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Jukka Nissinen ja taustajoukkojen tekemät massatuotteet.

Jukka Nissisiä on vähän joka lähtöön
Jos vanhemmilla ei ollut mielikuvitusta 1960-luvun alkupuolella,
poikalapsen nimeksi pistettiin
Jukka Nissinen. Mielikuvituskyky
on tunnetusti perinnöllinen ominaisuus. Ei mikään ihme, jos
päädyin haastattelemaan Jukka
Nissistä.
Jukka Nissinen, teksti
Kimmo Brandt, kuvat

-K

un kuljin viime kuntavaalien aikaan
Keravalla, vaalimainokset yllyttivät
äänestämään Jukka Nissistä ja kokoomusta. Ihan kiva nimi, mutta arvomaailma meillä
ei ihan osu yksiin, Sinebrychoffin Keravan tehtaan pääluottamusmies Jukka Nissinen harmittelee kuntavaaliehdokas Jukka Nissisen puolesta.
– Olen saanut kuulla monenlaista vitsailua
muun muassa siitä, kuinka Jukka Nissinen ui Tuusulanmeren päästä päähän pelkkä banaani eväänään. Minulta on usein kyselty, missä pidin sitä
banaania, Nissinen kertoo.
Koffin tehtaalla Nissisen Jukka huolehtii reilun 400 Suomen Elintarviketyöläisten Liittoon
kuuluvan työntekijän asioista. Rakennusalan tessit ovat myös tuttuja Nissiselle, sillä vuoteen 1994
Jukka oli pääluottamusmiehenä Rakennusliike
Aaltola & Haapsaari Oy:ssä.
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Kapitalismi on perseestä, mutta sen kanssa on tultava toimeen, toteavat Jukka Nissinen (vas.) ja Jukka
Nissinen (ei myöskään oikealta).

– Lopetin raksahommat, kun ne menivät niin
huonoiksi, että aikuisen miehen piti matkustaa Keravalta Stadiin saadakseen 50 markkaa tunnilta.
Nissisen Jukkaa huvitti 1980-luvun lopun
asuntokuplan aikaan rakentajien syyllistäminen
korkeista asumiskustannuksista.

– 1930–1950-luvuilla rakennettujen kämppien kalleus oli meidän vikamme, kun me saimme 1980-luvulla asiallista palkkaa, Nissistä naurattaa.
Omakotitalossa asuminen on pitänyt Nissisen
Jukan sahan terävänä ja näihin päiviin asti timpu-
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Jukka Nissinen kiittää valveutunutta työporukkaa. Operaattorit Heidy Rusanen (kesk.) ja Tanja Karivuo höpöttelemässä Nissisen kanssa.

– Voiton näköalan luominen porukalle oli
luottamusmiehen ensimmäisiä töitä, Jukka
Nissinen toteaa.

rin hommat ovat kuuluneet työuran varasuunnitelmapakettiin.
– Ulkomainen halpatyövoima on raiskannut
markkinat niin, että heikkoa keskitasoa edustavalla kirvesmiehellä voi olla leipä tiukassa.
Ennen Koffille laitosmieheksi tuloaan Nissisen Jukka kävi mutkan metallialan yrityksessä.
– Ihmettelin, että maksetaanko tästä sorvin
vahtimisesta palkkaakin? Eihän tässä tule yhtään
hiki.

Kotiläksyt on tehtävä
SEL otti äskettäin kielteisen kannan vuokratyöntekijöille tyypillisiä nollasopimuksia kohtaan.
Koffin tehtaan proletariaatti pitää vuokratyöntekijöitä työturvallisuusriskinä ja Nissinen onkin
ohjeistanut hyvin varovaiseen työntekoon silloin,
kun tehtaalla vilkkuu vieraan firman haalareita.
Keravan tehtaalla on onnistuttu myös vähentämään vuokratyövoiman käyttöä.
– Tämä asia vaatii koko ajan hereillä oloa.
Koko ajan yritetään nakertaa ja härkkiä jostain
suunnasta, Nissinen miettii.
Suuren työpaikan edunvalvonta ei pääluottamusmieheltä onnistu, ellei koko porukka ole sii-
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nä mukana. Koko porukan saaminen puhaltamaan yhteiseen hiileen oli Nissisen Jukan ensimmäisiä tärkeitä ponnistuksia seitsemän vuotta
kestäneellä luottamusmiesuralla Koffin tehtaalla.
– Voiton näköalan luominen oli isoin haaste
tuoreelle luottamusmiehelle. Parin torjuntavoiton
jälkeen ihmiset heräsivät, että hei, mehän voimmekin vaikuttaa näihin asioihin.
– Etenkin alussa oli sellaista mielialaa, että
mitä se oikein kuvittelee, eihän näitä ole ennenkään saatu hoidettua. Nyt ei enää sellaista vinkumista kuule.
Nissisen Jukka voi nyt mennä työnantajan
kanssa levollisin mielin neuvottelupöytään, sillä
Koffin tehtaan porukka on hitsautunut hyvin yhteen.
– Meillä on valveutunut jäsenistö, joten pystymme hoitamaan asioita. Henkilöstön edustajien pitää olla kokoa ajan hereillä ja kotiläksyt tehtynä.
SEL kouluttaa jatkuvasti luottamusmiehiään.
Aikaisemmin luottamusmiehen hommia tehnyt
Nissinen arvostaa erityisesti työoikeuden kursseja. Sieltä Jukka on saanut kouriin käypiä työkaluja omassa ruudussa työskentelyyn. Kursseilta saatava vertaistuki on toinen hyvä lähde uusien konnuuksien kehittelyssä. Esimerkkitapausten kautta
aukeaa vielä paremmin paragraafien luova käyttö.

Viisipäiväinen työviikko vaarassa
Jukka Nissinen on myös kansainvälisen Carlsberg-konglomeraatin suomalainen EWC-edustaja.
Yksi tärkeä vaikuttamisen paikka Nissisellä on
SEL:n liittovaltuuston paikka.
– Meillä liittovaltuusto päättää siitä, hyväksytäänkö tes-neuvotteluehdotus.
Tessin teko ei ole mukavimpia hommia elintarvikealalla.
– Meillä sopimuskulttuuri on täysin vinksahtanut. Joudumme heti ensimetreillä valtakunnanneuvottelijan toimistoon. Siellä on kaksi vastaan
yksi -tilanne. Jouduimme edellisellä kerralla kolme kertaa hylkäämään Lonkan esityksen. Esityksissä haluttiin murtaa viisipäiväinen työviikko ja
kahdeksan tunnin työpäivä, mitkä ovat ihan perinteistä suomalaista työelämähuttua, Nissinen
ihmettelee.

Juomatehdas on koko ajan muutoksen alla.
Työpaikkoja syntyy ja katoaa tehtaalla koko ajan.
Yleensä uusi tekniikka vie työpaikkoja, tuotannon laajentaminen taas synnyttää uusia hankkeen
mahdollisuuksia.
– Hyvin toimeentuleva työntekijä tuottaa paremmin. Kun motivaatio on kohdillaan eikä tarvitse turhia murehtia, työteho on silloin hyvä.
Sinebrychoffin johto saa myös kiitosta Nissiseltä. Viimeisimmät toimitusjohtajat ovat tuoneet
taloon keskustelevamman yrityskulttuurin
– Onhan se porukka piinkovia kapitalisteja,
mutta kun sitä pintaa rapsuttaa, niin kyllä sieltä
syvältä löytyy pieni ihminen.

Hyvä kapitalisti osaa myydä
Kovista väännöistä huolimatta Nissinen arvostaa
johtajien ammattitaitoa.
– Ne ovat olleet taitavia pelaajia virvoitusjuomamarkkinassa. Jos johdossa olisi ollut primitiivinen, roikkuvaleukainen, 41-kromosominen
Tonto, niin meillä ei olisi ollut duunia. Meidän
tuotteet on saatava myös myytyä.
Vaikka Nissisen Jukka ei saa sanottua hartwallilaisen Lapin Kullan nimeä, se on hyvä esimerkki kuinka taitamattomat johtajat pilasivat
Suomen olutmerkkien ykköstilan haltijan maineen.
Sinebrychoffille onnistui jopa porilaisen Karhun uudelleenistutus Keravalle.
– Se oli kova ja ikävä ratkaisu. Se vei satakunta työpaikkaa Porista, joka on muutenkin vaikeata työllisyysaluetta. Kapitalistia pitää kuitenkin
sen verran ymmärtää, että tuotantoa ei viety Suomesta ulos, vaan sitä järkiperäistettiin ja keskitettiin.
Kesäloman korvilla Nissisen Jukka haluaa
muistuttaa elämän perusasioista.
– Haluaisin kannustaa Rakentaja-lehden lukijoita keskittämään äänensä seuraavissa vaaleissa
sellaisille ehdokkaille, jotka haluavat tukea suomalaista työlainsäädäntöä. Suomea ulosliputtavat
isänmaanpetturit eivät ole kelvollisia edustamaan
meitä. Olkiluoto on hyvä esimerkki siitä, miten
piti tulla tuhansia työpaikkoja suomalaisille. Tuli
töitä orjille, jotka paimenen palkalla joutuvat asumaan parakeissa.
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Pääkirjoitus

Helsinki 14.6.2013
Jukka Nissinen
jukka.nissinen@rakennusliitto.fi

Luova uho

M

istä näitä mörrimöykkyjä oikein syntyy?
Nähtävästi hyvin toimeentulevilla on
Suomessa liikaa vapaa-aikaa ja pääomaa tuhlattavaksi asti kaiken maailman ideologikonsulenteille. Eräs tämän sortin aivopieruhautomo on muutaman vuoden toiminut Libera, joka
ilmoittaa olevansa itsenäinen ja puoluepoliittisesti sitoutumaton ajatuspaja. Tietenkin Libera edistää myös yksilönvapautta, vapaata yrittäjyyttä, vapaita markkinoita ja vapaata yhteiskuntaa.
Liberan tuoreimmassa Umpikujassa? – Aika
on ajamassa ammattiyhdistysliikkeen ohitse -raportissa kerrotaan, kuinka ay-liike on vain jäänne
suljetun talouden ajoilta. Sillä ei ole muuta virkaa

kuin jäykistellä työmarkkinoita sekä kiusata nuoria ja heikosti koulutettuja työttömyydellä.
Raportin laatijoiden mukaan työntekijää arvostettaisiin enemmän, jos ay-liike häviäisi savuna ilmaan. Arvostus näkyisi varmasti myös duunarin tilipussissa ja pysyvänä työpaikkana siihen
asti, kunnes löytyisi edullisempi arvostettava
työntekijä.
Toinen jatkuva nillityksen aihe Liberalla on
yrittämisen ikävä säätely, mihin kuuluvat ärsyttävän jäykät työsuojelulait. Kolmannelle sijalle Liberan ärtymiskäyrälle nousee julkisen talouden
koko, mikä osaltaan rajoittaa yrittämisen mahdollisuuksia.

Libera ei näe mitään ongelmaa työnantajajärjestöjen suhteen. Ne eivät jäykistä yritysten toimintaa ja palkkapolitiikkaa, työnantajapuolihan
vain kahvistelee ja vaihtaa hyvänpäivän kuulumisia. Korporatismin kanssa sillä ei ole mitään tekemistä.
Yhdessä asiassa olen täsmälleen samaa mieltä ajatusten apaja Liberan tutkimusjohtaja Elina
Lepomäen kanssa:
– Suomessa palkkatyössä oleva ei pääse vaurastumaan, Lepomäki totesi Hesarin haastattelussa.

facket bara är en relikt från tiden med sluten ekonomi. Den har ingen annan uppgift än att göra arbetsmarknaden stelbent samt mobba unga och
svagt utbildade med arbetslöshet.
Rapportmakarna anser att en arbetstagare
uppskattas mer om facket försvinner som dimma
i Sahara. Uppskattningen skulle säkert också synas i arbetarens likvid och som fast arbetsplats
tills arbetsgivaren hittar en förmånligare arbetstagare att uppskatta.
Ett annat ämne för Liberas klankande är den
tråkiga regleringen av företagande. Hit hör de retsamt stela arbetarskyddslagarna. På tredje plats

över de saker som Libera retar upp sig på finns
storleken på den offentliga ekonomin, vilket igen
begränsar möjligheterna för företagande.
Libera ser inga problem med arbetsgivarorganisationerna. De gör inte företagens verksamhet
och lönepolitik mer stelbenta, arbetsgivarna bjuder ju bara på kaffe och frågar hur det står till. Det
har ju inget att göra med korporatism.
I en fråga är jag helt ense med thinktanken
Liberas forskningschef Elina Lepomäki:
– I Finland kan ingen bli förmögen på lönearbete, konstaterade Lepomäki i en intervju i Hesari.

Kreativt bröstande

U

r vad uppstår riktigt de där brölvargarna?
Det verkar som om de som klarar sig bra
i Finland har för mycket fritid och kapital
att slösa på all världens ideologikonsulter. En av
detta slags hjärnfjärtskuvöser som har fungerat i
några års tid är Libera, som uppger sig vara en
självständig och partipolitiskt obunden tankesmedja. Libera främjar naturligtvis också individuell frihet, fritt entreprenörskap, fri marknad och
ett fritt samhälle.
I Liberas färskaste rapport, som på svenska
heter I en återvändsgränd? – Tiden håller på att
köra förbi fackföreningsrörelsen, berättar man hur

Miten asuntoremontteja tuetaan?

A

suntopolitiikan perusongelma on
tuotannon vähäisyys. Asia hoituu rakentamalla kaikenlaisia asuntoja.
Tämä on myös vastaus kohtuuhintaisen asumisen arvoitukseen.
Asuntoja täytyy myös korjata, myös vähävaraisten ihmisten asuntoja. Valtion tuen
korjausrakentamiseen pitäisi kohdentua oikeudenmukaisesti. Käykö näin?
Vuonna 2012 valtion asuntorahasto tuki
3 500 omistusasunnon peruskorjauksia. Tuki omistusasunnoille on 28 prosenttia korjauslainan korosta, siis tuntuvaa rahallista
tukea.
Vuokra-asuntoja asuntorahasto tuki viime vuonna tuella, jota maksetaan korjauslainan koron ylittäessä 3,4 prosenttia. Tätä korkotukea haettiin 1200 vuokra-asunnon korjauslainoihin. Sitä ei maksettu rahastosta yhtään, koska uusien lainojen korot ovat 3,4
prosentin omavastuukorkoa matalammat.
Omistajia tuettiin, mutta ei vuokralaisia.
Maassa on noin 400 000 tuettua vuokraasuntoa. Niistä kymmenet tuhannet ovat tilassa, jossa peruskorjaus on taloudellisesti
järjetöntä. Pelkästään aravalainojen jäljellä
olevat määrät ylittävät ne vakuusarvot, jotka
yhtiöillä on asunnoissa. Vanhan valtion lainakannan ongelma on nimittäin se, että 25
vuotta vanhoilla taloilla on vielä jopa 80 pro-
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senttia lainasta jäljellä. Kohtuuhintainen
vuokrataso on toteutettu valtion määräämän
maksuohjelman mukaan jättämällä lainanhoito tulevaisuuteen. Korjauksiinkaan ei ole
rahaa kerätty.
Lainoja pitäisi voida maksaa etupainoisemmin. Korjauksiin pitää voida varautua.
Tämä tulee huomioida uusissa ympäristöministeriön määräyksissä, joissa säädetään
omakustannusvuokrista. Muuten sysäämme
näivetyskierteeseen yhä useampia korkotuettuja asuintaloja sekä hävitämme hiipuvan
kiinnostuksen tuettuun asuntotuotantoon.
Asuntokantaa pitää myös voida päästää
kiertoon tai purkaa. Usein tilalle kannattaa
rakentaa tehokkaammin sellaisia asuntoja,
joita kysytään. Esimerkiksi pääkaupunkiseudulla suurin osa asunnonhakijoista on
1–2 hengen kattilakuntia, jotka eivät hae kolmioita.
Matti Harjuniemi
puheenjohtaja
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Miltä maailma näytti
rakentajan vinkkelistä
50 vuotta sitten?
Ulkomailla
2. kesäkuuta orjuus julistettiin
laittomaksi Saudi-Arabiassa.
5. kesäkuuta Britannian sotaministeri John Profumo erosi seksiskandaalin vuoksi.
11. kesäkuuta munkki Thích
Quảng Đức sytytti itsensä tuleen Saigonissa, Vietnamissa
protestoidakseen presidentti
Ngo Dinh Diemin politiikkaa.
11. kesäkuuta Kreikan pääministeri Konstantin Karamanlis
erosi protestina kuninkaan vierailtua Isossa-Britanniassa.
15. kesäkuuta Ranska vetää laivastonsa NATOn yhteiskomennosta.

16. kesäkuuta Valentina
Tereškova lensi ensimmäisenä
naisena avaruuteen.
20. kesäkuuta Ruotsin ilmavoimissa palvellut eversti Stig
Wennerström pidätettiin Tukholmassa. Wennerström tunnusti toimittaneensa Neuvostoliitolle tietoja Ruotsin ja Yhdysvaltain puolustuksesta 15 vuoden ajan.
19. kesäkuuta Yhdysvaltain presidentti John F. Kennedy pyysi
kongressia kieltämään rotusyrjinnän hotelleissa, ravintoloissa,
huvittelupaikoissa ja kaupoissa.
20. kesäkuuta USA ja Neuvostoliitto sopivat ylimmän poliit-

tisen johdon välisestä kuumasta
linjasta.
21. kesäkuuta Giovanni Battista Montini valittiin uudeksi
paaviksi. Hän otti nimen Paavali VI.
23. kesäkuuta Yhdysvaltain
presidentti John F. Kennedy
saapui vierailulle Länsi-Saksaan.
26. kesäkuuta presidentti Kennedy piti kuuluisan Ich bin ein
Berliner -puheen Berliinin
muurilla Länsi-Berliinissä.
29. kesäkuuta Etelä-Afrikka
erotettiin Kansainvälisestä työjärjestöstä ILO:sta.

ruotsin
meLakat johtuvat
pitkälti nuorten miesten
ikävystymisestä...

Kotimaassa
5. kesäkuuta hallitus
jätti vakauttamisohjelmansa eduskuntaryhmille.
7. kesäkuuta valtioneuvosto päättää rautateiden sähköistämisestä.
16. kesäkuuta Väinö
Tanner jätti Sdp:n
puheenjohtajan tehtävät. Hänen seuraajakseen valittiin kansanedustaja Rafael Paasio.
19. kesäkuuta hallitus
asetti asiantuntijatoimikunnan pohtimaan
liikevaihtoverolain
uudistamista.

läheTäiskö
polTaan
pari autoa?

ei
jaksa.
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Kesälomien lakikiemurat
Kesä on tullut jo Suomeen ja sen myötä myös kesälomat.
Tässä muutama muistettava seikka lomanodottajille.

L

omanmääräytymisvuotena
vuosilomaa kertyy 2,5 arkipäivää kultakin täydeltä lomanmääräytymiskuukaudelta, jos
työntekijän työsuhde samaan työnantajaan on lomanmääräytymisvuoden loppuun mennessä eli 31. maaliskuuta mennessä jatkunut yhdenjaksoisesti vähintään vuoden. Tätä
lyhyemmissä työsuhteissa lomaa
vastaavasti ansaitaan kaksi arkipäivää kuukaudelta. Tämä tarkoittaa
käytännössä seuraavaa:

Esimerkki 1. Jos työntekijän työsuhde on alkanut 1.2.2012, ansaitsee
hän lomanmääräytymisvuodelta
1.4.2012–31.3.2013 vuosilomaa 30
päivää (12x2,5) eli viisi viikkoa,
koska hänen työsuhteensa on kestänyt saman työnantajan palveluksessa 31.3.2013 mennessä yli yhden
vuoden. Sitä edeltävältä ajalta eli
1.2.2012–31.3.2012, joka on siis
edellistä lomanmääräytymisvuotta,
kertyy lomaa neljä päivää (2x2) kahden lomanmääräytymiskuukauden
ajalta.
Esimerkki 2. Työntekijän työsuhde
on alkanut 1.5.2011. Hänen on ansainnut vuosilomaa 31.3.2012 mennessä siis 22 päivää (11x2). Lomanmääräytymisvuoden 1.4.2012–
31.3.2013 loppuun mennessä hänen
työsuhteensa on kestänyt keskeytyksettä siis vähintään vuoden eli hänen vuosilomansa on 30 päivää
(12x2,5) seuraavalla lomakaudella,
vuoden 2013 kesälomakaudelle 24
päivää ja talvilomakaudella kuusi
päivää. Vuosiloman pituus on siis

24–30 päivää riippuen työsuhteen
kestosta.
Täytenä lomanmääräytymiskuukautena pidetään kalenterikuukautta, jolloin työntekijälle on kertynyt
vähintään 14 työssäolopäivää tai
työssäolon veroista päivää.
Lomakausi on 2.5.–30.9., jolloin
työntekijän tulisi voida viettää lomaa 24 päivää. Mahdollisesti jäljelle jäävä osuus eli kuusi päivää, taas
varsinaisen lomakauden ulkopuolella eli talvilomana 1.10.–1.5. Lomat
tulisi aina pyrkiä antamaan yhtäjaksoisina. Lomapäiviksi lasketaan
myös lauantait, vaikka ne eivät normaalisti olisikaan työntekijän työpäiviä.

Työnantaja määrää
kesäloman ajankohdan
ennakkoon
Vaikka työnantajaliiton kanssa yhteisesti tehdyn pysyväissuosituksen
mukaan rakennusalan työntekijöiden kesälomat pidetään heinäkuussa, on pääsääntö, että työnantaja
määrittää kunkin työntekijän kesäloman ajankohdan, kuultuaan ensin
työntekijöiden toiveet. Eli riittää
kun työnantaja laittaa esille lomalistan, johon kukin työntekijä voi merkitä toiveensa kesälomansa ajankohdaksi.
Kesäloman ajankohta tulisi lain
mukaan ilmoittaa työntekijöille viimeistään kuukautta ennen loman
alkamista. Ellei ilmoittaminen kuukautta ennen ole mahdollista, on se

kuitenkin ilmoitettava viimeistään
kaksi viikkoa ennen loman alkamista.
Lähtökohtaisesti ilmoitettu loman ajankohta sitoo työnantajaa, eikä työnantaja voi muuttaa sitä yksipuolisella ilmoituksellaan ilman, että työntekijälle syntyy vahingonkorvausoikeus. Siis jos työnantaja
muuttaa jo ilmoittamaansa työntekijän kesäloman ajankohtaa, on työntekijän noudatettava tätä muutosta
uhalla, että noudattamatta jättäminen saattaa antaa työnantajalle perusteen irtisanoa työsopimus.
Työntekijälle on kuitenkin loman muuttamisesta saattanut aiheutua erilaisia kustannuksia esimerkiksi loma-ajaksi vuokratun lomaasunnon, lomamatkan tai vaikkapa
Kuhmon kamarimusiikin tai Provinssirockin pääsylipuista. Loman
muuttamistilanteissa työnantaja vastaa näistä kuluista. Työntekijän on
luonnollisesti vaadittava korvausta
työnantajalta tositteita vastaan.
Erikseen pitää tietenkin muistaa, ettei työnantaja kuitenkaan voi
keskeyttää työntekijän jo alkanutta
lomaa.

pyynnöstä siirtää heti ensimmäisestä sairauspäivästä lukien, ei siis vielä ole voimassa kuluvana kesänä.
Laki tulee voimaan lokakuussa
2013. Lakimuutoksesta johtuviin
seikkoihin palataan, kunhan ne tulevat ajankohtaisiksi.
Mikäli siis tulevan kesäloman
2013 aikana työkyvyttömyys jatkuu
yli seitsemän päivää, on työntekijän
viipymättä ilmoitettava työnantajalleen ja pyydettävä loman siirtämistä
myöhempään ajankohtaan. Työnantajan on pyrittävä antamaan jäljelle
jäävä loma ennen lomakauden päättymistä. Ellei tämä ole mahdollista,
voidaan loma siirtää lomakauden ulkopuolella pidettäväksi kuitenkin
saman kalenterivuoden aikana. Viimekädessä pitämättä jääneet lomat
on maksettava lomakorvauksena.
Vuosilomapalkat määräytyvät
rakennusalalla kunkin työehtosopimuksen mukaan. Niiden laskemista
helpottavat selitelmät löytyvät muun
muassa Rakentajakalenterista.

Lyhyt sairasloma ei
vielä pidennä lomaa
Mikäli lomalla ollessaan työntekijä
muuttuu lomalaisesta työkyvyttömäksi, vaikkapa sairastumisensa
vuoksi ja tällainen työkyvyttömyys
jatkuu yli seitsemän päivää eli ylittää omavastuupäivät, ei sen ylimenevä aika ole vuosilomaa. Omavastuupäiviksi lasketaan kaikki päivät,
siis myös sunnuntait.
Paljon julkisuutta saanut vuosilomalain muutos, jossa sairauden takia vuosilomaa voidaan työntekijän

Kesälomien kynnyksellä
Kimmo Palonen
työehtotoimitsija

Juo ja pidä taukoja helteellä

T

Jos työpaikan lämpötila helteellä ylittää +28 astetta,
on jo kevyissä ja keskiraskaissa pakkotahtisissa töissä
vähennettävä työntekijöiden altistusaikaa lämmölle.
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yönantajan on teknisin toimenpitein huolehdittava siitä,
että lämpötila työpaikalla pysyy alle +28 asteen, kun ulkoilman
lämpötila on normaali eli alle hellelukeman +25 astetta. Rakennusalalla työskentelevistä kuitenkin vain
pieni osa on ilmastoinnin piirissä.
Lähinnä vain autonosturinkuljettajilla ja uusimpien tai modernisoitujen torninosturien kuljettajilla on ilmastoitu työympäristö.
Jos tekniset toimenpiteet eivät
riitä, ja muutoinkin, jos lämpötila
nousee yli +28 asteen, työntekijöiden työaikaa on lyhennettävä. Työntekijöiden altistusajoiksi ovat vakiintuneet 50 minuuttia tunnissa,
kun lämpötila on alle +33 astetta.
Siten työntekijän on pidettävä tunnissa yksi kymmenen minuutin tauko. Kun lämpötila nousee yli +33
asteen, työntekijän on pidettävä yksi 15 minuutin tauko tunnissa.
Jos lämpötila nousee tästäkin

tai jos työ on fyysisesti raskasta, on
ryhdyttävä erityisiin suojatoimiin.
Sellaisia ovat työntekijän lämpösairausriskin selvittäminen, erityisen
suojavarustuksen käyttö ja tiheämmät tauot työssä.

Nestettä vähän
kerrallaan
Jos työympäristön lämpötila nousee
liian korkeaksi, ihmisen lämpötasapaino voi järkkyä sisäelinten lämpötilan nousun takia. Sydän lyö kuumassa nopeammin ja pintaverenkierto voimistuu. Kaikesta tästä
seuraa se, että lihakset väsyvät. Lisäksi hikoilu vaikeuttaa elimistön
neste- ja suolatasapainoa. Kuumaan
tottunut työntekijä hikoilee 600–750
grammaa tunnissa. Jos hikoiltua
nestettä ei korvata juomalla, elimistö kuivuu.
Lämpöuupuminen syntyy fyysisen kuormituksen, kuumuuden ja
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Lomautettujen asiointi työ- ja
elinkeinotoimistossa 1.7.2013
alkaen

R

yhmälomautusmenettely työnhaun käynnistämisen tapana
päättyy 1.7.2013 alkaen. Muutos vaikuttaa siten, että kaikki lomautetut käynnistävät työnhakunsa itse
TE-toimiston ilmoittamalla tavalla.
Lyhytaikaisesti lomautetuilla ei
yleensä ole tarvetta TE-palveluille.
Pitkissä määräaikaisissa tai toistaiseksi voimassa olevissa lomautuksissa on varmistettava, että lomautetut ohjautuvat TE-palveluiden piiriin mahdollisimman pian.
Työsopimuslain mukaiseen lomauttamiseen liittyvät työnantajan
velvoitteet eivät tässä yhteydessä
muutu.

Lomautuksen alkamispäivä
ratkaisee työnhaun
käynnistämistavan
• Jos lomautus alkaa 1.7.2013 tai
sen jälkeen, kaikki lomautetut
käynnistävät työnhakunsa henkilökohtaisesti.
• Jos lomautus alkaa viimeistään
30.6.2013, henkilön työnhaku tulee voimaan, jos työnantaja on
tehnyt hänestä ryhmälomautusilmoituksen TE-toimistolle.
Lomautuksen alkamisella tarkoitetaan tässä kunkin henkilön lomautuksen todellista alkamispäivää.
• Jos henkilön lomautus toteutetaan useammassa kuin yhdessä
jaksossa, kyse on samasta lomautuksesta, jos lomautustiedot ovat
yhdellä lomautusilmoituksella.
Lomautusilmoituksen ensimmäisen lomautusjakson alkamispäivä
ratkaisee sen, voiko henkilön
työnhaku tulla voimaan työnantajan tekemällä ryhmälomautusilmoituksella.
• Jos lomautusilmoituksessa ilmoi-

puutteellisen nesteytyksen yhteisvaikutuksesta. Lämpöuupuminen
voi kehittyä hitaastikin useiden päivien aikana. Lisäksi kannattaa pitää
mielessä se, että lämpöuupuminen
voi lisätä tapaturmariskiäkin.
Helteellä työntekijän on juotava
riittävästi, 1,5–2 desilitraa kerrallaan ja 3–4 kertaa tunnissa. Ensimmäinen nestetankkaus kannattaa
tehdä jo töihin lähdettäessä. Suuri
kertajuominen voi aiheuttaa huonovointisuutta, hölskymistä mahassa,
koska suolistosta imeytyy nestettä
vain vajaa litra tunnissa.
Kylmä ja hiilihappoinen juoma
on huono valinta nesteytykseen.
Lyhyissä kuuma-altistumissa pelkkä vesi riittää nesteytykseen. Kovissa ja pitkissä kuormituksissa pitkäketjuista sokeria sisältävät urheilujuomat ovat sopivia. Itse noin kolmeprosenttiseksi sekoitettu marjamehu, jossa on kaksi ruokalusikallista sokeria litraan nestettä, vastaa
erikoisjuomia. Sitä makeammat
juomat imeytyvät elimistöön hitaasti.
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tettu ensimmäinen jakso alkaa
viimeistään 30.6.2013, henkilön
työnhaku on voimassa ryhmälomautusilmoituksen perusteella
1.7.2013 tai sen jälkeen alkavan
viimeisen lomautusjakson päättymiseen asti.
Työttömyysturvalain muutoksen
siirtymäsäännöksen sanamuodon
mukaan kumottuja ryhmälomautusta koskevia säännöksiä sovelletaan niin kauan, kun ryhmälomautuksena hoidettava lomautus
jatkuu. Ryhmälomautusmenettelyn käyttäminen edellytti lomautuksen määräaikaisuutta. Koska
työntekijä on mahdollista lomauttaa irtisanomisperusteella
myös yli 90 päivän määräajaksi,
lomautuksen kestolle ei voida
asettaa mitään aikarajoja.
• Jos määräaikainen ryhmälomautuksena hoidettu lomautus jatkuu
toistaiseksi voimassa olevana,
henkilön on itse ilmoittauduttava
työnhakijaksi.
samoin
• Jos ryhmälomautuksena hoidetun
lomautuksen jatkuessa uudella
määräaikaisella lomautuksella,
koska kyse on uudesta lomautuksesta.
Ryhmälomautusmenettelyä on
voitu käyttää silloin, kun lomautettuja on ollut vähintään kymmenen,
vaikka lomautukset alkaisivat eri aikoina. Tämän edellytyksen täyttymistä arvioitaessa otetaan huomioon sekä viimeistään 30.6.2013
että sen jälkeen alkavat lomautukset. Ne lomautetut, joiden lomautus
alkaa 1.7.2013 tai sen jälkeen, käynnistävät työnhakunsa itse myös tässä
tapauksessa.

Permitterade bör besöka arbetsoch näringsbyråerna från 1.7.2013

G

ruppermitteringspraxis som
start för arbetssökande upphör från 1.7.2013. Förändringen innebär att alla permitterade
själva startar arbetssökandet på det
sätt som TE-byrån meddelar.
Vid korta permitteringar finns
det i allmänhet inte behov för TEtjänster. Vid långa permitteringar på
viss tid eller vid permitteringar som
gäller tillsvidare bör man försäkra
sig om att de permitterade söker sig
till TE-tjänsterna så snabbt som
möjligt.
De förpliktelser som arbetsavtalslagen ger arbetsgivarna vid permitteringar ändras inte i detta skede.
Dagen då permitteringen börjar
avgör hur arbetssökandet startar
• Om permitteringen börjar
1.7.2013 eller efter det, ska alla
permitterade personligen starta
arbetssökandet
• Om permitteringen börjar senast
30.6.2013 startar personens arbetssökande om arbetsgivaren
har gett ett gruppermitteringsmeddelande om honom eller henne till TE-kontoret.
Med när permitteringen börjar
avses här när permitteringen de
facto börjar för respektive person.
• Om en person permitteras i flera
än en period, är det fråga om
samma permittering, om permitteringsuppgifterna finns på ett
permitteringsmeddelande. Det
datum, som den första permitteringen börjar enligt permitteringsmeddelandet, avgör om personens arbetssökande börjar gälla med arbetsgivarens gruppermitteringsmeddelande.
• Om den första perioden som
uppges i permitteringsmeddelandet börjar senast 30.6.2013, är ar-

betssökandet i kraft genom gruppermitteringsmeddelandet fram
till 1.7.2013 eller till slutet av den
sista permitteringsdelen som börjar efter det.
Enligt ordalydelsen i övergångsbestämmelsen för ändring av lagen om utkomststöd för arbetslösa tillämpas bestämmelserna om
gruppermitteringsmeddelande så
länge, som den permittering som
sköts med gruppmeddelande pågår. Användningen av gruppermitteringspraxis förutsatte att
permitteringen var på viss tid.
Eftersom det är möjligt att permittera en arbetstagare med uppsägningsgrund också för en viss
tid på över 90 dagar, går det inte
att sätta upp några tidsgränser för
hur länge permitteringen pågår.
• Om en permittering som har
skötts som en gruppermittering
på viss tid fortsätter tillsvidare,
bör personen själv anmäla sig
som arbetssökande.
likaså
• Om en permittering som har
skötts som gruppermittering fortsätter som en ny permittering på
viss tid, eftersom det är fråga om
en ny permittering.
Gruppermitteringspraxis har
kunnat användas då antalet permitterade har varit minst tio, även om
permitteringarna börjar vid olika tidpunkter. När man bedömer om
denna förutsättning uppfylls beaktar man såväl de permitteringar som
börjar senast 30.6.2013 eller efter
det. De permitterade, vilkas permittering börjar 1.7.2013 eller efter det,
startar i detta fall själv sitt arbetssökande.

Rakennusliiton
jäsenille turhaa
postia Metallista
Metallityöväen Liitto on toteuttanut toukokuun alussa laajan
suoramarkkinointikampanjan.
Tässä yhteydessä on postitettu
Tilastokeskuksen osoiterekisteritiedon pohjalta Metalliliiton
sopimusalojen 60 yleisimmän
ammattinimikkeen palkansaajille jäsenmateriaalia.
Tilastokeskuksen tiedossa
ei ole, kuka kuuluu ennestään
liittoon, joten myös Rakennusliiton jäsenet ovat saaneet turhaa postia. Postia on mennyt
etenkin talotekniikka-alan rakennusliittolaisille jäsenille.
Rakennusliiton jäsenten ei
tarvitse reagoida muulla lailla
postitukseen kuin siirtää se paperinkeräyksen käsiteltäväksi.

RAKENNUSALAN TYÖNJOHTAJAN
TUTKINTO RAT
Koulutus on tarkoitettu sinulle, joka
- olet siirtymässä työntekijän roolista työnjohtajan tehtäviin
- toimit työnjohtajana tai esimiehenä ja haluat kehittää ammattitaitoasi
- toimit yrittäjänä talonrakennus- tai infra-alalla
Voit käydä koulutuksen työsi ohessa, sillä noin 1,5 vuoden pituisessa koulutuksessa on
lähipäiviä 17. Lisäksi käytössäsi on sähköinen oppimisympäristö. Koulutuksen voit suorittaa omaehtoisena, jossa omarahoitusosuus on 800 tai oppisopimuskoulutuksena.
Rakennustuotannon ammattitutkintoon valmistavat koulutukset käynnistyvät neljällä
paikkakunnalla. Ehtona riittävä ryhmäkoko. Valitse paikkakuntasi ja tule mukaan:

Oulu 2.9.

Jyväskylä 4.9.

pääkaupunkiseutu 5.9.

Katso lisää www.jakk.fi/rat tai soita Martti Luiro p. 040 546 8118 tai Harri Syrjälä p. 0400
904 671, etunimi.sukunimi@jakk.fi
www.jakk.fi
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Talonrakennusalaa opiskelevat Jesse Nenonen (edessä) ja Juha Korkeakangas kertovat saaneensa runsaasti tietoa työturvallisuudesta. Viesti on mennyt perille.

”Suojavälineistä on ollut
paljon valistusta”
OSAO:n Haukiputaan
yksikkö voitti työturvallisuuskilpailun.
Seppo Korhonen, teksti ja kuvat

-S

uojavälineistä on ollut paljon valistusta. Niitä tuleekin pidettyä ja tavaroista
huolehditaan sekä paikat siivotaan,
talonrakennusalaa toista vuotta Oulun seudun ammattiopiston Haukiputaan yksikössä opiskelevat Juha
Korkeakangas ja Jesse Nenonen
kertovat.
Valistuksesta on pitänyt huolen
oppilaitoksen asuntolatyömaalla
vastaavana mestarina toimiva Seppo Kiviniemi, joka aloitti työnsä
Haukiputaan yksikössä viime syksynä.
– Etteivät vain puhuneet valituksesta, hän naurahtaa.
Ei suinkaan. Korkeakangas ja
Nenonen ovat hyvillään, että heille
on paukutettu työturvallisuudesta
niin että tuntuu. Eipähän satu mitään, eikä juuri ole sattunutkaan.
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Kiviniemi keskittyy myös työturvallisuudesta huolehtimiseen oppilaitoksen omilla työmailla. Hän
vastaa siitä, että rakenteet ja asennukset ovat riittävän lujia ja tarkoitustaan vastaavia. Niiden on täytettävä myös työturvallisuuden vaatimukset.
Haukiputaan yksikön rakennusalan osastonjohtaja ja lehtori Susanna Tervonen sanoo, että oppilaitokseen saatu oma päätoiminen vastaava mestari on helpottanut rakennusosaston toimintaa paljon.

Hyvät käytännöt
kaikkien tietoon
Tämä ja muut työturvallisuutta tehostavat toimet katsottiin hiljattain
palkitsemisen arvoisiksi. Haukiputaan yksikkö voitti Opetushallituksen järjestämän rakennusalan oppilaitosten työturvallisuuskilpailun,
johon osallistuivat talotekniikka-,
rakennus- ja pintakäsittelyalojen toisen asteen koulutuksen järjestäjät.
OPH:n talotekniikka- ja rakentamisalan koulutustoimikunta
myönsi toukokuussa pidetyn Joen-

Lehtori Susanna Tervonen esittelee OSAO:n Haukiputaan yksikön saamaa
kunniakirjaa rakennusalan työturvallisuuden edistämisestä.
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Opettajilla ei ole aikaa
käydä työpaikoilla
Poliisitutkintaan tulee muutama opiskelijoihin
kohdistuva työturvallisuusrikos vuosittain.
Seppo Korhonen, teksti

R

akennusliitto saa vuosittain tietoonsa pari, kolme ammattioppilaitoksen opiskelijaan kohdistuvaa niin vakavaa työturvallisuusrikosta, että niistä tehdään tutkintapyyntö poliisille.
– Kuolemantapauksia ei ole tiedossa, mutta vakavia loukkaantumisia kylläkin. Viime vuoden vakavin tapaturma johti jalan amputoimiseen, työehtotoimitsija Markus Ainasoja kertoo.
Aluehallintoviraston työsuojelutarkastajat tekivät vuonna
2011 liki 90 tehotarkastusta ammattioppilaitosten omille työmaille. Puutteita löydettiin lähes jokaisella tarkastuksella.
Eniten puutteita oli turvallisuussuunnittelussa, telineiden
käytössä ja henkilökohtaisessa suojauksessa. Tarkastajia havahduttivat erityisesti puutteet telineissä, tikkaissa ja työpukeissa.

Hälyttäviä tuloksia

Vastaava mestari Seppo Kiviniemi huolehtii myös työturvallisuudesta
Haukiputaan yksikön työmailla. Työ on tuottanut tulosta: opiskelijat ovat
oppineet käyttämään suojavarusteita.

suun Taitaja 2013 -kilpailun yhteydessä Haukiputaan yksikölle kunniakirjan rakennusalan työturvallisuuden edistämisestä. Rakennusliitto ja Rakennusteollisuus RT palkitsivat oppilaitoksen 3 000 eurolla.
– Taustalla kilpailussa oli, että
kaikkien oppilaitosten tietoon saataisiin hyviä työturvallisuuskäytäntöjä,
jotka voitaisiin ottaa käyttöön mahdollisimman monessa oppilaitoksessa, Rakennusliiton työehtotoimitsija
ja talotekniikka- ja rakentamisalan
koulutustoimikunnan varapuheenjohtaja Markus Ainasoja kertoo.
Ainasojan mukaan moni työturvallisuusasia on ollut aika heikolla
tasolla varsinkin oppilaitosten omilla työmailla.

”Opettajien aika
ei riitä kaikkeen”
Haukiputaalla alettiin pari vuotta
sitten reivata kurssia työturvallisuusasioissa entistä tiukempaan
suuntaan. Potkua antoivat silloin
voimaan tulleet lain ja asetuksien
muutokset.
– Yksi pintakäsittelyn opettaja
suoritti opettajien työelämäjakson
työsuojelupiirissä toimimalla työsuojelutarkastajan parina, osastonjohtaja Tervonen kertoo.
Työelämäjakso antoi paljon uutta tietoa. Oppilaitoksessa todettiinkin, että sinne pitää saada henkilö,
joka ottaa työturvallisuuden omakseen.
– Opettajien aika ja resurssit eivät tahdo riittää kaikkeen. Työturvallisuusasioiden hoito ja laadukkaan rakentamisen valvominen vaativat aikaa, Tervonen perustelee vastaavan mestarin palkkaamista.
Seppo Kiviniemi ei pitkään
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miettinyt, kun häntä kysyttiin tehtävään. Omaa rakennusalan yritystä pyörittäneelle Kiviniemelle työturvallisuusasiat olivat ennestään
tuttuja.
Kiviniemi kävi viime syksynä
työturvallisuuden peruskurssin Vaasassa. Susanna Tervonen suoritti
oman peruskurssinsa Siikarantaopistossa. Koulutus avasi kummankin silmiä työsuojeluasioissa, uutta
tietoa ja näkökulmaa tuli kosolti.

Käännytystyö
tuotti tulosta
Seppo Kiviniemi on pitänyt työsuojeluasioissa jöötä koulun omalla
työmaalla. Oppilaitoksen naapuriin
valmistuu neljä kaksikerroksisesta
puutalosta muodostuva oppilasasuntola.
Kyseessä on Suomen oloissa
työvoiman vahvuudessa mitattuna
mahtavan kokoinen työmaa. Kiviniemi laski, että yhtenä ainoana päivänä rakennustyömaalla oli lähes
sata henkeä. Vahtimista ja valistamista siis riittää.
Kiviniemi joutui työnsä alussa
muutaman kerran puuttumaan suojavarusteiden käyttöön. Hän teki selväksi, että aina kun ollaan työmaaaidan sisäpuolella, turvavermeitä on
käytettävä.
– Jotkut piti käännyttää portilta
takaisin, kun heillä ei ollut asianmukaisia suojavarusteita päällään, hän
kertoo.
Enää ei käännytystyötä tarvitse
tehdä. Viesti on mennyt perille.
– Nykyään se on jopa ammattiylpeyden aihe, kun jokaisella on yllään asialliset varusteet. Se kohottaa
kirvesmiehen ammatin arvostusta
muidenkin silmissä, Kiviniemi sa-

– Tämä on erittäin hälyttävää, koska näillä tasoilla työskennellään aina maanpinnan tasoa korkeammalla, usein reilustikin.
Puutteet telineissä, tikkaissa ja työpukeissa mahdollistavat aina
vakavan tapaturman ja välittömän kuolemanvaaran, todettiin
Opetushallituksen viime vuonna ilmestyneessä turvallisuusoppaassa, jossa käsitellään rakennus-, pintakäsittely- ja talotekniikka-alojen oppimisympäristöjen turvallisuutta.
Noin puolella rakennustyömaista oli puutteita henkilökohtaisessa suojauksessa eli käytännössä joka toisella työmaalla suojakypärän, heijastavan varoitusvaatetuksen tai silmien suojainten
käyttö oli mitä sattuu.
Nämä heijastavat koulutuksen järjestäjien hallinnoimilla rakennustyömailla vallitsevaa turvallisuusajattelua ja asennetta.

Opiskelijat touhuavat ilman valvontaa
Suojaimet on helppo hankkia, mutta kun valvonta ei ole riittävää,
niitä ei käytetä.
– Opettajien tuntimäärät on vedetty niin alas, ettei heillä ole
aikaa käydä työpaikoilla, joissa oppilaat touhuavat, Ainasoja kertoo.
Valitettavan usein opiskelijat ovat työmailla ilman vanhemman ammattimiehen, työpaikkaohjaajan, valvontaa.
Selvityksen perusteella Rakennusliitto ja Rakennusteollisuus
RT alkoivat vaatia opettajille aloitettavaa työturvallisuuskoulutusta ja ammattioppilaitosten työturvallisuuskilpailua.

noo tyytyväisenä.
Susanna Tervosen mielestä
opiskelijat saavat sellaisia valmiuksia, joita voi hyödyntää työssäoppimisjaksoilla, erityisesti pienissä rakennusliikkeissä.
– Opiskelijat voivat viedä työturvallisuustietoa niihin, sillä kaikissa pikkufirmoissa ei tiedetä määräyksistä, Tervonen huomauttaa.

Opiskelijoille oma
työsuojelutoimikunta
Talonrakennusalan kolmannen luokan opiskelijoille järjestettiin keväällä vierailu Pohjois-Suomen suurimmalle työmaalle, Lemminkäisen
Kastellin monitoimitalon raksalle.
– Siellä saatiin seikkaperäistä
opastusta työturvallisuusasioissa.
Vierailun jälkeen opiskelijat palkittiin pitsalla työturvallisuuden parantamisen eteen tehdystä työstä,
Susanna Tervonen kertoo.

Haukiputaan yksikköön perustetaan opiskelijoista koostuva työsuojelutoimikunta kehittämään lisää
ideoita työturvallisuuden parantamiseksi. Ideat ottaa vastaan vastaava mestari Kiviniemi.

Jesse serkkujen
firmaan töihin
Takaisin työmaalle. Onko Jesse Nenosella ja Juha Korkeakankaalla
mielessä ideoita entistä turvallisemman työnteon edistämiseksi?
– Ei enää oikein keksi, he vastaavat vedoten alussa mainittuun valistusbuumiin.
Entä onko työpaikka tiedossa,
kun he valmistuvat ensi vuoden toukokuussa?
– Kyllä se löytyy jostain, Juha
Korkeakangas uskoo.
– Serkuillani on oma rakennusfirma, pääsen sinne, Jesse Nenonen
kertoo.

9

Nojatikkailla
työskentely
ON KIELLETTY
!
Nojatikkaita käy
tettäessä
on käsien olta
vana
vapaina, eikä
niissä
saa kantaa mit
ään.

Ammattinsa osaava telineasentaja on tärkeässä roolissa turvallisessa rakentamisessa.

suunnittelu Teppo

Jokinen.

Nojatikkaat on
tuettava alhaalta
ja
ne on kiinnite
ttävä
ylhäältä.

Kuva ja graafinen

Hartelassa telineasennusta
opiskellaan koko ajan

Nojatikkaiden
on
ulotuttava
riittävän paljon
saavutettavan
tason yläpuole
lle
(n. metrin ylity
s).

Telinetorstai 2013.indd

1

12.11.2012

Hartelassa pelkkä Telinetorstai ei riitä, vaan sen
päälle firmassa pidetään
omat telinepäivät.
Jukka Nissinen
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H

elsingin Lauttasaaressa Hartelan kerrostalotyömaalla on
merenrantaan rakentamisen
haasteet otettu kunnolla huomioon.
Sen näkee jo päällepäin, kun rakennustelineet on suojattu rannan puolelta tuplapeitteellä.
– Telineasentajat sanoivat heti,
etteivät kevyemmät peitteet kestä
tällaisessa paikassa, vastaava työnjohtaja Pekka Avonius kertoo.

Peitteiden suojassa on muurattu
kerrostalon julkisivuja. Lämmityksenkin kannalta tuplapeite toimii
paremmin kuin ohkaiset rätit.
– Tällä työmaalla jouduttiin
näiden isojen julkisivutelineiden takia tekemään telineille oma erillinen tarkastuksensa viikoittaisen
TR-mittauksen lisäksi. Muuten telineiden tarkastus olisi ollut vaikeasti
hallittavissa, pääluottamusmies

Janne Gren sanoo.
Julkisivumuuraus on oma aliurakkansa ja urakoitsijalle menevät
huomautukset olisivat olleet hankalia kohdentaa oikealle tasolle ja kohdalle perinteisen TR-kaavakkeen
kanssa. Grenin mukaan hommat
ovat sujuneet hyvässä yhteisymmärryksessä.
– Vaikeinta julkisivutelineissä
on se, että niitä joudutaan muokkaa-
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Aarne Sinda on nähnyt, kuinka haki-telineen puuritilä pettää alta putoamisonnettomuudessa.

– Työsuojelun ongelmia ei koeteta piilotella, vaan ratkaista ne,
Janne Gren on tyytyväinen Hartelan tapaan toimia.

den välistä, jolloin puuritilä katkesi
ja mies meni läpi.
Sinda pääsee eläkkeelle hyväkuntoisena.
– Jos olisin tehnyt pelkkää raudoitusta, tuskinpa olisin täällä enää
töissä. Kun välillä on tehnyt timpurin hommia, siinä on tullut erilaisia
työasentoja.

Tikkaiden käyttöä
pitää vielä vahtia

Julkisivutelineitä ei aina muisteta palauttaa alkuperäiseen kuntoon
muokkauksen jälkeen, Ville Hannonen sanoo.

maan väkisin työn aikana ja telinettä ei laiteta takaisin alkuperäiseen
asentoon, työmaamestari Ville
Hannonen huomauttaa.
Telineen kantavuus saattaa
muuttua merkittävästi muutostöiden
jälkeen. Tämä oli todennäköisesti
myös kevättalvella sattuneen Vantaan Koivukylän telineonnettomuuden taustalla.
– Moneen kertaan on painotettu
sitä, että muutoksista pitäisi ilmoittaa. Se vaan tuppaa unohtumaan,
Gren sanoo.

Firman omat
telinepäivät
Hartelan työmaa on hyvä esimerkki
siitä, että hyvin hoidetulla työmaallakin on koko ajan pidettävä työsuojelussa tiukkaa linjaa.
– Yhteisesti sovittiin, että käyn
tällä työmaalla säännöllisesti opastamassa ja neuvomassa. Olemme
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Ensimmäiset puoli vuotta ovat hankalia
koukkupäisten tikkaiden kanssa, sitten
helpottaa, Vesa Metso lupaa.

yhteispelillä katsoneet, mitkä meidän ongelmat ovat tällä työmaalla.
On ihanteellinen tilanne pääluottamusmiehelle ja yrityskohtaiselle
työsuojeluvaltuutetulle, kun pääsee
itse paikan päällä katsomaan tilannetta. Ongelmia ei koeteta piilotella,
vaan ratkaista ne, Gren on tyytyväinen yhteistyöhön.
– Tämä on muotoutunut jo käytännöksi muissakin kohteissamme.
Hartelassa koulutetaan omaa
väkeä tunnistamaan telineasennukseen liittyvät ongelmat ja vaaratekijät.
– Hartela käyttää paljon ulkopuolista telineasennusta. Keskusvarastolla malliksi koottujen telineiden avulla pystytään auttamaan
työntekijöitä, ts-valtuutettuja ja
työnjohtoa tunnistamaan asianmukaiset ja turvalliset telineet. Esittelemme telinepäivänä työnjohdolle ja työsuojeluvaltuutetuille keskusvarastollamme, millaista teli-

nekalustoa meillä on ja miten ne
pitää oikeaoppisesti koota, Gren
toteaa.

Terveenä eläkkeelle
Raudoittaja Aarne Sinda on ajatellut, että Lauttasaaren kerrostalotyömaa jäisi viimeiseksi savotaksi ennen eläkkeellelähtöä.
– Tulin Hartelaan töihin vuonna
1970. Tämä ala on sopinut minulle,
ei ole hampaat irvessä ikinä tarvinnut töihin lähetä, Sinda toteaa.
Sindan mielestä työturvallisuudessa on päästy reilussa 40 vuodessa hyvin eteenpäin. 1970-luvulla
urakkaa painettiin ilman suojakypärää, mutta nyt sen käyttöä ei tarvitse
perustella kenellekään.
– Välillä tehtiin koolingista ja
laudasta puutikkaita. Ennen vanhaan käytettiin haki-telineitä. Ne
olivat raskaita ja niissä oli puiset ritilät. Kerran työkaveri tippui telinei-

Varaluottamusmies ja elementtiasentaja Vesa Metso pitää tämänkertaisen Telinetorstain parhaimpana antina paneutumista tikasturvallisuuteen.
– Tikkaat ovat parinkymmenen
vuoden aikana kehittyneet. Koukut
tikkaiden yläpäässä ovat tarpeen
elementtihommissa. Ne ovat erityisen hankalat ensimmäisen puolen
vuoden ajan, eivät tahdo mahtua mihinkään työmaalla. Sitten niitä oppii
käyttämään, ne menevät paikalleen
vaistomaisesti.
Metso uskoo pienellä opettelulla syntyvän hyvä turvallisuusrutiinin.
– Aikaisemmin villaeristettyjen
kivien päätyvilloja joutui laittamaan
tikkaat 45 asteen kulmassa. Se oli
talvella hurjaa touhua. Enää en lähtisi siihen hommaan.
Janne Grenin mielestä tikkaat
pitäisi olla se vihonviimeinen vaihtoehto.
– Tikkaita voidaan käyttää vain
väliaikaisena kulkutienä tai vaikka
raksien irrottamisessa. Meiltä löytyy nostimia ja kunnon telineitä pystytään rakentamaan korvaamaan
vaarallinen keikkuminen tikkailla.
Saumauksessa näkee usein vieläkin
käytettävän tikkaita. Siihen on puututtava.
Vesa Metson mielestä Telinetorstai on jo liian useaan kertaan
nähty juttu.
– Kyllähän tässä paperitietoa tulee lisää. Aikaisemmin telinetorstai
oli tiukempi juttu.
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NCC:n alueyksikön pääluottamusmies Juha Ovaskainen ja toimitsija Marko Huttunen vertaavat tietojaan talonrakennuksen työsuojelusta.

Peab etsii Lehtoniemeen lumousta
Kuopion Kallaveden
rantamaisemaan Lehtoniemeen rakennetaan nyt
vilkkaasti uusia kovan
rahan kerrostaloja.
Mikä on rakentaessa,
kun maisemat hivelevät
silmää ja hinnat pankinjohtajan lompakkoa.
Heikki Korhonen

L
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Nojatikkailla
työskentely
ON KIELLETTY!
Nojatikkaita käyt
ettäessä
on käsien oltav
ana
vapaina, eikä
niiss
saa kantaa mitä ä
än.
Nojatikkaiden
on
ulotuttava
riittävän paljo
n
saavutettavan
tason yläpuole
lle
(n. metrin ylity
s).

suunnittelu Teppo

Jokinen.

Nojatikkaat on
tuettava alhaalta
ne on kiinnitett ja
ävä
ylhäältä.

Lehtoportin lumouksen putoamissuojauksissa oli vielä parantamisen varaa.

Kuva ja graafinen

ehtoniemen alue rakentuu aivan vuoden 2010 asuntomessualueen kylkeen. Suurista rakennuttajista asialla on muun muassa
Peab, joka pystyttää Lehtoniemeen
Lumousta, kahden talon kokonaisuutta.
Kun vierailemme telinetorstain
tiimoilta työmaalla, alkaa ensimmäinen talo on olla jo voiton puolella. Muurarit ovat edenneet jo julkisivumuurauksessa ylimpään kerrokseen ja huoneistoissa tehdään sisustustöitä.
Lumous voisi hämätä sanana
jonkun muun kuin Rakennusliiton
Kuopion toimitsijan Marko Huttusen. Häntä ei hämätä eikä lumota
sanoilla, vain teot ratkaisevat.
Marko on itse kohtuullisen tuore toimitsija, joka teki pitkän urakan
rakennusteollisuudessa. Siksi hän

Telinetorstai 2013.indd
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käy harvinaisen perusteellisesti lävitse rakennuskohteen putoamissuojauksia ja vaaran paikkoja.
– Nämä eivät ole vielä minulla
selkärangassa, joten joudun miettimään asioita. Siksi minä olen päättänyt ottaa tähän sopivasti aikaa, perehtyä ja huomauttaakin herkästi
asioista, jotka eivät ole kunnossa,
sanoo Marko.
Lumouksen nuori työsuojelu-

valtuutettu Antti Mustanoja myöntelee, että eipä tekisi minullekaan
lisäoppi pahaa.
Mustanoja nostaa itse esiin tärkeimpänä sen, että työmaan siisteydessä on todella toivomisen varaa.
– Tahtoo olla tavaraa ja roinaakin sikin sokin siellä. Siitä johtuvia
vaaranpaikkoja on monia. Otetaan
vaikka työsirkkeli, jonka ympärillä
on liikaa joutotavaraa. Se tosin joh-

tuu siitä, että siitä vietiin kuormalava jokin aika sitten tyhjennykseen.

Aukkopaikkoja
Työmaakierroksen aikana Mustanoja puuttuu muutaman kerran lähinnä
putoamissuojauksiin, sillä jotkut aukot muodostavat selkeän riskin.
– Tämä on jokapäiväistä touhua
eli asiat muuttuvat niin nopeasti, et-
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Työsuojeluvaltuutettu Antti Mustanoja korostaa, että työmaan siisteys ja
järjestys ovat koko porukan asia.

Antti Harlamow (oik.) epäilee, että vintillä villoituksia tekevältä edellytetään
apinan ominaisuuksia.

tei tahdo perässä pysyä.
Lumouksessa työskenteli tarkastushetkellä mestarin mukaan 11
omaa työntekijää ja 17 alihankkijan
palveluksessa olevaa. Määrä tuntui
vähän alimitoitetulta, sen verran
paljon tuli kavereita vastaan. Tosin
tällekin henkilömäärälle sosiaalitilat olivat selvästi alimittaiset. Sitä

perusteltiin sillä, että kohde oli loppumaisillaan.
Kuukauden verran työmaalla
kirvesmiehenä työskennellyt Petri
Jeskanen myöntää, että ahdasta
tuppaa olemaan. Jeskanen on toiminut itsekin vuosia työsuojeluvaltuutettuna, joten työmaan turvallisuus
on äärimmäisen tärkeä asia.

Antti Mustanoja sanoo, että
yleensä TR-mittauksessa tulee esiin
4–5 huomiota.
– Yleensä ne koskevat putoamisuojauksia.
Talon puisessa vinttikerroksessa villoituksia tekevä Antti Harlamow epäilee, että työnantajat etsivät
töihin enemmän apinan sukulaisia
kuin ihmisiä.
– Tämäkin on kyllä melkoisen
mahdoton paikka villoitettavaksi.
Pakko rakentaa erilaisia telinevirityksiä ja yrittää ahtaa itsensä aivan
liian pieniin koloihin.
Toimitsija Marko Huttunen ei
ole aivan tyytyväinen näkemäänsä.
Jokin kaivertaa perusteellista miestä
ja hän päättää palata myöhemmin
työmaalle katsomaan, voisiko asioita parantaa jollain tavalla.

Telinetorstai unohtui,
mutta asiat olivat kunnossa
Mutta mitä tulee vastaan, jos kään-

nämme nenän kohti tuulta ja katsomme Kallavedestä poispäin kohti
mannerta? Muuttuuko näkymä, tuleeko vastaan toisenlainen työmaa?
Tähän on pakko vastata, että jossain
määrin kyllä.
Vastaan tulee nimittäin NCC:n
työmaa, jossa ahertaa alueyksikön
pääluottamusmies Juha Ovaskainen. Kovasti koulutettu, aikaansaava mies, joka ei jää sanattomaksi missään tilanteessa. Niinpä telineturvallisuus tai putoamissuojaukset ovat kyllä tällä työmaalla
kunnossa.
– Ei se itsestään tule, vaan joka
päivä on katsottava, kerrottava ja
huomauteltavakin. Vaaran paikkoja
tulee päivittäin, sanoo Juha.
Tällä kertaa asiat olivat niin hyvässä mallissa, että Telinetorstai
unohtui kokonaan työmaan kalenterista.
– Täytyy varmaan skarpata siinä kohtaa, ei työturvallisuus saa kuitenkaan olla itsestään selvä asia.

Skanska tähtää
nollaan

S

kanskan tavoitteena on nolla työtapaturmaa, mutta siihen pääseminen vaatii vielä
lujaa työtä.
Tänä vuonna Skanska kokeili myös Suomessa turvallisuusriihiä eli lähes jokaisella
työmaalla käytiin työturvallisuutta ja työmaan
järjestystä lävitse.
Helsingin terveyskeskusten pääarkiston
työmaalla Kivikossa työturvallisuusriihessä oli
mukana tavallista isompi porukka eli toimitusjohtaja Kenneth Nilsson ja varatoimitusjohtaja
Tuomas Särkilahti. Vetoapua antoivat Rakennusliiton puheenjohtaja Matti Harjuniemi ja
kakkospuheenjohtaja Kyösti Suokas.
Toimitusjohtaja Kenneth Nilssonin mukaan kaikki työturvallisuusriihet ovat samantapaisia.
– Niissä käydään lävitse työmaan siisteyttä, järjestystä ja turvallisuutta. Epäjärjestyksessä olevat varastot, ruokailutilat ja työkohteet heikentävät työturvallisuutta, työn tuottavuutta ja työhyvinvointia.
Turvallisuusriihessä käydään valokuvin
lävitse erilaisia vaaratilanteita tai huonosti hoidettuna käytäntöjä. Yhdessä ideoidaan sitten
parannusmalleja ja uusia käytäntöjä.
Kenneth Nilsson korostaa, että Skanskan
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Skanskan työturvallisuusriihessä kävi työsuojelua lävitse työntekijöiden ja työnjohdon kanssa
myös toimitusjohtaja Kenneth Nilsson (oik.).

tavoitteena on nolla työtapaturmaa.
– Kun me aloitimme vahvemman työturvallisuustyön vuonna 2005, oli tapaturmataajuus 33. Viime vuonna se oli 6,4 ja tämän vuoden tavoite on 3,4.
Nilssonin mukaan työturvallisuuden en-

simmäinen tavoite on, että kaikki pääsevät turvallisesti töistä kotiin. Toinen tavoite on tuottavuuden nostaminen turvallisuuden kautta.
Kolmantena tavoitteena pidetään sitä, että jokainen työntekijä vastaa omasta ja kaverinsa
työturvallisuudesta.
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Tuomas Lahden mukaan painijan
pitäisi tehdä jotain treeniä joka
ilta. Haastattelupäivää edeltävänä
päivänä hän oli huilannut, kun
viikonloppuna oli kisat.

Lempeä jättiläinen
Tuomas Lahti painii
tietään huipulle raskaassa
sarjassa.
Johanna Hellsten

E

i ole helppoa pienellä pojalla,
kun elämän ensimmäiset
vuodet kasvaa pituutta niin,
ettei koordinaatiokyky pysy perässä.
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20-vuotias raskaan sarjan painija ja
kirvesmies, nykyään lähes 190-senttinen ja yli satakiloinen Tuomas
Lahti lähetettiin lääkärin neuvosta
nelivuotiaana painimaan, jotta pojasta saataisiin karsittua turha kömpelyys pois.
– Asuimme silloin Korsossa.
Paikallisessa painiseurassa, Korson
Vedossa, pystyi harrastamaan nassikkapainia. Se oli enemmän sel-

laista monipuolista leikkiä kuin oikeaa painia, tehtiin kuperkeikkoja,
leikittiin hippaa ja tehtiin kaikenlaista mielekästä, Lahti muistelee.
Lahti arvelee tykänneensä lajista siitä asti, kun ei ole vieläkään lopettanut.
– Pienenä en osallistunut kisoihin, harrastin vaan.
Vuonna 1999 perhe muutti Järvenpäähän ja Lahti vaihtoi painiseu-

raa Järvenpään Voimailijoihin. Siellä hänet pantiin mukaan salin omiin
kisoihin. Viimeisenä seuravuotenaan hän ehti osallistua alle 17-vuotiaiden eli kadettien kisoihin.
Seuraava salinvaihto tuli vuonna 2005, jolloin Lahti liittyi YläTikkurilan Kipinään. Siellä nuoren
miehen taidoissa alkoi tapahtua todellista kehitystä.
Nyt nuorella miehellä on plak-
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karissa muun muassa tuore SM-hopea, junioreiden Pohjoismainen
mestaruus sekä pronssia Pohjoismaiden mestaruuden miesten sarjassa. Seuraava tähtäin on EM-kisoissa
heinäkuussa.
– Tänä vuonna kilpailut eivät
ole pyörineet etukäteen mielessä. Ei
oikein edes tunnu siltä, että olisi menossa kisoihin, Lahti kommentoi.

Treeniä päivittäin
Lahden tasolla painiminen vaatii
kovaa kuntoa.
– Treenata pitäisi parikin kertaa päivässä, mutta nyt kun on töissä, se on vähän hankalampaa, Lahti kertoo.
Peruskuntokaudella nostetaan
puntteja, juostaan ja pyöräillään sekä tietysti painitaan.
– Minä pidän enemmän pyöräilystä kuin juoksemisesta. Teen pyörällä noin tunnin lenkkejä. Juoksulenkkien pituus riippuu tilanteesta.
Kisojen lähestyessä järjestetään
viikonloppuleirejä ja välillä koko
viikonkin kestäviä kovempia treenileirejä.
– Niissä painitaan kaksi kertaa
päivässä ja käydään aamulenkeillä.
Viikon leirillä keskiviikko on perinteisesti kevyempi päivä, Lahti
kertoo.
Luulisi, että huippu-urheilija
myös miettisi koko ajan syömisiään.
Näin ei Lahden mukaan kuitenkaan
ole.
– En ole kauheasti joutunut vahtimaan syömisiäni, kun tuota matkaa raskaan sarjan rajalle (120 kg)

on vielä aika paljon. Toki yritän syödä terveellisesti. Töissä syön normaaleissa lounaskuppiloiden buffeteissa, kun niissä voi syödä niin paljon kuin haluaa ja yleensä ruoka on
hyvää.
Treenin ja ravinnon lisäksi
myös lepo on huippu-urheilijalle tärkeää. Urheilijoita ei leirillä tarvitse
vahtia ainakaan nukkumaanmenon
osalta.
– Pitäisi olla jo niin vanha itsekin, että osaa mennä nukkumaan
ajoissa. Kovien treenien jälkeen sitä
on niin väsynytkin, että nukkuu
ihan mielellään.
Painijoilla ovat kovilla nivelet,
kyljet ja selkä.
– Minulle ei ole onneksi käynyt
loukkaantumisia, on ollut hyvää
tuuria. Moni painija kärsii välilevyn
pullistumisista. Se on aika yksilökohtaista, miten paikat kestävät.
Välillä kovallakin urheilijalla
tulee oloja, joissa ei jaksaisi millään
treenata.
– Varsinkin kun on töissä, sitä
miettii, että huh, tunnin päästä pitäisi mennä painimaan. Työkin kun on
välillä fyysisesti rankkaa. Toisaalta
tykkään tehdä työtä käsilläni, en
jaksaisi istua toimistossa.
Lahti on töissä Itä-Vantaan Saneeraus Oy:ssä. Yrityksessä ymmärretään hyvin urheilun vaatima aika.
Lahti tekee timpurina saneeraushommia. Firmalla on pieniä ja isompia kohteita ja tärkeänä osana ovat
linjasaneeraukset. Lahti on tykännyt
rakennusalasta.
– Kun ei tuolla urheilullakaan
oikein täällä elä.

Lahden mukaan yrityksessä
ymmärretään hyvin painin vaatima
aika.
– Olen saanut vapaata kisamatkoihin kun olen sitä tarvinnut. Täällä on muitakin painijoita töissä. Välillä tuntuu siltä, ettei täällä muita
oikein olekaan.

Kisoihin voitto mielessä
Lahti sanoo lähtevänsä aina kisoihin
voitto mielessä.
– En minä sinne häviämäänkään halua lähteä. Toisaalta pitää ottaa matsi kerrallaan, eikä luoda itselleen paineita. Rennosti on parempi mennä, niin silloin jopa tykkää
painia siellä kisoissa, Lahti sanoo.
Nuoren miehen mukaan parasta
painimisessa on se, että siinä voi ottaa mittaa itsestään.
– Laji on hyvin vaativa. Siinä
tarvitaan voimaa, notkeutta, kestävyyttä ja päätä. Melkein jokaista
osa-aluetta. Pää on niistä tärkein,
sillä paini on tekniikkalaji.
Lahden mukaan kisamatkat
ovat hauskoja ja hän viihtyy niillä
aina.
– Joskus majoituksissa on vähän
eroja. Viimeisimmissä kisoissa Romaniassa oli yllättävän hyvä majoitus, mutta välillä on vähän karua,
kuten vuoden 2010 EM-kisoissa Sarajevossa.
Painissa on paljon sääntöjä, jotka on ajettava itselleen selkäytimeen
asti.
– Sääntöjä ei voi miettiä painimisen aikana. Jos haluaa oppia jonkin uuden liikkeen, on tehtävä aivan

Seuraavat tärkeät kisat ovat
heinäkuussa järjestettävät EMpainit. Lahti lähtee Makedoniaan
voittamaan.

älyttömän monta toistoa, että se tulee luonnostaan, Lahti selventää.
Kisoissa varsinkin suomalaiset
painijat tuntevat toisensa hyvin, sillä painipiirit ovat melko pienet.
– Tämä ei ole erityisen suosittu
laji. Kovin moni ei ajattele aloittavansa painimista.
Paini on kuitenkin niitä lajeja,
joita voi harrastaa hautaan asti, elleivät paikat hajoa.
– Saleilta löytyy erilaista kerhopainia harrastelijoille. Monien painijoiden vanhemmatkin menevät
niihin mukaan, koska tämä on väkivallaton kamppailulaji. Ei ole vaarassa saada iskuja päähän tai muuta
sellaista.

Hei rakentaja, hyödynnä
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Lemminkäisen putkimiehet murehtivat liiton toimitsijoille Kastellin monitoimitalon työmaalla sitä, että alapohjan alle tehtävät viemäriasennukset ovat niin
hidasta puuhaa, että asennushinnan olisi oltava nykyistä huomattavasti korkeampi.

Putkimiehet tekevät yhä töitään
ilman kunnon suunnitelmia
Työmaatarkastus Oulussa paljasti tutun ongelman ja tukun muitakin.
Seppo Korhonen, teksti ja kuvat

P

utkimiesten työtä vuosia vai
vannut epäkohta, olemattomat
suunnitelmat tai niiden suora
nainen puute, ei ole vieläkään ka
donnut mihinkään. Tämä kävi ilmi
Rakennusliiton tekemässä työmaa
tarkastuksessa Oulussa toukokuun
lopussa.
– Tämä on koko maan ongelma,
suunnitelmat ovat monesti huonoja
ja keskeneräisiäkin, tarkastuksessa
mukana ollut Rakennusliiton putki
puolen työehtotoimitsija Kimmo
Palonen huokaisi kuunnellessaan
Lemminkäisten putkimiesten kerto
maa Hiirosen vanhainkodin sanee
raustyömaalla.
– Suunnitelmia ei ole juuri min
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käänlaisia, vaikka niihin pitäisi pa
nostaa, jos asiaa ajattelee pelkällä
maalaisjärjellä, 15 vuotta putkiasen
tajan töitä tehnyt Lemminkäisen
Jarkko Tohkoja sanoi.
Ja kun suunnitelmia ei ole, put
karit joutuvat Tohkojan sanoin teke
mään töitä luovimalla.
– Ja kun esimerkiksi konehuo
neen kytkentäkaavioista kyselee,
pomot kohauttelevat olkapäitään.
Tuntuu siltä, että kenelläkään ei ole
mitään vastuuta, Tohkoja puuskahti.

”Putkimiehet ovat
ammattimiehiä”
Kimmo Palonen totesi, että onneksi
putkimiehet ovat ammattimiehiä.
– Pätevät miehet ymmärtävät,

että työtä ei voi tehdä niin kuin jo
honkin kehnoon paperiin on piirret
ty, hän huomautti.
Tohkoja muisteli, miten hän
taannoin seurasi kateellisena sano
malehti Kalevan painokoneen asen
nustyötä. Asentajat olivat saksalaisia.
– Asennussuunnitelmat oli teh
ty etukäteen Saksassa ja kaikki sujui
tiptop, hän kertoo.
– Suomessa sen sijaan mieti
tään, miten saadaan kusetettua ali
urakoitsijoita, Palonen lisäsi.
Jarkko Tohkoja oli pari vuotta
teollisuuden puolella tekemässä
asennuksia ja oli kokemukseensa
tyytyväinen.
– Siellä kuvat tulivat ajallaan ja
niiden mukaan mentiin loppuun as
ti, hän kertoi.

Ainakin yhdestä asiasta Tohko
ja antoi kiitosta työnantajalleen.
– Suojaimet ja turvajalkineet on
saatu aina kun on haluttu. On ollut
puhetta, että turvakenkiä alettaisiin
jossain vaiheessa saada säännölli
sesti, pari kertaa vuodessa, Tohkoja
selvitti.

Kengät hukassa,
yleiskorotus saamatta
Vuosi sitten alkaneen Hiirosen van
hainkodin työmaalla työskenteli
kaikkiaan yli 40 työntekijää aliura
koitsijat mukaan luettuna. Pääura
koitsijana toimivan NCC:n miehiä
hääri 12.
Tapaturmia ei ollut sattunut.
Yhteistyö vanhainkodin asukkaiden
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Asennushinnoissa
parantamisen varaa
Seuraavaksi Niskanen ja Palonen
suunnistivat Lemminkäisen urakoi
malle monitoimitalon rakennustyö
maalle Kastelliin. Lemminkäisen
putkimiehet murehtivat viemäri
asennusten ja luokkahitsattavien te
räsputkien hinnoittelua.
He kertoivat, että alapohjan alle
tehtävien viemäreiden asennus on
hidasta ja työlästä. Asennushinnan
pitäisi olla nykyistä huomattavasti
korkeampi.
– Myös luokkahitsattavien ruos
tumattomien teräsputkien asennus
hintaa olisi korotettava. Asennusai
kaa hidastaa se, että luokkasaumaa
hitsatessa putki joudutaan suojakaa
suttamaan ja se on työlästä hommaa,
putkimiehet selvittivät.
Valtavan, 23 000 neliön työmaa
on tuonut haastetta myös työkalujen
säilytykselle. Ne joutuu viemään
työpäivän päätteeksi pitkien mat
kojen päähän säilöön, ja siirto vie
aikaa.
– Olemme toivoneet työkohteen
läheisyyteen työkaluille kontteja,
mutta se on jäänyt toivomukseksi,
Pekka Lindström kertoi.

”Tosi siisti työmaa”
Lemminkäisen putkiasentaja Jarkko Tohkoja kertoi, että kehnojen suunnitelmien vuoksi työtä joutuu tekemään
luovasti. Työtoveri Pentti Korvalla (takana) on samanlaiset kokemukset.

ja henkilökunnan kanssa on sujunut
hyvin.
– Olemme pitäneet heidän kans
saan säännöllisesti palaveria ja otta
neet palautetta vastaan. Kiitosta on
tullut, asukkaat eivät ole edes huo
manneet, että täällä tehdään remp
paa, vastaava mestari Marko Ahvenlampi NCC:stä kertoi.
Yhteistyö kaikkien aliurakoitsi
joiden kanssa ei sen sijaan ole men
nyt aivan kitkatta. Tarkastuksessa
paljastui, että laatoitustyötä tekevät
Wolver Oy:n työntekijät ovat olleet
pitkään vailla kunnollisia työasuja.
Esimerkiksi talviasuja he eivät
olleet saaneet pyynnöistään huoli
matta. Turvakengätkin olivat loppu
neet.
Kimmo Palonen huomautti, että
Ahvenlammella olisi vastaavana
mestarina valta kieltää näin huonos
ti varustautuneelta porukalta pääsy
työpaikalle.

”En tiennyt”

Putkiasentaja Pasi Paakkari kiitteli sitä, että monitoimitalon työmaa on siisti, ja
tavaratoimituksetkin ovat pieniä takkuiluja lukuun ottamatta sujuneet hyvin.
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Rakennusliiton Oulun toimitsija
Esa Niskanen selvitti asiaa. Selvi
tys tuotti karun tuloksen.
Kunnollisten kenkien ja asujen
lisäksi laatoittajilta puuttuivat vah
vuuksilla varustetut suojalasit. Myös
huhtikuun alussa voimaan tullut 1,9
prosentin yleiskorotus oli jätetty
maksamatta,
– Vastaava pomo väitti, ettei
hän ole tiennyt sellaisesta, Niskanen
kertoi.
Eikä tässä kaikki: Wolverin työ
terveyshuolto oli laiminlyöty.
– Viimeisestä työterveystarkas
tuksesta on kulunut yli viisi vuotta,
vaikka niitä pitää olla kolmen vuo
den välein. Että todella suppea on
terveystarkastus, Niskanen kivahti.

Siisteydestä työmaa ansaitsi täydet
pisteet.
– Tämä on tosi siisti, Pasi Paak
kari kehui.
Paakkarin työpisteen vieressä
oli roskalaatikko.
– Laitan omat romuni siihen,
pysyypä oma tontti puhtaana, hän
sanoi.
Paakkarilla ei ollut hajuakaan,
paljonko putkea monitoimitaloon
vedetään.
– Isoja nippuja tänne kyllä tu
lee, hän totesi.
Tavaratoimitukset ovat Paakka
rin mielestä sujuneet hyvin, vaikka
joskus joutuu jotain odottamaankin.
– Ilmoitamme kärkimiehelle,
mitä tarvitaan ja hän välittää tiedon
työnjohtajalle, Paakkari kertoi.

Lomautettuja
takaisin töihin
Usean liiton toimitsijan voimin teh
dyn kolmipäiväisen työmaakierrok
sen aikana käytiin 51 työpaikalla.
Käynnit kohdistuivat rakennustyö
maihin, talotekniikan, maa ja vesi
rakentamisen puolelle sekä raken
nustuotetehtaisiin.
– Ulkomaisen työvoiman ja
vuokramiesten määrä oli vähäinen,
viitisen prosenttia kokonaisvahvuu
desta. Lomautukset olivat osin vielä
päällä, mutta rakennustuotepuoli on
kutsunut lomautettuja töihin, Ra
kennusliiton Oulun aluepäällikkö
Juha Kauppinen kertoi.
Mutta tilauskannat ovat lyhyeh
köjä, minkä vuoksi Kauppisen mu
kaan on pelkona, että syksyn myötä
tilauskanta jälleen laskee.
Työsuojelupuolella tuli esiin
vanhoja ja tuttuja ongelmia.
– Huomautuksia annettiin muun
muassa kypärän ja suojalasien puut
teista. Henkilötunnisteet veronume
roineen olivat hyvin käytössä, Kaup
pinen kertoi.
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Ruotsiin töihin lähtö on alkanut kiinnostaa lappilaisia rakentajia, kun Suomen puolella ei ole enää töitä paljon tarjolla.

Lapin rakentajista yli kolmannes
työttömänä, entistä useampi
lähdössä Ruotsiin
Siirrä jäsenyys työsken
telymaan liittoon ja
työttömyyskassaan, ettei
tule ikäviä yllätyksiä.
Seppo Korhonen, teksti ja kuvat

L

Suomen ja Ruotsin rajan pitäisi olla läpinäkyvä ja turvata vapaa liikkuvuus, mutta lukemattomat rajaesteet vaikeuttavat
työssäkäyntiä kuningaskunnassa.
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apin rakentajien työttömyys
tilanne on todella huono. Yli
kolmannes lappilaisista Ra
kennusliiton jäsenistä on työttömä
nä. Työttömyysaste oli huhtikuun lo
pussa 32,9 prosenttia.
Tilanteen pahenemisen taustal
la ovat muun muassa Outokummun
terästehtaalla loppuneet remontti
työt sekä Lapin matkailurakentami
sen hiljeneminen lähes täysin.
Tämän vuoksi Ruotsin työ
markkinat ovat alkaneet kiinnostaa.
Rakennusliiton Kemin toimiston
etuuskäsittelijä Johanna Ruohola
kertoo, että kyselyjen määrä on vii
me aikoina selvästi lisääntynyt.
– Kasvua on ollut koko ajan ta
saisesti. Viimeisen parin vuoden ai
kana neuvoa on kysytty entistä
enemmän, Ruohola kertoo.
Tietoa kyselevät etenkin nuoret
rakentajat. Heille ei kuitenkaan
Ruotsi tai Norja riitä. He tähyävät
kauemmaksi.
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– He ovat lähdössä Eurooppaan,
Ruohola sanoo.

Konkarit osaavat
Ruoholan mukaan työn perään ei
kannata lähteä suin päin, vaan naa
purimaassa tai kauempana työsken
telyyn liittyvät kiemurat kannattaa
selvittää ennen lähtöä. Näin välttyy
ikäviltä yllätyksiltä.
– Konkarit, jotka ovat olleet Ruot
sissa ennenkin töissä, osaavat hoitaa
asiansa kuntoon, Ruohola kertoo.
Hänen mukaansa Ruotsiin läh
tee vuosittain 30–50 rakentajaa. Osa
lähtee reissuun kylmiltään.
– Tähän joukkoon mahtuu 3–8
henkeä, jotka eivät ole osanneet hoi
taa asioitaan, kuten pitäisi.

Ole aktiivinen, siirrä
jäsenyys työttömyyskassaan
Suomessa ja Ruotsissa sekä Tans
kassa on vapaaehtoinen työttömyys
kassojen hoitama työttömyysvakuu
tus. Tästä seuraa, että jos suomalai
nen rakentaja lähtee työhön ruotsa
laiseen yritykseen, hänen on siirret
tävä työttömyysvakuutus ja Raken
nusliiton jäsenyys Ruotsin liittoon
eli Byggnadsiin.
Jos työsuhde kestää alle kolme
kuukautta, vakuutusta ei tarvitse
siirtää, vaikka työnantaja olisi ruot
salainen rakennusyritys. Jos työsuh
de sovitaan kahdeksi kuukaudeksi ja
se venähtääkin pitemmäksi, jäse
nyys on siirrettävä mahdollisimman
pian Ruotsin puolelle.
Jos työsuhteen kesto sovitaan
heti alussa toistaiseksi tai yli kolmen
kuukauden mittaiseksi, jäsenyys on
siirrettävä heti Ruotsin kassaan ja
liittoon.
– On oltava itse aktiivinen, jäse
nyys ei siirry automaattisesti, Jo
hanna Ruohola muistuttaa.

Ilmoitus kirjallisesti
Ensiksi pitää siis liittyä ruotsalai
seen kassaan ja ammattiliittoon.
Kun liittymispäivä on varmistettu,
erotaan Suomen kassasta ja liitosta.
– Tämä on tehtävä kirjallisesti,
Ruohola huomauttaa.
Sekin on hyvä muistaa, että jot
ta jäsenyys ja vakuutus eivät välillä
katkeaisi, työntekijän on hoidettava
jäsenmaksut suomalaiseen kassaan
ja liittoon aina siihen asti, kun hän
siirtyy naapurimaan liiton ja kassan
jäseneksi.
– Kun työt Ruotsissa päättyvät,
on liityttävä heti takaisin Suomen
kassaan ja liittoon sekä erottava naa
purimaan vastaavista, Johanna Ruo
hola lisää.

Koskee myös
rajatyöntekijää
Ruotsissa käy työssä suomalaisia,
jotka asuvat Suomen puolella. Raja
työntekijä käy naapurimaassa päivit
täin ja palaa työpäivänsä jälkeen ko
tiinsa tai vähintään kerran viikossa.
Rajatyöntekijän käsite ei ole
kaikille selvää pässinlihaa. Monet
rajatyöntekijät olettavat, että heidän
ei tarvitse siirtää työttömyysvakuu
tusta Ruotsiin, koska he maksavat
veronsa Suomeen.
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Etuuskäsittelijä Johanna Ruohola Rakennusliiton Kemin toimistosta muistuttaa, että Ruotsiin tai Norjaan lähtevän
rakentajan on otettava asioista etukäteen selvää.

– Tämä on täysin väärä oletus ja
voi aiheuttaa työn päättymisen jäl
keen sen, että työntekijä ei pääse an
siosidonnaisen työttömyysturvan
piiriin, koska hän on ollut väärin va
kuutettuna työskennellessään Ruot
sissa ja pidettyään vakuutuksen
Suomen kassassa, Ruohola huo
mauttaa.

Norjassa ei ole
liiton kassoja
Norjassa ei ole muiden Pohjoismai
den tapaan ammattiliitoilla omia
kassoja, vaan maassa työskentelevä
vakuutetaan Norjan lainsäädännön
mukaisesti.
– Se tapahtuu automaattisesti,
niin että se on sikäli helppo, Johan
na Ruohola kertoo.
Kun työ Norjassa päättyy, työn
tekijän on anottava sikäläiseltä
NAV:lta (Suomen Kelaa ja työvoima
viranomaista vastaava viranomai
nen) vakuutustodistus U1, jolla Nor
jan työssäoloaika siirretään Suomen
kassalle. U1hakemus kannattaa
laittaa vireille jo ennen paluuta Suo
meen.
Ruohola kehottaa Lapista ja
muualtakin Suomesta ulkomaille
lähteviä rakentajia ottamaan yhtey
den omaan aluetoimistoon, työttö
myyskassaan tai Rakennusliittoon
saadakseen oikeat ohjeet.
Rakennusliitosta voi tilata Työs
kentely Norjassa esitteen, johon on
kerätty tiiviit ohjeet vuonojen maas
sa työskentelyyn.
Tietoa työnteosta Ruotsissa ja
Norjassa saa myös Pohjoiskalotin
rajaneuvonnasta (www.rajaneuvon
ta.net). Sieltä löytyy tietoa myös ra
jaesteistä, kuten kaksoisverotuksen
aiheuttamista ongelmista.

keet. Kaivosyhtiö Northland kes
keytti Kaunisvaaran rautakaivoksen
toiminnan Pajalassa rahoitusvai
keuksien vuoksi.
Myös Northlandin Kolarin
Hannukaisen kaivoksen kannatta
vuusselvitykset pantiin jäihin.
– Suomalaisia on ollut Ruotsin
puolella töissä noin 50 henkeä. Jos
Hannukainen lähtisi käyntiin, se tie
täisi työtä noin 250 suomalaiselle
rakentajalle, Rakennusliiton Kemin
toimitsija Ilpo Hiltula kertoo.

Konkurssin partaalla touko
kuun lopulla keikkuneen kaivosyh
tiön tilanne näkyi heti myös suoma
laisyrityksissä. Metso rakensi Kau
nisvaaran rikastamon ja tervolalai
nen Paakkola Conveyors malmin
kuljettimen.
Metso on saanut osan saatavis
taan, mutta Paakkolalle kävi huo
nommin; se ei saanut mitään, minkä
vuoksi työntekijöitä on irtisanottu ja
lomautettu sekä yritystä haettu velka
saneeraukseen.

Kaivoshankkeet
vastatuulessa
Omat esteensä suomalaisille raken
tajille asettaa nyt myös vastatuulessa
olevat PohjoisRuotsin kaivoshank
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Graniitti lohkeaa Kaakonkulmalla
Itärajan louhoksilla pysytään
pitkään samassa työpaikassa.
Johanna Hellsten

K

aakkois-Suomen graniittiesiintymiä louhitaan välillä Kotka–Luumäki noin 50
louhoksessa. Koko Suomessa kalliokiviaineksen louhintaan on tällä hetkellä voimassa noin
350 ottolupaa. Monesta itärajan louhoksesta kivi
lähtee Kiinaan tai venäjälle. Kaakonkulmalla ei
ole montaa suomalaista jatkojalostajaa.
Viime vuosi oli hyvää aikaa graniittilouhoksilla. Graniittiblokkien viennin arvo kasvoi Kiviteollisuuden mukaan edellisestä vuodesta kolme
prosenttia, ollen yhteensä 47,5 miljoonaa euroa.
Kaakonkulmalla on joitakin isompia yrityksiä kuten LT Granit Oy sekä Suomen Kiviteolli-
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suus Oy, joilla on useampia ottopaikkoja. Monet
louhokset ovat kuitenkin melko pieniä yrityksiä ja
niissä työntekijöiden järjestäytymisaste on matala. Moni osa-aikainen maanviljelijä tekee välillä
kivihommia.

Parkkolan montussa
Suomen Kiviteollisuus Oy:n Parkkolan montulla
louhitaan Baltic Brownia eli Ylämään ruskeaa
graniittia. Montusta nousevaa graniittia käytetään
rakennusten seinäpinnoissa ja isojen rakennusten
lattioissa. Iso osa kivestä lähtee Kiinaan jatkojalostukseen.
Suomen Kiviteollisuudella on yhteensä 11
louhosta. Parkkolan lisäksi myös Husun louhoksesta louhitaan Ylämään ruskeaa graniittia.
– Kiina vetää nyt hyvin ja töitä riittää. Graniitti lähtee sinne sahattavaksi ja sieltä eteenpäin

ympäri maailmaa, yrityksen pääluottamusmies
Tapani Nurminen kertoo.
Parkkolan louhoksella on töissä vain yksi porari, yksi konekuski ja yksi työnjohtaja.
– Aika pienellä miehityksellä mennään. Kiven kysyntää on nyt enemmän kuin tarjontaa, louhintavoimia tarvittaisiin joka montulle lisää, mutta aktiivista rekrytointia ei ole tehty. Firman väki
on ikääntymässä, keski-ikä on viidenkympin
luokkaa, Nurminen kertoo.
Nurminen on tullut Kaakonkulmalle keikkatöihin Turusta. Miehellä on pitkä historia saman
yrityksen palveluksessa. Virkaiältään firman kolmanneksi vanhin mies on ollut talossa vuodesta
1979. Silloin yritys oli vielä suomalainen. Nykyään se on osa R.E.D. Granit Groupia, jonka
pääkallonpaikka on Italiassa asti.
Tällä hetkellä yrityksen eri louhoksilla on
noin 25 työntekijää. Luottamusmiehellä on ollut
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Tapani Nurminen (edessä) ja Seppo Väkiparta ovat
kumpikin Suomen Kiviteollisuus Oy:n veteraanityöntekijöitä. Molemmilla on takana yli 30 vuotta
samassa yrityksessä.

Kalle Luostarista kiukuttaa, että louhintapuolella
ei tunneta sääestepäiviä. Jos joutuu pakkasella
kotiin istumaan, ei palkkaa heru.

Parkkolan monttua louhitaan jo kakkosluvalla.

erilaisia vääntöjä palkkoihin liittyen. Kommunikointi italialaisen toimitusjohtajan kanssa on välillä hankalaa. Hän ei puhu kuin englantia ja italiaa. Firmassa ei ole yhteisiä palavereja ylimmän
johdon kanssa, vaan asiat hoidetaan faksilla. Firman tuotantopäällikkö on ainoa suomalainen johdon edustaja.
Yrityksessä tehdään työtä aikapalkalla, mikä
on melko harvinaista louhoksilla.
– Kun meidän tessissä ei ole urakkahinnoittelua, vaan se on vain paikallisesti sovittavissa.
Meidän sopimuspalkat ovat alakohtaisesti alakantissa. Saamme kolme euroa vähemmän kuin muilla rakentamisen osa-alueilla ja asialle pitäisi tehdä jotain, Nurminen toteaa.
Hän toivoo, että tulevalla tes-kierroksella ei
tulisi prosenttimääräisiä korotuksia.
– Se ei korjaa palkkaeroa. Ja paikallinen sopiminen pitäisi kieltää kokonaan, Nurminen jyrisee.
Louhokset ovat tunnettuja siitä, että sosiaalitilat eivät yleensä ole kovin kummoisia. Parkkolassa tilanne on vielä vähän huonompi, sillä sosiaalitilat eivät millään tavalla täytä vaatimuksia.
– Tilan katto vuotaa ja avin työsuojelutarkas-
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tajan raportin mukaan tiloissa pitäisi tehdä hometarkastus. Ainakaan vielä työnantaja ei ole tehnyt
asialle mitään, Suomen Kiviteollisuus Oy:n työsuojeluvaltuutettu Seppo Väkiparta kertoo.
Väkiparta katselee huolestuneena louhoksen rappua. Urakoitsija on jättänyt sen reunat
putsaamatta kivistä, vaikka se pitäisi aina tehdä
saman tien.
– Reunat ovat vaaralliset. Sitä ei työsuojelutarkastaja edes huomannut. Riskeinä louhoksilla
on kivien alle jääminen ja putoamiset. Putoamisissa harvemmin sattuu kuolemaan johtavia tapaturmia, mutta vammoja kyllä tulee, Väkiparta
sanoo.

Louhoksilla ei tunneta
sääestepäiviä
LT Granit Oy louhii Ylämaalla Baltic Brown
-graniittia kahdella eri louhoksella. Niistä toisella
yrityksen luottamusmies Kalle Luostarinen esittelee komeaa 75-metristä sivukivikasaa.
– Se toimii meluvallina louhoksen ympärillä,
Luostarinen kertoo.

Toisen polven ay-aktiivi Mika Helvasto sanoo, että
raskainta vuorotyössä ovat aikaiset aamuherätykset.

Vaikka kasa näyttää siltä, että sieltä voisi koska tahansa lähteä vierimään kiviä, vakuuttaa
Luostarinen, että näin ei ole. Sen verran tiukkaan
kasa on junttaantunut.
Montulla painaa töitä kuusi henkeä, joista
kolme on porareita, yksi kiilari, yksi pyöräkonekuski ja yksi työnjohtaja. Panostajan voimassaoleva lupakirja on vain Luostarisella. Jengin keskiikä on kolmenkympin puolella. Viimeisin luohokselle tulija oli alta kaksikymppinen.
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LT Granitin louhos on ollut toiminnassa jo 1980-luvulla, mutta se suljettiin välillä. Toiminta alkoi uudelleen vuonna 2008.

Luostarinen on ollut töissä LT Granitissa jo
15 vuotta. Luottamusmiehenä hänellä on meneillään toisen kauden puoliväli.
– Olen yrityksen historian ensimmäinen luottamusmies. Meillä oli vuonna 2008 lomautuksia
ja niiden yhteydessä soitin Rakennusliittoon. Todettiin, ettei firmassa ole luottamusmiestä ja niin
minä ajauduin siihen hommaan. Siihen aikaan
olin ainoa Rakennusliiton jäsen louhoksella. Nyt
tällä louhoksella kaikki työntekijät ovat liiton jäseniä, Luostarinen kertoo.
Luostarisen mukaan luottamusmiehellä on
aika vähän tekemistä.
– Lähinnä neuvoja kysellään yleisistä asioista. Mitään suurempia riitoja ei ole tullut.
Louhoksella pidetään pakkasrajana 22 astetta
miinusta. Usein töitä tehdään vähän kylmemmälläkin kelillä. Itärajan tuntumassa pakkaset voivat
kiristyä melkoisen napakoiksi.
– Jos Lappeenrannassa on -22 astetta pakkasta, on täällä montussa -28. Pakkaset voivat olla tosi kovia. Meillä ei tunneta sääestepäiviä kuten talonrakennusalalla. Se on melkoinen epäkohta, kun joudumme istumaan palkatta kotona.
Onneksi viime talvena ei ollut kuin yksi niin kova pakkaspäivä, Luostarinen sanoo.
Paras työkeli Luostarisen mielestä on 15 astetta lämmintä ja pilvipouta. Silloin on tosin yksi
huono puoli; pöly.
– Kuivalla kelillä täällä louhoksella pölyää aika lailla. Emme käytä suojaimia yleisesti, vain silloin kun teroitamme ruunuja. Koneissa on hyvät
imurit, joten poimiessa ne imevät lähes kaikki pölyt pois.

Keittiötasoja ja hautakiviä
Ylämaan Graniitti Oy on yksi Kaakonkulman
harvoista graniittia eteenpäin jalostavista yrityk-
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sistä. Yrityksellä on töissä tehtaalla noin 24 työntekijää kahdessa hallissa, joista toisessa valmistetaan pöytätasoja kvartsikomposiitista ja toisessa
graniitista. Kotimaista kiveä tulee tehtaalle joka
puolelta Suomea, ihan lähialueelta tulee Ylämään
ruskeaa ja vihreää graniittia sekä spektroliittiä.
Ulkomailta kiveä tulee suurina levyinä, jotka sahataan tehtaalla.
Kvartsihalli pyörii tällä hetkellä yhdessä vuorossa, mutta graniittihalli kahdessa. Kaksi työntekijää on lomautettuna, mutta kauppa on alkanut
kiihtyä, joten lomautuksista päästäneen piakkoin.
– Meillä on tällä hetkellä töissä 24 ihmistä
ja lisäksi meillä on koululaisharjoittelijoita Lappeenrannan ammattikoulusta. He ovat olleet aivan korvaamaton apu postittamassa kivinäytteitä asiakkaille, työnantajan edustaja Mika Kauppinen kertoo.
Ylämaan Graniitin luottamusmies Mikko
Helvasto on ay-aktiivi jo toisessa polvessa. Helvaston isä toimi pitkään luottamusmiehenä rakennusalalla. Isä oli varoitellut poikaansa, että ymmärtääkö Mikko, mihin on lähtemässä.
– Minä ajattelen niin, että se mikä ei tapa,
vahvistaa. Ja ainahan voi lopettaa, jos ei jaksa.
Välillä luottamusmiehenä on haastavaa olla, vaikka ei täällä onneksi ole mitään isoja vääntöjä ollut. Pieniä näkemyseroja johdon kanssa silloin tällöin, Helvasto sanoo.
Helvasto on ollut Ylämään Graniitin palveluksessa jo seitsemättä vuotta. Vaihtuvuus on tehtaalla vähäistä. Helvasto muistelee, että seitsemän
vuoden aikana vain kaksi työntekijää on lähtenyt
muualle.
– Itse tulin alalle sattumalta. Olin töissä rengasfirmassa, jonka toiminta loppui ja huomasin
lehti-ilmoituksen, jossa tänne etsittiin työntekijää.
Minulla ei ollut mitään aikaisempaa kokemusta
alalta, mutta firma koulutti minut, Helvasto kertoo.

Graniittitason pintaa kuivataan.

Yritys on kouluttanut pääosan työntekijöistään itse, sillä sopivaa koulutusta ei lähialueilta
löydy.
– Kaikki opetetaan työssä ja töitä tehdään aika tiukalla porukalla. Ideana on, että kaikki osaavat vähintään kaksi eri tehtävää. Jotkut osaavat
tehdä kaikki eri työvaiheet, Kauppinen sanoo.
Tehdashalleissa käy melkoinen mekkala, kun
graniittia sahataan ja kiillotetaan. Kuulosuojaimia pitää käyttää koko ajan.
– Sitä ei ihmisille tarvitse edes muistuttaa.
Työntekijöiden kuuloa myös seurataan työterveyshuollossa kahden vuoden välein, yrityksen työsuojeluvaltuutettu Simo Raskila kertoo.
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anttolanhovi.fi
Vaikuta työ- ja toimintakykyysi Tule kuntoutumaan!

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.-14.9.2013 ja
11.-13.12.2013

Kohderyhmänä yksin jaksolle
hakeutuvat asbestialtistuneet

2

25.-30.11.2013 ja
5.-7.3.2014

Kohderyhmänä yhdessä puolison
kanssa jaksolle hakeutuvat
asbestialtistuneet

RAKENNUSLIITON JÄSENTEN
TYK-KUNTOUTUS (52792)
Kuntoutus koskee maalareita, muurareita, rakennustyöntekijöitä,
kirvesmiehiä, raudoittajia, rakennussiivoojia, vesieristäjiä ja LVIasentajia. Kuntoutukseen on mahdollisuus hakeutua, mikäli olet
vakituisessa tai määräaikaisessa työsuhteessa (myös lomautetut
voivat hakea).
TYK-kuntoutus on tarkoitettu henkilöille, joiden työkyky ja ansiomahdollisuudet ovat sairauden, vian tai vamman vuoksi olennaisesti heikentyneet
tai joilla on työkyvyttömyyden uhka lähivuosina. TYK- kuntoutuksen
tavoitteena on ensisijaisesti mahdollistaa se, että kuntoutujat jatkavat
omassa työssään.
Mikäli koet täyttäväsi edellä mainitut kriteerit ja olet halukas panostamaan
oman työkykysi ylläpitoon sekä olet valmis sitoutumaan noin 2 vuoden
mittaiseen kuntoutusprosessiin – tule mukaan.
Lää
Lääkärintodistuksen
saamiseksi ota yhteyttä omaan työterveydenhuoltoon
tai kunnalliseen terveyskeskukseen. Lääkärin kanssa voit keskustella
kuntoutuksesta ja tarkistaa täyttyvätkö kurssille pääsyn kriteerit. Kurssi on
osallistujille maksuton ja Kela maksaa kuntoutusjakson ajalta kriteeriensä
mukaisesti kuntoutusrahaa. Kurssin kokonaispituus on 33 vrk ja se toteutetaan 5 jaksossa noin kahden vuoden aikana yhteistyössä Kelan kanssa.

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
Tarja Pajunen, Hengitysliitto
p. 020 757 5138
tarja.pajunen@hengitysliitto.fi
Terttu Rossi, Anttolanhovi/Verve Mikkeli
p. 020 757 5224
terttu.rossi@verve.fi

Lankapuhelimesta 8,35 snt/puhelu + 7,02 snt/min,
matkapuhelimesta 8,35 snt/puhelu + 17,17 snt/min. (alv 24 %)
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Kurssiajankohdat:
Selvitysjakso osa l
11.11.2013 - 15.11.2013.
Selvitysjakso osa II
24.02.2014 - 03.03.2014
l - valmennusjakso 11.08.2014 - 15.08.2014
II- valmennusjakson ja päätösjakson ajankohdat
määritellään myöhemmin.

Hakua varten hakija täyttää kuntoutushakemuksen (KU 101),
jonka liittenä tulee olla ainakin lääkärin B-lausunto.
Jos mahdollista, tulee liitteenä olla myös:
1) Työterveyshuollon täyttämä lomake “Työterveys-/työterveyshuollon selvitys- TYK- toiminta (KU 108)
2) Esimiehen täyttämä lomake ” Esimiehen selvitys- TYK- toiminta
(KU 109)
Lomakkeet saat työterveyshuollosta, Kelan toimistosta tai Kelan
internet-sivuilta www.kela... Täytä hakemus (KU 102) huolellisesti
(varsinkin kohdat 7 ja 10) ja toimita se liitteineen elokuun 2013
loppuun mennessä esivalintaa varten osoitteeseen:
Härmämedi Oy, tth Tanja Saukko, Vaasantie 22, 62375 Ylihärmä.
Lis
Lisätietoja
TYK- kuntoutuksesta antaa:
Kuntoutuksen ja työhyvinvoinnin asiantuntija
Sami Sarsama
puh. 040- 505 7468
sami.sarsama@harmankuntokeskus...

tia
un !
t
lu 2gistä
i
e
n r sin
Vai Hel

Härmän Kylpylä
Vaasantie 22
62375 YLIHÄRMÄ
www.harmankuntokeskus..
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PALLISTI
ja
JALLISTI

P

Valkovenäläinen
propagandailmaveivi

allisti: Tiedätkö, mitä yhteistä on Suomella ja Valko-Venäjällä?
Jallisti: Enpä kyllä. Luulisin,
että ei paljoa samoja asioita maassa
ole verrattuna sinivalkoiseen kansankotiimme. Paitsi sijainti samalla
mantereella ja Venäjä rajanaapurina.
Pallisti: Niin, onneksi Suomi on
tosissaan ainakin jonkin sortin demokratia. Valko-Venäjä kun ei pääse
oikein ihmisoikeuksilla pörhistelemään, jollei sitten kyse ole koomikon esityksestä. Mutta jääkiekko on
kummassakin maassa ykköslaji. Se
on koko urheilumaailman näkökulmasta perin poikkeuksellinen juttu.
Tosin Valko-Venäjällä tämä johtunee
siitä, että maan diktaattoripresidentti Aleksander Lukashenka on itse
intohimoinen lätkäjätkä.
Jallisti: Totta kyllä, että joidenkin tölvinnästä huolimatta Sauli Niinistö ei ole ryhtynyt tekemään Suomesta erityistä rullaluistelu- tai jalkapallomaata, vaikka Palloliiton puheenjohtajana ennen pressahommia
toimi.
Pallisti: Jep jep. Tuosta Lukashenkasta olen kuullut melko ikäviä
juttuja. Kun kaveri kehuu puheissaan Adolf Hitleriä Saksan huippuhetkille vieneenä johtajana, on kyllä
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Aleksander Lukashenkan
mukaan Valko-Venäjän
jalkapalloilijat paskoivat
alleen maan otettua viime
lokakuussa kuokkaan 0–4
maailmanmestari-Espanjalta. Nähtäväksi jää, millainen
palaute Minskin presidentinpalatsista mäjähtää
Suomea vastaan nyt
pelattujen otteluiden
jälkeen.

hemmolla ruuvi jos toinen löysällä.
Mutta höntsäkiekkoilija sai kuitenkin puhuttua maalleen ensi vuoden
lätkän MM-kisat, joiden boikotoinnista on urheilupiireissä ollut kovasti puhetta.
Jallisti: Mutta jäävätköhän ne
vain jorinoiksi? Vastakkaisista höpötyksistä huolimatta urheilu ja politiikka kuuluvat yhteen. Sanotaan
sodan olevan vain politiikan jatkamista toisin keinoin. Ja lätkäselostajathan kiihtyneinä huutavat sotaalueesta ja vertaavat kaukalonuhinoita talvisotaan. Todellisuudentaju,
missä pelaa?
Pallisti: Ei täällä Suomessakaan kaikki urheilijatkaan ole hommia loppuun asti miettineet. Vaikka
politiikasta saa ja pitää olla mahdollisimman monta mieltä, niin kovin
tolkkua ei reissailla esimerkiksi Pohjois-Koreaan luistelemaan näytöksiin Laura Lepistön malliin. Vaikka manageri urheilulliseksi reissua
väitti, niin ei siinä kyseessä oikeasti
ollut muu kuin tienaaminen. Ja samaan aikaan siellä hirmuhallitsija
antaa kansan kuolla nälkään uhitellessaan vielä ydinpommeilla.
Jallisti: Toki Suomessakin käytetään urheilijoita propagandan välineenä. ”Suomelle mitali”, huutavat

otsikot kaikkialla vaikka suomussalmelaisen, kaikille entuudestaan tuntemattoman miehen ampuessa sattumoisin olympialaisissa hyvin. Ja liekö maailmankartalle juoksemisessakaan nyt aivan koko kansan panoksesta ollut kyse, vaikka jonkinsortin
historiankirjoituksen merkkipaalua
noista sata vuotta sitten olleista Hannes Kolehmaisen ja Paavo Nurmen
kipityksistä on tehty.
Pallisti: Valko-Venäjää on tosin
myös suomalaisten toimesta kuljetettu maailmankartan suuntaan.
Kun maan lätkämaajoukkuetta vielä
puoli vuotta sitten valmentanut Kari Heikkilä valjastettiin Lukashenkan hommiin, piti hän maan pääkaupunkia Minskiä turvallisempana
paikkana kuin Tamperetta. Samalla
tosin jäi huomaamatta Kakelta se,
että Minskissä mellakkapoliisi saattaa noin vain pidättää satoja rauhallisia mielenosoittajia. Pispalassa tai
Hervannassa ei kai hurjuudestaan
huolimatta alvariinsa noin käy.
Jallisti: Vanha jollotus on sekin,
ettei lätkän MM-kisoja tarvitsisi järjestää olympiavuonna. Ensi vuosihan voisi olla hyvä paikka aloittaa,
vaikka kabineteissa tarvittaisiin kyllä jo vinhoja vetäytymispäätöksiä.
Pallisti: Onhan suomalainen

poliitikkokaarti vaatinut sellaista,
että jäätäisiin pihalle sieltä. Tosin lajin aivan kirkkaan huipun kavereita
on esittänyt samaa, kun esimerkiksi
yli tuhat pinnaa NHL:ssä tehnyt Peter Stastny on näin sanonut. Toki
hänkin nykyään politiikasta leipänsä kiskoo, kun Euroopan Parlamentissa vaikuttaa. Ja on kai koko parlamentti vastaavan ukaasin esittänyt.
Jallisti: Kansainvälisestä urheiluliitosta tämä on kuitenkin loppupeleissä kiinni. Antaisikohan se nämä
kisat vaikka sinne Pohjois-Koreaan?
Siellä ei valmentajien päätä silitellä,
koska futiksen MM-kisoihin upeasti
selvinneen maan luotsi lähetettiin
työleirille ja erotettiin puolueesta
maan hävittyä pelinsä. Mukavaa, tulosvastuullista meininkiä.
Pallisti: Kapitalismin maailmasta tuttu tulos tai ulos -ajattelu on
tuttu jopa Pohjois-Koreassa. Pelottava ajatus sekin.
Jallisti: Maailma on tosiaan pelottava paikka. Sellaiseksi sen tekee
myös se, että diktatuureissa saa järjestää jääkiekon MM-kisoja. Toki
mikään maailmankolkka ei ole
puutteista vapaa, mutta jokin roti tulisi olla. Nyt sitä ei näytä olevan, ja
siksi Lukashenkan propagandailmaveivi näyttää purevan.
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Nuoret olivat lähteneet kurssille sankoin joukoin. Vaikka edessä kuohuaakin olut, on kurssin sisältö täyttä asiaa.

Etelään mittakurssille
Putkimiesten urakan
mittauskurssien suosio
pysyy.
Johanna Hellsten

T

alotekniikkaalan mittakurssi
järjestettiin Tallinnassa tou
kokuun puolivälissä. Kaksi
osastoa, 390 Helsingin Putkimiehet
ja 405, Lahden Putkimiehet järjesti
vät ensimmäistä kertaa mittakurssin
yhdessä.
Talotekniikan alan tes ja ura
kanmittauskoulutus järjestetään
vuosittain. Nyt kun osastot järjesti
vät kurssin yhdessä, saatiin kerralla
isompi porukka kasaan ja kulutkin
pienenivät samalla. Urakanmittaus
kurssit ovat yleensäkin olleet suosit
tuja riippumatta siitä, missä ne jär
jestetään.
– Isompi porukka tuo hyvää
kontaktipintaa. Se luo mielipiteiden
vaihtoa, keskustelua työtavoista ja
väki tutustuu toisiinsa yli osastora
jojen. Tänä vuonna myös nuoria on
todella paljon mukana. Se on hyvä
juttu, sillä heidänhän se nimen
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omaan pitää urakanmittausta ope
tella, kurssin järjestäjä, Rakennus
liiton Uudenmaan aluetoimitsija Niko Räsänen sanoo.
Kurssilla käydään läpi tesasi
oista muun muassa vuosilomaasioi
ta ja lokakuun alussa voimaan tule
vat uudet sairaspäiväkarenssisään
nöt. Urakanmittausopetuksessa kes
kitytään erilaisiin testulkintoihin.
– Yksinkertaistettuna se on sitä,
että osaa laskea tehdyn työn rahak
si, sillä työntekijät laskevat itse teh
dyt urakkansa, Räsänen kertoo.

Sprinkleriasentaja
vaihtaa alaa
Osasto 405:n puheenjohtaja Jori
Knuuttila on istahtanut uudelleen
koulunpenkille. Knuuttila on aiem
min työskennellyt sprinkleriasenta
jana, mutta päätti vaihtaa alaa ja
opiskella putkimieheksi.
– Sprinkleriasentajilla ei ole toi
mivaa työehtosopimusta urakassa.
Palkkaus menee määrän ja työn pe
rusteella ja siinä on paljon muuttu
jia. Myös naamavärkki vaikuttaa,
Knuuttila sanoo.

Knuuttilan mukaan esimerkiksi
vuonna 2007 suutinhinta oli vielä 47
euroa, mutta vuoteen 2013 mennes
sä hinta oli tipahtanut 25 euroon.
– Käsittämätön lasku. Hinta
vaihtelee ihan miten sattuu.
Knuuttilan mukaan putkimies
ten työtilanne on hiukan hiljenemäs
sä Lahden seudulla. Onneksi lahte
laisten työskentelyalue ulottuu Hel
sinkiin asti. Sieltä on löytynyt väelle
töitä.
– Virolaiset ovat nyt tulleet
Lahteen töihin. Työmailla on kor
vattu suomalaista väkeä heillä. Kun
palkkoja on kyselty, ne ovat olleet
10–13 euron luokkaa tunnilta. Mi
käli päivärahoja kyselee, tulee vas
taukseksi olankohautuksia. Yhden
virolaisen sain edellisen työnantajan
palveluksessa ollessani puhuttua lii
ton jäseneksi, Knuuttila kertoo.
Knuuttila on tyytyväinen Viron
korkeimman oikeuden päätökseen,
että Suomessa on noudatettava Suo
men työehtoja.
– Virolaiset työntekijät olivat
kuulleet siitä, ja olivat melko toi
veikkaita siitä, että päätös vaikuttai
si heidän tilanteeseensa.

Muuten Lahdessa ei ole ollut
mitään isompaa tapetilla.
– Porukka on aika tyytyväistä.
Me osaston hallituksessa kyllä toi
voisimme jäseniltä enemmän yhtey
denottoja meihin päin. Positiivinen
uutinen Lahdessa oli, että yksi iso
paikallinen firma oli vihdoin saanut
oman luottamusmiehen. Isäntä oli
itsekin toivonut sitä. Ei kuulemma
jaksa kaikkien kanssa erikseen
vääntää, Knuuttila kertoo huvittu
neena.
Knuuttila kehuu mittakurssia
hyödylliseksi. Hän on toista kertaa
mukana hakemassa oppia.
– Odotan kurssilta varmuutta
tietokoneohjelman käyttöön, yhteis
tä olemista ja hauskanpitoa poikain
kanssa. On hieno juttu, että mukana
on nyt paljon nuorta väkeä. Meidän
osaston toimihenkilöidenkin keski
ikä on noin 30 vuotta. Hallituksen
keskiikä on vähän korkeampi.

”Lisää käytäntöä
mittakurssille”
Matvei Hännikäinen osasto 390:stä
käy mielellään liiton reissuilla.
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Aktiiviksi hän ei kuitenkaan halua
itseään kutsua.
– Tämä on enemmän tällaista
yhteistä ajanviettoa. Reissuilla on
aina paljon tuttuja. Erityisesti per
heellistä väkeä näkee näissä tapah
tumissa, Hännikäinen kertoo.
Hännikäinen on töissä Amplit
Oy:ssä putkiasentajana. Hän on ollut
yrityksen palveluksessa nyt puoli
toista vuotta. Luottamusmieshom
miin hän ei ole lähtenyt.
– En usko, että pärjäisin niissä,
kun en ole kovin hyvä paperihom
missa, Hännikäinen sanoo.
Hännikäinen toivoisi mittakurs
sille enemmän käytännön apuja tie
tokoneohjelman kanssa.
– On tästä sinänsä hyötyä, mut
ta minun pitäisi ehkä käydä sellai
sella kurssilla, jossa pääsisi laske
maan käytännössä jotain. En tosin
ole joutunut sitä vielä työmaalla
kaan tekemään, vaikka olenkin ol
lut nokkamiehen sijaisena. En vielä
oikein osaisikaan nykyisillä tie
doillani.
Putkialan nuori mies valitsi sii
nä vaiheessa, kun piti päättää, mitä
yläasteen jälkeen tekee.
– Tiesin meneväni ammattikou
luun, koska lukioon en halunnut.
Pääsin putkiasentajalinjalle ja olen
ollut siihen valintaan tyytyväinen.
Joku laatoittaja vain laatoittaa, put
kihomma on todella vaihtelevaa ja
vastuullista. Siinä pääsee tekemisiin
eri materiaalien kanssa ja homma on
monipuolista.

Jori Knuuttila päätti vaihtaa alaa sprinkleriasentajasta
putkimieheksi.

Hännikäinen myös uskoo, että
työt eivät tule Helsingissä hevillä
loppumaan. Niin paljon putkisanee
rattavia taloja kaupungista löytyy.
Hännikäinen on tällä hetkellä

Matvei Hännikäinen on saneerauskohteiden ystävä, sillä
ne tarjoavat riittävästi haastetta.

töissä Haagan peruskoulun työmaal
la. Uudiskohteissa hän ei ole vielä
työskennellyt.
– Saneerauspuoli kiinnostaa
muutenkin enemmän. Uudessa koh

teessa kaikki on selvää, saneeraus
työmaalla saa enemmän miettiä it
sekin, mitä tekee. Siinä on enem
män haastetta.

Merkillisen reilu.

Ilmakompressori mittarilla
Alumiinirunkoinen ilmakompressori.
Varustettu painemittarilla. Virtajohto
12 V tupakansytytinpistokkeella.
Sisältää adapterit ilmaletkuun.
922-128

Sähköskootteri

Kylmä-/lämpölaukku

- Alumiininen T-ohjaustanko
- Moottori 120-140 W
- Akku 12 V / 4.5 Ah × 2
- Maksimikuorma 80 kg
- Paino 11,5 kg
- Ei tieliikennekäyttöön!

Tilavuus 24 litraa, käyttöjännite
12/230 V. Varustettu digitaalisella lämpötilanäytöllä. Jäähdytys- ja
lämmitystoiminto.

SX-E1013-120

119

3900

6990

922-GT24

00

UUTUUS

Promillemittari
Tarkka, luotettava ja helppokäyttöinen alkometri ajokunnon tarkastamiseen. Mukana vaihdettavat suukappaleet 3 kpl.
859-PR2500

UUTUUS

ERIKOISERÄ!

Maan laajin varaosaketju!

45

Autojen varaosien, tarvikkeiden, lisävarusteiden, työkalujen ja autonhoitotuotteiden jakeluun ja asennukseen erikoistunut, itsenäisten yrittäjien
Fixus-ketju on palveluksessasi kautta maan.
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Blaupunkt London 120
CD/MP3/WMA-autosoitin, teho max. 4 × 45 W, USB- ja
AUX-IN liitännät irrotettavassa etupaneelissa, varustettu
virtamuistilla.
881-CD120

8900

fixus.fi

Tarjoukset voimassa 31.7.2013 saakka tai niin kauan kuin erää riittää.
Tuotevalikoima saattaa vaihdella myymälöittäin. Osa tuotteista vain toimitusmyyntinä.
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Köydenvedon ylivoimainen voittaja, Oulun joukkue, ei liikahdakaan.

Maalarit ottivat kesän vastaan
Siikarannassa kalastettiin, kisattiin ja tavattiin
vanhoja ja uusia tuttuja.
Johanna Hellsten

S

ää suosi Siikarannassa järjestettyjä maalarien kesäpäiviä
kesäkuun alkupuolella. Joka
toinen vuosi järjestettävä tapahtuma
keräsi paikalle noin 70 maalaria eri
puolilta Suomea viihtymään yhdessä. Maalausalalla on ollut rankka
vuosi takana, joten yhteiselle rentoutumiselle ja tuulettumiselle olikin tarvetta.
– Toukokuussa 2013 oli Suomessa maalareista työttömänä 21
prosenttia ja palkat raahaavat
muuta alaa perässä. Kun tämä tilaisuus järjestettiin ensimmäisen
kerran 14 vuotta sitten, teki suurin
osa maalareista töitä urakalla. Nykyään niin on tosi harvalla työmaalla, Rakennusliiton maalausalan työehtotoimitsija Markus
Ainasoja sanoo.
Ainasoja kuitenkin arvelee, että
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pohjakosketus on nyt saavutettu ja
tilanne on paranemassa.
– On saatu käyttöön hyvää lainsäädäntöä, jolla saadaan halpatyövoima työmailta pois, Ainasoja toteaa.

Samassa firmassa
yli 20 vuotta
Jyväskylän maalareiden puheenjohtaja Ismo Kuorttinen oli kesäpäivillä mukana toista kertaa. Kuorttinen on tehnyt maalaushommia vuodesta 1989 asti.
– Olen omalla tavallani tykännyt hommasta. Eihän tämä mikään
unelma-ammatti ole, mutta on alalla
hyvä olla töissä, Kuorttinen sanoo.
Jyväskyläläisellä miehellä on
riittänyt yllättävän hyvin töitä ja vielä samassa firmassa, Rakennus Ässämäki Oy:ssä koko maalarinuran
ajan. Kuorttisen mukaan firmassa on
inhimillinen isäntä, jonka kanssa on
pystynyt hoitamaan asioita.
– Työurani alkupäähän ajoittuneessa, ensimmäisessä isossa talouden notkahduksessa isäntä veti itsekin haalarit päälle ja yhdessä pidettiin firma pystyssä.

Asta Haataja (vasemmalla), Soili Konsell (keskellä) ja Katri Lehtovuo
nautiskelivat loistavasta kelistä Siikarannan terassilla.

Viime tes-kierroksella isäntä ja
työntekijä pääsivät vastakkain myös
isompaan neuvottelupöytään. Ässämäen toimitusjohtaja johti puhetta
maalausurakoitsijoiden edustajana
ja Kuorttinen oli Keski-Suomen
edustajana Rakennusliiton maalausalan tes-ryhmässä.

Kevät näytti Jyväskylässä maalareiden kannalta pahalta ja paljon
väkeä oli työttömänä.
– Taitaa olla enemmän työttömiä kuin oman urani aikana ikinä
ennen. Monena peräkkäisenä vuotena riitti töitä, mutta nyt on ollut raskas vuosi. Nyt näyttäisi siltä, että ke-
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Pussijuoksun voittaja, Petteri Valo, pötki kanssakilpailijoitaan pakoon
vauhdikkaasti.

naismaalarit hoitavat viimeisen silauksen.
Kuorttinen ei ole hetkeen ehtinyt mukaan kesäpäiville, mutta tänä
vuonna mies päätti, että mukaan on
päästävä.
– Halusin saada alueen muunkin porukan mukaan. Toivon, että
täällä ihmiset, jotka eivät ole ennen
olleet mukana, näkisivät, ettei ammattiyhdistystoiminta ole aina niin
vakava asia.

Joskus kypäräpakko on riesa

Ismo Kuorttinen toivoo uusien
kesäpäiväkävijöiden näkevän, ettei
ammattiyhdistystoiminta ole aina
niin vakava asia.

sää kohden tilanne on parantumassa. Jyväskylässä on onneksi alkamassa isoja asuntokohteita, Kuorttinen sanoo.
Ulkomainen halpatyövoima näkyy Jyväskylässä. Kuorttinen on jutellut asiasta työnantajankin kanssa;
rehellisen urakoitsijan on vaikea
saada urakkaa.
– Kun kuulee, millä hinnoilla
urakoita menee, tietää kyllä, ettei
niillä hoideta pakollisia velvoitteita.
Nyt olen ollut kuukauden ajan korjaamassa yhdessä isossa kohteessa
edellisen urakoitsijan huonoa jälkeä.
Kuorttinen tekee pääasiassa
rappaus- ja tasoitehommia ja firman
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Turkulainen Soili Konsell kertoo,
että on monesti miettinyt, mitä muuta kuin maalaushommia voisi tehdä.
– Olen kuitenkin jäänyt alalle.
Aloitin urani siivoamalla työmailla
ennen kuin hain ammattikouluun.
Tiesin siis, mihin olen tulossa. Moni
asia on paljon paremmin nykyään
kuin aloittaessani.
Toinen turkulainen, Katri Lehtovuo toteaa, ettei ikinä vaihtaisi
alaa.
– Olen ollut yli 30 vuotta alalla
ja nyt toki alkaa olla jo vähän raskasta. Hartiat ja niska ovat maalarilla kovilla, Lehtovuo sanoo.
Yksi ongelma naisten mukaan
on kypäräpakko niissäkin tilanteissa, joissa sitä ei oikeasti tarvita. Kypärä painaa kun maalataan niska vinossa ja se pahentaa entisiä kulumia.
– Kypärän käyttöpakkoahan voi
harkita työmaalla tehtävän riskianalyysin perusteella. En ole kyllä vielä
nähnyt yhtään työmaata, jolla riskikartoitus olisi tehty. On niin paljon
helpompaa vain pistää väki käyttä-

Pensselinheitto ei ole niin helppoa. Voittaja, Pia Niemi sai kuudesta
pensselistä purkkiin neljä.

mään kypärää koko ajan, naiset toteavat.
Kaikki työnantajat eivät myöskään hoida naisille riittävän pieniä
kypäröitä. NCC:ssä työskentelevä
Lehtovuo kertoo, että siellä asia on
hoidossa ja naisten käytössä on kevyemmät ja pienemmät kypärät.
Konsell on tällä hetkellä lomautettuna yhdestä firmasta, mutta
työskentelee Mika Aaltonen Oy:n
ikkunatyömaalla, jossa vanhaa kansakoulua kunnostetaan perinteisin
tavoin.
– Ikkunat maalataan pellavaöljymaalilla. Se on hyvin käsityövaltaista puuhaa ja olisi varmaan halvempaa vaihtaa ikkunat. Kohde on
kuitenkin Museoviraston suojeluksessa, Konsell kertoo.
Turussa maalareiden työtilanne
on ollut keväällä todella huono. Lehtovuo arvelee, että Turussa liittoon
kuuluvia maalareita saattoi pahimmillaan keväällä olla työttömänä 25
prosenttia.
– Erityisesti ulkomaalauksessa
näkee ulkomaista työvoimaa hyvin
paljon, Konsell sanoo.
Naiset ovat huolissaan maalareiden työtilanteesta.
– Se vaikuttaa palkkoihinkin.
Ei ole odotettavissa palkankorotuksia. Saattaa olla, että pieniltä työnantajilta on jäänyt maksamatta edelliset keväänkin korotukset, naiset
arvelevat.
Molemmat naiset ovat olleet kesäpäivillä mukana jo useita kertoja.
– On kivaa, kun väkeä tulee ympäri Suomea. Pääse tutustumaan uusiin ihmisiin, Lehtovuo kiittelee.

Kisatulokset

Osastojen välinen köydenveto:
1. Oulu
2. Turku
3. Helsinki
Pussijuoksu:
1. Petteri Valo, Hki
2. Johanna Elonen, Hki
3. Jouni Lindroth, Hki
Pensselinheitto:
1. Pia Niemi, Pori
2. Seppo Vikblom, Hki
3. Ismo Kuorttinen, Jkl
Onkikilpailu:
1. Markus Ainasoja 2 140g,
Rovaniemi
2. Tuomo Tikka 1 120g, Tre
3. Veijo Huotari 740g, Hki
Luontopolku:
1. Jyväskylä
2. Helsinki
3. Turku
Kaupunkisuunnistus
1. Siilinjärvi
2. Pori
3. Joensuu
Karaoken voittaja:
Elli-Ilona Mäkilä
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Rakennusliiton valtuusto ehti käsitellä perusteellisesti organisaatiota, ensi talven näkymiä ja Euroopan uhkakuvia. Sen lisäksi se hoiti sääntömääräiset
hallintoasiat. Valtuusto katsoo, että rakentamispäätöksissä pitäisi ottaa huomioon työllisyysvaikutukset.

Valtuusto pitäisi aluejärjestöt
Helsingissä kokoontunut Rakennusliiton valtuusto oli
varsin yksimielinen siitä, että liiton aluejärjestöillä on
tekemistä tulevaisuudessakin.
Sen lisäksi valtuusto keskusteli ensi talven tavoitteista,
laadukkaasta rakentamisesta ja Euroopasta tulevista
uhkatekijöistä.
Heikki Korhonen

R

akennusliiton organisaatiotyöryhmä oli tuonut sääntömääräisen valtuustoon tiedoksi hahmotelman liiton organisaation tehostamisesta. Liittosihteeri
Rauno Kurjen esittelemissä hahmotelmissa todetaan, että aluejärjestöt
jatkavat liiton alueellisina organisaatioina ja ammattiosastojen yhteistoimintaeliminä. Sen sijaan organisaatioryhmä ehdottaa, että aluejärjestöt
voisivat toimia hieman kevyemmin
ja väljemmin. Myös aluejärjestöjen
rajojen on oltava toiminnallisesti järkevät.
Rakennusliitossa on nykyaikaistettu organisaatiota viime liittokokouksesta lähtien. Keskustelu ja
viritys on yhä kesken ja siitä etsitään
vahvaa yhteisymmärrystä, jolla Rakennusliittoa kehitetään.
– Liittokokouksen tarkoitus on
aina vahvistaa ja eheyttää liittoa, eikä
olla riitelyn väline. Siksi sinne ei kannata viedä suurta riitaa aiheuttavia
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sääntömuutoksia, vaan niistä täytyy
keskustella riittävästi ennakkoon, sanoi II puheenjohtaja Kyösti Suokas.
Rakennusliiton organisaatioryhmän raportit ja alueiden vastaukset ovat luettavissa täydellisinä liiton
kotisivuilla osoitteessa:
http://rakennusliitto.fi/rakennusliitto/organisaatio-ja-hallinto/

Lyly pohjusti kierrosta
SAK:n puheenjohtaja Lauri Lyly
pohjusti Rakennusliiton valtuustolle
tulevan talven työehtosopimuskierroksen asetelmia. Hänen mukaansa
puhutaan liikaa sopimuksen muodosta.
– Pitäisi puhua siitä, mitä tavoitellaan. Me tavoittelemme työllisyyttä ja ostovoimaa.
Palkankorotus on tässä keskiössä. On kuitenkin muistettava, että
hallitus ei tee veroratkaisuja, jos ollaan liittokierroksessa, väläytti Lyly.
– Jos halutaan muuttaa palkkaverotusta tai sosiaalivakuutusmak-

Lauri Lyly (vasemmalla) oli kutsuttu avaamaan tulevan talven työehtosopimus
kierroksen asetelmia. Lyly ja Rakennusliiton puheenjohtaja Matti Harjuniemi
sekä II puheenjohtaja Kyösti Suokas olivat liikkeellä hyvissä tunnelmissa.

sua muuttaa, siinä on löydettävä yhteinen näkemys.
Lylyn mukaan kierroksesta on
tulossa erittäin vaikea, koska pohjalla on vanhoja syntejä, aikataulu
on levällään ja työnantajilla tahdin
tehostamisen vaatimus.
Valtuuston jäsen Kalle Herranen Kainuusta arvioi, että SAK on
hampaaton kun EK:n hyökätessä koko ajan.

– Pitäisi varmaan antaa työnantajalle euro tunnissa takaisin ja jatkaa työuraa 83-vuotiaaksi.
Helsingin maalareiden puheenjohtaja Johanna Elonen pitäisi hyvänä, että vaadittaisiin euromääräisiä korotuksia.
– Näin myös pienipalkkaiset
naiset saisivat rahaa. Myös alipalkkauksen kriminalisointi olisi saatava lakiin.
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Rakennusliiton valtuuston kannanotot
Työllisyysvaikutukset ohitetaan päätöksenteossa

R

akennusliiton valtuusto on huolissaan siitä, että rakentamispäätöksissä otetaan nykyisin yhä harvemmin huomioon työllisyysvaikutukset. Viime aikoinakin suuria rakennushankkeita on kaadettu vedoten vaikkapa
kaupunkikuvan muuttumiseen.
Jos rakennushankkeita onkin viety lävitse,
on suosittu yhä enemmän ulkomaista työvoimaa käyttäviä yrityksiä.
Rakennusliiton valtuusto edellyttää, että
varsinkin poliittiset toimijat lunastavat puheensa työttömyyden, erityisesti nuorisotyöttömyyden poistamisen tärkeydestä. Rakentajien
mielestä yhä useammalta päättäjältä on hukkunut ajatus siitä, että työ, etenkin suomalainen
työ on yhteiskuntaa rakentava ja eteenpäin vievä arvo.
Rakennusliiton valtuusto odottaa myös, että juuri asuntoministerinsä vaihtanut hallitus
saa todella rytmin muuttumaan asuntopolitiikassa. Näyttää siltä, että esimerkiksi maaliskuun alussa tullut varainsiirtovero on hidastanut asuntokauppaa ja rakentamistakin selvästi.
Tämä lisäsupistus tuli tilanteessa, jossa rakentajien työttömyys oli ja on poikkeuksellisen kovaa.
Rakennusalalla on saatavissa varsin vaatimattomillakin rahamäärillä merkittäviä työllisyysvaikutuksia. Siksi Rakennusliiton valtuusto vetoaa nyt erityisesti sekä kuntien että val-

tion päättäjiin, etteivät he syventäisi suomalaista taantumaa vaan kiirehtisivät rakentamis- ja
saneerauspäätöksiä, esimerkiksi home- ja kosteusvauriokorjauksia ja väylärakentamista.
Rakentajat odottavat, että keskusjärjestö
SAK tuo entistä selkeämmin esiin omat tavoitteensa ja vaatimuksensa seuraavaa työehtosopimuskierrosta varten. Rakentajien mielestä tavoitelistan kärjessä on oltava alipalkkauksen
kriminalisointi. Edessä on yhteiskunnallisesti
poikkeuksellisen suuria ratkaisuja, jotka vaikuttavat palkansaajien elämään vuosikymmeniä. Palkansaajan kauppakassin ja energian
hinta on noussut selvästi. Nyt tavoitteena tulee
olla työllisyyden parantamisen lisäksi se, että
palkansaajan käteen jäävä tulo lisääntyy selkeästi.

Euroopan unioni vaarantamassa
harmaan talouden torjunnan
Rakennusliiton valtuuston mukaan Euroopan
unionin tuorein direktiivihanke on vaarantamassa koko harmaan talouden torjunnan. Liiton valtuusto on koolla Helsingissä.
Euroopan Unionin vapaa työvoiman liikkuvuus on lisännyt huikeasti harmaata taloutta. Tämän on saanut kokea Suomessa erityisesti rakennusala, jossa jo kolmannes työvoimasta
tulee rajojen takaa.

Rakennusalan työmarkkinaosapuolet ovat
saaneet aikaiseksi käytännöllisiä keinoja harmaan talouden torjumiseksi. Maaliskuun alussa tuli pakolliseksi veronumero ja ensi vuoden
heinäkuussa tulevat vuoroon työmaiden kuukausi-ilmoitukset verottajalle.
Harmaan talouden torjuntaan kohdistuu
kuitenkin yllättäviä uhkia. Euroopan Unionissa on valmisteilla direktiivi, jonka alkuperäinen tarkoitus oli parantaa lähetettyjen työntekijöiden tilannetta. Nyt EU-parlamentin äänestykseen onkin menossa direktiiviesitys, joka
kieltäisi kaikki muut kuin direktiivissä lueteltavat harmaan talouden torjuntakeinot. Vaarana on, että jo nykyisetkin keinot joutuvat kiellettyjen listalle.
Rakennusliiton valtuuston mukaan on täysin käsittämätöntä, jos EU omin päätöksin vakiinnuttaa laittoman halpatyövoiman markkinat Euroopassa ja kieltää jäsenvaltioita jatkossa
kehittämästä uusia, halpoja ja työelämän kannalta käytännöllisiä toimia harmaan talouden
torjumiseksi.
Suomen hallituksen on ehdottomasti vastustettava sellaisia direktiiviesityksiä, jotka rajoittavat järkevien uusien keinojen käyttöä harmaan talouden vastaisessa taistelussa. Suomalaisten europarlamentaarikkojen pitää myös
äänestysnappia painaessaan tuntea vastuunsa
oman maan työtä tekeviä kansalaisia kohtaan.

Tarinaa
piisasi
myös
kokous
tauoilla.

Lauri Lyly muistutti, että SAK:lla
oli tänä vuonnakin euromääräiset tavoitteet, mutta niistä ei päästy edes
puhumaan.
Hallituksen jäsen Tea Vikstedt
ei pitänyt hyvänä palkkaratkaisun ja
verojen niputtamista.
– Valtio ei voi neuvotella muuta
kuin valtionverosta. Jos se laskee,
nousevat kuntaverot.
Valtuuston jäsen Pauli Nousiainen halusi tietää, mihin perustuvat
Juhana Vartiaisen laskelmat tulevasta työvoimapulasta.
SAK:n Lyly muistutti, että viime vuonnakin tuli 31 000 ulkomaalaista Suomeen.

Ay-liike joutuu talvella
miettimään eläkeasioita
Rakennusliiton puheenjohtaja Matti
Harjuniemen mukaan ensi talvena
on pöydässä massiivisen isoja asioita kuten eläkeratkaisu.
– Siksi tarvitaan ammattiyhdistysliikkeen vahvaa panosta.
– Samoin pätkätyö sopii huonosti sosiaaliturvajärjestelmään.
Siksi on tärkeää miten liitot taistelevat pätkätyöyhteiskuntaa vastaan. Ei
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nollasopimuksia vaan kunnon työsuhteita.
Helsingin kirvesmiesosaston
Matti Piirainen arvioi, että hallitus
harjoittaa ei-elvyttävää politiikkaa.
– Ay-liikkeen pitäisi vaatia elvyttävää. Vaaditaan yhteisöveron ja
energiaverojen palauttamista ja yritystukien lopettamista.
Oulun edustaja Mika Hast huomautti olleensa 18 vuotta samalla
työnantajalla. Sinä aikana vain kaksi työntekijää on lähtenyt 63-vuotiaana eläkkeelle.
Valtuusto kuuli myös Kyösti
Suokkaan yhteenvedon Euroopan
unionista vireillä olevista muutoksista. Niistä osa saattaa haitata merkittävästi esimerkiksi harmaan talouden vastaista työtä.
Valtuusto hyväksyikin tästä asiasta julkilausuman. Se toimitettiin
myös suomalaisille EU-parlamentaarikoille, joista osa onkin tarttunut
jo asiaan.
Rakentajat kävivät myös vilkkaan keskustelun rakentamisen laadusta. Tämä kumpusi siitä yhteisestä
huomiosta, että laadukas rakentaminen alkaa olla yhä harvinaisempaa.
Tämä ottaa ammattimiehiä aivoon.
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Rakennusliitto ry

Palvelunumerot

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

ma-to klo 8.30–16.00
pe
klo 8.30–15.30
Jäsenasiat

020 690 231

Rakennusalan
Työttömyyskassa

Työehtoasiat

020 690 232
Työttömyyskassa

Siltasaarenkatu 4,
00530 Helsinki
sähköposti:
etunimi.sukunimi@rakennusliitto.fi
www.rakennusliitto.fi

020 690 230
Takaisinperintä

020 690 250
Palvelunumeroihin soitettaessa
puhelu maksaa lankapuhelimella
paikallisverkkomaksun ja matkapuhelimella matkapuhelinmaksun.

Työttömyyskassan
päivärahahakemukset
toimitetaan osoitteella:

Keskustoimisto
on suljettuna
24.6.–28.7.

Rakennusalan työttömyyskassa/
Skannauskeskus
PL 135
70101 Kuopio

Jäsenrekisteriin
toimitettavat asiakirjat
toimitetaan osoitteella:

Rakennusliitto ry/Skannauskeskus
PL 134
70101 Kuopio

Toimistojen aukioloajat
Kuopio, Oulu, Tampere,
Turku ja Uusimaa
ma-to 8.30–12.00
13.00–16.30
pe
8.30–12.00
13.00–15.30

TOIMINTA-ALUEET

Muut toimistot

Lahden toimisto,
Hämeenkatu 32
15140 Lahti

avoinna vain maanantaisin
ja tiistaisin

8.30–12.00 ja 13.00–16.30

ETELÄINEN

UUDENMAAN ALUETOIMISTO
Siltasaarenkatu 4,
00530 Helsinki

Toimisto suljettuna 15.7–4.8. (3 viikkoa)

LÄNTINEN

POHJANMAAN ALUETOIMISTO
Pitkäkatu 43
65100 Vaasa

Toimisto suljettuna 1.–28.7. (4 viikkoa)

Toimisto suljettuna 1.7–4.8. (5 viikkoa)

ITÄINEN

POHJOINEN

ITÄ-SUOMEN ALUETOIMISTO
Vuorikatu 42,
70100 Kuopio
Joensuun toimisto,
Torikatu 30,
80100 Joensuu

HÄMEEN ALUETOIMISTO
Tampereen toimisto,
Sorinkatu 4,
33100 Tampere

Toimisto suljettuna 1.7–4.8. (5 viikkoa)

Hämeenlinnan toimisto,
Birger Jaarlinkatu 18 B,
13100 Hämeenlinna

Toimisto suljettuna 1.7–4.8. (5 viikkoa)

SATAKUNNAN ALUETOIMISTO
Liisankatu 18,
28100 Pori

Toimisto suljettuna 1.7–4.8. (5 viikkoa)

Toimisto suljettuna 1.–28.7. (4 viikkoa)
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TURUN ALUETOIMISTO
Uudenmaankatu 6 a,
20500 Turku

Mikkelin toimisto,
Porrassalmenkatu 13,
50100 Mikkeli

KYMEN ALUETOIMISTO
Salpauselänkatu 60 C,
45100 Kouvola

KAINUUN ALUETOIMISTO
Pohjolankatu 28 A,
87100 Kajaani

Toimisto suljettuna 1.–28.7. (4 viikkoa)

LAPIN ALUETOIMISTO
Kemin toimisto,
Keskuspuistokatu 50,
94100 Kemi
Rovaniemen toimisto,
Maakuntakatu 15,
96100 Rovaniemi

Toimisto suljettuna 1.–28.7. (4 viikkoa)

OULUN ALUETOIMISTO
Rautatienkatu 40
90120 Oulu

VÄLI-SUOMI

KESKI-SUOMEN ALUETOIMISTO
Yrjönkatu 30,
40100 Jyväskylä
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Rakennusalan
työttömyyskassa

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

Palvelunumerot:
Työttömyyskassa
Takaisinperintä

Jäsenasiat

020 690 230
020 690 250
020 690 231

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

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.

Palvelunumeroihin soittaminen maksaa lankapuhelimesta soitettaessa liittymäsopimuksen mukaisen
paikallisverkkomaksun verran ja matkapuhelimesta
soitettaessa matkapuhelinmaksun verran.
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Rakennustuotteen kesäpäivien tuloksia
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Ekoase-ammunta/miehet
Nimi/osasto
1. Jari-Pekka Posio/232
2. Tomi Save/557
3. Esa Hyväri/173

Tulos
46,7
45,0
44,4

Ekoase-ammunta/naiset
1. Kirsti Pekkala/173
2. Sirpa Immonen/173
3. Kirsti Lempinen/10

30,3
21,3
9,7

Saappaanheitto/miehet
1. Arpiainen Jari/190
2. Arpiainen Mikko/190
3. Heikkinen Manu/232

30,01
23,87
23,82

Lapset
1. Jesse Tynkkynen
2. Noora Tynkkynen

115,0 cm,
171,0 cm

Saappaanheitto/naiset
1. Ainsar Maris/66
2. Pihlavamäki Piritta/66
3. Immonen Sirpa/173

16,1
14,43
13,7

Naiset
1. Pirita Pihlavamäki
2. Hanna Huotari
3. Sirpa Nupponen

111,8 cm
132,8 cm
157,4 cm

Tikanheitto/miehet
1. Tahvainen Heimo/190
2. Save Tomi/557
3. Lyytikäinen Veli-Matti/173

83
82
78

Miehet
1. Ossi Gadalla
2. Kari Jurmu
3. Jukka Pihlavamäki

89,3 cm
96,3 cm
113,1 cm

Tikanheitto/naiset
1. Immonen Sirpa/173
2. Pihlavamäki Piritta/60
3. Silmu Viola/10

75
62
36

Salibandy (ystävyysottelu)
Raksa 175 – TEAM Etelä-Saimaa
13 – 11
Köydenveto:
Lappeenranta (173) – Kirkkonummi (232): 2–1
Petankki/Epävirallinen
tarkkuuskisa
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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.

Kainuun rakentajaveteraanit

osaston toimistolla, Snellmaninkatu
12, II krs tai Maija p. 050 306 2945.
Tervetuloa osallistumaan tapahtumiin!
Hallitus

Tulevia tapahtumia:
Jyväskylän, Kajaanin ja Kuopion
rakentajaveteraanien yhteinen
tapaaminen ti 9.7. Kuopio. Lähtö
klo 8 Kajaanin linja-autoasemalta.
Matka on ilmainen.
Teatterimatka ti 23.7. Ämmänsaaren kesäteatteriin. Lähtö klo 14
Kajaanin linja-autoasemalta.
Hinta 20 €/hlö, johon sisältyy:
matka, ruokailu ja teatterilippu.
Kesäkauden päättäjäiset to 5.9.
klo 12 Suvirannassa. Ohjelma: tikkakisat, Raksan-laulu esiintyy, keskusteluja ja mukavaa yhdessäoloa,
sauna, makkara- ja kahvitarjoilu.
Syyskokous to 14.11. klo 12, Kanuun
toimiston alakerta, Pohjolankatu 28
A, Kajaani. Esillä syyskokoukselle
kuuluvat asiat.
Matkoille ilmoittautumiset:
Kalevi p. 050 322 1760.
Kotisivut: Google/Kainuun rakentajaveteraanit. Näet lisää toiminnastamme ja kuvia.
(Leikkaa talteen)

Os. 056, Salo

Pääkaupunkiseudun
rakennusalan työttömät

Os. 495, Uurainen

Lopettaa toimintansa to 20.6.
Haluamme kiittää kaikkia yhteistyötahoja ja -henkilöitä menneistä vuosista.
Hallitus

Os. 033, Lappeenranta

Kesänviettopaikka Kauraiskallio,
Lemillä Keskisenpäässä, Konttilantie 71. Paikka sijaitsee noin 20 kilometrin päässä Lappeenrannan keskustasta. Alue on noin neljä hehtaaria, yhteiskäytössä päätupa, sauna,
keitto- ja grillikatos, puusee, kellari,
sekä kaksi venettä. Vuokrattavissa
neljän hengen mökkejä. Hinnat:
viikko (ma–su) 20 €, viikonloppu
(pe–su) 12 € ja viikolla 5 € yö.
Omat liinavaatteet mukaan!
Lisätietoja kotisivuilla.
Kalatapahtuma la 29.6. klo 10 osaston mökillä Lemillä Keskisenpäässä.
Tarjolla: savustettua kalaa, kalasoppaa, rieskaa, kahvia ja pullaa.
Jäsenet perheineen tervetuloa
syömään ja viettämään päivää!
Perheretki la 3.8. Linnanmäelle.
Linja-auton ajoreitti: klo 8 Joutseno,
klo 8.15 Karjalantien pysäkki, klo
8.20 Peltolan pysäkki ja Helsingintietä pitkin jatketaan. Mukaan mahtuu 50 ensin ilmoittautunutta.
Osasto maksaa alle 15-vuotiaiden
rannekkeet.
Mato-ongintakilpailut to 15.8.
Kotasaaressa. Onkiaika klo 17–19.
Sarjat: miehet, naiset ja nuoret.
Mökin vuokraukset, ilmoittautumiset ja tiedustelut päivystysaikana
maanantaina ja perjantaina klo 10–12
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Saunailta pe 28.6. Lehmijärven
Rantapirtillä. Lähtö klo 17.30 Salon
torilta ja paluu noin klo 22 torille.
Bussi kiertää Pahkavuoren kautta.
Tarjolla raikkaita virvokkeita ja
perusherkkua grillimakkaraa, myös
kaffetta ja pullaa. Saunan lämmittää
vuosien kokemuksella Tuomo R.
Jäsenet perheineen tervetuloa!
Aurinkoista kesää kaikille!
Hallitus

Os. 150, Forssa

Kesäongintakilpailut ti 18.6.
klo 17.30 Kyynäränharjulla.
Hallitus

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

Kiitos Rakennusliitolle ja os. 001
Helsingin kirvesmiehille vapaajäsenyydestä ja kultaisesta merkistä
eläkkeelle siirtyessäni.
Kiitos myös YIT Kiinteistöpalvelut
Oy:n työkavereille ja esimiehille pitkäaikaisesta kestämisestä ja muistamisesta!
Eino Äikiä, Helsinki

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tyni Urho Veikko
Osastomme jäsen Urho Veikko Tyni
kuoli 7.4.2013. Hän oli syntynyt
29.11.1922 ja liittynyt Rakennusliiton
jäseneksi 1.2.1952.
Muistoa kunnioittaen
Os. 349, Matinkylä

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

Os. 402, Vaasan putkimiehet

Kuukausikokous ke 26.6. klo 18,
Pohjanmaan aluetoimiston tilat, Pitkäkatu 43, 65100 Vaasa. Käsitellään
osaston lakkauttamista/yhdistymistä
sekä muut esille tulevat asiat.
Tervetuloa!
Hallitus
Teatteriretki la 27.7. klo 14, Martin
Kievariin Hietamalle, näytökseen
Piukat Paikat. Lippuja varattu 50
kpl. Omavastuu 10 €/jäsen. Ilmoittautumiset viimeistään to 20.6.,
Hannu Katajamäki p. 040 584 7934.
Hallitus

100 vuotta

Virtanen Helmi
7.5., Hämeenlinna.
Onnittelut osaston toiseksi
vanhimmalle jäsenelle!
Os. 100, Hämeenlinna

80 vuotta

Ruutikainen Toivo Matias
8.6., Vantaa.
Os. 459, Vantaan elementti

Rakentajakaravaanarien tapahtumasta kiitokset järjestäjille ja vetäjille
Lomatriossa.
Hyvää kesää kaikille!
Pauli Intonen, Tampere
Suuret kiitokset muistamisesta
Lemminkäisen väelle.
Matti Pirinen

RAKENNUSLIITON
JULISTAMAT SAARROT
Tarkemmat tiedot löytyvät
internetistä
http://rakennusliitto.fi/palkat-ja-tes/
liiton-julistamat-saarrot/
VOIMASSAOLEVAT:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aiari Grupp Oü
AJE Ehitüs Oü
Alfaport Grupp Oü
Alnar Järvi Oü
”Artexx” Steplewski Artur
A-ryhmä Asennus Oy
Oy Aureli Ltd
Autlan Projekt Oü
Balticale Oü
Betamer Eesti Oü
Carinaland Oü
Concord Group Oü
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
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

Rakentaja 2/2013

RAKENTAJAVETERAANITAPAAMINEN,
LAPPEENRANTA
Kymen alue
Aika:
to 8.8. klo 12–15
Paikka: Saimaan risteily m/s Camilla-aluksella.
Ohjelma: Risteily kanavalle ja Saimaalle, buffetlounas.
Mukana: kansanedustaja Jukka Kärnä, rakentajaveteraanien asioista kertomassa

Seppo Skyttä sekä vakuutusyhtiö Turva.

Bussikuljetuste aikataulut
Jyrkilä Oy

klo 8.00
8.25
8.40
8.55
9.10
9.50
10.00
10.50
11.45

Pyhtää, ABC-asema
Kotka, linja-autoasema
Karhula, linja-autoasema
Hamina, linja-autoasema
Leikari, pysäkki
Kuusankoski, pysäkki
Kouvola, matkakeskus
Taavetti, K-kauppa
Lappeenranta, matkustajasatama

Imatran Kyytibussit Oy

klo 10.30
10.45
10.55
11.10
11.30
11.45

Ruokolahti, linja-autoasema
Imatra, keskusliikenneasema
Imatra, Olavinkadun pysäkki
Joutseno, linja-autoasema
Lauritsala, pikavuoropysäkki
Lappeenranta, matkustajasatama

Tervetuloa kesäkaupunki Lappeenrantaan!
Rakennusliitto Kymen aluejärjestö
Veteraanityöryhmä

MUURAREIDEN KESÄPÄIVÄT
Aika:
24.–25.8.
Paikka: Kangasalla kuntoutumiskeskus Apila, Reumatie 6, Kangasala.
Lajit:
Hinta:

Tulokahvit la 24.8. klo 8–10.
Yleisurheilu, saappaanheitto, tikanheitto, rantaonginta. Käsiohjelman mukaan.
Urheilut Kyötikkälän urheilukentällä, Lätsä-Pekantie 19, Kangasala.
110 €/hlö, sisältää majoituksen ja ruokailut (la päivällinen, su aamiainen ja lounas).

Sitovat ilmoittautumiset viimeistään la 10.8.,

Veli-Matti Vimpeli p. 0400 625 661, mauso65@ovi.com tai
Pertti Salo p. 040 729 7989, pertti.pertsa.salo@gmail.com
Tervetuloa, myös yleisosastojen muurarit!
Os. 608, Tampereen muurarit

Rakennusliitto on varannut
jäsentensä haettavaksi seuraavat
1.askel-hyvinvointijaksot
Ota ensimmäinen askel elämäntapamuutokseen ja työssäjaksamista tukemaan. Jaksoille voivat hakea 18-vuotta
täyttäneet työikäiset aikuiset (eivät vanhuuseläkkeellä
olevat). Voit hakea yksin, yhdessä puolison, työkaverin tai
ystävän kanssa.
Palkansaajien hyvinvointi ja terveys PHT ry tukee työikäisten terveyttä ja hyvinvointia järjestämällä 1.aske-hyvinvointijaksoja Raha-automaattiyhdistyksen (RAY:n) tuella.
Hinnat:
150 €/5 vrk:n pääjakso ja 60 €/2 vrk:n seurantajakso.
75 €/5 vrk:n pääjakso ja 30 €/2 vrk:n seurantajakso (työttömät ja lomautetut hakuhetken tilanne ja hakemuksessa ilmoitettu).
Liikkumaan – Kylpylähotelli Rauhalahti, Kuopio 15.–20.9.
Hakuaika päättyy 17.7.

Puhti poissa ja liikunnan ilo kadoksissa? Mukavassa ympäristössä erilaisten liikuntamuotojen kokeilu ja asiantuntijoiden vinkit terveellisiin elämäntapoihin antavat sinulle
energiaa.
Kuntotestit – hauskat lajikokeilut – ohjattua toimintaa – asiantuntijan vinkit –
ryhmän tuki – elämykset.
Painonhallinta – Kylpylähotelli Levitunturi, Kittilä 22.–27.9.
Hakuaika päättyy 24.7.

Elämyksiä ja liikunnan iloa! Oletko suunnitellut elämäntapamuutosta? Tarvitsetko
apua aloittamisessa? Asiantuntijoiden avulla ja ryhmän tuella pääset vauhtiin ja saat
vinkkejä hyvään oloon.
Kevyt kuntotesti – ohjatut lajikokeilut – asiantuntijan ravintovinkit hyvään oloon –
etenemissuunnitelma.
Miesten jakso – Ikaalisten kylpylä, Ikaalinen 24.–29.11.
Hakuaika päättyy 25.9.

Kiristääkö vyö? Liikunnan ilo kadoksissa? Hyvään alkuun kohti terveellisempiä
elämäntapoja pääset helpommin ryhmässä, mukavassa ympäristössä.
Hae mukaan ja haasta kaverisikin.
Tutustu ja hae:

Sähköinen haku: www.pht.fi

Tai pyydä kaavake sähköpostilla sirpa.ahonen@rakennusliitto.fi
tai soittamalla numeroon 020 774 3012.

Rakennusliiton naisille suunnattu
1.askel-hyvinvointijakso
Liikkumaan – Ruissalon kylpylä 10.–15.11.

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 11.9.

Puhti poissa ja liikunnan ilo kadoksissa? Mukavassa ympäristössä erilaisten liikuntamuotojen kokeilu ja asiantuntijoiden vinkit terveellisiin elämäntapoihin antavat sinulle
energiaa.
Kuntotestit – hauskat lajikokeilut – ohjattua toimintaa –
asiantuntijan vinkit – ryhmän tuki – elämykset.

Hakuaika päättyy 30.9.2013
Hakemusten palautus:

Rakennusliitto ry/lomavastaava, PL 307, 00531 Helsinki.

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!
Ay-väen Öran-mökit

Hammarland, Öra
varaukset p. 040 534 5666

Rakentaja 2/2013

Ota ensimmäinen askel elämäntapamuutokseen ja työssäjaksamista tukemaan.
Jaksoille voivat hakea 18-vuotta täyttäneet työikäiset aikuiset (eivät vanhuuseläkkeellä olevat). Voit hakea yksin, yhdessä puolison, työkaverin tai ystävän kanssa.
Palkansaajien hyvinvointi ja terveys PHT ry tukee työikäisten terveyttä ja hyvinvointia
järjestämällä 1.aske-hyvinvointijaksoja Raha-automaattiyhdistyksen (RAY:n) tuella.
Hinnat:

150 €/5 vrk:n pääjakso ja 60 €/2 vrk:n seurantajakso.
75 €/5 vrk:n pääjakso ja 30 €/2 vrk:n seurantajakso (työttömät ja lomautetut hakuhetken tilanne ja hakemuksessa ilmoitettu).
Tutustu ja hae:
Sähköinen haku: www.pht.fi
Tai pyydä kaavake sähköpostilla sirpa.ahonen@rakennusliitto.fi
tai soittamalla numeroon 020 774 3012.
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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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Olenko
minä
tullut
vanhainkotiin?

Eläkeiän nosto jakaa
mielipiteitä Midsomerissa.

R

ikosylikomisario Tom Barnabyn eropäätös on herättänyt vastalauseiden myrskyn
ilmastoltaan lauhkeassa Midsomerin kreivikunnassa Englannissa.
Barnabyn eläkeiän nostoa ovat
vaatineet paitsi sarjan keskiluokkaiset katsojat myös johtavat taloustieteilijät ympäri maailman. Midsomerin murhaajat taas sössöttävät siidereissään, että soromnoo, son moro
vaan.

Työ luo hyvinvointia
Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen (VATT?) johtaja Juhannus
Vartiainen toivoo Barnabyn peruvan eläkepäätöksensä. Vartiainen on
huolissaan länsimaisten yhteiskuntien heikentyvästä huoltosuhteesta
eli siitä, että korjaamoilla ei ole enää
riittävästi työvoimaa, joka soittaisi
auton omistajalle ja kysyisi neuvoja
lisäinvestointeja vaativiin toimenpiteisiin.
Kapitalistien kätyri lyö pöytään
kylmiä lukuja.
– Amerikkalaisen Columbon
tehokkaimmat työvuodet ajoittuivat
1970-luvulle, mutta säästäväinen komisario ahkeroi uusia tuotantokausia
vielä 1980- ja 1990-luvuilla sekä erikoisjaksoja vuoteen 2003 saakka.
Britannian työlainsäädännön piiriin
kuulunut belgialaistaustainen Hercule Poirot puolestaan ratkaisi murhan vielä kuolinvuoteellaan.
Juhannus Vartiainen väittää kiven kovaan, että työmoraali on heikentynyt pohjoismaisissa hyvinvointivaltioissa:
– Sodan kokenutta sukupolvea
edustanut komisario Palmu palasi
työelämään pelastaakseen YYA-sopimuksen elokuvassa Vodkaa, komisario Palmu, vaikka hänellä oli
eläkepäiviensä rattona nuori vaimo
ja maksettu kesämökki. Työmarkkinat on sittemmin lamauttanut niin
kutsuttu palmusokerisukupolvi, jo-
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ka ei osaa edes pullaa leipoa. Ruotsin tapaan meillekin tarvitaan ulkomaista, sodan kokenutta työvoimaa.

Kysymys on jaksamisesta
Aikaeron vuoksi Tom Barnaby vastaa puhelimeen kello viiden teeltä.
Hän puolustelee eropäätöstään uupumuksella ja työelämän muuttuneilla vaatimuksilla.
– Minua riepoo nykykerronnassa, että todellisia henkilöitä ja tapahtumia naamioidaan sepitteeksi eikä
vain päinvastoin. Tätä menoa draamasta katoaa uskottavuus ja yleisöltä todellisuudentaju. Me britit olemme olleet jo William Shakespearen
ajoista maailman johtava kansakunta teatterissa ja merillä, enkä katso
suopein silmin veneen keinuttamista täällä vehmaassa Midsomerissakaan.
Toisaalta yleiset asenteet ovat
löystyneet ja moraali höltynyt. Kieli
on leväperseistynyt.
– Kirosanoja viljellään kreivikunnassamme enemmän kuin mansikoita. Herrasmiehille ei kirjoiteta
enää kohteliaisuuksia toistelevia
repliikkejä, mikä näkyy myös näyttelijöille maksettavassa hillossa.
Sivistyneistö on moittinut sarjan henkilögalleriaa liian valkoiseksi, mutta Barnaby ei niele kritiikkiä.
Hän kulauttaa teetä ja sanoo:
– Etnisen kirjon lisäämistä vaativat eivät ota huomioon, että värilliset ovat värikkyytensä vuoksi näkyvämpiä kuin me värittömät kantaenglantilaiset, joten tasapuolisuuden ja visuaalisen harmonian nimissä meidän on säilyttävä selkeänä
enemmistönä.
Myös tyylikokeilut suututtavat
tyylitajuttomuudellaan ylpeilevää
poliisimiestä.
– Soveliaan tumma huumori
kuuluu sarjamme olemukseen, mutta liioittelu kalvaa murhamysteeriä
esimerkiksi jaksossa, jossa mies

mestataan kummitusjunassa, sekä
jaksossa, jossa kuuluisan pianistin
perhe paljastuu sisäsiittoisemmaksi
kuin Suomen sosialidemokraattinen
puolue kuulemani mukaan on.
Barnaby toivoo, että sarjan päähenkilöksi nouseva rikosylikomisario
John Barnaby, hänen serkkunsa, palauttaa vanhat arvot kunniaan.
– Voin kertoa, että alaiseni komisario Jones ja me kaikki muutkin
kuningattaren alamaiset seisomme
tässä asiassa yhtenä miehenä, eli minuna.

When I'm Sixty-Four
Tilastot tukevat ylikomisarion näkemystä työelämän koventumisesta.
Midsomerin kreivikunnassa tehdään vuosittain noin 32 murhaa, mikä on asukaslukuun suhteutettuna
tuplasti enemmän kuin Lontoossa.
Tätä voisi pitää pienenä ihmeenä, ellei Lontoosta käytetty vertailuluku
olisi todellinen. Metropolialueelle
sijoittuvien poliisisarjojen murhamäärää ei kukaan ole laskenut, mutta sen voi kuvitella olevan jopa
enemmän kuin 64.
Sarjan ensimmäisten kolmentoista tuotantokauden aikana murhien määrä on kasvanut tasaisesti,

mutta Barnaby on selvittänyt kaikki
rötökset. Ei kuitenkaan ole todisteita, kuten Barnaby haluaa painottaa, että monikulttuurisuuden puute olisi lisännyt rikollisuutta Caustonin poliisin valvomalla idyllisellä alueella.
Taide siis jäljittelee varsin hyvin todellisuutta, mutta Barnabyn
puheet todellisuuden sekoittumisesta sepitteeseen voi kuitata eläkeläisen hourailuna. Vaikuttaa siltä, että
Barnaby on menettämässä kykynsä
hallita ympäröivää todellisuutta,
minkä puolesta puhuu myös hänen
jättämänsä viesti puhelinvastaajaan
haastattelua seuranneena iltana kello 19.04.
– Sekin minua riepoo nykyaikana, että uusia murhia tehdään ennen
kuin edellinen juttu on selvitetty.
Vanhaan hyvään aikaan tarina ymmärsi loppua ennen seuraavan alkamista. The End oli sana, joka piti
loppuun saakka.
Loppujen lopuksi on siis yhdentekevää, innostaako rouva Joyce
Barnaby miehensä virikkeelliseen
harrastustoimintaan, jota Midsomerissa on järjestetty ikälopuille jo
vuositolkulla.
Tommi Pietarinen

PAIKALLISUUTTA ARVOSTETAAN. Olkiluoto 3 EPRprojektissa työskentelee yli 100 suomalaisyritystä, joista jopa
40:n rooli liittyy ydinvoimalan turvallisuuteen. Noin 70 prosenttia Olkiluoto 3:n urakoista voidaan hankkia paikallisilta
yrityksiltä. Oikealla Michal Przestrelski ja Ville Salo Teline
Katajasta.
Kuvateksti Kauppalehden Tekemistä vaille valmis -artikkelissa 11. kesäkuuta.
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Kammo kammio

J

o vuosikausia on suomalaisia koetettu saada tekemään töitä hautaan asti eläkeikää
nostamalla. Nykyhallitus ja varsinkin sen
pääministeri on lanseerannut pelotteluun sopivan sanapaholaisen kestävyysvaje. Kuulostaahan se tietenkin nätimmältä kuin eläkepommi,
mutta samaa sillä tarkoitetaan.
Varhainen eläköityminen ei välttämättä
johdukaan työntekijöistä. Ikääntyneistä työntekijöistä eroon enimmäkseen haluaakin työnantaja. Kun kauniit puheet kokemuksesta ja
hiljaisen tiedon tärkeydestä eivät työnantajien
ajatusmalliin iskostuneett, niin otettiin oikein
tutkijat avuksi. Ja niitähän sitten sikisikin. Yksi ehdottaa, että ikääntyville tulisi maksaa pienempää palkkaa, koska tuottavuus on heikentynyt. Toinen tekee valtion varoilla tutkimuksen, jonka lopputulema on, että sosiaalisesti ja
taloudellisesti paremmassa asemassa olevat
henkilöt suhtautuvat myönteisemmin eläkeiän
nostoon. Ovat varmasti nämä tutkijat hihkuneet riemusta tällaisia tutkiessaan.
Olisi varmasti aiheellista näidenkin tutkijoiden tulla välillä ulos kammioistaan. Tasaisessa valossa, lämpötilassa ja ilmankosteudessa kun voisi kuvitella ajatusten hieman happanevan. Kaksi vuotta pakollista työharjoittelua
rakennustyömaalla voisi asettaa ajatukset hieman paremmin järjestykseen.
Varmasti kaikissa ammateissa on omat
varjopuolensa. Kumma, kun nuo kaikki ovat
kerääntyneet yrityksistä huolimatta rakennusalalle. Nollatutkimuksien tekijöille tulisi luoda
rakennustyömaaolosuhteet. Sen voisi aloittaa
vaikka ottamalla tutkijan kammiosta katon ja
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kaksi seinää pois. Vuodeksi. Samalla voisi tehdä kammiosta liikuteltavan. Muutaman viikon
välein kammiota siirrettäisiin kunnan alueella
siten, että välillä auton saisi aivan kammion viereen ja seuraavaksi vain maksulliselle paikalle,
joka on kilometrin päässä itse kammiosta.
Jotta kokemus olisi edes lähimainkaan autenttinen, olisi kammiossa vaihtelevasti eri
määrä työntekijöitä. Ja eri kansallisuuksia.
Vessat olisi myös luonnollisesti oltava yhtä
helposti saatavilla kuin rakennustyömailla.
Joskus baja-maja vieressä, joskus taas lähimmällä huoltoasemalla. Yleisemmin kuitenkin
pelkkä avonainen viemäri huoneen nurkassa.
Vessakäynnin aikana tietokone olisi siirretty
eri paikkaan ja virtajohto repäisty irti ennen
tiedoston tallentamista. Samalla joku olisi valloittanut paikan, jossa tietokone oli sijainnut.
Eikä kahvinkeitinkään sijaitsisi viereisessä,
kiiltäväksi kuuratussa ja viihtyisäksi viherkeitaaksi sisustetussa taukotilassa. Pahimmassa
tapauksessa se olisi yhdistetyn penkin ja jääkaapin virkaa toimittavan styrox-laatikon vieressä maalipurkkien ja villapaalien takana.
Vuodenaikojen valoisuudesta johtuen näkökykyä tulisi ylläpitää keinovalaistuksella.
Tämän hoitaisi välillä saatanallinen halogeeni-heitin, jonka paikkaa jatkuvasti vaihdetaan
ja toisinaan taas pölyn ja maalin peittämä pikkuruinen hehkulamppu.
Useita kertoja viikon aikana tulisi tilanteita, joissa kertynyt arkistomateriaali tulisi siirtää. Useimmiten se tietysti tapahtuisi siten, että itse ei siihen tarvitsisi koskea. Se olisi vain
kasa papereita sen avonaisen viemärin päällä.

Pari vuotta tällaisessa päivittäin vaihtuvan työympäristön luomassa hullunmyllyssä
tutkimuksia tekevän olisi varmasti helppo samaistua hämeenkyröläiseen laatoittajaan. Herätyskelloa ei tarvita, kun aamuyöstä herää
kumminkin omaan tuskan huutoonsa. Jäisi ne
turhat puheet eläkeiän nostamisesta puhumatta. Vain geneettisesti hyvin poikkeukselliset
henkilöt jaksavat rakennustyötä eläkeikään
asti terveenä.
Siistiä sisätyötä tekevien ja rakennustyötä
tekevien sanat ja termit eivät useinkaan kohtaa. Poliitikkojen puheet ja lupaukset usein
kuulostavat rakennusmiehen korvaan perin
hämääviltä. Aivan kuin sille entiselle neidolle,
jonka pari kaverusta olivat saaneet kämpilleen
lupaamalla neidolle kahvia ja piparia. Ulos tullessaan neito sitten pettyneenä puhisi itsekseen
että, hitot heil mittään piparii ollu, kunhan
nusasivat vaan.

Esa Ahonen
Pirkkala
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