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Laatu timpurin, mes-
tarin ja johtajan silmin.

Paperittomien klinikka 
auttaa näkymättömiä.
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Lääkäri Pekka Tuomola  
perusti laajan tukiverkoston 
turvin paperittomien  
klinikan auttaakseen  
ihmisiä, jotka eivät saa  
apua terveyskeskuksesta.

Teksti: Maija Ulmanen
Kuvat: Olli Häkämies

 -Paperittomien klinikalla lääkärillä on apu-
naan sairaanhoitaja, stetoskooppi, veren-
painemittari ja korvalamppu. Laboratorio-

kokeista ja röntgenistä voi vain haaveilla. Käytän-
nön työ voidaan rinnastaa kehitysmaiden oloihin, 
sanoo Pekka Tuomola ja katsoo silmiin.

Tuomola luki noin viitisen vuotta sitten Suo-
men Lääkärilehdestä lehtiartikkelin, jossa kerrot-
tiin Ruotsin paperittomien klinikoista.

– Silloin aloin miettiä, miten asia on Suomessa 
järjestetty ja eihän sitä ollut järjestetty mitenkään. 
Siitä se lähti. Lähetin kirjeen eri järjestöille , jotka 
voisivat olla kiinnostuneita asiasta. Lopulta aja-
tuksesta tuli konkretiaa, Tuomola kertaa.

Tuomola kokosi laajan verkoston, joka perusti  

kaksi tuntia viikossa auki olevan Global Clinicin  , 
 paperittomien klinikan vuonna 2011. Klinikka 
auttaa heitä, joita terveyskeskus ei huoli. Potilaat 
ovat joko maassa laittomasti oleskelevia paperit-
tomia afrikkalaisia tai aasialaisia tai sitten roma-
neja.

– Potilainamme on paljon romaneja. Heidän 
tilanteensa on erityisen kinkkinen. He ovat EU-
kansalaisia ja tästä johtuen Suomessa laillisesti, 
mutta he eivät ole oikeutettuja julkiseen tervey-
denhuoltoon, Tuomola kiteyttää.

Romaniassa ja Bulgariassa saa kansallisen sai-
rausvakuutuskortin vain, jos on työskennellyt ve-
rokortilla. Romanian huonon työllisyystilanteen 
takia harva on päässyt tekemään töitä laillisesti. 

Entä jos et saisikaan apua?
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Mikä auttaa jaksamaan?
– Ihmisten vilpitön sydämellisyys apua saadessaan 
ja se, että yhteiskunnassamme on vielä ihmisiä, joi-
den mielestä teemme tärkeää työtä. Koskettavimpia 
ovat olleet muun muassa sellaiset hetket, kun ihmi-
set ovat tulleet henkilökohtaisesti sanomaan, että 
työllämme on merkitystä. Olen saanut kirjekuoren, 
jossa yksityinen henkilö on tehnyt lahjoituksen kli-
nikalle. Nämä hetket vahvistavat sitä tunnetta, että 
olemme oikealla tiellä, lääkäri sanoo.

Tuomola on pyytänyt useampaan eri otteeseen 
klinikalle lääkelahjotuksia lääkefirmoilta, mutta 
turhaan. Lääkärit ovat tuoneet klinikan käyttöön 
omia näytepakkauksiaan. 

– Kun saamme lahjoituksia yksityisiltä henki-
löiltä ja yhteisöiltä, talletamme varat lähiapteekin 
tilille, josta voimme maksaa potilaiden resepti-
lääkkeet. Ilman tätä mahdollisuutta lääkkeet jäi-
sivät monilta potilailta ostamatta. 

Julmuus
Tuomola kertoo, kuinka jotkut kollegat ovat vaa-
tineet, että lääkäreiden, jotka toimivat vapaaeh-
toisesti auttaen paperittomien klinikalla, kuu-
luisi maksaa valtiolle takaisin heidän koulutuk-
seen käytetyt rahat. Hänestä tämä kuulostaa aivan 
pöyristyttävältä. 

– Tämä on tosi julmaa puhetta. Mehän autam-
me ihmisiä. Ei sivistysvaltio toimi niin, että jotkut 
ihmisryhmät jätetään ilman apua.

Klinikan perustamisvaiheessa Tuomolan ja 
muiden vapaaehtoisten mielessä pyöri kysymys; 
tehdäänkö nyt jotain laitonta?

– Käännyimme asianajajan puoleen ja kysyim-
me, teemmekö nyt jotain laitonta, jos autamme 
apua tarvitsevia. Teimme myös heti alussa peri-
aatepäätöksen, ettemme tee toimintaa salassa vir-
kavallalta. Kävin kertomassa klinikan toiminnan 
aloittamisesta poliisilaitoksella. Minuun ja klinik-
kaan suhtauduttiin hyvin empaattisesti ja lämpi-
mästi. Olemme saaneet niin sanotun hiljaisen hy-
väksynnän.

Hiljaiseen hyväksyntään Tuomola on tottunut. 
Monien mielestä paperittomien klinikka tekee hy-
vää työtä, mutta siitä ei uskalleta puhua julkises-
ti. Monet pelkäävät leimaantumista.

– Aikaisemmin suhtauduin hieman sinisilmäi-
sesti siihen, kuinka pitkälle ihmiset olisivat pa-
himmassa tapauksessa valmiita menemään jon-
kun pinttyneen asian puolesta. Norjan tapahtumat 

kuitenkin aukaisivat silmäni. Kyllä Suomessakin 
voi tapahtua kamalia asioita, Tuomola sanoo.

Muutos parempaan
Paperittomien tilanne ei ole Suomessa hyvä, 
mutta Helsingissä se on parempi kuin monessa 
muussa  kaupungissa. Helsingin kaupunginhalli-
tus päätti 2013 pidetyssä kokouksessa järjestää 
paperittomille aikuisille kiireellisen hoidon sa-
maan hintaan kuin kuntalaisille. Lisäksi raskaana 
olevat naiset ja alle 18-vuotiaat lapset saavat jat-
kossa laajat terveydenhuollon palvelut sekä neu-
vola- että sairaanhoitopalvelut samaan hintaan 
kuin helsinkiläiset.

– Paperittomien klinikoita on tällä hetkellä 
myös Turussa ja Joensuussa. Oulun klinikka jou-
duttiin sulkemaan jatkuvien uhkailujen takia. 

Ruusuilla tanssimista ei ole myöskään ollut 
Tuomolan perustaman klinikan taival. Klinikka 
on saanut jopa pommiuhkauksen. 

– Suomi on hyvin maahanmuuttokriittinen 
maa, sanoisin jopa rasistinen, kiteyttää Leningra-
dissa opiskellut Tuomola.

Kansanedustajat saivat heti joululoman jäl-
keen tilaisuuden paneutua uuteen lakiuudistuk-
seen, joka mahdollistaisi paperittomille samat oi-
keudet terveyspalveluihin kuin pakolaisilla. Tuo-
mola oli tekemässä laajaa selvitystä lakimuutok-
sen taustajoukoissa.

– Toisin kuin jotkut kansaedustajat parjaavat, 
oli lakiuudistuksen takana tehty mittava taustatut-
kimus. Olin itse muun muassa sitä tekemässä. Toi-
von todella, että jossain vaiheessa paperittomilla 
olisi mahdollisuus päästä terveyspalveluiden pii-
riin. Kaikilla ihmisillä kuuluu olla samat mahdol-
lisuudet terveeseen elämään kansalaisuuteen tai 
ihonväriin katsomatta. Eniten minua sapettaa kui-
tenkin irtopisteitä metsästävät poliitikot, sanoo 
Tuomola hieman tuohtuen. n

Keitä ovat paperittomat?
•	 Maassa ilman oleskelulupaa oleske-

leva, muualta kuin EU- tai Eta-valtiosta 
tai Sveitsistä tullut henkilö, jonka oles-
kelulupa on umpeutunut tai maahan-
tulo tai maassa oleskelu ei ole laillista.

•	 Suomeen muualta kuin EU- tai Eta-val-
tiosta tai Sveitsistä tullut henkilö, jonka 
oleskeluluvan tai viisumin edellytyk-
senä on ollut yksityinen sairausvakuu-
tus, mutta vakuutusturva on päättynyt 
tai se ei ole kattava (esim. tietyt opiske-
lijat, joilla on määräaikaiseen maassa 
oloon oikeuttava oleskelulupa).

•	 EU-kansalainen, jonka tilapäinen 
maassa oleskelu on laillista, mutta 
jolla ei ole vakuutusturvaa sairauden 
tai  sairaanhoidon varalle (esim. tietyt 
 Itä-Euroopan väestöryhmät, joilla ei ole 
vakuutusturvaa kotimaassaan).

Lähde: Helsingin kaupunki

Tuomolaa odottavat uudet haasteet. Hän 
siirtyi vuodenvaihteessa monitoimialayritys 
Baronaan lääketieteelliseksi johtajaksi.

”Ei sivistysvaltio 
toimi niin, että jotkut 
ihmisryhmät jätetään 

ilman apua”

Sairausvakuutuskortin puuttuessa romaneilla ei 
ole myöskään kansainvälistä sairausvakuutuskort-
tia, joka olisi avain terveydenhuoltopalveluihin.

Klinikalla toimii aina kaksi lääkäriä ja sairaan-
hoitajaa kerrallaan. Erikoislääkäreitä pystytään 
tarvittaessa konsultoimaan puhelimitse. Tuomola 
kertoo, että vapaaehtoisista lääkäreistä ja sairaan-
hoitajista on kuitenkin huutava pula.

– Kaikille tämä työ ei sovi. Tarvitaan tietyn-
laista asennetta. Välillä lääkäri käy tekemässä yh-
den vuoron emmekä näe häntä enää. He, joille tä-
mä työ sopii, tekevät tätä vuodesta toiseen. On 
kuitenkin muistettava, että kaikkien jaksamisen 
kannalta olisi suotavaa, että vapaaehtoisten rinki 
olisi mahdollisimman suuri.
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Kyösti Suokas
II puheenjohtaja

Sano vain ei

Säg bara nej

Tammikuu on olluT julma kuukausi. Jo neljä ra-
kentajaa on menettänyt henkensä työtapaturmissa. 
Jokainen suru-uutinen koskettaa. Jokainen niistä 
saa myös ihmettelemään, kuinka tällaista voi edel-
leen tapahtua sivistysvaltiossa? Ihmishenki on 
kohtuuton hinta työnteosta.

Jokaisella työntekijällä on oltava oikeus tur-
valliseen työskentelyyn. Rakentajat menettävät 
sormia ja silmiä, kun he joutuvat työskentelemään 
puutteellisilla laitteilla. Viimeaikaisissa oikeusrat-
kaisuissa työntekijä on itse saanut kantaa vastuun 
rikkinäisten koneiden aiheuttamista vammoista. 

Se ei ole oikein.
Mikä ratkaisuksi? Rautarouva Nancy Reaga-

nin sanoin, ”Sano vain ei”. Kieltäydy työskentele-
mästä olosuhteissa, jotka eivät ole turvallisia. Älä 
suostu käyttämään työkaluja, jotka eivät ole kun-
nossa ja joiden tarkastuksissa on puutteita. Sinulta 
ei voida vaatia sellaista.

Jengin ja aikataulujen paineessa, huonossa 
työtilanteessa ”ein” sanominen voi olla vaikeaa. 
Mestari hönkii niskaan, homma on saatava hoidet-
tua, kaverit katsovat vinoon. Tosirakentaja ei nil-
litä pikkujutuista, jos nyt joku teräsuojus puuttuu.

Tarvitaan positiivista ryhmäpainetta. Seiskää 
yhtenä miehenä ja naisena toistenne tukena, et-
tei kenenkään tarvitsisi ottaa riskejä työmaalla. 
Riskejä, joiden seuraukset voivat olla hirvittä-
viä. Ja joista voi pahimmassa tapauksessa joutua 
itse kantamaan vastuun. Käskekää panemaan ka-
mat kuntoon tai muuten ei tapahdu yhtään mitään. 
Perse penkkiin.

Itkupotkuraivarit ovat aliarvostettu taistelu-
keino. ”En ala”, toimii aikuistenkin elämässä ihan 
hyvin. Ja voi säästää ihmishenkiä. n

Januari var en grym månad, Fyra byggnadsar-
betare förlorade livet i arbetsolycksfall. Varje sor-
gebud berör. Vart och ett av dem får en också att 
förundra sig över hur något sådant kan hända i 
ett civiliserat land. Ett människoliv är ett oskäligt 
pris för arbete.

Varje arbetstagare ska ha rätt till säkert ar-
bete. Byggarna förlorar fingrar och ögon då de är 
tvungna att arbeta med bristfälliga apparater. Den 
senaste tidens domslut har gett arbetstagarna an-
svar för de skador de fått då de arbetat med sönd-
riga maskiner. Det är inte rätt.

Vilken är då lösningen? Följ stålladyn Nancy 
Reagans råd: ”Säg bara nej”. 

Vägra arbeta under förhållanden, som inte är 
säkra. Gå inte med på att använda verktyg, som 
inte är i skick och där det finns brister i gransk-
ningarna. Ingen kan kräva att du ska jobba med 
sådana verktyg.

Gängena pressas av tidtabellerna, det kan vara 
svårt att säga ”nej” om sysselsättningsläget är då-
ligt. Mästaren flåsar i nacken, arbetet måste gö-
ras, kompisarna snegler på dig. En verklig byg-
gare bryr sig inte om småsaker, om nu något bett-

skydd saknas.
Det behövs ett positivt grupptryck. Stå som en 

man och kvinna bakom varandra, så att ingen be-
höver ta risker på bygget. Risker, som kan ha fruk-
tansvärda följder. Och för vilka man i värsta fall 
själv får ta ansvar. Uppmana ledningen att se till 
att grejerna är i skick, annars händer ingenting. Slå 
aktern i bänken. Gråt i ilskan är en underskattad 
kampmetod. ”Jag gör int´” fungerar lika bra i vux-
enlivet. Och det kan spara människoliv. n

Kansalliset palkanalennustalkoot

Entisessä Neuvostoliitossa alkoivat kolhoosin 
kanat kuolla. Hoito-ohjeita haettiin aluekomi-
tean puoluevirkailijalta, useampaankin ottee-

seen. Ohjeista huolimatta kanoja kuoli ja lopulta ei ol-
lut elossa enää yhtään kanaa. Puoluevirkailija harmit-
teli kanojen kuolemaa. Hänellä olisi ollut antaa vielä 
monta hyvää neuvoa. 

Vanha vitsi muuttuu todeksi, kun seuraa suomalai-
sen työtä tekevän ihmisen kurjistamista. Palkkoja ei 
ole asiallisesti korotettu liki kymmeneen vuoteen. Silti 
sekä työnantajien että palkansaajien ylin johto vaatii 
maltillisia tai äärimaltillisia palkankorotuksia. Neuvot-
telutavoite varmasti toteutuu, kun kaikki neuvottelijat 
istuvat samalla puolen pöytää.

Voimassa oleva työllisyys- ja kasvusopimus on 
merkinnyt palkansaajille miinusmerkkistä ansiokehi-
tystä. Sopimusta markkinoitiin loistavana, jopa nerok-
kaana, työllisyyden ja talouskasvun kannalta. Sopi-
muksen teon jälkeen Suomen työttömyys on kasvanut 
ja talouskasvu on EU-maiden kolmanneksi heikoin. 

Vallassa olevat ovat aina erehtymättömiä. Meillä-
kin. Seuraavaa kansallista pelastuspakettia varten on 

aloitettu hervoton propagandakampanja palkankoro-
tusten turmiollisuudesta. Jopa valtiovarainministeri 
Antti Rinne (sd) esitti äskettäin julkisen pahoitte-
lun Elinkeinoelämän valtuuskunnan juhlaseminaarin 
smokkipukuiselle yleisölle. Rinteen mukaan oli virhe 
korottaa palkkoja 2007.

Olen asiasta toista mieltä. Vuoden 2007 työehto-
sopimuskierros oli Rakennusliitolle harvinaisen hyvä. 
Onnistuimme parantamaan jälkeen jääneitä taulukko-
palkkoja. Rahat riittivät pekkas- ja arkipyhäkorvausten 
niputtamiseen 7,7 %:n erilliseksi palkanosaksi. Kai-
killa sopimusaloilla saatiin pitkään hiertäneitä ongel-
mia kuntoon.

Seuraavan kansallista hätätilaa torjuvan yhteiskun-
tasopimuksen tulo keväällä lienee yhtä varmaa kuin au-
ringon nousu. Sopimuksen solmii keskenään suoma-
lainen eliitti, sama porukka, joka jakaa toisilleen mi-
taleita itsenäisyyspäivänä ja jota toimeentulohuolet ei-
vät vaivaa. Sopimuksen sisältöäkin ennakoin sen ver-
ran, että palkat eivät tule nousemaan ja työntekijöiden 
etuja heikennetään. Mutta rikkaiden rahapussiin ei täl-
läkään kerralla kajota. 

Kannen kuva: Johanna Hellsten
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Rakennusala järjestää työturvallisuusviikon
Rakentajat järjestävät koko alaa 

 koskevan toisen yhteisen työtur-
vallisuusviikon 18.–22. päivä tou-
kokuuta. Viikkoa vietetään tänäkin 
vuonna teemalla ”Viisaat kypärät 
yhteen”.

Turvallisuuteen satsaaminen 
kannattaa. Monissa rakennusyrityk-
sissä on jo saavutettu hyviä tuloksia 
ja työtapaturmien määrä saatu las-
kuun. Hyvää käytäntöä halutaan jat-
kaa ja turvallisuusajattelua levittää 
kaikenkokoisiin yrityksiin. 

Monttumaanantai, tuotetiistai, 
telinetorstai, seminaarit ja erilai-

set tapahtumat tahdittavat turvalli-
suusviikkoa. Viikon aikana vierail-
laan ristiin eri yritysten työpaikoil-
la tekemässä turvallisuushavainto-
ja. Työmaakierroksille kutsutaan 
mukaan myös rakennuttajan edus-
tajia ja suunnittelijoita. Seminaa-
reissa kuullaan aliurakoitsijoiden, 
rakennuttajien ja suunnittelijoiden 
ääntä.

Tänä vuonna nostetaan esiin yri-
tysten keskijohdon rooli työturvalli-
suuden parantamisessa. Samalla ha-
lutaan saada pääurakoitsijat ja ali-
urakoitsijat yhdessä miettimään tur-

vallisia toimintatapoja. Työturvalli-
suus on kaikkien työmaalla työsken-
televien yhteinen asia ja edellyttää 
jokaisen sitoutumista.

Kahden kerroksen 
rakennusyrityksiä
Rakennusalalla on muodostunut sel-
keä jako hyvin ja huonosti työturval-
lisuuttaan hoitaviin yrityksiin. Ra-
kennusteollisuus RT seuraa tarkas-
ti omien jäsenyritystensä työtapa-
turmia. Kuukausittain tehtävässä ta-
paturmakyselyssä jäsenyritysten ta-
paturmataajuus, eli työtapaturmien 

määrä miljoonaa työtuntia kohden, 
on ollut noin 20. Keskimääräinen ta-
paturmataajuus koko rakennusalalla 
on noin 70.

Rakennusteollisuus RT:n kaikkien 
jäsenliikkeiden tavoitteena on saada 
kitkettyä työtapaturmat minimiin työ-
mailla ja tehtaissa vuoteen 2020 men-
nessä. Tavoitteena on vähentää tapa-
turmia 30 prosenttia joka vuosi.

Rakennusalan Viisaat kypärät yh-
teen -työturvallisuusviikon järjestää 
Rakennusteollisuus RT sekä yhteis-
työkumppanit Rakennusliitto, Rakli, 
SKOL, PRO ja viranomaistahot. n

Matti Harjuniemi Y-Säätiön hallituksen puheenjohtajaksi
Y-Säätiön hallituksen uudeksi pu-

heenjohtajaksi on valittu Matti 
Harjuniemi Rakennusliitosta.

Y-Säätiö on tehnyt työtä asun-
nottomuuden poistamiseksi jo 30 
vuotta. Uudessa strategiassa paino-
piste on kohtuuhintaisessa vuokra-
asuntojen tuotannossa. Y-Säätiöl-
lä on edellytykset rakentaa 2 500 
vuokra-asuntoa vuoteen 2020 men-

nessä Helsingin seudulle. Kuntien 
tonttipolitiikka ei tällä hetkellä tue 
tätä tavoitetta.

– Helsingin seudulla ja erityi-
sesti pääkaupunkiseudulla asunto-
tuotantoa hidastaa tonttipula. Jos 
emme saa tontteja Helsingin seu-
dulta, keskitämme asuntotuotannon 
muihin kasvukeskuksiin. Erityises-
ti Tampereen seudulla asiat etene-

vät hyvin, Y-Säätiön toimitusjohta-
ja  Juha Kaakinen kertoo.

Asunnottomuus ei aina tarkoi-
ta kadulla asumista. Moni asunno-
ton majailee piiloasunnottomana 
tuttaviensa tai sukulaistensa luona. 
Asunnottomuus ei myöskään ole sa-
ma asia kuin huono-osaisuus. Kenen 
tahansa on vaikea löytää suuresta 
kaupungista kohtuuhintaista vuok-

ra-asuntoa, koska niitä on yksinker-
taisesti liian vähän tarjolla. Riittävä 
tarjonta on keskeinen keino asunnot-
tomuuden ennaltaehkäisyssä.

– Suurin muuttajaryhmä on nuo-
ret. Kun asuntopula rajoittaa hei-
dän liikkuvuuttaan opiskelu- ja työ-
markkinoiden perässä, on käsillä no-
peasti laaja ongelma, Matti Harju-
niemi toteaa. n

Heikki Korhonen

Liian tiukat kaavamääräykset esi-
merkiksi kerrostalon runkoma-

teriaalin osalta saavat tuomion Ra-
kennusliiton puheenjohtajalta Matti 
Harjuniemeltä. Hänen mielestään 
rakennusmateriaalin valinnassa rat-
kaiskoon ennen muuta käyttäjän etu.

Harjuniemi puhui Kivistössä pi-
detyssä puukerrostalojen työmaa-
päivässä.

– Rakentamisen päättäjiä ja ra-
kentajia haastetaan nykyisin mate-
riaalivalintoihin asiatietoon, mutta 
joskus myös mielikuviin ja omalaa-
tuisiinkin perusteisiin vedoten. Kyl-
lä sitten syntyykin mielenkiintoisia 
päätöksiä. Eivätkö kulmakarvat hie-
man kohoakin, kun esimerkiksi ker-
rostalon runkomateriaali määrätään 
kaavassa, Harjuniemi kysyi.

Puutakin käytetään
Suomalaista rakennusalaa on mor-
kattu puun käytön vähäisyydestä. 
Mistä lienee kysymys? Onhan puun 
markkinaosuus kaikesta Suomen ra-
kentamisesta 40 prosenttia, kun Eu-
roopassa osuus on maasta riippuen 
4–9 prosenttia.

– Omakotitalojen runkomateriaa- 
leissa puulla on 80 prosentin mark-
kinaosuus ja omakotitalojen puuver-
houksissa 70 prosentin osuus. Rivi-
talorungoista 60 ja verhouksista 50 
prosenttia on puuta. Lähes kaikki va-
paa-ajan rakennukset tehdään puus-
ta. Puu on kustannuksiltaan kilpai-
lukykyinen vaihtoehto pienimuotoi-
sessa rakentamisessa.

Harjuniemi muistutti, että ni-
menomaan metsäteollisuus näkee 
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Harjuniemi löysäisi kaavamääräyksiä 

noin 16 miljoonaa kuutiometriä, 
Harjuniemi sanoi.

– Mitä tapahtuu tälle biomassal-
le, jos puukerrostalojen markkina-
osuus kasvaisi 20 prosenttiin raken-
nettavista kerrostaloista? Hyppäys  
tarkoittaisi puun käytön vuotuista 
200 000 kuutiometrin kasvua, jo-
ka on 2 prosenttia Suomen sahojen 
vuosittaisesta 10 miljoonan kuution 
tuotannosta, tietenkin sillä edelly-
tyksellä, että käytettäisiin kotimais-
ta puuta. Samalla, kun betoni kor-
vattaisiin puulla ja kipsilevyllä, vä-
henisivät kasvihuonepäästöt noin 
0,03 prosenttia. Sementin valmis-
tushan tuottaa nykyisellään 1 pro-
sentin Suomen hiilidioksidipääs-
töistä.

– Rakennusala saa kuulla, että se 
ei ota uusia ideoita vastaan. Ei syy-
tös ole perätön, mutta tietty nihkeys 
uusille keksinnöille on perusteltua-
kin: Rakentaja vastaa lopputuotteen 
toimivuudesta vuosien ajan. RIL:n 
puheenjohtaja Tuomas Särkilahti  
toteaa blogissaan, että on turvalli-
sempaa vakioida hyviksi havaittuja 
ratkaisuja, kehittää niitä edelleen ja 
eliminoida niistä virheiden mahdol-
lisuudet.

Entäs asiakas?
Harjuniemen mukaan alaa nimittäin 
moititaan aiheellisesti myös käyttä-
jän laiminlyönnistä. Siksi rakennus-
alan kuuluukin harkita myös mate-
riaalivalintoja ennen kaikkea käyt-
täjän edun, ei pelkästään esimerkik-
si metsäteollisuuden tai valtiollisten, 
suhdanteiden mukaan vaihtelevien 
politiikkalinjausten näkökulmasta.

– Rakennusten energiatehok-

kuus on sen hiilijalanjäljen kannal-
ta huomattavasti tärkeämpää kuin 
rakentamisvaiheen päästöt. Sadan 
vuoden elinkaaren aikana puisen 
kerrostalon päästöt eivät käytännös-
sä eroa betonisten talojen päästöistä, 
Harjuniemi totesi.

Harjuniemen mukaan kaikessa 
rakentamisessa on pyrittävä hyvään 
laatuun, energiatehokkuuteen ja äly-
järjestelmien käyttöönottoon käyttä-
jän lähtökohdista.

– Haasteemme on saada aikaan 
käyttäjän kannalta toimivimmat, 
turvallisimmat, laadukkaimmat ja 
edullisimmat ratkaisut. Materiaalis-
ta, joka parhaiten täyttää nämä ta-
voitteet, kannattaa rakentaa. Puura-
kentamisen iskukyky paranee par-
haiten avoimessa kisassa, jota raa-
mittaa materiaalineutraali viran-
omaisohjaus. 

Harjuniemi toivoo kehitystä  
suunnittelussa, toteutusjärjestel- 
mien standardisoinnissa, huoltokus-
tannuksissa ja kilpailuolosuhteissa.

– Rakennustyömiesten- ja nais-
ten tähänastiset kokemukset kerto-
vat, että puukerrostaloissa on paljon 
työtä. Rakentamisessa välttämät-
tömän kuivaketjun ylläpito voi pa-
rantaa myös työskentelyolosuhteita. 
Olosuhteet ja työturvallisuus luo-
vat ammattitaidon lisäksi edellytyk-
set laatutyölle. Sitä edistää vakiin-
tuneiden työporukoiden ja alihan-
kintaverkostojen käyttö. Jo lähitule-
vaisuudessa tämä toimintamalli tuo 
puurakentamisen taitajille kilpailu-
edun ja merkittävän siivun kerros-
talorakentamisesta, tehtiinpä sitten 
puusta, betonista tai molemmista , 
Harjuniemi sanoi. n

kerrostaloissa, julkisissa rakennuk-
sissa ja teollisuusrakentamisessa 
markkinapotentiaalia.

– Näillä aloilla puun osuutta pi-
tää siis voida lisätä. Ovatko raken-
tajat siis toimineet tähän asti väärin, 
kun kerrostalot on tehty kivestä, be-
tonista ja tiilestä tai kun hallien run-
koina käytetään myös terästä?

– Puuta toki riittää. Suomen met-
sien kestävät käyttömahdollisuu-
det ovat 72 miljoonaa kuutiomet-
riä, josta puuta korjataan teolliseen 
käyttöön noin 56 miljoonaa kuutio-
ta. Käytettävää hiilinielua jäisi siis 
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200 päivän sääntö antaa 
työntekijälle oikeuden,  
ei velvollisuutta
Työntekijällä on oikeus päättää 

työsuhteensa, kun toistaiseksi jat-
kunut lomautus on jatkunut yli 200 
päivää eikä työnantaja ole tänä aikana 
kutsunut takaisin töihin. Työsuhteen 
päättämisilmoituksen jälkeen työnan-
tajalle syntyy velvollisuus maksaa ir-
tisanomisajan palkka. Asia ei kuiten-
kaan aina mene näin sujuvasti. 

Työsuhteen päättäminen ja työn-
antajalle siirretty velvollisuus mak-
saa irtisanomisajan palkka tarkoit-
taa, että työttömyyskassa ei saa 
maksaa samalta ajalta työttömyys-
korvausta. Ei, vaikka työnantaja ei 
pystyisi tai haluaisi irtisanomisajan 
palkkaa maksaa. 

Jos työnantaja ei sovinnolla 
maksa, työntekijän on ehdottomas-
ti tehtävä palkkaturvahakemus kol-
men kuukauden sisällä työsuhteen 
päättämisestä. Muuten voi käydä 
niin, ettei irtisanomisajan mittaiselta 
ajanjaksolta saa sen enempää palk-
kaa kuin työttömyyskorvausta. 

Muutenkin kannattaa käyttää 
harkintaa. Yritys ei voi palkata yh-
tään uutta saman työn tekijää en-
nen kuin kaikki lomautetut on kut-
suttu takaisin töihin. Tämä napanuo-
ra katkeaa, jos päättää työsuhteensa 
200 päivän säännöllä. Onko työttö-
myyspäivärahan ja irtisanomisajan 
palkan välinen erotus arvokkaam-
pi, kuin etusija päästä vanhaan yri-
tykseen töihin? Tilanteet ovat mo-
nen kirjavia. 

Väitetään, että joissakin työvoi-
matoimistoissa olisi lomautettuja 
kehotettu päättämään työsuhteen-
sa. Tällaiset neuvot on syytä jättää 
omaan arvoonsa, antoi niitä kuka 
hyvänsä. Jokainen tuumailkoon asi-
aa oman elämäntilanteensa kannalta 
ja tehköön kukkarolleen järkevim-
män ratkaisun. n

Kyösti Suokas
II puheenjohtaja

Rakennusliitto haluaa 
uuden keskusjärjestön
Rakennusliitto on mukana uuden 

ammatillisen keskusjärjestön ra-
kentamisessa.

Rakennusliiton hallituksen mu-
kaan nyt on mahdollista perustaa uu-
si, vahva ja demokraattisesti toimiva 
keskusjärjestö. Rakentajien mielestä 
suomalaiset palkansaajat tarvitsevat 
sellaisen kannanmäärittelijän ja lin-
janvetäjän, joka pystyy nostamaan 
julkiseen keskusteluun palkansaa-
jan kannalta tärkeitä asioita.

Suomeen ollaan rakentamassa 
toden teolla uutta keskusjärjestöä. 
Siihen tulisi oman harkintansa mu-
kaan liittoja kaikista kolmesta ny-
kyisesti keskusjärjestöstä SAK:sta, 
Akavasta ja STTK:sta.

Uuden keskusjärjestön perusta-
mishankkeessa mukana olevien liit-
tojen on määrä ilmoittaa omista kan-
noistaan 10. helmikuuta mennessä.

Yksimielisimmin ovat toistai-
seksi olleet rakentamishankkeessa 
sak:laiset liitot. Myös STTK on pu-
heenjohtajansa Antti Palolan joh-
dolla ollut vahvasti mukana. Sen si-
jaan osa akavalaisista karsastaa sel-
västi yhdistymistä rasvanahkais-

ten työläisten kanssa. Esimerkiksi 
opettajat ovat ilmoittaneet jäävänsä 
hankkeen ulkopuolelle. Sen sijaan 
akavalaisen Insinööriliiton puheen-
johtajan Pertti Porokarin mukaan 
nyt on olemassa ”aito tahtotila uu-
delle järjestölle”. 

Tärkeintä on, että selvitystyö 
tehdään hyvin ja kaikkien liittojen 
tarpeet otetaan huomioon. 

Operaatio jatkuu helmikuun 
puolivälin jälkeen siten, että mu-
kaan ilmoittautuneet liitot perusta-
vat työryhmiä suunnittelemaan uut-
ta keskusjärjestöä. Työryhmien työn 
perusteella hahmotellaan uuden kes-
kusjärjestön rakennetta, sääntöjä, ta-
loutta ja johdonkin rakennetta. Sit-
ten tehdään päätökset uudesta kes-
kusjärjestöstä. Siihen liittymisestä 
tai ulkopuolelle jäämisestä liitot te-
kevät sitten itse päätöksen. Liitot siis 
jatkavat entiseen tapaan itsenäisiä, 
omat työehtosopimukset solmivina

Uusi keskusjärjestö on suunni-
telmien mukaan ”poliittisesti sitou-
tumaton ja se ottaa vastuulleen lak-
kautettavien keskusjärjestöjen kan-
salliset ja kansainväliset tehtävät”. n

Kouluttautumalla 
verkostoitumista  

     varmuutta 
     voimaa

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PERUSKOULUTUS  
Hotelli Eden, Oulu
Yhteysmieskurssi    13.– 14.4. 
Luottamusmiesten peruskurssi, osa 1 13.– 15.4.
Työsuojeluvaltuutettujen 
peruskurssi, osa 1    13.– 15.4.
Luottamusmiesten peruskurssi, osa 2    4.– 5.5.
Työsuojeluvaltuutettujen 
peruskurssi, osa 2       4.– 5.5.

TOIMIVA AMMATTIOSASTO 
Kirkkonummi, Siikaranta
Osastojen toimihenkilöiden koulutus 14.– 15.3.
 - Tule pohtimaan, miten kehittää osaston 
    toimintaa,  tiedottamista ja yhteistyötä  
    toisten osastojen kanssa.

Toimita kurssihakemuksesi viimeistään 3 viikkoa 
ennen koulutus@rakennusliitto.fi tai   
Rakennusliitto/ kurssisihteeri, PL 307,  00531  
Helsinki.  
Pyydäthän työnantajaltasi allekirjoituksen lisäksi  
merkinnät niihin kurssihakemuksen kohtiin, jotka  
käsittelevät ansionmenetystä ja opintovapaata.  
Kaksiosaisen kurssen eri osille riittää yksi  
hakemus, merkitse siihen kurssien ajankohdat.  

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

Rakentajan numerossa 1/2015 oli juttuun Kaivostoimintaa 
vuodesta 1897 eksynyt virheitä:
Jutussa väitettiin, että kaivoksessa  
louhittaisiin Norjasta tuotua kiveä. 
Näin ei tietenkään ole. Tytyrissä kui-
tenkin jatkojalostetaan oman kiven 
ohella Norjasta ja Ruotsista tuota-
vaa kiveä.

Kaivoksessa ei ole sattunut kol-
meen vuoteen tapaturmia (tekstissä 
neljä).

Ari-Pekka Löfberg on työsken-
nellyt Tytyrin tuotantolaitoksella yli 
30 vuotta, ei kaivoksessa.

Ravintola Murun ”pop-down” 
ravintola on ollut Tytyrin kaivok-
sessa kahtena syksynä: marras-jou-
lukuussa 2013 ja syyskuussa 2012.



8

Kirvesmies Juha Heinikainen altistui tietämät
tään asbestille remontti työmaalla. Asbesti
kartoitus oli tehty, mutta sen tuloksia ei kerrottu 
 työntekijöille.

Johanna Hellsten

Mikkeliläinen Juha Heini-
kainen työskenteli viime 
vuoden lopulla Itä-Suo-

messa vanhalla kasarmialueella re-
monttihommissa.

– Siellä on vanhoja armeijan ka-
sarmirakennuksia, joita on muutet-
tu muuhun käyttöön. Nyt siellä re-
montoitiin tiloja ammattikorkeakou-
lua varten. Tiloissa oli aiemmin vis-
siin Sonera, Heinikainen kertoo.

Rakennuksessa oli ollut sisäilma-
ongelmia, joten muun muassa koko 
talon ensimmäisen kerroksen lattia 
purettiin, vaihdettiin uudet sorat ja 
tehtiin uusi lattiavalu.

– Menin työmaan vetäjän kans-
sa yläkertaan käymään ennen aloit-
tamista työmaalla. Siellä oli betonin 
päällä tasoite. Kiinnitin siihen heti 
huomiota ja kysyin mestarilta, olisi-
ko siinä asbestia. Hän vastasi minul-
le, että ei ole. Valvoja oli kuulemma 
sen katsonut ja sanonut sen olevan 
puukuitutasoitetta.

Kun Heinikaisen porukka valoi 
alakerrassa lattioita, hioi purkufir-
man väki normaalina työnä yläker-
rassa lattiatasoitetta. Pölyä oli joka 
paikassa. 

– Työmaan yhden aliurakoitsi-

jan edustaja tuli työmaalle katso-
maan, kun heidän oli tarkoitus saha-
ta oviaukoista suurempia. Hän kat-
soi tilannetta yläkerrassa ja sanoi, et-
tä siellä on asbestia. Kiitokset vaan 
hänelle, että huomasi.

Sekä ylä- että alakerrasta otettiin 
siinä vaiheessa näytteet ja asbestia-
han se oli. 

– Kyllähän se pöly leviää joka 
paikkaan. Onneksi me emme siellä 
yläkerrassa tehneet kovin paljon töi-
tä, mitä nyt paikkoja mittailtiin.

Luotto meni
Kun Heinikaiselle selvisi, että hän 
on työskennellyt viikkokaupalla 
keskellä asbestipölyä, ei tunnelma 
ollut kovin korkealla.

– Vähän tuli sellainen fiilis, et-
tä tälläistäkö tämä meno sitten on. 
Ei se paljon mielialaa nostanut, työ-
tehokin tipahti. Kyllä se vähän sä-
väyttää, että paljonko sitä asbesti-
kuitua on vetänyt keuhkoihin, Hei-
nikainen miettii.

– Jos olisin tiennyt tilantees-
ta, en olisi mennyt koko työmaalle, 
hän jatkaa.

Heinikainen ihmettelee erityi-
sesti työmaan valvontaa. 

– Sitä vähän tulee syytettyä, kun 
homma on jäänyt puolitiehen. En 

Asbestisairaudet
•	Rakennusmateriaaliin sidot

tuna oleva ja ehjä asbesti ei 
aiheuta vaaraa terveydelle. 
Tällaisten materiaalien purka
misessa pääsee kuitenkin il
maan asbestikuituja, jotka kul
keutuvat hengityksen mukana 
keuhkoihin.

•	Kaikki asbestille työssään al
tistuneet eivät sairastu asbes
tin aiheuttamiin sairauksiin.

•	Plakkitauti: Ulompi keuhko

pussikalvoon muodostuu pak
suuntumia eli plakkeja, joille 
ei yleensä ole vaikutusta 
keuhkojen toimintaan.

•	Asbestipölykeuhko eli asbes
toosi: keuhkojen alaosaan 
keuhkokudokseen kehittyy 
laajaalaista sidekudoslisää.

•	Keuhkosyöpä
•	Keuhkopussin ja vatsakalvon 

pahanlaatuinen kasvain
•	Retroperitoneaalinen fibroosi

Asbesti 
on edelleen uhka

– Kyllä se vähän säväyttää, että paljonko sitä asbestikuitua on vetänyt keuhkoihin, Juha Heinikainen sanoo. Kuva: Kalle Kervinen.

tietenkään usko, että kukaan tahal-
laan on tehnyt mitään.

Heinikainen tarkasteli itsekin ta-
pahtumien jälkeen talon asbestikar-
toituspapereita.

– Kun sitä tutkailee, niin olihan sii-
nä ihan selvää, että asbestia on. Työse-
losteessa lukee ihan selvästi, että ta-
soite tulee poistaa betonia myöten.

Tuleeko Heinikaisella mieleen 
mitään, mitä muuttumassa oleva as-
bestipurkulaki ja siihen liittyvä ase-
tus purkutyön turvallisuudesta kai-
paisi, jotta vastaavilta tilanteilta 
säästyttäisiin tulevaisuudessa?

– Mikähän sellaista estäisi? Nyt-
kin oli tieto siitä, että on asbestia. Pi-
täisiköhän se kartoitus olla työmaal-
la kaikkien työntekijöiden nähtävil-
lä? Itse olen töissä pienessä yrityk-
sessä, eikä meillä ole omaa työsuo-
jeluvaltuutettua, mutta ehkä tuo juuri 

olisi sellainen asia, joka pitäisi saat-
taa työsuojeluvaltuutetun tietoon.

Heinikainen syyttää tapahtumis-
ta osin työmaiden nykymeininkiä.

– Hirveä kiire koko ajan ja työn 
laatu kärsii. Rakentamishomma on 
mennyt huonompaan suuntaan. Ali-
urakoitsijoiden ketjutus sotkee pal-
jon. n

Itä-Suomen AVI:n tarkastaja Arto 
Liukkosen lausunnossa 15.1.2015 
työmaan tarkastuksesta (joka teh-
tiin 16.12.2014) lausutaan, että tar-
kastus on tehty, koska työmaalla 
oli purettu asbestia sisältävää ra-
kennusmateriaalia normaalina työ-
nä ja asbestipölyä oli levinnyt ko-
ko työmaalle. Työmaalla oli tehty 
tarkastus myös 16.10.2014, jolloin 
työmaalle oli annettu väliaikainen 
käyttökielto. 
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Asbesti pelottaa, eikä 
ihme. Lyhyt altistumi
nen asbestipölylle ei 
kuitenkaan onneksi 
ole kuolemantuomio.

Johanna Hellsten

Työterveyslaitokselle tulee päi-
vittäin puheluita esimerkik-
si remonttityömailta, joilta on 

yllättäen löytynyt asbestia. Hätään-
tyneet purkajat tai muut asbestipö-
lylle altistuneet ovat ymmärrettäväs-
ti peloissaan ja haluavat tietää, mitä 
pölylle altistuminen heille on tehnyt.

Työterveyslaitos on nyt toteutta-
nut yhteistyössä Rakennusliiton ja 
Ammattiliitto Pro:n kanssa kyselyn 
rakentajille. Siinä selvitettiin, kuin-
ka hyvin asbesti tunnetaan ja min-
kälaista lisätietoa siitä kaivattaisiin 
koulutusten muodossa. Tulokset 
ovat sikäli myönteisiä, että asbestiin 
liittyvät asiat selvästi tunnetaan koh-
tuullisen hyvin. Silti tarve lisätiedol-
lekin on valtava.

– Me halusimme Rakennusliiton 
mukaan tutkimukseen. Halusimme 
tietää, onko erityisesti nuorilla ra-
kentajilla riittävästi tietoa asbestis-
ta. On tullut niin paljon kyselyitä ti-
lanteista, joissa on tehty purkutöi-
tä lainvastaisesti eikä ole tiedostettu 
riskejä, ylilääkäri Panu Oksa Työ-
terveyslaitokselta kertoo.

Vastauksia saatiin 1  660. Siitä 
vastausmäärästä saa jo aika hyvän 
kuvan siitä, millä tasolla tietoisuus 
asbestista on. 

– Meitä kiinnostaa erityisesti, 
onko yritysten koolla väliä siinä, mi-

ten hyvin työntekijät tietävät asbes-
tista ja se, kuinka hyvin nuoret tunte-
vat aiheen, Oksa kommentoi.

Kyselyn toteutti erityisasian-
tuntija Mikael Fingerroos. Hän on 
mukana koko EU-aluetta koskevas-
sa ABClean-hankkeessa, jossa tie-
toa asbestista levitetään erityisesti 
Itä-Eurooppaan.

Tietoa on melko hyvin
Pääosa vastaajista näytti tietävän 
asbestin syöpävaarallisuuden hyvin. 
Tietoa on saatu koulusta, työnanta-
jilta ja erityisen paljon tietoa on saa-
tu tiedotusvälineistä. Myös hyvistä 
käytännöistä oli työpaikoilla tiedo-
tettu kiitettävästi.

Yksi kysymyksistä koski sitä, 
mitä kautta asbestia pääsee elimis-
töön. Pääosa vastaajista tiesi, että 
hengityksen kautta, mutta yllättävän 
iso osa vastaajista arveli myös, että 
asbestia pääse elimistöön ihon läpi. 
Näin ei kuitenkaan tapahdu.

– Kun meille tulee puheluita as-
bestille altistuneilta, pyrimme arvi-
oimaan riskejä. Kuinka kauan ih-
minen on ollut tekemisissä asbesti-
pölyn kanssa ja mikä materiaali on 
ollut kyseessä. Yritämme myös vä-
hän rauhoitella; asialle ei voi siinä 
vaiheessa tehdä mitään. Keuhkois-
sa mahdollinen altistuminen näkyi-
si vasta vuosien päästä, Oksa toteaa.

Vähäiseksi nimitetään altistu-
mistasoa, joka on alle kymmenen 
kuituvuotta. Kuituvuosi on ilmapi-
toisuus (kuitua/cm3) x työssäolo-
vuodet (v). Kohtalainen altistumi-
nen on 10–24 kuituvuotta ja voima-
kas 25 kuituvuotta ja enemmän

– Silloin on kyseessä vähäinen 
altistuminen, jos työpaikalta löyde-

tään yksittäisiä asbestikuituja tai on 
vahingossa tehty pieni asbestipurku. 
Altistuminen tällöin jää reilusti alle 
10 kuituvuoteen.

Kymmenenkin kuituvuotta on 
nykyään melko harvinainen altistu-
misen määrä, kun asbestia ei käytetä 
enää rakentamisessa ja pääosin ky-
seessä on lyhytaikainen altistumi-
nen esimerkiksi purkutyömaalla.

– Vaaratonta vähäinenkään al-
tistuminen ei kuitenkaan ole, Oksa 
 sanoo.

Kyselyyn vastanneista iso osa tie-
si, milloin asbestia on käytetty  suo-
malaisessa rakentamisessa. Myös se, 
että asbestin käyttö on nykyisin kiel-
lettyä, mutta että sitä edelleen löytyy 
rakennuskannasta, oli tuttua asiaa. 

Noin 200 vastaajista arveli, et-
tä ei tunnista asbestia. 600 vastaajaa 
taas oli sitä mieltä, että tunnistaa to-
della hyvin suurimman osan mate-
riaaleista, jotka sisältävät asbestia. 
Todellisuudessa taitavinkaan asian-
tuntija ei tunnista kaikkia asbesti-
materiaaleja. Tärkeää onkin osa-
ta epäillä ja lähettää näyte labora-
torioon. 

Vaikka iso osa vastaajista sel-
västi tiesi asbestista jo aika paljon, 
kaivattiin tietoa lisää muun muas-
sa asbestin tunnistamisesta, asbes-
tin vaaroista terveydelle, turvallisis-
ta työkäytännöistä ja suojaimista ja 
niin edelleen. Rakennusliitto alkaa 
organisoida asbestiin liittyviä kou-
lutuksia kyselyn pohjalta.

Työmaan testaus
nopeasti ja halvalla
Työterveyslaitoksen porukka pe-
räänkuuluttaa tilaajataholta sen ym-
märtämistä, että asbesti on vaarallis-

Asbesti
•	Asbesti on yleisnimitys 

maaperäisille kuitumaisille 
silikaattimineraaleille.

•	Asbestin käyttö on ollut  
Suomessa kiellettyä 
 vuodesta 1994 lähtien.

•	Asbestille voi altistua edel
leen korjausrakentamisen 
yhteydessä.

•	Asbestia käytettiin: 
 Levyinä erityisesti sement
tituotteissa; Minerit, Vartti 
ja Luja.  
 Massoissa lämpöputkien 
ja kattiloiden eristämisessä  
 Ruiskutteena rakenteiden 
palo, ilmanvaihto, lämpö 
ja akustiikkaeristyksissä

Asbesti askarruttaa

Markku Linnainmaa (oik.), Panu Oksa (kesk.) ja Mikael Fingerroos (vas.) Työterveyslaitokselta toimivat 
materiaali ja hiukkastutkimuksen kimpussa.

Asbestin käsittelyssä tarvitaan 
kunnollinen moottorimaski,  
sileä suojapuku, suojakäsineet  
ja kunnolliset kumisaappaat. 
Homma varmistetaan vielä 
teippaamalla hihansuut ja 
lahkeiden ja kumisaappaiden 
väli.

ta ja sitä ei voi mikä tahansa firma 
käsitellä.

– Tilaajapuolella ei ole oikein 
tarpeeksi tietoa. He eivät aina ym-
märrä, mikä kunnollisessa asbes-
tipurussa maksaa; asbestin purku-
suunnitelmat, suojaukset ja niin 
edelleen. Moni hyvä asbestipurku-
firma on hävinnyt tarjouskilpailu-
ja ties minkälaisille yrityksille, kun 
tilaaja ei ole ymmärtänyt, mikä sii-
nä maksaa, tiimipäällikkö Markku 
Linnainmaa sanoo.

Linnainmaan mukaan TTL:n 
työntekijät analysoivat rakennus-
materiaalinäytteitä päivystystyönä 
myös loma-aikoina, mikäli asbestia 
on syytä epäillä. Työmaata ei tarvit-
se seisottaa pitkään ainakaan epätie-
toisuuden takia.

TTL:llä on käytössään useita la-
boratorioita, joissa testausta voidaan 
tehdä. 

– Viime vuonna meille tuli en-
nätysmäärä analyysipyyntöjä. Yksi 
syy siihen voi olla 1960- ja 1970-lu-
kujen taloihin tehtävät putkiremon-
tit, joita tehdään nyt paljon, Linnain-
maa toteaa. n
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Eduskunnassa on parhaillaan 
käsittelyssä hallituksen esi-
tys laiksi eräistä asbestipurku-

työtä koskevista vaatimuksista (HE 
323/2014). Esitys on tällä hetkellä 
työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan 
käsittelyssä. Asiantuntijoiden kuule-
miset on nyt suoritettu loppuun. Uu-
den lain on tarkoitus tulla voimaan 
vuonna 2016.

– Esityksen tarkoituksena on 
nostaa lain tasolle sääntelyä, joka 
tähän asti on ollut valtioneuvoston 
päätös, lainsäädäntöä valmisteleva 
johtaja Antti Janas sosiaali- ja ter-
veysministeriöstä kertoo.

Oleellisia puolia esityksessä on, 
että asbestipurkutyöhön tulisi olla 
työsuojeluviranomaisten myöntämä 
lupa. Lupajärjestelmällä on tarkoi-
tus korvata nykyisin voimassa ole-
va menettely, jossa asbestipurkutyö 
edellyttää työsuojeluviranomaisen 

antamaa valtuutusta. Myönnetyistä 
luvista ehdotetaan pidettävän rekis-
teriä. Alustavien suunnitelmien mu-
kaan Länsi- ja Sisä-Suomen aluehal-
lintoviraston työsuojelun vastuualue 
toimisi jatkossa lupaviranomaisena.

– Oleellista lisäksi on, että as-
bestipurkutyötä suorittavilta vaadi-
taan pätevyyttä, jonka voi saada so-
veltuvalla ammattitutkinnolla tai sen 
osalla, Janas kertoo.

Samaan aikaan tekeillä on myös 
erityisesti asbestipurkutyön työtur-
vallisuutta koskeva asetus. Jos asiat 
etenevät suunnitellusti, niin asbesti-
purkutyöhön ehdotettaisiin kirjallis-
ta turvallisuussuunnitelmaa. Lisäk-
si asbestikartoittajan ja asbestipitoi-
suuden mittaajan osaamisesta eh-
dotettaisiin erityissäännöksiä. Työ-
kohteessa olisi myös oltava purku-
työhön pätevä työnjohtaja. Sallituis-
sa purkutyömenetelmissä otettaisiin 

huomioon tekninen kehitys alalla. 
Lisäksi asetusluonnoksessa ehdo-
tettaneen altistusalueen rajaamiseen 
ja sen puhtauden varmistamiseen se-
kä työvälineiden ja henkilönsuojain-
ten toimintakunnon varmistamiseen 
tarkennuksia. 

Asetuksen on suunniteltu tule-
van voimaan samanaikaisesti edel-
lä mainitun lain kanssa eli vuoden 
2016 alusta. 

Asbesti tapetilla
muualla Euroopassa
Nykyisin Puola on ainoa EU-maa, 
joka on käynnistänyt valtakunnalli-
sen ohjelman kaiken olemassa ole-
van asbestin poistamiseksi. Vuoteen 
2030 asti ulottuvan ohjelman suu-
ruudeksi arvioidaan 10 miljardia eu-
roa, sillä on selkeä aikataulu ja tar-
koituksenmukainen rahoitus, jossa 
yhdistyy julkisia ja yksityisiä varoja.

Ranskassa on todettu, että maan 
15 miljoonasta sosiaaliasunnosta 
3 miljoonassa on asbestiperustai-
sia ongelmia, joiden edellyttämien 
korjausten arvioidaan maksavan 15 
miljardia euroa. Asuntokohtaisiksi 
kustannuksiksi arvioidaan 15 000–
20 000 euroa.

Iso-Britanniassa on parhaillaan 
käynnissä kampanja kaikkien kou-
lujen puhdistamiseksi asbestista. 
Yhtenä syynä kampanjaan on maan 
opettajien keskuudessa kohonnut 
mesoteliooman yleisyys.

Liettuan maatalousministeriö 
aloitti vuonna 2012 asbestia sisältä-
vien kattojen korvausohjelman, jos-
sa maaseudun asukkaat voivat hakea 
enintään 6 000 Liettuan litiä (1 740 
euroa) taloudellista tukea hanketta 
kohden. EU ja valtio korvaavat enin-
tään 50 prosenttia hankkeen tukikel-
poisista kokonaiskustannuksista. n

Asbesti
Edelleen tappaja

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

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

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

Kaikkien asbestilähteiden turvallisen poistamisen 
tulee olla prioriteettiasemassa Euroopassa.

Euroopan on toimittava – nyt! Älkäämme siirtäkö 
asbestiongelmaa lastenlapsillemme!

Asbestipurkua koskeva 
lainsäädäntö uudistuu

KOKO PERHEEN HIIHTOLOMA
KILJAVALLA

23.-27.2.

Ohjelmassa mm;
* Pakkasukon   
    ulkopelit
* Temppurata
* Askartelua

Ja paljon muuta 
kivaa koko
perheelle!

Täysihoito sisältää
ohjattua toimintaa, ohjelman 
mukaiset ruokailut ja majoituk-
sen 2hh.

Kurssimaksu 5 pv
*SAK:n liittojen jäsen 132 €
* perheenjäsen 235 €
* lapset 4-13 v. 117,50 €
* ei jäsen 374 €

Ilmoittautumiset:
kurssit@kio.fi
09 276 251
www.kio.fi

Kotorannantie 49, 05250 KILJAVA (Nurmijärvi)
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REKISTERÖIDY JA KÄYTÄ ILMAISEKSI OSOITTEESSA: 
WWW.PALKKAUS.FI 

 

1.  
Rekisteröidy 

ilmaiseksi 

2.  
Lähetä laskelma 

työnantajalle 

3.  
Työnantajat  

löytävät sinut 

Palkkaus.fi – palvelulla 
sinulle jää noin 30 % 
enemmän verrattuna 
laskutuspalveluihin tai 
oman yrityksen kautta 

tapahtuvaan 
laskutukseen. 

Voit tehdä 
palkkalaskelman 
valmiiksi itse ja 

lähettää työnantajalle 
palvelun kautta. 

Palkka on helppo 
maksaa ja kaikki 

velvoitteet tulevat 
hoidetuiksi.  

 

Markkinoi ja myy 
osaamistasi entistä 

näkyvämmin 
Palkkaus-profiililla.  
Kotitalouksien on 

helppo löytää sinut! 

Rakennusliitto tarjoaa jäsenilleen Palkkaus.fi-palvelun kanssa 
palkkalaskurin, jolla voit helposti tehdä palkkalaskelman ja 
lähettää sen yksityiselle työnantajalle maksettavaksi. 
 
Tehdystä työstä ei jää epäselvyyttä, kun lähetät palkkalaskelman 
itse työnantajalle maksettavaksi Palkkaus.fi-palvelun avulla.  
Palkkalaskuri ottaa huomioon myös TESin erät ja voit liittää 
laskelmaan myös kulut ja kilometrikorvaukset.  
 
Palvelu on ilmainen työntekijälle, eikä palvelun käyttö sido tai 
velvoita mihinkään. Muutaman euron palvelumaksun maksaa 
työnantaja.  

KUN TEET TÖITÄ YKSITYISELLE 
KOTITALOUKSILLE, KÄYTÄ UUTTA 

PALKKALASKURIA! 
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Teksti: Esa Tuominen
Kuvat: Esa Tuominen

Maalarit ja laatoittajat ovat 
saaneet tehdä tarkkaa työ-
tä, kun tamperelaista arvo-

rakennusta, Näsilinnaa, on restau-
roitu paraatikuntoon. Kokonaista 
17 vuotta tyhjillään ollut rakennus 
palautetaan samaan loistoon, jossa  
se hehkui valmistuttuaan vuonna 
1898.

Uusbarokkia edustava Näsilinna 
rakennettiin alun alkaen Pietarista 
Finlaysonin tehtaan johtajaksi saa-
puneen Peter von Nottbeckin asun-
noksi. Lähes koko 1900-luvun talo 
oli Hämeen museon käytössä.

Nyt se palautuu osittain museo-
käyttöön. Rakennuksen toiseen ker-
rokseen tulee museo ja ensimmäi-
seen kerrokseen ravintola. Museo 
kantaa talon alkuperäistä Milavida-
nimeä, mutta koko rakennus tunne-
taan edelleen Näsilinnana.

– On tämä vähän toista kuin ta-
vallisen uudiskohteen tapetointi, 

nauraa maalarimestari Mika Rön-
kä Näsilinnan seinille ripustetta-
van tapetin reunakaistoja leikates-
saan.

– Tämä on käsinpainettua tapet-
tia ja kallista sellaista. Ei parane pal-
jon hukkapaloja synnyttää.

Tarkkana saa olla
Näsilinnan kunnostaminen on tark-
kaa työtä. Maalarimestari Mika 
Rönkä kertoo tehneensä viimeksi 
yhtä vaativaa työtä Tampereen Tuo-
miokirkossa vuonna 1982, jonne 
hän siirtyi suoraan ammattikoulusta 
konservaattorin apulaiseksi.

– Kipsikoristeita on korjatta-
va, havupuupanelointi pitää ”ootra-
ta” eli maalata tammen näköiseksi 
ja vanhoja puisia kasettikattoja täy-
tyy konservoida eli puhdistaa, vär-
jätä ja öljytä.

Viisikymppinen Rönkä koulut-
tautui vajaat kymmenen vuotta sit-
ten Tampereen aikuiskoulutuskes-
kuksessa maalarimestariksi. Näsi-
linnaa hän ehostaa Maalaamo Pauli 

Talolla raju hisToria
NäsiliNNaN eli silloiselta nimeltään Milavidan rakennuttaja   
Peter von Nottbeck ei käytännöllisesti katsoen ehtinyt lainkaan 
asua  upeassa palatsissaan: hän kuoli umpisuolen tulehdukseen 
pian  talon valmistumisen jälkeen.

Tampereen kaupungin omistukseen rakennus siirtyi vuonna 
1905 ja Hämeen museo aloitti siellä toimintansa kolme vuotta myö
hemmin. Monen monet luokkaretkeläiset muistavat Näsilinnan 
museon ”pakollisena” tutustumiskohteena. Erityisesti museokävi
jöiden  mieliin on jäänyt yhteen huoneeseen rakennettu savupirtti.

Kansalaissodan aikana Näsilinna toimi ensin punaisten pää
majana kunnes valkoiset – veristen taistelujen jälkeen – valtasivat 
sen. Tuolloin siitä tuli valkoisten päämaja.

– Olen historiankirjoista lukenut, kuinka punaisten ruumiita 
 makasi oven edessä eikä niitä korjattu pois vaan käytettiin kynnys
mattona. Oli se kauheaa aikaa, talon historiaan tutustunut laatoit
taja Jyrki Helin sanoo.

Näsilinnan restauroijille tuli yllätyksenä lattioiden huono kunto.
– Siihen ei ollut varauduttu. Kaikki lämmöneristeet jouduttiin 

uusimaan, koska vuosikymmenten saatossa niihin oli kerääntynyt 
kosteutta ja hometta. Koneellinen ilmastointi olisi voinut nostaa 
mikrobeja huoneilmaan, restaurointiasiantuntijana töihin osallis
tunut seija Hirvi kallio kertoo.

Monet tamperelaiset pitivät suorastaan häpeällisenä sitä, että 
Näsilinnan annettiin toistakymmentä vuotta rapistua käyttämättö
mänä. Ensi kesänä rakennus avautuu siis jälleen: yläkertaan tulee 
museo ja alakertaan museokahvila ja ravintola.

Museo nimetään Milavidaksi ja se esittelee sekä von Nott
beckien suvun että Hämeen  museon historiaa. Muoti ja  muotoilu 
ovat keskeisellä sijalla museon toiminnassa.

– Aion ehdottomasti käydä  tutustumassa mu seoon, jahka  
se avataan. Ja tuoda perheenikin sinne, Jyrki Helin lupaa.

Pensselillä suditaan ja 
kirurginveitsellä raaputetaan

Laatoittaja Jyrki Helin tuntee 
Näsilinnan historiaa kansalais
sodan ajalta: punaisten ruumiita 
makasi oven edessä, eikä niitä 
pitkään aikaan korjattu pois.

Tampereen upea Näsilinna herää eloon 17 vuoden jälkeen.

Hietasen leivissä. Hän sanoo nautti-
vansa siitä, kun työ ei ole sitä tavan-
omaista uudiskohteen pintakäsitte-
lyä vaan huomattavasti vaativampaa 
entisöintiä.

– Nämä erikoistapetit on käsin 
painettu Ruotsissa. Kun ne ovat vie-
lä limitystapetteja, joutuu tapetin-
käytön suunnittelemaan tarkasti.

Rönkä kehuu saneeraustyön 
edenneen ilman isompia yllätyksiä. 
Työn sujumista ovat edesauttaneet 
pätevät suunnitelmat, joiden pohjal-
ta on edetty.

Seinien ja katon kipsikoristeis-
ta on parhaimmillaan poistettu jopa 
neljä maalikerrosta. Työtä on tehty 
kirurginveitsellä ja varovasti, varo-
vasti...

Erikoistilauslaattoja
Kun yli sata vuotta vanhaa arvora-
kennusta entisöidään, ei kaikkea ma-
teriaalia saa kaupan hyllyltä. Niinpä 
esimerkiksi laattoja on tarvinnut ti-
lata erikseen. Pisimmät laatat ovat 
olleet peräti 90 sentin pituisia.

– Sellaiset laatat painavat paljon. 
Ne asettavat aivan omat vaatimuk-
sensa pohjille, VRP Rakennuspal-
velut Oy:n kirjoilla laattoja asenta-
va Jyrki Helin kertoo.

Laattojen tilauksessa on pyrit-
ty yli sadan vuoden takaiseen tyy-
liin. Osa laatoista on kuusikulmaisia 
ja mustavalkoisia, kuten tuohon ai-
kaan oli tapana. Jotkut vanhat laatat 
on jouduttu huonokuntoisina poista-
maan.

– Keittiön seinissä on peräti vii-
den sentin vahvuisia kaakelilaatto-
ja. Ne jäävät paikalleen, kuten myös 
aulan eli ”vestibyylin” lattiassa käy-
tetty marmori, Helin tietää.

Kun Näsilinna rakennettiin, oli 
sen kaikissa huoneissa puulla läm-
mitettävä uuni. Nyt suurin osa uu-
neista on purettu. Tosin yhteen huo-
neeseen on koottu uudelleen ko-
mea ruskeansävyinen kaakeliuuni. 
Sen kaakelit oli säilytetty kaupun-
gin museotoimen varastossa ja niin-
pä uuni pystyttiin kokoamaan uu-
delleen kuvien avulla. Uuni koottiin 
Tampereen ammatillisen aikuiskou-
lutuskeskuksen muurauspuolen op-
pilastyönä. Tosin toimivaa eli puil-
la lämmitettävää siitä ei enää tullut.

– Yksi mies ei varmaan talvi-
pakkasilla olisi pystynyt tällaista ta-
loa puilla lämmittämään, vaikka oli-
si painanut hommia aamusta iltaan. 
Huoneita on paljon ja ne ovat kor-
keita, Helin aprikoi.

Näsilinna rakennettiin aikanaan 
kahdessa vuodessa. Nyt sen restau-
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kaivaa entisiä värisävyjä esille sekä 
julkisivusta että sisäseinistä, Kataja-
mäki hehkuttaa.

– Olen muistuttanut kaikille 
maalareille, kuinka tärkeää on am-

matillinen järjestäytyminen ja liit-
toon kuuluminen. Tämä vanha to-
tuus ei ole muuttunut, vaikka viime 
vuodet olenkin työskennellyt maala-
reiden opettajana ja työnjohtajana. n

Yli sadan vuoden ikäinen Näsilinna on Tampereen edustavimpia rakennuksia.

Katariina Aakkonen tuli Näsilinnaan harjoittelijaksi, mutta sai pian 
vakipaikan.

rointiin on käytetty jo yli vuosi. Tä-
mä kertonee, kuinka huolellista työ-
tä talossa tehdään.

Laatoittaja Jyrki Helin kertoo ol-
leensa alalla 33 vuotta. Pitkään ru-
peamaan mahtuu vain yksi muuta-
man kuukauden työttömyysjakso. 
Sen hän joutui käymään läpi viitisen 
vuotta sitten kun edellinen työnanta-
ja, Rakennus- ja maalausliike Salmi-
nen meni konkurssiin.

Myös nuoria taitajia
Tampereen Näsilinnaa eivät ehos-
ta vain kokeneet taitajat vaan muka-
na ahertaa joukko nuorempaan ikä-
luokkaan kuuluvia maalareita. Sel-
laisia kuin Katariina Aakkonen.

Rovaniemeltä kotoisin oleva 
Aakkonen on opiskellut Tampereen 
aikuiskoulutuskeskuksessa ja tuli 
viime kesänä Näsilinnaan harjoit-
telijaksi. Lyhyen testijakson jälkeen 
hän sai heti oikeita töitä.

– Täällä joutuu taiteilemaan ah-
taissa paikoissa. Vanhassa raken-
nuksessa on paljon kulmia ja nurk-
kia, joihin täytyy päästä pensse-

lin kanssa, portaiden alareunojen 
maalauksesta tavoitettu Aakkonen 
sanoo.

– Olen tehnyt täällä pääasiassa 
maalien pois rapsutusta, pohjatöitä 
ja pintamaalausta. Tapetoinnin olen 
kyllä suosiolla jättänyt kokeneem-
mille työtovereille.

– Luulenpa, että täällä ammatti-
taito kasvaa kaiken aikaa kun työ on 
niin monipuolista. Kokeneemmilta 
opin koko ajan uutta. 

Aakkosta ilahduttaa se, että hä-
nelle on alustavasti lupailtu töitä jat-
kossakin.

Näsilinnan restaurointi on työl-
listänyt kaiken aikaa 30–40 työnte-
kijää. Tämän lisäksi ovat tulleet jul-
kisivun restauroijat. Sen työn teki 
virolainen firma Lindrem.

Maalausurakoitsijan työnjohta-
jana häärii Marry Katajamäki, jo-
ka ”entisessä elämässään” työsken-
teli maalarina ja kuului parikym-
mentä vuotta Rakennusliittoon.

– Tämä on aivan mielettömän 
hieno restaurointikohde. On ollut 
upeaa kun olen voinut omin käsin 
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Rakentaminen lähtee käyntiin keväällä.  
Tästä ovat asiantuntijat yhtä mieltä.  
Eri mieltä ollaan sitten siitä, minä vuonna. 

Heikki Korhonen

Suomessa on selvästi painet-
ta siihen, että varsinkin asun-
tojen ja pientalojen rakenta-

minen pitäisi saada vauhtiin. Julki-
nen rakentaminen tai peruskorjauk-
set ovat pitäneet vielä vähän viret-
tä yllä, mutta pienrakentaminen on 
alamaissa.

Ennusteissa on nyt epävarma 
ote, eikä voi sanoa varmuudella, 
milloin ja miten rakennusalan työt-
tömyys lähtee sulamaan. Nyt töitä 
on enemmän vain Uudellamaalla ja 
Turun seudulla. Rakennusalan kas-
sassa oli vuodenvaihteessa 10 252 
työtöntä eli 18,2 prosenttia jäsenistä 
sai ansiosidonnaista. 

Palkansaajien tutkimuslaitos 
(PT) ennustaa, että rakennuslupien  
heikohkon kehityksen nojalla tuo-
tannon käännettä saadaan vielä odo-

tella ainakin tämän vuoden kevää-
seen.

PT arvioi, että liikkeelle lähti-
si joitakin suuria hankkeita, joihin 
luvat on myönnetty jo aikaa sitten. 
Näin tuotanto voisi kasvaa noin kol-
me prosenttia. Vuonna 2016 kasvua 
tulee 2,5 prosenttia.

Rakennusalan firmojen luotta-
mus nousuun sen sijaan on alamais-
sa. Näin kertoo Elinkeinoelämän 
keskusliiton (EK) julkaisema luot-
tamusmittari.

Sen mukaan rakennusyritysten 
tilauskanta oli tammikuussa tun-
tuvasti alle normaalitason. Mitta-
rissa ennustetaan rakennusyritys-
ten vähentävän edelleen henkilö-
kuntaansa. 

Euroopan keskuspankki yrit-
tää nyt vauhdittaa kulutusta ja tuo-
tantoa valtavalla joukkovelkakirjo-
jen ostolla. Tarkoituksena on hei-

kentää euroa, saada inflaatio nouse-
maan ja sijoitukset kasvamaan. Eu-
ron heikkeneminen suhteessa dolla-
riin hyödyttää Suomea muita euro-
maita enemmän, koska meidän vien-
nistämme menee euroalueen ulko-
puolelle enemmän kuin keskiverto 
euromaan viennistä.

Inflaation ja ostovoiman lisää-
minen vaatisi kuitenkin sen, että pal-
kansaajien palkat pitäisi saada nou-
semaan ja työttömyys vähenemään. 
Nyt talousvaikuttajat ja poliitikot 
puhuvat kuitenkin jo uuden pitkän 
sopimuksen puolesta. Ilmeisenä toi-
veena on jäädyttää palkat nykytasol-
le seuraaviksi 3–4 vuodeksi. 

Pohjois-Suomi: 
”Ei juuri valoa”
Alueellisesti Suomi on nyt jakaantu-
nut rakentamisen osalta. 

– Pohjois-Suomen osalta ei va-
loa juuri näy, alaspäin mennään jo 
kolmatta vuotta peräkkäin. Oulun ja 
Rovaniemen seudut saavat hieman 
happea asuntotuotannosta, mutta 
myös kaivosteollisuuden alihankki-

jat käyvät parhaillaan yt-neuvotte-
luja. Kasvuun lähtö vienee vuosia, 
aluepäällikkö Juha Kauppinen Ou-
lusta sanoo. 

Pahiten työttömyys koettelee nyt 
Kainuuta, jonka rakentajista on työt-
tömänä yli 35 prosenttia. 

Pohjanmaa:
”Vuosituhannen pohjat”
Pohjanmaalla rakentamistilanne 
vaipuu tämän vuosituhannen huo-
noimpiin lukuihin viimeistään maa-
liskuussa, Pohjanmaan aluepäällik-
kö Janne Kemppainen sanoo. Hän 
arvioi, että maaliskuussa Pohjan-
maan rakentajista on työttömänä ai-
nakin 25 prosenttia. 

– Keväällä on joitain uusia töi-
tä alkamassa, muun muassa Atrian 
mittava laajennus sikalinjaan Nur-
moon ja Yliopiston sähkölaborato-
rio Vaasaan. Sen lisäksi Seinä joen 
ja Vaasan keskussairaaloilla  on in-
vestointisuunnitelmia. Päiväkote-
ja, kouluja ja muuta julkista ra-
kentamista on suunnitteilla siellä 
täällä. 

Keväällä alkaa rakentaminen
Länsimetron ja sen tuntumassa olevien alueiden rakentaminen pitää yllä työllisyyttä pääkaupunkiseudulla.
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– Sen sijaan asuntorakentaminen 
on iso kysymysmerkki. Suunnitteil-
la olevia asuntokohteita on lykätty 
tuonnemmaksi. Toivottavasti tämä 
ei ole mikään isompi suuntaus, vaan 
kysymyksessä olisi enemmänkin ti-
lapäinen odottelu yksittäisissä koh-
teissa, Kemppainen toivoo. 

Keski-Suomi:
”Teollisuutta ja yliopisto”
– Keski-Suomessa kerrostalojen ra-
kentaminen on pitänyt pinnalla ih-
meen hyvin, lisäksi on muutama 
isompi koulutyömaa sekä jonkin 
verran julkista rakentamista, Keski-
Suomen aluepäällikkö Juha Man-
ninen kertoo.

S-ryhmä investoi Jyväskylään 
uuden Prisman, jonka kustannusar-
vio on noin 40 miljoonaa euroa. Sen 
työt alkoivat jo joulukuussa 2014. 
Sen lisäksi linjasaneeraukset ovat 
hienoisessa kasvussa ja Jyväskylän 
yliopiston alueella on useita sanee-
rauskohteita. 

– Oma lukunsa on tietysti Metsä 
Fibren Biotuotetehdas Äänekoskel-
le, josta lopullinen rakentamispäätös 
pitäisi tulla tänä keväänä. Se on hie-
man yli miljardin euron investointi. 

Manninen tietysti toivoo, että 
sen rakentaisivat keskisuomalaiset 
tai ainakin suomalaiset rakentajat, 
ettei tule toista Olkiluotoa.

Kymi:
”Infra vetää vielä”
Kymen työttömyys oli joulukuussa 
noin 6 prosenttia suurempi kuin kak-
si vuotta sitten. 

– Erityisesti teollisuus-, liike- ja 
toimitilarakentaminen ovat hiipu-
neet kahden vuoden aikana, alue-
päällikkö Kari Lapatto sanoo.

Myös E18-moottoritien valmis-
tuminen syksyllä 2014 näkyy infra-
rakentamisen rajuna putoamisena.

– Ikea venyttää edelleen päätöstä 
investoida lähes 100 miljoonaa eu-
roa Lappeenrantaan, vaikka tontti ja 
infra ovat jo valmiina.

Vuoden 2015 loppupuolella 
käynnistyy valtatie kuuden raken-
taminen Taavetin ja Lappeenran-
nan välillä. Se on noin 80 miljoonan 
urakka. Samoin E18-tien loppuosan 
rakentaminen välillä Hamina–Vaa-
limaa nielaisee 300 miljoonaa. Näin 
infrarakentaminen jatkuu vilkkaana 
Kymen alueella.

– Venäläisten vetäytyminen os-
tos- ja lomamatkailijoina näkyy 
merkittävänä taantumana Kymen 
alueella myös rakentamisessa, La-
patto sanoo.

Uusimaa:
”Ei kovin huonoa”
Uudenmaan aluepäällikkö Vilppu  
Oikarinen ei pidä pääkaupunki-

Kehäradan varsi ja sen asemien seutu ovat lähivuosina keskeisiä 
rakennuskohteita.

seudun tilannetta kovin huonona.  
– Asunnot näyttäisivät menevän 
kaupaksi jopa paremmin kuin vuo-
si aiemmin.

– Citymarketilla on Itäkeskuk-
sessa 100 miljoonan euron hanke ja 
Matinkylän metroasemaa rakenne-
taan 300 miljoonalla. Sen lisäksi Es-
poo laajenee Kirkkonummen suun-
taan Sarfvikissa, jossa on rakenteil-
la useita asuntokohteita. 

Oikarisen mukaan tilanne Van-
taalla on myös hyvällä tolalla. Siellä 
pidetään vuoden 2015 asuntomessut.

– Kehäradan varrella rakenne-
taan vilkkaasti Kivistöstä Leinelään 
ja myös Keimolanmäellä alkaa ra-
kentaminen tämän kevään aikana. 

Vantaan kaupunki harkitsee pak-
kolunastamista 43 hehtaarin aluees-
ta Kivistössä asuntotuotantoon. Hel-
singissä on käynnissä mittava mää-
rä korjausrakentamista ja myös Ka-
lasataman itäpuolen rakentaminen 
käynnistyy tämän kevään aikana. 
Jätkäsaaressa rakentaminen jatkuu.

– Monilla linjasaneerauksiin eri-
koistuneilla yrityksillä on tilauskan-
taa jopa vuosiksi eteenpäin ja tulee 
riittämäänkin.

Tilanne ei ole huono myöskään 
Keravan ja Järvenpään suunnalla ja 
muualla Uudellamaalla. Lahti näyt-
täisi hiukan taantuvan tämän vuoden 
kuluessa, sillä siellä valmistui kym-
menkunta työmaata vuodenvaih-
teessa ja vain muutama uusi kohde 
on tullut.

Turku:
Lääketeollisuus rakentaa
Turun seudun rakentamista pitävät 
aluepäällikkö Jouni Ruotsalaisen 
mukaan jonkin verran yllä telakka-
toiminta ja lääketeollisuus. 

–Varsinkin lääketeollisuus laa-
jentaa nyt tilojaan. Samoin täällä 
on lähtenyt viime aikoina rakenteil-
le peräti 14 asuinkerrostalon raken-
taminen.

– Se merkitsee sitä, että suuret 
ja keskisuuretkin rakennusalan yri-
tykset pärjäävät vielä. Sen sijaan 
pienemmillä yrityksillä menee nyt 
huonommin. 

Ruotsalaisen mukaan Turun seu-
dun tilanne muistuttaa nyt paljon 
pääkaupunkiseudun tilannetta.

– Ei toivotonta, mutta ei hirveän 
hyvääkään. n

        Tarjoamme kaikille rakennusalan 
ammattilaisille Eurohostel-luokan huoneet edullisempien 

Reilaaja-huoneiden hinnalla – ja kaupan päälle vielä 
ilmaisen iltasaunan ja WiFin sekä ilmaisia leffoja!

Kolmen hengen huoneessa yövytte meillä alk. 24,80 €/hlö/yö. 
Etu on voimassa kaikille Valtti-henkilötunniste-kortin haltijoille.

VALTTI-KORTTIA VILAUTTAMALLA

SAAT MEILTÄ

Puh. 09 622 0470  www.eurohostel.fi 

Kysy myös edullisia 
työviikkopaketteja!

Helsinki

VALTTI-KORTTIA VILAUTTAMALLA

SAAT MEILTÄ PAREMMAN HUONEEN

JA ILMAISEN ILTASAUNAN!

Puh. 09 622 0470  www.eurohostel.fi 

työviikkopaketteja!

Reilaaja-huoneiden hinnalla – ja kaupan päälle vielä 
ilmaisen iltasaunan ja WiFin sekä ilmaisia leffoja!

Kolmen hengen huoneessa yövytte meillä alk. 24,80 €/hlö/yö. 
Etu on voimassa kaikille Valtti-henkilötunniste-kortin haltijoille.

työviikkopaketteja!työviikkopaketteja!
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Teksti: Maija Ulmanen
Kuva: Pekka Seppäläinen 

 -Tämä on meidän rakentama pytinki. Itse en 
kylläkään ollut tällä työmaalla hommissa, 
kirvesmies Arto Lappalainen sanoo ja 

hörppäisee samalla kulauksen kahvistaan.
Olemme saapuneet Jyväskylän uuteen So-

kos Jyväshoviin. Paikka on juhlava, mutta niin on 
asiakin. Lappalainen sai juhlallisin menoin joulu-
kuun alussa harvinaisen mestaridiplomin.

Alun perin Ruotsiin kolmannelle luokalle 
mennyt Lappalainen suoritti naapurimaassamme 
ammattikoulun ensimmäisen luokan, kunnes veri 
veti takaisin Suomeen.

– Koulusta valmistumisen jälkeen olen ollut 
pääsääntöisesti pelkästään raksalla töissä. Ainos-
taan muutama työttömyysjakso mahtuu näihin 
vuosiin. Vapaa-ajallakaan en ole jättänyt raken-
tamista. Olen rakentanut kesämökin ja väkerrän 
muita pikkuprojekteja. Mihin seepra raidoistaan 
pääsisi, Lappalainen kiteyttää.

Palo rakentamiseen lähti Lappalaisella työelä-
mään tutustumisjaksolla Ruotsissa.

– Olin ruotsalaisessa tehtaassa tet-harjoitte-
lussa. Siellä on pieni oma rakennusporukka, jo-
ka  teki tehtaan raksahommat. Sieltä se innostus 

rakennusalaan lähti ja sillä tiellä ollaan edelleen, 
tällä hetkellä NCC:lla työskentelevä Lappalainen 
sanoo.

Lappalainen on pyrkinyt aina omassa työpo-
rukassaan motivoimaan työkavereita jatkokoulut-
tautumaan. Aikaisemmin luottamusmiehenä toi-
minut Lappalainen pitää tärkeänä kehittää koko 
työyhteisön ammattitaitoa.

– Siitä ajatuksesta lähti myös oma erikoisam-
mattitutkinnon suorittaminen. Valitettavasti sil-
loin, kun lähdimme työparini kanssa suorittamaan 
tutkintoa, NCC:lla meni sen verran huonommin, 
ettei työnantajalla ollut mahdollisuutta lähteä kus-
tantamaan koulutusta. Se ei kuitenkaan haitannut. 
Teimme tutkinnon omakustanteisesti.

Lappalainen antaa kiitosta työnantajalleen 
 siitä, että aina kun on mahdollista, tukee NCC 
kouluttautumista niin ilmapiirillisesti kuin rahalli-
sestikin.

Huomionosoitus koko rakennusalalle
Vuosikorjauksen erikoisammattitutkinto notee-
rattiin Jyväskylän ammattiopistossa ja näin ollen 
opisto halusi antaa Lappalaiselle harvinaisen mes-
tarikirjan.

– Keski-Suomen alueella mestarikirjoja on 
jaettu kaiken kaikkiaan kuusikymmentä kappa-

letta 120 eri alalle. Kuuteenkymmeneen mahtuu 
kisasarja- ja oppipoikakirjoja. Mestarikilta on 
toiminut Keski-Suomen alueella neljäkymmentä 
vuotta. Rakentaja ei ole minun tietojeni mukaan 
saanut aikaisemmin mestarikirjaa. Mielestäni tä-
mä oli hieno huomionosoitus koko rakennusalal-
le, sanoo Lappalainen ylpeänä.

Nuori mies toivoo, että voisi toimia elävänä 
esimerkkinä muille rakentajille siitä, että myös 
työn ohessa pystyy lisäkouluttamaan itseään. 
Kaikki on mahdollista, jos on vain oikealla asen-
teella liikenteessä.

– Välillä minusta tuntuu, etteivät rakentajat 
tiedä kaikista lisäkoulutusmahdollisuuksista. Nii-
tä on aivan pilvin pimein. Kouluttautuminen li-
sää niin omaa ammattiylpeyttä kuin parantaa mah-
dollisuuksia työmarkkinoilla.

Tulevaisuuden suunnitelmista puhuttaessa 
Lappalaisella on kaikki ovet avoinna.

– Rivimiehenä ei tämän korkeammalla pääse. 
Tulevaisuudelta toivoisin vain sitä, että saisin teh-
dä näitä töitä ja pysyisin terveenä. Välilevyn pul-
listuma pani pari vuotta sitten miettimään työnte-
koa uudesta vinkkelistä, urakkahommat jättänyt 
Lappalainen sanoo harmitellen. n

Mestari
Rakentaja sai Jyväskylässä harvinaisen mestaridiplomin erikoisammattitutkinnon suorittamisesta.

Mestaridiplomi jaettiin juhlallisin 
ja perinteisin menoin.
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Elämä on valintoja täynnä. Valinnoilla on aina merkitys-
tä. Jotkut valinnat ja henkilökohtaiset päätökset, tietoi-
set tai tiedostamattomat, ovat vain merkityksellisempiä 

kuin toiset. Näihin ikävuosiin ehtineenä minäkin olen tehnyt 
jo monenlaisia valintoja. Sellaisiakin, joita olen jälkeenpäin 
harmitellut ja katunut. Tehtyä ei saa kuitenkaan tekemättö-
mäksi. On katsottava eteenpäin ja tehtävä taas valintoja. Täl-
lä vähän ontuvallakin ingressillä yritän perustella vaalien 
ja äänioikeuden käyttämisen merkitystä. Meillä rakentajilla 
vaalit tulevat tuplana tänä keväänä; Helmi-maaliskuun tait-
teessa käytävät omat liittokokousvaalit ja huhtikuussa käy-
tävät eduskuntavaalit.  

Rakennusliiton sisäisessä päätöksenteossa olemme tie-
toisesti luopuneet ryhmäkantaisesta päätösvalmistelusta. 
Liittokokousvaalitkin käydään ilman puoluepoliittisia tun-
nuksia. Tule rakentamaan liittoa -vaaliliitto oli ehdokasaset-
telussa avoinna kaikille. Toukokuussa pidettävään liittoko-
koukseen ja samalla työttömyyskassan edustajakokouk-
seen valitaan yhteensä 224 kokousedustajaa. Ahvenan-
maan maakunnan edustaja on jo selvillä. Maarianha-
minan osastosta asetettiin ehdolle vain yksi eh-
dokas, joten siellä vaaleja edustajapaikasta ei 
tarvitse käydä. Muissa vaalipiireissä ehdok-
kaita asetettiin siinä määrin, että kokous- 
edustajat valitaan 23.2.–8.3.2015 käytävil-
lä vaaleilla. Yhteensä ehdokkaita on ase-
tettu 524. Jokainen äänioikeutettu jäsen 
(jäsenyys alkanut ennen 23.11.2014) saa 
viikon 8 alussa jäsenrekisterissä olevaan 
koti osoitteeseensa lehden, jossa oman vaa-
lipiirin ehdokkaat on esitelty. Virallinen 
vaalimateriaali kolahtaa postiluuk-
kuun vastaavasti viikon 8 lopul-
la, tai viimeistään maanan-
taina 23. helmikuuta.

Sääntömääräinen 
liittokokous on nel-
jän vuoden välein 
kokoontuva ylin 
päätöksentekoelin 

Rakennusliiton organisaatiossa. Kokous käsittelee mennyt-
tä liittokokouskautta ja arvioi hallinnon toimintaa, nuotittaa 
ja evästää alkavalle liittokokouskaudelle valittavaa hallintoa 
toimissaan, vahvistaa liitolle säännöt ja liiton jäsenyhdistyk-
sille mallisäännöt ja valitsee johdon; valtuuston ja hallituk-
sen.  Rakennusliiton 23. sääntömääräinen liittokokous ja sa-
malla Rakennusalan työttömyyskassan edustajakokous jär-
jestetään Helsingin Katajanokalla Marina Congress Cente-
rissä 22.–24.5.2015.

Eduskuntavaalit käydään huhtikuussa. Turhan usein 
kuulee sanottavan, että sama se, kuka niitä äänestysnappu-
loita siellä painaa. Samanlaisia ne ovat kaikki. Vaalien alla 
luvataan ummet ja lammet, mutta annas olla, kun vaalit ovat 
ohi, kaikki lupaukset unohtuvat ja homma jatkuu entisen 
laisena, vaikka ihmiset hallituksessa vaihtuisivatkin. Tältä 
se päätöksenteko parlamentaarisessa demokratiassa helpos-
ti näyttää. Suomen itsenäisessä historiassa ei suurimmalla 
edustajaryhmällä/puolueella ole milloinkaan ollut yksinker-
taistakaan enemmistöä eduskunnassa. Päätöksen teko vaa-

tii konsensusta vähintään hallituspuolueiden välillä. Mitä 
suurempi puolueen kannatus vaaleissa on, sitä suu-

remmaksi sen eduskuntaryhmän painoarvo hal-
litusneuvotteluissa muodostuu. Se taas vaikut-
taa hallitusohjelmaan, hallituksen muodostumi-
seen ja tulevan hallitustyöskentelyn sisältöön.

Rakentajia on ehdolla tulevissa vaaleissa 
useassa vaalipiirissä ja usean puolueen lis-
toilta. SAK:n äänestysaktiivisuuden para-
nemiseen tähtäävän kampanjan tunnus Hy-
vää työtä Suomi, on sloganina mielestäni 

erittäin onnistunut. 
Muistetaan tehdä valinto-

ja sekä liittokokous- että 
eduskuntavaaleissa! n

Jukka ”Jukkis” 
Asikainen

järjestösihteeri 

Valintojen aikaa!
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Mitkä 
ihmeen 

liittovaalit?
Teksti: Maija Ulmanen

Kuvitus: Holle Hoo
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Liittovaalit lähestyvät. Jokaisella Rakennusliiton jäsenellä on oikeus 
käyttää omaa äänioikeuttaan vaaleissa. Jäsen pystyy äänestämään 

oman vaalipiirinsä ehdokasta liittokokoukseen. Yhteensä koko maassa 
ehdokkaita on 524. Oman alueesi ehdokkaisiin voit tutustua kotiin 

postitettavasta vaalilehdestä. Toukokuussa järjestettävässä 
liittokokouksessa päätetään asiakirjojen ja aloitteiden pohjalta liiton 

tulevasta linjasta ja valitaan liitolle johto- ja hallintoelimet. 
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Työmaan perustiedot
Työmaa: Karhulantie 13, Helsinki /Fagotti
Tilaaja: VVO
KVR-urakoitsija: Skanska Talorakennus Oy
Arkkitehtisuunnittelu: Arkkitehtitoimisto  
Helamaa ja Pulkkinen Oy
Rakennussuunnittelu: Insinööritoimisto  
Gabrielsson & Pietiläinen Oy
LVI-suunnittelu: Insinööritoimisto Entalcon Oy
Sähkösuunnittelu: Sähkösuunnittelu Kortemaa Oy

22 489 rm3 
4 306 hm2

6 735 brm2

83 asuntoa
55 autopaikkaa

Mikä on laatua rakentamisessa?  
Pystytäänkö laatua tekemään, vaikka aikataulut 
ovat tiukkoja? Näihin kysymyksiin vastaavat 
rakennusalan ammattilaiset.

Teksti: Maija Ulmanen
Kuvat: Maija Ulmanen
 Matti Mäenpää

Rakentamisen laatu puhuttaa. 
Herää kuitenkin kysymys, 
minkä takia. Eikö pitäisi olla 

itsestään selvää, että tehdään laatua. 
Onhan sitä osattu tehdä aikaisem
min. Miksi siis ei nytkin.

– Jossain määrin ongelma on se, 
että suuret ikäluokat jäävät eläkkeel
le, niin rakentajissa kuin suunnitte
lijoissa. Tämä vaikuttaa laadukkuu
teen ja tekemisen kulttuuriin, väli
seinämies Tommi Kopsa toteaa.

Tästä seikasta huolimatta Kop
sa on sitä mieltä, että ammattikou
luissa ollaan panostettu viime vuo
sina koulutuksen laatuun. Tämä nä
kyy suoraan työmailla.

Ammattiylpeys
Tärkeimpänä laadun takeena Kopsa, 
42, pitää ammattiylpeyttä.

– Kyllä tekemisen mentaliteetti 
pitäisi olla sellainen kuin itselleen 
tehtäisiin. Jokaisella asuntoon muut
tavalle, oli hän sitten vuokralainen 
tai omistaja, asunto on iso rahalli
nen satsaus. Ei kukaan halua asua 
paskassa. En minä ainakaan, joten 
teen työni niin hyvin kuin mahdol
lista. Harmillista on se, ettei ajatus 
ole vallitseva. Valloillaan on menta
liteetti ”minä olen vain töissä tääl
lä”, reilun kaksikymmentävuotta 
Skanskalla hommia painanut Kop
sa täsmentää.

Rakentaja peräänkuuluttaa, et
tä työ kuuluisi tehdä alusta alkaen 
kunnolla.

– Kaikillehan meille sattuu vä
lillä virheitä, mutta niistä kuuluu ot

taa vastuu ja korjata ne saman tien. 
Jos virhe jää korjaamatta, kostautuu 
se lopulta viimeistelyvaiheessa. Eni
ten minua ärsyttää rakentajien asen
ne. Levitellään vain käsiä ja sano
taan, ettei muka ymmärretty, Kopsa  
sanoo.

Kopsan mielestä ilman ammat
tiylpeyttä rakennusalalla ei kannata 
olla töissä.

– Jos ammattiylpeys puuttuu, on 
se yks hailee, mitä leipänsä eteen te
kee. Kyllä minulle ylpeys työstäni, 
on tärkein edellytys työssä jaksa
miselle. Työllä pitää olla merkitys. 
Jos minulta jossain vaiheessa katoaa 
ammattiylpeys, lähden minä kiitä
mään koko alalta. 

Vastaava työnjohtaja Joni Hin-
tikka on Kopsan kanssa samoilla 
linjoilla. 

– Tuntuu, että ammattiylpeys 
on katoava luonnonvara, vaikka sen 
kuuluisi olla jokaisella meistä, ase
maan tai kansalaisuuteen katsomatta.

Hintikan mielestä laadun estee
nä rakentamisessa on puutteellinen 
ja epärealistinen suunnittelu, työval
vonta ja ammattiylpeyden puute.

– Välillä sitä törmää mitä ihmeel
lisimpiin suunnittelun kukkasiin. 
Niissä ei ole realismin häivääkään. 
Tämä on muun muassa yksi syy sii
hen, minkä takia rakentajien, työn
johdon ja suunnittelijoiden kuului
si istua saman pöydän ääreen mah
dollisimman varhaisessa vaiheessa, 
Hintikka kiteyttää ajatustaan.

Kopsan mielestä Skanskalla 
edellä mainittu ajatus toteutuu suh
teellisen hyvin.

– Riippuu tietenkin paljon työ
maasta, mutta olen kokenut, että 
meillä on Skanskassa hyvä keskus

telukulttuuri. Katsomme toistem
me perään ja pidämme yllä laatuta
soa. Keskusteluyhteys ja tiedonkul
ku ovat tärkeimpiä laadun edelly
tyksiä. Ilman niitä ei työnteosta tu
le mitään.

Yhdeksi tärkeimmäksi kriteerik
si laadulle Kopsa mainitsee eri työ
vaiheiden tekemisen rauhan.

– Siinä vaiheessa, kun samas
sa huoneistossa alkaa pyöriä lauma 
eri mimmejä ja jätkiä, tietää, että ai
kataulut ovat kusahtaneet, tekemi
sen rauhaa peräänkuuluttava Kop
sa  sanoo.

”Laatu ei ole 
kiinni kansalai-
suudesta, vaan 

asenteesta”
Rakennusalan ammattilaisilta 

kysyttäessä, tekevätkö vain suoma
laiset rakentajat laatua, vastaus tulee 
kuin yhdestä suusta.

– Laatu ei ole kiinni kansalai
suudesta, vaan asenteesta. Suoma
laiset hutiloivat siinä missä muutkin. 
Meillä on esimerkiksi täällä Vartio
kylän työmaalla virolaiset laattamie
het ja he tekevät helvetin hyvää työ
tä, Kopsa sanoo painokkaasti.

Laatua jo hankkeen 
kehitysvaiheessa
– Nykypäivänä hankekehitysvai
heessa unohdetaan itse suunnitte
luohjaus. Jos ohjaus ontuu, vaikut
taa se suoraa kykyyn erottaa jo alku
vaiheessa ilmi tulevat porsaanreiät. 
Työmaalla pystytään tekemään laa
tua, mutta kehitysvaiheessa aikaa 
laadun tekemiseen on huomattavas
ti enemmän kuin työmaalla. Projek
tin alkuvaiheessa aikaa on löytää 
isoimmat virheet ja saada ne pois, 
jotta työmaavaiheessa ne eivät enää 

”Kuin itselleen tehtäisiin”
tulisi vastaan. Työmaanvaiheen läh
tiessä käyntiin, projekti on yhtä ra
via ja laukkaa, pitkän uran Skanskal
la tehnyt Hintikka sanoo.

Hintikan mielestä erityisen tär
keää olisi pystyä välttämään turhaa 
työtä rakennusvaiheessa, koska jos 
suunnittelussa huomaamatta jäänyt 
ongelma tulee työmaalla vastaan, 
vaikuttaa se suoraa aikatauluihin ja 
kustannuksiin. Hintikan mukaan tä
mä vaikuttaa suoraa myös laadun te
kemiseen.

– Työjohdon pitää pystyä ha
vainnoimaan ja valvomaan työmaa
ta. Virheitä nähdessään työjohtajan 
täytyy puuttua asioihin, eikä vierit
tää pelkästään vastuuta työtekijän 
niskaan. Puuttumisen kynnys kuu
luu olla tarpeeksi matala, ettei on
gelmien anneta vain jatkua, Hintik
ka sanoo.

Kuinka laadun tekeminen on 
muuttunut näiden vuosien varrella? 
Kopsan mielestä laadussa on tapah
tunut paljon kahdenkymmenenvuo
den aikana. 

– Totta kai esimerkiksi materi
aalit ovat parantuneet huomattavas
ti. Työmaiden siisteys ja turvalli
suustaso on myös erilainen nyky
ään. Toisaalta, jos mietitään negatii
visia puolia, niin sanoisin, että työ
mailla on lisääntynyt erilaisten teki
jöiden kirjo ja aikataulujen epärea
listisuus.

Kopsa naurahtaa, kun häneltä 
kysytään, mitä siinä vaiheessa teh
dään, jos laatua ei pysty valmista
maan.

– Kyllä siinä alkaa armoton ket
tuilu, jos rupeaa valittamaan, ettei 
pysty kiireen takia tekemään laatua. 
Ei siinä auta kuin laittaa jäitä hat
tuun ja yrittää tehdä mahdollisim
man hyvää jälkeä. Tietenkin olisi 
optimaalista, jos voisimme nostaa 
kädet ylös ja sanoa, ettei tämä vete
le. Vielä työmaakulttuuri ei ole sel
laista, enkä tiedä, tuleeko se koskaan 
olemaankaan. n
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Kopsalle tärkeintä 
on ammattiylpeys.
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Rakentamisen 
teemavuosi – laatu, 
panee myös  
Skanskan miettimään, 
mitä laadukas 
rakentaminen vaatii.

Teksti: Maija Ulmanen
Kuva: Aki Rask

Laadun vuosi on koko rakennus
teollisuudelle ajankohtainen ja 
tärkeä. Seuraavat kaksi vuotta 

keskittyvätkin rakentamisessa voi
makkaasti tämän teeman ympärille. 
Laatu on tapetilla melkein jokaises
sa keskustelussa, mitä käydään ra
kentamiseen liittyen. Yleisessä kes
kustelussa puhutaan usein vanhojen 
rakennuksien sisäilmaongelmista 
sekä uudisrakentamiseen liittyvästä 
palautteesta. 

– Varsinkin uudisrakentamises
sa ongelmat ovat joko suunnitelmien 
toiminnallisuuteen tai puhtaasti  työ
virheeseen liittyviä, Skanskan toi
mitusjohtaja Tuomas Särkilahti  
sanoo.

Teemavuosi on pannut rakenta
jat miettimään, mitä laadukas raken
taminen todella tarkoittaa.

– Julkinen keskustelu pakottaa 
myös meidät katsomaan peliin ja 
miettimään työmme jälkeä. Emme 

Rakentajan 
sitouttaminen 
on laadun tae

Tuomas Särkilahden mukaan 
työntekijä on rakentamisen 
ketjussa erinomainen ja tärkeä 
osaaja.

halua vain pönkittää mainettamme, 
vaan haluamme pyrkiä siihen, että  
teemme jokaisen työvaiheen heti 
ensimmäisellä kerralla oikein. Näin 
ollen pystymme vähentämään turhia 
kustannuksia eri rakennusvaiheissa, 
Särkilahti kiteyttää.

Laadusta puhuttaessa ei voida 
olla sivuuttamatta kosteusongelmia 
ja varsinkin työmaiden suojausta.

– Helposti kuvitellaan, että jos 
rakentaminen tapahtuisi kokonaan 
suojatussa teltassa, ei kosteuson
gelmia olisi. Näin ei kuitenkaan 
ole. Esimerkiksi puhuttaessa beto
nirakentamisesta ja näin ollen ker
rostalojen runkojen rakentamisesta, 
ei vesi ole mikään vihollinen. Kaik
kein tärkeintä olisi, että osaisimme 
suojata siinä kohtaa rakennusmate
riaaleja, kun kosteudella alkaa olla 
haittaava merkitys. Uusimme viime 
syksynä kosteudenhallintaohjeet. 
Tämä edesauttaa kasvattamaan ym
märrystä siitä, kuinka rakennuksien 
kosteustekniikka toimii, toimitus
johtaja kertaa.

Särkilahden mielestä ihmiset 
ovat ihan syystäkin huolissaan ra
kennusalan materiaalien suojauk
sesta.

– Pressut repsottaa ja vesi pää
see materiaaleihin. Ajatus on totta 
kai ollut hyvä, mutta toteutus ontuu. 
Tämä on juuri sitä tekemisen huo
limattomuutta, jota näemme päivit
täin työmailla. 

Sitoutuminen työhön
Informaation kulkua pidetään tär
keänä laadukkaan rakentamisen 
edellytyksenä. Skanskalla ikuis
ta ongelmaa pyritään ratkaisemaan 
muun muassa mobiililaitteilla. Lait
teet ovat tulleet voimakkaasti osaksi  
rakentamista. 

– Se on kaikkien etu, että jokai
sella työntekijällä on tieto esimer
kiksi uusimmasta piirustuksesta. 
Voimme vaikkapa siellä betonihol
villa tarkastella padista uusimpia 
malleja rakentajien kanssa. Tämä 
on yksi keino, jolla pyrimme paran
tamaan tiedonkulkua.

Rakennushankkeissa monet osa
puolet ovat toisilleen ennalta tunte
mattomia ja menettelytavat ovat eri
laisia. Skanskalla pyritään löytä
mään pitkän ajan yhteistyökumppa
neita ja näin ollen toimintatavat pys
tyvät vakiintumaan. Tällä halutaan 
Särkilahden mukaan myös voimis
taa yhdessä tekemisen tunnetta. Se 
lieventää myös isoa ongelmaa, ettei 
viesti välity itse tekijälle.

– Kun me otamme tarpeeksi ai
kaisessa vaiheessa työporukat sa
man pöydän ääreen suunnittele
maan tulevaa projektia ja sitä, kuin
ka työmaalla tehdään töitä, pysty
tään työntekijä sitoutumaan työhön
sä ja laadun tekemiseen. Ymmär
rämme sen, että työntekijä on ket
jussa erinomainen ja tärkeä osaaja, 
Särkilahti täsmentää. n
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Irma kIertää 
Irma Capiten on toimittaja, jolla on 
kaksi reipasta, majoja rakentelevaa 
poikaa ja remontoimista rakastava 
aviomies. Vapaa-ajalla Irman saat-
taa tavoittaa hiihtämästä, kahvakuu-
lan varresta, taidenäyttelystä, järvestä 
tai reissaamasta. Tällä palstalla Irma 
kiertää ihailemassa ja ihmettelemässä 
kaiken maailman rakennuksia.  
Jos sinulla on mielessä rakennus, 
josta haluaisit lukea lehtijutun,  
niin vinkkaa osoitteeseen  
irma@rakennusliitto.fi.

Huipulla tuulee ja 
tulee huipputuulelle
Karautan alas Rukan maailman cup -rinnettä. Pysäytän lumi 
pöllyten alatasanteella ja katson tornia, mäkihyppytornia. 
Kun kohoan hissillä takaisin tunturin huipulle, mietin tuota 
rinteestä kohoavaa sekä muita maailman torneja. 

Mäkihyppääjä kipuaa torniin yksin, sukset olkapäällään. Sadun 
prinsessa päästää paksun lettinsä putoamaan alas linnan tornista 
kiipeilyköydeksi prinssilleen. Tornien muurien kätköistä on suo-

jattu linnoja ja tiluksia. Torneissa kuivatetaan paloletkuja ja torneihin va-
rastoidaan vettä. Lapset rakentavat torneja legoista ja palikoista. 

Kaikki tuntevat Eiffel-tornin ja moni on sinne kavunnutkin. Pisa ei olisi  
Pisa ilman huojahtaneen näköistä torniaan. Helsingissä ihailemme Alvar 
Aallon funkkis-siluettista, 72 metrin korkeuteen kohoavaa Olympiasta- 
dionin tornia. Monella muullakin Suomen kaupungilla on komea torni 
maamerkkinään: kuopiolaiset pröystäilevät Puijollaan ja tamperelaiset el-
vistelevät Näsinneulallaan. 

Torneja on kaikkialla maailmassa ja jos ei ole, niin niitä rakennetaan 
vaikka pilvilinnoihin. Ihmiset ovat hulluna torneihin eikä mielikuvituk-
sella ole rajoja! Mietitään nyt esimerkiksi vesitorneja. Ne ovat usein kuin 
jättikantarelleja tai pilarin päässä killuvia avaruuslautasia. Moni vesi torni 
on myös tähtitorni. Varkauteen rakennettiin vesitorni, joka on samalla ker-
rostalo. Vanhoja, käytöstä poistettuja vesitorneja puolestaan tuunataan ko-
deiksi ja näkötorneiksi. 

torninautintoja kaikille aisteille
Yksi näkemisen arvoinen näkötorni sijaitsee Abensbergissä, Saksassa, 
Baijerin osavaltiossa. Se on näköaistia hivelevä, vaikka joku hakeutuu-
kin sinne makuaistin houkuttelemana. Kuchlbauerin torni ei ehkä edusta 
skandinaavisen arkkitehtuurin ystävälle tyylin tyyssijaa, mutta ankarim-
mankin askeetikon on pakko myöntää, että Kuchlbauerin torni on henkeä-
salpaavan mielikuvitusrikas. 

Tämä itävaltalaisen arkkitehdin ja taiteilijan, Friedensreich Hundert-
wasserin luomus ei jätä ketään kylmäksi, eikä janoiseksi. Kuchlbauerin 
torni kohoaa 35 metrin korkeuteensa Kuchlbauerin panimon alueella ja on 
koko kylän maamerkki. Tornirakennusta kutsutaan myös maailman kau-
neimmaksi panimoksi. 

Vuonna 2010 valmistunut torni antaa piupaut viivasuorille seinille ja 
täsmällisen mallisille ikkunoille. Se on orgaanisten muotojen juhlaa ja vä-
rien riemusoittoa. Torni on kauttaaltaan koristeltu mosaiikein ja sen hui-
pulla sijaitseva, kymmenmetrinen pallo on päällystetty häikäisevällä lehti-
kullalla. Näkötorni on suuri taideteos ja nähtävyys itsessään. Lisäksi sen 
seinien sisällä voi tutustua esimerkiksi laajaan oluttuoppikokoelmaan ja 
oluenpullotuksen historiaan. Pohjakerroksessa voi nauttia kolpakollisen 
weissbieriä. Aivan hyvällä omallatunnolla voi kertoa lähtevänsä Abensber-
geniin kulttuurimatkalle, harvinaista arkkitehtuuria bongaamaan. n

Kuchlbauerin henkeäsalpaava torni Saksassa. Kuva: Lehtikuva.

Kuka asustaa punamultakodissa? 
Maalaamaton, vanha lauta ei haise vah-
vasti kemikaaleilta ja on edullinen vaihto-
ehto. Jos tavoitellaan säänkestävyyttä ja 
pitkää ikää, luonnonmukainen punamul-
tamaali on maaleista parhain. Harjakatto 
 estää lunta kerääntymästä katolle ja sula-
misvesiä pääsemästä sisään. Huopakate 
viimeistelee katon. Tuuletusraot ovat välttä-
mättömät, jotta ilma vaihtuu ja haihduttaa 

kosteutta, jota maapohjasta nousee. 
Paras paikka kodille on pihan perällä. 

Sen tulee olla tuulelta ja suoralta aurin-
gonvalolta suojattu sekä muuta maastoa 
 hivenen korkeammalla, jottei lumen sula-
misvesi valu kotiin ja palelluta tai hukuta 
 asukasta.

Arkkitehtuuri ja rakennustekniikka ovat 
pitkälle samat kuin ihmisten omissa asuin-

taloissa. Valitettavasti myös ongelmat ovat 
samat. On alettu puhua asukkaiden home-
taloista. Sellaiseksi on osoittautunut suo-
sittu vanerista rakennettu talvikoti. 

Tämän kodin asukas on siili. Tekstissä on 
korvattu sana siili asukkaalla ja pesä ko-
dilla. Ote on sivulta www.siilikiikarissa.fi ja 
siinä neuvotaan tekemään siilille talvipesä. 
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Helsingin kaupungin asuntoneuvoja on vuokralai-
sen puolella. Hän pyrkii mahdollisuuksien mukaan 
löytämään hakijalle uuden kodin.

Teksti: Maija Ulmanen
Kuva: Pixmac

Asuntoneuvojat hoitavat asia-
kaspalvelua Helsingin kaupun-
gin aravavuokra-asuntoihin liit-

tyen.
– Käytännössä neuvomme asiak-

kaita hakemuksien täyttämisessä  ja pi-
dämme huolta, että hakemuksissa on 
kaikki tarvittavat liitteet. Asuntotarjouk-
sien kohdalla tarkistamme liitteet ja 
vahvistamme tarjoukset. Asukasvalin-
toja emme kuitenkaan tee, kaksi vuot-
ta Helsingin kaupungin asuntoneuvo-
jana ollut Janne Mäki kiteyttää.

Asukasneuvojan työ on Mäen mu-
kaan viime vuosina hankaloitunut, 
koska vapautuvien asuntoja määrä on 
laskenut radikaalisti vuosien varrella.

– Meihin suhtaudutaan usein hy-
vin epäluuloisesti. On tietenkin myös 
ihmisiä, joiden mielestä teemme arvo-
kasta työtä. Olisi tärkeää ymmärtää, 
ettemme me pysty puhelimessa ke-

tään suoranaisesti auttamaan. Voimme 
antaa neuvoja ja rohkaista hakemaan, 
Mäki sanoo.

Omiksi vahvuuksiksi Mäki toteaa 
palvelualttiuden ja ammattiylpeyden. 

– Välillä positiivisena pysyminen 
on hankalaa, kun asiakas käy kuuma-
na, Mäki sanoo rehellisesti.

Fyysisesti Helsingin kaupungin 
kahdeksan asukasneuvojan pakeilla 
käy päivässä noin 50 kaupunkilaista 
ja puheluita päivän aikana tulee hie-
man yli 100.

– Pyrimme neuvomaan kaupunki-
laiselle myös muita mahdollisia väy-
liä, mitä kautta vuokra-asunnon voisi 
löytää. Tällä hetkellä meille tulee vuo-
sitasolla 25 000 hakemusta ja välitet-
täviä asuntoja on vuodessa 2 500 kap-
paletta. n

Rakentajien TALVIPÄIVÄT
21.–22.3.2015 Tahkolla
Talvipäivälauantain ohjelma on monipuolinen. Siihen kuuluu ainakin lumikenkä- 
kävelyä, napakelkkailua, rekiajelua, hiihtoa ja laskettelua, keilailua, kylpylässä  
nautiskelua. 

Makkaraa, muurinpohjalettuja ja kuumaa juotavaa nautitaan ulkoilmassa, Tahkolah-
den jäällä. Siellä juttu ei lopu ainakaan juontaja Martti `never heard` Kahelinilta eikä 
savolaista huumoria viljelevältä Stand up -koomikko Antti Heikkiseltä.

Illalla kokoonnutaan Tahkon sykkivään sydämeen, Piazzaan juttelemaan liiton asioista 
ja rentoutumaan Stand up -koomikko Antti Heikkisen juttuja kuuntelemalla. 

Iltabileitä tahdittavat ysärimusiikin todelliset suurlähettiläät Ressu ja Jussi.

Raksojen kultakurkuille on varattu mahdollisuus osoittaa lahjojaan  
ja viihdyttää itseään ja muita Piazzassa. Karaoken harrastajien 
keidas on käytössä koko illan.

TERVETULOA TALVIPÄIVILLE viihtymään ja tapaamaan  
rakentajia eri puolilta Suomea.

Piipahda päiväksi tai soita ja kysy majoitusta! Erikoishintaisia majoituksia: 
Break Sokos Hotel Tahko, varaukset 010 762 9550 tai sales.tahkovuori@sokoshotels.fi

Tahko Chalets, varaukset 017 483 200 tai myynti@tahkochalet.fi 
Tahko Spa Hotel, varaukset 0600 550 147 tai sales@tahkospa.fi

PERUUTUSPAIKAT 

MYYNNISSÄ  

NYT

Pääkaupunkiseudulla vuokra-
asunnon löytyminen on kiven alla. 

Vuokra-asuntojen määrä ei vastaa kysyntää
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Taantumasta huolimatta Turun alueen 
suurimmat kauppakeskukset Mylly ja Skanssi 
rakennuttavat lisätilaa yhteensä lähes 50 000 
kerrosneliömetriä.

Teksti: Pekka Kuosmanen
Kuvat: Pekka Kuosmanen

Raisiolainen kauppakeskus 
Mylly laajenee huomattavas
ti, kun Hartela Oy:n urakoima 

laajennus loppuvuodesta valmistuu.
– Kunhan laajennus marraskuus

sa luovutetaan tilaajalle, kauppakes
kuksen nykyiset 66 000 kerrosneliö
metrin tilat lisääntyvät 23 000 ne
liöllä ja 145 000 rakennuskuutiolla, 
työmaan vastaava mestari Pasi Kir-
veennummi kertoo.

Työmaa työllistää tällä hetkellä 
noin 80, ja enimmillään arviolta 200 
henkilöä. Kirveennummen mukaan 
kulumassa oleva talvi on ollut hyvä 
talvi rakentaa.

– Työmaa on edennyt suunnitel

mien mukaan, ja vaikka liukkaus on 
kiusannutkin, ei talvesta aiheutuvia 
tapaturmia ole sattunut.

Kirveennummi kertoo, että työ
suojelu on työmaalla vahvasti tape
tilla ja trmittauksen tulokset pyri
tään saamaan oikealle tasolle.

– Vaikka tämän hetken tulok
set ovatkin jo kohtuullisia, on vir
hepisteitä vielä kuitenkin liikaa. 
Siisteyden taso on suurin ongelma, 
Kirveennummi sanoo ja toivoo, et
tä jokainen huolehtisi omista jäl
jistään.

Myös työmaan yhteysmies Sa-
mi Peltoniemi on tyytyväinen, liuk
kaasta talvesta on onneksi selvitty 
ilman kommelluksia, vaikka sulan 
maan aikaan sattuikin yksi vakava 
tapaturma.

– Syyskuun lopulla tapahtunut 
ajoneuvonosturin kaatuminen kyllä 
säikäytti, mutta sen jälkeen kaikki 
on mennyt hyvin, Peltoniemi muis
telee onnettomuutta, jossa yksi työn
tekijä loukkaantui vakavasti.

Urakkatöitä ja säänvaihteluja
Urakkatyö rakennuksilla ei ole tänä 
päivänä jokapäiväistä herkkua. Täl
lä työmaalla kuitenkin tätä herkkua 
on tarjolla, sillä putkitöitä painetaan 
urakalla, kertovat Are Oy:n put
kiasentajien luottamusmies Veik-
ko Liikanen sekä asentajat Toni 
Helander, Ossi Oittinen ja Jouni 
 Ylijoki.

– Täällä tehdään yhdeksän put
kimiehen voimin putkitöitä tuonne 
lokakuun loppuun saakka, joten ai
nakin siihen saakka töitä riittää, He
lander sanoo.

Vaikka leuto talvisää saakin toi
silta ammattiryhmiltä kehuja, eivät 
Varsinaisbitumi Oy:n kermieristäjät 
Jussi Virtanen ja Miikka Lempi-
nen leudolle talvelle kehuja anna.

Kauppakeskukset laajentavat 
Turun seudulla

Kauppakeskus Skanssin seinäasennusta tekevät Kari Perämäki (vas.) ja Mika Ylitalo ovat tyytyväisiä niin omaan kuin työnantajansa Kaarinan 
Puutyö Oy:n työtilanteeseen. Kaikki firman työntekijät ovat täystyöllistettyjä.

Myllyn laajennus
Tilaaja: 
KOY Kuloisten Kauppakeskus
Projektin kokonaisarvo: 
n. 50 M€
Pääsuunnittelija: 
Shauman arkkitehdit Oy / 
Jussi Kaikkonen
Pääurakoitsija: Hartela Oy
Elementtitoimitus: Parma Oy
LVISS-työt: Are Oy
Maanrakennustyöt: 
Turun Siirtomurske Oy
Elementtiasennus: 
Turun Elementtiasennus Oy
Vesikattotyöt: 
Varsinaisbitumi Oy
Julkisivuverhous: 
Turun Pelti ja eristys
Työmaan kesto:  
5/2014–10/2015
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– Meidän hommassa olisi kun
non talvi kaikkein parasta. Nyt kaik
ki on jäässä ja lumessa. Kun keli  sit
ten lauhtuu ja lumi sulaa, kesken
eräinen katto vuotaa. Ja kun taas 
seuraavana päivänä pakastaa, jysäh
tää kaikki taas jäähän, Virtanen pu
hisee.

Työllisyystilanteesta puhuminen 
saa kuitenkin pikimieskaksikon pa
remmalle tuulelle.

– Tällä hetkellä hommia riittää ja 
kaikki firman omat työntekijät ovat
kin töissä.

Skanssikin laajenee
Turku suunnittelee Skanssista kes
tävän kehityksen periaattein toimi
vaa noin 8 000 asukkaan kaupungin
osaa, jonne tulee laajat virkistysalu
eet, hyvä joukkoliikenne, työpaik
koja ja palveluita sekä koulu peli
kenttineen. Todennäköistä on myös, 
että kunhan Skanssin alueen raken
taminen käynnistyy, myös Hartela 
saa oman siivunsa tuosta kakusta. 
Nyt Hartela Oy urakoi kauppakes
kus Skanssin laajennusta.

Viime vuoden loppupuolel
la käynnistyneellä ja kuluvan vuo
den lokakuun puoliväliin kestävällä 
työmaalla on vastaavan mestari Ja-
ri Jokisen mukaan säästytty tapa
turmilta. Ja muutenkin työmaa on 
edennyt suunnitelmien mukaan.

– Mitään hankauksia henkilös
töryhmien kesken työnmaalla ei ole 

ollut. Harvemmin niitä edes onkaan, 
Jari Jokinen toteaa.

Hyvistä henkilösuhteista ja viih
tyvyydestä kertonee se, että suurim
malla osalla Hartelan työntekijöitä 
on pitkät työsuhteet.

– Itsekin olen ollut firman palk
kalistoilla jo kaksitoista vuotta, yh
teysmies Pasi Kampman kertoo. n

Skanssin laajennus
Rakennuttaja /  
Tuleva omistaja: 
Koy Skanssinkatu / Keskinäi-
nen Eläkevakuutusyhtiö Etera
Projektin kokonaisarvo:  
n. 8 M€
Pääsuunnittelija: Helin & Co 
arkkitehdit / Hanna Euro
Pääurakoitsija: Hartela Oy
Teräsrunko: Pektra Oy 
LVIS: Saipu Oy 
Huopakatetyöt:  
Varsinaisbitumi Oy 
Metallirakenteiset ikkunat ja 
ovet: Raision metalli Oy 
Pintalattian valutyöt:  
MJS-Group Oy
Työmaan kesto:  
11 kk (valmis 10/2015)

Vaihtelevat säät vaikeuttavat Jussi Virtasen (edessä) ja Miikka Lempisen 
työtä.

Kauppakeskus Myllyn työmaa.
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Teksti: Sini Partinen

Perinteeksi muodostunut Raken-
nusliiton nuorten salibandytur-
naus pelattiin tänä vuonna alle-

kirjoittaneen omalla maaperällä, Hä-
meenlinnassa. Puitteet turnaukselle 
olivat vähintäänkin kunnossa, kun 
noin 90 Raksanuorta suuntasi eri 
puolilta Suomea Hämeenlinnan uu-
tuuttaan kiiltävälle Elenia-Areenalle.

Alunperin kymmenen eri jouk-

kueen kohtaaminen päätettiin vii-
me hetkillä muuttaa kahdeksaksi, 
kun viimehetken poisjäännit ja vara-
miespalvelun jäätyminen aiheuttivat 
ylitsepääsemättömiä ongelmia paril-
le joukkueelle. Siispä Team Kouvola 
ja Team Tampere sulautettiin muka-
vasti muiden joukkueiden vahvistuk-
siin ja kappas, kaikilla olikin vaihto-
penkit täynnä tuoreita jalkoja!

Peliaikaa riitti kaikille ja pahim-
milta loukkaantumisiltakin vältyt-

tiin: ainoastaan yksi kävi käänty-
mässä ensiavun ovella, todeten et-
tä ehkä Burana voittaa kuitenkin yli 
kolmen tunnin jonotuksen. Voiton-
nälästä ja Oulun voittamisen halus-
ta huolimatta pelit pysyivät pääosin 
siisteinä ja vietiin läpi alkusarjois-
ta finaaleihin asti hyvässä hengessä, 
aivan kuten tätä ennenkin. Kiitosta 
satelikin Raksanuorten huippuporu-
kalle monesta eri suunnasta; hotel-
lilta, salibandyhallilta sekä liiton pu-

heenjohtajalta Matti Harjuniemel-
tä, joka tuli kentän laidalle tsemp-
paamaan.

Ja taas Oulu!
Tämän vuoden joukkueet olivat ta-
saistakin tasaisempia, mutta lopul-
ta semifinaaleihin itsensä väänsivät 
puolustava mestarijoukkue Oulusta 
sekä Lahti, Forssa ja Uusimaa. Fi-
naaliin asti päätyivät Oulu ja Fors-
sa, kun taas pronssipelissä ratkot-

Raksanuorten salibandyturnaus 
liikutti porukkaa jo neljännen kerran

Pronssi ratkottiin rangaistuslaukauskilpailun kautta. Maalintekoa yrittämässä Uusimaa. Kuva: Paavo Niemi.
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tiin mitalisijat rangaistuslaukaus-
kilpailun kautta Lahden poikien 
hyväksi. 

Yhtä tasainen kamppailu ei ol-
lut kirkkaimman mitalin suhteen, 
sillä Oulu otti varsin helposti nel-
jännen peräkkäisen Raksanuorten 
mestaruuden väsyneen Forssan ne-
nän edestä ja tutusti pokaali nousi-
kin joukkueen kapteeni Jarno Ho-
lapan käsivarsille.

Illan mittaan kultapytty saikin 
osakseen paljon huomiota, saunan ja 
uima-altaan kautta aina baarin astian- 
pesukoneeseen asti. Taisipa muuta-
man tuopin sisältökin mahtua po-
kaalin kulhoon, sillä kuuluihan voi-
tonmalja asiaan...

Salibandyturnauksen jatkokin 
on jo selvillä: todellakin tullaan jär-
jestämään turnee ensi keväänä, sil-
lä niin paljon hyvää palautetta ta-
pahtuma saa osallistujilta. Erästä 
nimetöntä lahtelaista lainatakseni, 
”nyt mä ymmärrän, miksi poruk-
ka puhuu Raksanuorista! Jos olisin 
tiennyt, miten siistiä täällä on, oli-
sin lähtenyt jo paljon aiemmin mu-
kaan!” n

Yhteiskuvasta ei väriä puutu. Keltaisissa Pohjanmaa, oranssissa Kpo, valkoisessa Jkl, oik. mustassa Lahti, 
vihreässä Uusimaa, pinkissä Forssa, sinisessä Hml, etualalla mustissa Oulu. Kuva: Meeri Piispanen.

Forssa pinkki, Jyväskylä valkoinen. Kuva: Elli-Ilona Mäkelä.

Raksanuorten peleissä veljeily vastustajan kanssa ei ole 
kiellettyä. (Musta: Hannu Puupponen, Lahti, Pinkki: Paavo 
Niemi, Forssa.) Kuva: Meeri Piispanen.

Voittajana totuttuun tapaan Oulu. Kuva: Paavo Niemi.
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Kansainvälinen rakennusalan urheilukampanja 
kiinnittää huomion urheiluareenoiden 
rakentajiin.

Johanna Hellsten

Kuka rakentaa kansainvälisten 
arvokisojen areenat sellaisis-
sa maissa kuten Venäjä ja Qa-

tar ja minkälaisilla ehdoilla? Venä-
jällä järjestetään vuoden 2018 jalka-
pallon MM-kisat, Qatarissa vuonna 
2022. Molemmissa maissa stadio-
neita rakennetaan vierastyövoimal-
la ja erityisesti Qatarista kantautuu 
työntekijöiden kannalta karmeita 
uutisia.

Kansainvälinen rakennus- ja puu-
työläisten liittojen yhteistyöelin BWI 
aloitti jo vuonna 2007 kampanjoin-
nin MM-kisoja järjestävissä mais-
sa. Etelä-Afrikasta ja Brasiliasta on 
saatu hyviä tuloksia: erilaisten pal-
jon huomiota herättäneiden työtais-
telutoimenpiteiden, mielenilmaus- 
ten ja tempausten ansiosta kisoja ra-
kentavien työntekijöiden palkkoja 

saatiin nostettua ja työskentelyolo-
suhteita parannettua pysyvästi. 

Venäjä ja Qatar ovat hankalam-
pia paikkoja; Qatar ei ole edes ni-
mellisesti demokraattinen valtio ja 
ammattiliitot on siellä kielletty ko-
konaan. Venäjällä ammattiliittojen 
toimintamahdollisuudet ovat hyvin 
suppeat.

Ei enää futishullu
– Olin lapsena ja nuorena ihan hullu-
na jalkapalloon. 7-vuotiaana halusin 
jalkapalloammattilaiseksi. Intohimo 
peliin säilyi aikuisiälläkin, kunnes 
tänä vuonna näin omin silmin Qata-
rissa stadioneita rakentavien työnte-
kijöiden olosuhteet. Eläimilläkin on 
siellä asiat paremmin, BWI:n urhei-
lukampanjaa Ruotsissa koordinoiva 
Niklas Enström kertoo.

Enströmin mukaan Qatarin kisa-
paikkoja rakentaa tuhansien siirto-

työläisten joukko. 200 miestä asuu 
yhdessä hökkelissä, jossa on kaksi 
vessaa. He joutuvat ostamaan ruo-
katarvikkeensa rakennusurakoitsi-
jan omistamasta kaupasta, sillä heil-
tä on viety passit, joita ilman he eivät 
voi liikkua kaupungilla. Heille mak-
setaan 150 euroa kuussa. Työpäivä 
tehdään yli 40 lämpöasteessa. Työ-
aika on 14–16 tuntia kuutena päivä-
nä viikossa.

– Tällä hetkellä Nepaliin tuo-
daan yhdeksän ruumisarkkua päi-
vässä Qatarista. Rakentajia kuolee 
siellä koko ajan, Enström sanoo.

Koska ammattiliittojen toiminta 
on kielletty Qatarissa, Enström jou-
tui tapaamaan paikallisia rakentajia 
salaisissa kokouksissa ravintoloiden 
yläkerrassa.

Qatarin kisat ja työntekijöiden 
olosuhteet ovat herättäneet melko 
paljon kansainvälistäkin huomiota.

– Venäjä sen sijaan on päässyt 
lentämään tutkan alapuolella, vaik-
ka sielläkin olosuhteet kisapaikko-
ja rakentavilla siirtotyöläisillä ovat 
surkeat, Ruotsin rakennusliiton kan-

sainvälisten asioiden sihteeri Chris-
ter Wälivaara kertoo.

Rakennusliitto tukee 
kampanjaa
Rakennusliitto lähtee nyt erityises-
ti osana pohjoismaista yhteistyötä  
mukaan urheilukampanjaan aiem-
paa voimakkaammalla panostuk-
sella. Helmikuun 13. päivänä ilmes-
tyy suomeksi raportti Venäjän kisa-
rakentamisesta, myöhemmin tänä 
vuonna myös Qatarista.

Koska molempiin näihin maihin 
on vaikea lähteä paikan päälle te-
kemään vaikutustyötä, eikä paikal-
lisiakaan liittoja oikein pystytä tu-
kemaan, pyritään nyt vaikuttamaan 
siirtotyöläisiä lähettäviin maihin, 
FIFAan ja Olympiakomiteaan sekä 
oman maan urheiluhulluihin.

– On käsittämätöntä, että sekä 
Olympiakomitea että FIFA vaati-
vat kisajärjestäjiltä nykyään kaiken-
laisia kestävään kehitykseen liitty-
viä asioita, mutta kisoja rakentavien  
työntekijöiden kohtelusta ei mainita 
mitään, Wälivaara ihmettelee. n

Kunnon työ – reilu peli
Venäjällä on käynnissä massiivisia rakennusprojekteja tulevia jalkapallon MM-kisoja varten. Kuva: Anders Lindh.
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Raksalle töihin kesäksi?
Oletko miettinyt, että menisit ke-

sätöihin raksalle? Nyt alkaisi  
olla aika ryhdistäytyä sieltä sohvan 
perukoilta ja alkaa etsiä niitä töi-
tä kesäksi! Olet ehkä ollut, tai olet 
parhaillaan työharjoittelussa jossa-
kin firmassa. Siitä on hyvä aloittaa 
kesätöiden etsiminen.

Se on varmaa, että mitään ruu-
suilla tanssimista ja helppoa tänä 
päivänä työllistyminen ei ole. Joku  
onnekas saattaa saada työpaikan en-
simmäisellä yrityksellä, mutta to-
dennäköisemmin joudut lähettä-
mään useita sähköposteja ja soitte-
lemaan useita puheluita tiedustelles-
sasi mahdollista työpaikkaa.

Työpaikan löytyminen on tä-
nä päivänä hyvinkin paljon kiinni 
omasta aktiivisuudesta. Jos jaksaa 
soitella, lähetellä sähköpostia, käy-
dä suoraan työmaalla, kysellä kave-
reilta tai vaikka kuunnella puskara-
diota niin luulisi, että edes joku kala 
siellä koukkuun nappaisi. 

Isoimmilla firmoilla on mah-
dollisesti paremmat resurssit pal-
kata kesätyöntekijöitä, kuin jollain 
pienellä firmalla, jossa työskente-
lee vain muutama duunari. Kannat-
taa kuitenkin muistaa, että isot fir-
mat saavat satoja hakemuksia, joten 
pienet ja keskisuuret toimijat saatta-
vat olla jopa parempia kohteita työn-
kalastelulle.

Todella iso merkitys töitä etsies-
sä on se, miten asian esität ja kerrot  

omasta osaamisestasi. Äläkä laita äi-
tiä tai isää asialle, vaan ole itse aktii-
vinen! Työtä hakiessa kannattaa olla 
mahdollisimman rehellinen taidois-
taan ja kertoa rohkeasti omat vah-
vuudet. Eihän kukaan voi olla sep-
pä syntyessään, eikä työnantajakaan 
odota että olisit täysin valmis am-
mattilainen.

Kannattaa myös muistaa, että 
todennäköistä on että niitä kuuluisia 
paskahommiakin joutuu tekemään 
työuran alkumetreillä, joten liikaa ei 
kannata alkaa nirsoilla töiden suh-
teen. Kaikki kokemukset ja työteh-
tävät mitä saa, kannattaa ottaa vas-
taan, sillä tekemällä oppii parhaiten.

Rakennusalalla piirit on tunne-
tusti melko pienet, joten omaan työ-
maakäyttäytymiseen kannattaa to-
sissaan kiinnittää huomiota. Vaik-
ka työharjoittelupaikka tai kesätyö 
tuntuisi epäkiinnostavimmalta iki-
nä ja tekisi viimeisenä työpäivä-
nä mieli sanoa suorat sanat ärsyttä-
välle pomolle, kannattaa harkita sitä 
vielä  kerran tai kaksi. Hankalan tai 
laiskan  työntekijän mainetta on vai-
kea lähteä korjaamaan ja puskaradio 
on aktiivisesti käytössä myös työn-
antajien keskuudessa. Hyvät ja mo-
tivoituneet työntekijät muistetaan 
varmasti ja se maine saattaa poikia 
töitä myös siitä naapurifirmasta. n

Rakennusliiton 
nuorisotyöryhmä
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Tukholma informoi kansalaisiaan mainiolla 
tavalla kaupunkisuunnittelusta.

Johanna Hellsten

Helsinki voisi ottaa oppia lah-
den takaa, mitä tulee kau-
punkilaisille tiedottamiseen. 

Tukholman kulttuuritalolla on kaksi 
näyttelytilaa, joissa kaupungin asuk-
kaille ja turisteille kerrotaan selkeäl- 
lä ja hauskalla tavalla siitä, millä ta-
valla kaupunkia kehitetään eteen-
päin.

Yläkerrassa jokainen voi tarkas-
tella valtavasta pienoismallista uusia 
rakennussuunnitelmia sekä raken-
nusten että infran osalta ja alaker-
rassa on kuuden viikon välein vaih-
tuva syvemmälle pureutuva näytte-
ly kaupunkikehityshankkeista. Mo-

lemmissa tiloissa on aina paikal-
la opas, joka tuntee suunnitelmat ja 
osaa kertoa niistä tarkemmin.

Opiskelijat oppaina
Alakerran näyttelytilassa päivystää 
nuori nainen, Alies van Rhijn, jo-
ka on juuri valmistumassa kaupun-
kisuunnittelijaksi.

– Sekä ylä- että alakerrassa on 
aina meitä eri kaupunkisuunnittelun 
osa-alueiden opiskelijoita oppaina. 
Osaamme kertoa ehkä vähän enem-
män ja syvällisemmin suunnitelmis-
ta kuin jokin ihan tavallinen opas, 
van Rhijn kertoo.

Alakerran edellinen näyttely 
koski tukholmalaisten rakasta Ser-

gelintoria ja uusin näyttely suunni-
telmia ratikkaverkoston laajentami-
sesta.

– Sergelintori täyttää tänä vuon-
na 50 vuotta, eikä sitä ole juuri re-
montoitu sinä aikana. Kannesta vuo-
taa nyt vettä ja se on uusittava. Ulko-
näöllisesti mitään ei muuteta, mut-
ta kaikki korjataan, van Rhijn sanoo.

van Rhijnin mukaan monikaan 
Tukholmalainen ei tiedä, mitä toril-
la tehdään. Asukkaat näkevän vain 
valtavan määrän valkoisia telttoja ja 
he haluavat tietää, mitä teltoissa ta-
pahtuu. Näyttely oli hyvin suosittu.

– Kulttuuritalo on kätevä paikka 
näyttää, mitä kaupungissa tapahtuu, 
sillä paikka on keskeinen ja sekä tu-
ristit että asukkaat osuvat sinne hel-
posti. Meillä käy hyvin paljon eläke-
läisiä ja esimerkiksi vanhempainva-
paalla olevia ihmisiä.

– Turistejakin täällä käy paljon, 
mutta pääosa vierailijoista on Tuk-
holman asukkaita. Moni ei oikein 
tiedä, mistä kaupungin suunnitelmis-
ta saa tietoa. Täällä kaikki on koo-
tusti esillä.

Yläkerrassa sijaitseva Tukhol-
man pienoismalli rakennettiin alun 
perin turistien käyttöön. Nyt sitä 
laajennetaan koko ajan sitä mukaan, 
kun kaupunki laajenee. Uudet osat 
liitetään malliin valkoisina ”nappu-
loina”. Kun uusi kaupunginosa val-
mistuu, se maalataan vastaamaan to-
dellisuutta.

Pienoismallista on helppo hah-
mottaa suunnitelmia. Erilaisista 
nappuloista painelemalla voi valais-
ta aina tietyn kaupunginosan tai lii-
kennereitin. Lapsellista, mutta mu-
kavaa. n

Tehdään niin kuin ruotsalaiset
Valo syttyy, kun painaa nappia. Valojen avulla kiinnostavan kaupunginosan sijoittuminen kaupunkirakenteeseen on helppo nähdä.

Syy mennä Poriin

Terveyden ja hyvinvoinnin lai-
toksen kyselyssä viime vuo-
den lopulla paljastui uskoma-

ton ja selvästi aiemmin tarkkaan 
varjeltu salaisuus; Suomen onnelli-
sin paikka on Pori. Lähes 55 pro-
senttia porilaisista oli kokenut olon-
sa onnelliseksi viimeisen kolmen 
viikon aikana.

Nyt porilainen onnellisuus on 
paisunut kansanliikkeeksi Faceboo-

kissa. Onnelliste porilaiste kansan-
juhla -sivustolle on liittynyt 209 on-
nellista porilaista ja sudeetti-pori-
laista. Kaupungille järjestetään klas-
sinen roast porilaisessa Rakastajat-
teatterissa 20.2.2015.

Rakkaudella Poria haukkumaan 
on kutsuttu koreografi Jorma Uo-
tinen, käsikirjoittaja ja koomikko 
Joonas Nordman, kaupunginjoh-
taja Aino-Maija Luukkonen, jää-

kiekkotuomari Jari ”Japa” Levo-
nen, stand up -koomikko Rami Val-
li sekä rostmaster Antto Terras. n

(Roast on yhdysvaltalaisperäinen 
komediatapahtuma, jossa roastin 
kohteena oleva päähenkilö istute-
taan yleisön eteen kuuntelemaan it-
seensä kohdistuvia herjoja ja pil-
kantekoa. Roastaajina toimii yleen-
sä joukko koomikoita ja kohteen ys-

täviä. Roastin avaa seremoniames-
tari eli roastmaster esittelemällä ro-
astauksen kohteen yleisölle. Tämän 
jälkeen roastaajat vuorollaan her-
jaavat kohdetta ja myös toisiaan 
usein hyvin räävittömin sanamuo-
doin ja henkilökohtaisuuksiin men-
nen. Lopuksi kohde itse pitää puo-
lustuspuheenvuoron, jossa hän sa-
malla saa tilaisuuden pilkata roas-
taajiaan. Lähde wikipedia.) 
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Ammattiosastojen kevätkokoukset
Viimeistään maaliskuun viimeisenä päivänä pidettävässä osaston kevätkokouksessa:

a) käsitellään hallituksen laatima toiminta- ja tilikertomus edelliseltä kalenterivuodelta;
b) käsitellään toiminnantarkastajan lausunto;
c) päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä;
d) päätetään mahdollisista muista esille tulevista asioista.

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

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

Kun lähetät ilmoituksen Rakentaja-lehteen, muistathan merkitä yhteystietosi!

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

TapahTumaT

Hämeenlinnan 
rakentajaveteraanit
Helmikuun kokous ke 18.2. 
klo 13, Birger Jaarlinkatu 12 A, 
 Hämeenlinna. Käsitellään esille 
 tulevat asiat. Tervetuloa!

Uudenmaan 
rakentajaveteraanit
Vaalitilaisuus ma 2.3. klo 11, Uu-
denmaan aluetoimisto, Siltasaaren-
katu 4, katutaso, Helsinki. Politii-
kassa kuohuu ja maailma on myl-
lerryksessä. Mitä vasemmistopuo-
lueiden ehdokkailla on tarjottavaa 
rakentajille? Paikalla lyhyin pu-
heenvuoroin ja valmiina vastaa-
maan kysymyksiin Helsingin vaa-
lipiirin ehdokkaat: Sara Paavolai-
nen kaupunginvaltuutettu/näyttelijä 
(sdp) ja Yrjö Hakanen kaupungin-
valtuutettu (skp) sekä Uudenmaan 
vaalipiiristä Antero Eerola Vantaan 
kaupunginvaltuutettu/toimittaja, 
Vasemmistoliiton Uudenmaan  
piirin varapuheenjohtaja (vas).  
Kahvia ja suolaista tarjolla 
klo.10.30 alkaen. Tervetuloa!
Veteraanityöryhmä

Os. 001, Helsingin 
kirvesmiehet
Kevätkokous to 5.3. klo 18, Purpu-
ripolku 7–9, Kannelmäki, Helsin-
ki. Esillä sääntöjen määräämät asiat 
sekä muut esille tulevat asiat.  
Tervetuloa!
Hallitus

Os. 002, Helsingin maalarit
Kevätkokous ke 18.3. klo 17, osas-
tojen Tiimitupa, Viides linja 3, Hel-
sinki. Esillä sääntöjen määräämät 
asiat sekä muut esille tulevat asiat. 
Alustajana aluetoimitsija Kari Koi-
vunurmi. Kahvitarjoilu.
Hallitus

Os. 003, Helsinki
Kevätkokous la 14.3. klo 12, Uu-
denmaan aluetoimiston kokous-
tilat, Siltasaarenkatu 4, katutaso, 
Siltasaarenkatu 4, Helsinki. Esil-
lä sääntöjen määräämät asiat sekä 
muut esille tulevat asiat. Alustuk-
sen pitää toiminta-alueen päällikkö 
Vilppu Oikarinen. Kokouksen jäl-
keen ruokailu ravintola Sävelessä. 
 Tervetuloa!
Talvipäivät 21.–23.3., Tahko. Mat-
kaan lähdetään jo perjantaina 20.3. 
Osaston jäsenille varattu rajoitet-

tu määrä paikkoja. Lisätietoja ja 
ilmoittautumiset viimeistään la 
28.2. osaston puheenjohtajalta Jan-
ne Gren p. 050 4116240. Lisätieto-
ja myös osaston kotisivuilta http://
osasto003.rakennusliitto.net.
Hallitus

Os. 010, Tampere
Kevätkokous to 19.2. klo 18, osas-
ton kokoustilat, Sorinkatu 4A, 
Tampere. Esillä sääntöjen mää-
räämät asiat ja muut esille tulevat 
 asiat. Kalle Hyötynen pitää tilanne-
katsauksen. Kahvitarjoilu.  
Tervetuloa!
Hallitus

Os. 011, Tampereen 
maalarit ja mattomiehet
Kevätkokous ma 2.3. klo 17.30, 
 Sorinkatu 4 A, 1. krs, Tampere. 
Esillä sääntöjen määräämät asi-
at sekä muut esille tulevat asiat. 
 Kahvitarjoilu. Tervetuloa!
Hallitus

Os. 015, Turun kirvesmiehet
Kevätkokous ke 18.3. klo 18, Tu-
run aluetoimisto Uudenmaankatu 
6a, Turku. Esillä sääntöjen määrää-
mät asiat sekä muut esille tulevat 
asiat. Kahvitarjoilu. Tervetuloa!
Hallitus

Os. 016, Turku
Kevätkokous ti 24.3. klo 18, Turun 
aluetoimisto, Uudenmaankatu 6a, 
Turku. Esillä sääntöjen määräämät 
asiat sekä muut esille tulevat asiat. 
Tilannekatsauksen pitää toimitsija 
Juha Valonen. Kahvitarjoilu.  
Tervetuloa!
Hallitus

Os. 020, Hyrylä 
Kevätkokous ma 2.3. klo 17, Hy-
rylän Torppa, Koskelantie 4, Tuu-
sula. Esillä sääntöjen määräämät 
asiat sekä muut esille tulevat asiat.
Hallitus

Os. 022, Kerava
Toimihenkilöt 2015. Puheenjohtaja 
Jarmo Nieminen p. 050 375 8902, 
varapuheenjohtaja Heikki Haatai-
nen p. 040 825 6517, sihteeri/talou-
denhoitaja Atte Komulainen p. 0400 
639 576. Muut hallituksen jäsenet: 
Pentti Matveinen p. 040 522 4085, 
Pentti Piirainen p. 040 502 7506, 
Seppo Manninen p. 040 728 7035, 
Erkki Säkkinen p. 0400 925 171.
Kevätkokous ti 17.2. klo 18.30, 
 ravintola Vanha Veijari, Koivikon-

tie 10, Savio, Kerava. Esillä sääntö-
jen määräämät asiat sekä muut esil-
le tulevat asiat.
Hallitus

Os. 023, Tuusula
Kevätkokous pe 20.3. klo 18.30, 
ravintola Vanha Veijari, Koivikontie 
10, Kerava. Esillä sääntöjen mää-
räämät asiat sekä muut esille tule-
vat asiat. Osasto tarjoaa kokouk-
sen jälkeen pizzat. Ilmoittautumiset 
 viimeistään ke 18.3., Kai Tuomi  
p. 040 486 6255.
Hallitus

Os. 025, Kemi-Tornion  
maa- ja vesirakentajat
Kevätkokous la 14.3. klo 18, Mus-
tanparran Päämajaan, saunaosasto, 
Hallituskatu 6,Tornio. Esillä sään-
töjen määräämät asiat sekä muut 
esille tulevat asiat. Tarjolla olisi  
 kokouksen jälkeen saunomista ja 
syömistä. Tervetuloa!
Hallitus

Os. 027, Joensuu
Kevätkokous 26.2. klo 19, 
 Kerhohuone, Torikatu 5, Joensuu. 
Esillä sääntöjen määräämät asi-
at sekä muut esille tulevat asiat. 
 Tervetuloa!
Hallitus kokoontuu klo 18.
Perhehiihtokilpailut la 28.2. klo 
12 Lykylammen hiihtomajalla. 
Tyyli perinteinen. Sarjoja kaikille. 
Ilmoittautumiset kilpailupaikalla. 
Pakkasraja -17. Jäsenet perheineen 
Tervetuloa!
Urheilujaosto
Pilkkikilpailut la 7.3. klo 9, osas-
ton mökillä, Seitaranta. Ilmoittau-
tumiset paikanpäällä. Tarjolla kah-
via ja jotain purtavaa. Tervetuloa!
Hallitus

Os. 028, Varkaus
Kevätkokous ke 11.3. klo 18, 
 ravintola Amanda, Pirnankatu 4, 
Forum, Varkaus. Esillä sääntöjen 
määräämät asiat sekä muut esille 
tulevat asiat. Kahvitarjoilu.
Hallitus

Os. 032, Kitee
Kevätkokous la 21.2. klo 10, ra-
vintola Pivanka, Kesälahdentie 1, 
Kesälahti. Esillä sääntöjen määrää-
mät asiat sekä muut esille tulevat 
asiat. Tervetuloa!
Hallitus

Os. 041, Seinäjoki
Kuukausikokous ke 4.3. klo 19, 

osaston toimisto, Vapaudentie 32–
34, Seinäjoki. Käsitellään esille 
 tulevat asiat.
Hallitus

Os. 047, Lohja
Kevätkokous to 12.3. klo 18, osas-
ton toimitilat, Kauppakatu 8, Loh-
ja. Esillä sääntöjen määräämät asiat 
sekä muut esille tulevat asiat.
Hallitus

Os. 051, Jyväskylä
Kevätkokous ke 11.3. klo 18, Kes-
ki-Suomen aluetoimiston kokous-
tila, Yrjönkatu 30, Jyväskylä. Esil-
lä sääntöjen määräämät sekä muut 
esille tulevat asiat. Kahvitarjoilu. 
Tervetuloa!
Hallitus

Os. 052, Jyväskylän 
maalarit ja mattomiehet
Kevätkokous ke 4.3. klo 17.30, 
Keski-Suomen aluetoimisto, Yr-
jönkatu 30, Jyväskylä. Esillä sään-
töjen määräämät asiat sekä muut 
 esille tulevat asiat. Kahvitarjoilu. 
 Tervetuloa!
Hallitus

Os. 053, Oulu
Kevätkokous la 28.2. klo 13, 
 hotelli Cumulus, Kajaaninkatu 17, 
Oulu. Esillä sääntöjen määräämät 
asiat sekä muut esille tulevat asiat. 
Osasto tarjoaa kokoukseen osallis-
tujille lounaan.
Hallitus

Os. 075, Vaasan 
kirvesmiehet
Kevätkokous ke 4.3. klo 18, Poh-
janmaan aluetoimiston tilat, Pit-
käkatu 43, Vaasa. Esillä sääntöjen 
määräämät sekä muut esille tulevat 
asiat. Kokouksen jälkeen ruokailu. 
Kaikki jäsenet erittäin tervetulleita!
Hallitus

Os. 078, Hamina
Kevätkokous ke 4.3. klo 18, ra-
vintola Haminan Varuskuntakerho, 
Kadettikoulunkatu 3, Hamina. Esil-
lä sääntöjen määräämät asiat sekä 
muut esille tulevat asiat. Toiminta-
katsauksen pitää aluepäällikkö Kari 
Lapatto. Tarjolla on lämmintä ilta-
palaa. Tervetuloa kokoukseen osas-
ton toiminnan suuntaa linjaamaan!
Hallitus

Os. 083, Keuruu
Kevätkokous la 21.3. klo 13, Pap-
pilan Taverna, Kangasmannilantie 
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4, Keuruu. Esillä sääntöjen määrää-
mät asiat sekä muut esille tulevat 
asiat. Kokous aloitetaan lounaalla. 
Tervetuloa!
Hallitus

Os. 086, Kokkola
Talvipäivät 21.–23.3., Tahko. 
Osasto maksaa majoituksen 2hh/jä-
sen. Huonevarauksen ja matkan jä-
sen hoitaa itse. Lisätietoja Hannu 
Yli-Hukkala p. 0400 802 083.
Hallitus

Os. 091, Kuopio
Kevätkokous la 28.2. klo 10, ho-
telli Puijonsarvi, Minna Canthin-
katu 16, Kuopio. Esillä sääntöjen 
määräämät asiat sekä muut esille 
tulevat asiat. Tilannekatsauksessa 
esitellään OperaatioVakiduuni sekä 
eduskunta- ja liittokokousvaalieh-
dokkaita. Kokouksen jälkeen lou-
nas. Tervetuloa!
Kevätristeily 18.–19.4. Tallinnaan 
Baltic Qeenilla. Lähtö la 18.4. klo 
10, Kirkkokatu 1, klo 10.10 ABC 
Pitkälahti. Risteilyn hinta: A2-hy-
tissä 49 €/hlö, B2-hytissä 41 €/hlö, 
B4-hytissä 29 €/hlö (tarkoitettu nel-
jän hengen porukalle. Hyttejä va-
rattu 2 kpl). Ateriat laivalla: buffet-
päivällinen 33 €/hlö klo 17.30, aa-
miainen 10,50 €/hlö, lounasbuf-
fet 25 €/hlö, ateriapaketti 65,50 €/
hlö. Varaa ateriat ilmoittautuessasi! 
Matkalle vaaditaan voimassa ole-
va passi tai uudenmallinen, 1999 
jälkeen myönnetty, kuvallinen EU-
henkilökortti. Jäsenet voivat vara-
ta 2 paikkaa/jäsen. Ilmoittautumi-
set syntymäaikoineen viimeistään ti 
10.3., Jaakko Miettinen p. 044 585 
2651 mielellään tekstiviestinä tai 
jaakko.miettinen@luja.fi. Mukaan 
mahtuu 60 nopeinta!
Hallitus

Os. 095, Vaasa
Kevätkokous pe 6.3. klo 18, Koti-
rannan Työväentalo, Kustaalantie 
82, Vaasa. Esillä sääntöjen määrää-
mät asiat sekä muut esille tulevat 
asiat. Iltapala ja sauna. Tervetuloa!
Hallitus

Os. 100, Hämeenlinna
Jääkiekkolippuja entisille osasto 
46:n jäsenille otteluun HPK-Peli-
cans la 28.2. klo 17. Lippuja 30 kpl 
ja niitä saa puolituntia ennen otte-
lun alkua eteläpäädystä tai muu-
ten sovittuna aikana. Ilmoittautu-
miset viimeistään ma 23.2. klo 16 
jälkeen, Tapani Harju p. 040 715 
3826.
Hallitus

Os. 101, Porin maalarit ja 
mattomiehet
Kuukausikokous ti 17.2. klo 18, 
Satakunnan aluetoimisto, Liisan-
katu 18, Pori. Käsitellään esille 
 tulevat asiat.
Hallitus

Os.104, Helsingin asfaltti- 
ja pikimiehet
Kevätkokous to 12.3. klo 17, osas-
tojen Tiimitupa, Viides linja 3, Hel-

sinki. Esillä sääntöjen määräämät 
asiat sekä muut esille tulevat asiat. 
Kahvitarjoilu. Tervetuloa!
Kotisivut: www.pikimiehet.raken-
nusliitto.net
Hallitus

Os. 131, Rovaniemi
Kevätkokous pe 13.3. klo 18.30, 
Raksakellari, Korkalonkatu 18, Ro-
vaniemi. Esillä sääntöjen määrää-
mät asiat sekä muut esille tulevat 
asiat. Kahvitarjoilu.
Hallitus

Os. 150, Forssa
Pilkkikilpailut la 21.2. klo 9 
 Pyhäjärvellä. Lähtö Patasaaresta.
Kevätkokous to 5.3. klo 18.30, 
osaston toimisto, Hämeentie 18, 
Forssa. Esillä sääntöjen määrää-
mät sekä muut esille tulevat asiat. 
 Kahvitarjoilu. Tervetuloa!
Hallitus

Os. 159, Savonlinna
Osasto hankkii Smartum kult-
tuuri- ja liikuntaseteleitä max. 
5 kpl /jäsen, omakustannehinta on 
2,50 €/kpl. Tilaus maksetaan en-
nakkoon osaston tilille FI54 5651 
1320 0839 09. Setelit on lunastet-
tavissa kuittia vastaan Kevätkoko-
uksessa 17.3. tai tarvittaessa muu-
na aikana. Lisätietoja ja ennakkoti-
laukset viimeistään ti 28.2., Tapio 
Silvennoinen p. 050 411 6266.
Hallitus

Avd. 168, Vasa
Vårmöte ti 24.2. kl 18 vid Bygg-
nadsförbundet, Storalånggatan 43, 
Vasa. I mötet behandlar man stad-
geenliga ärenden, verksamhetsbe-
rättelse och beviljande av ansvars-
frihet åt styrelsen samt övriga ären-
den. Matservering.
Styrelsen

Os. 174, Karjaa
Kevätkokous to 19.2. klo 18, Työ-
väentalo, Kauppiaankatu 22 ,Kar-
jaa. Esillä sääntöjen määräämät 
asiat sekä muut esille tulevat asi-
at. Aluejärjestön edustaja mukana. 
Ruokatarjoilu. Tervetuloa!
Hallitus

Avd. 174, Karis
Vårmöte to 19.2. kl 18 i Folkets 
Hus, Köpmansgatan 22, Karis. Be-
handlas stadgeenliga ärenden samt 
övriga framkommande ärenden. 
Kretsorganisationens representant 
är med. Matservering. Välkommen!
Styrelsen

Os. 185, Toholampi
Kevätkokous to 19.2. klo 18, 
Minttutalo, Lampinte 3 D, Toho-
lampi. Esillä sääntöjen määräämät 
asiat sekä muut esille tulevat asiat. 
Kahvitarjoilu. Tervetuloa!
Hallitus

Os. 190, Lohja
Kevätkokous ti 14.3 klo 18, ravin-
tola Amarillo, kabinetti, Vihdinka-
tu 1, Lohja. Esillä sääntöjen mää-
räämät asiat sekä muut esille tule-

vat asiat. Kokoukseen osallistuville 
ruokatarjoilu. Tervetuloa!
Hallitus

Os. 200, Tunturi-Lappi
Kevätkokous la 21.2. klo 14, 
 ravintola Pub 65, Jokijalantie 65, 
Kolari. Esillä sääntöjen määräämät 
asiat sekä muut esille tulevat asiat.
Hallitus

Os. 206, Juva
Kevätkokous su 1.3. klo 17, Kan-
nashovi, Taipaleentie 10, Juva. 
Esillä sääntöjen määräämät asiat 
sekä muut esille tulevat asiat.  
Tervetuloa!
Hallitus

Os. 210, Meri–Lappi
Kevätkokous la 7.3. klo 14, hotelli 
Merihovi, Lokki-kabinetti, Keskus-
puistokatu 6-8, Kemi. Esillä sään-
töjen määräämät asiat sekä muut 
esille tulevat asiat. Paikalla alue-
toimitsija Ilpo Hiltula. Kokouksen 
jälkeen osallistujille tarjotaan kah-
vit ja pientä purtavaa. Joukolla mu-
kaan päättämään ja keskustelemaan 
tärkeistä asioista!
Hallitus

Os. 236, Kangasala
Kevätkokous ti 17.2. klo 17, 
Tredun Kangasalan toimipisteen ra-
vintola Eveliina, Sahalahdentie 22, 
Kangasala. Aloitetaan ruokailulla. 
Kokous alkaa klo 18. Esillä sääntö-
jen määräämät asiat sekä muut esil-
le tulevat asiat. Tilannekatsauksen 
pitää Rakennusliiton puheenjohtaja 
Matti Harjuniemi. Tervetuloa!
Hallitus

Os. 240, Juankoski
Kevätkokous pe 20.2. klo 18.30, 
Pohjois-Savon seudun OP:n ker-
hohuone, Juankoskentie 18, Juan-
koski. Esillä sääntöjen määräämät 
asiat sekä muut esille tulevat asiat. 
 Tervetuloa!
Hallitus

Os. 244, Kurikka
Kevätkokous pe 20.2. klo 18.30, 
Keskuspuistikko 32, Kurikka. 
 Esillä sääntöjen määräämät asiat 
sekä muut esille tulevat asiat.
Hallitus

Os. 265, Vantaa
Kevätkokous ti 3.3. klo 18, 
 Puistokulma, Talkootie 4, Tikkuri-
la. Esillä sääntöjen määräämät asi-
at sekä muut esille tulevat asiat. 
 Kahvitarjoilu.
Hallitus

Os. 311, Siilinjärvi 
Kevätkokous la 21.2. klo 13, ra-
vintola Old Fox, Sorakuja 2, Siilin-
järvi. Esillä sääntöjen määräämät 
asiat sekä muut esille tulevat asiat. 
Osasto tarjoaa kokoukseen osallis-
tujille lounaan. Tervetuloa!
Hallitus

Os. 318, Kiuruvesi
Kevätkokous ti 17.2. klo 18, 
 Puistonkulma, kokoustilat, Asema-

tie 16, Kiuruvesi. Esillä sääntöjen 
määräämät asiat sekä muut esille 
tulevat asiat. Kahvitarjoilu!
Hallitus

Os. 339, Ikaalinen
Kevätkokous su 22.2. klo 13, ST1 
Sammi, Kolmostie 670, Ikaalinen. 
Esillä sääntöjen määräämät asiat 
sekä muut esille tulevat asiat.
Hallitus

Os. 349, Matinkylä
Kevätkokous ma 9.3. klo 19, Ma-
tinkylän Pirtti, Keskipäivänkuja 4, 
Espoo. Esillä sääntöjen määräämät 
asiat sekä muut esille tulevat asiat.
Hallitus

Os. 354, Sodankylä
Kevätkokous su 22.2. klo 18, osas-
ton toimisto, Kitisenrannan kou-
lu, Vasantie 11, Sodankylä. Esil-
lä sääntöjen määräämät asiat sekä 
muut esille tulevat asiat.
Hallitus

Os. 390, Helsingin 
putkimiehet ja -asentajat
Kevätkokous ti 24.2. klo 16, osas-
ton toimitila, Viides linja 3, Helsin-
ki. Esillä sääntöjen määräämät asiat 
sekä muut esille tulevat asiat. Ajan-
kohtaisista asioista kertomassa toi-
mitsija Niko Räsänen. Pullakahvi-
tarjoilu. Tervetuloa!
Hallitus

Os. 391, Turun putkimiehet 
ja -eristäjät
Kevätkokous to 26.3. klo 17, Tu-
run aletoimiston alakerta, Uuden-
maankatu 6a, Turku. Esillä sään-
töjen määräämät asiat sekä muut 
 esille tulevat asiat. Kokouksessa 
kakkukahvitarjoilu.
Hallitus

Os. 392, Tampereen 
putkimiehet ja -eristäjät
Pilkkikilpailut la 28.2. Lähtö klo 
7 Virastotalolta, Uimalankatu 1, 
Tampere. Palkinnot ovat perintei-
set ja paistamme myös makkarat. 
Kaikki joukolla mukaan!
Hallitus

Os. 397, Hämeenlinnan 
putkimiehet ja -eristäjät
Kevätkokous ti 17.2. klo 18, 
 hotelli Cumulus Hämeenlinna, 2. 
krs, kokoustilat, Raatihuoneenka-
tu 16, Hämeenlinna. Esillä sääntö-
jen määräämät asiat sekä muut esil-
le tulevat asiat. Kokouksen jälkeen 
ruokailu.
Hallitus

Os. 402, Vaasan 
putkimiehet
Kuukausikokous ke 18.2. klo 18, 
Pohjanmaan aluetoimiston tilat, 
Pitkäkatu 43, Vaasa. Käsitellään 
esille tulevat asiat. Tervetuloa!
Hallitus

Os. 404, Porin putkimiehet 
ja -eristäjät
Urakanmittauskurssi la 28.2. klo 
10, WinNovan tilat, Mekaanikon-
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RAKENNUSLIITON  
JULISTAMAT SAARROT
Tarkemmat tiedot 
löytyvät internetistä
http://rakennusliitto.fi/saarrot
VOIMASSAOLEVAT:
•	 Aiari Grupp Oü
•	 AJE Ehitüs Oü
•	 Alfaport Grupp Oü
•	 Alnar Järvi Oü
•	 ”Artexx” Steplewski Artur
•	 A-ryhmä Asennus Oy
•	 Oy Aureli Ltd

SaarroT

onnea

KuolleiTa

tie 2, ovi C 15, Pori. Kesto noin 4 
tuntia. Vetäjänä toimii neuvotte-
lupäällikkö Kimmo Palonen. Mu-
kaan mahtuu 18 henkilöä. Kurssi 
on maksuton. Ilmoittautumiset vii-
meistään su 22.2., osaston sihteeri 
p. 044 527 9917.
Kevätkokous ke 18.3. klo 18, ra-
vintola Liisanpuisto, Liisankatu 20, 
Pori. Esillä sääntöjen määräämät 
asiat sekä muut esille tulevat asiat. 
Tervetuloa!
Hallitus

Os. 416, Virrat
Kevätkokous to 19.2. klo 18, kah-
vila-konditoria Marjaana, Keskus-
tie 6, Virrat. Esillä sääntöjen mää-
räämät asiat sekä muut esille tule-
vat asiat.
Perinteinen kevätristeily 14.–15.5. 
Viking Line Grace -aluksella. Mat-
kan omavastuuhinta 50 €/hlö. Matka 
sisältää kuljetuksen, A2-hytin, aami-
aisen ja buffet-päivällisen. Lisätieto-
ja ja ilmoittautumiset viimeistään pe 
10.4., Tero p. 0500 649 275.
Hallitus

Os. 441, Mäntyharju
Kevätkokous to 12.3. klo 18, Män-
tyharjun ABC:n kabinetti, Pentin-
polku 2, Mäntyharju. Esillä sääntö-
jen määräämät asiat sekä muut esil-
le tulevat asiat.
Hallitus

Os. 541, Tampereen 
maanrakentajat
Kevätkokous ti 17.2. klo 17, Hä-
meen alueen Tampereen toimiston 
kokoustilat, Sorinkatu 4 B, Tampe-
re. Esillä sääntöjen määräämät asi-
at sekä muut esille tulevat asiat. 
 Kahvitarjoilua. Tervetuloa!
Hallitus

Os. 542, Jyväskylä
Kevätkokous la 14.3. klo 15, 
IKH:n tilat, Vasarakatu 27. Esil-
lä sääntöjen määräämät asiat sekä 
muut esille tulevat asiat. Kokouksen 
jälkeen sauna, myös eläkeläiset.
Pilkkikilpailut la 7.3 Liekkilam-
mella. Kokoontuminen klo 9 Liek-
kilässä Vaajakoskella. Tervetuloa.
Hallitus

Os. 459, Vantaa
Kevätkokous pe 27.2. klo 18, Puis-
tokulma, Talkootie 4, Vantaa. Esil-
lä sääntöjen määräämät asiat sekä 
muut esille tulevat asiat. Kokouk-
sen alussa ruokailu. Tervetuloa!
Hallitus

Os. 475, Nilsiä
Kevätkokous la 21.2. klo 13, 
 Mantun talo, Mantunsuora, Nilsiä. 
Esillä sääntöjen määräämät asiat 
sekä muut esille tulevat asiat.
Hallitus

Os. 489, Oulun maa- ja 
vesirakentajat
Kevätkokous la 14.3. klo 12, 
 Oulun aluetoimiston kokoushuo-
ne, Rautatienkatu 40, Oulu. Esil-
lä sääntöjen määräämät asiat sekä 
muut esille tulevat asiat. Kokouk-

sen jälkeen ruokailu. Tervetuloa!
Hallitus

Os. 496, Parikkala
Kevätkokous ke 25.2. klo 18, ho-
telli Lohikontti, Melkoniementie 2, 
Särkisalmi. Esillä sääntöjen mää-
räämät asiat sekä muut esille tule-
vat asiat.
Hallitus

Os. 546, Mikkelin 
maarakentajat
Kevätkokous a 28.2. klo 18, Sokos 
hotelli Vaakuna, Porrassalmenka-
tu 9, Mikkeli. Esillä sääntöjen mää-
räämät asiat sekä muut esille tule-
vat asiat.
Hallitus

Os. 579, Kouvolan 
putkimiehet ja -eristäjät
Kevätristeily 25.–26.4. Tallinnaan, 
Baltic Queen. Linja-auto lähtee la 
25.4. klo 14.30 Kouvolasta ja klo 
14.45 Kuusankoskelta. Paluu lähtee 
su 26.4. klo 12.30 Tallinnasta.
Risteily sisältää: majoituksen kah-
den hengen hytissä sekä Buffet-päi-
vällisen. Hinta jäsen ja avec 25 €/
hlö. Sitovat ilmoittautumiset vii-
meistään su 8.3. Kai Korhoselle p. 
040 541 2960. Maksut viimeistään 
ti 31.3. osaston tilille FI 35 8000 
1001 4304 62.
Hallitus

Os. 586, Muijala
Kevätkokous su 8.3. klo 16, Nei-
donkeitaan kokoustila, Runokatu 1, 
Lohja. Esillä sääntöjen määräämät 
asiat sekä muut esille tulevat asiat. 
Kahvitarjoilu.
Hallitus

Os. 601, Helsingin muurarit
Kevätkokous ke 25.3. klo 17, ra-
vintola Provinssi, Korvatunturin-
tie 2, Mellunmäki, Helsinki. Esil-
lä sääntöjen määräämät asiat, pää-
tetään Suonionkadun osakkeen 
myynnistä sekä muut esille tule-
vat asiat. Ruokatarjoilun vuoksi il-
moittautumiset viimeistään ti 24.3., 
 Esko Karhu p. 040 743 5689.
Hallitus

Os. 603, Turun muurarit
Kevätkokous ke 25.2. klo 18, Tu-
run aluetoimiston kokoustila, Uu-
denmaankatu 6a. Esillä sääntöjen 
määräämät asiat sekä muut esille 
tulevat asiat.
Hallitus

Os. 608, Tampereen 
muurarit
Muurarien talvipäivät 7.–8.3. 
kuntoutuskeskus Apila, Reuman-
tie 6, Kangasala. Ilmoittautumiset 
ruokailuihin viimeistään ma 16.2., 
Pertti Salo p. 040 729 7989 tai Ve-
li-Matti Vimpeli p. 0400 625 661.
Neuvottelukokous la 7.3. klo 15.30 
Kuntoutumiskeskus Apilassa. Muu-
rarit, laattamiehet ja rapparit kaik-
ki mukaan!
Hallitus

85 vuotta
Tarvainen Ahti Kullervo 15.1., 
Hyvinkää
Os. 042, Hyvinkää

70 vuotta
Sudensalmi Paavo Asser 26.1., 
Lappeenranta.
Os. 033, Lappeenranta

65 vuotta
Laakkonen Reijo 21.1., Naantali.
Os. 018, Turun sementtimiehet

60 vuotta
Takkinen Jari Martti Kalevi 
14.2., Helsinki.
Os. 390, Helsingin putkimiehet ja 
-eristäjät

Alalauri Seppo
Osastomme pitkäaikainen jäsen 
Seppo Alalauri kuoli 29.12.2014. 
Hän oli syntynyt 30.8.1952 ja liit-
tynyt Rakennusliiton jäseneksi 
1.7.1971.
Muistoa kunnioittaen
Os. 102, Oulun maalarit

Jehkonen Eino
Osastomme pitkäaikainen jäsen Ei-
no Jehkonen kuoli 14.12.2014. Hän 
oli syntynyt 14.4.1931 ja liittynyt 
Rakennusliiton jäseneksi 1.1.1960.
Muistoa kunnioittaen
Os. 022, Kerava

Laine Ismo Lauri Kalevi
Osastomme pitkäaikainen jä-
sen Ismo Lauri Kalevi Laine kuo-
li 23.1.2015. Hän oli syntynyt 
23.8.1947 ja liittynyt Rakennuslii-
ton jäseneksi 16.6.1983.
Muistoa kunnioittaen
Os. 100, Hämeenlinna

Tamminen Arvo Johannes
Osastomme pitkäaikainen jäsen 
Arvo Johannes Tamminen kuo-
li 31.12.2014. Hän oli syntynyt 
11.1.1925 ja liittynyt Rakennuslii-
ton jäseneksi 1.10.1946.
Muistoa kunnioittaen
Os. 608, Tampereen muurarit

•	 Autlan Projekt Oü
•	 Balticale Oü
•	 Betamer Eesti Oü
•	 Carinaland Oü
•	 Concord Group Oü
•	 DED Kompanii Oü
•	 Dedas Oü
•	 Degtab Oü
•	 Detroit Oü
•	 Edmonton Oü
•	 Efira Invest Oü
•	 Egerton Oü
•	 Ehiter Arendus Oü
•	 Eikner Oü
•	 Elkotek Oy
•	 Enner Ehitus Oü
•	 Enta Ehitus Grupp Ou
•	 Etelä-Suomen kiinteistö ja 

autohuolto Oy
•	 EU Finnes
•	 Eurobuild Group Oü
•	 Europe Ehitüs Oü
•	 Eu Steinbau Oy
•	 Faskom Oy
•	 Fatmus Ehitus Oü
•	 Feluko Oü
•	 FHU ”PM-BUD”
•	 Fin Purkajat Oy
•	 Fincity Oü
•	 Finlandia-Maalaus ja Målning Ky
•	 Garantmeister Oü
•	 Gorol-Bud Oy
•	 GS Invest Oü
•	 Harald Power
•	 Harts Ehitus Oü
•	 Hausland Oü
•	 Helmhold Oü
•	 Henno-Invest Ltd Oy
•	 Hordinal Oü
•	 Idc Budownictwo
•	 Indiman Oy
•	 Individuali imone ”Suvireta”
•	 Kalma Ehitus
•	 Keskustan Talexi & Tar Oy
•	 Lemamaks Ehitus Oü
•	 Leviehitus Oü
•	 Link Star Grupp Oü
•	 Marsalis-Ehitus Oü
•	 Mattic Oü
•	 Mauneks Oü
•	 Maximum Group Ou
•	 Miedzynarodowny Serwis 

Budowlany MSB Sp. z.o.o.
•	 Multimaaler Oü
•	 My Property Oy
•	 4 Naela Oü
•	 Naabob Ehitus Oü
•	 Navero Oy
•	 Offwall Oy
•	 Olster Grupp Oü
•	 OPNG Linnaarenduse Oü
•	 Orasgrupp Oü
•	 PG Ehitus Oü
•	 Pirita Laevad as
•	 Piva Kivi Oü
•	 Prelia Grupp Oü
•	 Primebygg Oü
•	 Proberto Oü
•	 Projekt 10 Oü
•	 Prolainer Oü
•	 Prostein Oü
•	 Putki Service Oy
•	 Rakennusexpertit JKL
•	 Rakennus Kultti Oy
•	 Rakennusyhtiö Muhonen Oy
•	 Rakso Oü
•	 Ravent Team Oü
•	 Rees Rakendus Oü
•	 Rekrum Oy Ab
•	 Rentaworker Oü
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lomia•	 Rimatex Oy
•	 Roiha Oy
•	 Satakunnan Laaturakennus Oy
•	 Satikuti Invest Oü
•	 Savega AS
•	 Scantrim Oy
•	 Sia Intertech
•	 Siivous-Expertit Osuuskunta
•	 Slovax s.r.o
•	 Spectra Holding Oü
•	 Stabil Group Oy
•	 Stabil Project Oü
•	 Stadirak Oy
•	 Suomen Lujatyö Oy
•	 Sven Trading Ltd
•	 Targe Ehitus

•	 Tasokas Oü
•	 Telineservice Oü
•	 TG Kattomiehet tmi
•	 Tiit Tamme
•	 Tonu Ehitus Oü
•	 T-Tarvike Oy
•	 Triaad Grupp Oü
•	 Ultraserv Oü
•	 Unimaster Oü
•	 Vahotek Oy
•	 Vartix
•	 Ventago Oü
•	 Vimeco Oy
•	 Windrox Grupp AS
•	 VR Track Oy

PILKKIKISAT
Tampereen seutu

Kaikille avoimet pilkkikisat, johon voi osallistua koko perhe.

Aika: la 28.2. klo 9–14
Paikka: Teiskon Tervalahti, kilpailualueelle tarkemmat opasteet loppumatkalla.
Sarjat:  miehet, naiset ja nuoret alle 17-vuotiaat
 Paikalla ratkotaan myös osastojen 10 ja 11 jäsenten paremmuus.
Osallistumismaksu: 20 €/hlö ja nuoret alle 17-vuotiaat 15 €/hlö, Maksetaan tilille:  
 FI38 5730 0820 0958 63, viite 1371, sekä osallistujien nimet maksun tiedot  
 kohtaan. Ilmoittautumisesta paikan päälle peritään 5 €:n lisämaksu.
 Osastot 10 ja 11 palauttavat osallistumismaksun jäsenilleen paikan päällä.

Sitovat ilmoittautumiset viimeistään 25.2., 
kisavastaava Altti Toivonen p.0400 644 237 tai altti.toivonen12@gmail.com.

Tarjolla on tietysti makkaraa, kahvia ja kuumaa mehua.

Järjestäjänä: Tampereen Seudun Selkäyhdistys

VALTAKUNNALLINEN MAANRAKENTAJIEN
TAPAAMINEN OULUSSA
Aika: 11.–12.4., tilaisuus alkaa la 11.4.klo 10.
Paikka: Original Sokos Hotel Arina, Pakkahuoneenkatu 16, Oulu
Ohjelma: Veroasiantuntija Jorma Laine kertoo verotukseen liittyvistä asioista.  
 Työkoneista liikenteessä puhuu vanhempi konstaapeli Jani Yli-Anttila.  
 Työehtotoimitsija Matti Korhonen kertoo tes-työryhmien tilanteesta.  
 Tilaisuus on tarkoitettu maanrakennusalalla työskenteleville Rakennusliiton  
 jäsenille. 
Hinta: Osallistumismaksu on 75 €/huone yhden ja 90 €/huone kahden hengen  
 huoneessa. Hintaan sisältyy lounas ja kahvi molempina päivinä. 
 Majoitukset maksetaan suoraan hotelliin. 

Ilmoittautumiset viimeistään ke 11.3., Oulun aluetoimisto/Pirjo-Liisa Nyman
pirjo-liisa.nyman@rakennusliitto.fi tai p. 020 690 249.

VALTAKUNNALLINEN AJONEUVONOSTURIN-
KULJETTAJIEN TAPAAMINEN TURUSSA

Aika: 25–26.4., tilaisuus alkaa la 25.4. klo 10.
Paikka: Break Sokos Hotel Caribia, Kongressikuja 1, Turku
Ohjelma: Aluehallintoviraston työsuojelutarkastaja Timo Penttinen esittelee nostoyön  
 turvallisuusmääräyksiä. Työehtotoimitsija Matti Korhonen kertoo tes-työryh- 
 mien  tilanteesta.  
 Tilaisuus on tarkoitettu Rakennusliittoon kuuluville ajoneuvonosturin, kurot- 
 tajan ja nostokoriauton kuljettajille. 
Hinta: Osallistumismaksu on 104 €/huone yhden ja 129 €/huone kahden hengen  
 huoneessa. Hintaan sisältyvät aamiaiset, lounaat ja kahvit molempina  
 päivinä. Majoitukset maksetaan suoraan hoteliin. 
Ilmoittautumiset viimeistään ke 25.3., Turun aluetoimisto/Kristiina Lankosaari 
kristiina.lankosaari@rakennusliitto.fi tai p. 040 705 9472

HYVINVOINTILOMIEN ELÄKELÄISTEN
LOMAJAKSOT 2015

Lomakeskus Huhmari
83700 Polvijärvi (Joensuu)
www.lomakeskushuhmari.com

Lomakeskus Huhmari sijaitsee Höytiäisen rannalla, Huhmarisvaaran kainalossa 
Pohjois-Karjalassa. Täysihoitoloma sisältää: aamiaisen, lounaan, päivällisen ja 
lomaohjauksen. 
 

Lomajaksot   Hakuaika päättyy Omavastuu/hlö
13.–18.4.2015 Täydellä sydämellä  31.3.2015  100 €
14.–19.9.2015 Oloneuvokset lomalla  5.6.2015  100 €
7.–12.12.2015 Tanssien hyvälle mielelle  31.8.2015  100 €

Lomakoti Lomapirtti
Uistinkuja 6, 76100 Pieksämäki, p. 040 731 9062
www.lomapirtti.fi

Lomapirtti sijaitsee Pieksämäen kaupungissa. Täysihoitoloma sisältää: aamiaisen, 
lounaan, päivällisen ja lomaohjauksen. Lomalaisilta edellytetään omatoimista selviyty-
mistä ruokailusta, peseytymisestä, pukeutumisesta ja lääkkeiden ottamisesta.
Virkistysviikko  Hakuaika päättyy Omavastuu/hlö
1.–6.6.2015  27.2.2015  90 €

Lomalaisten valinnassa noudatetaan STM:n ja RAY:n ohjeita. Täytä hakemus huolella, 
puutteellisia hakemuksia ei käsitellä. Merkitse hakukaavakkeeseen seikat, jotka toivot 
huomioitavan lomakohteessa (pyörätuoli, rollaattori jne.). 

Sähköisen lomahakemuksen voit täyttää myös Hyvinvointilomien kotisivujen kautta 
www.hyvinvointilomat.fi

Lomahakemukset palautetaan osoitteella:
Rakennusliitto, lomavastaava, PL 307, 00531 Helsinki

LIITON VETERAANILOMAT 2015

Rakennusliitto järjestää kolme (3) viikon kestoista veteraanilomaa vuosittain. Lomat on 
kiintiöity alueittain ja ne järjestetään Härmän Kylpylässä ja Hotelli Siikarannassa. 

Lomat on tarkoitettu vapaajäsenyyden saavuttaneille yli 30 vuotta jäseninä olleille 
eläkkeellä oleville jäsenille, jotka eivät aiemmin ole vastaavaa lomaa käyttäneet. 
Hakukaavakkeen saat aluetoimistosta, lomavastaavalta p. 020 774 3012 tai liiton 
nettisivuilta. 

Hyväksytyille lomalaisille lähetetään kutsukirje noin kuukautta ennen lomaa.

Palautus osoitteella:
Rakennusliitto, lomavastaava, PL 307, 00531 Helsinki

Härmän Kylpylä 6.–12.4.2015

Lomalle voivat hakea Keski-Suomen, Hämeen, Itä-Suomen, Pohjanmaan, Kainuun, 
Lapin ja Oulun alueen veteraanijäsenet. Veteraanille lomaviikko on maksuton. Mukaan 
tuleva puoliso, ystävä tai avustaja maksaa lomasta 320 €. Matkakuluista vastaa jokai-
nen lomalainen itse. Hakuaika päättyy 28.2.2015.

Hotelli Siikaranta 25.–31.5.2015

Lomalle voivat hakea Uudenmaan, Keski-Suomen, Hämeen, Itä-Suomen, Kymen, 
Satakunnan ja Turun alueen veteraanijäsenet. Veteraanille lomaviikko on maksuton. 
Mukaan tuleva puoliso, ystävä tai avustaja maksaa lomasta 370 €. Matkakuluista 
vastaa jokainen lomalainen itse. Hakuaika päättyy 28.3.2015.

Hotelli Siikaranta 7.–13.9.2015

Lomalle voivat hakea Uudenmaan, Keski-Suomen, Hämeen, Kymen, Satakunnan ja 
Turun alueen veteraanijäsenet. Veteraanille lomaviikko on maksuton. Mukaan tuleva 
puoliso, ystävä tai avustaja maksaa lomasta 370 €. Matkakuluista vastaa jokainen 
lomalainen itse. Hakuaika päättyy 31.7.2015.
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HYVINVOINTILOMIEN TYÖTTÖMIEN
PUHTIA ARKEEN -LOMAJAKSOT 2015

Lomakeskus Huhmari
83700 Polvijärvi (Joensuu)
www.lomakeskushuhmari.com

Lomakeskus Huhmari sijaitsee Höytiäisen rannalla, Huhmarisvaaran kainalossa 
Pohjois-Karjalassa. Täysihoitoloma sisältää: aamiaisen, lounaan, päivällisen ja lomaohja-
uksen. Matkakuluista ja mahdollisten retkien kustannuksista lomalaiset vastaavat itse.
 
Lomajakso Hakuaika päättyy Omavastuu aikuiselta 
5.–10.10.2015 12.6.2015  50 €/hlö
2.– 7.11.2015 24.7.2015  50 €/hlö

Lomalaisten valinnassa noudatetaan STM:n ja RAY:n ohjeita. Täytä hakemus huolella, 
puutteellisia hakemuksia ei käsitellä. Sähköisen lomahakemuksen voit täyttää myös 
Hyvinvointilomien kotisivujen kautta www.hyvinvointilomat.fi 

Lomahakemukset palautetaan osoitteella:
Rakennusliitto, lomavastaava, PL 307, 00531 Helsinki

HYVINVOINTILOMIEN LAPSIPERHEIDEN
LOMAJAKSOT 2015

Lomakeskus Huhmari
83700 Polvijärvi (Joensuu)
www.lomakeskushuhmari.com
Lomakeskus Huhmari sijaitsee Höytiäisen rannalla, Huhmarisvaaran kainalossa 
Pohjois-Karjalassa. 
Täysihoitoloma sisältää: aamiaisen, lounaan, päivällisen ja lomaohjauksen.
 

Joululoma
22.–7.12.2015 11.9.2015  100 €/aikuinen/alle 16-vuotiaat maksutta

Salosaaren lomakylä
Halkoniementie 88, 17200 Vääksy, p. 044 076 6961
www.salonsaari.com

Salosaaren Lomakylä sijaitsee Asikkalan kunnassa Päijänteen rannalla. 
Täysihoitoloma sisältää: aamiaisen, lounaan, päivällisen ja lomaohjauksen. 
Vekaraviikko Hakuaika päättyy Omavastuu 
29.6.–4.7.2015 20.3.2015  100 €/aikuinen/alle 16-vuotiaat maksutta

Urheiluopisto Kisakeskus
Kullaanniemi 220, 10420 Pohjankuru
www.kisakeskus.fi
Kisakeskus on luonnonläheistä liikuntaa monipuolisesti tarjoava urheiluopisto Länsi-
Uudellamaalla, Raaseporin kaupungissa, Pohjan alueella. Kisakeskus sijaitsee kauniin 
luonnon keskellä, Kullaanjärven rannalla. 
Täysihoitoloma sisältää: aamiaisen, lounaan, päivällisen ja lomaohjauksen.
Liikuntaviikko Hakuaika päättyy Omavastuu 
27.7.–1.8.2015 30.4.2015  100 €/aikuinen/alle 16-vuotiaat maksutta

Lomalaisten valinnassa noudatetaan STM:n ja RAY:n ohjeita. Täytä hakemus huolella, 
puutteellisia hakemuksia ei käsitellä. Huom! Myös lasten henkilötunnus on oltava 
hakemuksessa täydellisesti. Sähköisen lomahakemuksen voit täyttää myös Hyvinvointi-
lomien kotisivujen kautta www.hyvinvointilomat.fi

Matkakuluista ja mahdollisten retkien kustannuksista lomalaiset vastaavat itse.
Lomahakemukset palautetaan osoitteella:
Rakennusliitto, lomavastaava, PL 307, 00531 Helsinki

Kuntoutus Peurunka järjestää yhteistyössä Kansaneläkelaitoksen 
ja Rakennusliiton kanssa valtakunnallisesti työkykyä ylläpitävän ja 
parantavan kuntoutuksen (TYK). Kurssin kesto on 33 vrk.

Tämän kuntoutuksen (TYK) tavoitteena on edistää osallistujien 
työ- ja toimintakykyä sekä mahdollistaa työssä jatkaminen.

Kuntoutus on tarkoitettu rakennustyöntekijöille, joiden työ-
suhde on voimassa.

Kurssille hakeutuminen tapahtuu oman paikkakunnan Kelan 
paikallistoimiston kautta, joka tekee hakijoista myös kuntou-
tuspäätökset. Kurssille otetaan 8 kuntoutujaa. Kurssille hakeu-
tuessa tarvitaan voimassaoleva lääkärin B-lausunto. Kurssi on 
osallistujille maksuton ja Kela maksaa kuntoutusjakson ajalta 
kriteerinsä mukaisesti kuntoutusrahaa.

Yhteyshenkilönä Peurungassa lisätietoja antaa asiakkuuspääl-
likkö Jarna Ahonen, puh. 020 751 6401, 
etunimi.sukunimi@peurunka.fi

Peurungantie 85, 41340 Laukaa
puh. 020 751 601 www.peurunka.fi

Selvitysjakso
5.10.-16.10.2015

Valmennusjaksot
5.4.-15.4.2016

17.10.-21.10.2016
15.3.-19.3.2017

RAKENTAJIEN TYK-KURSSI 60763

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

ILMOITUS JÄSENMAKSUN VAPAUTUSTA VARTEN         ANMÄLAN OM BEFRIELSE FRÅN MEDLEMSAVGIFT

Nimi / Namn     ______________________________________________ Hetu / Personbeteckning _________________

Osoite (jos on muuttunut)/ Adress (om den har ändrats)__________________________________________________________________________

Puhelin / Telefon ______________________
Olen ollut ajalla / Jag har under tiden varit
_____/_____20____   -   _____/_____20____ TYÖTÖN  (ei oikeutta ansiosidonnaiseen pvrahaan) / ARBETSLÖS (inte rätt till inkomstdagpenning)
_____/_____20____   -   _____/_____20____ SAIRAS / SJUK 
_____/_____20____   -   _____/_____20____ OPISKELIJA / STUDERANDE 
_____/_____20____   -   _____/_____20____ ASEVELVOLLINEN / VÄRNPLIKT
_____/_____20____   -   _____/_____20____ ÄITIYSLOMALLA / MODERSKAPSLEDIG
_____/_____20____   -   _____/_____20____ ISYYSLOMALLA / FADERSKAPSLEDIG 
_____/_____20____   -   _____/_____20____ HOITOVAPAALLA / VÅRDLEDIG
_____/_____20____   -   _____/_____20____ OMAISHOITAJANA /NÄRSTÅENDEVÅRDARE 
_____/_____20____   -   _____/_____20____ MUU SYY__________________________ / ANNAN ORSAK__________________________

_____________________________ ____________________________________________
Päiväys / Datum    Allekirjoitus / Underteckning  
HOIDA VAPAAILMOITUKSET NELJÄNNESVUOSITTAIN! (3kk:n jaksoissa, tammi–maaliskuu, huhti–kesäkuu, heinä–syyskuu, loka–joulukuu) 
PALAUTA ILMOITUS JA PYYDETYT LIITTEET OSOITTEELLA: Rakennusliitto ry, PL 134, 70101 Kuopio.
SKÖT OM ANMÄL EN GÅNG PER KVARTAL! (3 månaders perioder, januari–mars, april–juni, juli–september, oktober–december) 
RETURNERA ANMÄLAN SAMT BILAGOR TILL: Byggnadsförbundet rf, PB 134,70101 Kuopio.

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

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

Päivärahakemusten postitusosoite:
Rakennusalan työttömyyskassa
PL 135, 70101 Kuopio

Palvelunumerot:
Työttömyyskassa  020 690 230 
Takaisinperintä  020 690 250
Jäsenasiat  020 690 231
Palveluaika ma-to klo 8.30–16.00 ja
pe klo 9.00–15.30
Palvelunumeroihin soittaminen maksaa lankapuhe-
limesta soitettaessa liittymäsopimuksen mukaisen 
paikallisverkkomaksun verran ja matkapuhelimesta 
soitettaessa matkapuhelinmaksun verran.

eAsioinnissa voit täyttää ansiopäivärahahakemuk-
sesi 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.

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

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

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

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

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

Häme/03
Hämeenlinnan toimisto
Birger Jaarlinkatu 18 B,
13100 Hämeenlinna
TES-asiat 020 690 324
Tampereen toimisto
Sorinkatu 4, 33100 Tampere
TES-asiat 020 690 324

Itä-Suomi/04
Joensuun toimisto
Torikatu 30, 80100 Joensuu
TES-asiat 020 690 246
Mikkelin toimisto
Porrassalmenkatu 13, 50100 Mikkeli
TES-asiat 020 690 246
Kuopion toimisto
Kirkkokatu 1, 70100 Kuopio
TES-asiat  020 690 246

Kainuu/10
Pohjolankatu 28 A, 87100 Kajaani
TES-asiat 020 690 325

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

Kymi/06
Kouvolan toimisto 
Salpausselänkatu 60 C, 45100 Kouvola
TES-asiat 020 690 246

Lappi/13
Kemin toimisto 
Keskuspuistokatu 50, 94100 Kemi
TES-asiat 020 690 325
Rovaniemen toimisto 
Maakuntakatu 15, 96100 Rovaniemi
TES-asiat 020 690 325

Oulu/14
Rautatienkatu 40, 90120 Oulu
TES-asiat 020 690 325

Pohjanmaa/05
Pitkäkatu 43, 65100 Vaasa
TES-asiat 020 690 325

Satakunta/07
Liisankatu 18, 28100 Pori
TES-asiat 020 690 324

Turku/09
Uudenmaankatu 6 a, 20500 Turku
TES-asiat 020 690 324

Uusimaa/01
Siltasaarenkatu 4, 00530 Helsinki
TES-asiat 020 690 245
Lahden toimisto
Hämeenkatu 32, 15140 Lahti
TES-asiat  020 690 324

Toimistojen yhteystiedot:
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osittainenkin palkanmaksu tai muu vastike 
estää päivärahan saamisen pakkaspäiviltä. 
Palkan osalta on huomattava, että jo kah-

den tunnin ajalta maksettu odotusajan palkka vie 
oikeuden työttömyyspäivärahaan kyseiseltä päi-
vältä. Olisi hyvä, että pakkaspäivien toteaminen 
voitaisiin sopia siten, että turhat työpaikalle tule-
miset pakkaspäivinä voitaisiin välttää. 

Jos taas työn suorittaminen rakennusalalla es-
tyy vaikkapa sateen tai myrskyn vuoksi, henkilön  
oikeus työttömyysturvaan määräytyy työttömyys-
päivärahan saamisen edellytysten mukaan ilman 
sääesteistä johtuvia poikkeuksia. Näissä tilanteissa 
henkilö saattaa tulla oikeutetuksi työttömyyspäivä-
rahaan lomautusta koskevien säännösten perusteel-
la edellyttäen, että kyseessä on työttömyysturva-
lain 1 luvun 5 §:n 1 momentin 6 kohdassa tarkoitet-
tu lomautus tuotannollisilla ja talou dellisilla syillä. 

 
Työvoimapoliittinen lausunto
Työ- ja elinkeinotoimistoon ilmoittautuminen:
Kaikkien tulee ilmoittautua henkilökohtaisesti en-
simmäisenä pakkaspäivänä paikalliseen TE-toi-
mistoon. Ensisijaisesti ilmoittautumisen voi hoitaa 
sähköisesti TE-toimistojen verkkosivujen kautta 
(www.te-palvelut.fi). Ilmoituksen voi tehdä myös 

soittamalla valtakunnalliseen Työlinjan palvelunu-
meroon. Tämän lisäksi ilmoittautuminen on mah-
dollista paikallisessa TE-toimistossa. Aina kannat-
taa kuitenkin soittaa ja sopia TE-toimiston kanssa 
menettelystä, koska ilmoittautumisessa on toimit-
tava paikallisen TE-toimiston määräämällä taval-
la. TE-toimisto antaa jokaiselle pakkaspäiväläisel-
le oman työvoimapoliittisen lausuntonsa, jossa il-
moitetaan pakkaspäivät työttömyyskassalle. 

 
Päivärahan hakeminen 
kassalta pakkaspäiviltä
Pakkaspäivähakemus tehdään samalle ajanjaksol-
le, jolle on annettu työvoimapoliittinen lausun-
to, noudattaen kuitenkin kalenteriviikoittaista ha-
kurytmiä. 

On täytettävä kassan eAsioinnin kautta sähköi-
nen hakemus tai postitse iso valkoinen päiväraha-
hakemus normaalisti kaikilta osin. Pieni jatkoha-
kemuskaavake ei käy. Hakemus tulee täyttää myös 
muilta päiviltä kuin pakkaspäiviltä sekä viikon-
loppujen osalta. Viikonlopputöistä on huomioi-
tava, että työ-, omavastuu- ja työttömyysetupäi-
vien lukumäärä kalenteriviikossa ei saa mennä yli 
viiden.

Palkkatodistus on toimitettava aina pakkaspäi-

viä edeltävältä ajalta, koska työttömyyskassan on 
seurattava, milloin uusi työssäoloehto, (26 viikkoa 
28 kalenterikuukauden aikana, täyttyy). Lisäksi on 
toimitettava palkkalaskelma hakujakson ajalta ole-
vilta työpäiviltä.

Omavastuuaika
Mikäli työssäoloehto on täyttynyt ennen pakkas-
päiviä, tehdään palkanmääritys ja silloin päivien 
nollauksen lisäksi otetaan omavastuuaika, joka on 
viiden päivän mittainen. Omavastuuaika voidaan 
ottaa kuitenkin enintään kerran vuodessa.

Jos omavastuuaikaa kerätään pakkaspäivistä, 
viisi päivää on mahduttava kahdeksaan kalenteri-
viikkoon.

Päivärahahakemusten 
toimittaminen
Päivärahahakemukset toimitetaan joko kassan 
eAsioinnin (www.rakennuskassa.fi) kautta tai 
osoitteella: Rakennusalan työttömyyskassa, PL 
135, 70101 KUOPIO tai toimitetaan entiseen ta-
paan lähimpään aluetoimistoon. Luottamusmies 
voi myös toimittaa yhteisesti kaikkien työmaan 
pakkaspäivärahakemukset. n

Rakennusalan työttömyyskassa tiedottaa:

Pakkaspäivistä johtuvat lomautuspäivät
Pakkaspäivät maksetaan täytenä ansiopäivärahana, jos muut edellytykset täyttyvät.

också en delvis lönebetalning eller annat 
vederlag förhindrar utbetalning av dag-
penning för kölddagar. När det gäller lö-

nen bör du beakta att redan lön för två timmars vän-
tetid gör att du förlorar rätten till arbetslöshetsdag-
penning för dagen i fråga. Det vore bra om parter-
na kan komma överens om att man konstaterar att 
det är kölddag så att man kan undvika att arbetar-
na i onödan kommer till arbetsplatsen. 

Om det igen inte går att utföra arbetet på ett 
bygge på grund av regn eller storm, bestäms din 
rätt till arbetslöshetsskydd enligt förutsättningar-
na för arbetslöshetsdagpenning utan de undantag 
som väderförhinder utgör. I dessa fall kan du få rätt 
till arbetslöshetsdagpenning enligt bestämmelser-
na om permittering om det är fråga om en permit-
tering av produktionsmässiga och ekonomiska or-
saker enligt 1 kapitlet 5 § 1 momentet i lagen om 
utkomstskydd för arbetslösa.

Arbetskraftspolitiskt utlåtande
Anmälan på arbets- och näringsbyrån:
Var och en ska den första kölddagen personligen 
anmäla sig på den lokala TE-byrån. Anmälan kan i 
första hand ske elektroniskt via TE-byråernas hem-
sidor (www.te-palvelut.fi). Man kan också göra an-

mälan genom att ringa den riksomfattande Jobblin-
jens telefonnummer. Dessutom är det möjligt att 
anmäla sig på den lokala TE-byrån. Det lönar sig 
alltid att ringa och komma överens med den lokala 
TE-byrån om hur man ska göra, för man ska göra 
anmälan på det sätt som den lokala TE-byrån be-
stämmer. TE-byrån ger var och en som permitte-
ras på grund av kölddag ett eget arbetskraftspoli-
tiskt utlåtande, där man meddelar arbetslöshetskas-
san om kölddagar. 

Så här ansöker du om dagpenning
för kölddagar från kassan
Kölddagpenningsansökan görs för samma tidspe-
riod som det arbetskraftspolitiska utlåtandet gäl-
ler, dock så att du följer ansökningsrytmen om ka-
lenderveckor.

Du ska på normalt sätt till alla delar fylla i den 
den stora vita dagpenningsansökan elektroniska 
ansökan via kassans eTjänsten eller per post. Du 
ska inte använda den lilla blanketten för fortsatt an-
sökan. Du ska också fylla i ansökan för de andra 
dagarna, inte bara för kölddagarna, också för veck-
oslutet. När det gäller veckoslutsarbete ska du be-
akta att antalet arbets-, självrisk- och arbetslöshets-
förmånsdagar inte får vara fler än fem. 

Du ska alltid skicka in löneintyg för tiden före 
kölddagarna, eftersom arbetslöshetskassan måste 
följa med när ett nytt arbetsvillkor (26 veckor un-
der 28 kalendermånader) uppfylls. Dessutom ska 
du skicka med löneuträkningen för arbetsdagarna 
under ansökningsperioden.

Självrisktid
Om arbetsvillkoret har uppfyllts före kölddagarna, 
fastställer kassan lönen och utöver nollställning av 
dagarna tas en självrisktid, som är fem dagar lång. 
Självrisktid kan dock tas bara en gång per år. 

Om du samlar in självrisktid med kölddagar-
na, ska de fem dagarna rymmas inom åtta kalen-
derveckor.

Så här skickar du
dagpenningsansökningarna
Du ska skicka in dagpenningsansökningarna till 
kassan antingen via eTjänsten (www.rakennus-
kassa.fi) eller på adress: Byggnadsbranschens ar-
betslöshetskassa, PB 135, 70101 KUOPIO eller på 
gammalt sätt till närmaste kretskontor. Förtroen-
demannen kan också gemensamt skicka in alla ar-
betsplatsens kölddagsansökningar. n

Byggnadsbranschens arbetslöshetskassa informerar:

Kölddagar som leder till permittering
Kölddagarna betalas som full inkomstdagpenning, om övriga villkor är uppfyllda.
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•	 Ilmoittaudu heti työttömäksi jäätyäsi TE-
toimistoon työnhakijaksi. Ansiopäivä-
rahaa voidaan maksaa vain ajalta, jolloin 
olet ollut työttömänä työnhakijana TE-
toimistossa.

•	Ansiopäivärahaan on oikeus työttömyys-
kassan jäsenellä, joka on ollut vakuutet-
tuna yhdenjaksoisesti työttömyyskassas-
sa vähintään 26 työttömyyttä edeltävää 
viikkoa ja on vakuutettuna ollessaan täyt-
tänyt työssäoloehdon. Työttömyyskassas-
sa vakuutettuna oleminen tarkoittaa sitä, 
että henkilö on työttömyyskassan jäsen ja 
jäsenmaksut on maksettu. 

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

•	 Työssäoloehdon voimassaolo päättyy, kun 
henkilö on ollut poissa työmarkkinoilta yli 
kuusi kuukautta ilman hyväksyttävää syy-
tä. Työttömyyskassa voi maksaa etuuk-
sia vasta, kun henkilö  on täyttänyt työs-
säoloehdon uudelleen. Myös se, jos hen-
kilö toimii palkansaajakassan jäsenyysai-
kana päätoimisena yrittäjänä yli 18 kuu-
kautta, aiheuttaa työssäoloehdon voimas-
saolon katkeamisen.

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

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

Hakemuksen täyttäminen
•	 Päivärahaa haetaan ansioturvan päivära-

hahakemuslomakkeella. Hakemuslomak-
keita saat TE-toimistosta tai liiton alue-
toimistosta. Ansiopäivärahan ensihake-
muksen että jatkohakemuksen voit teh-
dä myös sähköisesti eAsiointi-palvelum-
me kautta. eAsioinnin kautta voit toimit-
taa liitteitä ansiopäivärahahakemukseen. 
eAsiointi-palveluun pääsee kirjautumaan 
työttömyyskassan kotisivujen, www.ra-
kennuskassa.fi, tai Rakennusliiton kotisi-
vujen, www.rakennusliitto.fi, kautta. Li-
säksi jatkohakemuksen voi toimittaa pu-
helimitse puheentunnistuspalvelun kaut-
ta, mikäli olet kokonaan työtön tai koko-
naan lomautettu. 

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

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

•	Hakemuksessa on ilmoitettava mahdolli-
set sivutulot ja sosiaalietuudet ja liitettävä 
näistä todistukset mukaan. Maatalous- tai 
yrittäjätuloista on liitettävä mukaan sel-
vitys viimeksi vahvistetusta verotuksesta. 

Päivärahan hakeminen
•	Normaalisti päivärahaa haetaan neljän ka-

lenteriviikon jaksoissa jälkikäteen. Hake-
muksen tulee päättyä sunnuntaihin.
– Työttömäksi jäävä voi kuitenkin täyttää 
ensimmäisen hakemuksen lyhyemmältä 
ajalta. Tällöinkin hakemuksen on päätyt-
tävä sunnuntaihin. Suotavaa on, että täy-
siä kalenteriviikkoja on jo kertynyt kolme.
– Normaalia neljän viikon rytmiä nouda-
tetaan silloinkin, kun työttömänä ollessa 
tekee satunnaisia lyhyitä työjaksoja, jotka 
alkavat ja päättyvät kyseisen neljän viikon 
jakson aikana.
– Jos maksujaksolla alkanut yli kaksi viik-
koa kestävä kokoaikatyö jatkuu yli kysei-
sen neljän viikon jakson, voi hakemuk-
sen päättää työn aloittamista edeltävään 
päivään. Lisäksi hakemukseen merkitään 
milloin yli kaksi viikkoa kestävä kokoai-
katyö on aloitettu.
– Jos teet osa-aikatyötä, josta saat palk-
kaa kuukauden jaksoissa, hae päivärahaa 
kuukauden jaksoissa ja liitä mukaan palk-
katodistus.
– Hakemuksen kaikki kohdat on täytettä-
vä huolellisesti, jotta niitä ei jouduta pa-
lauttamaan täydennettäviksi. Työttömyys-
päivärahaa on haettava kolmen (3) kuu-
kauden kuluessa siitä päivästä, josta sitä 
halutaan maksettavaksi. Postitse toimite-
tut hakemukset lähetetään työttömyyskas-
san osoitteeseen: 

Jos jäät työttömäksi

RAKENNUSALAN  TYÖTTÖMYYSKASSA
PL 135, 70101 KUOPIO 

Hakemuksia voi jättää myös aluetoimistoihin ja joillakin paikkakunnilla osaston 
taloudenhoitajalle. 
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•	Anmäl dig genast när du blir arbetslös på 
TE-byrån som arbetssökande. Kassan kan 
betala inkomstdagpenning bara för de da-
gar då du har varit arbetslös arbetssökan-
de hos TE-byrån.

•	Rätt till inkomstdagpenning har en sådan 
medlem i arbetslöshetskassan, som utan 
avbrott har varit försäkrad i arbetslöshets-
kassan i minst 26 veckor före arbetslöshe-
ten och som uppfyllt arbetsvillkoret under 
den tid han eller hon har varit försäkrad. 
Att vara försäkrad i arbetslöshetskassan 
betyder att personen är medlem i arbets-
löshetskassan och har betalat sina med-
lemsavgifter.

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

•	Arbetsvillkoret gäller inte längre när per-
sonen har varit borta från arbetsmark-
naden i över sex månader utan godtag-
bar orsak. Arbetslöshetskassan kan beta-
la ut förmåner först då personen har upp-
fyllt arbetsvillkoret på nytt. Om en per-
son under den tid han eller hon är med-
lem i en löntagarkassa arbetar som före-
tagare i över 18 månader leder det till av-
brott i giltighetstiden för arbetsvillkoret.

•	Den som blir arbetslös ska alltid då han 
eller hon lämnar in sin ansökan om dag-
penning ge arbetslöshetskassan en utred-
ning över tiden före arbetslösheten. Vi be-
höver uppgifter om såväl tid i arbete som 
eventuell frånvaro från arbetsmarknaden.

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

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

ten för ansökan om inkomstrelaterad dag-
penning. Du får blanketter på TE-byrån 
eller förbundets kretskontor. Du kan gö-
ra den första ansökan om inkomstdag-
penning och även de fortsatta ansökning-
arna elektroniskt via vår tjänst eAsiointi. 
Via eAsiointi kan du skicka in bilagor till 
din ansökan. Du kommer in på tjänsten 
eAsiointi genom att logga in via arbets-
löshetskassans hemsidor, www.raken-
nuskassa.fieller via Byggnadsförbundets 
hemsidor www.rakennusliitto.fi. Du kan 
också skicka in din fortsatta ansökan per 
telefon via röstidentifieringstjänsten, om 
du är helt arbetslös eller helt permitterad.

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

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

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

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

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

Om du blir arbetslös

BYGGNADSBRANSCHENS ARBETSLÖSHETSKASSA
PL 135, 70101 KUOPIO

Du kan också lämna in ansökan på kretskontoren och på vissa orter till 
 avdelningens kassör.
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Teeveen tulevaa ohjelmistoa:

Teeveen menevää ohjelmistoa:

Siis mitä, häh?
Tämähän nyt oli pakko laittaa 
 lehteen. Viimeisimmässä femi-
nistisessä Tulva-lehdessä pis-
tää silmään mielenkiinnon 
 herättävä  otsikko ”Ei penis-
keskeinen  turvaseksi”. 

Lehdessä ihmetellään, miksi 
turvaseksiksitä puhuttaessa 
aina mainitaan vain kondomi. 
Ja penis. Ikään kuin muita 
vaihtoehtoja ei olisi. Nyt kaikki 
joukolla lukemaan, miksi ju-
tussa mainitaan kumihanskat.

Tulva 4/2014

1. Vuoden betonirakenne -palkinto

2. Oscar-palkinto

3. Nobel-palkinto

4. Vuoden urheilija -palkinto

5. Jussi-palkinto

6. Vuoden valmentaja -palkinto

7. Vuoden hirsirakennus -palkinto

8. Huuhaa-palkinto

9. Vuoden johtolanka -palkinto

10. Vuoden kirjastokehittäjä -palkinto

PALKINNOT

+ KIITämme 
Oscar-gaalassa:

•	 Kiitospuheita.
•	 Pukuloistoa.
•	 Alkujuontoa. 
•	 Hyviä häviäjiä.
•	 Voittajien hampaita.

– mOITImme 
Oscar-gaalassa:

•	 In memoriam -jaksoa.
•	 Palkintojen 

lukumäärää.
•	 Lähetysaikaa.
•	 Kertoimia.
•	 Suomalaisten 

väheksymistä.

TV1 21.55 tiistai 3.3. Hunderby
Laiva haaksirikkoutuu 1830-luvulla englantilaisen kylän lähistölle. Merestä 
pelastunut neitokainen päätyy leskipastorin vaimoksi synkkään kartanoon, 
jossa jöötä pitää irvokas taloudenhoitaja. Tornihuone on pyhitetty henkilölle, 
jonka henkilöllisyyden voi päätellä Daphne du Maurierin (1907–1989) ro-
maanista Rebekka. Komediasarjan asetelma on tuttu myös Hitchcockin jän-
näristä Rebekka, joten eihän tässä tiedä, itkeäkö vai nauraa.

TV2 20.30 keskiviikko 18.2. About a Boy
Amerikkalaisen komediasarjan Will Freeman viettää vallatonta poika-
mieselämää hittikappaleensa tuotoilla. Hulttio joutuu korvikeisäksi, kun naa-
puriin muuttaa viherpipertäjä Fiona 11-vuotiaan Marcus-poikansa kanssa. 
Avausjakson päättyessä katsoja oivaltaa nähneensä sen aiemminkin, tosin 
Hugh Grantin tähdittämänä brittielokuvana. Vilkaisu tietosanakirjaan pal-
jastaa, että juonet on vohkittu Nick Hornbyn samannimisestä romaanista! 

Nelonen 21.00 sunnuntai 1.3. Liisa Ihmemaassa
Lewis Carroll tunnetaan Liisan seikkailut ihmemaassa -teoksen kirjoittaja-
na, mutta tunne ei pidä paikkaansa. Salanimeen on turvautunut matemaatik-
ko Charles Lutwidge Dodgson kerrottuaan tarinan tuttavaperheensä kolmel-
le tyttärelle heinäkuussa 1862. Dodgsonin tiedetään perehtyneen myös huu-
maaviin sieniin, ja nykykäsityksen mukaan Ihmemaa onkin silkkaa kuvitel-
maa, vaikka Tim Burtonin filmissä sieltä nähdään myös kuvamateriaalia.

MTV3 20.00 perjantai 13.2. Miss Farkku-Suomi
Nykyään ei voi uskoa edes omia silmiään. Katsotaan esimerkiksi draamako-
media, joka perustuu Kauko Röyhkän vuonna 2003 julkaisemaan romaa-
niin. Lähemmässä tarkastelussa Röyhkä paljastuu salanimeksi, jonka taak-
se kätkeytyy Jukka-Pekka Välimaa (s. 1959). Romaani käy läpi Välimaan 
nuoruusvuodet 1970-luvun Oulussa, mutta elokuva kestää vain puolitois-
ta tuntia! Salaliiton puolesta puhuu sekin, että valkokankaalla on kirjoitus-
virheitä.
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Kenestä uusi rumpali

Esa Ahonen 
Lisä

Loppuvuodesta mediassa oli varsinainen rummutus käyn-
nissä. Tasa-arvoisen avioliittolain puolesta ja vastaan kir-

joitettiin mediassa viikkotolkulla. Hölmömpi olisi voinut 
luulla, ettei maailmassa pariin viikkoon muuta tapahtunut-
kaan.

Tuloksen selvittyä jotkut voittajiin kuuluvat kansanedus-
tajat huokailivat, että nyt on Suomi paljon parempi paikka 
elää. Aika erikoisesti sanottu mielestäni. Samassa eduskun-
nan istunnossa kun leikattiin myös lapsilisiä. Kaikilta. Myös 
pienituloisilta ja työttömiltä. Tämä periaatteellinen päätös 
ohitettiin mediassa sivulauseella.

Tuo vuonna 1948 käyttöön otettu tukimuoto oli silloisen 
SKDL:n aloite. Vaikka sen ostovoima on heikentynyt jatku-
vasti 90-luvulta asti, niin vieläkin siitä näköjään on varaa lei-
kata. Siksi se Suomi kai on sitten parempi paikka elää muuta-
mien kansanedustajien mielestä. Täällä kun asiat on aina osat-
tu laittaa tärkeysjärjestykseen, neuvotella, kantaa vastuuta ja 
on oltu yhtenäisiä vaikeina aikoina. 

Johtuneeko rummutuksen vaurioittamista korvistani, et- 
ten kuullut kenenkään edustajan vaativan suurituloisten lap-
silisien poistamista. Se olisi ollut mielestäni suurempi askel 
kohti parempaa Suomea.

Suomesta on onnistuttu luomaan erikoinen järjestelmä. 
Se tukee suuriosaisia ja rankaisee pieniosaisia. Esimerkiksi 
käy hyvin työttömyysturvan karenssi. Tavallinen duunari ei 
voi ottaa lopputiliä surkealta työnantajalta karenssin vuoksi, 
eikä irtisanomistapauksessa ole oikeutettu kultaisiin käden-
puristuksiin. Perusajatuksena tuntuisi olevan, että työnteki-
jät eivät halua tehdä töitä. Sama ajatus tuntuisi olevan työs-
säkäyntirajassa. Jos työtön pakotetaan työttömyysturvan me-

netyksen uhalla 80 kilometrin päähän töihin, niin se kertoo-
kin jo kaiken olennaisen työstä, palkasta ja työnantajasta. Nä-
mä asiat kun ovat kohdallaan, niin ketään ei tarvitse pakottaa 
työhön uhkailemalla. Sinne mennään riemusta kiljahdellen.

 Sama perusajatus on tietenkin myös johtajien kohdalla. 
Johtajat eivät halua tehdä työtä, mutta heille pitääkin maksaa 
sen vuoksi sitoutumiskorvauksia. Tämä perustellaan vakaval-
la päänpudistuksella ja pelotellaan aivovuodolla ulkomaille. 
Siinä ei varmasti mitään aivopuroakaan ulkomaille pääse syn-
tymään, jos johtajat ovat yhtä hyviä kuin entinen Altian toi-
mitusjohtaja Antti Pankakoski. Sai potkut, kun ei osannut 
myydä suomalaisille viinaa. Tietenkin sai myös irtisanomis-
korvauksen. Lähes puoli miljoonaa. Aivan käsittämätöntä.

Pieniosaisia kyykytetään myös toimeentulotuen ansiora-
joilla sekä asumistuen rajoilla. Ennen kuin niitä kuvittelee 
saavansa, on kyllä oltava todella pohjalla. Vastaavasti esimer-
kiksi lapsilisiin ja maataloustukiin on oikeutettu myös Björn 
Wahlroosin kaltainen pienituloinen. Pitäähän meidän Suo-
messa olla yhdenvertaisia.

Aivovuotoa on käytetty myös johtajien silmittömien palk-
kojen verukkeena. Silti useissa yrityksissä vuotoa on ollut 
vain työläisistä. Kortistoon. Irtisanomisen kautta tapahtuva 
tehostaminen on merkki surkeasta kaupanteosta. Ei AY-liik-
keen tai työmarkkinoiden joustamattomuudesta. Tällaisia pu-
huvien johtajien aivovuodosta ulkomaille ei tulisi olla kovas-
ti huolissaan.

Olisi jo korkea aika lopettaa ahneuden aikakausi. Varal-
lisuuden keskittyminen yhä harvempien käsiin ei luo hyvin-
vointia. Sen vuoksi on kysyttävä, kuka alkaa rumpaliksi? 
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Uusi dynaaminen Sievi Viper on vastaus tinkimättömään tarpeeseen turvallisuudesta ja designista. Lähes saumattoman rakenteensa ansioista 

virtaviivainen Sievi Viper on erittäin kestävä ja käytössä mukava, varma ammattilaisen valinta. Päällismateriaali on hengittävää ja vettä hylkivää mikro-

kuitua. Hengittävyyttä lisää ilmava 3D-dry-vuori. Sievi Viper on varustettu kevyellä komposiitti- tai alumiinivarvassuojalla. Saat sen myös teräksisellä 

naulaanastumissuojalla, joka antaa parhaan mahdollisen suojan teräviä esineitä vastaan. Kaksivärisellä ja kaksikerroksisella termoplastisella polyure-

taanipohjalla varustettu Sievi Viper antaa parhaan mahdollisen mekaanisen kulutuskestävyyden ja joustourien ansiosta jalkine taipuu optimaalisesti 

tehden askeleesta rullaavan. Pohja on erinomaisen iskunvaimennuksen takaavaa FlexStep®-materiaalia. Askel nousee keveästi koko työpäivän ajan!
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