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Tutkija tutkii, poliitikko päättää
Tutkija Leena Koivusillalla on pöydällään taas uutta tutkimusaineistoa lasten ja
nuorten syrjäytymisen ehkäisystä. Tieto on tärkeää, vaikka siitä ei synny samalla
tavalla kansainvälistä uutista kuin lemmikkieläinten omistajien sairastavuudesta.
Jukka Nissinen

T

uoreesta tutkimusmateriaalista tutkija Leena Koivusilta uskoo löytävänsä aineistosta
vahvistusta kaverisuhteiden merkityksestä
hyvinvoinnille. Työn alla on seinäjokelaisille lapsille ja nuorille tehty kyselytutkimus, jonka avulla yritetään ehkäistä syrjäytymistä, auttaa yksinäisyydestä kärsiviä lapsia ja nuoria sekä kehittää kodin ja koulun yhteistyötä.
– Koulutuksella on suuri merkitys lasten tu-
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levaisuuden kannalta, mutta se ei ole mitenkään
yllättävää. Nuorten terveydessä koulunkäynnin merkitys näkyy selvemmin kuin kotitaustan.
Olen aina sanonut, että jollain lailla koulutuksen
syrjässä roikkuminen on parempi kuin ei mitään,
Koivusilta toteaa.
Leena Koivusilta työskentelee Seinäjoen yliopistokeskuksessa professorina. Hän on jo tottunut siihen, että poliitikot eivät pane kovinkaan
paljoa painoa sille tiedolle, mitä tutkijat vuodesta toiseen toistavat tutkimustuloksillaan terveyseroista ja syrjäytymisen ehkäisemisestä.

– Toistan helposti niitä asioita, jotka ovat tämän alan tutkijalle itsestäänselvyyksiä. Siitä huolimatta niitä on yhä uudestaan tarpeellista toistaa, koska ne tulevat koko ajan tutkimuksissa vastaan. Se on poliittisen tahdon asia, miten resurssit
jaetaan ja kenelle.
Kyse ei ole aina edes rahasta. Joidenkin liikuntatutkimukseen vihkiytyneiden mielestä osa
sosiaaliturvasta ja terveydenhuollosta voitaisiin
melkein korvata liikuntaa lisäämällä. Kunnonkohotus saattaa auttaa vaikkapa unettomuuteen
ja korjata työntekokykyä.
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Yksinäisyys voi olla merkittävä syy syrjäytymiseen, Leena Koivusilta uskoo.

– Siinä asiassa en ole paras apostoli, kun en
itse en ole himoliikkuja, Leena Koivusilta nauraa.

Hyvä itsetunto auttaa selviytymään

Oppilaat pitäisi nähdä yksilöinä ja löytää heille
oma opintopolku, tutkija Leena Koivusilta vaatii.

Hallitus aikoo nostaa oppivelvollisuusikää, mutta
samaan aikaan koulutusmäärärahoja aiotaan pienentää.
– Suuri kysymys on koulutuksen ulkopuolelle
jääminen ja syrjäytyminen. Miten autetaan niitä,
joilla koulu on mennyt niin huonosti, ettei sellaisella todistuksella pääse mihinkään jatko-opintoihin. Kymppiluokka on ihan hyvä systeemi. Siellä
moni on saanut miettimisaikaa ja uuden mahdollisuuden, Koivusilta miettii.
Koivusillan mielestä koulun tärkein tehtävä
on terveen itsetunnon luominen.
– Se palautuu aina itsetuntoon, itsensä näkemiseen arvokkaana. Silloin tuntuu, että kannattaa
satsata omaan terveyteen ja muuhun itsenä kehittämiseen.
Vaikka Leena Koivusilta puhuukin paljon
koulutuksesta, hän ei ole kiilusilmäinen maisterisopintojen esitaistelija.
– Jokaisen ei tarvitse suorittaa korkeimpia oppiarvoja, jos niihin ei ole paloa. Tarvitaan sellaista koulutusta, joka auttaa pärjäämään tällaisessa
tietoyhteiskunnassa ja hoitamaan omia asioitaan,
Koivusilta listaa tärkeimpiä tietoja ja taitoja.
Koivusilta on tyytyväinen, kun ammatillisen
koulutuksen arvostus on viime vuosina noussut
Suomessa. Kaikkialla tilanne ei ole yhtä hyvä.

– Meillä kävi tutustumiskäynnillä italialaisia
vieraita, jotka olivat huolissaan ammattikoulutuksen arvostuksesta. Siitä on heidän mukaansa tullut
sellainen kaatoluokka, joka ei pärjää tiedealoille.

Opinto-ohjaus kuntoon
Opinto-ohjauksen lisääminen ja parantaminen
olisi Leena Koivusillan mielestä nopein ja helpoin
tapa parantaa koulutusta. Jokaiselle oppilaalle pitäisi löytää se juttu, mikä vastaisi omia taipumuksia ja kiinnostusta. Se ei välttämättä löydy tarjolla
olevista koulutusputkista. Työura voi lähteä vaikka rakentamisen opettelusta vanhojen konkareiden apulaisena.
Kaiken kaikkiaan koulua pitäisi kehittää yksilöllisempään suuntaan.
– Oppilaita tulisi käsitellä ja kohdata yksilöinä. Olen tullut siihen käsitykseen, että suurin eriarvoisuuden lähde on se, minkälainen usko ihmisellä on omiin kykyihinsä tehdä elämästään
omannäköisensä, Koivusilta sanoo.
Toinen merkittävä tekijä syrjäytymisessä
koulutuksen lisäksi saattaa olla yksinäisyys.
Omia onnistumisia tai murheita ei voi jakaa muiden kanssa.
– Yksinäisyyden tutkimuksen kehittäjä
Niina Junttila on mukana tekemässä tutkimusta
kanssani. Kummallista kyllä, yksinäisyys on vasta nyt nostettu esille. Se on kuitenkin aika varmasti syrjäytymisen ytimessä, Koivusilta uskoo.

Uudesta-Seelannista äkäistä postia

Kuka Leena Koivusilta?
Leena Koivusilta on Seinäjoen yliopistokeskuksessa professorina lasten ja nuorten terveyden edistämisen tutkimushankkeessa.
Professuuri on osa Etelä-Pohjanmaan tutkimusverkostoa Epanetia ja kuuluu Tampereen
yliopiston terveystieteiden yksikköön.
Tuoreimmassa tutkimuksessaan Koivusilta on paneutunut yhteistyössä Turun yliopiston
dosentin Niina Junttilan ja Seinäjoen kaupungin sivistystoimen kanssa lasten ja nuorten ystävyyssuhteisiin, omiin tunteisiin ja viihtymiseen koulussa, kotona ja asuinalueella.
– Muiden lasten ja nuorten seuran ulkopuolelle jäävät kokevat usein sekä sosiaalista
että emotionaalista yksinäisyyttä ja jopa kiu-
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saamista. Tutkimus painottuukin kysymyksiin ystävistä ja ystävyyden ongelmista, Leena Koivusilta kertoo.
Tutkimuksessa on kysymyksiä harrastuksista ja ajatuksista omasta asuinalueesta ja
siellä viihtymisestä. Lisäksi kartoitetaan itsetuntoa, kykyä tunnistaa omia tunteita, vuorovaikutustaitoja sekä kodin ja koulun yhteistyön toteutumista.
Vuonna 2000 tehdyssä väitöstutkimuksessaan Koivusilta selvitti, miten nuorten terveys ja terveyskäyttäytyminen liittyvät koulutusuriin ja aikuisiän koulutustasoon.
Leena Koivusilta on kotoisin Satakunnasta ja asuu Turussa.

Vaikka Leena Koivusilta ei usko tuoreesta tutkimusaineistosta löytyvän suurta skuuppia, hänen
tutkimusryhmänsä on kerran päässyt niin kansainvälisten uutiskanavien, kuten CNN:n ja New
York Timesin haastateltavaksi, kuin uusiseelantilaisten eläintensuojelijoiden vihan kohteeksi.
Vuonna 2006 Turun yliopiston tiedote kertoi,
että lemmikin omistajat ovat sairaampia ja liikkuvat vähemmän kuin muut työikäiset. Tupakkiakin
kului lemmikinpitäjillä enemmän kuin muilla.
– Netissä ihmisiä varoitettiin muuttamasta
Suomeen ja ottamasta lemmikkiä, koska se vie
heidän terveytensä. Uuden-Seelannin eläintensuojelijat suuttuivat ja kirjoittivat yliopiston kanslerille, että me olemme sabotoineet heidän tekemänsä työn, Koivusilta ihmettelee syntynyttä kohua.
Tutkimuksen sanoma jäi huomaamatta. Koira kannattaa viedä lenkille ja samalla liikkua itsekin.
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Pääkirjoitus

Helsinki 11.4.2014
Jukka Nissinen
jukka.nissinen@rakennusliitto.fi

Kapitalistille ei kannata antaa rahaa

J

ulkisuudessa jaksetaan jauhaa kuinka tehotonta kuntien ja valtion hallinto on, puhumattakaan niiden palvelutuotannosta. Olikin
vaihteeksi virkistävää lukea viime sunnuntain
Hesarista kymmenestä pahimmasta suomalaisten yritysten tekemästä mokasta. Taloudellisissa
epäonnistumisissa ei puhuta pelkästään tehottomuudesta, sillä epäonnisissa pinses-operaatioissa
on pistetty sileäksi niin firman kuin muiden rahat ja omaisuus.
Listalta löytyi muutama Rakennusliitollekin
tuttu tapaus: Olkiluoto 3:n ydinvoimalarakennustyömaa ja Talvivaaran kaivoshanke. Molemmilta
työmailta on löytynyt suurten taloudellisten virhe-

päätösten lisäksi myös harmaan talouden häslääjiä. Liiton jäsenille huonoja uutisia on tuonut myös
Puolimatkan myyminen Hankkijalle.
Helsingin Sanomien artikkeli oli hyvä muistutus siitä, että talouselämän suurpeluritkin ovat
vain erehtyväisiä ihmisiä. Etenkin nousukausien
hyökyaalloissa suurimmalta osalta talouden toimijoilta maalaisjärki unohtuu matkasta.
Näyttää siltä, että talouselämässä ahneuden
äärtä eikä laitaa ei voi saavuttaa. Vilunkiveijarit
löytävät aina hyväuskoisia, jotka uskovat äkkirikastumisen mahdollisuuksiin. Jos talouden vedätykset eivät riitä, voi vielä hassata rahansa Wincapitan tyyppisiin pyramidihuijauksiin.

Välillä tuntuukin ihmeeltä, että talous yleensä toimii edes jollakin lailla.
Kun kapitalistilla menee kuppi nurin, laskun valitettavasti maksaa työmies ja veronmaksaja. Työmieheltä menee ensin työpaikka alta ja
sen päälle valtio haluaa pätäkkää yrityshasardien
jälkien siivoamiseen.
Vaikka julkista taloudenpitoa moititaan tehottomaksi, toivottavasti julkisia palveluja ei ulkoisteta yrityksille. Siinä valvonnan ja omistajuuden ketjussa on liikaa mahdollisuuksia välistävedoille ja veroparatiisikierrätyksille.

Det lönar sig inte att ge pengar åt kapitalisterna

I

offentligheten mals det på om hur ineffektiv
förvaltningen är i kommunerna och staten, och
ännu värre är det med deras serviceproduktion. Det var riktigt uppfriskande att som omväxling i söndags i Hesari läsa om de tio värsta fadäserna som finländska företag har gjort. När det
gäller ekonomiska misslyckanden talar man inte enbart om ineffektivitet, för i misslyckade businessoperationer har man gjort slut på såväl firmans och andras pengar och egendom.
På listan fanns också några fall som är kända
för Byggnads. Olkiluoto treans kärnkraftverksbygge och gruvprojektet i Talvivaara. På vartdera bygget finns utöver stora ekonomiska felbeslut
också skumraskföretagare inom den grå ekono-

min. För förbundets medlemmar har även försäljningen av Puolimatka till Hankkija inneburit dåliga nyheter.
Artikeln i Helsingin Sanomat är en bra påminnelse om att storspelarna inom näringslivet
även de bara är människor som kan begå misstag. De flesta ekonomiska aktörer tycks tappa det
sunda förnuftet i framför allt högkonjunkturernas svallvågor.
Det verkar inte finnas någon som helst gräns
för girigheten inom näringslivet. Skojarna hittar
alltid godtrogna, som tror på att man snabbt kan
bli rik. Om det inte räcker med att ekonomiskt bli
dragen vid näsan så kan man ju slösa sina pengar
på pyramidbedrägerier som Wincapita.

Ibland verkar det vara rena rama undret att
ekonomin i alla fall fungerar något så när.
När det går dåligt för kapitalisten så är det tyvärr arbetaren och skattebetalaren som får betala
räkningen. Arbetaren förlorar först arbetsplatsen
och efter det vill staten ha pengar för att städa upp
efter företagshasarden.
Trots att det klagas på att det offentliga hushållandet är ineffektivt så får vi hoppas att offentliga tjänster inte utlokaliseras till privata företag. I
den kedjan av övervakning och ägarskap finns det
alltför många möjligheter att dra hemåt och skicka
pengar till skatteparadisen.

Pohjakosketus?

J

äsentemme työttömyysaste oli maaliskuussa 22,7 prosenttia. Tämä karmea luku on
käytännössä sama kuin viime vuoden maaliskuussa. Luku ei myöskään ole juuri suurempi kuin tämän vuoden helmikuussa. Maaliskuun
loppuun mennessä maksoi Rakennusalan Työttömyyskassa jäsenille päivärahoja 60,1 miljoonaa
euroa. Se on neljä miljoonaa enemmän kuin edellisvuoden tammi–maaliskuussa.
Vaikuttaa siltä, että pohjakosketus on tässä
ja nyt. En pane pahakseni, jos taannoinen ennustukseni 25 prosentin työttömyysasteesta ei toteudu. Jos valtakunnasta löytyy viisautta, jää tämän
vuoden työttömyyspäivärahojen maksatus viime
vuotta matalammalle tasolle.
Näyttää kyllä vähän huonolta. Kenellekään
ei ole enää yllätys se, että väylänpidosta napattiin
taas rahaa pois, kokonaista sata miljoonaa. Sillä
olisi uusinut reilusti toista tuhatta kilometriä päällystettä. Reikiä tulee teihin kiihtyvällä vauhdilla
ja saumat purkautuvat. Toyotan iskarien on syytä
olla kunnossa! Nopeus- ja painorajoituksia saadaan niin ikään lisää.
Asuntopolitiikassa hallitus voisi vihdoin toimia. Muistettakoon, että yksi asuntopolitiikan tavoitteista on asuntojen tekemisen lisäksi myös rakennusalan työllisyysvaihteluiden tasoittaminen.
Sen sijaan, että tähän asti on vaikeutettu asuntorakentamista, voitaisiin nyt tehdä jotakin asian
edistämiseksi.
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Hitaita ovat kuitenkin herrojen ja rouvien
kiireet. Uuden asuntorakentamisen 20 vuoden
korkotukimallin käyttöönotto näyttää siirtyvän
ainakin seuraavaan vuodenvaihteeseen. Muistanpa, että tässä kiireessä on jo nyt hukattu kokonainen vuosi siitä, kun malli alun alkaen luvattiin.
Ihme juttu. Kaikki politiikan osat ovat kasassa.
Silti lainsäädännön valmistelu aloitetaan ilmeisesti nollapisteestä.
Melkoisesti rakennustöitä jaetaan firmoille,
jotka eivät suomalaista rakentajaa työllistä. Viron taloushan on täysin pysäyksissä ja rakentaminen kokonaan EU-rahan varassa. Virolaisen,
myös Suomessa tappiota hakanneen rakennusfirman Rand & Tuulbergin toimitusjohtajan Andrus
Aavasten mukaan heidän etunsa Suomessa ovat
edullisemmat työvoimakulut, konttorikulut ja tarvikekulut.
Niinpä. Tämä vie täkäläisiltä poliitikoilta intoa lisätä kasvua rakentamisen kautta. Tuki ei
välttämättä työllistä täkäläistä veronmaksajaa.
Mutta onko aina oltava niin, että täkäläinen työntekijä on aina kilpailutettava ulos työpaikasta, jolla hän yrittää elättää pesueensa ja maksaa vielä
verot ja kaikki muut maksut? Tilaajilta ja rakennusalaltakin on syytä edellyttää vastuunkantoa.
Matti Harjuniemi
puheenjohtaja
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Miltä maailma näytti
rakentajan vinkkelistä
50 vuotta sitten?

Julkaisija

Rakennusliitto ry

Ulkomailla
1. huhtikuuta armeija kapinoi Brasiliassa.
5. huhtikuuta tuntematon henkilö ampui Bhutanin
päämiehen Jigme Dorfin Puncholingissa, lähellä Intian rajaa.
9. huhtikuuta oikeudenkäynti vakoilusta syytettyä eversti Stig Wennerströmiä vastaan alkoi
Tukholmassa.
19. huhtikuuta prikaatinkenraali
Kouprasith Abhayin vallankaappaus
syrjäytti Laosin hallituksen.
20. huhtikuuta Lyndon B. Johnson ja Nikita
Hruštšov ilmoittivat samanaikaisesti New
Yorkissa ja Moskovassa aikeista vähentää
ydinaseiden tuotantoa.
20. huhtikuuta Nelson Mandela piti I Am
Prepared to Die -puheensa Rivonian oikeudenkäynnin aluksi.
25. huhtikuuta Kööpenhaminassa Pieni merenneito -patsaalta tuntemattomat
tekijät sahasivat pään poikki.
26. huhtikuuta Tanganjika ja Sansibar
yhdistyivät Tansaniaksi.
Kotimaassa
1. huhtikuuta lakisääteinen sairausvakuutus tuli
Suomessa voimaan viimeisimpien maiden joukossa
Euroopassa.
6. huhtikuuta Neuvostoliiton puoluelehti Pravda moitti
Maalaisliiton puheenjohtajaa V. J. Sukselaista siitä,
että tämä oli osallistunut vanhojen virolaisten ystäviensä
järjestämiin juhliin Ruotsissa.
7. huhtikuuta Helsingin Meilahdessa juhlittiin yliopistollisen keskussairaalan sisätautien ja kirurgisen 15-kerroksisen klinikan harjannostajaisia.
17. huhtikuuta eduskunta kielsi karhun talvimetsästyksen
vuosina 1964–1966.
25. huhtikuuta suomalainen YK-pataljoona lähti yhdysvaltalaisilla joukkojenkuljetuskoneilla Helsinki–Vantaan
lentoasemalta Kyprokselle.
26. huhtikuuta Valtiokonttorin pääjohtaja Esa Kaitila
valittiin Suomen Kansanpuolueen uudeksi puheenjohtajaksi.
28. huhtikuuta ranskalainen revyytähti Maurice
Chevalier saapui vierailulle Suomeen.
Asioista ensimmäisinä kertoivat Mitä Missä Milloin
1965 ja Wikipedia.
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Vauhti lisääntyy
Elävänä eläkkeelle
-kampanjassa
Rakennusliiton aloittama Elävänä Eläkkeelle
-kampanja saa yhä enemmän tuulta siipien alle
ja meno vilkastuu kohti kesää.
Heikki Korhonen

K

ampanja on saanut innostuneen vastaanoton niin nuorten kuin ikääntyneidenkin
rakentajien tilaisuuksissa. Samoin
myös eräät Metalliliiton vaikuttajat
ja palomiehet ovat ottaneet kampanjaan myönteisen otteen.
Yksi metallin vaikuttajista on
36-vuotias porilainen perusmetallimies Erno Välimäki, joka on lähtenyt innolla mukaan Elävänä eläkkeelle -kampanjaan. Miksi?
– Eläkelupauksen toteuttaminen ei vaadi nykyeläkeläisten tai
lähivuosina eläköityvien eläkkeiden
leikkaamista. Eläkejärjestelmän rahoituksen arvioidaan tällä hetkellä
olevan lähes riittävällä tasolla tuleviin maksuihin verrattuna. Tarvittava korotus tällä hetkellä sovittuihin eläkemaksuihin on alle prosentti, sen jälkeen ne ovat oikealla tasolla. Jo vuonna 2005 sovitussa eläkeuudistuksessa varmistettiin järjestelmän kestävyys pitkällä aikavälillä. Elinaikaindeksi ohjaa työntekijät jatkamaan työuraansa samassa
suhteessa kuin heidän odotettavissa
oleva elinaikansa pitenee. Eläkejärjestelmän uudistustarpeet eivät tällä hetkellä johdu siitä etteikö eläke-
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Raksanuoret haluavat, että heillä on mahdollisuus viettää joskus eläkepäiviä.

Porilainen metallimies Erno Välimäki
on jakanut innolla elävää sanomaa
Metallissa.

kassoissamme olisi varaa maksaa
tulevia eläkkeitä.

Vaikku pois
päättäjien korvista
Onko sinun työpaikallasi juhlittu usein sitä, että kaveri jää 65- tai
67-vuotiaana ja terveenä eläkkeelle?

Itä-Suomen ja Kymen rakentajat tuntevat kovan työn nahoissaan ja vaativat
nykyisen eläkeiän säilyttämistä.

– En kauhean montaa tapausta
reilun 16 vuoden työuraltani muista.
Harvat poikkeustapaukset ovat olleet fyysisesti kevyemmissä työtehtävissä. Pääsääntö pikemminkin on
ollut lähteä mahdollisimman nopeasti, usein sairauseläkkeen tai työttömyysputkijärjestelmien kautta.
Uskotko, että jaksaisit itse
67-vuotiaaksi metallihommissa?
– Melko epätodennäköiseltä se
tuntuu. Vaikka automaation kehittyminen keventääkin työtä, en usko että raskaassa teollisuudessa jatkossakaan kovin moni jaksaa tuota 67 vuoden eläkeikää saavuttaa.
Lisäkuormaa jaksamiseen tuo se,
että metallialalla monin paikoin
työn fyysistä kuormittavuutta lisää
vuorotyö.
Sinä olet Satakunnan seudulla
paljon tekemisissä rakentajien kanssa. Miten me voimme yhdessä puolustaa nykyistä joustavaa eläkeikää
ja eläkeputkea?
– Vaikuttamalla poliittiseen
päätöksentekoon. Eläkeasioista ja
niiden merkityksestä meille raskaan
työn raatajille on jaksettava puhua
julkisuudessa. Lisäksi niin tulevissa
eurovaaleissa kuin etenkin eduskuntavaaleissa on huolehdittava siitä, että päätöksentekijöiksi valitaan ihmisiä, jotka tuntevat palkansaajien
arjen ja ovat sitoutuneita puolustamaan työntekijöiden asemaa, mukaan luettuna eläkeiän alarajaa.
– Vaikuttamalla ammattiyh-

distysliikkeessä. Meidän on kyettävä tekemään SAK:lle ja liittojen
johdoille selväksi, että eläkkeiden
alaikärajan mekaaninen nostaminen ei käy. Ratkaisussa on ehdottomasti huomioitava työn fyysinen ja
psyykkinen kuormittavuus ja työuran pituus. Lisäksi on turvattava
toimeentulo työpaikkansa työuran
loppumetreillä menettäville eli sairauseläkejärjestelmä, osa-aikaeläke
ja työttömyysputki on säilytettävä.

Elävästi toritapahtumissa
Elävänä Eläkkeelle -kampanja
näkyy vahvasti lähiaikoina
muun muassa seuraavissa
tilaisuuksissa:
26.4. Rovaniemellä
Rakentajamessuilla
26.4. klo 10 Lahden torilla,
teatterin vieressä
1.5. kymmenissä vappujuhlissa ja tilaisuuksissa eri puolilla
Suomea
3.5. klo 9.30 Forssan
toritapahtumassa
4.6. Toimintapäivä, vähintään
15 paikkakunnalla toreilla,
kaduilla ja kauppakeskuksissa
7.–8.6. Savonlinnassa Rakentajien kesäpäivillä
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Lähiöremonteille oma Paras-hanke
Remontoinnin tarpeessa oleville lähiöille on luvassa
hyvien käytäntöjen levittämistä ja pilottihankkeita.
Jukka Nissinen

-S

uurin kysymys on kiinteistönomistajien vastuun
ottamisesta omasta omaisuudestaan ja siitä huolehtimisesta, lähiöiden remontoinnin edistämistä suunnitelleen työryhmän puheenjohtaja, VAV Asunnot Oy:n
toimitusjohtaja Teija Ojankoski
napauttaa.
Remonttityöryhmän Toimiva
korjauskulttuuri lähiöihin -loppuraportti luovutettiin asuntoministeri Pia Viitaselle maaliskuun puolivälissä.
– Halusin asettaa työryhmän,
koska tarvitsemme uutta virtaa lähiöiden kehittämiseen. 1960–1970-luvuilla rakennettujen korjausvelka on
valtava. Rakennetun ympäristön kehittämiseen ei ole yksinkertaista oikotietä, asuntoministeri Pia Viitanen painotti.
Työryhmäkään ei ehdota suuria konkreettisia muutoksia nykymenoon. Nähtävästi ainoa asia, jota
lähdettäneen varsinaisesti viemään
ministeriötasolla eteenpäin, on valtion täytetakausta suunnataan tu-

levaisuudessa enemmän peruskorjauslainoihin. Työtyhmä haluaisi
myös tarkentaa valtion korjausavustusrahoitusta strategioiden laatimiseen ja energiatehokkuuden parantamiseen.
– Olisi hyvä, jos saisimme muutaman kunnan mukaan pilottihankkeeseen ja kehittäisimme viestintäalustan sitä varten, Viitanen sanoi.
Viestintäalustalla olisi tarkoitus levittää hyviä käytäntöjä laajemmaltikin ja lievittää asunnonomistajien remonttipelkoja lähiöissä. Kiinteistönpitoon pitäisi saada
lisää suunnitelmallisuutta ja ulottaa
asunto-osakeyhtiöiden kunnossapitotarveselvitys kymmenen vuoden
mittaiseksi nykyisen viiden vuoden
sijaan.
Työryhmän mielestä kuntiin
tarvittaisiin kunnollisia suunnitelmia lähiöiden ja niiden rakennuskannan kehittämiseksi. Valtio puolestaan voisi luoda valmiita toimintamalleja kuntien käyttöön. Lähiöiden lisä- ja täydennysrakentamista
pitäisi saada enemmän liikkeelle.
Työryhmä ehdottaakin, että kuntien
pitäisi jättää perimättä lisäraken-

Asuntoministeri Pia Viitanen
haluaisi pilottikuntia
lähiöremontoinnin
kehittämistalkoisiin.

nusoikeudesta syntyvä arvonnousu, jotta taloyhtiöt saisivat remonttirahaa.
– Tämä on kunnista kiinni, eikä asuntoministeri voi mennä niitä
määräämään, Viitanen muistutti.
Viitasen mukaan valtio voi tulla maankäytön, liikenteen ja asumisen aiesopimusten eli MAL-sopimusten kautta mukaan yhdyskunta-

rakenteen kiinteyttämiseen.
Kaiken kaikkiaan remonttityöryhmän raportti ei tuo mitään uutta tietoa tai välineitä lähiöiden valtavan korjaussuman purkutyöhön.
Lopputulos muistuttaa edellisen
hallituksen sosiaali- ja terveydenhuollon ongelmien korjaamiseen
tarkoitettua, hyviä käytäntöjä levittävää Paras-hanketta.

”Lumetyösuojelun aika meni ohitse”
Maalari Johanna Elonen kiittää SAK:n uusia työsuojelutavoitteita siitä, että niissä on palattu perusasioihin.
Heikki Korhonen

S

AK vaatii uusissa työsuojelutavoitteissaan lisää voimavaroja työsuojeluvalvonnalle. Se on
keskusjärjestön mielestä välttämätöntä, että työsuojeluviranomaiset pystyvät täyttämään lakisääteiset tehtävät.
– Olen vakuuttunut siitä, että lumetyösuojelun aika on ohi ja nyt todella panostetaan oikeisiin asioihin,
maalari Johanna Elonen sanoo.
SAK esittää myös, että työnantajilla olisi lakisääteinen velvollisuus työsuojelukoulutukseen.
– On totta, että työmailla tapaa
nykyisin sellaisia nuoria mestareita,
joilla ei ole hajuakaan työsuojelusta, sanoi Johanna Elonen SAK:n tavoitteiden julkistamisseminaarissa.
SAK esittää myös työsuojeluvaltuutetun valitsemista nykyisen
kymmenen sijaan kaikilla vähintään viiden työntekijän työpaikoilla.
Johanna Elosen mukaan nykyisin ei enää riitä se, että yrityksillä on
liput ja laput kunnossa ja joku hoitelee työsuojeluasioita miten hoitelee,
kunhan ei häiritse ns. oikeita töitä.
Hänen mukaansa SAK:n uudet
tavoitteet ovat yksinkertaisia perusasioita, jotka ovat työsuojelun kulmakiviä.
SAK:n työympäristöasiantuntijan Raili Perimäen mukaan työtapaturmien lukumäärä on jälleen
nousussa. Vuosittain työtapaturmaan joutuu yli 120 000 työnteki-
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jää. Suurin osa heistä työskentelee
SAK:laisilla aloilla.
– Hyvät työpaikat, joilla työsuojeluasiat ovat kunnossa, eivät ole
lisääntyneet toivottavassa määrin.
Mukaan mahtuu vielä liian paljon
tietämättömyyttä ja välinpitämättömyyttä siitä, miten työntekijöiden
terveys ja turvallisuusriskit ovat hallinnassa. Siksi työsuojeluvalvontaa
on tehostettava, Perimäki painottaa.
SAK on huomannut, että työpaikan työsuojelupäälliköltä puuttuu usein riittävä osaaminen tehtävään. Usein hän on myös sellaisessa
asemassa, ettei hänellä ei ole todellisuudessa mahdollisuuksia vaikuttaa
työnantajan päätöksiin ja linjauksiin.
SAK huomauttaa, että Suomessa jää vuosittain yli 20 000 työntekijää ennenaikaisesti työkyvyttömyyseläkkeelle.
Näyttää lisäksi siltä, että tahti on kaiken lisäksi nopeutumassa,
sillä vuonna 2012 eläköityi ennenaikaisesti 23 000 henkilöä.
Sairauspoissaolot ja työkyvyttömyyseläkkeet painottuvat ammattialoihin, joissa työ on fyysisesti raskasta, valtaosin SAK:laisten liittojen jäsenkenttään. Erot sairauspoissaoloissa ovat fyysisesti
kevyihin ammatteihin verrattuna noin nelinkertaisia. Tuki- ja liikuntaelinsairauksissa erot ovat jopa kymmenkertaiset. Myös työtapaturmat kohdistuvat erityisesti
SAK:laisiin työntekijöihin.

90 VUOTTA
RAKENNUSLIITON PERUSTAMISESTA
Rakennusliitto on hoitanut rakentajien edunvalvontaa jo 90 vuoden ajan.
Sen kunniaksi liitto tarjoaa jäsenilleen ja yhteistyökumppaneilleen
kakkukahvit kaikissa palvelupisteissään
maanantaina 28.4.2014 klo 9–16.
Tervetuloa juhlistamaan yhtenäistä ysikymppistä!
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Taas lyhenee torninosturi muutamalla metrillä, kun kappale hilautuu alas.

Nosturi kasaan ja pakettiin
Tamperelaisen pilvenpiirtäjähotellin torninosturin
purkaminen oli tarkkaa työtä.
Esa Tuominen, teksti ja kuva

T

ampereen uusimman maamerkin, lähellä rautatieasemaa sijaitsevan tornihotellin nosturi on nyt purettu. Palaset
otti alas ajoneuvonosturinkuljettaja Matti Sundström, jolle tällainen
työ oli rutiinia.
– Kun olin mukana torninosturin pystyttämisessä, pitihän minun olla sitä purkamassakin, Sundström naurahtaa autonosturinsa ohjaamosta.
Pala palalta torninosturi lyheni,
kunnes siitä ei ollut kuin muisto jäljellä. Entä jos vielä pitäisi rakennuksen yläkerroksiin nostaa jotain? Pitäisikö koota nosturi uudelleen?
– No ei tarvitse. Tällainen ajoneuvonosturi hoitaa homman, jos
jotain nostettavaa olisi jäänyt. Pienemmät tavarat menevät henkilönosturillakin.

Isän jalanjäljissä
Kuljetusliike Matti Janhunen Oy:n
palkkalistoilla työskentelevä Matti
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Sundström ryhtyi autonosturin kuljettajaksi 19-vuotiaana. Ensin oppisopimuksella ja sitten oikeasti.
Myös Matin isä oli Janhusen
nosturinkuljettaja.
– Sukuvika. Tämä on siitä kiinnostavaa hommaa, että työmaat
vaihtuvat nopeaan tahtiin. Eikä
kahta samanlaista päivää ole, Sundström kertoo työstään.
Hänen uransa erikoisimpia
keikkoja on ollut vanhan miinalaivan laskeminen Näsijärveen. Vartiovene 55:n piti risteillä Näsijärvellä, mutta hanke kuivui kokoon.
Niinpä Sundström sai autonosturillaan heivata paatin pian myös takaisin kuivalle maalle.
Olkiluodon ydinvoimalatyömaalla Sundström nostureineen
on vieraillut useammankin kerran.
Siellä hän on joutunut venyttämään
nosturin puomin maksimikorkeuteen eli 125 metriin saakka. Näin
korkeita nostokeikkoja tosin sattuu
harvoin, yleensä ollaan sentään lähempänä maan pintaa.
– Olkiluotoon minä täältä tornihotelliltakin siirryn, kun nosturi on

Nämä torninosturin runkokappaleet ovat jo
laskeutuneet
onnellisesti
maankamaralle.

saatu pakettiin.
Sundströmin 11 vuotta kestäneen uran aikana kalusto on kehittynyt valtavasti. Ohjaamossa on tietysti aina ollut lämmitys, mutta nykyään siinä on ilmastointikin. Puomin
päässä on kamera ja ohjaamon monitorilla näkyy paitsi nostettava kappale myös isohko osa nostoaluetta.
– Hieno peli, Sundström kehuu
autonosturiaan.

Ensin tunkilla,
sitten autonosturilla
Tampereen tornihotellin tavaranosturissa oli korkeutta 104 metriä. Kun
Matti Sundströmin ohjaama autonosturi pystyy siis operoimaan 125
metrissä, olisi voinut kuvitella, että
tällaisen rakennelman purkaminen
ei ole homma eikä mikään.

– Ne ylimmät palat ovat sen
verran painavia, että ne menevät
nostamisen raja-arvojen yläpuolelle. Siksi minä saatoin operoida vasta 78 metristä alaspäin. Ylimmät
nosturin runkopalat piti ottaa alas
tunkeilla.
Tunkeilla purettavat ylimmät
runkopalat olivat viiden metrin pituisia. Työ tehtiin niin, että tunkkikehikolla nostettiin ylin nosturin
pala ilmaan ja napattiin alempi runkopala välistä pois. Tämän jälkeen
ylin pala laskettiin alaspäin ja sama
toistettiin. Näin purettiin seitsemän
ylintä nosturin runkopalaa.
Tämän jälkeen Matti Sundström alkoi kuljettaa torninosturin
palasia kohti maankamaraa. Asentajat kiinnittivät nostokettingit paloihin. He olivat radiopuhelinyhteydessä Sundströmiin, joka seurasi
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Ohjelmassa mm.
Höyrylaivaristeilyjä
Kansalaistoritapahtuma
- Vappu Pimiä juontaa, Timo Harjakainen vierailee
- Virve Rosti ja Toyboys
- Pelle Miljoona United

Matti Sundström seuraa tarkasti, kuinka nosturin runkokappale kaartuu
hänen ohjauksessaan kymmenien metrien korkeudelta maanpinnalle.

monitoristaan autonosturin ohjaamossa työn etenemistä.
Kun ketjut ovat kiinni ja merkki annettu, lähti Sundström kaartamaan rungonkappaletta hitaasti
kohti maata. Useampi mies vartioi
alhaalla nostoalueella, ettei kukaan
edes vahingossa joudu nostettavan
kappaleen alle.
– Se on sääntö, että ihmisten
pään yli ei saa tavaraa viedä.
Viimein kappale on maassa. Se
asetetaan muiden palasten viereen
odottamaan poiskuljetusta. Ja taas
on torninosturi muutaman metrin
lyhyempi.

Tuuli on pahasta
Yhtenä päivänä nosturin purkutyöt
eivät oikein edenneet, koska tuuli
heilutteli nosturia liian lujaa. Tuulen
voimakkuus oli 16 metriä sekunnissa. Ajoneuvonosturi ei voi työskennellä, jos tuulee yli yhdeksän metriä sekunnissa. Seuraavana päivänä
tuuli heikkeni kahdeksaan metriin
sekunnissa ja työt saattoivat jatkua.
Tuulen ohella vaaratilanteita voi
aiheuttaa se, että nostettava kappale
on väärin kiinnitetty.
– Joskus joku on kiinnittänyt
ketjut epähuomiossa väärään kohtaan, mutta varsinaista vaaratilannetta ei ole päässyt syntymään. Tärkeintä on, että nostettava kappale
liikkuu tasaisesti ja vaakasuorassa,
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Sundström selostaa työnsä turvallisuusnäkökohtia.
Silloin kun olot työnteolle ovat
suotuisat, Sundström painaa toisinaan pitkää päivää. Tampereen hotellityömaalla hän nosteli kappaleita
alas jopa iltayhdeksään asti.
– Autonosturissa on hyvät työvalot, joten pimeälläkin kelpaa työskennellä.
Pakkasraja nostamiselle on -25
astetta. Jos on vielä kylmempää, ei
hydrauliikan toiminnasta ole enää
takeita. Sade tai lumipyry ei autonosturin toimintaa häiritse.
Kun tulee odotusta, Sundström
kuuntelee ohjaamossa radiota aikaa
tappaakseen. Tai selailee älypuhelintaan. Niin kiirettä ei nostamisella yleensä ole, ettei normaaleja kahvitaukoja ehtisi pitää.
Sundström on Rakennusliiton
jäsen, mutta varsinaisena ay-aktiivina hän ei itseään pidä. Harrastuksista mieluisimmaksi hän mainitsee
matkailun.
– Vaikka kyllä minä mökilläkin viihdyn.
Kotona autonosturinkuljettajaa
odottaa vaimo, mutta jälkikasvua ei
vielä ole. Jos sitä ilmaantuu, voitko
suositella hänelle autonosturin kuljettajan ammattia. Siis jo kolmannessa polvessa?
– Mikä ettei! Työajat ovat kylläkin epäsäännölliset, mutta itse työ
on mielenkiintoista ja vaihtelevaa.

Iltajamit Casinolla ja Wanhalla Casinolla
- tarjolla savolaista paellaa
- illan juontaa Vappu Pimiä
- Virve Rosti ja Toyboysien konsertti
- Ami Jaara & Amico tanssittavat
- Pelle Miljoona United keskiyön konsertti
Ohjelmassa myös:
Metsästysammuntakisa Rantasalmella
Rannaltaongintakilpailu Kasinosaaren rannoilla
Karaokekilpailut Casinolla
Motoristien ja karavaanareiden tapaaminen Vuohimäessä
Rakentajanaisten tapaaminen sunnuntaina Sulosaaressa
Ilmoittautuminen höyrylaivaristeilylle, iltajameihin ja
naistapaamiseen 28.4. mennessä:
kesapaivat@rakennusliitto.fi, kotisivujen kautta tai
postitse (Rakennusliitto, Kesäpäivät, PL 307, 00531
Helsinki). Rannaltaongintaa ja karaokeen voi ilmoittautua
etukäteen kesäpäivät@rakennusliitto.fi.
Katso tarkentuva ohjelma kotisivuilta.
Kysy lisää kesäpäivänumerosta 0400 338 003.
Kaikki majoitusvaraukset:
Savonlinnan Seudun Matkailu Oy / Päivi Ruuskanen
paivi.ruuskanen@savonlinnatravel.com
puh. 015 517 5116

Rakennusliiton
90-vuotisjuhlanäyttely
Savonlinnassa
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Verokorttimiehen
arkea
Muurari Jarmo Järvinen nauttii itsensätyöllistäjän
vapaudesta.
Johanna Hellsten

T

uoreiden tilastojen mukaan
itsensätyöllistäjien määrä sen
kun kasvaa. Tilastokeskuksen Tieto & Trendit -julkaisun mukaan suurin ryhmä itsensätyöllistäjien joukosta ovat rakennusalan
työntekijät. Heitä oli alan työntekijöistä vuonna 2002 vain yhdeksän
prosenttia. Vuonna 2010 luku oli kivunnut 14 prosenttiin.
Suuri osa itsensätyöllistäjistä
toimii yrittäjinä toiminimellä, mutta
rakennusalalla itsensä voi työllistää
kohtuullisen hyvin myös verokortilla. Lukuisat omakotityömaat ja yksityishenkilöiden remonttiprojektit
tarjoavat työtä vähän huonompinakin taloudellisina aikoina.
– Minä olen tehnyt 11 vuotta
verokortilla töitä. Ainoastaan parikymmentä prosenttia töistä teen esimerkiksi pienille gryndereille ja loput ovat yksityishenkilöiden tilaamia, muurari ja Rakennusliiton hallituksen varajäsen Jarmo Järvinen
kertoo.
Myös Järvisen isä oli muurari
ja poika sai uransa alkuun työskentelemällä yhdessä isänsä kanssa. Isä
opetti Järviselle, kuinka muurauskauha pysyy kädessä. Poika kokeili
lukion jälkeen ammattikorkeakouluopintoja, mutta työ vei mukanaan.

Itsensätyöllistämisen
plussat ja miinukset

+ Vapaus. Aikataulut ovat
paljolti itsestä kiinni.
+ Työttömyysturva on samanlainen kuin kellä tahansa työntekijällä.
+ Ammattiliiton voimat ja lakimiehet ovat aina takana.
+ Työtilanne on kohtuullisen
hyvä, jos on hyvän tekijän
maine.
– Aikataulut. Varsinkin lyhy-

empiä projekteja tehdessä voi
olla kova sovittelu kalenteriin.
– Aloittaminen. Kun kukaan
ei vielä tunne sinua, voi ensimmäisten töiden saaminen
olla hankalaa.
– Moni kuluttaja luulee, että
vain yrityksiä voi palkata
hommiin. Heille joutuu kädestä pitäen selittämään, miten
verokortin kanssa pelataan.
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– Aikoinaan isä oli kovin huolissaan siitä, miten minulle riittää alalla töitä kun rajat aukeavat
ja alalle tulee ulkomaalaista työvoimaa. Siksi en alun perin ajatellut muurarin ammattia, vaan menin
lukioon ja sen jälkeen ammattikorkeakouluun.
Järvinen oli kuitenkin pyörinyt työmailla jo viisitoistakesäisestä lähtien ja lopulta työ vei mukanaan ja ammattikorkeakouluopinnot
jäivät kesken.
– Ja hyvin on töitä riittänyt. Minua ei kaduta yhtään, että tulin alalle.

Hyvä maine tuo töitä
Itsensätyöllistäjän tärkein mainosväline on puskaradio.
– Tämä vaatii hyvää mainetta ja sen, että hoitaa työt asiallisesti. Kun tekee verokirjalla, ei moni
tilaaja ymmärrä, miten homma toimii. Minä joudun neuvomaan tilaajia joka kerta siitä, millä tavalla lakisääteiset velvoitteet hoidetaan, Järvinen kertoo.
Järvisen mukaan työ on myös
myytävä niin, että sivukulut ovat tilaajalle selvät heti alussa.
– Jos myy työtään vain tuntihinnalla eikä selitä enempää, tulee
riitoja. Rakennusliiton sivuilla on
pienrakentajille palkkalaskuri ja hyvää perustietoa. Sinnekin voi ohjata
ihmisiä katsomaan.
Järvisen mukaan hänellä on
käynyt hyvä tuuri kotitalouksien
kanssa.
– Kyllä 99 prosenttia tilaajista
on asiallisia ja mukavia. Riidellä ei
ole tarvinnut oikeastaan kertaakaan.
Toki joskus sattuu vastaan hankaliakin ihmisiä, mutta silloin usein jää
koko työkin saamatta.
Kysytäänkö tekijältä sitten paljon töitä pimeänä?
– Sitä tapahtuu koko ajan vähemmän ja vähemmän. Vielä viisi
vuotta sitten käteiskauppaa kyseltiin
paljon. Silloin joutui myös antaman
enemmän tarjouksia, jotka eivät johtaneet mihinkään, kun ulkomaalaiset tarjosivat puolet halvemmalla.
Nykyään puskaradion kautta tulevat työnantajat kyllä tietävät, että
Järvinen ei tee käteisellä.
– Jos ei kotitalousvähennystä olisi, kysyttäisiin kyllä varmaan
enemmän.
Miten hommiin sitten pääsee
kiinni?
– Se onkin vähän vaikeampi kysymys. Kaipa se vaatisi itseltä jonkinlaista mainostamista. Rakennus-

Jarmo Järvinen arvostaa työssään sitä, että aikataulut ovat pitkälti itsestä kiinni.

liiton ammattiosastojen sivuille voi
laittaa itsestään tietoa. Sieltä minullekin on tullut paljon yhteydenottoja.

Töitä riittänyt tähän asti
Järvinen kertoo tehneensä 2–3 vuotta alkuaikana hommia hiukan vähemmän ja erityisesti talvisin oli
hiljaisempaa, sillä tuolloin hän teki
vain muuraustöitä. Laattatöihin laajentaminen on tuonut tasaisuutta tilauskantaan.
– Ei minun ole enää tarvinnut
pahemmin töistä haeskella; työt
soittavat minulle. Minulla oli alkuvaiheessa toki helpompaa, kun sain

olla isän mukana työmailla ja sitä
kautta löytyi töitä.
– Tähän päivään asti töitä on ollut enemmän kuin ehtisi tehdä, Järvinen sanoo.
Nyt on meneillään Järvisen
uran hiljaisin hetki. Töitä kyllä on,
mutta ne ovat pienempiä pätkiä.
– Edes vuoden 2008 taantuma ei niin näkynyt minulla. Uudisrakentaminen kyllä silloin väheni,
mutta remonttihommia riitti. Nyt on
selkeästi hiljaista. Yleensä tässä vaiheessa vuotta jo tietää isompia hommia kesälle. Nyt tiedossa on vain yksi julkisivumuuraus. Takkaremontteja onneksi riittää.
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ja jolta saattavat alkaa rahat loppua.
Silloin pinna kiristyy herkästi. Pitää
osata sovitella.
Aikataulutus on työtavan hankalimpia puolia. Ajanhallinnan kannalta olisi parasta, jos kesäisin tulisi isompia, kuukaudenkin kestäviä
hommia ja sitten pienempiä projekteja välissä.
– Se, että on itse vastuussa aikatauluistaan, on sekä isoin etu että
isoin haaste. On aika hankala tehdä sellaisia aikatauluja, että töissä
olisi kahdeksan tuntia päivässä. Remonttityöt venyvät oikeastaan aina
ja niissä tulee lisätöitä. Joskus tehdään pidempiä päiviä. Pienempien
hommien aikatauluttaminen on isoja vaikeampaa.
Järvisen lyhyet työttömyysjaksotkin ovat johtuneet pääosin siitä,
että aikataulujen täydellinen yhteensovittaminen on lähes mahdotonta.
Laskutaito ei ole pahaksi, jos
mielii saada kunnon palkan työstään.
– Urakkaa ja tarvikkeita pitää
osata ynnäillä. Ja jonkin verran vapaa-aikanaan pitää jaksaa istua tietokoneella ja muistaa pitää kirjaa ajetuista kilometreistä ja ostetuista työkaluista, sillä niiden vähentämisestä
verotuksessa tulee iso raha. Ei se ole
kuitenkaan sen kummempaa. Ei tämä mitään avaruusfysiikkaa ole.

Yrittäminen ei innosta

Rauhallista mieltä
Ihan kaikille itsensätyöllistäminen
ei sovi. Jos haluaa vain tehdä työnsä ja mennä kotiin, on parempi olla töissä isossa firmassa. Jos vähän
jaksaa laskea ja istua tietokoneella,
voi tämäntyyppinen työskentelytapa sopia.
Järvisen mukaan on hyvä, jos
on luonteeltaan rauhallinen.
– Tässä pitää kuitenkin viikosta viikkoon selittää uusille ihmisille, miten homma toimii eli kärsivällisyyttä kaivataan. Ja joskus voi tulla erimielisyyksiä; vastassa on ihminen, joka rakentaa omaa taloaan
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– Verokortilla on hyvä tehdä. Työttömyysturva on kunnossa ja liitosta
saa tukea ja apua. Yksinyrittäjäksi
en lähtisi. En näe sitä tarpeelliseksi
ja kyllä minun kotikasvatuksenikin
sotii sitä vastaan, Järvinen toteaa.
Hän pitää työnsä vapautta hyvänä asiana, mutta näkee, että on ihan
eri asia tehdä töitä työntekijänä kuin
yrittäjänä. Yrittäjän työttömyysturvakin on kallis paketti.
– Alalle tulevat nuoret lähtevät
yhä enemmän yrittäjiksi. He kuvittelevat että töitä ei voi tehdä, jos ei
ole yritystä. Kyllä pääkaupunkiseudulla olisi enemmänkin töitä tehtäväksi verokortilla.
Järvisen mukaan hänen tuntemistaan verokortilla tekijöistä alkaa
iso osa jo lähestyä eläkeikää.
– En tosin tiedä, mikä tilanne
on pääkaupunkiseudun ulkopuolella. Siellä, harvaan asutuilla seuduilla heitä on varmaan enemmän.
Asiakkaan kannalta Järvinen
näkee tilanteen siten, että voi aiheuttaa hiukan enemmän vaivaa palkata tekijä verokortilla, mutta toisaalta työn teettäminen siten on edullisempaa.
– En ymmärrä, millä tavalla yhdenmiehen yritys ja teipattu pakettiauto olisi yhtään sen luotettavampi
tekijä kuin verokorttimies.
Molemmille on kuitenkin alalla tilaa.
– Minäkin teen töitä pienemmille yrityksille, joilla ei ole omia
erikoismiehiä joka hommaan. Tänäkin keväänä olen muurannut takkoja grynderille.
Järvisen mukaan näillä hommilla elättää itsensä hyvin.
– En tiedä, tottuisinkohan enää
virastotyöaikaa. Tässä on vapaus
tehdä, milloin haluaa. Jos muksu
tulee kipeäksi, voi järjestellä aikataulujaan.

Jarmo Järvisen viimeisin takkatyömaa Kauniaisissa on jo sisustuskunnossa.
Viimeisenä hommana oli takan luukun asennus.

Who the

is
Dustcontrol?
Tiedätkö nimen Dustcontrol?
Onneksi olkoon!
Se tarkoittaa sitä, että olet ammattilainen,
joka asettaa kovat vaatimukset pölynpoistolaitteille. Me Dustcontrolilla olemme työskennelleet pölynhallinnan eteen jo yli 40 vuotta
ja tiedämme lähes kaiken pölystä. Siksi kaikki
Dustcontrolin rakennusimurit ja ilmanpuhdistimet ovat varustettu HEPA H13 suodattimilla,
jotka suodattavat myös kaikkein pienimmätkin ja vaarallisimmat hiukkaset.
Välitä keuhkoistasi - valitse Dustcontrol.
DC 3900 Twin
Varustettu
esierottimella
Dustcontrol Fin Oy, Puhelin 09-682 4330, www.dustcontrol.fi
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Pyhäjokiset rakentajat Matti Toppari (vas.) ja Reijo Hietala tutkivat Pyhäjoen rannalla Fennovoiman 40 000 kotitalouteen jakamaa vihkosta ydinvoimalaprojektin
uusimmista käänteistä.

Rakentajat eivät pelkää
Putinia ja Rosatomia
Vuosia kestävä Pyhäjoen
ydinvoimalan rakentaminen työllistää 3 000–
4 000 ihmistä.
Seppo Korhonen, teksti ja kuvat

P

yhäjoen rakentajat eivät pelkää Venäjän pääministeriä
Vladimir Putinia ja ydinvoimayhtiötä Rosatomia, vaikka yhtiöllä onkin hallussaan 34 prosentin
osuus Fennovoimasta.
– Työllisyys on ykkösjuttu, pyhäjokiset rakentajat Reijo Hietala ja
Matti Toppari sanovat.
Toisekseen venäläiset eivät
rompostele Suomeen samalla tavalla kuin Ukrainaan, mikäli on uskominen puolustusvoimien entistä komentajaa, kenraali Gustav Hägglundia. Hän totesi taannoin Ylen
aamu-tv:ssä yksinuottiseen tyyliinsä, että venäläiset eivät uskalla miehittää Suomea.
– He tietävät, että täällä tulee
turpiin, kenraali möläytti.
Suomessa syntyi melkoinen kalabaliikki Fennovoiman ilmoitettua,
että Venäjän valtion omistama Rosatom toimittaa Pyhäjoelle 1 200 megawatin ydinreaktorin ja järjestää
rahoituksen sekä tulee omistajaksi 34 prosentin osuudella suomalaiseen ydinvoimayhtiöön.
Pelkokerroin kasvoi, kun Venäjä miehitti ja otti Krimin niemimaan
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Ukrainalta haltuunsa maaliskuussa.
Suomessa alettiin pelätä, että Rosatomin tulo aiheuttaa meillekin turvallisuusriskin.

”Toivottavasti kaikki
eivät tule Euroopasta”
Reijo Hietala ja Matti Toppari eivät
tähän usko, vaikkeivät Krimin tilannetta niin hyvin tunnekaan. Heille
on tärkeintä se, että ydinmiilu tuo
työtä rakentajille Pyhäjoelle ja muuallekin Perämeren rannikolle.
– Fennovoimahan on ilmoittanut, että ydinvoimalan rakentaminen tuo 3 000–4 000 työpaikkaa.
Kyllä se työllisyys on ykkösjuttu
tässä asiassa, Hietala ja Toppari sanovat.
Työpaikkojen määrä on niin
suuri, että siitä ei riitä läheskään
kaikille Pyhäjoen asukkaille, joita
tämän vuoden alussa oli vaivaiset
3 352. Rakentajia joudutaan hakemaan myös muualta.
– Oulusta Kokkolaan ulottuvalle alueelle sopii rakentajia, Matti
Toppari sanoo.
He toivovat, että kaikki rakentajat eivät kuitenkaan tule muualta
Euroopasta, vaan mahdollisimman
suuri osa olisi kotimaista väkeä.

Töitä suurelle joukolle
suomalaisia rakentajia
Rakennusliiton puheenjohtaja Matti Harjuniemi kertoi Nykypäivän

Reijo Hietalaa harmittaa, että ydinvoimala on jakanut Pyhäjoen asukkaat
kahtia. Hänen havaintojensa mukaan voimalaa vastustava pro Hanhikivi -liike
on saanut näkemyksilleen sangen hyvin palstatilaa lehdissä.

verkkouutisille helmikuussa, että
voimalan rakennustyömaalla toimitaan maassa maan tavalla -periaatteen mukaan eli suomalaisten työehtojen mukaan. Komennusmiehiä tulee työmaalle myös ulkomailta, mutta se työllistää myös suuren joukon
suomalaisia rakentajia.
– On selvää, että Fennovoiman
hanke on sosiaalisesti kestävä. Se
lisää työllisyyttä ja investointiha-

lukkuutta Suomeen, Harjuniemi
totesi.
Fennovoiman mukaan rakennustyömaa ja käytössä oleva ydinvoimalaitos synnyttävät uutta, pitkäjänteistä teollista toimintaa ja vakauttavat alueen taloutta.
Pyhäjoen kunnan työttömyysprosentti oli tammikuun lopussa 12,7. Vuoden takaiseen tilanteeseen verrattuna työttömyys oli nous-
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KILJAVAN KESÄ
Harrastekursseilta iloa ja hyötyä

Matti Toppari toivoo, että Fennovoima hoitaa ympäristöasiat hyvin.

sut 2,2 prosenttiyksikköä. Jos ja kun
työt alkavat toden teolla, työttömyys
vähenee huimaa vauhtia.

Asuntotarpeeseen
varaudutaan
Helpotusta työttömyyteen on luvassa, sillä Pyhäjoen kunta on kaavoittanut uusia asuntoja varten yli
17 000 kerrosneliömetriä. Rakennuspuuhiin on suurista rakennusfirmoista tulossa ainakin YIT, jonka
tekemän tarjouksen kahden asuinkerrostalon rakentamisesta kunta
hyväksyi viime vuonna.
Sopimuksen mukaan YIT rakentaa ensimmäisen kerrostalon
kahden vuoden kuluessa Fennovoiman rakentamispäätöksestä.
Myös Fennovoima on ilmoittanut rakennuttavansa ydinvoimalan
läheisyyteen Hanhikivenniemelle
asuntoalueen.
Tuorein vuokrasopimus syntyi
maaliskuussa oululaisen rakennusliike Temotekin kanssa. Temotek
rakentaa Pyhäjoelle vuosien 2015–
2018 aikana kolme rivitaloa, kaksi
kerrostaloa ja yhden luhtitalon.
Sopimuksissa varaudutaan
myös ydinvoimalan viivästymiseen,
jolloin asuntorakentaminen siirtyy
tuonnemmaksi. Jos voimalahanke
ei toteudu, vuokrasopimukset raukeavat.

Ympäristö otettava
huomioon
Reijo Hietala ja Matti Toppari surevat sitä, että ydinvoimala on jakanut
Pyhäjoen asukkaat kahtia. Ydinvoimalaa vastustaa pro Hanhikivi -liike, jonka mielestä ydinvoimala tärvelisi Hanhikivenniemen luonnon
ja veisi kuntalaisilta mahdollisuuden nauttia luonnon rauhasta, marjastaa ja kalastaa.
– He ovat saaneet kovasti palstatilaa lehdissä, miehet toteavat.
Ympäristöasiat askarruttavat toki myös Hietalaa ja Topparia, kuten
voimalasta syntyvä ydinjäte.
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Sen kohtalo on vielä auki. Yhtenä vaihtoehtona on Teollisuuden
Voiman ja Fortumin omistaman Posivan luolasto, mutta sinne jätteitä ei
haluta ottaa.
Fennovoiman mukaan käytettyä ydinpolttoainetta jäähdytetään
ensiksi reaktorihallin vesialtaissa
3–10 vuotta, minkä jälkeen se siirretään voimalaitosalueen välivarastoon vähintään 40 vuodeksi odottamaan loppusijoitusta.
Loppusijoitus Suomen kallioperään alkaa aikaisintaan 2070-luvulla.
– Pitää vain toivoa, että asiat ratkaistaan ympäristön kannalta
hyvin, Matti Toppari sanoo.

Eduskunnan käsissä
Fennovoima joutui omistajavaihdosten ja voimalakoon pienenemisen vuoksi täydentämään työ- ja
elinkeinoministeriölle lupahakemustaan, jonka eduskunta on aikaisemmin hyväksynyt.
Muuttuneen tilanteen vuoksi
Fennovoima jakoi esitteen 40 000
kotitalouteen Pyhäjoen alueella. Sen
saivat myös Matti Toppari ja Reijo
Hietala, jotka ovat tutkineet sitä tarkoin.
Esitteessään Fennovoima vakuuttaa, että ydinvoimalasta aiheutuvat vaikutukset ympäristöön ovat
vähäiset.
Lopullisesti asia on eduskunnan käsissä. Sen on määrä päättää
hakemuksen kohtalosta viimeistään
syksyllä.
Jos ydinvoimala toteutuu, rakennustyöt alkavat Fennovoiman
mukaan kaksi vuotta kestävillä
maa- ja vesirakennustöillä ensi vuoden aikana. Voimalan rakennustöihin kuluu 5–6 vuotta. Tavoitteena
on, että ydinmiilu otettaisiin käyttöön vuonna 2024.
Ja kuka tietää, Pyhäjoen voimala saattaa valmistua ennen Olkiluoto
kolmosen ydinvoimalaa. Sen rakennustyöt alkoivat kymmenen vuotta
sitten, eikä loppua näy.

23.-27.6. Yhdessä kesällä, perhekurssi
Taidekurssi
Englannin perusteet
Ay-englanti
Musiikkikurssi
28.-29.6. Tanssi
Matkailijan eesti
Suunnistus
Vaijerikoru
Valokuvaus ja kuvankäsittely
30.6.-4.7.Yhdessä kesällä, perhekurssi
Matkailijan espanja
Atk-mix
Kuorolaulu
23.6.-4.7. Kesälukio

(katso kurssit ja hinnat nettisivuiltamme)

Harrastekurssit täysihoidolla: SAK:n jäsen /perheenjäsen /muut
2 päivää 55 € / 110 € / 150 €
5 päivää 120 € / 215 € / 340 €
Lapset 4-13 v – 50 % (lisävuoteella)
Alle 4 v. maksutta

Ilmoittaudu kursseillemme joko
kotisivuiltamme www.kiljavanranta.fi,
sähköpostilla kurssit@kio.fi tai
puhelimitse 09 276 251

Kotorannantie 49 Kiljava (Nurmijärvi)
kurssit@kio.fi www.kiljavanranta.fi

13

Markku Asikainen on ollut Ysiysillä
hommissa lähes yhdeksän vuotta.

Pakkolomat ovat harvinaisia
Ysiysi-Rakennuksella
Leudosta talvesta huolimatta
routa teetti lisätöitä päivä
kodin rakennustyömaalla
Leppävirralla.
Jukka Nissinen

K

irvesmies Markku Asikainen on
tullut ennen joulua Pieksämäen
YsiysiRakennus Oy:n kirkonky
län päiväkodin rakennustyömaalle. Par
haillaan työn alla on väliseinien teko tun
titöinä. Töitä riittää tässä kohteessa toden
näköisesti heinäkuulle asti. Työmatkaa
Asikaiselle kertyy Leppävirran ja Piek
sämäen välille kuutisenkymmentä kilo
metriä.
– Urakkaa ei ole tullut oikein kinut
tuakaan, pikkuhiljaa lipsuttelemme. Ai
kaisemmin olin Helsingissä urakkatöis
sä, reilut kahdeksan vuotta Ysiysillä ollut
Asikainen kertoo.
Ysiysissä rakentajien työsuhteet ovat
yleensä pitkiä. Töitä on melko tasaisesti,
joten lomautukset ovat harvinaisia vaki
tuisille työntekijöille.
Routa teki pienet tepposet työmaalla.
– Tässä on täyttöä alla melkein kaksi
metriä. Tamppasimme hyvin maan, mutta
märkä syksy kasteli sen. Runko oli vie
lä kovilla pakkasilla auki eikä suojannut
perustuksia, rakennusmestari Antti Jänt-
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Mika Myyryläisen mukaan
verokorttimies on verottajan
mielestä yksityisyrittäjä, mutta
vähennyksien kohdalla samat
säännöt eivät olekaan
voimassa.
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Pasi Kumpulainen on pitkästä aikaa Pieksämäen Ysiysi-Rakennuksen
työmaalla putkitöissä.

ti harmittelee ylimääräistä vaivaa.
Jäntille on Ysiysi tullut tutuk
si apupojan pestiltä lähtien. Kirves
miehen pestiltä Jäntti lähti opiske
lemaan lisää rakentamisen teoriaa.
– Melkein jokaisen kanssa, jot
ka tällä työmaalla on, olen tehnyt
töitä. Kun tulin työnjohtopuolelle,
miehet ymmärsivät, ettei kaikkea
voi vielä tietää, Jäntti kiittää työpo
rukkaa.

Välillä verokortilla,
vaihteeksi firmalla
Kirvesmies Mika Myyryläinen on
tullut aivan äskettäin päiväkotityö
maalle väliseiniä villoittamaan. Ysi
ysin hommissa on menossa kolmas
vuosi.
– Olen välillä tehnyt omakoti
taloja verokortilla, välillä firmassa.
Pieksämäen seudulla tulee kohta 25.
työvuosi täyteen.
Molemmissa työsuhteen mal
leissa on puolensa. Firman palkka
listoilla työvehkeet voi käydä varas
tolta, omakotitalotyömailla on puo
lestaan enemmän vapautta työnteon
suunnittelussa. Verottajan kanssa
verokorttimies joutuu tolskaamaan
enemmän.
– Kävin kysymässä verotoimis
tosta, miksi en voi pistää autoa vero
vähennyksiin. Siellä sanottiin, etten
ole yksityisyrittäjä. Muuten verotta
ja kohteli minua niin kuin yrittäjää,
Myyryläinen sanoo.
Omakotitaloja rakennetaan Sa
von sydämessä tätä nykyä niin har
vakseltaan, että välillä on töitä teh
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tävä isomman yrityksen palkkalis
toilla. Työparikin löytyy helpom
min kuin omakotitalotyömaalle.
Myyryläinen on tyytyväinen
Rakennusliiton edunvalvontaan.
– Olen vuodesta 1989 ollut Ra
kennusliiton jäsen. Jotkut sanovat,
ettei liitto mahda mitään. Ilman liit
toa olisimme kuin Villissä lännessä.
Myyryläisen mielestä lakon
kautta ei olisi saatu sen kummem
paa korotusta.

Hei rakentaja, hyödynnä

LOMAETUSI
Hotelli Siikarannassa!
Soita si
ma
r
ja va aa 7lo971!
(09) 86

Jouluksi Kiinanmuuria putkittamaan
Leppävirran kirkonkylän päiväko
tityömaalla vedetään parhaillaan
lämpöputkia. Varkautelaisen LVI
Tekniikka Rissanen Oy:n putki
asentaja Pasi Kumpulainen on pit
kästä aikaa Ysiysin työmaalla.
– Teimme 2000luvun alussa
paljon Ysiysin työmaita, minkä jäl
keen oli pitkä tauko.
LVITekniikka Rissasella on al
kamassa iso kohde Varkauden kes
kustassa, Kiinanmuuriksi kutsutun
kerrostalon 70 asunnon vesijohtosa
neeraus.
– Työmaan pitäisi alkaa joulu
kuussa. Saneeraus tehdään valmii
den elementtien avulla. Niissä on
kannakkeetkin valmiina, Kumpu
lainen selittää.
LVITekniikka Rissasella töitä
on riittänyt ihan mukavasti. Yritys
työllistää kymmenkunta asentajaa.
– Tulin firmaan vuonna 1997,
minkä jälkeen olen ollut viikon pak
kolomalla, Kumpulainen kertoo.

Hotellivuorokausi
täysihoidolla vain

34

€

Vietä unohtumaton loma ja nauti
kesän tunnelmasta Hotelli Siikarannassa
Nuuksion kansallispuiston upeissa
maisemissa vain 30 minuutin ajomatkan päässä Helsingistä.
Etuhinta koskee myös perheenjäseniä, 6 -16 v. lapset puoleen hintaan samassa
huoneessa vanhempien kanssa. Etu koskee Rakennusliiton työssä olevia ja työttömiä
jäseniä, jäsenkortti esitettävä saapuessa. Yhden hengen huonelisä 20 €/vrk.

HOTELLI SIIKARANTA

NARUPORTINTIE 68, 02860 ESPOO | PUHELIN (09) 867 971
MYYNTI@SIIKARANTA.FI | WWW.HOTELLISIIKARANTA.FI
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Kirvesmies Matti Pohjolalle takana purettavana oleva Ruukin yläkoulu on tuttu paikka. Hän on aikanaan ollut tekemässä siihen remonttia ja laajennusta.

Homekoulu kannattaa purkaa
Siikajoen Ruukissa vedetään maan tasalle vanha
yläkoulu. Remontti olisi
maksanut lähes yhtä paljon kuin uuden teko.
Seppo Korhonen, teksti ja kuvat

S

iikajokinen kirvesmies ja
muurari Matti Pohjola katselee tyytyväisenä Ruukin
yläkoulun ja lukion purkutyötä.
1950-luvulla rakennetun ja myöhemmin laajennetun koulun purku alkoi maaliskuussa. Rakennus
vedetään maan tasalle kellaritiloja
myöten.
Syynä ovat vesivahingoista ja
huonosta ilmanvaihdosta syntyneet
sisäilmaongelmat, joiden vuoksi rakennusta ei voinut enää käyttää opetukseen.
Tilalle rakennetaan kokonaan
uusi koulukeskus. Kohteesta on
kiinnostunut kahdeksan rakennusliikettä, joilta on pyydetty urakkatarjoukset. Uudisrakennuksen työt
alkavat ensi kesänä.
Siikajoen kunnanvaltuustossa
Vasemmistoliiton valtuutettuna istuvan Matti Pohjolan mielestä Suo-
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Ruukin yläkoulu murenee pala palalta maan tasalle. Remonttiin ei kannattanut ryhtyä, sillä se olisi maksanut lähes yhtä
paljon kuin uuden rakentaminen.
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ovat sitä mieltä, että ratkaisu oli veronmaksajien kannalta loppujen lopuksi järkevä.
– Jos remonttiin olisi päädytty,
se olisi aiheuttanut kunnan 40 miljoonan euron vuosibudjettiin melkoisen loven. Muutaman vuoden
päästä olisi pitänyt tehdä taas uutta
remonttia, Ryyppö kertoo.

Remonttikulut lähelle uudisrakennuksen kustannuksia
Remonttikustannukset olisivat
nousseet lähes yhtä suuriksi kuin
kokonaan uuden rakennuksen tekeminen. Niiden osuus olisi ollut lähes 90 prosenttia uuden rakennuksen kustannuksista.
Purkutöiden jälkeen aloitetaan
uuden koulukeskuksen rakennustyöt, jotka maksavat noin 12 miljoonaa euroa.
Uudelle koulurakennukselle on
varattu sen verran iso tontti, että
sen läheisyydestä joudutaan purkamaan kaksi vanhaa vuokra-aravataloa. Nekin ovat tulleet käyttöikänsä päähän.

Tuhat homekoulua,
aniharva puretaan
Siikajoen kunnan projektipäällikkö Timo Ryyppö toivoo, että käyttökiellossa
olevalle Ruukin kivikoululle löytyy ottaja. Alakoulun oppilaat opiskelevat
nykymuodin mukaan parakeissa, joita virkakielessä nimitetään väistötiloiksi.

mesta löytyy runsaasti vastaavia
kouluja, jotka kannattaa mieluummin purkaa kuin tuhlata rahaa kalliisiin remontteihin, joilla home- ja
kosteusongelmat eivät välttämättä
katoa.
Remonttirahoilla pystyttäisiin
tekemään uudet, terveelliset tilat
opettajille ja koululaisille. Tällä olisi myös iso työllistävä vaikutus. Uudisrakennukset toisivat rakennusalan ammattilaisille lisää työtä.
– Kun elämme nyt lama-aikaa,
töillä olisi elvyttävä vaikutus, Pohjola sanoo.

Korjattiin ja
laajennettiin
Ruukin yläkoulu on tuttu mesta
Matti Pohjolalle. Hän oli aikanaan
Ruukin Rakennuspalvelun palkka-

listoilla remontoimassa rakennusta
ja rakentamassa siihen laajennusosaakin.
– Laatoitusta ja muurausta, Pohjola kertoo.
Rahaa paloi, mutta korjaukset
eivät poistaneet sisäilmaongelmia.
– Remontit tehtiin sen aikaisten
määräysten ja ohjeiden mukaisesti,
Matti Pohjola muistuttaa.
Tuohon aikaan sisäilmaongelmista ei puhuttu, kun niistä ei ollut
mitään tietoakaan. Asia oivallettiin
vasta myöhemmin.
Päätös yläkoulun purkamisesta
tehtiin viime vuonna. Vaihtoehtoja
ei enää ollut, rakennus oli terveysriskien vuoksi pakko purkaa. Kyse
oli opettajien ja oppilaiden hyvinvoinnista.
Pohjola ja Siikajoen kunnan
projektipäällikkö Timo Ryyppö

Suomessa on käytössä olevia peruskouluja ja ammatillisia oppilaitoksia lähes 4 000. Niistä noin kolmasosa on homekouluja eli reilu tuhat.
Työterveyslaitoksen pari vuotta sitten tekemän tutkimuksen mukaan
koulujen ja päiväkotien kosteusvaurioiden taustalta löytyvät riskejä sisältävät suunnitteluratkaisut, puutteet työmaan kosteudenhallinnassa,
työssä tehdyt virheet ja kunnossapidon laiminlyönnit.
Kun rakennus alkaa olla käyttöikänsä loppuvaiheessa, syntyy sisäilmaongelmia, joista terveyden
kannalta merkittävimpiä osatekijöitä ovat kosteus- ja homevauriot.
Niillä on yhteys astman syntyyn, sen
pahenemiseen ja hengitystieinfektioihin.
Kuntaliiton mukaan vuosittain
remontoidaan 100–150 sisäilmaongelmista kärsivää koulua.
Sen sijaan homekoulujen purkamisia tehdään huomattavasti vähemmän.
– Määrä lienee noin muutamia
kymmeniä vuosittain, sillä koulujen
määrä pienenee muutenkin koko
ajan kuntien kouluverkkoihin liit-

tyvien säästötoimien seurauksena,
toimitilojen erityisasiantuntija Esko Korhonen Suomen kuntaliitosta
kertoo.

Järkevintä purkaa
Korhosen mukaan valtion tukemat
korjaukset onnistuvat nykyään entistä paremmin, mutta pieleenkin
remonteissa mennään.
– Epäonnistumisiakin luonnollisesti aina tulee, mutta niiden määrää ei ole tilastoitu.
Korhosen mielestä järkevintä
olisi purkaa huonossa kunnossa oleva koulu ja tehdä tilalle uusi. Valtion
remonteille myönnettävien avustusten ehdoissa on määritelty nyrkkisääntö, jonka mukaan purkamiseen
kannattaa ryhtyä viimeistään siinä
vaiheessa, kun saneeraukset muodostavat 70 prosenttia uuden rakennuksen kustannuksista.
– Uuden rakentamista puoltavat
yleensä myös opetukseen ja oppimiseen liittyvät tarpeet, joihin vanhat
rakennukset eivät välttämättä taivu,
Korhonen toteaa.
Aina purkaminen ei onnistu,
sillä eteen tulevat suojelumääräykset, jotka aiheuttavat rajoituksia.

Selvityksiin palaa
reilusti rahaa
Ruukin yläkoulu ei ole ainoa ongelmarakennus Siikajoella. Kohtaloaan odottaa Ruukin alakoulu, joka koostuu vanhasta puukoulusta ja
1950-luvulla rakennetusta kivikoulusta.
Molemmat rakennukset on asetettu terveysriskien vuoksi käyttökieltoon. Puukoulua ei voi purkaa,
sillä se on suojeltu kohde.
– Ruukin koulu oli tarkoitus
remontoida, ja siihen saatiin valtionapuakin, mutta kunnallisvaalit
muuttivat kaiken. Koulua ei ryhdytty
remontoimaan, sillä sekin olisi käynyt kalliiksi, Matti Pohjola kertoo.
Kalliiksi kävi myös remontin
suunnittelu ja tarjouskilpailun järjestäminen. Niihin ehdittiin polttaa
rahaa toista sataa tuhatta euroa.
Kunta yrittää nyt päästä eroon
tyhjillään olevasta koulusta laittamalla sen myyntiin.
– Se voisi soveltua vain toimistokäyttöön ja huonohkosti ehkä
asuntokäyttöön, projektipäällikkö
Timo Ryyppö pohtii.

Sinä ammattiosastosi tai työpaikkasi

LUOTTAMUSHENKILÖ.

Kaipaatko liikunnallista hengähdystaukoa? Lisää eväitä hyvinvointiisi?
SAL-lomat tarjoaa nyt mahdollisuuden liikuntakeskus Pajulahdessa.
VALITSE
LUOTTAMUSMIESTEN
HYVINVOINTIKURSSIT
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TAI

4

yötä

2+2+2+1
yötä

HINTA
VAIN

100 €

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

Sisältää majoituksen, täysihoidon ja
mukaansa tempaavan ohjelman.
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Komu 137 on Pirkanmaan
betonimiesten salainen ase

Näin se toimii: ilman Komua...

Herätkää tasoitemiehet, paikkarit ja betonimiehet! Tässä tulee Pirkanmaalla kehitetty salainen ase Komu 137, joka on pölyn todellinen
vihollinen.
Heikki Korhonen

-K

omulaisen Jouni oli tässä idealinkona, joten nimi saatiin siitä, kertoo Skanska Pirkanmaan työsuojeluvaltuutettu Heikki Qvick.
Ei muuta kuin katsomaan ihmeotusta Pirkanmaan Lempäälään Skanskan työmaalle, jossa itse keksijämestari Komulainen toimii oppaana.
Ensin hän esittelee, miten pöly lentää, kun jauhetta kaadetaan
säkistä ämpäriin. Siinä saa tasoitemies imaistuksi aika kuorman
myös sisuksiinsa.
Seuraavaksi Komulainen ottaa esiin ämpärin päälle asetettavan puolikannen, johon hän tuikkaa myös imurin letkun kiinni.
Nyt pöly ei lennä lainkaan, vaikka kaato pussista on samanlainen
ja yhtä vauhdikas.
Komu 137 on toistaiseksi prototyyppi, jota Qvick on käynyt
esittelemässä pääkaupungissa asti.
Hän antaa tunnustusta sille, että Skanskalla työntekijät saavat
ideoida ja kehittää työturvallisuutta.
– Jos keksitään jotain oikeasti työturvallisuutta kehittävää, ainakin Pirkanmaalla sille on löytynyt tukea ja ymmärrystä. Saattaa
siitä tipahtaa porukalle pieni palkintokin. Mutta pääasia on, että
Skanska Pirkanmaa ajaa kuitenkin siinä asioita, jotka ovat oikeasti tärkeitä työsuojelun kannalta.
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Skanska Pirkanmaan työsuojeluvaltuutettu Heikki Qvick kiittelee sitä, että työntekijät
saavat kyllä kehittää oikeasti järkeviä työtapoja ja työsuojelua.
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... ja Komun kanssa eli pölyn kanssa ja ilman pölyä.

Jouni Komulainen huolestui pölystä
ja kehitti apuvälineen, josta on nyt
valmistunut prototyyppi.

– Tässä kuuluu kyllä iso kiitos myös Tero Salmiselle eli vastaavalle työnjohtajalle, joka on tehnyt erittäin ansiokasta työtä työsuojelun eteen.
Qvickin mukaan tätäkin ideaa yritetään nyt myydä organisaation kautta eteenpäin.
– Ainakin omat työntekijät ovat hyvin kiinnostuneita. Homman juoni on siinä, että apulaite on yksinkertainen ja kestävä.
– Meidän suunnitelmissa olivat kyllä ensin hakaset, joilla Komu olisi laitettu ämpäriin kiinni. Mutta sitten Mäkisen Jari huomasi, että siihen tulee liikaa painoa ja se kaataa ämpärin. Hän
muutti rakennetta. Nyt säädettävät jalakset ottavat kiinni maahan
ja estävät kumolleen menon, sanoo Jouni Komulainen.
Mäkisen Jari on Tampereen Peltimestareiden idealinko ja tekijämies, joka keksii ja rakentaa prototyyppejä.
– Jos Aalto-yliopisto olisi päässyt tätä rakentamaan, siinä olisi varmasti niin monta liikkuvaa osaa, että se menisi rikki ensi viikolla, epäilee Komulainen.
– Nyt yksi laite sopii ketterästi erikokoisiin astioihin ja se on
tarvittaessa pestävissäkin.

Vähemmän siivoamista,
terveeemmät keuhkot
Komulainen muistelee, että tasoitehommista jäi juuri yksi kaveri
eläkkeelle, jolla todettiin keuhkoahtaumatauti.
– Kun kaataa pölyävää jauhoa muutaman kerran päivässä, siitä kertyy aikamoinen kuorma keuhkoihin. Mutta leviää se siitä
myös muualle ja kärsimyksestä pääsevät osallisiksi muutkin työmaalla työskentelevät.
– Kyllä tämän pitäisi kiinnostaa tasoitemiehiä, paikkareita ja
betonimiehiä pitäisi kiinnostaa.
Heikki Qvick myöntää, että konevuokraamosta saa kyllä jonkinlaisen koneen pölynsuojaukseen.
– Mutta se painaa varmaan 30 kiloa ja maksaa 22,50 päivässä.
Tämän laitteen saa muutaman päivän vuokralla kokonaan omaksi.
Muuta ylimääräistä ei tarvita kuin henkilökohtainen imuri, joka on aina paikalla. Toisaalta siivousajassa säästetään melkoisesti
nyt, kun pölyä kertyy paljon vähemmän.
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Syitä äänestää EU-vaaleissa, osa II:

Työsuojelu
Työsuojelun kehittäminen on EU:ssa täysin jumissa.
Johanna Hellsten

E

U:ssa lähti käyntiin pitkäjänteinen työsuojelustrategia vuonna 2002. Työtä tehtiin vuoteen 2006 asti ja seuraava strategia
ulottui vuodesta 2007 vuoteen 2012. Ja sitten ei
mitään. Uusi strategia olisi pitänyt laatia jo hyvän
aikaa sitten, mutta työ on jumissa. Taustalla on
Euroopan komission julkaisema REFIT-hanke.
REFIT:in (Regulatory Fitness and Performance Programme) virallisena tarkoituksena on
parantaa EU-tasoisen sääntelyn toimivuutta ja
tuloksellisuutta sekä keventää sääntelytaakkaa.
Kuulostaa hyvältä noin ensilukemalta. Valitettavasti yksi sääntelyn osa-alue, jota ohjelma koskee, on työsuojelu. REFIT-ohjelman takia kaikki
uudet EU:n laajuiset työturvallisuus ja -terveyshankkeet kuten EU:n seuraava työsuojelustrategia, on pantu jäihin.
Työsuojelustrategian lisäksi kaksi rakennusalallekin tärkeää työsuojeluun liittyvää direktiiviä on pysähtynyt REFIT:in myötä. Komissio on
päättänyt olla esittämättä eteenpäin lainsäädäntöehdotuksia liittyen tuki- ja liikuntaelimistön sairauksiin sekä syöpäsairauksien vaaran ja perimän
muutoksiin.
Euroopan ammattiliittojen yhteistyöelin,
ETUC (European Trade Union Confederation)
aloitti viime vuonna kampanjoinnin REFIT-hankkeen uudelleenarvioimiseksi. ETUC myös vaatii
komissiota aloittamaan uuden työsuojelustrategian valmistelun ja esittämään viipymättä, kuinka työntekijöitä suojellaan tuki- ja liikuntaelinsai-
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rauksilta ja syöpää aiheuttavilta aineilta, mutta ainakaan vielä niin ei ole tapahtunut.

Pk-yrityksille vähemmän velvoitteita?
REFIT-hankkeessa pohditaan muun muassa sitä, pitäisikö erilaista sääntelyn tuomaa ”taakkaa”
keventää pienten ja keskisuurten yritysten osalta.
Ei ole kuitenkaan mitään perusteltua syytä, miksi esimerkiksi työsuojelun tason pitäisi olla riippuvainen yrityksen koosta.
Myös rakennusalan pohjoismainen yhteistyöjärjestö NBTF on ilmaissut vakavan huolensa REFIT-ohjelmasta. NBTF katsoo, että työmarkkinaja työympäristöpoliittista aluetta koskevat kysymykset täytyy poistaa esityksestä, joka koskee järkevää sääntelyä, ellei pystytä takaamaan, että jokaisella aloitteella konkreettisesti säilytetään tai
vahvistetaan työntekijöiden suojelua ja työehtoja.
– Pk-yritysten työntekijöiden työsuojelu huonontuisi verrattuna suurten yritysten työntekijöihin. Näin mahdollistetaan sosiaalinen polkumyynti, kannanotossa sanotaan.

STM samoilla linjoilla
Hallitussihteeri Anne Vänskä sosiaali- ja terveysministeriön työsuojeluosastolta kertoo, että
komission olisi tarkoitus antaa tiedonanto EU:n
työsuojelustrategian etenemisestä parin kuukauden kuluessa.
– On vaikea ennustaa, minkälainen tiedonannon sisältö on, Vänskä sanoo.

Vänskän mukaan yleinen näkemys STM:n
työsuojeluosastolla on, että REFIT-hanke on ihan
”ok” asia, kunhan tietyt reunaehdot täyttyvät.
– On hyvä, että ei ole turhaa sääntelyä ja EU:n
lainsäädäntö on toimivaa, mutta työsuojelun tasoa
ei pidä heikentää REFIT:n varjolla Euroopan tai
Suomen tasolla. Ja olisi tärkeää, että REFIT ei pysäytä uusien työsuojeluun liittyvien tarpeellisten
direktiivien laatimista tai vanhojen tarkistamista, Vänskä toteaa.
Vänskä ei myöskään pidä hyvänä ajatuksena,
että erikokoisia yrityksiä koskisivat erilaiset vaatimukset työsuojelun osalta.
– Me emme kyllä toivo, että työntekijöitä koskisi eritasoinen työsuojelu riippuen siitä, minkäkokoisessa yrityksessä he työskentelevät.
– Katsotaan nyt, mitä työsuojelulainsäädännön arviointi tuo tullessaan ja millä tavalla me
pystymme sitten asioihin vaikuttamaan, Vänskä
jatkaa.

Hyviä uutisia
Yksi hyväkin uutinen komissiosta on kuitenkin
kantautunut. Komissio asetti maaliskuun alussa
uudelleen tieteellisen komitean arvioimaan rajaarvoja kemiallisille aineille, joille altistutaan eri
ammateissa.
Komitean tehtävänä on arvioida uusimman
tieteellisen tiedon valossa sitä, miten tietyt kemikaalit vaikuttavat työntekijöiden terveyteen
ja minkälaisia raja-arvoja altistumiselle pitäisi
asettaa.
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EU-vaaliehdokkaat
luottamusmiesten tentissä
Johanna Hellsten

R

akennusliiton aktiiveille tarjoutui huhtikuu toisella viikolla tilaisuus kysellä kuuden puoleen eurovaaliehdokkailta, ”Mitä
aiot tehdä hyväkseni?” kun Uudenmaan alueen
luottamusmiesten perehdyttämistilaisuus huipentui vaalitenttiin Puistokulmassa.
Päivän aluksi Rakennusliiton työehtotoimitsija Kimmo Palonen kävi läpi uusia työehtosopimusten muutoksia sekä rakennustyömaiden sähköiseen kulunvalvontaan liittyviä kysymyksiä.
Eurovaaliehdokkaista paikalle oli saapunut
Johannes Hirvaskoski (kesk.), Mikael Jungner
(sd.), Jouko Jääskeläinen (kd.), Pia Lohikoski
(vas.), Sirpa Pietikäinen (kok.) ja Maria Tolppanen (ps.) Vihreät ja RKP ilmeisesti kokivat tapahtuman turhaksi.

Ehdokkaille oli etukäteen lähetetty keskusjärjestöjen (SAK, STTK ja Akava) yhteisen EUvaalikampanjan teemat. Muun muassa työaikasuoja, ay-liikkeen joukkokanne, lähetettyjen työntekijöiden työehdot ja EU:n pysähdyksissä oleva
työsuojelustrategia ovat teemoista lähellä myös
rakentajan sydäntä.
Koko EU-kampanjan teemalista on luettavissa osoitteessa: www.aaniasuomesta.fi.

Yhteiset pelisäännöt Euroopan
työmarkkinoille
Kaikki ehdokkaat olivat sitä mieltä, että EU:n on
otettava kunnollisia askelia yhteisten pelisääntöjen luomiseen työmarkkinoille. Minimipalkkojen
tarpeellisuudesta oltiin varovaisesti yhtä mieltä,
mutta vasemmistoliiton ehdotus maksimipalkko-

jen määrittämiseksi ei saanut tuulta alleen ainakaan keskustalta ja kristillisdemokraateilta.
Erilainen verokikkailu ja yritysten veroparatiisien käyttö nähtiin puoluekannasta riippumatta huonona asiana, jolle EU:n pitäisi pystyä tekemään jotain.
REFIT-hankkeesta (ks. viereinen sivu) ehdokkaat olivat lähes liikuttavan yksimielisiä; kukaan ei pitänyt hyvänä ajatusta siitä, että suomalaisia työturvallisuusnormeja heikennettäisiin
osana EU:n sääntelyn vähentämistä.
Suurimmat erot puolueiden välillä näkyivät
selvimmin työaikakeskustelussa sekä puheenvuoroissa työehtosopimusten yleissitovuudessa Euroopan tasolla. Oikealla nähtiin, että aivan
kaikkia yksityiskohtia työmarkkinoilla ei pitäisi
säädellä, vaikka perusasioiden tulisikin olla kunnossa.

Johannes Hirvaskoski:
– Meidän pitää nyt kehittää omia uusiutuvia luon
nonvarojamme pitkäjänteisesti, fokusoida koti
markkinoille kun vienti ei vedä. Uskon biotalou
teen. Kuinka paljon vapaakauppa on tuottanut
meille hyvää? En ole siitä enää ihan varma.
– Työelämän peruspelisääntöjen pitää olla
kunnossa. Jos voidaan tavaroiden liikkumiseen
liittyvää standardisointia harmonisoida, niin miksi
ei ihmistenkin? Liikaa ei saa kuitenkaan harmoni
soida, vaan on jätettävä oikeus myös sopia.

Pia Lohikoski:
– Vasemmistoliitto haluaa tolkkua EU:n talouden
hoitoon. Koko ajan pelätään julkista velkaa, eikä
haluta julkisia investointeja. Nyt kun taloudella me
nee todella huonosti, pitäisi julkisia investointeja
nimenomaan tehdä. Pitää pyörät pyörimässä.
– Olen myös huolissani siitä, että lasten oikeu
det ovat jääneet talouskurimuksessa jalkoihin
erityisesti EteläEuroopassa. Esimerkiksi Kreikassa
jopa lapsikuolleisuus on noussut, kun tuetaan
pankkeja eikä ihmisiä.

Mikael Jungner:
– Työehtosopimusten yleissitovuus pitäisi saada
Euroopan laajuiseksi. Se on yksi parhaista suoma
laisista keksinnöistä. Ei tarvitse säätää lailla mini
mipalkkoja ja työmarkkinat liikkuvat ajassa. Villit
työnantajat eivät voi olla vapaamatkustajia; ne
joutuvat noudattamaan työehtosopimuksia,
mutta eivät saa niistä hyötyjä.
– Pakko sanoa, että eivät ne yleissitovat sopi
mukset niin kummoisia ole. Jos jokin yritys ei nii
den takia pärjää markkinoilla, on yrityksen liike
toimintamallissa jotain mätää.

Sirpa Pietikäinen:
– Jos me suosimme epätervettä kilpailua, kärsivät
hyvät työnantajat, jotka noudattavat pelisääntöjä.
Pitäisi olla tiukka, koko ketjuun ulottuva ketjuvas
tuu. Yritin sitä ajaa, mutta se ei ole mennyt läpi. Ja
tiedän, että omassakin puolueessani on ihmisiä,
jotka ovat asiasta kanssani eri mieltä.
– On hienoa puhua, että ihminenhän voi
päättää, minkälaista työtä tekee ja mihin hintaan.
Jos olisi työntekijän markkinat, ei ongelmaa olisi.
Arki ei kuitenkaan ole sitä, sillä neuvotteluasema
ei ole reilu. Iso yritys voi sanella työehtoja.

Jouko Jääskeläinen:
– Yritykset ja valtiot kilpailevat tällä hetkellä par
haista veronmaksajista epäterveesti. Veronkierto
nakertaa paikallisen talouden pohjaa ja se pitäisi
estää. Julkisissa hankinnoissa tarvittaisiin lisää
osaamista vetää oikealla tavalla kotiinpäin.
– Tarvitaan uudenlaista osaamista ja yritteliäi
syyttä, mutta myös perinteisille aloille on saatava
aikaan kohtuulliset ja turvatut työolosuhteet.
Maksimipalkkoja en lähtisi säätämään. Kaikkea ei
voi säännellä, Jääskeläinen sanoi.

Maria Tolppanen:
– Unionin ongelmat paisuvat kuin pullataikina,
emmekä pysty yhtään säätelemään, mitä sieltä tu
lee. Emme voi sanoa mihinkään, että emme ottaisi
jotain direktiiviä käyttöön. Mitä Euroopan komis
sio esittää, sen suuri valiokunta leimaa.
– EU:n suurin ongelma on työttömyys, toisena
ovat paperittomat, laittomat siirtolaiset, joille nyt
pitäisi saada terveydenhoitokin pelaamaan. Ja
ehkä pitäisikin. Heidän mukanaan on Eurooppaan
tullut AIDS, Chepatiitti ja tuberkkeli.

Rakentaja 4/2014

21

Lopen Vastinkoskesta on tullut kunnostusten myötä luonnonmukainen kalastuspaikka. Kuva: Juha Salonen.

Taimenkannat kasvuun
kunnostuksella
Kalojen lisääntymisen vahvistaminen on parasta kalapolitiikkaa. Moni kunnostetuista alueista on keskellä
kaupunkia.
Antti Koli, teksti ja kuvat

T

aimenkunnostusta voidaan
tehdä isolla rahalla suurissa joissa tai pienemmällä panostuksella puroissa ja pienemmissä virroissa, missä vapaaehtoiset ja
talkoolaiset saavat paljon aikaan taimenten hyväksi.
Taimen eroaa lohesta elämäntapojensa joustavuuden puolesta ja
ne nousevat pienempiin puroihin
kutemaan. Perinteinen jako puro-,
järvi- ja meritaimeneen on liukuva. Sama kala muuttuu hyvin äkkiä purotaimenesta meritaimeksi
lähdettyään etsimään ravintoa merta edempää.
Ainakin täällä etelässä eri muodot kutevat samaan aikaan ja samaan paikkaan. Kutu on suunnilleen lokakuussa, hieman säistä riippuen. Naarat kaivavat mätimunilleen kuoppia pohjan soraan, syvyydeltään 5–20 senttiä.
Koiraat kisaavat hedelmöitysoikeudesta. Isot merikalat saavat parhaat paikat, mutta pienet, vaaksan
mittaiset taimenet kyttäävät tilai-
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suuttaan innokkaasti. Mädin hedelmöittämisen jälkeen naaras peittää
mätimunat soran sisään.

Longinojassa runsaasti
taimenia
Pohjois-Helsingissä kulkevassa
Longinojassa aloitettiin kunnostustyöt vuonna 2001. Puroa ennallistettiin taimenelle sopivaksi soran ja kivien avulla. Talkoista on ollut vastuussa SKES eli Suomalaisen kalastusmatkailun edistämisseura sekä Virtavesien hoitoyhdistys Virho.
Tällä hetkellä SKES:n taimenasioista vastaa taimentiimin puheenjohtaja Juha Salonen.
– Taimentoiminta alkoi Longinojalla jo vuonna 1998, kun sinne istutettiin Virhon kasvattamia vastakuoriutuneita poikasia noin 3 000.
Puro tiedettiin todennäköiseksi taimenpuroksi. Elokuussa 2001 huomasin siellä ison, merestä nousseen kalan. Viikon päästä havainnosta kunnostimme 20–30 neliötä
kutusoraikkoa. Nykyisin istutus on
loppunut, Longinojan taimenia on

60-senttisten kalojen kutupari ja pienemmät seuralaiset Longinojalla.

runsaasti ja ne ovat kokonaan oman
lisääntymisensä varassa, Salonen
kertoo.
Longinoja on muodostunut varsinaiseksi pioneerikohteeksi. Taimenia on parina viime vuotena ollut paljon ja purosta on muutenkin
tullut lähialueelleen tärkeä. Puroa
vahditaan, kalastajat saavat huomautuksen kalastuskiellosta. Enti-

sestä lokauomasta onkin kasvanut
hieno lähiluontokohde. Urbaanit purot ovat oivia ihmisen luontosuhteen
kehittämiseen.
Toiminta laajenee, Helsingin
kaupunki osallistuu uusiin kunnostuksiin soraa ja kiviä tuomalla.
– Merkittävää oli myös kutualueiden huomioiminen uusia siltoja rakennettaessa, tästä suuri kiitos ura-
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RKTL:n sähkökoekalastusta kunnostetussa purossa. Edessä Ari Saura, takana
Karl Sundman.

Tutkijan näkökulma
Juha Salonen mittaa veden sähkönjohtokykyä eli ravinteiden ja muiden
ionien määrää.

Osa Longinojan poikasista on ollut
viallisia, kenties Lokapoikien
päästöjen seurauksena.
Purokatka, tae taimenenpoikasten
hyvään kasvuun.

koitsija Fin-Seulalle, Juha Salonen
kiittelee.
– Viime vuonna Longinojalla
tehtiin eroosiosuojia puusta ja kivestä. Niillä estetään maa-aineksen
valuminen puroon, joten mätimunat tai pienet poikaset eivät tukehdu soran sisään. Joka vuosi käymme
Longinojalla ja muilla kunnostusaluilla pöyhimässä syyskuussa ennen kutuaikaa kutusoraikosta maaaineksen pois.

Rento meininki
Talkoita järjestetään eniten pääkaupunkiseudulla, toki muuallakin. Salonen mainitsee Turun seudulla aktiivisen Lounais-Suomen kalastusalueen. Lappeenrannassa on kunnostettu Urpalanjoki, Tampereella
ja Keuruulla on alkamassa kunnostustoiminta. Kunnostusta, joskaan
ei talkoilla, on tehty myös suurissa
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reittivesissä. Pienten purojen kunnostaminen on Salosen mukaan kustannustehokas ja järkevä tapa huolehtia kalakannoista.
Talkoita Juha Salonen kehuu.
– Meillä on rentoa ja hiki virtaa.
Samanhenkiset porukat kokoontuvat yhteen, suurin osa on kalamiehiä, loput lähiluonnostaan muuten kiinnostuneita paikallisia. Ennakkovalmisteluja lukuun ottamatta varsinaiset talkoot kestävät enintään päivän, yleensä elokuussa hyvissä ajoin ennen kalojen kutua.
Kunnostettavat purot löydetään
kartoituksen avulla. Ensin etsitään
kesällä kaloja ja varmistetaan puron
soveltuvuus taimenelle. Samalla selvitetään mahdollisuus kalojen nousuun ja veden laatu. Luvat kunnostamiseen varmistetaan viranomaisilta
tai vesialueen haltijalta.
Kutusoraikkojen lisäksi kunnostukseen liittyy virtauksen mo-

Kalatutkija Ari Saura Riista- ja
kalatalouden tutkimuslaitokselta
on vuosia seurannut puroja ja
niiden kalojen määrää. Laitoksen Helsingin yksiköstä käsin
seurataan vuosittain 15–20 Suomenlahden rannikkojokea tai
puroa. Valtakunnallisesti sähkökoekalastuksia tekevät RKTL:n
lisäksi myös ELY-keskukset ja
monet konsulttifirmat. Valtakunnalliseen koekalastusrekisteriin on tallennettu lähes 3000
sähkökalastuskoealaa, joiden
kalastoa on seurattu. Kysyimme
häneltä sähköpostitse kunnostusten vaikutuksista.
Mitä vuosittaisissa seurannoissa selviää?
– Syksyisin tehtävissä sähkökalastusseurannoissa selviää
edellisenä keväänä syntyneen eli
0+-poikasvuosiluokan vahvuus.
Esimerkiksi Longinojalla seurataan 0+-poikasten määrää sataa
purometriä kohden.

nipuolistamista, suoja-alueiden tekemistä sekä ravinnon tuotannon
kasvattamista. Esimerkiksi monet
hyönteistoukat syövät lehtikariketta
puron pohjalta. Siksi lehtien riittävä
putoaminen on varmistettava.
Juha Salonen on harvinaisen innostunut ihminen. Hän jaksaa käyttää aikaansa taimenten ja muiden
kalalajien hyväksi.
– Kunnostamisessa puhalletaan
yhteen hiileen kalakantojen hyväk-

Mitä Longinojan taimenkannalle kuuluu nykyisin?
– Longinojalla taimen lisääntyy säännöllisesti ja viime
vuosien runsassateiset syksyt
ovat mahdollistaneet suurtenkin
emokalojen pääsyn kutupaikoille. Niinpä viimeisimmät poikasvuosiluokat ovat ennätyksellisen
suuria.
Mikä kunnostusten merkitys on koko maamme taimenille?
– Monin paikoin taimentiheydet näyttävät kasvavan kunnostusten myötä. On kuitenkin
vaikeaa osoittaa, että taimenen
menestyminen johtuisi pelkästään kunnostuksista. Siihen vaikuttavat monet muutkin asiat,
kuten veden määrä kutunousun
ja kudun aikana, kudun jälkeisen
talven sääolosuhteet, poikasten
ensimmäisen kesän lämpötila ja
ravintotilanne.

si, mikä toisinaan on Suomessa aika harvinaista. Esimerkiksi Ruotsissa tilanne on toinen, siellä on paljon
järkevää ja laajaa yhteistyötä kalakantojen ja -vesien puolesta.
Salonen kalastaa paljon ja on
opiskellut Savonlinnassa kalataloutta. Työpaikka löytyi Hong Kong
-verkkokaupan kalastustarvikeosastolta. Taimenen kalastus tosin
on jäänyt, mutta muut kalalajit nappaavat Salosen välineisiin.
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Statiivi

Fe

Planar 3 S3
42-52135-302-93M
35-38 EN ISO 20345: S3 SRC
42-52135-303-93M
39-48 EN ISO 20345: S3 SRC

Uusi turvajalkine
Sievin Planar 3 on uuden ajan turvakenkä. Siinä on erittäin pitävä pohja, joka muotoilunsa
ja pohjakuviointinsa ansiosta pitää jalat tukevasti maassa haastavillakin alustoilla. Tyylikäs ja
persoonallinen Planar 3 on myös mukava ja tukeva muhkeiden pehmusteiden ja erinomaisen
istuvuutensa ansiosta.
Varrellinen Planar 3 laajentaa käyttömukavuuden uusiin ulottuvuuksiin memory foam -nilkkasuojansa ansiosta: yksilöllisesti jalan muotoja mukaileva memory foam tukee miellyttävästi jalkaa
auttaen ehkäisemään nilkkavammoja.

Fe

Planar Sweet S3
42-52181-302-92S
35-42 EN ISO 20345: S3 SRC

Fe

Planar 1 S3
42-52131-302-92M
35-38 EN ISO 20345: S3 SRC
42-52131-303-92M
39-48 EN ISO 20345: S3 SRC

Fe

Tiivisrakenteinen memory foam
tukee käyttäjän jalkaa ehkäisten
nilkkavammoja ja pehmentäen ja
vaimentaen ulkopuolisia iskuja.

Planar 2 S3
42-52133-302-92M
35-38 EN ISO 20345: S3 SRC
42-52133-303-92M
39-48 EN ISO 20345: S3 SRC

Planar Soft
42-12132-102-92M
35-38 EN ISO 20347: O1 SRC FO
42-12132-103-92M
39-48 EN ISO 20347: O1 SRC FO

Pohjois-Euroopan johtava turva- ja ammattijalkinevalmistaja
Sievin Jalkine Oy • Korhosenkatu 24, 85310 Sievi As.
Puh. (08) 488 11 • Fax (08) 488 1200 • info@sievi.com • www.sievi.com
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PALLISTI I
ja JALLIST

Ei pakki pakota
Formulakuskit eivät saata käydä edes punttisalilla, koska hauis kasvaa painon mukana liikaa. Onneksi on ohjaustehostin.

Pallisti: Mikä yhdistää mäkihyppyä ja Formula
Ykköstä? Paitsi se, että kumpainenkin on seinähullua hommaa. Ja siksi kunnioitusta herättävää.
Jallisti: Se, ettei kummassakaan lajissa saa
antaa pakin antaa kasvaa. Ja en tarkoita peruutusvaihdetta. 74-kiloista Nico Hülkenbergiä pidet-

tiin liian painavana auton rattiin. Moottoria varten pitää olla pelivaraa.
Pallisti: Pulskat tippuvat hyppyrinnokalta aika vauhdilla alas. Mäkihyppääjät ovat liki aina olleet piipunrasseja.
Jallisti: Vaikka Formula 1:sen painosääntö on
uusi juttu, ei takavuosien maailmanmestari Ni-

gel Mansell mahtunut samaan autoon kuin Mika
Häkkinen. Taisi ottaa takapuolesta kiinni.
Pallisti: Mutta kun esimerkiksi voimistelijoilla ja taitoluistelijoilla on reilulla 40 prosentilla syömishäiriö, olisi syytä pysähtyä. Ennen kuin
luut törröttävät ulos.

Kesälomien
kestosta

Monenlaista
lapsityövoimaa

Paikka
auringossa

Älä laukea
ennenaikaisesti

Pallisti: Jos opettajien kesälomia
kadehditaan, niin on syytä pohtia
jääkiekkoilijoiden taukojen pituutta.
Jallisti: Taitavat olla lätkän pelaajat poikkeuksellisia, että haluavat olla rankemmissa töissä mahdollisimman pitkään.
Pallisti: Toisaalta päätyyn asti
meneminen näkyy seuraavan sopimuksen tilissä. Mestari laittaa nollan palkkapyynnön perään.
Jallisti: Mestaruutta juhliessa ei tarvitse ainakaan läpsytellä pois tieltään rantapalloja, jotka
ovat amerikkalaisen pelleilykulttuurin tuloksia.
Pallisti: Heitettäisiin jäälle edes
mustekaloja, kuten Detroitin konkurssikaupungissa tehdään. Siellä
niitä tosin on viskattu iloa tuomaan.
Mutta vieraspeleissä linja on tiukempi, koska joskus mustekalan ostamiseen on vaadittu paperit.

Pallisti: Eräs eteläeurooppalainen
firma ei pääse vuoteen uusien työntekijöiden palkkaamiseen. Kyseisellä alueella on ollut toiseen suuntaan
kuuluvia työllisyysongelmia, mutta
lapsityövoimaan hyväksikäyttöön
on syytä puuttua myös huippuseura
FC Barcelonan tapauksessa.
Jallisti: Niinhän Stora Enso sai
huutia käytettyään pikkulapsia alihankkijoidensa kautta. Tosin Pakistanissa jätepaperia keräävät ihmisrievut ovat hieman eri asemassa
kuin kymmenvuotiaana kovasti palkatut pallistit.
Pallisti: Unicefin tunnuksia paidoissaan kantavat katalonialaiset eivät ole puhtaita pulmusia. Mutta he
eivät ole yksin, koska Espanjan muidenkin huippuseurojen väitetään
tehden samoin.
Jallisti: Real Madridiin onkin
napattu esimerkiksi yhdeksänvuotias japanilaismuksu. Tervettä.
Pallisti: Toivottavasti maailman jalkapalloliitto Fifa pysyy suoraselkäisenä. Tosin sitä se ei todellakaan aina tee, koska esimerkiksi
Qatarin vuoden 2022 MM-kisojen
rakennustöissä kuolee liki päivittäin työläisiä.

Pallisti: Kun Vasemmistoliitto lähti
hallituksesta, niin sen paikalle voisi
nostaa Mestiksestä vaikka Mikkelin
Jukurit tai Kouvolan KooKoon niiden jäätyä ulos auringonpaisteesta.
Jallisti: Kyllä. Urheiluministeriksi olisi voinut valita Juhani Tammisen, joka on aurinkokuningas. Tai Alpo Suhosen, jolla on
osaamista pestin toiselta osa-alueelta Turun kaupunginteatterista ja Pori Jazzista.
Pallisti: Politiikassakin hän on
heilunut kolmessa eri poppoossa, joten puolueen vaihtaminen tai takin
kääntäminen ei ole uutta.
Jallisti: Suhonen olisi saanut siviiliosaamisellaan hallitukseen heilumaan jäänyttä viisikkoa pelaamaan paremmin yhteen. Joskin kyllä teatteritaiturilta saatettaisiin paremminkin imeä näyttelemisen jaloa taitoa. Sitähän politiikka paljolti on.
Pallisti: Mutta ei kiinnostanut
Tamin prinsiipit tai Apen filosofiat,
vaan entistä ministeriketjua peluutetaan enemmän.

Pallisti: Kaksimielisyyksien maailma on ihmeellinen. Ennenaikaisesti ei kannata hätiköidä. Ei arjessa,
eikä tavoiteltaessa mestaruuksia urheilun puolella.
Jallisti: Suomessa tapeltaessa
vaikka jääkiekon mitaleista on hyvä muistaa se, että varastoissa homehtuu muinoin hopealle jääneiden
kultahehkutuslippiksiä.
Pallisti: Ennakkosuosikeilla
kihahtaa joskus keltainen neste hattuun. Kultaiseen kravattiin ei kannata pukeutua ennen summerin ulvaisua.
Jallisti: Ylimielisyys ja itseluottamus eivät ole sama asia. Usein ylpeys käy lankeemuksen edellä.
Pallisti: Ilon kadotessa mitaleita ei enää kaulaan ropsahtele. Nyyh.
Ei heru edes touhutippaa. Ei ei ei.
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SELVIYTYJÄ
ToISET SELVIYTYVÄT mISTÄ VaaN
Ne ovat sopeutuneet ympäristöönsä, ne ovat fiksuja, ne ovat hyvännäköisiä,
kuten Exalter. Exalter on sopeutunut ja kehittynyt uudeksi versioksi, Exalter2 –
parempi kuin mikään aiempi turvajalkine. Exalter2 on mukava, hyvännäköinen
ja suojaa parhaimmalla mahdollisella tavalla.

Jalas® 9500 / S1 SRC HRO

Jalas® 9508 / S3 SRC HRO

l te
w w w. e x a

r2.c om

The nexT sTep.
Saat lisätietoja JALAS ® Exalter²-malliston jalkineista, ottamalla yhteyttä meihin.

info@ejendals.fi • www.exalter2.com
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Rakennusliiton Oulun aluejärjestön edustajakokous otti ilahtuneena vastaan tiedon, jonka mukaan Fennovoiman Pyhäjoen ydinvoimalan työmaalla
noudatetaan suomalaisia työehtoja.

Fennovoiman työmaalla
noudatetaan suomalaisia työehtoja
Matti Harjuniemi
on valmis jatkamaan
Rakennusliiton puheen
johtajana.
Seppo Korhonen, teksti ja kuvat

F

ennovoiman Pyhäjoen ydin
voimalan työmaalla nouda
tetaan suomalaisia työehtoja.
Kaikkien siellä työskentelevien ih
misten työehdot määräytyvät täkä
läisen lainsäädännön mukaan.
Harmaa talous ei pääse jyllää
mään työmaalla. Kaikki alueella
olevat yritykset tulevat olemaan ve
rottajan syynissä.
Näin kertoi Rakennusliiton pu
heenjohtaja Matti Harjuniemi lii
ton Oulun aluejärjestön edustajako
kouksessa.
Harjuniemi kertoi myös olevan
sa valmis jatkamaan Rakennusliiton
puheenjohtajana. Hän ilmaisi kan
tansa, kun sitä häneltä edustajako
kouksessa varta vasten kysyttiin ja
ilmaisi kiitoksensa tuesta.
– Toisaalta jos enemmistö po
rukasta on sitä mieltä, että puheen
johtajaa pitää vaihtaa, ei ole varaa
tykätä pahaa siitäkään, Harjuniemi
tokaisi ennen kokousta.
Pyynnön esittänyt aluejärjestön
puheenjohtaja Pertti Snicker toivoi,
että myös liiton toinen puheenjohta
ja Kyösti Suokas jatkaisi tehtäväs
sään.
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Puheenjohtajat ja muut toimi
henkilöt valitaan Rakennusliiton
liittokokouksessa toukokuussa 2015.

Asiat valvotaan ja
sovitaan työmaalla
Pyhäjoen voimalatyömaan työeh
doista on päästy yksimielisyyteen
Fennovoiman, Rosatomin ja ammat
tiliittojen, (Metalli, Pro, Rakennus
liitto ja Sähköliitto) sekä työnanta
jien (Teknologiateollisuus, Energia
teollisuus ja Rakennusteollisuus)
kesken käydyissä neuvotteluissa.
Työehtojen toteutumista myös
valvotaan. Valvonnan tavoista on
niin ikään sovittu.
– Ammattiliitoilla on työmaalla
selkeä toimivaltainen edustus. Yh
teinen kanta on, että sovimme asiat
työmaalla, Harjuniemi kertoi.
Hänen mukaansa myös Rosatom
on hyväksynyt, että työmaalla on
liittojen edustus pitämässä huolen
työehtojen toteutumisesta.
Harjuniemi kertoi, että Hanhi
kivenniemelle rakennettavan voi
malan työmaan työehdot ovat pa
remmin turvatut kuin tähän men
nessä alkaneilla suurilla kansain
välisillä työmailla. Asiaa on autta
nut viime vuosina kehittynyt lain
säädäntö.
– Etenkin verotusmenettelyä
koskeva lainsäädäntö turvaa suu
remmassa määrin yritysten tasavä
kistä kilpailua ja rajaa harmaata ta
loutta ahtaammalle. Viime vuosien

kokemukset ovat niin ikään opetta
neet kaikkia hankkeiden osapuolia
yhteistyöhön työmaalla, Harjunie
mi kertoi.
Hän otti esimerkiksi Teollisuu
den Voiman Olkiluoto kolmosen
työmaan, jossa ei ole ongelmista
ollut pulaa. Niiden kanssa on vain
jaksettava painia ja tehdä käytännön
työtä, joka myös vaikuttaa lainsää
däntöön.

Olkiluodosta tullut
miljoonia euroja
Olkiluodon ongelmista on vuosien
varrella saatu suuria otsikoita, mutta
niiden taakse on hautautunut Harju
niemen mukaan se, että Olkiluodos
sa ammattiliitot ovat tehneet työtä,
joka on tuottanut työntekijöille mil
joonia ja miljoonia euroja.
– Työmaan arjessa tehdään käy
tännön tekoja myös edunvalvonnas
sa. Ei Teollisuuden Voimankaan tar
koitus ole työehtodumppaus, vaan
turvallisen myllyn rakentaminen,
Harjuniemi muistutti.
Ymmärrys suomalaisesta lain
säädännöstä ja pelisäännöistä sekä
halu noudattaa niitä eivät vain me
ne helposti läpi komennusfirmois
sa, joiden työntekijät pelkäävät työ
paikkansa puolesta. Tämä on Eu
rooppaa, joka on ollut taantumassa
kohta kuusi vuotta.
– Taustatilanne on se, että Eu
roopan työmarkkinat avattiin seläl
leen eikä työläisten asema euroe

Eero Turpeisen mielestä Pyhäjoen
työmaalla edustettuina olevat
ammattiliitot voisivat ostaa Fennovoiman osakkeita. Näin ne pääsisivät
vaikuttamaan entistä paremmin
työntekijöiden työehtoihin.

liittiä kiinnostanut siinä huumassa,
Harjuniemi totesi.

Suhteet Venäjään
osa naapuriturvaa
Harjuniemi muistutti taannoisesta
presidentti Sauli Niinistön kom
mentista, jonka mukaan kahden
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keskiset suhteet Venäjään ovat osa
Suomen naapuriturvaa. Komment
ti sanoo paljon myös muulle Euroo
palle, mikäli se on tutkalla histo
riasta.
– Tämä pullistelematon linja tu
lee osaltaan turvaamaan myös sitä,
että yhteistyö venäläisten yritysten
kanssa jatkuu, Harjuniemi sanoi.
Hän muistutti Neuvostoliiton
kaupasta, joka oli aikanaan helkka
rin hyvää ja erittäin edullista.
– Ilman sitä moni omakotita
lo olisi jäänyt täällä rakentamat
ta. Myös Venäjän kaupalla on ja tu
lee olemaan suuri työllistävä merki
tys suomalaisille. Tässä raamissa on
myös Hanhikiven hanke, Harjunie
mi huomautti.

Osakkaaksi ei hinkua
Kokouksessa nostettiin esiin työn
tekijöiden vaikutusmahdollisuuk
sien lisääminen Pyhäjoen ydinmyl
lyn työmaalla vaikka rahan voimal
la. Eero Turpeinen osasto Viisysis
tä heitti ilmaan ajatuksen, että am
mattiliitot ryhtyisivät Fennovoiman
osakkeenomistajiksi.
– Jos kolme ammattiliittoa si
joittaisi vaikka kymmenen miljoo
naa euroa, ne pääsisivät samaan
pöytään muiden osakkeenomista
jien kanssa päättämään asioista, et
tei tule niin paljon hankaluuksia
kuin Olkiluodossa, Turpeinen esitti.
Harjuniemen mukaan ayliik
keellä ei ole niin paljon rahaa, että
se tällaiseen ryhtyisi.

Työt nopeasti käyntiin
Aluejärjestön edustajakokouk
sen mielestä Pyhäjoen voimalan
maanrakennustyöt kuin myös Poh
joisSuomen tuulivoimala ja kai
voshankkeet sekä tiestönparannus
hankkeet on saatava nopeasti käyn
tiin rakentajien työllistämiseksi.
Myös kuntien ja kaupunkien se
kä taloyhtiöiden kannattaa hyödyn
tää yritysten tämän hetkistä alhaista
työkantaa ja hintatasoa aikaistamal
la omia hankkeitaan.
– Remontoitavaa yleisissä ra
kennuksissa ja asunnoissa riittää,
kokous totesi.
Työstä on huutava pula, sillä ra
kennusalan työttömyys on kasvanut
vuoden 2012 helmikuusta lähtien

Rakennusliiton Oulun aluejärjestön puheenjohtaja Pertti Snicker (vas.) pyysi Matti Harjuniemeä jatkamaan liiton
puheenjohtajana ensi vuoden liittokokouksen jälkeen. Harjuniemi vastasi pyyntöön myöntävästi.

eikä parempaa ole näkyvissä tänä
kään vuonna kesäajan kausivaihte
lua lukuun ottamatta.
Helmikuussa oli PohjoisPoh
janmaalla työttömänä 1 400 ra
kentajaa ja PohjoisSuomessa lähes
3 250 rakentajaa.

Ihmiskehon eläkeikä
ei nouse lain avulla
Puhetta riitti myös Rakennusliiton
Elävänä eläkkeelle kampanjasta,
jolla vastustetaan eläkeiän nostoa
ja eläkeputken poistoa. Ne uhkaavat
ikääntyvien, raskasta työtä tekevien
rakentajien toimeentuloa.
Edustajakokous totesikin, että
raskaita rakennustöitä tekevien elä
keikää tulisi laskea, sillä ihmiske
hon eläkeikä ei nouse lakia muut
tamalla.
– Mikäli EK:n vaatima eläke
putki, työttömyysturvan lisäpäivät,
poistetaan, ikääntyneen työttömän
työttömyysturva olisi pelkän työ
markkinatuen suuruinen, 702 euroa
kuukaudessa, kokous huomautti.
Oulun aluejärjestön puheenjoh
tajana jatkaa Pertti Snicker ja vara
puheenjohtajana Jouni Karekivi.

Muiden aluejärjestöjen valintoja
Pohjanmaalla jatkavat entiset
puhemiehet eli puheenjohtaja
na Jorma Katajamäki Vaasan
osasto 095:stä ja varapuheenjoh
tajana Erkki Leppälä Seinäjo
en osasto 041:stä. Myös Pohjan
maan edustajakokous pyysi yksi
mielisesti nykyisiä puheenjohta
jia Matti Harjuniemeä ja Kyösti Suokasta jatkamaan tehtävis
sään.
Uudenmaan aluejärjestön
edustajakokous antoi täyden
tuen Rakennusliiton Elävänä
Eläkkeelle kampanjalle. Työt
tömyysturvan heikentämisen si
jaan pitäisi keskittyä työllisyy
den parantamiseen.
Uusimaalaiset haastoivat
ammattiliitot ja Rakennusliiton
osastot järjestämään ja osallis
tumaan kampanjan tapahtumiin.

Puheenjohtajana jatkaa Jari
Renlund Nurmijärven osasto
288:sta ja varapuheenjohtaja
na Jari Jääskeläinen Helsingin
kirvesmiesten osasto 001:stä.
Turun aluejärjestössä pu
heenjohtajaksi valittiin Lassi
Kosonen Turun maa ja vesira
kentajien osasto 533:sta ja vara
puheenjohtajaksi Sirpa Ek Tu
run maalarien osasto 014:stä.
ItäSuomen aluejärjestön
hallituksen puheenjohtajaksi
valittiin Juha Piitulainen Ilo
mantsin osasto 024:stä ja vara
puheenjohtajaksi Hannu Turunen.
Satakunnan aluejärjestös
sä puhetta johtavat Keijo Hentonen Rauman osasto 123:sta
ja Toni Anttila Kankaanpään
osasto 224:stä.
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– Toivon Rakennusliiton
metsästysammuntakisoihin
runsasta osanottoa. Puitteet
kisojen järjestämiseen ovat
kunnossa, Rantasalmen
riistanhoitoyhdistyksen
toiminnanohjaaja Jorma
Pylkkänen lupaa.

Kesäpäivillä pääsee
ampumaan metsästystrappia
Liiton metsästysammuntakisoille on luvassa hyvät
puitteet Rantasalmella. Uutena lajina kisoissa on
metsästystrap.
Jukka Nissinen

R

akennusliiton Savonlinnan
kesäpäivien yhteydessä järjestetään myös metsästysammuntakisat Rantasalmella Pillesuon
ampumaurheilukeskuksessa.

– Meillä ei ole aikaisemmin
ollut ohjelmassa metsästystrappia,
mutta se on otettu mukaan yleisön
toivomuksesta. Suurin osa liiton
ammuntaa harrastavista jäsenistä
metsästää, joten tällainen trap-rata sopii hyvin ohjelmaan, kilpailun-

johtajan pestin ottanut entinen ItäSuomen aluepäällikkö Juha Ruuskanen perustelee.
Pillesuon ampumarata tarjoaa
hyvät puitteet jouhevalle ammuntakisojen etenemiselle isollekin porukalle. Lähes kaikki Rakennusliiton ampumakisoihin osallistuvat
paukuttelevat koko lajikirjon lävitse, mikä teettää sujuvan aikataulun
rakentamiselle omat kommervenkkinsä.

– Se ei ole meille ongelma. Me
jaamme porukan niin, että osa lähtee hirviradalle ja toiset trappiradoille. Keskipäivällä vaihdamme
vuoroja, Rantasalmen riistanhoitoyhdistyksen toiminnanohjaaja Jorma Pylkkänen kertoo.
Pylkkäsellekin on ehtinyt jonkin verran kertyä kisojen järjestämiskokemusta, sillä ensimmäistä
kertaa hän oli ampumakisoissa toimitsijana jo 15-vuotiaana. Jo aikamiehen ikään ehtinyt Pylkkänen on
ollut riistanhoitoyhdistyksen hallituksessa 1980-luvun puolivälistä
lähtien.
– Kun hirviradassa on jotain
vikaa, ensimmäisenä minun puhelimeni soi, Pylkkänen hymähtää.
Pillesuon ampumaurheilukeskus on rakennettu talkoilla 1990-luvun alussa. Riistanhoitoyhdistyksen
lisäksi toiminnassa on mukana Rantasalmen urheilu- ja metsästysampujat ry. Talkootyövoimaa löytyy 18
paikallisen metsästysseuran riveistä. Myös Jorma Pylkkänen harrastaa metsästystä.
– Hirvenmetsästys on minulla pääasiallinen harrastus. En viitsi
rasittaa meidän kanalintukantaamme, siksi olen käynyt Pohjois-Suomessa linnustamassa.

Rantasalmelta löytyy
majapaikkoja
Savonlinnasta kertyy Pillesuon ampumaurheilukeskukseen matkaa lähes 60 kilometriä. Rantasalmelta
löytyy eritasoisia yöpymispaikkoja,
joten aamu-unisimpien ammunnan
harrastajien kannattaa miettiä majapaikan hankintaa kisapaikan läheisyydestä.
Varsinainen kilpailuilmoitus on
tässä lehdestä osastoilmoitusten perässä. Kisoihin voi ilmoittautua 2.
toukokuuta asti.

Kevät tuo mestoille uusia rakentajia

N

eljä vuotta sitten aloitin työt
raksalla. Jouduin alkuun tekemään töitä pätkäsopimuksilla. Mutta olin onnekas: seitsemän
kuukauden ja yhden työpaikan vaihdon jälkeen sain vakituisen työpaikan ja hieman varmuutta tulevaisuudelle. Oli mahdollista hankkia oma
asunto ja sai tehdä töitä sekä kartuttaa ammattitaitoa mahtavien työkaverien kanssa.
Toivon, että tänä vuonna valmistuvilla opiskelijoilla olisi mahdollisuus päästä kunnolla kiinni
työelämään. Työurien pidentämisestä puhutaan paljon. Paras tapa
pidentää työssäoloa on saada lisäpäiviä uran alkuun, ei loppupäähän.
Joulukuussa työt rakennustyömailla jäivät, kun työnantajakseni
vaihtui Rakennusliitto. Nykyään aika kuluu toimistolla papereita pyöritellessä, tapahtumia järjestellessä ja
reissun päällä ammattikouluja kiertäessä.
Olen saanut olla eturivin pai-
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kalla katsomassa, kun nuoret lähtevät kohti työelämää. Vajaassa neljässä kuukaudessa olen ehtinyt tapaamaan jo 15 valmistuvaa vuosiluokkaa. Joukossa on ollut tulevia kirvesmiehiä, maalareita, kivirakentajia, sisustajia, putkimiehiä ja kylmälaiteasentajia.
Nämä tulevat ammattilaiset
ovat kuluttaneet koulun penkkiä ja
käyneet hieman kokeilemassa työelämää harjoittelun tai kesätöiden
kautta, joten heillä on pientä käryä
siitä, mitä on työskennellä rakennushommissa. Mutta todellinen oppiminen alkaa vasta nyt, kun he siirtyvät oikeisiin töihin.
Olen ollut positiivisesti yllättynyt tapaamistani oppilaista. He ovat
äärettömän fiksua porukkaa ja hyvin kiinnostuneita kaikesta. Kouluissa käydessäni olen koettanut iskostaa heidän päänuppeihinsa oikeaa asennoitumista työhön ja työturvallisuuteen.
Teillä kaikilla alalla jo pitempään työkennellelleillä on mahdolli-

suus jatkaa aloittamaani työtä ja antaa parhaat mahdolliset eväät näille
tulevaisuuden ammattilaisille.
Vielä rakennustöissä ollessani oli mukavaa, kun sai olla opastamassa harjoittelijoita alalle. Eräs
maalariopiskelija jäi hyvin mieleeni. Hän oli ensin samassa firmassa mukanani harjoittelijana, valmistuttuaan hän tuli kesätöihin ja
vakuutti omalla asenteellaan sekä
oma-aloitteisuudellaan työtoverit ja
työnantajan. Vuoden vaihteessa hän
sai vakituisen työpaikan ja jäi jatkamaan töitä siitä, mihin ne minulla jäivät.
Terkkuja Lauralle, olet yksi
niistä onnekkaista, joka on päässyt
hyvin työelämässä alkuun. Työ ei
ole aina yhtä juhlaa, onneksi sinulla
on siellä mahtava vertaistukiryhmä
työkavereista.
Toisinaan on vielä kovasti ikävä raksalle. Lohduttaudun sillä ajatuksella, että on tärkeää antaa hyvät
valmiudet tärkeän työn tekijöille. Te
rakennatte ja huollatte ihmisten ko-

teja, työpaikkoja, kouluja ja päiväkoteja ja paljon muuta.
Reipasta alkavaa kevättä kaikille! Toivotaan, että niitä töitä alkaa
pikku hiljaa taas löytyä kaikille ja
selkä rakentamisen taantumalta katkeaisi vihdoinkin.
Ida Kuikka
nuorisotyöntekijä
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Onko hankittu kokemus turhaa?

A

urinkoinen kevätaamu ja pirteä pakkanen saattelevat minua kohti työmaata, jonne kävelen joka ikinen arkiaamu. Olo on
pirteä ja odotan näkeväni työkaverini ja kuulevani heidän juttujaan aamukahvin ääressä. Odotan jopa töihin pääsyä, sillä nautin työstäni jota olen tehnyt noin seitsemän vuotta.
Päivän työtehtävät ovat selkeinä
päässäni jo aamusta ja voin huoletta
aloittaa itsenäisen työskentelyn. Minut valtaa tunne, jonka voin sanoa
selkä suorana: olen ammattiylpeyttä tunteva nuori ammattilainen. Tähän itseluottamusta nostavaan ja pitkäjänteisyyttä vaativaan tunteeseen
minä ja moni muu on päässyt tekemällä vuosia työtä, josta todella pitää. Vaarallisella alalla, joka elää ja
muuttuu nopeammin kuin mikään
muu ammatti.
Tätä tunnetta ei ikävä kyllä tarvitse työttömäksi jääneen ammattilaisen pitkään tuntea. Työministeriö
on suuressa viisaudessaan päättänyt
ohjeistaa, että jo kolmen kuukauden työttömyyden jälkeen on otettava vastaan mikä tahansa työ alasta riippumatta. Aivan sama joudutko hyppäämään lentäjän ammatista
perhosten keräilijäksi tai rakentajasta aivokirurgiksi.
Itseäni ensimmäinen vaihto ei
kiinnosta, jälkimmäinen haiskahtaa jo heti kättelyssä hoitovirheeltä
ja linnatuomiolta. Ensimmäisen kolme kuukautta ajan työnhakijalla on

voimassa ammattisuoja eikä vastaan
tarvitse ottaa kuin ammattiosaamistaan vastaavaa työtä.
Se on kovin lyhyt aika, kun
miettii omaa panostusta työhön
iloineen ja suruineen, puhumattakaan monen tervaskannonsitkeän
vanhemman asentajan kymmenien
vuosien työuraa. Mietinkin pelonsekaisin tuntein sitä hetkeä, kun kymmenen vuoden työuran jälkeen olen
lomautettuna ja tulee puhelu:
– Kuule, ei se yhteiskunta sillä lailla pyöri, että kaikki tekisivät
töitä mihin on kolme vuotta kouluja käynyt ja kymmenen vuotta uraa
luonut.
Tämä järjestely voi varmasti jopa vähentää työttömyyttä ja työllistymiseen tulee panostaa, mutta millä kustannuksella? Työmatka-aika
ei myöskään saa olla enää este. Olipa vastaanotettu työ mikä tahansa,
sen tekemistä tai mielekkyyttä tuskin edistää, jos työmatkaan kuluu
kaksi tuntia suuntaansa. Saatat joutua käyttämään neljä tuntia päivässä pelkkiin työmatkoihin julkisilla
liikkumavälineillä. Sitä kustannusta ei huvittaisi pätkätyöläisen kukkarosta maksaa.
Toinen vaihtoehto on hommata
oma vähäruokainen, pesupallon kokoinen auto. Muuten hyvä idea, mutta verotuksella on varmistettu, että
autoilu on sikahintaista. Polttoaine
on kohta vain rikkaiden etuoikeus ja
köyhien haave.

Työn perässä muuttaminenkin
on vaikeutunut, koska alkupääomaa
asunnon ostoon pitää olla niin paljon, että sitä ei noin vain työnteolla
säästetä. Rakennusala kun on kovin
ailahteleva, kuten tätä lehteä lukevana varmasti tiedät.
Työttömyys on nyt huippulukemissa ja työllistymistä on yritetty
helpottaa, mutta samalla tehty siitä
myös epämiellyttävämpää ja pakonomaisempaa. Sitä onko se hyvä vai
huono asia, saa jokainen miettiä itse.
Tulevaisuus näyttää lopputuloksen.
Tavallisena tallaajana joudun
miettimään tällaisia, samalla kun
pelkään ammattiylpeyteni menettämistä ja pohdin joidenkin röyhkeyttä korottaa palkkioitaan
ja nostaa omaa palkkaansa. Samaan aikaan lapsi-

lisät pannaan verolle ja kiristetään
silmukkaa Suomi-neidon kaulan
ympärillä. Toivotaan, ettei kovin
monen raksalaisen tarvitse vaihtaa vasaraa ja naulavyötä perhoshaaviin tai skalpelliin, ainakaan
vasten tahtoaan.
Erno Alanko
ilmastointiasentaja
Rovaniemi

Savonlinnan seutu täyttyy juhlijoista 7.– 8. kesäkuuta
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-vuotiasta Rakennusliittoa
juhlitaan Savonlinnassa rakentajien kesäpäivillä. Samana viikonloppuna Savonlinnassa tapahtuu
paljon muutakin; Savonlinnan kaupungin kesäkauden avaus omine ohjelmineen, iso jalkapalloturnaus sekä Suomen tämän hetken valovoimaisimpana esiintyvänä taiteilijana
pidetyn Cheekin konsertti kaupungin keskustassa.

Bändejä
Rakennusliiton järjestämä kaikille
avoin Kansalaistoritapahtuma alkaa
lauantaina klo 12.30 Satamatorilla.
Esiintyjäkaarti on tunnettua, taattua
laatua; Virve Rosti & Toyboys se-
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kä Pelle Miljoona United konsertoivat tapahtumassa, jonka juontaa
Vappu Pimiä. Rakennusmestari Timo Harjakainen vierailee ja arvioi tuttuun tyyliinsä kaikkea tapahtuvaa ja muutakin. Aivan Satamatorin vieressä olevan Hotelli Seurahuoneen tiloissa voi käydä tutustumassa Kansanarkiston kokoamaan
pienimuotoiseen näyttelyyn Rakennusliiton 90-vuotisesta historiasta.
Puheenjohtaja Matti Harjuniemi
on luvannut toimia ainakin osan aikaa oppaana.
Kaupunkisuunnistus kutsuu
kesäpäiville osallistujia toritapahtuman jälkeen. Rastipisteet on sijoitettu kauniin kaupungin keskeisille paikoille. Pisteillä voi kuulla niin kaupungin kuin Olavinlinnankin värikkäästä, joskin ajoittain raa’astakin historiasta, tutustua
yhteistyökumppanien järjestämiin
yllätyksiin kuin päästä osallistumaan vaikkapa johonkin kilpailuun.
Kaikki rastipisteet kiertäneiden kesken arvotaan hyviä palkintoja.

Risteilyjä
Perinteisten Saimaan höyrylaivojen
tekemät vajaan puolentoista tunnin
maisemaristeilyt ovat mukava tapa
ihastella näkymiä kaupungin ympä-

rillä. S/S Savonlinna, S/S Punkaharju ja S/S Paul Wahl on varattu lauantaina iltapäivällä rakentajien käyttöön. Rakennusliiton jäsenille ja heidän perheenjäsenilleen risteilyt ovat
maksuttomia.
Iltajameja vietetään jäsenten ja
heidän perheidensä kesken Casinon
saarella. Vappu Pimiä juontaa illan.
Tarjolla on Savolaista paellaa, erinomaista ohjelmaa ja rentoa yhdessä
oloa. Wanhan Casinon Savonlinnasalissa konsertoivat vuorollaan Virve Rosti ja Toyboys ja Pelle Miljoona United. Varsinaisesta tanssimusiikista jameissa vastaa Ami Jaara
& Amigo-orkesteri. Karaoken ystävät pääsevät ääneen Hotelli Casinon
ravintolasalissa. Ohjelma ja ruokatarjoilu on maksutonta rakennusliiton jäsenille perheenjäsenineen.
Kesäpäiväyleisölle on varattu
500 kappaletta erikoishintaisia lippuja Cheekin ulkoilmakonserttiin.
Suljetulle konserttialueelle pääsee
kello 19 alkaen. Itse konsertti alkaa
noin klo 21. Rakentajat perheenjäsenineen saavat lipun 30 euron alennushintaan.

Pärinää ja pauketta
Motoristit ja karavaanarit aloittavat oman tapahtumansa jo perjan-

taina Savonlinna Camping Vuohimäellä, mutta liittyvät lauantaina
muiden rakentajien joukkoon. Rakennusliitto järjestää yhdessä Rantasalmen Urheilu- ja Metsästysampujat ry:n kansaa kesäpäivien yhteyteen jäsenilleen metsästysammuntakilpailut. Rakentajanaiset tapaavat toisiaan erikseen järjestettävällä
Naisten liikunta-picnicillä sunnuntaina aamupäivällä.
Majoitustilaa löytyy vielä jonkin
verran. Yksittäisiä
huoneita löytyy Savonlinnan keskustan
hotelleistakin, mutta kaupungin ulkopuolella on vielä hyvin tilaa. Järjestämme liityntäkuljetuksia majoituspaikoista keskustaan ja takaisin.
Majoitusvarauksiin ja peruutuspaikkatiedusteluihin vastaa Savonlinnan Seudun Matkailu Oy / Päivi
Ruuskanen, paivi.ruuskanen@savonlinnatravel.com, puh. 015 517 5116.
Höyrylaivaristeilyille, iltajameihin ja naisten picnicille toivomme etukäteisilmoittautumisia. Kysy
lisää kesapaivat@rakennusliitto.fi
tai puhelimitse 0400 338 003. Kotisivuiltamme löytyvät viimeisimmät tiedot.
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Älä lahjoita
rahaa valtiolle!
Tarkasta ja palauta esitäytetty veroilmoituksesi.
Kyösti Suokas

P

ostista sinulle on tipahtanut tai
kohta tipahtaa esitäytetty veroilmoitus vuodelta 2013. Esitäytettyyn lomakkeeseen on merkitty valmiiksi tiedot, jotka verottajalla on jo viran puolesta hallussaan.
Muut tiedot lomakkeeseen on lisättävä.
Tarkasta ehdottomasti kaikki
esitäytetyn lomakkeen tiedot. Mikäli sinulla on enemmän tuloja kuin
lomakkeeseen on merkitty, niistä on
syytä ilmoittaa. Muuten verottaja
saattaa myöhemmin hakea omiaan
korotusten kanssa.
Kaikki vähennykset, kuten ateriakorvaus-, matkakulu- ja työkaluvähennys on ehdottomasti merkittävä lomakkeeseen. Mikäli jotakin
vähennystä ei vaadi, sitä ei myöskään verotuksessa hyväksensä saa.
Erityisalalla työskentelevät
työntekijät kuten esimerkiksi timpurit, muurarit ja rakennusmiehet
voivat vähentää matkakulut aina tulonhankkimiskuluna oman auton
käytön perusteella (0,25 euroa/kilometri) eikä vähennyksessä ole omavastuuta eikä ylärajaa. Työntekijät,

joilla on varsinainen työpaikka, kuten rakennustuoteteollisuudessa, vähentävät matkakulut verottajan ohjeiden mukaan.
Kannattaa ottaa huomioon, että pääsääntöisesti yli kahden vuoden työskentely samassa tai hyvin
lähellä toisiaan olevissa kohteissa
muodostaa varsinaisen työpaikan
myös erityisalan työntekijöille. Verottaja voi muuttaa verotuksen takautuvasti jopa työskentelyn alusta
alkaen samanlaiseksi, kuin varsinaisilla, kiinteillä työpaikoilla työskentelevillä on.
Oman auton käyttö ei silloin
ole enää itsestäänselvyys ja matkakuluihin tulee omavastuu ja yläraja. Oikeus ateriakorvausvähennykseen myös poistuu. Kahden vuoden
laskennan katkaisee vain yli kuuden
kuukauden poissaolo työkohteesta,
jonka aikana tehdään ainakin päivä
töitä muualla.

Ateriakorvaus ei
tule automaattisesti
Erityisalan työntekijälle myönnetään tulonhankkimisvähennyksenä
ateriakorvauksen (9,50 euroa vuon-

RAKENNUSMITTAUKSEN
PERUSKURSSI
1.jakso 5.-9.5.2014, 2.jakso 26.-28.5.2014
Koulutus on tarkoitettu rakennuksilla työskenteleville, rakennusmittauksesta kiinnostuneille.
Opetus sisältää geodeettista laskentaa, piirustusten lukutaidon opettelua/taitojen lisäämistä,
vaaitus-, laser- ja takymetrimittauksen opettelua.
Kurssi antaa valmistavan koulutuksen
talonrakennusalan ammattitutkinnon osaan 2,
rakennusmittaus. Koulutus ei vaadi aikaisempaa
mittausalan kokemusta.
Kurssin kuuluu aina 1 ja 2 jakso.
Kurssimaksu:
315 € sisältäen
opetuksen ja ruokailut.
Ilmoittautumiset 17.4.
mennessä!

Lisätietoja
www.kio.fi

Esitäytettyjen veroilmoitusten postitus on alkanut ja ne ovat perillä viimeistään huhtikuun lopulla. Jokaisen on tarkistettava esitäytetyn veroilmoituksensa tiedot ja korjattava ne tarvittaessa.

na 2013) suuruinen vähennys työpäivää kohden, jos työntekijällä ei
ole varsinaista työpaikkaa ja työnantaja ei ole järjestänyt tai kustantanut työpaikkaruokailua. Pitkiltä
työpäiviltä voi hakea kaksinkertaista ateriakorvausvähennystä. Tämä
vaatimus ei välttämättä mene aina
kivuttomasti läpi.
Tilapäisissä reissuhommissa
olevat voivat hakea suurempaakin
tulonhankkimisvähennystä, mikäli työnantaja ei ole maksanut päivärahaa. Tätäkin kannattaa hakea,
vaikka vaatimuksen läpimeno saattaa olla takkuista. Se voi kuitenkin
onnistua, jos pystyy uskottavasti
perustelemaan, mistä lisääntyneitä elantokustannuksia on syntynyt.
Työkalujen hankkimisesta aiheutuneet kulut vähennetään tulonhankkimiskuluna joko siten, että vähennys suoritetaan ostettujen työkalujen kuittien perusteella tai vähentämällä suoraan se sama summa, jonka työnantaja on maksanut
korvausta omien työkalujen käytöstä. Tätä jälkimmäistä menettelyä eivät valitettavasti kaikki verotoimistot hyväksy.

Palautukselle voi
hakea jatkoaikaa
Esitäytetty lomake on palautettava
verotoimistoon sen mukaan, mikä
palautuspäivämäärä lomakkeeseen
on merkitty. Useita tietoja voi antaa verottajalle myös netin välityksellä. Tarvittaessa verotoimistosta
voi hakea palauttamiselle jatkoaikaa. Kuitteja lomakkeeseen ei liitetä, mutta kuitit esimerkiksi ostetuista työkaluista on säilytettävä kuusi
vuotta. Samoin on kuusi vuotta pidettävä tallessa kirjanpitoa työkohteista, ajetuista työmatkoista ja työpäivistä. Jos tietoja ei säilytä, niitä on
jälkeenpäin erittäin hankala selvittää
ja muistaa. Jos verotuksessa on epäselvyyksiä, kannattaa rohkeasti soittaa omaan verotoimistoon. Virkailijat auttavat aivan mielellään.
Rakennusliiton jäsenet voivat
kysyä verotukseen liittyviä asioita
myös toimitsijoilta. Kaikki Rakennusliiton toimitsijat hallitsevat hyvin keskeisimmät verovähennyksiin
liittyvät asiat ja pystyvät tarvittaessa auttamaan oikaisuhakemusten ja
valitusten teossa.

RAKENTAMISEN
YMPÄRISTÖTEHOKKUUDEN
TULEVAISUUSKOULUTUS
Ti 20.5.2014 klo 9 – 15 | Isku-auditorio, Mukkulankatu 19, LAHTI
Sisältö
• Millaista tulevaisuuden ympäristötehokas rakentaminen tulee olemaan
ja voisi olla?
• Miten uutta teknologiaa tullaan hyödyntämään asumisessa?
• Miten tilasuunnittelu voi edistää tulevaisuudessa ympäristötehokkuutta?
• Miten alueita voidaan suunnitella vaikuttamaan ihmisten
käyttäytymiseen ympäristötehokkaasti?
• Miten talo kannattaa tulevaisuudessa suunnitella palvelemaan parhaiten
ympäristötehokkuuden vaatimuksia?
• Mitä tulevaisuustutkimus sanoo tästä kaikesta?
Koulutus koostuu alan asiantuntijoiden puheenvuoroista. Tulevaisuuden rakentamisen saloihin johdattaa fasilitaattorina toimiva tulevaisuustutkija Mika Aaltonen.
Hinta 100 €/osallistuja (alv 0 %) sis. kahvit.
Ilmoittautumiset ma 12.5. mennessä tarja.palvi@lamk.fi, 044 708 1040
Lisätietoja www.lamk.fi/ecomill ja reetta.janis@lamk.fi, 050 301 8167

Kotorannantie 49, 05250 Kiljava, p. (09) 276 251
kurssit@kio.fi, www.kio.fi

32

Rakentaja 4/2014

Ratkaisut















































































































































































































































































JÄSENREKISTERI TIEDOTTAA

MEDLEMSREGISTRET INFORMERAR

Jos olet työmarkkinatuella, opiskelemassa, sairaana, suorittamassa varusmiespalvelusta tai
muuten oikeutettu jäsenmaksuvapauteen, toimita lähimpään aluetoimistoon tai ammattiosastosi jäsenasioidenhoitajalle oheinen allekirjoitettu ilmoitus jäsenmaksun vapautusta varten.
Voit myös toimittaa vapaamerkinnät Rakennusliiton eAsiointipalvelun verkkopalvelun kautta.
Kotisivu: www.rakennusliitto.fi etusivulta Jäsenyysasioiden kautta tai Työttömyyskassan sivuilta.
Kirjautuminen vaatii jäseneltä henkilökohtaiset Nordean, Sammon, S-pankin,
Tapiolan tai Osuuspankin pankkitunnukset.

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

ILMOITUS JÄSENMAKSUN VAPAUTUSTA VARTEN

ANMÄLAN OM BEFRIELSE FRÅN MEDLEMSAVGIFT

Nimi / Namn

______________________________________________ Hetu / Personbeteckning _________________

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

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

____________________________________________
Allekirjoitus / Underteckning

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

Palvelunumerot:

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

Työttömyyskassa
Takaisinperintä

Jäsenasiat

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

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

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

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

Palvelunumerot:
690
690
690
690

231
232
230
250

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

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

Aluetoimistot
Toimistot

avoinna:
maanantaisin ja tiistaisin 8.30–12.00 ja 13.00–16.30
Uudenmaan toimisto avoinna:
ma-to 8.30–12.00 ja 13.00–16.30 ja pe 8.30–12.00 ja 13.00–15.30
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Häme/03

Lappi/13

Tampereen toimisto
Sorinkatu 4,
33100 Tampere

Rovaniemen toimisto
Maakuntakatu 15,
96100 Rovaniemi

Itä-Suomi/04

Oulu/14

Joensuun toimisto
Torikatu 30,
80100 Joensuu

Rautatienkatu 40
90120 Oulu

Mikkelin toimisto
Vuorikatu 11 A 6
50100 Mikkeli

Pohjanmaa/05

Hämeenlinnan toimisto
Birger Jaarlin katu 18 B,
13100 Hämeenlinna

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

020
020
020
020

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

Toimistojen yhteystiedot:

Rakennusliitto ry

Jäsenyysasiat
Työehtoasiat
Työttömyyskassa
Takaisinperintä

020 690 230
020 690 250
020 690 231

Kuopion toimisto
Vuorikatu 42,
70100 Kuopio

Kainuu/10

Pohjolankatu 28 A,
87100 Kajaani

Kemin toimisto
Keskuspuistokatu 50,
94100 Kemi

Pitkäkatu 43,
65100 Vaasa

Satakunta/07
Liisankatu 18,
28100 Pori

Turku/09

Uudenmaankatu 6 a,
20500 Turku

Keski-Suomi/02
Yrjönkatu 30,
40100 Jyväskylä

Kymi/06

Kouvolan toimisto
Salpausselänkatu 60 C,
45100 Kouvola

Uusimaa/01
Siltasaarenkatu 4,
00530 Helsinki

Lahden toimisto
Hämeenkatu 32,
15140 Lahti
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Ole tarkkana ilmoitusten lähettämisessä!
Postitse lähetettäessä kuoressa on ehdottomasti oltava merkintä:
Rakentaja-lehti/ilmoitukset, PL 307, 00531 Helsinki
Sähköpostit on lähetettävä osoitteella: ilmoitukset@rakennusliitto.fi
tai faksilla: 020 774 3061.

TAPAHTUMAT

Hämeenlinnan
rakentajaveteraanit

Kokous to 17.4. klo 13, Birger
Jaarlin katu 12 A, Hämeenlinna.
Tutustumisretki ke 21.5. Nuuksion
luontokeskukseen ja kokoushotelli
Siikarantaan. Lähtö klo 8.30
Wetteriltä. Matkan hinta 10 €/hlö.
Tervetuloa mukaan.

Kainuun rakentajaveteraanit
Kevätkokous to 8.5. klo 12, Suviranta. Esillä sääntöjen määräämät
asiat sekä muut esille tulevat asiat.
Kahvi- ja voileipätarjoilu. Kokouksen jälkeen sauna ja makkaraa.
Tervetuloa!

Keski-Suomen
rakentajaveteraanit

Risteily 25.–26.5. Tallinnaan. Lähtö
su 25.5. klo 14 Harjukadun tilausajolaiturilta. Paluu ma 26.5. noin klo
24. Linja-auto ajaa reittiä Muurame–
Korpilahti–Jämsä–satama. Matkan
hinta veteraani ja avec 33 €/hlö,
muut 38 €/hlö. Paikkoja varattu
58 hengelle kahden hengen hyteissä.
Linja-auto mukana Tallinnassa.
Ilmoittautumiset viimeistään to 8.5.,
Kalle p. 050 542 7290 tai Rami
p. 040 768 8811.

Oulun alueen rakentajanaiset

Nyt vastataan etelän tyttöjen haasteeseen ja lähdetään porukalla
Oulun Likkojen Lenkille la 16.8.
klo 12–18. Iloinen ja energinen naisten kuntoliikuntatapahtuma, jossa on
monenlaista ohjelmaa. Tiedustelut ja
ilmoittautumiset viimeistää ti 10.6.,
Titta p. 040 547 9463. Tarkempaa
tietoa tapahtuman omilta sivuilta
Oulun aluejärjestö

Os. 002, Helsingin maalarit

Veteraanien eli Mutlarikerhon kevätretki to 14.5. Lohjan Päiväkumpuun.
Lähtö klo 10 Rakennusliiton edestä,
Siltasaarenkatu 4, Helsinki. Päiväkumpuun saavutaan noin klo 11, jonka jälkeen lounas. Vapaata ohjelmaa
saunomista tai uintia, klo 14.30 iltapäiväkahvit ja klo 15.30 kohti Helsinkiä. Ilmoittautumiset viimeistään
ke 30.4. Ensio Frisk p. 050 526 9728.
Tervetuloa!
Liiton kesäpäivät ja 90-vuotisjuhlat
7.–8.6., Savonlinna. Osasto järjestää
jäsenilleen retken 20 euron omavastuulla. Hintaan sisältyy matkat, yöpyminen ja aamiainen sekä huikeaa
ohjelmaa aamusta iltaan!
Ilmoittautumiset viimeistään pe 25.4.,
Johanna Elonen p. 050 571 8447 tai
johanna.elonen@gmail.com.
Paikkoja rajoitetusti.
Hallitus
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Os. 003, Helsinki

Liiton kesäpäivät ja 90-vuotisjuhlat
7.–8.6., Savonlinna. Bussikuljetus
lähtee pe 6.6. klo 12, Rakennusliiton
edestä, Siltasaarenkatu 4, Helsinki.
Paluu lähteen su 8.6. klo 12.15 Savonlinnasta. Sitovat ilmoittautumiset
viimeistään to 23.4., Pertti Ratilainen p. 040 738 0326. Paikkoja rajoitetusti!
Hallitus

Os. 007, Rakennusalojen
ulkomaalaiset ammattilaiset

Tes-koulutus la 10.5. klo 10, Uudenmaan aluetoimiston tilat, Siltasaarenkatu 4, katutaso, Helsinki. Aiheena: uuden työehtosopimuksen esittely sekä eläkevakuutusyhtiö Eteran
edustaja paikalla. Paikkoja rajoitetusti, mukaan mahtuu 50 henkilöä.
Ilmoittautumiset Kristolle
p. +358 40 5433 407.
Tarjolla kahvi ja lounas.
Venäjänkielinen lastenteatteri su
27.4. klo 14, Djumovotska Aleksandrovski teaterissa. Varaukset Gena
p. +358 40 750 5933.
Rentouttava päivä Linnanmäellä
la 24.5. Uudenmaan aluejärjestö tarjoaa alueen osastojen rakentajaperheille mahdollisuuden päivään Linnanmäellä. Aluejärjestö maksaa
alueen osaston jäsenen sekä perheenjäsenten rannekkeista puolet ja osasto toisen puolen. Osasto tarjoaa 100
henkilölle rannekkeet. Osaston edustaja jakamassa paikan päällä ennakkoon ilmoittautuneille rannekkeet.
Lisätietoja ja ilmoittautumiset
viimeistään ti 4.5. Rain Aedmäe
p. +358 50 371 7107.
Naisten kymppi su 25.5. Osasto maksaa naisjäsentensä osallistumisen. Tiedustelut Igor +358 415 437 733.
Hallitus

Os. 027, Joensuu

Liiton kesäpäivät ja 90-vuotisjuhlat
7.–8.6., Savonlinna. Osasto järjestää
kyydin ja majoituksen vapaana olevaan majoitukseen kahden hengen
huoneissa. Varausmaksu 50 €/hlö,
joka palautetaan matkalla. Sitovat
ilmoittautumiset viimeistään ke
15.4., varis.keijo@gmail.com.
Hallitus

Os. 041, Seinäjoki

Kuukausikokous ke 7.5. klo 19,
osaston toimisto, Vapaudenkatu 32–
34, Seinäjoki. Käsitellään esille
tulevat asiat.
Hallitus

Os. 042, Hyvinkää

Kuukausikokous to 24.4. klo 18,
Järjestötalo, Hyvinkää. Käsitellään
esille tulevat asiat.
Hallitus

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

Os. 065, Lappajärvi

Kokous la 24.5. klo 14, ravintola
Kaffiina, Nissintie 46, Lappajärvi.
Käsitellään esille tulevat asiat.
Kokousväelle jaetaan ruokaliput.
Hallitus

Os. 079, Porvoo

Päiväristeily la 24.5. Tallinnaan.
Lähtö klo 6.15 turistipysäkiltä. Linjaauto mukana Tallinnassa. Varausmaksu 25 €/hlö. Ilmoittautumiset
viimeistään la 10.5. p. 0400 936 248
tai maantaisin toimistolla.
Hallitus

Os. 091, Kuopio

Liiton kesäpäivät ja 90-vuotisjuhlat
7.–8.6., Savonlinna. Osasto järjestää
kuljetuksen ja majoituksen Kesähotelli Totissa kahden hengen huoneissa hintaan 26 €/hlö. Lähtö la 7.6.
klo 9, Vuorikatu 42, Kuopio ja paluu
su 8.6. noin klo 16.30. Lisätietoja ja
ilmoittautumiset Kimmo Hirvonen
p. 040 503 7149.
Hallitus

Os.100, Hämeenlinna

Osaston 80-vuotiskahvit liiton toimistolla ma 14.4. toimiston aukioloaikana. Tervetuloa!
Liiton kesäpäivät ja 90-vuotisjuhlat
7.–8.6., Savonlinna. Osasto järjestää
matkan jäsenille perheineen. Majoitus perhehotelli Hospitz. Matkan
hinta majoituksella ja aamiaisella
aikuiset 35 €/hlö ja lapset 20 €/hlö.
Lähtö la 7.6. klo 6.30 Hatusen talli
Parola, klo 6.45 jäähalli ja klo 7
Wetteri. Ilmoittautumiset Hämeenlinnan toimistoon p. 040 575 8349
tai Rampe Leppäselle p. 050 413
3283. Tervetuloa!
Teatterimatka la 12.7. Pyynikin
kesäteatteriin näytelmään Pirunpelto. Esitys alkaa klo 13. Lippu 20 €/
hlö, johon sisältyy kuljetus reitillä:
klo 10.30 Hatusen talli Parola, klo 11
Wetteri, jäähalli ja Iittalan Shell.
Lippuja Hämeenlinnan toimistolta
p. 040 575 8349 sekä Rampe Leppäseltä p. 050 413 3283. Tervetuloa!
Hallitus

Os. 101, Porin maalarit ja
mattomiehet

Kuukausikokous ti 15.4. klo 18, Rakennusliiton Satakunnan aluetoimisto, Liisankatu 18, Pori. Käsitellään
esille tulevat asiat.
Hallitus

Os. 104, Helsingin asfalttija pikimiehet

Pikiukot kokoontuu ke 16.4. klo 13,
osastojen Tiimitupa, Viides linja 3,
Helsinki. Aiheena Hämeenlinnan
matka ja muu vuoden ohjelma.
Kahvitarjoilu. Tervetuloa!

Kuukausikokous to 8.5. klo 17,
osastojen Tiimitupa, Viides linja 3,
Helsinki. Käsitellään esille tulevat
asiat.
Hallitus

Os.124, Toijala

Kevätkokouksen jatkokokous
la 10.5. klo 14 Metsola Salissa. Esillä:
toimintakertomus, tilinpäätös sekä
vastuuvapauden myöntäminen.
Liiton kesäpäivät ja 90-vuotisjuhlat
7.–8.6., Savonlinna. Tapahtumaan
halukkaat osallistujat, lisätietoja ja
ilmoittautumiset viimeistään ti 22.4.,
pkpetepk@gmail.com tai Petri Kosonen p. 040 516 1331.
Hallitus

Os. 154, Loviisa

Kevätmatka 10.–11.5. Tallinnaan,
hotelli Tallink Spa & Conference.
Lähtö la 10.5. klo 8 turistipysäkiltä.
Laivalla aamiainen. Paluu su 11.5.
klo16.30 Tallinnasta. Loviisassa noin
20.30. Omavastuu jäsen/avec 50 €/
hlö. Paikkoja rajoitetusti. Ilmoittautumiset viimeistän su 20.4., Kaj Vilja
p. 040 581 7509.
Hallitus

Os. 270, Kuhmo

Yleinen kokous ke 16.4. klo 17,
Eskobar, Kainuuntie 84. Esillä
osaston lakkauttaminen ja liittyminen uuteen Kainuun osasto 008:aan
sekä muut esille tulevat asiat.
Hallitus

Os. 280, Helsingin
betoniraudoittajat

Kuukasikokous ma 12.5. klo 17,
Purpurinpolku 7–9, Kannelmäki,
Helsinki. Käsitellään esille tulevat
asiat.
Hallitus

Os. 311, Siilinjärvi

Liiton kesäpäivät ja 90-vuotisjuhlat
7.–8.6., Savonlinna. Osasto on varannut viisi kahden hengen huonetta
Seurahuoneelta. Kymmenen ensimmäiseksi ilmoittautunutta pääsee
mukaan. Ilmoittautumiset Viljo
Rissaselle p. 040 589 2390.
Siilinjärven APJ järjestää matkan
5.–8.6. kylpylähotelli Agua Spa Viron
Rakvereen. Matka hinta 305 €/hlö
josta APJ:n tuki 25 € ja osaston tuki
50 €. Ilmoittautumiset Pentti Huskanen p. 044 521 6108 tai Helena Tikkanen p. 040 748 3547.
Hallitus

Os. 320, Laihia

Kesäretki 11.–13.7. Leppävirralle
Valamon luostariin. Vähintään 14
lähtijää. Omavastuu 100 €/hlö.
Ilmoittautumiset viimeistään ti 29.4.,
Pentti Samppala p. 050 585 6711.
Hallitus
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Os. 342, Jyväskylän
kirvesmiehet

Liiton kesäpäivät ja 90-vuotisjuhlat
7.–8.6., Savonlinna. Bussikuljetus.
Hinta 30 €/hlö joka sisältää majoituksen kahden hengen huoneessa
sekä aamiaisen. Ilmoittautumiset
viimeistään ti 15.4., Jouko Kurki
p. 050 309 5240 tai Kalle Vankka
p. 045 673 7221.
Hallitus

Os. 349, Matinkylä

Äitienpäivälounas su 11.5. klo 11–14
Siikarannassa, Naruportintie 68,
Espoo. Jäsenille perheineen. Ilmoitettava lounaasta neuvonnassa.
Tervetuloa!
Hallitus

Os. 392, Tampereen
putkimiehet ja -eristäjät

Perheretki 24.–27.7. Viron Rakvereen, puolihoidolla Aqua Spa -hotellissa. Aamiaisbuffet laivalla mennessä ja buffet-ruokailu palatessa. Bussimatka alkaa klo 3.45 Nokialta,
Harju Center ja klo 4.15 Tampereelta, linja-autoaseman Ratinan puoli.
Reitti kulkee Tesoman kautta. Paluu
sunnuntaina. Bussi on koko ajan matkalla mukana. Matkan omavastuuosuus: jäsenet ja seuralaiset 200 €/
hlö kahden hengen huoneessa ja yhden hengen huoneen lisä 120 €. Lasten omavastuu 17 vuoteen asti 100 €/
hlö. Yksi lisävuode huonetta kohti
mahdollinen. Matkalle mahtuu 40
ensiksi ilmoittautunutta ja omavastuuosuuden maksanutta. Ilmoittautumiset viimeistään ke 30.4., Rauno
Viljanen p. 050 594 4168 ja maksut
osaston tilille FI6980001301221736.
Lähtijöistä tarvitsemme nimet, syntymäajat ppkkvv ja huonejärjestys
sekä erikoisruokavaliot. Matkalla tulee olla mukana voimassaoleva passi
tai vuoden 1999 jälkeen myönnetty
virallinen henkilökortti. Suosittelemme lähtijöille peruutusturvan sisältävää matkavakuutusta.
Hallitus

Os. 394, Kuopion
putkimiehet ja -eristäjät

Liiton kesäpäivät ja 90-vuotisjuhlat
7.–8.6., Savonlinna. Savonlinna. Ilmoittautumiset viimeistään ke 30.4.,
Hannu p.0400 175 744 ja maksa
omavastuuosuus 30 €/hlö osaston
tilille FI20 5542 0620 0041 96.
Mukaan pääsee 30 ensimmäistä!
Hallitus

Os. 395, Jyväskylän
putkimiehet ja -eristäjät

Liiton kesäpäivät ja 90-vuotisjuhlat
7.–8.6., Savonlinna. Omavastuu
30 €/hlö. Hintaan sisältyy majoitus
kahden hengen huoneissa Kesähotelli Vuorilinnassa aamupaloineen, kuljetuksen edestakaisin, höyrylaivaristeilyn ja illallisen. Ilmoittautumiset
viimeistään pe 25.4., Ari Pajunen p.
0400 546 088 tai a_pajunen@kolumbus.fi. Omavastuu tulee maksaa viimeistään ke 30.4. osaston tilille
529002-4187169, viite: kesäpäivät.
Hallitus
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Os. 397, Hämeenlinnan
putkimiehet ja -eristäjät

Kuukausikokous ti 15.4. klo 18,
hotelli Cumulus, 2. krs, kokoustilat,
Raatihuoneenkatu 16, Hämeenlinna.
Käsitellään esille tulevat asiat.
Kokouksen jälkeen ruokailu.
Hallitus

Os. 402, Vaasan putkimiehet
Kuukausikokous ke 23.4. klo 18,
Vaasa aluetoimisto, Pitkäkatu 43,
Vaasa. Käsitellään esille tulevat
asiat. Tervetuloa!
Hallitus

Os. 418, Kirkkonummi

Perinteinen äitienpäivälounas
su 11.5. klo 11.30–15 Siikarannassa,
Naruportintie 68, Espoo. Osasto tarjoaa. Jäsenet ovat tervetulleita perheineen. Esitä jäsenkorttisi kassalla.
Hallitus

Os. 459, Vantaa

Kevätristeily pe 23.5. Tallinnaan
Silja Europalla, 22 h. Lähtö Länsisatamasta klo 18.30. Hinta jäsenille
20 € ja avec 40 €. Risteily sisältää
buffet-illallisen sekä -aamiaisen. Sitova ilmoittautuminen viimeistään
su 20.4. Ilmoita lähtijöiden nimi ja
syntymäaika tekstiviestillä/soitto p.
040 836 6584 tai kla.su@yahoo.com.
Hallitus

Os. 579, Kouvolan
putkimiehet ja -eristäjät

Risteily 7.–8.6. Tallinnaan Silja
Europalla. Risteily sisältää buffetpäivällisen. Paikkoja varattu 40.
Lähtö la 7.6. klo 14.30 Kouvolan
linja-autoasemalta ja klo 14.45
Kuusankosken tilausajopysäkiltä.
Hinta jäsen ja avec 25 €/hlö.
Ilmoittautumiset viimeistään pe 5.4.,
Kai Korhonen p. 040 541 2960.
Maksut viimeistään to 1.5. osaston
tilille FI 3580001001430462.
Hallitus

ONNEA

60 vuotta

Havukainen Pentti 16.3., Kuopio.
Os. 091, Kuopio

KIITOS
Lämmin Kiitos rakentajatovereille ja
ystäville muistamisesta viettäessäni
70-vuotispäivääni 16.3.2014.
Timo Mikkonen, muurari, Kuusankoski

SAARROT

RAKENNUSLIITON
JULISTAMAT SAARROT
Tarkemmat tiedot
löytyvät internetistä
http://rakennusliitto.fi/palkat-ja-tes/
liiton-julistamat-saarrot/
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Aiari Grupp Oü
AJE Ehitüs Oü
Alfaport Grupp Oü
Alnar Järvi Oü
”Artexx” Steplewski Artur
A-ryhmä Asennus Oy
Oy Aureli Ltd
Autlan Projekt Oü
Balticale Oü
Betamer Eesti Oü
Carinaland Oü
Concord Group Oü
DED Kompanii Oü
Dedas Oü
Degtab Oü
Detroit Oü
Edmonton Oü
Efira Invest Oü
Egerton Oü
Ehiter Arendus Oü
Eikner Oü
Elkotek Oy
Enner Ehitus Oü
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
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
Kymppi Eristys Oy

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

Lemamaks Ehitus Oü
Leviehitus Oü
Link Star Grupp Oü
Marsalis-Ehitus Oü
Mattic Oü
Mauneks Oü
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
Purku ja Tasoite Pichon Oy
Putki Service Oy
Rakennusexpertit JKL
Rakso Oü
Ravent Team Oü
Rees Rakendus Oü
Rekrum Oy Ab
Rentaworker Oü
Roiha Oy
Satikuti Invest Oü
Savega AS
Scantrim Oy
Sia Intertech
Siivous-Expertit Osuuskunta
Silveron Invest Oü
Slovax s.r.o
Spectra Holding Oü
Stabil Group Oy
Stabil Project Oü
Stadirak Oy
Sven Trading Ltd
Targe Ehitus
Tasokas Oü
Telineservice Oü
TG Kattomiehet tmi
Tiit Tamme
Tonu Ehitus Oü
T-Tarvike Oy
Triaad Grupp Oü
Ultraserv Oü
Unimaster Oü
Vahotek Oy
Vartix
Ventago Oü
Vimeco Oy
Windrox Grupp AS
VR Track Oy

TAPAHTUMIA
KUOLLEITA
Karhunen Heimo Aulis
Osastomme pitkäaikainen jäsen ja
maalaritoimitsija Heimo Aulis
Karhunen kuoli 20.3.2014. Hän oli
syntynyt 22.11.1943 ja liittynyt
Rakennusliiton jäseneksi 1.3.1961.
Muistoa kunnioittaen
Os. 002, Helsingin maalarit
Rakennusliiton henkilökunta

TYÖTTÖMYYSTURVAINFO
Kainuun alue
Aika:
ke 7.5. klo 18–20
Paikka: Sokos hotelli Valjus, Kauppakatu 20, Kajaani.
Ilmoittautumiset viimeistään to 24.4. p. 020 630 249.

Kahvitarjoilu.
Rakennusliiton Kainuun aluetoimisto
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TAPAHTUMIA

KAINUUSTA YHTEISKULJETUS
RAKENTAJIEN KESÄPÄIVILLE 7.–8.6.
Kainuun aluejärjestö tarjoaa kainuulaisille jäsenille ja heidän perheilleen linja-autokuljetuksen Rakennusliiton 90-vuotisjuhlaan ja kesäpäiville Savonlinnaan.
Aikataulu

Lähtö la 7.6.
klo 2.30 Suomussalmi, linja-autoasema
klo 3.00 Hyrynsalmi, SEO:n huoltoasema
klo 3.30 Ristijärvi, Matkabaari
klo 4.00 Kajaani, Kainuun aluetoimisto

KUTSU RAKENNUSLIITON
METSÄSTYSAMMUNTAKISOIHIN!
Rakennusliitto järjestää kesäpäivien yhteyteen metsästysammuntakilpailut.
Aika:
la 7.6. klo 8.45
Paikka: Pillesuon ampumaurheilukeskus, Joroistentie 915 B, Rantasalmi
Lajit:
Metsästyshirvi, metsästysluodikko, metsästystrap, metsästyshaulikko ja
Sarjat:

Paluu su 8.6.
klo 14.00 Savonlinna

joukkuekilpailu kaikissa lajeissa.
Nuoret alle 18-v., naiset, miehet alle 50-v., miehet yli 50-v., miehet yli 60-v.
Osastojen joukkueeseen kuuluu kolme kilpailijaa, jotka on nimettävä
ilmoittautumisen yhteydessä. Osasto voi nimetä useampia joukkueita.
Kilpailuihin voi osallistua Rakennusliiton jäsenet ja jäsenen puoliso sekä
lapset alle 18-v.

Ilmoittautumiset viimeistään ma 28.4. p. 020 690 249.

Ei osallistumismaksua!

Mukaan mahtuu 50 henkilöä.

Lisätietoa kesäpäivistä: www.rakennusliitto.fi

Ilmoittautumiset viimeistään pe 2.5. osoitteella: Marko Niskanen, Rakennusliitto,

Majoitusvaraukset oman osaston kautta tai henkilökohtaisesti:

Lisätietoja: Marko Niskanen p. 0400 749 859.
Kilpailuvastaavat: Minna Pirkkalainen p. 045 1391 308 tai Jorma Pylkkänen

Kuopion toimisto, Vuorikatu 42, 70100 Kuopio.

Savonlinnan Seudun Matkailu Oy/Päivi Ruuskanen
paivi.ruuskanen@savonlinnatravel.com tai p. 015 517 5116.

p. 0400 165 880.

Ilmoittautumiset yhteiskuljetuksiin, höyrylaivaristeilylle, iltajameihin ja naistapaamiseen viimeistään 28.4. joko kesapaivat@rakennusliitto.fi, postitse

Tervetuloa Rantasalmelle!

Rakennusliiton Kainuun aluejärjestö

Rakennusliitto
Rantasalmen Urheilu- ja Metsästysampujat ry

(Rakennusliitto, Kesäpäivät, PL 307, 00531 Helsinki) tai puhelimitse 0400 338 003 .

VETERAANITAPAAMINEN
Itä-Suomi
Ansaitusti eläkkeellä!
Aika:
ma 5.5. klo 10–15.30, tulokahvit klo 9.15
Paikka: Outokummun vanha kaivos Aarrekaupunki,

Kaivosmiehenpolku 2, Outokumpu
Ohjelma: Oikeus saada palveluita ja ohjausta -vanhuspalvelulakiluento,
Kuparille rakennettu -videoesitys, kierros kaivomuseossa, museotunnelissa
(+8° C kostea tila) ja näyttelyssä, joukkueiden välinen kisa, tulo- ja lähtökahvit, lounas.
Hinta:
7 €/hlö, sisältää: opastetun kierroksen ja junakyydin kaivosalueella.

Kilpailunjohtaja: Juha Ruuskanen p. 040 151 2043.

KURSSEJA JA KOULUTUSTA

EDUNVAVONTAKURSSI
RAASEPORIN JA HANGON RAKENTAJILLE
Aika:
la 17.5. klo 10–15
Paikka: Karjaan ABC, Lepinpellonkatu 2, 10320 Karjaa
Ohjelma: klo 10–12 Vain ruotsin kielellä. Byggnadsbranschens arbetarskydd,

Jan Rosqvist, Regionförvaltningsverket (AVI)
klo 12–13 Lounas
klo 13–15 Suomen ja ruotsin kielellä. Työehtosopimusmuutokset,
keskustelua osastojen 081 Hanko, 121 Tammisaari, 174 Karjaa
ja 252 Fiskars yhdistymisestä ja yhteistyöstä.
Sosiaalisihteeri Tiina Nurmi-Kokko ja toiminta-aluepäällikkö
Vilppu Oikarinen.

Aluejärjestö ei järjestä kuljetusta tapahtumaan.

Kysy kyyditystä omasta osastostasi.

Sitovat ilmoittautumiset viimeistään ti 22.4.,

omaan aluetoimistoon (ma–ti) tai p. 020 690 247.
Lisätietoja Martti Juntunen p. 0500 552 756.

Rakennusliiton Itä-Suomen aluejärjestö

Tilaisuuteen mahtuu 50 jäsentä.
Sitovat ilmoittautumiset viimeistään ma 5.5., raksauusimaa@rakennusliitto.fi

tai Taija Stranden-Staskiewicz p. 020 774.3474.

Rakennusliiton Etelä-Suomen toiminta-alue

UUDENMAAN KESÄPÄIVÄT LINNANMÄELLÄ
Aika:
Hinta:

la 24.5. Puiston portit aukeavat klo 13 ja on avoinna klo 21.
Rannekkeen hinta on 15,50 euroa jäsenille ja perheenjäsenille.
Tapahtumaan tulevat jäsenet perheineen voivat ostaa rannekkeen
lipunmyyntipisteistä Vekkulaa vastapäätä klo 18 saakka.
Ranneke kiinnitetään oston yhteydessä ranteeseen ja on voimassa
kyseisen päivän. Kaikkien rannekkeiden saajien tulee olla paikalla
ostohetkellä.

Tunniste:

Lisätietoja:

Lipputuotteet voi ostaa ainoastaan Rakennusliiton jäsenkorttia
näyttämällä ja tarjous koskee vain Uudenmaan aluejärjestöön kuluvia
osastoja. Tarjous on perhekohtainen.

ASFALTTIALAN EDUNVALVONTAKURSSIT
Kainuu ja Oulu
Kainuu
Aika:
Paikka:

ke 23.4. klo 17–19
Sokos Hotel Valjus, Kauppakatu 20, Kajaani

Oulu
Aika:
Paikka:

to 24.4. klo 17–19
Oulun aluetoimisto, Rautatienkatu 40, Oulu

Vilppu Oikarinen p. 050 383 5453.

Esillä:
Tes-muutokset, tuotantopalkkio, työttömyysturva, muut ajankohtaiset asiat
Kouluttaja: Työehtotoimitsija Seppo Tirkkonen

Tervetuloa!

Ilmoittautumiset viimeistään ti 15.4., p. 020 690 249.

Rakennusliiton Uudenmaan aluejärjestö

Rakentaja 4/2014
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LOMIA

HYVINVOINTILOMIEN PERHELOMAJAKSOT
2014

HYVINVOINTILOMIEN ELÄKELÄISTEN
LOMAJAKSOT 2014
Lomakeskus Huhmari
83700 Polvijärvi (Joensuu)
p. 020 769 1230
www.lomakeskushuhmari.com

Lomapakettiin sisältyy majoitus, täysihoito, yksilöidyt lomaohjelmat.
Aikuisten omavastuu lomajaksosta 110 € ja alle 16-vuotiaat lapset maksutta.
Lisäksi matkakulut. Lomalaisten valinnassa noudatetaan STM:n ja RAY:n ohjeita.
Urheiluopisto Kisakeskus
Kullaanniemi 220, 10420 Pohjankuru

www.kisakeskus.fi

Liikuntaviikko 14.–19.7.

Lomalaisten valinnassa noudatetaan STM:n ja RAY:n ohjeita. Huhmarissa on erilliset
loma-asunnot kooltaan noin 37 m². Asunnoissa on makuuhuone, oleskelutila, keittomahdollisuus ja välineistö, suihku/wc ja iso kuisti. Päärakennuksessa on ravintola,
vesimaailma poreineen ja putouksineen sekä liikuntatilaa.
Hemmotellen Huhmarissa 1.–6.12.2014

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

Kisakeskus on monipuolinen liikunnan, elämänilon ja hyvinvoinnin keskus.
Vinkkejä liikunnan ja ravinnon merkityksestä koko perheen päivittäiseen hyvinvointiin.
Hakuaika päättyy 23.5.

Lomakeskus Huhmari
83700 Polvijärvi (Joensuu)

www.lomakeskushuhmari.com

Syyslomaviikko 18.–23.10. (ajankonta muuttunut aiemmin ilmoitetusta)

Hengähdystauko syksyyn koko perheelle. Lomajakson ohjelmassa mm. syyslomakuvia,
katukorista, lyhtybingo-liikuntaa, makkaranpaistoretki, vesi- ja keppijumppaa, lapset
aarteen jäljillä. Hakuaika päättyy 29.8.

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

Vekaraviikko 22.–27.12.2014

Virkistysviikko 9.–14.6.2014

Rakennusliitto ry/lomavastaava, PL 307, 00531 Helsinki

Hakuaika päättyy ke 30.4.2014

Osallistu PHT:n hyvinvointijaksolle – SAL-lomat tukee!

Lomahakemukset palautetaan osoitteella:

Mikäli osallistut 1.askel aikuisille -seurantajaksolle,

Lomajakso, jolloin joulupukki vierailee lomakeskuksessa. Ohjelmassa mm. koko
perheen olympialaiset, moottorikelkka-ajelua lapsille, askartelua, kuusen- ja joulupipareiden koristelua, joulusaunat, soihtumäenlaskua. Hakuaika päättyy 31.10.
Lomahakemukset palautetaan osoitteella:

Irtaudu arjesta ja suuntaa Vangasjärven rannalle luonnon rauhaan. Ystävällinen
henkilökunta ja lämminhenkinen tunnelma luovat hyvän pohjan onnistuneelle lomalle.
Lomapirtillä voit hemmotella itseäsi erilaisilla maksullisilla hoidoilla. Tilat soveltuvat
liikuntarajoitteisille. Omavastuu täysihoidolla on 110 €/lomajakso ja matkakulut.

Rakennusliitto/lomavastaava
PL 307
00531 Helsinki

SAL-lomat maksaa sinulle takaisin omavastuun 60 euroa.
Mikäli osallistut 1.askel -perheille jaksolle,

SAL-lomat maksaa perheellesi takaisin 50 euroa.
Toimi näin: Kun olet osallistunut, laita sähköpostilla tieto olitko aikuisten vai perheiden

jaksolla, nimesi, ammattiliittosi ja IBAN-tilinumerosi osoitteeseen: info@salry.net

Rakennusliiton Oulun aluejärjestö on hankkinut
jäsenistönsä käyttöön lomaosakkeen
Kalajoelta, Hiekkasärkkäin Timantti B:stä.
Huoneisto on nyt varattavissa Oulun aluejärjestön jäsenjaostojen jäsenille.
Huoneisto on 60 m² ja mitoitettu 4–6 henkilölle. Omavastuu 150 €/loma.
Lomat ovat 3–4 vrk:n pituisia ja niiden kesto on 3 vrk (pe–ma) ja 4 vrk (ma–pe).
Lomahuoneiston osoite:
Kiinteistö Oy Hiekkasärkkäin Timantti B,

Matkailutie 150 C as 9, 85100 Kalajoki
Lemmikkieläinten tuonti huoneistoon on kielletty!
Varaukset ajalle:

1.6.–31.12.2014

Hakuaika päättyy:

20.5.2014

Varauksia otetaan vastaan 19.–20.5.2014,

Lisätietoja voit kysellä Pasi Ylitalolta sähköpostilla: pasi.ylitalo@salry.net.
SAL-lomat maksaa avustukset joka kuukauden 1. viikolla. Kesäkuussa haetut
avustukset maksetaan elokuussa.
Hyvinvointijaksot löydät osoitteesta: www.pht.fi
Etu koskee vain SAK:n jäsenliittojen jäseniä ja on voimassa hyvinvointijaksoilla 2014.

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

Alueella yhteinen sauna, hyvät kalastusmahdollisuudet, soutuveneitä ja uimaranta.

Pirjo-Liisa Nyman p. 020 774 3389.
Lomat annetaan varausjärjestyksessä.

Tervetuloa lomailemaan Ahvenanmaalle!

Lisätietoja kohteesta osoitteessa http://www.rantakalla.fi

Hammarland, Öra
varaukset p. 040 534 5666

Ay-väen Öran-mökit

STUGOR PÅ ÅLAND!

HYVINVOINTILOMIEN PERHELOMAVIIKOT
Vekaraviikko 23.–28.12.

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

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

Storstugan 100 m²: vardagsrum med öppen spis, kök, 2 sovrum med vardera 4 bäddar.
Två stugor 25 m²: inkl. kök, för fyra personer.
En småstuga 10 m²: fyra bäddplatser och minikök.

Gemensam bastu. Bra fiskemöjligheter, roddbåtar och simstrand.
Välkommen att fira stugsemester på Åland!

Hakuaika päättyy 30.9.

Fackföreningarnas Örastugor

Hakemusten palautus:

Bokning och prisuppgifter tel. 040 534 5666

Rakennusliitto ry/lomavastaava, PL 307, 00531 Helsinki.
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LOMIA
OULUN JA YMPÄRISTÖN RAKENNUSTYÖLÄISTEN
LOMASÄÄTIÖN VUODEN 2015 LOMAT
Vuokatti Chalets 2 ja Ruka Ski Chalets 1
Lomahuoneistot ovat haettavissa Oulun aluejärjestön jäsenosastojen jäsenille.
Lomat ovat 3-4 vrk:n pituisia ja niiden kesto 3 vrk (pe–ma) 4 vrk (ma–pe).
Huoneistot on mitoitettu 4–6 henkilölle. Omavatuu 150 €/loma.
Lomahuoneistojen osoitteet:
Vuokatti Chalets 2, Opistontie 12, 88610 Vuokatti
Ruka Ski Chalets 1, Rukatunturintie 12, 93825 Rukatunturi

Lemmikkieläinten tuonti huonestoihin on kielletty!
Varaukset ajalle:

1.1.–31.12.2015

Hakuaika päättyy:

16.5.2014

Varauksia otetaan vastaan 14.–16.5.2014,

Pirjo-Liisa Nyman p. 020 774 3389.
Lomat annettaan varausjärjestyksessä. Ensisijalla ovat ne jäsenet, jotka
eivät ole aikaisemmin lomaa käyttäneet.
Lisätietoja myös http://www.vuokatti.fi, http://www.vuokattisport.fi ja
http://rukaskichalets.fi

LIITON VETERAANILOMAT
2014
Rakennusliitto järjestää kolme (3) viikon kestoista veteraanilomaa vuosittain.
Lomat on kiintiöity alueittain ja ne järjestetään kolmessa kohteessa Härmän Kylpylässä,
Kylpylähotelli Rauhalahdessa 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 osiosta: Jäsenasiat > Loma-asiat > Eläkeläisten lomat.
Hyväksytyille lomalaisille lähetetään kutsukirje noin kuukautta ennen lomaa.
Hotelli Siikaranta 15.–21.9.2014
Lomalle voivat hakea Uudenmaan, Keski-Suomen, Hämeen, Kymen,
Satakunnan ja Turun alueen veteraanijäsenet. Veteraanille lomaviikko on maksuton,
matkakuluja ei korvata. Mukaan tuleva puoliso maksaa lomasta 360 € ja matkakulut.
Hakuaika päättyy pe 25.7.2014

Lomahakemukset palautetaan osoitteella:

Rakennusliitto/lomavastaava
PL 307
00531 Helsinki

HYVINVOINTILOMIEN TYÖTTÖMIEN
LOMAJAKSOT 2014
Lomakeskus Huhmari
83700 Polvijärvi (Joensuu)
www.lomakeskushuhmari.com
Omavastuu 50 €/lomajakso ja alle 16-vuotiaat lapset maksutta. Lisäksi matkakulut.
Lomalaisten valinnassa noudatetaan STM:n ja RAY:n ohjeita.
Harppaus hyvälle tuulelle

Jaksoilla painotus on mielen ja kehon hyvinvoinnissa.
Ohjelmassa luentoja, tietoiskuja ja liikuntaa.
15.–20.9.

Hakuaika päättyy 25.7.

Lomahakemukset palautetaan osoitteella:

Rakennusliitto ry/lomavastaava
PL 307
00531 Helsinki
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Jos jäät työttömäksi
• Ilmoittaudu heti työttömäksi jäätyäsi TEtoimistoon työnhakijaksi. Ansiopäivärahaa voidaan maksaa vain ajalta, jolloin olet ollut työttömänä työnhakijana
TE-toimistossa.
• Ansiopäivärahaan on oikeus työttömyyskassan jäsenellä, joka on ollut vakuutettuna yhdenjaksoisesti työttömyyskassassa vähintään 26 työttömyyttä edeltävää viikkoa ja on vakuutettuna ollessaan
täyttänyt työssäoloehdon. Työttömyyskassassa vakuutettuna oleminen tarkoittaa sitä, että henkilö on työttömyyskassan jäsen ja jäsenmaksut on maksettu.
• Työssäoloehto täyttyy, kun henkilö on
ollut jäsenyysaikana 26 kalenteriviikkoa
palkkatyössä, jossa työaika on kunakin
kalenteriviikkona ollut vähintään 18 tuntia. Työn ei tarvitse olla yhdenjaksoista,
vaan työssäoloehtoa kerryttäviä viikkoja voi kertyä välittömästi työttömäksi työnhakijaksi ilmoittautumista edeltäneen, 28 kuukauden mittaisen tarkastelujakson aikana. Lisäksi edellytetään, että
työstä maksettu palkka on ollut työehtosopimuksen mukainen. Ellei alalla ole
työehtosopimusta, palkan on oltava kokoaikatyöstä vähintään 1 154 euroa kuukaudessa.
• Työssäoloehdon voimassaolo päättyy,
kun henkilö on ollut poissa työmarkkinoilta yli kuusi kuukautta ilman hyväksyttävää syytä. Työttömyyskassa
voi maksaa etuuksia vasta, kun henkilö
on täyttänyt työssäoloehdon uudelleen.
Myös se, jos henkilö toimii palkansaajakassan jäsenyysaikana päätoimisena yrittäjänä yli 18 kuukautta, aiheuttaa työssäoloehdon voimassaolon katkeamisen.
• Työttömäksi jäävän on aina päivärahahakemuksen toimittaessaan annettava
työttömyyskassalle selvitys työttömyyttä edeltäneestä ajasta. Tiedot tarvitaan
sekä työssäolosta että mahdollisesta työmarkkinoilta poissaolosta.
• Työssäoloaika osoitetaan palkkatodistuksilla, joista on käytävä ilmi työsuhteen alkamis- ja päättymisaika. Palkkatodistuksiin olisi aina hyvä saada tieto
pidetyistä vuosilomista. Palkkatodistuksiin tulee merkitä työnantajan y-tunnus.
Myös kopiot irtisanomis- tai lomautusilmoituksista tulee toimittaa työttömyyskassalle.
– Mikäli olet ollut lomautettuna työstäsi viimeisen vuoden aikana, palkkatiedot
tarvitaan silloin tämän lomautuksen jälkeiseltä ajalta.
– Työviikoista, jolloin työtä on tehty vähemmän kuin 18 tuntia, tulee palkkatodistuksessa ilmoittaa erikseen työtunnit ja palkat. Näitä viikkoja ei oteta mukaan työssäoloehtoon eikä palkanmääritykseen.

Hakemuksen täyttäminen
• Päivärahaa haetaan ansioturvan päivärahahakemuslomakkeella. Hakemuslomakkeita saat TE-toimistosta tai liiton
aluetoimistosta. Ansiopäivärahan ensihakemuksen että jatkohakemuksen voit
tehdä myös sähköisesti eAsiointi-palve-

40

lumme kautta. eAsioinnin kautta voit toimittaa liitteitä ansiopäivärahahakemukseen. eAsiointi-palveluun pääsee kirjautumaan työttömyyskassan kotisivujen,
www.rakennuskassa.fi, tai Rakennusliiton kotisivujen, www.rakennusliitto.fi,
kautta. Lisäksi jatkohakemuksen voi toimittaa puhelimitse puheentunnistuspalvelun kautta, mikäli olet kokonaan työtön tai kokonaan lomautettu.
• Verotietoja kassalle ei tarvitse ilmoittaa,
ellei verotietoihin ole haettu muutosta tai
ellet ole saanut portaikkoverokorttia.
• Alle 18-vuotiaista huollettavista lapsista
lapsikorotusta haetaan ilmoittamalla hakemuksessa lapsen syntymäaika. Tavallisesti lapsista ei tarvita todistuksia, koska lapsitiedot saadaan Väestörekisterikeskuksen kautta.
• Hakemuksessa on ilmoitettava mahdolliset sivutulot ja sosiaalietuudet ja liitettävä näistä todistukset mukaan. Maatalous- tai yrittäjätuloista on liitettävä mukaan selvitys viimeksi vahvistetusta verotuksesta.

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

RAKENNUSALAN
TYÖTTÖMYYSKASSA
PL 135, 70101 KUOPIO
Hakemuksia voi jättää myös aluetoimistoihin ja joillakin paikkakunnilla
osaston taloudenhoitajalle.
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Om du blir arbetslös
• Anmäl dig genast när du blir arbetslös
på TE-byrån som arbetssökande. Kassan
kan betala inkomstdagpenning bara för
de dagar då du har varit arbetslös arbetssökande hos TE-byrån.
• Rätt till inkomstdagpenning har en sådan medlem i arbetslöshetskassan, som
utan avbrott har varit försäkrad i arbetslöshetskassan i minst 26 veckor före arbetslösheten och som uppfyllt arbetsvillkoret under den tid han eller hon har varit
försäkrad. Att vara försäkrad i arbetslöshetskassan betyder att personen är medlem i arbetslöshetskassan och har betalat
sina medlemsavgifter.
• Arbetsvillkoret uppfylls då personen under sin medlemstid på 26 kalenderveckor
har haft lönearbete, där arbetstiden under respektive kalendervecka är minst 18
timmar. Arbetet behöver inte ha pågått
utan avbrott, utan man kan samla veckor
till arbetsvillkoret under en granskningstid på 28 månader innan man anmäler sig
som arbetslös arbetssökande. Dessutom
förutsätts att lönen för arbetet betalats
enligt kollektivavtalet. Om det inte finns
något kollektivavtal inom branschen, ska
lönen i heltidsarbete vara minst 1 154 euro i månaden.
• Arbetsvillkoret gäller inte längre när personen har varit borta från arbetsmarknaden i över sex månader utan godtagbar
orsak. Arbetslöshetskassan kan betala ut
förmåner först då personen har uppfyllt
arbetsvillkoret på nytt. Om en person under den tid han eller hon är medlem i en
löntagarkassa arbetar som företagare i
över 18 månader leder det till avbrott i
giltighetstiden för arbetsvillkoret.
• Den som blir arbetslös ska alltid då han
eller hon lämnar in sin ansökan om dagpenning ge arbetslöshetskassan en utredning över tiden före arbetslösheten.
Vi behöver uppgifter om såväl tid i arbete som eventuell frånvaro från arbetsmarknaden.
• Tiden i arbete bevisas med löneintyg, av
vilka det framgår när anställningsförhållandet började och slutade. Det vore bra
att alltid i löneintygen också få uppgift
om den semester man hållit. Arbetsgivarens FO-nummer ska finnas på löneintyget. Du ska också skicka in kopior av
meddelandet om uppsägning eller permittering till arbetslöshetskassan.
– Om du har varit permitterad från ditt
arbete under det senaste året behöver vi
löneuppgifterna för tiden efter denna
permittering.
– Du ska separat uppge antalet arbetstimmar och lönen för dem för de arbetsveckor då du har arbetat mindre än 18
timmar. Dessa veckor räknas inte med i
arbetsvillkoret eller då lönen definieras.

Så här fyller du i ansökan
• Du ansöker om dagpenning på blanketten för ansökan om inkomstrelaterad
dagpenning. Du får blanketter på TE-byrån eller förbundets kretskontor. Du kan
göra den första ansökan om inkomstdagpenning och även de fortsatta ansökning-
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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 arbetslöshetskassans hemsidor, www.rakennuskassa.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 skatteuppgifter till kassan, ifall du inte har ansökt om ändringar eller du har fått ett
graderat skattekort.
• Du ansöker om barnförhöjning för barn
under 18 år genom att i din ansökan uppge barnens födelsetid. Det behövs vanligtvis inga intyg över barnen, eftersom
vi får uppgifter om barnen via Befolkningsregistret.
• Du ska i ansökan uppge eventuella biinkomster och sociala förmåner och bifoga
intyg över dessa. Om du har jordbrukseller företagarinkomster ska du bifoga en
utredning över den senast fastställda beskattningen.

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

BYGGNADSBRANSCHENS
ARBETSLÖSHETSKASSA
PL 135
70101 KUOPIO
Du kan också lämna in ansökan på
kretskontoren och på vissa orter till
avdelningens kassör.
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Tv:n tulevaa ohjelmistoa:

Tv:n menevää ohjelmistoa:

Wyatt Earp

TV2 22.05 lauantai 12.4.
Dressmannin hautajaismallisto esitellään westernissä, joka perustuu tositapahtumiin. Vaatteet tahriintuvat hiekkaan ja vereen Tombstonen aikaa kello
15.00 vuonna 1881, kun Wyat Earp marssii veljiensä ja ystävänsä Doc Hollidayn kanssa O. K. Corrallin hevosaitaukseen ja lahtaa kilpailevan Clantonin klaanin. Ammuskelu kestää vain puoli minuuttia, mutta sitä pohjustetaan
yli kolme tuntia. Virtsatauot kannattaakin ajoittaa harkiten.

The Reef

Pingviinien matka

Rukajärven tie

Nelonen 10.05 maanantai 21.4.
Pingviinien vapaa-ajan asusteita esitellään ranskalaisessa dokumentissa, joka perustuu tositapahtumiin. Oscarilla palkittu elokuva seuraa keisaripingviinien marssia Etelämantereen aurinkorannikolle, missä lisääntyminen sujuu heikäläisiltä luontevammin. Pikkuväen huomio suunnataan muualle lukemalla ääneen eläinten pehmoisia ajatuksia. Suomenkielisessä versiossa
niitä lepertelevät Heikki Kinnunen, Katariina Kaitue ja Rasmus Lehtosaari.

Kiitämme nimipäivissä:
•
•
•
•
•

Antavat aiheen juhlia.
Juhlia on vuodessa yli 800.
Tukevat pullakahviteollisuutta.
Valio saa ilmaista mainosta 2.10.
Tuovat vaihtelua viikonpäiviin.

Moitimme nimipäivissä:
• Eriarvoistavat kansalaisia.
• Juontavat uskovaisten
pyhimyskalenterista.
• Juhannus ei ole enää Jussin
nimipäivä.
• Aatamin nimipäivä on Jeesuksen
syntymäpäivänä.
• Joulupäivä ja uudenvuodenpäivä
eivät ole kenenkään nimipäiviä.

42

Kutonen 22.00 tiistai 15.4.
Kesän sukelluskamppeita esitellään jännärissä, joka perustuu tositapahtumiin. Elokuvassa viisi nuorta australialaista lähtee purjehdusreissulle, joka
muuttuu eloonjäämisuiskenteluksi, kun vene kääntyy nurin ja valkohai alkaa
näykkiä uimarien koipia. Onneksi mereltä löytyy riutta, jolla voi seisoskella.
Koska elokuva perustuu tositapahtumiin, sikäläinen matkailun edistämiskeskus on yrittänyt peukaloida sen markkinointia.

TV1 21.05 sunnuntai 27.4.
Jatkosodan univormumuotia esitellään kotimaisessa rainassa, joka perustuu
tositapahtumiin. Seitsemällä Jussilla palkittu dokumenttiteosfilmatisointi
seuraa nuorten miesten polkupyöräretkeä Lieksajärven ympäri vuonna 1941.
Peter Franzén näyttelee luutnantti Eero Perkolaa, jonka joukkue kohtaa reitin varrella kesäisiä luonnon ihmeitä sekä joitakin venäläisiä. Elokuvan on
ohjannut Olli Saarela, joka niin ikään perustuu tositapahtumiin.
Tommi Pietarinen

Top 10 sodat:
1. Troijan sota
2. Vietnamin sota
3. Jalkapallosota
(El Salvador–Honduras)
4. Lumisota
5. Sukupuolten sota
6. Kokkisota
7. Tähtien sota
8. Kolasota
9. Sota apatiaa vastaan
10. Tyynysota

Jukka Orma printterin
korjaushommissa.
Muusikko 3/2014
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Kadutaanko saappaat jalassa?

T

yövuosien jälkeen häämöttää lupaus
joutilaista eläkevuosista. Valtakunnan
työmyyrät ovat puuhakkaina keränneet
työvuodet eläkekertymää ja säästötilille katetta ansaittuja lepovuosia varten. Duunarisektorilla lepovuodet tosin saattavat kulua sairaanhoidon piirissä ja säästöt kulua viimeisenkin
toimintakyvyn rippeiden ylläpitämiseen.
Duunarin omavastuu räjähtää useimmiten
käsille työuran loppumetreillä jolloin kehon
kilometrimittari alkaa olla täynnä. Liitoksistaan natiseva duunari on kansantalouden uhka ja työnantajan tappiopesäke.
Tehovuosinaan työmyyrä on puuhakas
olio, joka pitää kansantalouden rattaat pyörimässä vuodesta toiseen. Työnantajalle hiljainen puurtajatyömyyrä on kultakaivos. Työmyyrä ei valita, paikkaa kolotukset buranalla
ja jaksaa kehujen voimalla aina vähän enemmän.
Työmyyrä elää työlle ja työstä. Yhteisen
edun nimissä joukkuetta ei jätetä ja projekti pitää saada valmiiksi kunnialla määräajassa nollaluovutuksena. Työmyyrä on aina käytettävissä ylitöihin. Kyllähän kunnon työmyyrä jaksaa
vielä tämän ja seuraavan ja ehkä seuraavan viikonlopunkin työmaalla.
Työmyyrän gloria näkyy muutamina lisäveroprosentilla rouhaistuilla ylityökorvauksi-
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na tilipussissa. Mutta ei sillä niin väliä, kyllähän työmaaolot aina kotiolot voittaa.
Aamulla työmyyrä tietää elävänsä kun
kroppaan sattuu ja nivelet oikenevat hitaasti. Mutta sehän lähtee sillä millä on tullutkin.
Työllä. Terveydenhuolto tarkoittaa työmyyrälle vaivaannuttavaa kusinäytereissua työterveyshuoltoon parin vuoden välein jos huonosti käy. Lääkäreitä ja fysioterapeutteja työmyyrät eivät tarvitse, eiväthän ne elitistit mistään
oikeasta duunista mitään tiedä.
Raskas työ vaatii raskaat huvit. Harvoina
vapaina hetkinään työmyyrä istahtaa tuopin
jos toisenkin eteen, mieluiten tietenkin duunikavereiden kanssa. Yhdessä työmyyrät keskustelevat siitä, miten paskaa duuni on, pomo
aivan perseestä ja pitäis varmaan ottaa lopputili ja mennä muualle duuniin kunnes työmyyrät saavuttavat varsin suhinaässäisen ja
vokaalipitoisen yhteisymmärryksen.
– Shiish shä oot niin helvetin hyvä duunari. Hyvä Peraaaah.
Raskas huvihetki päättyy usein nöyrään
kumarrukseen LVI-kaluston suuntaan ja vatsalihastreeniin polvistuneena.
Loma on yliarvostettua laiskottelua. Työmyyrä ei tarvitse lomaa vaan voi uhrautua painamaan pitkää päivää löysempien duunikavereiden lomaillessa. Jos työmyyrä uhkaa lomal-

le päätyminen, sitä voi aina lykätä vielä viikon,
jos toisenkin. Lomalle jouduttuaan työmyyrä
hankkiutuu sivuduuneihin tai vähintään talkoisiin. Neljässä viikossahan työmyyrä tienaisi taas pari tonnia. Ehtiihän sitä sitten haudassa levätä.
Työmyyrien käyttöikä on keskimäärin
kuusikymmentä vuotta. Huoltamaton työmyyrä on kansantalouden unelma, joka kaatuu saappaat jalassa ja antaa eläkekertymänsä kavereittensa eläkevuosien katteeksi. Kaadutaanko saappaat jalassa katuen mihin elämä meni?

Kati Rantanen
Espoo
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Just work,
we care.
Ergonomiset työkalut
turvallisempaan työskentelyyn.
Rakentajan Nanovib®-vasara1
HA210N (100210)

ELV-testi

2002/44/CE
m/s²

tärinä

Rasitus

Kuormitus

Turvallisuus

Leborgne® Nanovib®

Ääni

Asento

Vertailevat testit osoittavat, että Leborgnen®

sarjan työkalut on suunniteltu tarjoamaan ratkaisuja,
jotka alentavat riskitekijöiden vaikutusta tehokkaasti.
Ammattilaisen valinta.

Nanovib® -vasara vaimentaa tärinää 50 %
enemmän kuin parhaat vertailukelpoiset

Saatavilla
hyvinvarustetuista alan
erikoisliikkeistä.

www.leborgne.com

Leborgne® on osa Fiskars-konsernia.

vasarat.
Vähemmän tärinää -pienempi riski saada
rasitusvamma.

