kaven
taisivat palkkaeroja, Selin kertoi.
Selinin mukaan tärkeää olisi
myös puhua palkoista avoimesti.
Paikalla olleiden rakentajanaisten
mukaan firmoissa ei tiedetä toisten
palkkatasoja, eivätkä saatavilla ole
vat palkkatilastot oikein kerro mi
tään.
– Niin kauan kuin me salaam
me palkkojamme, muutosta ei tule.
Palkkaeroja pitää varmaankin olla,

PAMin puheenjohtaja Ann Selinin
mukaan prosenttikorotuslinja ei
palvele pienipalkkaisia naisia.

mutta niiden erojen syiden on oltava
läpinäkyviä, niin että ihmiset voivat
itse päättää, ovatko perusteet oikeu
denmukaisia, Selin sanoi.
Rakentajanaisten mukaan työ
paikoilla puhutaan huonosti pal
koista.
– En minä tiedä, mitä saman fir
man miehet tienaavat, moni totesi.

Naiset aktiivisemmin
mukaan toimintaan

Yhtenä ohjelmanumerona kurssilla oli ensiaputaitojen opettelu. Kaikille tuttu Anne-nukke saa elvytystä.
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– Jos epäilee, että saa vähemmän
palkkaa kuin miespuoliset kollegan
sa, pitää pyytää firmalta palkkatilas
toja. Vähän ujosti ovat luottamus
miehet niitä firmoissa kyselleet, se
kä miehet että naiset, Markus Ainas
oja sanoi.
Ainasojan mukaan liitossa on
tehty töitä palkkarakenteen uudista
miseksi.
– Esimerkiksi käy se, että saim
me neuvoteltua aikoinaan läpi sen,
että ammattitutkinto vaikuttaa ko
rottavasti palkkaryhmään. Naiset
tekevätkin paljon ammattitutkintoja
ja se tuntuu valitettavasti olevan ai
noa tapa päästä samoille palkoille
kuin miehet.
Ainasojan mukaan naisia olisi
myös saatava enemmän aktiiveiksi
liittoon.
– Jos hallituksessa, valtuustossa,
ammattijaostoissa ja testyöryhmis
sä ei ole riittävästi naisia, eivät heille
tärkeät asiat tule esille. Liiton halli
tuksessa on onneksi kaksi naista.
Mitä muuta Rakennusliitto sit
ten voi naistensa eteen tehdä?
– Tasaarvolain toteutumisessa
pitäisi olla tiukempi; sama työ, sama
palkka. Niitä riitoja tulee tosi vähän
liittoon, ehkä yksi vuodessa. Mei
dän lakimiehemme kyllä niitä mie
lellään veisivät eteenpäin.
Rakennusliiton luottamusmies
koulutukseen aiotaan lisätä nyt
myös tietopaketti tasaarvosta.
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Susa Matson näytti Rakentajanaisille,
kuinka hauskaa salsa on.

Pienen ujostelun jälkeen lanteet
alkoivat liikkuivat villisti.

Ympäristövastaava pitää mestat kunnossa

J

ohanna Pakarinen toimii ym
päristövastaavana Skanskan
työmailla pääkaupunkiseudulla.
Skanska aloitti vuoden 2011 ke
väällä oppisopimuskoulutusohjel
man, jossa koulutettiin yli kymme
nen henkeä yhteistyössä Heltechin
ja Rotatorin kanssa vastaamaan
muun muassa ylimääräisen raken
nusmateriaalin ja pakkausmateriaa
lin kierrättämisestä työmaalla. Työ
ei ole rakennussiivoojan työtä,
vaan painottuu enemmän hallin
nointiin ja valistamiseen.
– Koulutus on osa talonraken
nuksen erikoisammattitutkintoa.
Suoritin saman tien koko tutkin
non, Pakarinen kertoo.
Pakarisen mukaan hänet on
otettu hyvin työmailla vastaan,
vaikka monelle onkin pitänyt selit
tää, mitä ympäristövastaava tekee.
– Ei minun ole tarvinnut perus
tella olemassaoloani, kun ihmiset
ovat nähneet, että työni auttaa muita.

Kierrätysasioiden lisäksi ym
päristövastaavan toimenkuvaan
kuuluu työmaan yleisen siisteyden
ja järjestyksen hallinta sekä eri
laisista työturvallisuusasioista
vastaaminen. Tällä hetkellä työ
maan pölynhallinta on ollut pal
jon esillä.
– Työmaan sisäilma vaatii vie
lä paljon kehittämistä ja joillakin
ympäristövastaavakollegoillani on
siihen hyviä uusia ajatuksia kehit
teillä, Pakarinen kertoo.

Riittävästi tietoa
Pakarinen oli ensimmäistä kertaa
mukana Rakentajanaisten kurssilla.
Kerta ei varmasti jää viimeiseksi,
sillä Pakarisen mukaan kurssi on
ollut erittäin kiinnostava.
– Tämä on myös todella hyvä
porukka, jossa on saanut uudenlai
sia näkökulmia työhön. Täällä on
myös tullut hirmuinen määrä uutta

tietoa sekä yleisemmistä asioista
että Rakennusliitosta.
Iltaohjelmaan Pakarinen ei
osallistunut, sillä hänellä oli lapsi
mukana kurssilla.
– Lapsen mukaan ottamisen
kannalta tämä oli aivan loistavasti
järjestetty. Pojallani on ollut niin
kivaa, että hän kysyi, voisimmeko
me vielä jäädä tänne, Pakarinen
sanoo.
Pakarinen piti yhtenä tärkeim
mistä kurssin sisällöistä palkka
asioiden laajaa käsittelyä.
– Oli hyvä, että täällä kerrot
tiin myös siitä, miten naisten huo
nommat palkat vaikuttavat myös
eläkkeisiin. Että se ei ole vain tämä
vuosi, tämä työpaikka, vaan että
siitä joutuu maksamaan vielä vuo
sien päästäkin.
Pakarinen ei ole vielä toiminut
luottamustehtävissä, mutta kuu
lemma kiinnostus niitä kohtaan on
nyt herännyt.

Johanna Pakarisen mukaan uudet
ympäristövastaavat on otettu hyvin
vastaan työmailla.

Liikunnanopettajasta putkimieheksi

Y

löjärveläinen Laura Ahola
vaihtoi vuosia sitten alaa lii
kunnanopettajasta putkimieheksi.
– Halusin tehdä jotain käsillä
ni. Mietin aluksi autoalaa, mutta
totesin, että tämä putkihomma on
näkyvämpää työtä, KVLTekniik
ka Oy:ssä putkiasentajana työsken
televä Ahola sanoo.
Ahola kertoo nauttivansa eni
ten oikein kunnon haastavista koh
teista.
– Sellaisista, joissa pääsee te
kemään alusta asti. Uudiskohde,
jossa jo alkuvaiheessa tehdään poh
javiemäreitä aina kylpyhuoneen ve
toihin ja kalusteisiin saakka.
Ahola on ollut nyt pari kuu
kautta lomautettuna. Ensimmäistä
kertaa eläissään. Se ei tunnu kival
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ta, mutta Ahola sanoo, että lomau
tuksen ei pidä antaa lannistaa.
– Kyllähän siinä joutuu katso
maan itseään peiliin ja miettimään,
että onko tehnyt jotain väärin. Ei
saa kuitenkaan jäädä siihen. Eteen
päin on mentävä ja on sitä ennenkin
menty. Vaikka läpi harmaan kiven.
Ahola on myös ensimmäistä
kertaa mukana naistapaamisessa.
– Olen saanut vielä paljon
enemmän irti tästä kuin odotin ja
meinaan olla mukana jatkossakin.
Aion myös aktivoitua liiton toi
minnassa. Täällä on mukavaa po
rukkaa ja hauskaa on ollut.
Ja aktiivisuutta kaivataan, mi
käli naisten asiat halutaan saada pa
remmin menemään läpi liitossakin.
– Mekin vaan puhutaan ja pu

hutaan, mutta nyt tarvitaan tekijöi
tä. Ei se keskenään puhuminen au
ta mitään.
Ahola on tällä hetkellä firman
varaluottamusmies. Kiinnostusta
luottamustehtäviin on tästä eteen
päinkin.
– Aion mennä pääluottamus
mieskurssille. Toivon olevani sel
laisessa tehtävässä tulevaisuu
dessa.
Ahola haluaa luoda työmaille
sellaisen hengen, että sinne on ki
va mennä töihin, ei ajaa pelkästään
naisasiaa.
– Hyvä henki työmaalla on hy
väksi kaikille. Se on työntekijöi
den etu siinä missä toimitusjohta
jankin.

Laura Ahola ei anna lomautuksen
masentaa. Hän painaa vaikka läpi
harmaan kiven.
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Jyri Vasamaa on tyytyväinen uusiin moderneihin tuotantotiloihin ja siihen, että työnantaja panostaa työsuojeluun ja työntekijöiden hyvinvointiin.

Uusi elementtitehdas aloitti Turussa
Helmikuun alussa Turun
Saramäessä toimintansa
aloittanut Mures Oy:n
elementtitehdas tuo alalle
kolmisenkymmentä uutta
työpaikkaa.

ilmoituksella. Huutoon vastattiinkin, sillä hakemuksia tuli peräti
170, joista eri vaiheiden ja haastattelujen jälkeen koulutukseen seuloutui 25 henkilöä.
Kahden kuukauden koulutuksen suoritti loppuun 22 henkilöä,
joista pysyvästi työllistyi 17. Osa
kurssilaisista oli työskennellyt
aiem min rakennusalalla, osa tuli
taas muilta aloilta.

Pekka Kuosmanen, teksti ja kuvat

K

oska elementtityöntekijöitä
ei kouluteta missään opinahjossa, oli Mures Oy:n
koulutettava työntekijänsä itse. Yhdessä ELY-, TE- ja aikuiskoulutuskeskuksen kautta yritys etsi alasta
kiinnostuneita muun muassa lehti-
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Motivoituneita
työntekijöitä
Niin pääluottamusmies Jyri Vasamaa kuin tuotantoinsinööri Tuomas Vähä-Jaakkolakin kehuvat
kilvan kurssilaisten motivaatiota ja
yhteishenkeä.

– Tosi hyvää, motivoitunutta ja
hyvähenkistä porukkaa, eikä turhia
poissaolojakaan ole ollut. Kaikki
työpaikan saaneet ymmärsivät myös
järjestäytymisen merkityksen ja
niinpä he ovatkin nyt Rakennusliiton jäseniä, Jyri Vasamaa kertoo.
Tuomas Vähä-Jaakkola yhtyy
pääluottamusmiehen kehuihin.
– Täytyy myöntää, että itsekin
kyllä vähän yllätyin miten hyvää porukkaa koulutettavaksi saimme, hän
sanoo ja viittaa juttuihin, mitä työllisyyskursseista maailmalla liikkuu.
Jyri Vasamaa pitää hyvänä asiana myös sitä, että koulutukseen valittiin eri-ikäisiä.
– Nuorimmat kurssilaiset olivat
juuri ammattikoulunsa päättäneitä
ja vanhin jossakin 50 vuoden nur-

killa. Tarkoitus on ottaa myös ammattikoulun rakennuspuolen opiskelijoita ensi kesänä kesätöihin ja koulunsa päättäviä pidempiaikaiseenkin työsuhteeseen.
Tuomas Vähä-Jaakkolan mukaan tuotanto on lähtenyt mukavasti käyntiin.
– Jo näin alkuvaiheessa elementtitilauksia on tullut kohtalaisesti ja sivutuotteena myytävää valmisbetoniakin on lähtenyt hyvin maailmalle.
Ei ole mitään syytä epäillä, ettei töitä
riittäisi myös tulevaisuudessa.
– Tällä hetkellä työntekijöitä on
runsaat kaksikymmentä, mutta lisääkin varmasti tarvitaan. Varovasti arvioiden lisätarve on neljän, ehkä
viiden työntekijän luokkaa, Tuomas
Vähä-Jaakkola arvioi.
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Elementin raudoitustyössä puurtava Monica Sammalsaari iloitsee uudesta työpaikastaan.
Nisse Peterssonin mukaan kahden kuukauden
koulutusjakso oli sisällöllisesti järkevä ja ammatin
kannalta tarpeellinen.

Jyri Vasamaa tarkkailee, miten jassikkaa ohjailevan Ismo Rautiaisen, vibraa käyttelevän Jari Waldenin
ja Aimo Mularin valutyö luonnistaa.

Siisteyteen panostetaan
Kun astuu ovesta halliin, ei uskoisi,
että kyseessä on betonielementtitehdas. Syystäkin voi siis sanoa, että
halli on siisti kuin leikkaussali,
myös avaruutta ja valoa riittää. Vasamaa allekirjoittaakin täysin työnantajan nettisivuilla olevan tekstin
jossa sanotaan, että ”tehtaalla on
käytössä uudet ja laadukkaat tuotantotilat, joissa on panostettu runsaasti työntekijöiden hyvinvointiin”.
– Täällä on henki johtoportaasta
työntekijöihin se, että pidetään paikat siistinä. Eihän tästä voi puhuakaan samana päivänä kuin entisestä
työpaikastani Ansion elementtitehtaasta. Olin todella hämmästynyt
tänne tultuani, miten täällä otetaan
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alusta asti myös työntekijät huomioon, suojavaatteetkin ovat viimeisen päälle, Jyri Vasamaa kehuu.

Työllisyyskurssi oli
järkevästi rakennettu
Kurssin päättymisen jälkeen varmistui työpaikka myös aiemmin rakennustöitä tehneelle Nisse Peterssonille sekä metallialalta siirtyneelle ja työttömyyden vuoksi ammattia
vaihtaneelle Monica Sammalsaarelle.
– Hyvältähän tämä tuntuu kun
jatkopesti tuli. Kun vielä lisäetuna
on mukava työporukka ja siisti ympäristö, niin mikäs tässä on ollessa,
Petersson rautoja sitoessaan tuumaa.
Samaa mieltä on Sammalsaari-

Tuomas Vähä-Jaakkola on tyytyväinen kurssilaisten
hyvään motivaatioon.

kin, joka on tosi iloinen uudesta työpaikastaan.
– Mahtava juttuhan tämä on.
Varsinkin kun ottaa huomioon, että
170 kurssille hakeneen joukosta juuri minä olin niiden harvojen joukossa, jotka saivat työpaikan, Monica
Sammalsaari iloitsee.
Petersson pitää kurssin sisältöä
järkevänä ja koulutusta tarpeellisena.
– Koulutukseen kuului kahden
viikon teoria- ja kuuden viikon työharjoittelujakso. Oppi oli tarpeen,
olihan moni kurssilainen sellainen,
joka ei ollut koskaan ollut rakennus- saati elementtialan töissä, eikä
tiennyt näistä hommista senkään
vertaa mitä itse tiesin, Nisse Petersson sanoo.

Vaikka koulutusjakso on jo
päättynyt, työnantajan on tarkoitus
käyttää porukkaa rakennustyömaalla tutustumassa elementtiasennukseen.
– Hieno juttu! Enhän ole ollutkaan elementtitehtaalla töissä kuin
27 vuotta ja nyt jo pääsen ensimmäistä kertaa paikan päälle katsomaan, miten ne elementit asennetaan paikoilleen, Jyri Vasamaa naureskelee.
Mistä sitten firman nimi Mures
on peräisin?
– Tietääkseni ensin ajateltiin nimeä murena, joka on latinaa ja tarkoittanee seinää. Mutta koska sitä
nimeä ei saatu käyttöön, väänsivät
firman perustajat sen muotoon mures, Jyri Vasamaa kertoo.
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No
tatuoi
vaikka
otsaasi!
Veronumeron on oltava
näkyvillä työmaalla.
Johanna Hellsten

N

yt kun veronumero tuli ihan
oikeasti pakolliseksi työ
mailla, olemme saaneet
nauttia isojenkin yritysten työnjohto
väen lausunnoista, jossa todetaan,
että ”Ei sitä tunnistekorttia voi esillä
pitää kun se nuhjaantuu työmaalla.
Se on lompakossa ihan yhtä hyvä”.
Noh. Tyhmien puhuminen on
Suomessa edelleen laillista, mutta
tunnistekortin pitämättömyys esillä
ei ole. Työturvallisuuslaki on asias
sa vallan harvinaisen yksiselittei
nen:
...jokaisella siellä työskentelevällä on työmaalla liikkuessaan näkyvillä henkilön yksilöivä kuvallinen tunniste... Tunnisteessa tulee olla näkyvissä veronumerosta ja rakennusalan veronumerorekisteristä
annetussa laissa tarkoitettu henkilökohtainen veronumerorekisteriin
merkitty veronumero...
Eli jupinat pois. Työvaatteita
myyvän Image Wearin viehättävät
myyjättäret olivat aivan yhtä häm
mentyneitä mutinoista kuin mekin
tällä Rakennusliitossa.
– Miten ihmeessä se kortti voi
nuhjaantua, kun se on laitettu työ
vaatteissa oleviin muovitaskuihin?
Muovitaskun pintaahan voi pyyh
käistä kostealla rätillä, jos se likaan
tuu, naiset ihmettelevät.
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Mutta koska me Rakentajaleh
dessä haluamme olla myös työnan
tajan tukena näinä vaikeina hetkinä
ja kantaa kortemme kekoon, niin
seuraavassa esittelemme tapoja pi
tää veronumeroa näkyvillä.

Takin rintamus
Aika alkeellisissakin työtakeissa on
nykyään läpinäkyvä, muovinen tas
ku tunnistekortille. Modernimmissa
versioissa tasku on läpinäkyvä lä
pyskä, jonka voi muina aikoina pii
lottaa toiseen isompaan taskuun, jos
ei lounasravintolassa tahdo esitellä
paikallaolijoille nimeään ja veronu
meroaan. Kortin voi läväyttää taas
helposti esille, kun palailee ruoka
tunnilta työmaalle. Tämä sama kos
kee sekä talvi että kesätakkeja sekä
huomioliivejä.

työvaatekaupoissa myös tilata muo
vistaskun ompelun mihin tahansa
takkiin tai housuihin. Kympillä tai
halvemmallakin per kappale saa tas
kun täsmälleen siihen kohtaan johon
haluaa. Ja mikäs sen mukavampaa
kuin päästä pullistamaan komeaa
hauistaan Rakennusliiton toimitsi
joille?

Kypärä
Tarralla kypärään! Kypärän käytös
tä ei enää kukaan jaksa murista, jo
ten se on varmasti päässä kesäkuu
mallakin. Tarrojen printtaaminen ei

rasita tuhottomasti työnantajankaan
kukkaroa. Tarroja voidaan sitten
läiskiä kypärään vaikka etu ja taka
puolelle, niin ei jää tunnistaminen
ainakaan epävarmaksi.

Tatuointi
Tästä voisi tulla todellinen hitti, jo
ka miellyttää pahimmankin orja
piiskurityönantajan silmää. Veronu
mero pysyy aina esillä, sitä on varsin
ikävä väärentää ja työvaatteiksi voi
valita ne halvimmat romppeet, jois
sa ei mitään korttitaskuja ole.

Reisitasku
Monissa reisitaskuhousuissa on sa
manlainen muovinen tasku tunnis
tekortille kuin takeissakin. Toki sii
nä joutuu verohallinnon tai työ
suojelun tarkastaja vähän kumarte
lemaan nähdäkseen kortin tiedot,
mutta se tekee jäykkäniskaisille vi
ranomaisille ihan hyvää ja käy ki
vasta taukojumpasta pitkän työ
päivän aikana.

Housuntakamus, hauis
Jos rintapieli tai reisi ei miellytä ra
kentajan silmää, voi useimmissa
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Helppoa kun on
homma hanskassa
TEGERA® 9146

TEGERA® 9105

Suurin osa työtapaturmista kohdistuu käsiin ja erityisesti sormiin.
TEGERA® -suojakäsineillä vältyt hankalilta vammoilta – helposti ja
edullisesti. Suojaa sormesi ja kätesi niin pistoilta, viilloilta, kuumalta
ja kylmältä kuin kemikaaleiltakin. Laajasta valikoimastamme löydät
tehtävääsi sopivat käsineet – hienomekaniikka- ja asennuskäsineestä
aina tuhdimpaan tarpeeseen.
TEGERA®- KÄSIEN SUOJAAMISEN MESTARI

TEGERA® 290

TEGERA® 629

www.tegera.fi
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Oulun maalariosaston puheenjohtaja Tommi Räsänen on yksi Oulun seudulla työttöminä olevista 88 maalarista.
– Suhtaudun työn löytymiseen kuitenkin luottavaisin mielin, hän sanoo.

Maalari laittoi pensselit santaan
marraskuussa
Oulussa on työttömänä
yli 1 300 rakentajaa,
maalareistakin yli kolmannes työmaata vailla.
Seppo Korhonen, teksti ja kuvat

O

ulun maalareiden puheenjohtaja Tommi Räsänen
laittoi niin sanotusti pensselit santaan viime syksynä. Ei omasta
tahdostaan, vaan työnantajan.
– Olen ollut työttömänä marraskuun alusta lähtien, Räsänen kertoi
maaliskuun viimeisellä viikolla, eli
täyteen tuli silloin puoli vuotta työttömyyttä.
Mesta loppui Mestarimaalaus
Seppänen & Toikan työmaalla Kajaanissa. Sen jälkeen maalia ei ole
vedetty minkään kiinteistön seinään, ei sisäpuolelle, ei ulkoseinään.
Firman palveluksessa Räsänen
ehti olla kolmisen vuotta.
Räsänen ei ole yksin, sillä Oulun maalariosaston 290 jäsenestä oli
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helmikuun tilaston mukaan työttömänä 88 maalaria. Maalarien työttömyysprosentti oli 30,3.
Kaikkiaan rakennusalalla oli
helmikuussa työttömänä 12 119 liiton jäsentä koko maassa. Työttömyysaste oli 20,6 prosenttia.
Oulussa lukema oli tätä synkempi, 24,2 prosenttia. Työttömänä
oli 1 339 rakentajaa. Lapissa työttömänä oli 1 066 eli 30,6 prosenttia.
Kainuussa luku oli pohjoisen Suomen synkin, 33,7 prosenttia. Kainuulaisia rakentajia oli vailla työtä
644 henkeä.
Eniten työttömiä oli talonrakennusalalla. Oulun alueella ilman työtä oli 896 talonrakentajaa, toisena
tuli maa- ja vesirakennusala, 126
työtöntä.

Rakennuskohteet
odottavat aikaa parempaa
Oulussa odotellaan toiveikkaana
pitkään jäissä olleiden rakennustyömaiden nytkähtämistä liikkeelle.
Kivisydämeksi nimetyn parkki-

luolan rakennustyöt ovat maan alla
meneillään. Valmiina Lemminkäisen urakoima noin 900 auton luolasto pitäisi olla valmis kesällä 2015.
Toinen Lemminkäisen kohde
eli viime vuonna aloitettu Kastellin
monitoimitalo valmistuu kesällä
2014.
Sen sijaan kolmas Lemminkäisen työmaa, nykyisen rautatieaseman tilalle kaavailtu Oulun matkakeskus on ollut jumissa jo vuosia.
Viimeisin takaisku tuli, kun projektin pääsijoittaja ja keskeinen rahoittaja vetäytyi talvella puuhasta.
Yli kymmenen vuotta vireillä
olleeseen Kauppakeskus Asemaan
on suunnitelmien mukaan tulossa
liike- ja toimistotiloja 13 000 neliötä, asuntojakin on suunniteltu As Oy
Asemantorneihin 59 kappaletta.
Muutama vuosi sitten matkakeskuksen hinnaksi laskettiin 55
miljoonaa euroa, mutta sekään ei pitäne enää kutiaan.
Rautatieasemalta muutaman sata metriä etelään odottaa vuoroaan
YIT:n Resiina-kortteli eteläisen ra-

dan alittavan tunnelin tuntumassa.
Tontilla oli maaliskuun lopulla rykelmä työmaakoppeja haalistuneen
mainostornin vieressä. Tornissa on
jo vuosia luvattu asuntoja, joiden ansiosta ”kaupunki on sinun”.
Sloganista tulee totta, jahka rakennustyöt alkavat.

Kesäksi vilkastuu
Kyse on rakennusalalle tyypillisestä
kausivaihtelusta. Talvella on hiljaista, mutta toiveissa on, että rakentaminen Oulun seudulla vilkastuu ja
työttömyys laskee ensi kesänä ehkä
jopa alle kymmenen prosentin.
Parkkiluolan rakentamisesta
seuraa muun muassa se, että S-ryhmän osuuskauppa Arina käynnistää
Sokos-tavaratalonsa rakennustyöt
aivan ydinkeskustassa.
Tavaratalon rakentaminen on
ollut kytköksissä pysäköintiluolan
rakentamiseen. Sokoksen tontilla
olevan vanhan osuuskaupan kiinteistö puretaan ensi kesänä, jonka
jälkeen alkavat uuden rakennustyöt.
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Lemminkäisen kohde, Oulun matkakeskus, on odottanut aloitusta jo yli kymmenen vuotta. Hanke on jäissä, kun päärahoittaja veti sijoituksensa pois talvella.

vihdoinkin hallituksen päätöksellä
potkimassa liikkeelle.
– Se alue on jo nähty, kun olin
siellä opiskelemassa vuoden päivät.
Jos etelään pitäisi lähteä, se voisi olla esim. Tampere, mutta Oulussa on
kuitenkin ollut mukavasti rakentamista tähän asti, Räsänen sanoo.

Urakoiden osuus
enää kolmannes

YIT:n työmaan mainostorni on saanut vuosia haalistua kaikessa rauhassa radan varressa. Toivoa Resiina-korttelin töiden
aloituksesta antavat tontille taannoin ilmestyneet työmaakopit.

”En luovuta toivoa,
vaikka pensselit vietiinkin”
Muun muassa Sokoksen suuntaan
tähyää maalari Tommi Räsänenkin,
muiden rakentajien joukossa. Vaikka pensselit vietiin käsistä, maalari
ei aio lannistua.
– Suhtaudun luottavaisin mielin
siihen, että töitä vielä löytyy, hän sanoo.
Räsänen on kysellyt töitä koko
ajan tutuista maalausalan firmoista.
– Ei oota on toistaiseksi tarjot-
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tu, mutta tilanne saattaa muuttua,
hän toteaa optimisesti.
Täysin toimettomana ei Räsänen ole puolen vuoden työttömyysjaksonsa aikana ollut,
– Olen ajanut silloin ajanut taksia, kun on pyydetty tuuraamaan,
hän kertoo.
Taksikeikat on otettu huomioon
päivärahojen maksussa siten, että
puolet tulosta vaikuttaa päivärahaan, Räsänen selvittää.
Tietenkin omaa talouttaan on
joutunut järjestelemään uudelleen.

Jostain suuremmasta menoerästä on
pitänyt luopua.
– Kaikkea ei kuitenkaan voi lopettaa ja laittaa jäihin, Räsänen sanoo.
Maalarien puheenjohtaja on
tyytyväinen, että liiton päivärahoja
ei tarvitse nykyään odottaa niin pitkään kuin muutama aika sitten. Nyt
päivärahat tulevat noin viikossa.
– Tästä iso kiitos liitolle, Räsänen sanoo.
Räsänen ei haikaile työn perään
ainakaan pääkaupunkiseudulla, jossa vuokra-asuntotuotantoa ollaan

Tommi Räsänen kertoo, että urakkatöiden osuus maalausalalla on viime vuosina vähentynyt radikaalisti.
– Urakkatöiden osuus maalauksissa on enää ehkä noin 30 prosentin
luokkaa, hän laskee.
Urakkatyö olisi hänen mielestään kaikkein nopein tie päästä paremmille palkoille ja sitä kautta
myös paremmille päivärahoille, jos
työttömyys iskee.
Urakkaan pääsy on kiinni siitä,
että urakoista pystyy sopimaan
työnantajan kanssa ja siitä, että työmaan olosuhteet pystytään järjestämään sellaisiksi, että urakkaa pystyy tekemään.
– Nykyään urakanteko on vaikeaa esimerkiksi kalusteiden toimituksien vuoksi. Ne kun tulevat tietyllä viikolla, jonka vuoksi urakkaa
ei pysty tekemään pitkäjänteisesti.
Kaikki vaiheet ovat työmaalla sitten
päällekkäin, Räsänen selvittää.
Yksi keino hänen mielestään
olisi se, että voisi sopia osaurakoista, joille saataisiin tietty välivaihe.
– Näin ehkäistäisiin päällekkäisyyksiä, Oulun maalarien puheenjohtaja Tommi Räsänen sanoo.
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Hyvässä kelissä oli mukava paistaa lettuja ja makkaraa isommallekin porukalle.

Hyvä tunnelma Vuokatin talvipäivillä
R

akentajat nauttivat 16.–17. maaliskuuta Kainuun
Vuokatissa täydellisestä talvimaisemasta, kelistä
ja mukavasta seurasta. Rakennusliiton perinteiset
talvipäivät kokosivat nyt noin 500 rakentajaa ja heidän
perheenjäsentään Vuokattiin.
Talvipäivien ohjelma mukaili Rakennusliiton viime
vuosina tutuksi tullutta talvi- ja kesätapahtumien linjaa.
Pääpaino on mukavassa yhdessäolossa, leikkimielisessä
kisailussa, rentoutumisessa ja verkottumisessa. Tällä
kertaakin kilpailtiin ainoastaan hirvenhiihdossa, jossa
järjestettiin koko ay-liikkeen avoimet mestaruuskilpailut. Muissa lajeissa ei paremmuuksia mitattu.
Lauantaina puolen päivän aikaan Särkisen rantaan
rakennettu yhdistetty makkara- ja lettukeittiö sai rakentajat suorastaan hyrisemään mielihyvästä.
Ulkoilmatapahtuminen lisäksi tarjottiin rakentajille
toki myös sisäpelejä keilahallissa tai Vuokattihallissa. Illalla pistettiin tanssiksi Suomen parhaaksi mainostetussa tanssipaikassa Naapurivaaralla Finlandersin ja Helmenkalastajien tahdissa.

Rekiajelun nykyaikaistettu versio
oli lapsiperheille mieleen.
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Hirvenhiihdon ay-mestaruuskilpailut oli ainoa
varsinainen talvipäivien
kilpailulaji.

Hyvä keli siivitti ay-hirvenhiihtoa
H

irvenhiihdon ay-mestaruuskilpailut hiihdettiin aurinkoisessa
pakkasäässä Kainuun Prikaatin Hoikanportin ampumaradalla
Kajaanissa 16. maaliskuuta.
Kisat olivat avoimet kaikille ammattiliittojen jäsenille. Kilpailun
järjestämisestä vastasivat Kajaanin Metsäveikot ry ja Murtomäen Eräja Kalaveikot ry.
Hiihtolenkki kulki helpohkossa maastossa ja se sivakoitiin perinteisellä tyylillä. Hiihtoajan lisäksi kokonaistulokseen vaikuttivat etäisyyden arviointitehtävä sekä seisaaltaan ammunta hirvikuvioon.

Ay-hirvenhiihtojen tulokset
Joukkuekisan kolme parasta
1. Rakennusliiton os. 363 Puolanka: 3 202 pistettä
Seppänen Aimo, Seppänen Ari, Heikkinen Raimo
2. Metalliliiton os. 148 Iisalmi: 3 155 pistettä
Karhunen Erkki, Pietikäinen Jorma, Leppänen Antero
3. Rakennusliiton os. 270 Kuhmo: 2 869 pistettä
Haverinen Hannu, Haverinen Pekka, Pulkkinen Reijo

Väliin keskusteltiin siitä mihin Rakennusliitossa kannattaisi edunvalvonnassa
kiinnittää huomiota.
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Miesten yleinen sarja
1. Varis Jukka
os. 27
4. Marttila-Tornio Timo os. 59

Rakennusliitto
Rakennusliitto

1 120
915

Miehet, yli 50 vuotta
1. Seppänen Aimo
2. Pesonen Hannu
5. Syrjänen Vesa
8. Seppänen Ari
9. Haverinen Hannu
10. Määttä Pekka
13. Hyttinen Veli
14. Syrjänen Veli
16. Heikkinen Markku
17. Nevalainen Osmo
20. Kirjavainen Lassi

os. 363
os. 234
os. 214
os. 363
os. 270
os. 234
os. 99
os. 214
os. 357
os. 490
os. 490

Rakennusliitto
Rakennusliitto
Rakennusliitto
Rakennusliitto
Rakennusliitto
Rakennusliitto
Rakennusliitto
Rakennusliitto
Rakennusliitto
Rakennusliitto
Rakennusliitto

1 100
1 091
1 075
1 048
1 038
1 024
1 009
1 008
1 001
999
914

Miehet, yli 60 vuotta
2. Suhonen Pekka
5. Juola Reijo
6. Heikkinen Raimo
12. Pulkkinen Reijo
16. Nykänen Antti
17. Tuomivaara Heimo
20. Haverinen Pekka

os. 113
os. 359
os. 363
os. 270
os. 494
os. 260
os. 270

Rakennusliitto
Rakennusliitto
Rakennusliitto
Rakennusliitto
Rakennusliitto
Rakennusliitto
Rakennusliitto

1 109
1 062
1 054
1 001
962
957
830

Miehet, yli 70 vuotta
2. Hietanen Osmo
3. Haverinen Väinö

os. 200
os. 270

Rakennusliitto
Rakennusliitto

978
914
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anttolanhovi.fi

Palkansaajien Hyvinvointi ja Terveys ry:n

1. askel-hyvinvointijaksot
asbestialtistuneille
Asbestialtistuneiden jaksoilla saa tietoa
asbestialtistumisesta ja asbestisairauksista sekä
omahoitokeinoista. Samalla on mahdollisuus
tutustua uusiin liikuntamuotoihin ja vaihtaa
kokemuksia vertaisryhmässä.
Asbestialtistuneiden 1. askel aikuisille jaksoille
ovat kohdennettu työikäisille.
Jaksotus on 5 + 2 vrk.
Asbestialtistuneiden 1. askel
aikuisille jaksojen ajankohdat
1) 9.9.-14.9.2013 ja 11.-13.12.2013
Kohderyhmänä yksin jaksolle hakeutuvat
asbestialtistuneet
2) 25.11.-30.11.2013 ja 5.-7.3.2014
Kohderyhmänä yhdessä puolison kanssa
jaksolle hakeutuvat asbestialtistuneet

Hakeutuminen 1. askel jaksoille
Jaksot toteutetaan Anttolanhovissa. Hakemuslomakkeen voi täyttää sähköisenä Palkansaajien Hyvinvointi
ja Terveys ry:n kautta (www.PHT.fi) tai paperiversiona,
joka toimitetaan Rakennusliittoon (Sirpa Ahonen,
PL 307, 00531 Helsinki). Myös muut kuin Rakennusliiton jäsenet voivat hakeutua tätä kautta.
Hakemuksen tulee olla perillä kolme kuukautta ennen
jakson alkua. Valituille ilmoitetaan sähköpostilla, mikäli
sähköposti on tiedossa tai kirjeellä.
Asbestialtistuneiden 1. askel aikuisille jaksoilta peritään
omavastuuosuutta 30 € / hlö / vrk. Omavastuuosuus
laskutetaan etukäteen ennen jakson alkua.
Lisätietoja:
Tiina Nurmi- Kokko, Rakennusliitto
p. 020 774 3082
tiina.nurmi-kokko@rakennusliitto.fi
Terttu Rossi, Anttolanhovi/Verve Mikkeli
p. 020 757 5224
terttu.rossi@verve.fi
Tarja Pajunen, Hengitysliitto
p. 020 757 5138
tarja.pajunen@hengitysliitto.fi

Art&Design Villat • Rantahotelli • Rantaravintola • DaySpa • Sauna- ja allasosasto • Kuntosali • Upeat ulkoilureitit
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Rakentamisen pitäisi siirtyä entistä enemmän tehtaisiin, katsoo professori Harry Edelman.

Professori tietää:

Käytännön rakentajat
parhaita asiantuntijoita
Kestävän rakentamisen
professori Harry Edelman
on myös omakotitalo
rakentaja. Silti hän on
teollisen rakentamisen
kannattaja.
Esa Tuominen, teksti ja kuvat

K

irvesmiehillä, muurareil
la ja muilla rakentajilla
on paljon toteuttamiskel
poisia ideoita siitä, miten työ raken
nuksilla voitaisiin järjestää parem
min. He ovat omien työmenetelmien
sä parhaita asiantuntijoita ja heidän
innovatiiviset kykynsä täytyisi saa
da paremmin hyödynnetyiksi.
Tätä mieltä on Tampereen tek
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nillisen yliopiston kestävän rakenta
misen professorina hiljattain aloitta
nut Harry Edelman.
– Työmailla syntyy usein aivan
käyttökelpoisia ajatuksia siitä, miten
joku työvaihe voitaisiin tehdä no
peammin tai ergonomisemmin. Ky
symys onkin siitä, miten nämä oi
vallukset saataisiin kaivetuksi esiin
ja viedyksi käytäntöön. Työmailla
kannattaa reilusti kyseenalaistaa
vanhoja, luutuneita työtapoja ja esit
tää vaihtoehtoja.
Edelman tietää, mistä puhuu,
koska hän on itsekin käytännön ra
kennustyössä kehitellyt uusia, to
teuttamiskelpoisia ideoita.
– Kun rakensin omakotitaloani,
löysin uudenlaisia käytännön ratkai
suja, jotka yhdistävät betonia ja puu
ta. Oivalsin, että tilaelementeistä ra
kennetun korkean puukerrostalon

runkoa voidaan jäykistää paikalla
valetuin betonirakentein. Tuskin
sellainen ajatus kirjoituspöydän ta
kana olisi syntynyt.

Professori osaa muurata
Tuore kestävän rakennuksen profes
sori on koulutukseltaan arkkitehti ja
tekniikan tohtori. Hän ei katsele ra
kentamista kuitenkaan tieteen nor
sunluutornista, vaan hänelle on tul
lut tutuksi myös käytännön rakenta
minen.
– Opiskeluaikana kävin kesäi
sin raksalla töissä ja omakotitaloni
olen tehnyt suureksi osaksi omin kä
sin. Kyllä minulla muurauskauha ja
naulapyssy pysyvät kädessä, profes
sori kehaisee.
Tampereen teknillisen yliopis
ton kestävän rakentamisen professo

rina Edelmanin on määrä keskittyä
rakennetun ympäristön elinkaariky
symyksiin sekä rakentamisen ympä
ristöllisiin, sosiaalisiin ja taloudelli
siin vaikutuksiin. Ennen professuu
rin vastaanottamista Edelman johti
omaa kaupunkisuunnitteluun kes
kittyvää arkkitehtuuritoimistoaan.
Yksi rakennusprofessorin tär
keimmistä teeseistä on, että raken
taminen tulee muuttumaan ja että
sen täytyy muuttua.
– On ryhdyttävä ajattelemaan
uusin tavoin ja otettava huomioon
kestävän kehityksen vaatimukset.
Kun yleensä ollaan sitä mieltä,
että rakentaminen itsessään ei rasita
luontoa kovinkaan paljon vaan vasta
rakennuksen käyttäminen, on pro
fessori eri mieltä:
– Koko ketju rakennusmateriaa
lien tuotannosta rakennuksen vii
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meistelyyn asti on otettava huomion
kohteeksi ja mietittävä, miten pääs
täisiin ekologisesti kestävämpiin
menetelmiin.
Edelman muistuttaa, että hän ei
tavoittele mitään rakentamisen vi
herpesua vaan etsii aidosti kestä
vämpiä tapoja rakentamiseen. Hän
myöntää, että ekologinen rakenta
minen saattaa tulla hieman kalliim
maksi kuin perinteinen.
– Mutta ollaanhan kotimaisista
tomaateistakin valmiit maksamaan
enemmän kuin epäilyttävällä tavalla
kasvatetuista ulkomaisista. Luomu
ruoka maistuu yhä useammalle,
vaikka se hiukan kalliimpaa onkin.
Ekologinen rakentaminen ei
kuitenkaan saa tulla professorin
mielestä oleellisesti normirakenta
mista kalliimmaksi, koska muuten
näin tehdyt talot eivät mene kaupak
si. Viime kädessä kuluttajat valin
noillaan ratkaisevat mitä he arvosta
vat ja mistä ovat valmiita maksa
maan. Lähtökohtana on aina koke
mus paremmasta laadusta.

Eristämisessäkin
tulee raja vastaan
Niin kestävän kehityksen kannattaja
kuin professori Harry Edelman on
kin, hän myöntää, että jossain tulee
raja vastaan eristämisessäkin.
– Maalaisjärjen käyttö ei ole
kiellettyä. Jos energiansäästöä tavoi
teltaessa aletaan mennä jo puolen
metrin paksuisiin seiniin, niin eihän
siinä ole enää mieltä. Kun pyritään
yhä tiiviimpiin rakennuksiin, pää
dytään sellaisiin rakenteellisiin rat
kaisuihin, joiden kosteusfysikaalisia
ominaisuuksia ei tunneta.
Edelmanin mielestä supertiivis

pullotalo sinänsä ei ole ongelma, jos
ilmanvaihto toimii. Tiiviissä raken
teessa ilmanvaihdon rooli on mer
kittävä sekä sisäilman laadun että
kosteuden poiston kannalta.
– Ilmanvaihdosta puheen ollen
täytyy muistaa, että rintamamiesta
lot ovat toimineet vuosikymmeniä
hyvin ”luonnonmukaisen ilman
vaihdon” turvin. Ne ovat olleet niin
hataria, että ilma on vaihtunut il
man koneitakin. Ongelmana on kui
tenkin ollut heikon energiatehok
kuuden lisäksi se, että sisäilman
laatu ei niissä aina ole ollut paras
mahdollinen.

Rakentaminen tehtaisiin!
Mihin suuntaan rakentaminen pro
fessorin mielestä muuttuu tulevai
suudessa? Tai mihin suuntaan sen
tulisi muuttua?
– Uskon ja toivon, että se kehit
tyy teollisempaan suuntaan, profes
sori vastaa empimättä.
– Esivalmistuksen astetta on
nostettava. Tehtaassa syntyy parem
paa tulosta kuin työmaalla pakka
sessa ja kosteudessa.
Professorin mielestä rakentami
sen painopisteen siirtyminen esival
mistukseen ei toisi rakennusalalle
työttömyyttä. Jo nyt hänen mukaan
sa rakentamisesta 70–80 prosenttia
on logistiikkaa.
Edelman peräänkuuluttaa tila
elementtipohjaisen rakentamisen
tutkimusta.
– Tällainen tutkimus voisi avata
uusia mahdollisuuksia elementtira
kentamiselle, professori arvelee.
– Suomi on ollut elementtira
kentamisessa edelläkävijä, vaikka
monissa maissa, kuten Saksassa,

Professori Harry Edelmanin mielestä rakentajat ovat oman työnsä parhaita
asiantuntijoita: heidän ehdotuksiaan pitäisi kuunnella. Kuva: Jenni Paju

elementtitaloilla on huono maine.
Elementtirakentamista pidetään ra
kennetun ympäristön yhdenmukais
tamisena, mutta esimerkiksi Ruot
sin kokemus osoittaa, että ei sen sitä
tarvitse olla.
Puurakentamisessa Edelman
näkee suuria mahdollisuuksia eivät
kä puurakenteiset kerrostalotkaan
ole hänen mielestään lainkaan epä
realistinen visio.
– Puurakennusten ongelmana
on pidetty paloturvallisuutta ja

akustiikkaa. Kuitenkin sumusprink
lereillä voidaan ratkaista paloturval
lisuus. Sumusprinkleri on siinä mie
lessä oivallinen laite, että virhelau
kaisussa siitä suihkuaa sen verran
vähän vettä, että kohde on vielä sa
mana päivänä käytettävissä.
– Sitä paitsi betonielementeistä
rakennettu kerrostalo ei ole sen pa
loturvallisempi koska irtaimiston
palaminen on myös vaarallista
asukkaille.

Sekä rakennusaineteollisuuden että itse rakentamisen pitäisi ottaa ekologia entistä enemmän huomioon, vaatii kestävän rakentamisen professori.
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Ensimmäinen askel
hyvinvoinnin suuntaan
Palkansaajien hyvinvointi
ja terveys PHT ry:n
hyvinvointijaksoilla
parannetaan ruumista ja
mieltä.
Johanna Hellsten

-H

yvinvointijaksoille kannattaa hakea mukaan.
Niissä vietetty aika on oikeasti varattu itselle, eikä arkisista
asioista tarvitse huolehtia, kun jakson aikana on täysihoito. Siellä saa
henkilökohtaista ohjausta omien
elämäntapojen parantamiseen, terveelliseen ravintoon ja liikuntaan,
toimistonhoitaja ja jäsenten lomista
vastaava Sirpa Ahonen Rakennusliitosta sanoo.
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Vuosi on nyt kuljettu siitä, kun
Palkansaajien hyvinvointi ja terveys
PHT ry perustettiin ja sen hallintaan
pantiin työssäkäyvien kunto- ja hyvinvointilomien järjestäminen. Akava-järjestöjen Lomayhdistys A-lomat ry, Suomen Ammattiliittojen
Lomajärjestö SAL ry ja Toimihenkilölomat T-lomat ry yhdistyivät järjestöksi vuoden 2012 alussa.
PHT ry siis tukee työikäisten ja
heidän perheidensä terveyttä ja hyvinvointia järjestämällä lapsiperheille ja työikäisille aikuisille 1.askel-hyvinvointijaksoja ympäri Suomea.

Valikoima laajeni
– Aikaisemmin meillä Rakennusliitossa oli omia lomaviikkoja SAL:n
paikkoihin. Jäsenemme tekivät hakemukset meille ja me teimme va-

linnat. Nyt PHT:n alla tarjonta on
huomattavasti suurempi ja ajankohdan voi valita lukuisista vaihtoehdoista, Ahonen kertoo.
Nyt kuntokuureja järjestetään
yli 30 paikassa pitkin maata koko
vuoden ajan. Palveluista vastaa aina
järjestävä paikka, ei PHT, mutta
kaikki kohteet on kilpailutettu tarkan kriteeristön mukaan.
PHT:n ensimmäinen toimintavuosi ei sujunut ihan suunnitellusti.
– Vuosi 2012 oli rankka. Emme
aivan onnistuneet tavoitteissamme.
Viime vuonna hakijoita hyvinvointijaksoille oli noin 2 800, kun tavoitteet olivat kolminkertaiset. Tällekin
vuodelle on asetettu kovat tavoitteet, PHT:n toiminnanjohtaja Pasi
Ylitalo kertoo.
Ylitalon mukaan PHT toivoo,
että hakijoita tulisi lisää jopa tuhansia.

Hyvinvointijaksoille
pitää hakea netissä
Haku PHT:n viiden päivän hyvinvointijaksoille tapahtuu netin kautta
osoitteessa www.pht.fi. Kun sieltä
löytää itselleen mieluisan hyvinvointijakson, pitää jaksolle hakea
nettilomakkeen kautta.
Syy, miksi kirjallisia hakemuksia ei enää oteta vastaan, on siinä, että jaksojen rahoittajat STM ja RAY
vaativat melko yksityiskohtaista tietoa hakijoista. Kirjalliset hakemukset olivat usein puutteellisia. PHT:n
resursseilla ei pystytä soittelemaan
hakijoille ja pyytämään täydennyksiä hakemuksiin.
– Me olemme tehneet Rakennusliitossa sellaisen linjauksen, että
jos jollekin meidän jäsenistä tietokoneen käyttö tuottaa todella suuria
vaikeuksia, hän voi olla yhteydessä
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minuun ja saada minulta postilla paperikaavakkeen. Sen voi sitten lähettää minulle ja minä täytän tiedot
nettiin, Ahonen lupaa.
Ahonen kuitenkin muistuttaa,
että paperi on täytettävä jokaista
kohtaa myöten tai sitä ei käsitellä liitossakaan.
Erityisen tärkeää hakemuksessa
ovat avovastaukset, joissa kysytään
perusteluita jaksolle hakuun. Niitä
ovat sosiaaliset, terveydelliset tai taloudelliset perusteet.
Sosiaalisia perusteita voivat olla esimerkiksi yksinhuoltajuus, työuupumus, työttömyys tai yksinäisyys. Taloudelliseksi perusteeksi
riittävät pienet tulot. Terveydellisissä perusteissa esimerkiksi ylipaino,
liikkumattomuus, alkoholin liikakäyttö ja erilaiset elämäntapoihin
liittyvät sairaudet voivat käydä perusteesta.
– En voi liikaa korostaa sen
merkitystä, että tähän kysymykseen
on hakemuksessa vastattava niin yksityiskohtaisesti kuin pystyy. Valinnat jaksoille tehdään perustelujen
perusteella, Ahonen toteaa.

Apua ylipainoon ja
liikunnan aloittamiseen
– Hyvinvointijaksojen ideana on
auttaa elämänmittaisessa elintapojen muutoksessa ja osoittaa, että liikunta on kivaa ja helppoa, Pasi Ylitalo sanoo.
PHT:n hyvinvointijakso on aina
viiden päivän mittainen. Pienen tauon jälkeen samaan paikkaan, samal-

la porukalla mennään vielä seurantajaksolle. Hyvinvointijaksot on jaoteltu joko aikuisille tarkoitettuihin
tai koko perheen jaksoihin. Aikuisten jaksoille voi hakea vaikka kaverin, kaveriporukan tai puolison kanssa, jos ei huvita yksin lähteä muuttamaan elämäntapojaan.
Aikuisten hyvinvointijaksot on
jaoteltu painonhallintaan, liikkumiseen, miehille ja nuorille miehille.
Niissä urheillaan erilaisilla tavoilla,
kuullaan asiantuntijoilta terveellisemmistä elämäntavoista ja vietetään aikaa yhdessä. Perheiden jaksoilla on toimintaa sekä yhdessä että
erikseen.
– Siellä annetaan perheille mahdollisuus huomata, että yhdessä tekeminen ja liikkuminen on mukavaa, Ylitalo kertoo.
Jaksoja järjestetään eri puolilla
Suomea erilaisissa kylpylöissä ja liikuntaan painottuvissa hotelleissa.
Omavastuuhinta esimerkiksi aikuisen jaksolle (5+2 päivää) on 210 euroa. Siihen sisältyy aina majoitus yhden hengen huoneessa ja täysihoito.
Perheiden jaksot maksavat 125
euroa per aikuinen tai 17–18-vuotias lapsi, 6–16-vuotiaista lapsista
veloitetaan 75 euroa per nuppi ja sitä nuoremmat pääsevät mukaan ilmaiseksi.
Työttömät ja lomautetut pääsevät hyvinvointijaksolle puoleen hintaan.
Koska työnantajat eivät ole mukana hyvinvointijaksotoiminnassa,
täytyy jaksoon käyttää omia vuosilomia.

SIIKARANNASSA HERKUTELLAAN

ÄITIENPÄIVÄNÄ!
35 € 14 €
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4 – 14 v.
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12.5.2012 klo 11.30 – 15.00
myynti@siikaranta.ﬁ I puh. 09 867 971
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Myydään

eläkkeelle siirtymisen vuoksi monipuolisen konepajan
liiketoiminta, koneet ja laitteet sekä vaihto-omaisuus.
Yrityksellä on vakiintuneet asiakasyhteydet toimialan suurien
yritysten alihankkijana. Lisäksi tehdään erilaisia konepajatuotteita
tilauksesta. Liiketoiminnan kannattavuus on hyvä.
Liikevaihto 2 - 2,5 milj.e, henkilökunta 5-50 hlöä.
Konepaja sijaitsee Hämeessä hyvien kulkuyhteyksien varrella.
Loistava tilaisuus jatkaa ja kehittää toimintaa edelleen.
Lisätietoja numerosta 040-9363 813,
sähköpostilla konepajamyynti@gmail.com

Auton huolto- ja korjauspalvelut
– edullisesti ja takuulla!

Autokorjaamo

Palveluksessasi yli
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Fixus-korjaamoa
kautta maan!

Määräaikaishuolto- ja korjauspalvelut

Takuu säilyy

Auton tekniikka kestää pidempään ja toimii luotettavammin, kun sitä huolletaan autonvalmistajan suunnitteleman huolto-ohjelman mukaisesti. Auto vaatii huolenpitoa kunnon säilyttämiseksi. Huollata siis autosi
mieluummin ennakkoon ja välty ongelmilta.

Auton takuu säilyy, kun se huolletaan valmistajan
määräaikaishuolto-ohjelman mukaisesti. Fixuspisteissä hoituvat kaikkien yleisten automerkkien
ja -mallien määräaikaishuollot sekä korjaukset.
Omalta Fixus-korjaamoltasi saat kustannusarvion
ja tiedon autosi kunnosta ja korjaustarpeista.

Huollamme kaikki merkit
Huolto-ohjelmat vaihtelevat merkeittäin ja malleittain.
Fixus-korjaamopisteissä huollot ja korjaukset sujuvat
kilpailukykyiseen hintaan ja takuuvarmasti. Fixus-ketjun korjaamot käyttävät huolloissa ja korjauksissa alkuperäistä vastaavia osia tai merkkivaraosia.
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Palvelevat Fixus-korjaamot löydät:

fixus.fi
29

PALLISTI
ja
JALLISTI

Eero Ritala sai Jussin
fanitusleffasta ja Laura Birn
Puhdistus-leffasta, mutta
eipä tullut moisia palkintoja
Tapio Rautavaaralle. Tosin
olympiakulta ja maailmanmestaruus eri lajeista ovat
kohtuullisia suorituksia
nekin.

Dokumenttiprojekti
hiestä ja muustakin
P

allisti: Oletko ystäväiseni
nähnyt vihreän pilkistävän
lumen alta? Itseltäni moiset
havainnot ovat jääneet vähille, vaikka kaukoputkella yritän epätoivoisesti sihdata urheilukentille. Ja kotimaisten jalkapallosarjojen pitäisi
käynnistyä näillä näppäimillä. Vielä
tosin jääkiekkomestareita etsitään
maakunnista.
Jallisti: Aina leikkauskohtia
talvi- ja kesäkausille löytyy. Kai jostain vihreää pitäisi löytyä, kun tekonurmia on vedetty mukavasti ympäri maata. Eikä Suomessa pelata sarjajalkapalloa talvisin liki kaikkien
eurooppalaisten maiden malliin.
Voisi olla melkoisen jäätävää menoa
Rovaniemen tammikuisissa keleissä.
Pallisti: Noh, vieroitusoireita
on hyvä tyydyttää television kautta.
Taivaskanavat syytävät otteluita
vaikka jokaiselle sekunnille väijyttäviksi, mutta määrä on korvannut
laadun hyvän aikaa sitten. Vaikka
helmiä aika ajoin löytyy, kuten Gijonin ihmeestä. Silloin Pukki ei tosin ollut kaalimaan, vaan maalimaan vartijana.
Jallisti: Noin huonoa vitsiä voi
vääntää vain Sorvan kylässä. Munansaannosten esittelyn sijasta kysyn sinulta, että oletko sieltä telkkarista bongannut dokumentin Kuningas Litmasesta? Minä olen, ja se toi
kyllä vastinetta Yle-verolle.
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Pallisti: Ai huipulta takaisin
Suomen sekundasarjoihin valahtaneesta kehäraakista, jonka olisi pitänyt iskeä nappiksensa aidosti naftaliiniin noin viisi leikkausoperaatiota sitten?
Jallisti: Varohan sanojasi puhuttaessa kaikkien aikojen kovimmasta suomalaisesta futaajasta. Kun
Euroopan huippupelaajat Barcelonasta ja Liverpoolista kehuvat Lahden Reippaan kasvattia, on se pienemmällekin urheilufanaatikolle
pysäyttävä hetki. Parasta oli se, että
leffa ei mitenkään sokerinen ollut.
Kuolema ja epäonnistumiset eivät
pelipaikkaa tai tilinauhaa katso.
Pallisti: Kunhan kiusasin. Hieno elokuva se oli, vaikka jäihän Litmanen edelleen etäiseksi kaveriksi.
Mutta ehkä se osoittaa fiksuutta, että vaatekaapin ja muksujen hiekkalaatikon edes yrittää pitää yksityisalueena.
Jallisti: Kolikon toiselta puolelta, suomalaisesta jääkiekkomaailmasta ei minkäänlaisia leffoja juuri
ole. Vaikka kaiken maailman mestaruudet on saavutettu ja huudettu
ihanaa leijonille, ei se tarinankerronnaksi muutu. Suomalaisesta futismaailmasta löytyy muuten myös
fanipuolelta elokuva, kun viime
vuonna Kulman Pojat kertoivat alasarjakannattamisen ihmeellisestä
maailmasta.

Pallisti: Niin tai siitä, kuinka
vaikeaa on aikuistuminen. Tuli tuo
katsottua vapaalipulla ja vähän väsynyt fiilis tuli seuratessa pöhöttyneen, kolmekymppisen ukkolauman
homottelumökää.
Jallisti: Nooh, saihan leffan
päähomottelija Jussi palkinnon roolisuorituksestaan. Joten ainakin
osaa ihmisistä se säväytti. Ehkä elokuvassa yritettiin vain vääntää vitsiä
urheilukatsomoiden mukakarskista,
mutta pohjimmiltaan hellyttävän
epävarmasta menosta.
Pallisti: Karskia menoa mielestäni on ainoastaan rugbyssa, jota ainakin minä suuntaan pelaamaan heti lumien lopulta kadottua. Kipukynnys nousee, luut rutisevat ja meno on railakkaa. Lasinilkka-Litmasille ei touhua ole tarkoitettu. Ja lajista on tehty hieno suomalainen
dokkari, Freetime Machos. Työaikana kun pitää ottaa lusikka kauniiseen käteen ja olla nössö kapitalismin välikappale vain.
Jallisti: Niin, ammattiurheilijoiden sijasta he ovat yt-neuvoteltavia it-insinöörejä. Mutta vapaa-aikana pojat ovat aina vain poikia.
Pallisti: Kornia ja kliseistä sekin, mutta elämä on täynnä toistuvuuksia. Mutta eikö tämä luo myös
turvallisuutta elämään? En tiedä.
Jallisti: Aina ei urheilu luo turvaa, vaan menee farssin puolelle. En

saata unohtaa pari vuotta sitten telkkarista tullutta Täynnä Tarmoa -leffaa, joka kertoi karun kuvan erään
korisseuran muka-ammattimaisuudesta. Vaikka asianosaisille ei ole ollut mukavaa olla siinä menossa mukana, on kyseessä myötähäpeänaurupommi.
Pallisti: Näinpä minäkin sen.
Ankeassa kunnossa olevat sängyt ja
pesukoneet hajoilevat pelaajien
asunnoilla, manageri kaivaa taskustaan kolikoita palkanlisiksi ja uusista vahvistuksista ei tiedetä mitään
ennen heidän saapumistaan Helsinki-Vantaalle. Kai aika tavallista urheiluseuramenoa, mutta tällä kertaa
kaikki on nauhalla.
Jallisti: Dokumentista piti tulla
tv-sarja ja kuvata urheiluglooriaa,
mutta lopputuloksena oli rikosilmoitussoppa. Ja erittäin hauska pätkä,
vaikka syyllisyydentunto piinaa sitä
katsoessa.
Pallisti: Mutta jos siirryttäisiin
telkkarin edestä piinaamaan itseämme tuonne ulos, vaikka kevät on
monta viikkoa myöhässä. Sekin lienee ilmastomuutoksen syytä. Mutta
yhtään tylyttävää dokumenttia siitä
en halua nyt katsoa.
Olli Kohonen
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Hannu Leviäkangas ja baritonisaksofoni, jota sanotaan muusikkoslangilla barskaksi. Soittimesta lähtee muhkea ääni.

Soulmusiikki imaisi
ilmastointiasentajan
Hannu Leviäkangas on
suurten orkesterien mies.
Seppo Korhonen, teksti ja kuvat

T

yökyvyttömyyseläkkeellä oleva oululainen ilmastointiasentaja Hannu Leviäkangas joutui soulmusiikin pauloihin vuosikymmeniä sitten. Se imaisi hänet
syövereihinsä kuin ilmastointikanavissa hyvin virtaava ja ihmiselle tarpeellinen ilma.
Musiikin maailman lumoihin
Leviäkangas joutui lapsena, sillä hänen isänsä, Mauri Leviäkangas
soitti aikanaan viihdemusiikkia ja
pitkään myös Oulun Työväen Soittokunnassa.
– Isä soitti noin neljäkymmentä
vuotta vappumarsseilla. Hän oli
pois kuorma-auton lavalta vain kahdesti, leikkauksien takia. Minäkin
olen soittanut työväen soittokunnassa nassikasta lähtien, Hannu Leviä-
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kangas kertoo.
Saksofonia ja klarinettia soittavan Leviäkankaan sydäntä lähinnä
on soulmusiikki. Sitten tulevat lattari ja swing. Ne teettävät työtä kokeneellekin muusikolle, takapotkuista
kun ei ole pulaa.
– Ne ovat vaikeita lajeja kaikki,
mies naurahtaa.
Hannu Leviäkankaan ei tarvitse
puhallella fonia yksin. Musisoijia
riittää muun muassa Settlement Big
Bandissa, jossa on 24 soittajaa, Butter Brothersissa ja Soul Goblinsissa.
– Big Band on ollut monta vuotta, ja se on tällä hetkellä aika hyvässä hapessa. Voiveljet-bändi on ollut
pystyssä viitisen vuotta ja saman
ajan on ollut myös The Soul Goblins, Leviäkangas luettelee nykyisiä
työmaitaan.
Orkesteri on nettisivujensa mukaan vastaisku eltaantuneille bilebändeille ja väsyneille soittolistahiteille. Groovaavaa soul-, blues- ja
rytmimusiikkia esittävässä kym-

menhenkisessä orkesterissa soittavat myös Leviäkankaan Pekka-poika ja veli, Jari Leviäkangas.
Listasta oli vähällä unohtua lattarimusiikkia soittava The Mas Que
Nada Stage Band, jossa on 14 soittajaa. Tässäkin porukassa on mukana
veli, Heikki Leviäkangas, joka
soittaa kitaraa.
– Otin hänet mukaan, että hänkin saa joskus soittaa oikeassa orkesterissa, baritonisaksofonia soittava Hannu Leviäkangas naurahtaa.
Leviäkangas toteaakin vaatimattomasti, että hän on sellainen
suurten bändien ja orkesterien mies.
Myös keikat ovat olleet suuria, esimerkiksi Settlement Big Bandin
kanssa Leviäkangas esiintyi esijmerkiksi 19. Oulun suurmessuilla.

kangas meni kolmeksi vuodeksi Oulun kasarmille armeijan soittokuntaan soittamaan saksofonia.
– Siellä lyötiin kouraan vielä
klarinetti eli lurukeppi ja sanottiin,
että alahan soittaa tuota, hän kertoo.
Eihän siinä mikään auttanut.
Klarin soittaminen sujui hyvin soittokuntakauden jälkeen.
– Yleensä soitan foneja, barskaa
eli baritonisaksofonia ja tenorisaksofonia, mutta myös klarinettia,
Hannu Leviäkangas kertoo.
Laulupuolikin sujuu, jos tarve
vaatii.
– Ikäväkseni olen joutunut laulamaan, mutta yli 30 vuotta kestänyt
laulaminen tanssibändeissä on riittänyt. Nykyään joskus huudan karaokea vaimon kanssa, hän kertoo.

Soittokunnassa lyötiin
lurukeppi kouraan

Maalaustaiteessa
jylläävät naiset

Kodin perintönä tullut innostus musiikkiin syveni, kun Hannu Leviä-

Rivitaloasuntonsa kellarista löytyy
Hannu Leviäkankaan toinen intohi-
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Kuvataide veti Hannu Leviäkankaan mukaansa 13 vuotta sitten. Työn alla balettitanssija. Naisia mies sanoo maalaavansa, kun muita aiheita ei enää ole.

Hannu Leviäkangas toimi työsuojeluvaltuutettuna parikymmentä vuotta.
Hänen mielestään se ei ole koiranvirka, vaikka jotkut niin väittävätkin.

mon kohde, ateljee. Siellä on seinät
ja komero täynnä miehen maalaamia tauluja, maisemia ja ihmisiä.
– Aloitin harrastuksen vuonna
2000, kun menin työväenopistolle
maalauskurssille, hän kertoo.
Maalari sanoo olleensa aina
huono kauppamies.
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– En ole osannut myydä taulujani. Siksi niitä on noin 160 eli homma on mennyt vähän yli äyräidensä,
Leviäkangas levittelee käsiään pienessä kellarissaan.
– Naisia, naisia, hän vastaa kysymykseen maalauksien aiheesta.
– Kun aiheet loppuvat, maalaan

naisia. Nainen on ikuinen aihe.
Hannu Leviäkangas sanoo olevansa maalaustöissään pikkutarkka.
Yksityiskohtien tekemisessä saattaa
kulua rutosti aikaa. Niinpä hän on
siirtynyt pelkistetympään tyyliin,
jossa ei tarvitse kauheasti näprätä.

nuksia, kun pyydetään, siirtämässä
hiljaista tietoa nuoremmille asentajille.
– Periaatteeni on, että väkisin
en töihin tuppaudu, jos vien työpaikan joltain toiselta, Leviäkangas
painottaa.

Ilmastointiasentajan
työ oli mielekästä

Ts-valtuutetun työ
ei ole koiranvirka

Ilmastointiasentajaksi Hannu Leviäkangas päättyi mutkien kautta. Hän
valmistui 1970-luvun alussa ammattikoulusta levyseppähitsaajaksi,
minkä jälkeen hän oli laitosmiehenä
Saabin autotehtaalla Uudessakaupungissa.
Leviäkangas tuli parin vuoden
kuluttua takaisin Ouluun, tekemään
peltialan töitä. Omaa, peltikattoja
tekevää yritystä hän pyöritti seitsemän vuotta.
– Myin sen pois, kun edessä oli
kolme vaihtoehtoa: lopetan, myyn
tai investoin. Kun ei ollut rahaa investoida, päätin myydä, Leviäkangas kertoo.
Ilmastointiasennustöitä mies teki Isokoskella ja Lemminkäisen
omistamalla Tekmannilla.
– Siitä työstä tykkäsin. Tein ilmamäärien mittausta ja konehuoneiden asennuksia. Se oli vaihtelevaa
eikä yksitoikkoista, hän kertoo.
Leviäkangas olisi tehnyt mielekästä työtään pitempäänkin, mutta
terveys ei antanut myöten. Neljän
sydänkohtauksen jälkeen oli edessä
työkyvyttömyyseläke.
Vuosikymmenien varrella kertynyt ammattitaito on yhä tallella.
Leviäkangas kertoo käyvänsä silloin
tällöin tekemässä ilmastointiasen-

Hannu Leviäkangas otti työssään
aktiivisesti osaa työturvallisuuden
kehittämiseen. Hän oli sekä Isokoskella että Tekmannilla työsuojeluvaltuutettuna yhteensä 20 vuotta.
– Valtuutetun työstä sanotaan
usein, että se on koiranvirka. Minusta se ei ole sitä, vaan tärkeä tehtävä.
Työturvallisuudesta on puhuttava
koko ajan, Leviäkangas toteaa.
Valtuutetun työn merkityksen
ymmärsivät myös työnantajat. Työsuojeluasioista ei tarvinnut taistella.
– On paljon halvempaa ostaa
kunnon suojavälineet kuin että miehet ovat sairaslomalla. Toinen tärkeä
asia on koulutus. Nosturikuskitkaan
eivät saa ajella ilman korttia.
Työsuojeluasioista joutui joskus
toki huomauttelemaan.
– Niin pitää tehdäkin, mutta ne
ovat muistutuksia, Leviäkangas lisää.
Leviäkangas muistelee käyneensä 12 työsuojelukurssilla. Aktiivista valtuutettua kysyttiin aikanaan myös luottamusmieheksi, mutta siitä hän kieltäytyi.
– Siinä on liikaa yhdelle ihmiselle. Luottamusmiehen työ vaatii
taitoa käsitellä toisia ihmisiä, Ei riitä, että lyödään nyrkkiä pöytään,
Leviäkangas sanoo.
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Aluejärjestöt ottavat kantaa

R

akennusliiton Oulun aluejärjestö ry:n edustajakokous pidettiin Oulussa 6. huhtikuuta.
Oulun alueen rakentajien työllistämiseksi
on saatava jo suunnitelmissa olevia rakennushankkeita nopeasti työn alle, esimerkiksi Pyhäjoen
ydinvoimalan maanrakennustyöt, Perämeren tuulivoimalahankkeet sekä Pohjois-Suomen kaivoshankkeet.
Kuntien ja kaupunkien sekä taloyhtiöiden
kannattaisi hyödyntää yritysten tämän hetkistä alhaista työkantaa sekä hintatasoa ja aikaistaa omia
hankkeitaan, sillä remontoitava yleisessä rakennuskannassa ja asunnoissa riittää, Oulun aluejärjestö muistuttaa.
Vaikka veronumerot ja -rekisterit ovat tulleet
pakollisiksi rakennustyömaille, törmätään siellä
edelleen rajojemme takaa tuleviin aliurakointiyrityksiin, joiden urakkahinnat alittavat reilusti paikallisten aliurakoitsijoiden hintatason ja tämä tapahtuu vielä sellaisena aikana, jolloin alihankin-

tayritykset ovat aidossa kilpailutilanteessa.
Kyseiseen menettelyyn ei ole muuta selitystä
kuin se, että vieläkin ja jopa valtakunnalliset rakennusalan yritykset käyttävät hyväkseen alipalkattua ja harmaata ulkomaista työ-voimaa käyttäviä aliurakoitsijoita. Työllistämisen nimissä rakentajat kysyvätkin työnantajatahojen moraalia
ja tahtoa työllistää paikallisia yrityksiä ja rakentajia.
Edustajakokous valitsi Rakennusliiton Oulu
aluejärjestön puheenjohtajaksi putkiasentaja
Pertti Snickerin Limingasta ja varapuheenjohtajaksi kirvesmies Jouni Karekiven Oulusta.

Uudenmaan aluejärjestö vaatii
hallitukselta työllisyyspolitiikkaa
Hallituksen työllistämistä parantavat päätökset
sekä toimet ovat riittämättömiä. Yrityksille kaavaillut veronkevennysesitykset ilman työllistä-

misvaateita olisivat suora tulonsiirto työntekijöiltä työnantajille, toteaa Uudenmaan aluejärjestö.
Hallitus on lisännyt toimia sekä taloudellisia
mahdollisuuksia harmaan talouden torjunnan
osalta. Lakia rikkovien urakoitsijoiden toiminta
täytyy kriminalisoida. Rikollisesti toimivan yrittäjän ei pitäisi olla mahdollista perustaa uusia yrityksiä. Lain ja työehtosopimuksen tietoisesta rikkomisesta pitäisi antaa suuremman tuomiot.
Rakennusliitto on esimerkillisesti ajanut lakimuutoksia harmaan talouden torjunnassa. Vahva
edunvalvonta on mahdollista aktiivisten jäsenten
tuella. Tämä edellyttää Rakennusliiton ammattiosastoilta toiminnan kehittämistä ja yhdistymisiä
toiminnan vahvistamiseksi. Aluejärjestön katsottiin olevan osastoja yhdistävä voima, Uudenmaan
aluejärjestö muistuttaa.
Uudenmaan aluejärjestön uudeksi puheenjohtajaksi valittiin kirvesmies Jari Renlund Nurmijärven osasto 288:sta.

Tasa-arvoista työntekoa

S

ukupuoltenvälinen tasa-arvo
on ottanut isoja loikkauksia
viime vuosikymmenten eikä
näinä aikoina pitäisi olla kovinkaan
harvinaista törmätä sairaalan käytävillä miespuoliseen sairaanhoitajaan tai naiseen rakennustöissä. Silti ajatus miesten ja naisten töistä elää
suhteellisen vahvana ihmisten mielissä ja huomaankin itse törmääväni
hyvin usein kanssaeläjien ennakkoluuloihin oman ammatinvalintani
suhteen.
”Siis mitä sä sanoitkaan tekeväsi työksesi? Rakennusalan hommiako, oikeasti?”
Tämän suuntainen keskustelu
tulee käytyä lähes joka kerta, kun
kohtaan uuden ihmisen ja tulee tavalla tai toisella puheeksi ammatti ja

työpaikka. Nuori nainen tuntuu
edelleen olevan hyvin erikoinen ilmestys rakennustyömailla – varsinkin niiden silmissä, jotka eivät itse
siellä työskentele. Usein kysyjä ei
onneksi tarkoita mitään pahaa, vaan
on aidosti kiinnostunut siitä, millaisena koen oman työni haastavuuden
ja miten työskentely miesvoittoisessa työpaikassa onnistuu.
Toisinaan kuitenkin törmää siihen ihmistyyppiin, jotka ottaa asiakseen kertoa, miten ”häviän” miespuolisille työkavereilleni kaikissa
rakennusalan töissä tietämättä mitään minusta tai omasta osaamisestani. Ihan vain siksi, että olen nainen
ja miesten töissä.
Ihan vaan kaikille epäilijöille
tiedoksi, kyllä mä pärjään ja niin

pärjää sadat muutkin naiset raksalla. Totta kai työ on fyysisesti välillä
raskasta, mutta ei rakentamiseen
kuitenkaan mitään supervoimia tarvita. Työtavat, -materiaalit ja -koneet ovat kehittyneet tähän päivään
jo niin hyvin, että vähän kevyemmälläkin ruodolla varustettu rakentaja pärjää mestoilla ihan siinä missä se keskiverto rakentajajannu
yleensäkin.
Vaikka voima ja kestävyys työn
ohessa kasvaakin, ei oman fyysisen
kunnon huolehtimista kannata kuitenkaan jättää pelkästään duunin
varaan. Rehellisyyden nimissä on
kuitenkin tunnustettava, että melkein useammin sitä kuitenkin tulee
hikoiltua töissä kuin kuntosalilla tai
lenkkipolulla.

Suvi Partinen
Nuorisotyöryhmän jäsen
Hämeenlinnasta

Lomakeskus Huhmarissa vietettyjen Muurarien talvipäivien kilpailutuloksia
Hiihtolajit:
Tytöt alle 10-v.
1. Wilma Wallenius

os. 601

Pojat alle 14-v.
1. Justus Kannusmäki

os. 608

Naiset 45-v.
1. Tuula Koskinen

os. 616

Miehet 45-v.
1. Marko Räsänen

os. 601

Miehet 55-v.
1. Marko Wallenius
2. Matti Vehviläinen
3. Veli-Matti Vimpeli
4. Jouko Kannusmäki
5. Ari Harlamow
6. Mika Päivelin

os. 601
os. 601
os. 608
os. 608
os. 626
os. 616

Miehet 65-v.
1. Tapio Wallenius
2. Kalevi Karvinen
3. Erkki Ojala
4. Pentti Heino
5. Teuvo Vehviläinen

os. 601
os. 604
os. 608
os. 616
os. 636

Viestit: Miehet yleinen
1. Osasto 601
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Tapio Wallenius, Marko Wallenius
ja Marko Räsänen
Miehet yli 45-v.
1. Osasto 608
Jouko Kannusmäki, Veli-Matti
Vimpeli ja Erkki Ojala

Shakki:
1. Tommi Tikkanen
2. Pentti Tukiainen
3. Ari Harlamow
4. Pertti Torvinen
5. Ari Tekokoski

os. 601
os. 623
os. 626
os. 623
os. 623

Pilkkiviesti
1. Osasto 636
Kaija Raita, Harri Raita ja Osmo
Kinnunen
2. Osasto 608
Arto Ahokas, Ari Nieminen ja Jarmo Lamppu
3. Osasto 601
Tauno Muukkonen, Martti Lahtinen ja Jarmo Järvinen
4 Osasto 608
Tapani Kannusmäki, Markku Kannusmäki ja Justus Kannusmäki
5. Osasto 623
Irja Tukiainen, Helena Timoskai-

nen ja Marjatta Myyry
6. Osasto 623
Raimo Tukiainen, Toivo Timoskainen ja Keijo Rauhala

Pilkki, henkilökohtaiset sarjat:
Naiset
1. Helena Timoskainen
2. Ella Hara
3. Kaija Raita
4. Sari Tekokoski
5. Marjatta Myyry
6. Irja Tukiainen

os. 623
os. 623
os. 636
os. 623
os. 623
os. 623

Miehet alle 55-v.
1. Jarmo Järvinen
2. Marko Räsänen
3. Pertti Torvinen
4. Timo Tuominen
5. Jouko Kannusmäki
6. Jarmo Lamppu

os. 601
os. 601
os. 623
os. 603
os. 608
os. 608

Miehet yli 55-v.
1. Harri Raita
2. Jukka Suokas
3. Markku Kannusmäki
4. Ari Nieminen
5. Reijo Karjalainen
6. Pentti Tukiainen
7. Pertti Salo

os. 636
os. 601
os. 608
os. 608
os. 623
os. 623
os. 608

Miehet yli 65-v.
1. Jouko Simonaho
2. Marttti Lahtinen
3. Osmo Kinnunen
4. Keijo Rauhala
5. Tauno Muukkonen
6. Raimo Tukiainen
7. Toivo Timoskainen

os. 626
os. 601
os. 636
os. 623
os. 601
os. 623
os. 623

Joukkuepilkki
Naiset:
1. Osasto 623Helena Timoskainen,
Irja Tukiainen ja Marjatta Myyry
Miehet:
1. Osasto 601/II
Marko Räsänen, Jukka Suokas ja
Tommi Tikkanen
2. Osasto 601/I
Jarmo Räsänen, Tauno Muukkonen
ja Martti Lehtinen
3. Osasto 608/I
Ari Nieminen, Jouko Kannusmäki
ja Markku Kannusmäki
4. Osasto 623/I
Raimo Tukiainen, Toivo Timoskainen ja Keijo Rauhala
5. Osasto 623/II
Pertti Torvinen, Ari Tekokoski ja
Pentti Tukiainen
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Miss Farkku-suomi paranee katsomalla
Matti Kinnunen: Miss Farkku-Suomi. Nordisk Film
Jyri Vasamaa

Ensimmäisen katselukerran jälkeen
jäi tästä Miss Farkku-Suomesta hieman hämmentynyt olo. Elokuva tuntui jopa paikoitellen hieman tylsälle
ja olinkin ihmeissäni, kun toisen
katselukerran jälkeen se oli muuttunut paljon paremmaksi.
Ehkä ensimmäisellä katselukerralla takerruin liikaa elokuvan ajankuviin. Tuokin levy on minulla ja
tuo ja juuri tuollaisia vaatteita pidettiin, eivätkä naiset viitsineet ajaa
edes kainalokarvojaan. Toisella katselukerralla moiset huomiot jäivät
taaemmalle ja elokuvaan pystyikin
paremmin keskittymään.
Kauko Röyhkän osittain oma-

elämänkerralliseen romaaniin perustuva elokuva vie meidät aikaan, jolloin punk tuli Suomeen. Päähenkilönä on erilainen nuori, Välde (Mikko
Neuvonen), joka ei pidä Deep Purplesta ja muista muotijutuista, vaan
kulkee täysin omia polkujaan.
Välde on rakastunut Miss Farkku-suomi kisaan lähteneeseen Pikeen (Sanni Kurkisuo) ja perustaa
kaverinsa Sasun kanssa bändin hurmatakseen Piken. Välde pistää arkisinkin puvun päälle ja muuttua oudon näköiseksi, mistä ei pikkukaupungissa pidetä. Niinpä hän joutuu
päänpesulle vessanpöntölle ja muun
törkeyden kohteeksi.
Kaikki kuitenkin muuttuu pian.
Välde nousee nopeasti huipulle ja

Pakottomasti syntynyttä
musiikkia suoraan sydämestä
Eri esittäjiä: Love Show 45. Love Records.
Jyri Vasamaa

Vuosina 1966–1979 toiminut Love
Records muistetaan erityisesti poliittisen musiikin, rockin, jazzin, kansanmusiikin ja lastenmusiikin julkaisijana. 1970-luvulla, ennen kuin
Poko Rekords perustettiin Tampereelle, oikeastaan kaikki suomalainen rock-musiikki julkaistiin Lovella. Tähän kokoelmaan on koottu Loven suurimpia hittejä. Nimi Love
Show 45, viittaa niin kokoelman
kappalemäärään kuin vinyyli-single-levyjen kierrosnopeuteen.
Kokoelma on mitä mainiointa
autoilumusaa. Tyylilajien kirjo on
niin vaihteleva, että tuplalevyä kuunnellessa ei missään kohtaa väsähdä,
vaan levyjä jaksaa pyörittää aina
vaan uudestaan ja uudestaan.
Sitä paitsi. Ainakin meikäläisen
ikäisille rakentajille levy tuo nostalgisia muistoja. En esimerkiksi ole
kuullut Bo Anderssonin esittämää
Syyslaulua 1970-luvun jälkeen kertaakaan. Kokoelmalla on muuten
toinenkin samanniminen kappale.
Se toinen on Vesa-Matti Loirin esittämä Wigwam-käännös Tombstone
Valentinesta.
Ja hittejä riittää. Kaikki varmaan muistavat Moog Konttisen
hauskan tekstin ja tulkinnan Jerry

entiset vihamiehet huutelevat lavan
reunalta, että muistaako Välde, kun
oltiin koulussa kavereita.
Elokuva on mukiinmenevä kuvaus nuorukaisen kasvusta aikuisuuteen sekä tietysti rock´n´rollista ja
rakkaudesta. Elokuvassa on paljon
huumoria ja hienoja sivuosia ja amatöörinäyttelijöitä, kuten Pistepirkkojen P-K Keräsen esittämä managerihahmo. Myös Välden naapurina
asuvat kaksoispojat meinaavat varastaa välillä koko show’n.
Muuten elokuva on ehkä
hieman tasapaksu, ja niin sanottuja huipennuksia olisi kaivannut enemmän. Erityistä huippua esittää oikeastaan vain lopun Kuusrockin keikka.

Kiitämme: 70-luvun lopn.un
henki on tavoitettu hyvi
Moitimme: Elokuva on
hieman tasapaksu.

Ratkaisut:














































































































































































































































































Kiitämme: Loven iskelmätuotannossakin oli
kunnianhimoa.
Moitimme: Liehuvan
liekinvarren tausta ja
sovitus on vähän hassu.
Cottonista, Rauli Badding Somerjoen Paratiisin, Kasevan Striptease
tanssijan, Freemanin Ajetaan tandemilla, Juice Leskisen Marilynin,
Muskan Krokotiili rockin ja M. A.
Nummisen Olen nähnyt Helga-neidin kylvyssä muutamia mainitakseni. Ringan Huomaa maa jo elää
julkaistaan muuten tässä kokoelmassa ensimmäistä kertaa digitaalisessa muodossa.
Jos oma suosikki levyltä pitää
valita, niin se on Hectorin Tuulisina öinä. Se on toteutettu äänitystä
myöten niin hyvin, ettei uskoisi kappaleen olevan vuodelta 1978.

Aluepäällikkö tarkentaa melkoisesti
Toisin kuin Rakentajan viime numerossa Tampereen kymppi -suurosastoa käsittelevässä jutussa väitetään
osasto 10:n olevan Rakennusliiton
suurin ammattiosasto, joudumme valitettavasti oikaisemaan lehteänne.
Suomen suurin ammattiosasto
oli ainakin vielä 9. maaliskuuta kuluvaa vuotta Helsingin rakennustyöläisten ammattiosasto 003. Osasto
003:lla on 2 712 jäsentä. Tampereen
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10:ssä on 2 663 jäsentä, eroa 49 jäsentä Helsingin hyväksi.
Mikäli tarkastamme toimintamme kannalta tärkeämpää Amaksavien lukua, niin Helsingin
osasto 003 peittoaa Tampereen osasto 10:n luvuin 2 036–1 722. Ero Helsingin hyväksi on peräti 315 jäsentä.
Vilppu Oikarinen
Uudenmaan aluepäällikkö
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Rakentajamotoristit jälleen Rauhalahdessa!
T

ulevan kesän Rakentajamotoristitapaaminen järjestetään kylpylähotelli Rauhalahdessa 19.–21. Heinäkuuta.
Ohjelmaa on moneen lähtöön. Perjantaina illallistetaan porukalla sekä savusaunotaan tukkilaiskämpällä järvenrannalla. musiikillisesta ilta-ohjelmasta
vastaa lavalle nouseva Hopeinen kuu
-orkesteri kylpylähotellin ravintolassa.
Lisäksi tulemme järjestämään kilpailuja sekä kokoontumisajot lauantaina. Näiden osalta tarkemmat tiedot viimeistään paikan päällä.
Muistathan olla aktiivinen! Ilmoittautukaa hyvissä ajoin ja varatkaa
omat paikat vuoden 2013 parhaasta
motoristitapahtumasta.
Paikkoja on rajoitetusti! Kahden
hengen huoneita on jaossa vain puolensataa ja ne on varattu ensisijaisesti pariskunnille ja perheen kanssa saapuville motoristeille. Kolmen hengen huoneita on vain varttisatasen verran.
Hintaa kertyy 90 euroa kypärää
kohti koko viikonlopun majoituksesta.
Ilmoita jäsennumerosi varatessasi
majoitusta.
Lähde porukalla matkaan oman
alueesi rakentajamotoristien kanssa.
Lisätietoja Rakennusliitosta:
Niko Räsänen
040 508 7731
Jukka Lindgren
0400 781 447

JÄSENREKISTERI TIEDOTTAA

MEDLEMSREGISTRET INFORMERAR

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 Nordean, Sammon, S-pankin,
Tapiolan tai Osuuspankin pankkitunnukset.

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 Nordea, Sampo, S-banken,
Tapiola eller Andelsbanken.

ILMOITUS JÄSENMAKSUN VAPAUTUSTA VARTEN

ANMÄLAN OM BEFRIELSE FRÅN MEDLEMSAVGIFT

Nimi / Namn

______________________________________________ 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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Rakennusalan
työttömyyskassa

Palvelunumerot:

Siltasaarenkatu 4,
PL 308, 00531 Helsinki
sähköposti: etunimi.sukunimi@rakennusliitto.fi
www.rakennusliitto.fi
Päivärahakemusten postitusosoite:
Rakennusalan työttömyyskassa
PL 135
70101 Kuopio

Työttömyyskassa
Takaisinperintä

Jäsenasiat

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

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

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

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

Lappi/13

Tampereen toimisto
Sorinkatu 4,
33100 Tampere
TES-asiat 020 690 324

Rovaniemen toimisto
Maakuntakatu 15,
96100 Rovaniemi
TES-asiat 020 690 325

Itä-Suomi/04

Oulu/14

Joensuun toimisto
Torikatu 30,
80100 Joensuu
TES-asiat 020 690 246

Palvelunumerot:
690
690
690
690

231
232
230
250

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

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

Aluetoimistot
Toimistot avoinna:
Kuopio, Oulu, Tampere, Turku Uusimaa
ma-to 8.30–12.00 ja 13.00–16.30 ja pe 8.30–12.00 ja 13.00–15.30
Muut toimistot
avoinna vain maanantaisin ja tiistaisin 8.30–12.00 ja 13.00–16.30
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Häme/03

Hämeenlinnan toimisto
Birger Jaarlinkatu 18 B,
13100 Hämeenlinna
TES-asiat 020 690 324

Keskustoimisto avoinna:
ma-to
8.30–16.00
pe
8.30–15.30

020
020
020
020

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.

Toimistojen yhteystiedot:

Rakennusliitto ry

Jäsenyysasiat
Työehtoasiat
Työttömyyskassa
Takaisinperintä

020 690 230
020 690 250
020 690 231

Mikkelin toimisto
Porrassalmenkatu 13,
50100 Mikkeli
TES-asiat 020 690 246

Kemin toimisto
Keskuspuistokatu 50,
94100 Kemi
TES-asiat 020 690 325

Rautatienkatu 40
90120 Oulu
TES-asiat 020 690 325

Pohjanmaa/05

Pitkäkatu 43,
65100 Vaasa
TES-asiat 020 690 325

Kuopion toimisto
Vuorikatu 42,
70100 Kuopio
TES-asiat 020 690 246

Satakunta/07

Kainuu/10

Turku/09

Pohjolankatu 28 A,
87100 Kajaani
TES-asiat 020 690 325

Keski-Suomi/02
Yrjönkatu 30,
40100 Jyväskylä
TES-asiat 020 690 246

Kymi/06

Kouvolan toimisto
Salpauselänkatu 60 C,
45100 Kouvola
TES-asiat 020 690 246

Liisankatu 18,
28100 Pori
TES-asiat 020 690 324
Uudenmaankatu 6 a,
20500 Turku
TES-asiat 020 690 324

Uusimaa/01

Siltasaarenkatu 4,
00530 Helsinki
TES-asiat 020 690 245
Lahden toimisto
Hämeenkatu 32,
15140 Lahti
TES-asiat 020 690 324
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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.

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.

Kun lähetät ilmoituksen Rakentaja-lehteen, muistathan merkitä yhteystietosi!
Toimitus muokkaa tarvittaessa lehden ilmoitussivuille tulevaa materiaalia.
Ilmoitussivuille tarkoitettujen tekstien tulee olla lyhyitä.

Os. 320, Laihia
Os. 051, Jyväskylä

Hämeenlinnan
rakentajaveteraanit

Kokous ke 17.4. klo 13, Birger Jaarlin katu 12 A, Hämeenlinna. Vierailijana Mauri Kivistö Eterasta. Kahvitarjoilu. Tervetuloa!

Keski-Suomen
rakentajaveteraanit

Risteily 26.–27.5 Tallinnaan. Lähtö
su 26.5. klo 15.30 Harjukadun tilausajolaiturilta. Linja-auto ajaa reittiä:
Vaajakoski–Joutsa–satama. Hinnat
veteraaneille ja aveceille 21 €/
hlö/2hh, muut 36 €/hlö/2hh. Ilmoittautumiset viimeistään ti 7.5., Kaarlo
p. 050 542 7290 tai Raimo p. 040
768 8811. Paikkoja varattu 56 hengelle. Tervetuloa kevätretkelle!

Os. 002, Helsingin maalarit

Valtakunnallinen maalaritapaaminen 8.–9.6. Siikarannassa. Hinnat:
täysihoitomajoituksella 20 €/hlö/2hh
ja ilman majoitusta 10 €/hlö. Maksu
tapahtuu paikan päällä. Ilmoittautumiset viimeistään pe 26.4. hotelli Siikarantaan, p. (09) 867 971, kampanjakoodi ”maalaritapaaminen”
Hallitus

Os. 022, Kerava

Kevätristeily la 25.5. Tallinnaan m/s
Silja Europalla. Paluu su 26.5. Matkan hinta 30 €/hlö, mikä sisältää
buffet-illallisen ja meriaamiaisen. Ilmoittautumiset viimeistään su 21.4.,
Jarmo Nieminen p. (09) 239 6483 tai
050 375 8902.
Hallitus

Os. 029, Kuusankoski

Matka 18.–21.7. Viron Rakvereen,
hotelli Aqua Spa. Matkan hinta
100 €/hlö. Oma linja-auto mukana
matkalla. Tiedustelut ja ilmoittautumiset viimeistään pe 31.5., Seppo
Sutinen p. 0400 556 103.
Hallitus

Os. 041, Seinäjoki

Kuukausikokous to 25.4. klo 19, osaston toimisto, Vapaudentie 32–34 B,
Seinäjoki. Käsitellään esille tulevat
asiat.
Hallitus

Os. 042, Hyvinkää

Kuukausikokous ke 17.4. klo 18,
Järjestötalo, Munckinkatu 49, Hyvinkää. Käsitellään esille tulevat asiat. Kahvitarjoilu. Tervetuloa!
Hallitus
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Ay-sporttifestarit 25.–26.5. Kotkassa. Osasto maksaa kilpailuihin osallistuville jäsenille kulut. Ilmoittautuminen ma 29.4. mennessä Raimo
Saukolle 040 768 8811.
Hallitus

Os. 074, Valkeakoski

Kuukausikokous ti 7.5. klo 19, Kerhomaja, Valkeakoski. Käsitellään
esille tulevat asiat.
Hallitus

Os. 101, Porin maalarit
ja mattomiehet

Kuukausikokous ti 16.4. klo 18, Rakennusliiton Satakunnan aluetoimisto, Liisankatu 18, Pori. Käsitellään
esille tulevat asiat.
Hallitus

Os. 102, Oulun maalarit
ja mattomiehet

Valtakunnallinen maalaritapaaminen 8.–9.6. Siikarannassa.
Lähde mukaan matkalle, 50 €/jäsen.
Ilmoittautumiset viimeistään pe
26.4., Tommi p. 0400 953 416.
Paikkoja rajoitetusti!
Hallitus

Os. 124, Toijala

Kevätkokous la 20.4. klo 14,Metsola-sali, Valtatie 5, Toijala. Esillä
sääntöjen määräämät asiat sekä muut
esille tulevat asiat. Ruokatarjoilu.
Tervetuloa!
Hallitus

Os. 162, Kouvolan
maalarit ja mattomiehet

Osasto tarjoaa ilmaista uintia työttömille ja työssä oleville jäsenille ajalla
1.5.–31.12. Urheilupuiston ja Kuusankosken uimahalleissa. Maksat ainoastaan asiakaspanttimaksun 4 €, jonka saa takaisin. Todistaaksesi esität
Rakennusliiton jäsenkortti uimahallin kassalla. Lisätietoja puheenjohtaja
Ari Tuomiselta p. 0400 939 831.
Hallitus

Os. 265, Tikkurila

Kevätkokous ti 16.4. klo 18, Puistokulma, Talkootie 4, Vantaa. Esillä
sääntöjen määräämät asiat sekä muut
esille tulevat asiat. Kahvitarjoilu.
Tervetuloa!
Hallitus

Os. 280, Helsingin
betoniraudoittajat

Kuukausi kokous ma 22.4. klo 17,
os. 001, Helsingin kirvesmiesten toimitilat, Mäkelänkatu 8, Helsinki.
Käsitellään esille tuleva asiat.
Hallitus

Kesäretki osaston jäsenille puolisoineen. Kaksi risteilyvaihtoehtoja. Se,
mihin on enemmän kiinnostusta, toteutetaan. Vaihtoehdot: Turku–Tukholma 6.–7.7. tai Helsinki–Pietari 9.–
11.7. Omavastuu 50 €/hlö. Tiedustelut
ja sitovat ilmoitukset viimeistään ke
24.4., Pentti Samppala p.050 585 6711.
Hallitus

Os. 349, Matinkylä

Äitienpäivälounas su 12.5.
klo 11.30–15 hotelli Siikarannassa,
Naruportintie 68, Espoo. Jäsenille
perheineen. Ilmoittautuminen neuvontaan. Tervetuloa!
hallitus

Os. 636, Kuopion muurarit

Kuukausikokous ti 7.5. klo 18, Rakennusliiton Kuopion toimisto, Vuorikatu 42, Kuopio. Käsitellään esille
tulevat asiat. Tervetuloa!
Hallitus

80 vuotta

Parantainen Anna Annikki 12.2.,
Äänekoski.
Os. 093, Äänekoski

Os. 392, Tampereen
putkimiehet ja -eristäjät

Atk-pohjainen urakanmittauskurssi la 20.4. klo 10–14, TAMK,
Kuntokatu 3, 3 krs, luokka C2–15,
Infotalo. Vetäjänä työehtotoimitsija
Kimmo Palonen. Ilmoittautumiset
viimeistään to 18.4., aluetoimitsija
Mika Saarinen s-posti: mika.saarinen@rakennusliitto.fi tai p.0400 801
334. Mukaan mahtuu 20 ensimmäistä. Kurssin jälkeen ruokailu.
Tervetuloa!
Hallitus

Os. 397, Hämeenlinnan
putkimiehet ja -eristäjät

Saunailta pe 10.5. klo 18, First Corner, Pitkätanhuankatu 2, Hämeenlinna. Lisätietoja sekä sitovat ilmoittautumiset viimeistään pe 26.4., Lauri
Helkiö lauri@helkio.org tai p. 040
771 4361.
Hallitus

Os. 402, Vaasan putkimiehet

Kuukausikokous ke 17.4. klo 18,
Rakennusliiton Pohjanmaan aluetoimisto, Pitkäkatu 43, Vaasa. Käsitellään osaston lakkauttamista/yhdistymistä sekä muut esille tulevat asiat.
Tervetuloa!
Hallitus

Os. 418, Kirkkonummi

Perinteinen äitienpäivälounas
su 12.5. klo 11.30–15 hotelli Siikarannassa, Naruportintie 68, Espoo.
Osasto tarjoaa lounaan jäsenille perheineen. Esitä jäsenkorttisi neuvonnassa. Tervetuloa!
Hallitus

Os. 603, Turun muurarit

Teatteri-iltapäivä su 21.4. klo 14
Teatteri Tarmossa, Virusmäentie 10,
Turku, Ray Cooneyn farssi Koukussa. Ilmoittautumiset viimeistään ti
16.4., Veikko Laine p. 050 585 9060.
Paikkoja varattu 30 henkilölle.
Hallitus

Kiitos Rakennusliitolle vapaajäsenyydestä. Kiitokset myös työ- ja aytovereille huomionosoituksista täyttäessäni 60 vuotta 31.3. ja jäädessäni
työkyvyttömyyseläkkeelle.
Esa ”Eetu” Eväkoski
Os. 057, Kotka

Kuuspalo Lauri
Osastomme pitkäaikainen jäsen
Lauri Kuuspalo kuoli 23.3.2013. Hän
oli syntynyt 21.6.1932 ja liittynyt Rakennusliiton jäseneksi 1.9.1955.
Lauri Kuusipalo toimi pitkään osaston puheenjohtajana sekä liiton ja
aluejärjestön eri luottamustehtävissä.
Muistoa kunnioitten
Os. 394, Kuopion putkimiehet
ja -eristäjät
Ojala Kauko Antti Juhani
Osastomme pitkäaikainen jäsen
Kauko Antti Juhani Ojala kuoli äkillisesti 5.2.2013. Hän oli syntynyt
28.3.1944 ja liittynyt Rakennusliiton
1.7.1968. Kauko Ojala toimi pitkään
aluejärjestön puheenjohtajana ja
osaston eri luottamustehtävissä.
Muistoa kunnioittaen
Os. 395, Jyväskylän putkimiehet
Parikka Pertti Ilmari
Osastomme pitkäaikainen jäsen
Pertti Ilmari Parikka kuoli 19.1.2013.
Hän oli syntynyt 18.11.1930 ja liittynyt Rakennusliiton jäseneksi
1.10.1954.
Muistoa kunnioittaen
Os. 401, Hyvinkään putkimiehet
Savolainen Pentti Gunnar
Osastomme pitkäaikainen jäsen
Pentti Gunnar Savolainen kuoli
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8.1.2013. Hän oli syntynyt 16.11.1931
ja liittynyt Rakennusliiton jäseneksi
1.6.1953.
Muistoa kunnioittaen
Os. 091, Kuopio

RAKENNUSLIITON
JULISTAMAT SAARROT
Tarkemmat tiedot
löytyvät internetistä
www.rakennusliitto.fi
VOIMASSAOLEVAT:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aiari Grupp Oü
AJE Ehitüs Oü
Alfaport Grupp Oü
Alnar Järvi Oü
”Artexx” Steplewski Artur
A-ryhmä Asennus Oy
Oy Aureli Ltd
Autlan Projekt Oü
Balticale Oü
Betamer Eesti Oü
Carinaland Oü
Concord Group Oü
Degtab Oü
Detroit Oü
Edmonton Oü
Efira Invest Oü
Egerton Oü
Ehiter Arendus Oü
Eikner Oü
Elkotek Oy
Etelä-Suomen kiinteistö ja
autohuolto Oy
Eurobuild Group Oü
Europe Ehitüs Oü
Eu Steinbau Oy
Faskom Oy
Fatmus Ehitus Oü
Feluko Oü
FHU ”PM-BUD”
Fin Purkajat Oy

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

Fincity Oü
Finlandia-Maalaus ja Målning Ky
Garantmeister Oü
Gorol-Bud Oy
GS Invest Oü
Harts Ehitus Oü
Hausland Oü
Helmhold Oü
Hordinal Oü
Idc Budownictwo
Indiman Oy
Individuali imone ”Suvireta”
Keskustan Talexi & Tar Oy
Lemamaks Ehitus Oü
Leviehitus Oü
Marsalis-Ehitus Oü
Mattic Oü
Mauneks Oü
Miedzynarodowny Serwis
Budowlany MSB Sp. z.o.o.
Multimaaler Oü
My Property Oy
4 Naela Oü
Navero Oy
Offwall Oy
Olster Grupp Oü
OPNG Linnaarenduse Oü
Orasgrupp Oü
PG Ehitus Oü
Pirita Laevad as
Piva Kivi Oü
Prelia Grupp Oü
Primebygg Oü
Proberto Oü
Projekt 10 Oü
Prolainer Oü
Prostein Oü
Rakennusexpertit JKL
Rakso Oü
Ravent Team Oü
Rees Rakendus Oü
Rekrum Oy Ab
Rentaworker Oü
Roiha Oy
Satikuti Invest Oü
Savega AS
Scantrim Oy
Siivous-Expertit Osuuskunta
Slovax s.r.o
Spectra Holding Oü
Stabil Group Oy

LOMAMÖKKEJÄ AHVENANMAALLA!
Isomökki 100 m²: olohuone takalla, keittiö, 2 makuuhuonetta kummassakin 4 vuodepaikkaa.
Kaksi 25 m² mökkiä: vuodepaikat 4 hengelle, keittiö.
Kaksi 10 m² mökkiä: vuodepaikat 4 hengelle, minikeittiö.

Alueella yhteinen sauna, hyvät kalastusmahdollisuudet, soutuveneitä ja uimaranta.
Tervetuloa lomailemaan Ahvenanmaalle!

•
•
•
•
•
•
•
•

Stabil Project Oü
Stadirak Oy
Sven Trading Ltd
Tasokas Oü
Telineservice Oü
TG Kattomiehet tmi
Tiit Tamme
Tonu Ehitus Oü

•
•
•
•
•
•
•

Triaad Grupp Oü
Ultraserv Oü
Unimaster Oü
Vahotek Oy
Ventago Oü
Vimeco Oy
Windrox Grupp AS

RAKENNUSTUOTETEOLLISUUDEN
RETKEILYPÄIVÄT 8–9.6., Lappeenranta
Perinteiset rakennustuoteteollisuuden työntekijöille, eläkeläisille ja perheen jäsenille
suunnatut retkeilypäivät ovat Lappeenrannassa.
Paikka: Etelä-Karjalan liikuntakeskus, Pelitie 36, Lappeenranta.
Ohjelma:

klo 11.00
klo 12.00

Tervetulokahvit
Päivien avaus ja kilpailut: salibandy, eko-aseammunta, saappaan- ja
tikanheitto sekä köydenveto.
Joukkueiden ilmoittautuminen salibandyturnaukseen viimeistään pe 3.5.,
p. 040 5110 866 tai aki.juuti@nordkalk.com.
klo 15.00 Risteily Saimaalle, m/s Camilla.
klo 19.00 Illallinen ja palkintojen jako Hotelli Lappee.
Illalliskorttin hinta 35,50 €/hlö. Varaukset viimeistään pe 3.5.,
p. 040 511 0866 tai aki.juuti@nordkalk.com.
Majoitus: Hotelli Lappee, Brahenkatu 1, Lappeenranta.
Hinnat:
55 € hlö/kahden hengen huoneessa, 90 € yhden hengen huone.
Varaukset viimeistään pe 3.5. suoraan hotellista p. 010 762 1020,
sales.lappee@sok.fi, lappee.lappeenranta@sokoshotel.fi.
Tervetuloa kesäiseen Lappeenrantaan!
Os. 173 Lappeenranta, p. 040 511 0866, aki juuti@nordkalk.com
Rakennusliiton Kymen aluejärjestö, p. 050 347 7999, kari.lapatto@rakennusliitto.fi

TALOTEKNIIKKA-ALAN RETKEILYPÄIVÄT
15.–16.6., Jyväskylä
Perinteiset talotekniikka-alan retkeilypäivät ovat Jyväskylässä.
Paikka: Kylpylähotelli Peurunka, Peurungantie 85, 41340 Laukaa
Ohjelma:
la 15.6. klo 10.00 Kisakanslia avataan ja tervetulokahvit

klo 12.00 Kilpailut alkavat: petanque, lestinheitto ja yli 50 v. kävelyviesti
klo 19.00 Iltajuhla ja palkintojen jako
su. 16.6. klo 13.00 Muistomerkillä käynti
Majoitus: Kylpylähotelli Peurunka
Hinta:
120 €/hlö/2 hh, sisältää: majoituksen, illallisen, sunnuntain aamupalan,
kylpylän ja kuntosalin vapaan käytön.
Ilmoittautumiset viimeistään pe 17.5., Ari Pajunen p.0400 546 088 tai
s-posti ari.pajunen0@saunalahti.fi
Maksut tulee suorittaa viimeistään pe 17.5., tilille: FI23 1045 3007 2004 95,
maksunsaaja: Jyväskylän putkimiehet ja -eristäjät.
Tervetuloa!
os. 395, Jyväskylän putkimiehet ja -eristäjät

Ay-väen Öran-mökit

Hammarland, Öra
varaukset puh. 040 534 5666

HYVINVOINTILOMIEN PERHELOMAVIIKOT
Vekaraviikko 23.–28.12.2013
Lomakeskus Huhmari
83700 Polvijärvi (Joensuu)
www.lomakeskushuhmari.com

Aikuisten omavastuu 5 vrk:n täysihoitolomasta on 110 € ja alle 16-vuotiaat lapset maksutta.
Matkakuluja ei korvata.
Hakuaika päättyy 30.9.2013
Hakemusten palautus:

Rakennusliitto ry/lomavastaava, PL 307, 00531 Helsinki.
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VALTAKUNNALLINEN MAALARITAPAAMINEN
Aika:
8.–9.6.
Paikka: Kiljavan opisto, Kirkkonummen toimipiste Siikaranta,

Naruportintie 68, Espoo.
Majoituksella 79 €/hlö/2hh ja ilman majoitusta 48 €/hlö.
Hintoihin sisältyy: tulolounas, kahvit, päivällinen, iltapala, aamiainen ja
ohjelma. Maksetaan paikan päällä.
Ohjelma: Leikkimielisiä kisailuja, kaupunkisuunnistusta Helsingissä, taikuri Ben Elf,
karaokea yms. Juhlapuhujana Rakennusliiton puheenjohtaja Matti Harjuniemi.
Tarkempi ohjelma: www.helsinginmaalarit.fi.
Hinta:

Ilmoittautumiset viimeistään pe 26.4., hotelli Siikaranta p. (09) 867 971,

kampanjakoodi "maalaritapaaminen".
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Jos jäät työttömäksi
• Ilmoittaudu heti työttömäksi jäätyäsi
työvoimatoimistoon työnhakijaksi. Ansiopäi
värahaa voidaan maksaa vain ajalta, jolloin
olet ollut työttömänä työnhakijana työvoima
toimistossa.
• Ansiopäivärahaan on oikeus työttö
myyskassan jäsenellä, joka on ollut vakuu
tettuna yhdenjaksoisesti työttömyyskassassa
vähintään 34 työttömyyttä edeltävää viikkoa
ja on vakuutettuna ollessaan täyttänyt työssä
oloehdon. Työttömyyskassassa vakuutettuna
oleminen tarkoittaa sitä, että henkilö on työt
tömyyskassan jäsen ja jäsenmaksut on mak
settu.
• Työssäoloehto täyttyy, kun henkilö on
ollut jäsenyysaikana 34 kalenteriviikkoa
palkkatyössä, jossa työaika on kunakin ka
lenteriviikkona ollut vähintään 18 tuntia.
Työn ei tarvitse olla yhdenjaksoista, vaan
työssäoloehtoa kerryttäviä viikkoja voi kerä
tä välittömästi työttömäksi työnhakijaksi il
moittautumista 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 1 103 euroa kuu
kaudessa.
• 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 uu
delleen. Myös se, jos henkilö toimii palkansaa
jakassan jäsenyysaikana päätoimisena yrittäjä
nä yli 18 kuukautta, aiheuttaa työssäoloehdon
voimassaolon katkeamisen.
• Työttömäksi jäävän on aina päiväraha
hakemuksen toimittaessaan annettava työttö
myyskassalle selvitys työttömyyttä edeltä
neestä ajasta. Tiedot tarvitaan sekä työssä
olosta että mahdollisesta työmarkkinoilta
poissaolosta.
• Työssäoloaika osoitetaan palkkatodis
tuksilla, joista on käytävä ilmi työsuhteen al
kamis ja päättymisaika. Palkkatodistuksiin
olisi aina hyvä saada tieto pidetyistä vuosilo
mista. Palkkatodistuksiin tulee merkitä työn
antajan ytunnus. Myös kopiot irtisanomis
tai lomautusilmoituksista tulee toimittaa
työttömyyskassalle.
– Mikäli olet ollut lomautettuna työstäsi
viimeisen vuoden aikana, palkkatiedot tarvi
taan silloin tämän lomautuksen jälkeiseltä
ajalta.
– Työviikoista, jolloin työtä on tehty vä
hemmän kuin 18 tuntia, tulee palkkatodis
tuksessa ilmoittaa erikseen työtunnit ja pal
kat. Näitä viikkoja ei oteta mukaan työssä
oloehtoon eikä palkanmääritykseen.
– Useita töitä rinnakkain tehtäessä, on
palkkatodistuksessa ilmoitettava työtuntien
määrä viikoittain, koska näissä tilanteissa
palkanmäärittelyyn voi ottaa enintään vain
40 tunnin palkan.

Hakemuksen täyttäminen
• Päivärahaa haetaan ansioturvan päi

värahahakemuslomakkeella. Hakemuslo
makkeita saat työvoimatoimistosta ja liiton
aluetoimistosta. Jatkohakemuslomakkeita
lähetetään maksuilmoituksen mukana. Jat
kohakemuksen voit toimittaa kassalle myös
sähköisesti Rakennusliiton eAsiointipalve
lun kautta. Lisäksi hakemuksen voi toimit
taa puhelimitse puheentunnistuspalvelun
kautta, mikäli olet kokonaan työtön tai ko
konaan lomautettu.
• Verotietoja kassalle ei tarvitse ilmoit
taa, ellei verotietoihin ole haettu muutosta tai
ellet ole saanut portaikkoverokorttia.
• Alle 18vuotiaista huollettavista lap
sista lapsikorotusta haetaan ilmoittamalla
hakemuksessa lapsen syntymäaika. Tavalli
sesti lapsista ei tarvita todistuksia, koska lap
sitiedot saadaan Väestörekisterikeskuksen
kautta.
• Hakemuksessa on ilmoitettava mah
dolliset sivutulot ja sosiaalietuudet ja liitettä
vä näistä todistukset mukaan. Maatalous tai
yrittäjätuloista on liitettävä mukaan selvitys
vahvistetusta verotuksesta.

Päivärahan hakeminen
• Normaalisti päivärahaa haetaan neljän

kalenteriviikon jaksoissa jälkikäteen. Hake
muksen tulee päättyä sunnuntaihin.
– Työttömäksi jäävä voi kuitenkin täyt
tää ensimmäisen hakemuksen lyhyemmältä
ajalta. Tällöinkin hakemuksen on päätyttävä
sunnuntaihin. Suotavaa on, että täysiä kalen
teriviikkoja on jo kertynyt kolme.
– Normaalia neljän viikon rytmiä nouda
tetaan silloinkin kun työttömänä ollessa te
kee satunnaisia lyhyitä työjaksoja, jotka alka
vat ja päättyvät kyseisen neljän viikon jakson
aikana.
– Jos maksujaksolla alkanut yli kaksi
viikkoa kestävä kokoaikatyö jatkuu yli ky
seisen neljän viikon jakson, voi hakemuksen
päättää työn aloittamista edeltävään päivään.
Lisäksi hakemukseen merkitään milloin yli
kaksi viikkoa kestävä kokoaikatyö on aloi
tettu.
– Jos teet osaaikatyötä, josta saat palk
kaa kuukauden jaksoissa, hae päivärahaa
kuukauden jaksoissa ja liitä mukaan palkka
todistus.
– Osaaikatyön palkasta on muistettava
maksaa jäsenmaksu, jos osaaikatyöstä ker
tyy työssäoloviikkoja. Hakemuksen kaikki
kohdat on täytettävä huolellisesti, jotta niitä
ei jouduta palauttamaan täydennettäviksi.
Työttömyyspäivärahaa on haettava kolmen
(3) kuukauden kuluessa siitä päivästä, josta
sitä halutaan maksettavaksi.
Postitse toimitetut hakemukset lähetetään
työttömyyskassaan osoitteeseen:

RAKENNUSALAN TYÖTTÖMYYSKASSA,
PL 135, 70101 KUOPIO
Hakemuksia voi jättää myös aluetoimistoihin ja joillakin
paikkakunnilla osaston taloudenhoitajalle.
Rakennusalan työttömyyskassa
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Om du blir arbetslös
• Anmäl dig genast som arbetssökande

på arbetskraftsbyrån då du blir arbetslös.
Kassan kan betala inkomstdagpenning bara
för den tid då du varit arbetslös arbetssökan
de hos arbetskraftsbyrån.
• Rätt till inkomstdagpenning har en
medlem i arbetslöshetskassan som har varit
försäkrad i kassan utan avbrott i minst 34
veckor före arbetslösheten och som under
den tid han varit försäkrad har uppfyllt ar
betsvillkoret. Att vara försäkrad i arbetslös
hetskassan innebär att man är medlem i ar
betslöshetskassan och har betalat medlems
avgifterna.
• Arbetsvillkoret fylls när personen un
der sin tid som medlem har varit i lönearbe
te i 34 kalenderveckor så att arbetstiden un
der varje vecka har varit minst 18 timmar.
Medlemmen behöver inte ha arbetat utan av
brott, utan man kan samla veckor som fyller
arbetsvillkoret under en granskningsperiod
på 28 månader omedelbart innan man anmä
ler sig som arbetslös arbetssökande. Dessut
om förutsätts att man har fått kollektivavtal
senlig lön för arbetet. Om det inte finns nå
got kollektivavtal inom branschen ska lönen
för heltidsarbete vara minst 1 103 euro i må
naden.
• Arbetsvillkoren upphör att gälla när
personen har varit borta från arbetsmarkna
den över sex månader utan godtagbar orsak.
Arbetslöshetskassan kan betala förmåner
först då personen på nytt uppfyllt arbetsvill
koret. Arbetsvillkoret bryts också för en per
son som medan han är medlem i en löntagar
kassa fungerar som företagare i huvudsyssla
i över 18 månader.
• En medlem som blir arbetslös ska alltid
då han lämnar in sin ansökan om dagpenning
ge arbetslöshetskassan en utredning över ti
den före arbetslösheten. Vi behöver uppgifter
om såväl tid i arbete som eventuellt frånvaro
från arbetsmarknaden.
• Tiden i arbete bevisas genom löneintyg,
av vilka det ska framgå när anställningen
började och slutade. Det vore bra om lönein
tyget alltid har uppgifter om uttagen semes
ter. Arbetsgivarens FOnummer ska finnas på
löneintyget. Också kopior av meddelanden
om uppsägning eller permittering ska skickas
till arbetslöshetskassan.
– Om du har varit permitterad från ditt
arbete under det senaste året behövs löneupp
gifter för tiden efter denna permittering
– Löneintyget bör ha uppgifter om ar
betstimmar och löner för de arbetsveckor då
du har arbetat färre än 18 timmar. Dessa
veckor tas inte med i arbetsvillkoret eller då
lönen fastställs.
– Då du har flera arbeten parallellt bör
det av löneintyget framgå antalet timmar per
vecka, eftersom vi i dylika fall kan beakta lö
nen för högst 40 timmar.

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

ten för ansökan om inkomstdagpenning.
Dessa blanketter finns på arbetskraftsbyrån
och förbundets kretskontor. Vi skickar blan
ketter för fortsatt ansökan tillsammans med
meddelandet om betalning. Du kan skicka in
din fortsatta ansökan även elektroniskt via
Byggnadsförbundets eAsiointipalvelu. Du
kan också skicka in ansökan per telefon via
telefonidentifieringstjänsten, om du är helt ar
betslös eller helt permitterad.
• Du behöver inte meddela kassan skatte
uppgifter, utom om du har ansökt om ändring
ar eller om du har fått ett graderat skattekort.
• Du ansöker om barnförhöjning för barn
under 18 år som du försörjer genom att i din
ansökan uppge barnens födelsetid. Vanligtvis
behövs inga intyg över barnen, eftersom vi får
uppgifterna om den via Befolkningsregister
centralen.
• Du ska i ansökan uppge eventuella bi
inkomster och sociala förmåner och bifoga
intyg över dem. Om du har jordbruks eller
företagarinkomster ska du bifoga utredning
över senast fastställda beskattning.

Så här ansöker du om
dagpenning
• Normalt ansöker man om dagpennning

för fyra veckors perioder i efterskott. Ansö
kan ska sluta på en söndag.
– En person som blir arbetslös kan dock
fylla i sin första ansökan för en kortare tid.
Också då ska ansökan sluta på en söndag. Vi
rekommenderar att du i alla fall har tre hela
kalenderveckor som arbetslös.
– Den normala rytmen på fyra veckor följs
också då du medan du är arbetslös har tillfäl
liga korta perioder med arbete, som börjar och
slutar under denna fyra veckors period.
– Om du har börjat ett arbete som pågår
över två veckor och arbetet fortsätter efter fy
raveckorsperioden, kan du sluta din ansökan
dagen innan du började arbeta. Dessutom ska
du i ansökan anteckna när du börjat ett arbe
te som pågår över två veckor.
– Om du har deltidsarbete, där du får lö
nen per månad, ska du ansöka om dagpen
ning i perioder på en månad och bifoga ditt
löneintyg.
– Du ska komma ihåg att betala medlems
avgift för deltidsarbetet, om deltidsarbetet gör
att du samlar arbetsvillkor. Du ska fylla i alla
punkter i ansökan noggrant så att vi inte be
höver skicka dem tillbaks för komplettering.
Du ska ansöka om arbetslöshetsdagpen
ning inom tre (3) månader från den dag du
vill att den utbetalas.
Ansökningar per post skickas till arbetslöshetskassans kontor på adressen:

BYGGNADSBRANSCHENS ARBETSLÖSHETSKASSA
PB 135, 70101 KUOPIO
Du kan också lämna in ansökan på kretskontoren och på en
del orter även till avdelningens kassör.
Byggnadsbranschens arbetslöshetskassa
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TV, TAIDUET
& MUIK

Avaruudesta löytyy elämää!
Väsähtäneet viihdetaiteilijat ikuistetaan tähtitaivaalle.

H

elsingin kaupungin liikennelaitos HKL, Nelonen Media
ja Yhdysvaltain ilmailu- ja
avaruushallinto Nasa yhdistävät voimansa kunnianhimoisessa Vain elämää -ohjelmassa. Suosikkisarjan
uusissa jaksoissa kotimaiset iskelmätähdet singotaan avaruuteen ja jätetään sinne.
Hanke on saanut alkunsa
HKL:n johtoryhmän tammikuisessa
ideapalaverissa.
– Länsimetro on viimeistelyä
myöten valmis, eikä itämetroa päästä
kaivamaan vielä vuosiin, koska sen
tuumaillaan katkaisevan Sipoonkorven luontoyhteydet. Joten suoraan sanoen meillä ei ole mitään tekemistä,
toteaa HKL:n tulevaisuudentutkimusosaston johtaja Tiina Taivaanranta.
Huipputekninen automaattimetro vähentää lisäksi HKL:n rekrytointitarvetta.
– Keksimme lopulta tekemistä,
kun huomasimme, että uusi automaattimetro soveltuu lähes sellaisenaan myös avaruuslentoihin. Ja koska avaruusajan metro on varustettu
valvontakameroilla, lyömme useita
kärpäsiä yhdellä iskulla.
Avaruusmetro on saanut suopean vastaanoton tärkeimmiltä sidosryhmiltä. Myös Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan ympäristönsuojelupiiri on siunannut hankkeen, joten raidetyöt voidaan aloittaa heti lumien sulettua.

Tuurille löytyy tontti
Avaruusmetroa pitää luonnollisesti
testata ja markkinoida ennen maksullisen joukkoliikenteen aloittamista. Lisäksi kaupunginvaltuustossa vaaditaan ponnekkaasti, että
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hankkeelle saadaan ulkopuolista rahoitusta.
HKL:n johtoryhmän helmikuisessa ideapalaverissa kotimaiseksi
yhteistyökumppaniksi on valikoitunut mainosrahoitteinen Nelonen
Media, joka tunnetaan muun muassa ohjelmistaan Hauskat kotivideot,
Hauskat eläinvideot ja Guinness
World Records – Ihmeelliset ennätysvideot.
Nelosella on tarjota valmis ohjelmaformaatti, joka miellyttää uudistuneessa muodossaan myös älymystöä. Nettinokkeluuksissa tehdäänkin tänään puolelta päivin uusi
upea maailmanennätys, kun sosiaalisessa mediassa alkaa levitä juoru
Katri Helenan, Erinin, Cheekin,
Neumannin, Jonne Aaronin, Kaija Koon ja jopa Jari Sillanpään
karkottamisesta avaruuteen. Ilta-Sanomat väsää jo erikoisliitettä Vain
elämää – vain muisto jää.
Suosikkiohjelma sopii hankkeen veturiksi myös nimensä puolesta.
– Onko avaruudessa elämää?
Minä vastaan, että pian on. Onko
avaruudessa älyllistä elämää? Sen
saa sitten jokainen päätellä itse, sanoo Nelosen uutisten vastaava meteorologi, jonka nimi on päässyt unohtumaan.
HKL aikoo liisata avaruusmetroa myös Nelosen muille ohjelmille.
Osoitteessa ruutu.fi on tarjolla maistiaisia sarjoista Saran ja Meri-Tuulin
eksoplaneetat, Neljän tähden viimeinen illallinen, Huonot ja vielä
huonommat uutiset sekä Leenan
tyylitiimi tuolla jossakin.
Tähtitieteen mukaan metron
mahdollisuudet ovat lähes rajattomat. Vesa Keskinen onkin jo ilmoittanut etsivänsä avaruudesta

tonttia uudelle kyläkaupalle ja mentalisti Noora Karma on luvannut
sellaisen löytää.

Viisuille löytyy tarkoitus
Nasalla on vahva osaaminen avaruuslennoissa, mutta sen osuus jää
hankkeessa lähinnä symboliseksi.
– Tarkoitus ei ole pyörittää Apollo-ohjelman uusintoja tai räjäytellä
avaruussukkuloita. Nasa tuo hankkeelle näkyvyyttä Pohjois-Amerikassa, joka on yhä viihdeteollisuuden
mekka, kertoo Nelonen Median
yleisjantunen Jim Jantunen.
– Avaruusmetron pääteasemasta ei ole vielä päästy yksimielisyyteen, joten meidän on
hankittava uudet tähdet jokaiselle tuotantokaudelle. Se tuottaa joitakin käytännön ongelmia. Tällä hetkellä voi tuntua
siltä, että Suomessa on äärettömästi viihdetaiteilijoita,
mutta maailmankaikkeus
laajenee koko ajan huimaa
vauhtia, eivätkä sen täyttämiseen riitä edes entiset

tangokuninkaalliset.
Tuotantomalli käy kuitenkin
kaupaksi kuin eettinen kosmetiikka.
HKL:n, Nelosen ja Nasan johtoryhmien maaliskuisessa ideapalaverissa
on kehitelty ohjelmaformaatteja, jotka sopivat yleisradioyhtiöille asetetun sivistysvelvoitteen raameihin.
Tulevia eurooppalaisia yhteistuotantoja ovat muun muassa Eurovision
Song Contest Hits Pluto, Junalla
Trondheimistä Betelgeuzeen ja In
Space No One Can Hear A Cappella.
YouTube-kanavalla pyörivä
Rektaalivoide Uranus Heep on ensimmäinen yksittäisen sponsorin toteuttama avaruusmetroohjelma. Valmisteilla
ovat myös Aurinkomatkojen realityshow Bon Voyage Bon Jovi, suklaapatukkamainos The Rolling
Stones – Exile on Milky
Way sekä Red Bullin sponsoroima konserttikiertue
Paul McCartney Gives You
Wings.
Tommi Pietarinen

Kehysriihen veropaketti on elinkeinoelämän järjestöjen lobbauksen
riemuvoitto. Lobbaustyön onnistumisen osalta Elinkeinoelämän
keskusliitto, Perheyritysten liitto ja Suomen Yrittäjät ansaitsevat täyden tunnustuksen.
Aika näyttää, jääkö voitto yhdeksi tilapäiseksi voitoksi pidemmässä kamppailussa.
Lobbauksen riemuvoitto, toteaa Pekka Sauramo kolumnissaan Kansan Uutisten Viikkolehdessä 5. huhtikuuta.
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Työn synninpäästö

O

lipa kerran aavistuksen verran paskemman työpäivän aamu. Aatu ja Esko löntystelivät työmaalle hieman
myöhässä. Ja työnjohtaja sanoi:
– Menkää purkamaan nuo seinät, mutta
katsokaakin, että linjan A56 pätkä jää pystyyn.
Niin Aatu ja Esko ottivat lekat käteen ja
lähtivät mitään sanomatta syljeskellen purkuhommiin. Paikalle saavuttuaan Esko virkkoi
Aatulle:
– Kato, lähdetään vetään seinää alas tästä
linjasta niin päästään helpommalla.
Ja niin alkoivat lekat viuhua.
Kun jäljellä oli kasa murskautuneita seiniä, saapui työnjohtaja paikalle. Otsasuonet
pullottaen työnjohtaja karjui:
– Mähän sanoin, että toi A56 linja jää pystyyn. Miten helvetissä te ootte lyöneet sen
alas?
Silloin Aatu, joka oli piirun verran kusipäisempi työkaveri, tajusi, että nyt oli tullut
ryssittyä oikein kunnolla ja puolustautui:
– Se oli Eskon moka. Mitä annoit mulle
tuollaisen hönön työpariksi. Mä uskoin, että
toi osaa lukea kuvia ja tietää mitä pitää tehdä.
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Tää on Eskon moka.
Ja niin työnjohtaja keräsi itsensä ja sanoi:
– Koska olette ryssineet, niin muuraatte
tän seinän kasaan omalla ajallanne ennen aamua. Ja tästä eteenpäin teette edelleen duunia
yhdessä, että opitte kommunikoimaan.
Ja niin Aatu ja Esko tekivät töitä yhdessä
otsa hiessä seuraavat kaksikymmentä vuotta
sanaakaan toisilleen sanomatta. Paitsi eläköitymispäivänä kumpikin örähti tervehdyksen
tapaisen äänteen:
– Sommoroh si.
Jokainen ryssii työssään silloin tällöin
enemmän ja vähemmän. Silloin avainkysymys
on se, että miten työpaikalla hoidetaan ryssinnän jälkipyykki ja onko työyhteisö armollinen.
Kristillisessä käsitteistössä armo on anteeksiantoa. Armoa ei voi ansaita, vaan se on pyyteetöntä.
Armojohtajuudessa on kyse siitä, että hyväksytään virheiden tekeminen ja annetaan
mahdollisuus korjata ne parhaalla mahdollisella tavalla. Se tuottaa loppupeleissä yhteistä
hyvää ja luottamusta työyhteisöön. Ihminen
oppii kuitenkin paremmin tekemällä kuin

vanhan peruskoulun menetelmällä nurkassa
mököttämällä.
Suomalainen työ tarvitsee enemmän yhteisvastuuta ja armollisuutta. Inhimillinen työyhteisö on reilumpi ja vahvempi kestämään
yhdessä. Armollisessa joukossa on voimaa.
Kati Rantanen
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Nojatikkailla työskentely
ON KIELLETTY!
Nojatikkaita käytettäessä
on käsien oltavana
vapaina, eikä niissä
saa kantaa mitään.
Nojatikkaiden on
ulotuttava
riittävän paljon
saavutettavan
tason yläpuolelle
(n. metrin ylitys).

Kuva ja graafinen suunnittelu Teppo Jokinen.

Nojatikkaat on
tuettava alhaalta ja
ne on kiinnitettävä
ylhäältä.
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