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Kun Jarmo Nieminen ja Jaakko 
Kullberg avaavat suunsa, menee 
perinteisemmillä luonnonsuojeli-
joilla aamukahvi väärään kurk-
kuun.

Johanna Hellsten

Melkoinen parivaljakko piiskaa yrityksiä, 
kuntia, ympäristö- ja maa- ja metsäta-
lousministeriöitä sekä ympäristökes-

kuksia pitkin Suomea ymmärtämään, että luon-
non monimuotoisuus ei parane vain luomalla um-
peen kasvavia suojelumetsiä ja istuttamalla män-
tyjä sorakuoppiin ja kivilouhoksiin.

Luonnontieteellisen keskusmuseon biologi  
Jaakko Kullberg ja everstiluutnantti evp., tie-
tokirjailija Jarmo Nieminen tutustuivat toisiin-
sa kymmenisen vuotta sitten Santahaminassa. Ny-
kyään he ovat osa LUMO-asiantuntijaverkostoa, 
joka neuvoo, kuinka luonnon monimuotoisuudes-
ta kannattaa huolehtia.

– Olin Santahamina-seuran puheenjohtaja ja 
silloin käytiin kiistaa Santahaminan alueen luon-
toarvoista; väitettiin, että puolustusvoimat tuhoaa 
luontoa. Kutsuin paikalle erilaisia luontoasiantun-

tijoita ja Jaakko tuli sinne tekemään perhosselvi-
tystä, Nieminen kertoo.

– Puolustusvoimissa oli sellainen käsitys, että 
jos panssariajoneuvo hipaisikin puuta, se oli paha  
asia. Oikeasti erilaiset häiriötekijät ja kulutus on 
hyvä asia monille uhanalaisille lajeille, Kullberg 
sanoo.

Kullbergin mukaan se, että kranaatteja putoilee 
säännöllisesti, maata palaa ja puita kaatuu, on teh-
nyt Santahaminan ampuma-alueista ainutlaatuisia 
uhanalaisen luonnon kohteita. Alueelta on löytynyt 
pelkästään silmälläpidettäviä perhoslajeja noin 150.

– Suomessa oli 1700-luvulla noin 2,5 miljoo-
naa hehtaaria metsää metsälaidunnuksessa. Noin 
20 vuotta sitten enää 0,4 promillea. Tästä kum-
puaa suuri huoli, sillä asiat ovat muuttuneet niin 
nopeasti. Eläinten laiduntamisella ja liikkumisel-
la pohjois–etelä-välillä oli jo tuhansia vuosia sit-
ten valtava merkitys luonnolle; siemeniä kulkeutui 
eläinten reittejä pitkin uusiin paikkoihin ja kulutus 
mahdollisti niiden tehokkaan itämisen. Metsän ei 
pitäisi saada kasvaa ihan rauhassa. Vanhan met-
sän uhanalaiset lajit tarvitsevat vanhaa ylispuus-
toa, mutta myös auringon on päästävä paistamaan 
läpi. Vanhoissa metsissä ei ole tiheää ryteikköä 
pohjatasolla, Kullberg selventää.

– Aktiivisen käytön alue on ympäristöllisesti 
kestävä. Käyttö tukee luontoarvoja, jotka tuhou-
tuvat jos paikkoja ei käytettäisi. Luonnonsuojelu-

alueilla umpeenkasvu hoidon puuttuessa on suuri 
ongelma avomailla ja niittyjen määrä sekä lajirik-
kaus vähenee koko ajan. Yhteiskuntamme tarvit-
see suunnitelmallisuutta uhanalaisuuden vähentä-
miseksi, Kullberg jatkaa.

Yritysverkko pystyyn
Nieminen on ahkera luontovalokuvaaja ja hä-
nen Santahaminan luontoa kuvaavan Sotilassaa-
ren luontoaarteet -kirjansa valokuvista järjestettiin 
laaja näyttely vuonna 2011. Paikalle sattui Ruduk-
sen toimitusjohtaja Lauri Kivekäs, jonka Niemi-
nen vei vierailulle Santahaminaan. 

– Hän otti vuotta myöhemmin yhteyttä ja ky-
syi, lähtisinkö vetämään uutta ohjelmaa Ruduk-
sessa. Ideana oli saada henkilökunta sitoutumaan 
luontoarvoihin ja siihen, että yrityksen maanot-
topaikat jätettäisiin luonnon monimuotoisuuden 
kannalta parempaan jamaan, kuin mitä ne olivat 
ennen maanottoa, Nieminen kertoo.

Jotta yritysten kanssa olisi helpompi toimia, 
perusti Nieminenkin yrityksen, GreenMent Fin-
land Oy:n. Nyt pystyssä on verkostomuotoinen 
asiantuntijaryhmä. Ryhmän kokoonpano vaihte-
lee projektin mukaan, mutta siinä on biologeja, 
geologeja, maantieteilijöitä, puutarhureita, vies-
tinnän ja markkinoinnin ammattilaisia sekä kas-
vatustieteilijöitä.

Everstiluutnantti ja biologi 
luonnon asialla

Jaakko Kullberg (oik.) ja Jarmo Nieminen tapaamispaikassaan Santahaminassa. Sinne on ammuntojen ja mönkivien panssareiden jäljiltä päässyt syntymään 
upeita elinympäristöjä ötököille ja kasveille.
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Ryhmään on kerääntynyt ihmisiä, jotka ajat-
televat luonnon monimuotoisuudesta samalla ta-
valla. Asioista ei tarvitse kiistellä, kaikki oppivat 
toisiltaan uutta ja lopputulos on suurempi kuin yk-
sittäisten asiantuntijoiden ideat.

– Oikeastaan meidän kaikkien filosofiana on, 
että luonnon suojelemisessa pitäisi lopettaa järje-
tön pinta-alan ja rahan haaskaus. Tämä on viesti, 
joka on helppo välittää ja jota myös kuunnellaan, 
Kullberg sanoo.

 

Hullu maksaa liikaa
Kullberg ja Nieminen puhuvat erityisen paljon 
kolmesta aluetyypistä, joissa tällä hetkellä teh-
dään kalliita hölmöyksiä kaavoituksen lisäksi; 
moottoriteiden varret, maanottopaikat ja ylijää-
mämaat.

– Otetaan esimerkiksi moottoritiet. Tehdään 
leveä tie, joka ympäröidään väkisin alkuperäisestä 
radikaalisti poikkeavalla ympäristöllä. Jos vanhat 
pintamaat hyödynnettäisiin, muodostuisi mootto-
ritien luiskille ketomaisia, nykyään uhanalaistuvia 
paahdeympäristöjä, koska varsinkin eteläsuuntai-
set rinteet ovat mikroilmastoltaan hyvin kuumia, 
Kullberg sanoo.

Nyt savettaminen ja multaaminen muodosta-
vat tienvarsille jatkuvaa hoitoa vaativaa nurmea ja 
rikkaruohostoa – pahimmillaan pujo- ja lupiini-
peltoineen. Pelkkä pintamaan käyttö on monin 
verroin halvempaa kuin multaus, johon käytetään 
milloin mitäkin tuntematonta maa-ainesta. 

Erityisesti Helsinki on ollut pulassa erilais-
ten ylijäämämaiden kanssa. Nyt kaupungissa on 
kuitenkin oikein erillinen virkamieskin pohtimas-
sa niiden järkevää käyttöä.

– Helsinki on edistyksellinen tässä asiassa. 
Maankäytössä otetaan jo hyvin huomioon mai-
den kierrätys ja muut lumo-periaatteet. Hyödyn-
netään muun muassa vanhoja pintamaita seulot-
tuina, lajiteltuna ja aumattuna. Sen maa-aineksen 
kustannukset ovat noin viisi euroa neliöltä. Jos os-
taa uutta vastaavaa maa-ainesta, sen neliöhinta on 
30 euroa, Nieminen sanoo.

– Pintamaa on mikobiologialtaan tervettä 
maa-ainesta, joten myös kasvit ja sitä kautta muu 
elämä alkaa heti menestyä. Ilman sieniä ja mikro-
beita ei synny elämää. Suurin osa kasveista elää 
niiden kanssa symbioosissa maaperässä, Kullberg 
kertoo.

Sivuilla 10–11 esitellään Porvoon saaristos-
sa sijaitsevaa maanottopaikkaa, joka maisemoi-
daan hiukan eri periaatteilla, kuin mitä tähän as-
ti on tehty.

– Ajoimme läpi yli 80 maa-ainesten ottopaik-
kaa. Suomessa vaaditaan yleensä sorakuoppien 
maisemointia ja usein istuttamaan niihin lähinnä 
mäntyä. Ymmärrän kyllä, että metsäteollisuus tar-
vitsee mäntyä ja silläkin on paikkansa, mutta mo-
nessa tapauksessa vanhoille soramontuille on jo 
päässyt syntymään paahdeympäristöjä ja niittyjä, 
joilla tavataan monia harvinaisia kasvi- ja eläinla-
jeja, Kullberg sanoo.

Niemisen mukaan toivoa kuitenkin on.
– Kun jossain on päässyt syntymään hieno-

ja ketokohteita ja olemme kysyneet, saako ne jät-
tää sellaiseksi kaavamaisen maisemoinnin sijaan, 
ovat ympäristöviranomaiset yleensä heti ymmär-
täneet esityksen järkevyyden. Tällaisen maise-
moinnin kustannuksetkin ovat paljon pienemmät, 
Nieminen toteaa.

Toimintaa ennen 
uhanalaistumista
Suomi on sitoutunut osana EU:ta luonnon moni-
muotoisuutta koskevaan strategiaan. Strategian ta-
voitteena on pysäyttää eliölajien kuoleminen su-
kupuuttoon Euroopassa.

– Suomessa luonnon tila on parempi kuin mo-
nessa muussa maassa, mutta kehitys ei ole tääl-
läkään mennyt positiiviseen suuntaan, Nieminen 
sanoo.

Kullbergin mukaan suurin este lumo-ajattelun 
yleistymiseksi ympäristöpuolella on ollut ajatus 
siitä, että suojelu tarkoittaa aina sitä, että luonto 
jätetään koskemattomaan tilaan. Ihminen on kaik-
kien nykyisten avomaiden synnyn takana ja liika 
koskemattomuus ei ole monimuotoisuuden kan-
nalta etu.

– Ihminen on jo rikkonut elinympäristöjä yl-
läpitäviä tukipilareita. Olemme hävittäneet poh-
joisen suurnisäkäslajiston, joka aiemmin ylläpiti 
avoimia ympäristöjä. Jos emme hoida duuniam-
me oikein ja ymmärrä omaa merkitystämme näi-
den ympäristöjen ylläpitäjinä, sukupuuttoaalto jat-
kuu, Kullberg sanoo.

Yhteiskunnan toiminnot luovat keinoja luon-
non monimuotoisuuden parantamiseksi.

– Esimerkiksi teiden varret, pienlentoken-
tät, ampuma-alueet, johtolinjat ja meluvallit ovat 
luomiamme aukeita alueita, joita ei juuri enää 
pääse syntymään luontaisesti. Näille alueille kes-
kittyy arvokasta lajistoa, jos näin halutaan. On 
pölvästiä ajaa eläin- ja kasvilajeja sukupuuton 
partaalle. Uhanalaisen lajiston suojelu ja huo-
mioon ottaminen se vasta kallista lystiä onkin, 
Kullberg jatkaa.

Vinkkejä 
kotipuutarhaan
Millä tavalla esimerkiksi tavallinen oma-
kotiasuja voisi pihallaan edistää luon-
non monimuotoisuutta? Tässä muutama 
vinkki asiantuntijoilta:

1. Eroon nurmikosta
Nurmikon pitäminen kauniina on työläs-
tä puuhaa. Luonnon kannalta elävä har-
jusorahiekka, dolomiittikalkki ja kivet 
ovat paljon parempi juttu. Pohjaan kyl-
vetään harjusiemenseos, jossa on esimer-
kiksi maksaruohoa ja ajuruohoa.

2. Rakenna perhosbaari
Alkoholin tuoksu on merkki korkeasta 
kaloripitoisuudesta. Se houkuttaa ötö-
köitä. Valmista perhosbaarin nektari: liu-
ota punaviiniin tai olueen fariinisokeria, 
siirappia tai hunajaa. Anna tekeytyä päi-
vä tai pari huoneenlämmössä. Laita van-
haan hillopurkkiin huokoinen rätti. Kaa-
da nektari purkkiin. Ripusta purkki na-
run tai rautalangan avulla puuhun. Ihai-
le perhosia.

3. Pistiäisille koteja
Pistiäiset pesivät luonnossa korsissa ja 
kovakuoriaisten nakertamissa koloissa, 
mutta sopivat pesäpaikat ovat vähenty-
neet merkittävästi. Pistiäisille voi kui-
tenkin rakentaa pesiä. Puupölkystä po-
raamalla ja kuivatetuista järviruo’on kor-
sista kokoamalla rakennettu pistiäispönt-
tö ripustetaan kasvillisuuden yläpuolelle 
reiät aamuaurinkoa kohti. Pistiäiset hoi-
tavat kotipihan kukkien pölytyksen.

4. Lepakoita!
Kun pihaan on nyt saatu runsas ötökkä-
populaatio, kannattaa sinne houkutella 
lepakoita. Lepakkopöntön rakennusoh-
jeita on netti pullollaan. Tärkeää on ri-
pustaa se aurinkoon, 3–4 metrin korkeu-
delle rakennuksen seinään niin, että kis-
sat ja muut pedot eivät pääse nukkuvien 
lepakoiden kimppuun.

Kullberg ja Nieminen toivovat, että oikeita asioita 
osattaisiin tehdä jo ennen kuin uusista lajeista 
tulee uhanalaisia.

Molemmat miehet viettävät ison osa työajastaan ulkoilmassa. Nieminen jopa hereilläoloajastaan.
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Pääkirjoitus Helsinki 13.6.2014

90 vuoden opetuksia

Rakennusliitto perustettiin toukokuussa 
1924. Rakennusalan ammattilaisilla oli 
toki ollut osastoja ja liittoja jo kymme-

niä vuosia aikaisemmin. Uusi liitto kokosi yh-
teen ratatyöntekijät, maanrakentajat, sukeltajat, 
kivimiehet, rakennustuoteteollisuuden työ väen, 
puusepät, kirvesmiehet ja rakennusmiehet. Mu-
kaan tulivat myös maalarit, lattiantekijät ja pi-
kimiehet. Putkimiehet liittyivät Rakennusliit-
toon 1958. Muurariliitto oli vuoteen 1971 asti 
omillaan, mutta yhteistyötä tehtiin tiiviisti.

1920-luvulla liitto kasvoi. Myös palkkaus 
ja työolosuhteet paranivat. Kun Lapuanliike ja 
lama puristivat ammatillisenkin liikkeen maan-
rakoon 1930-luvun alussa, kävelivät työmiehet 
leivänhaussa ympäri maata. Jos töitä sattui ole-
maan, olivat palkat matalat. Töitä ehkä oli, jos 
olit nöyrä etkä punikki tai punikin lapsi. Lakot 
murrettiin. Myös ay-liikkeen oma hajaannus 
heikensi voimaa.

Ammattilaisia kuitenkin tarvittiin talouden 
noustessa. Kun puristus hölläsi, alkoivat raken-
nusteollisuuden työntekijät järjestäytyä jälleen. 
Ennen sotia oltiin taas nousukiidossa. Kova ai-
ka oli opettanut, että yhteisesti toimien ollaan 
vahvempia. Työläisten ei kannata riidellä kes-
kenään. 

Sotien jälkeen rakennettiin urakalla nyky-
aikaista yhteiskuntaa. Jälleenrakennuksen ai-
kana luotettiin tulevaisuuteen: Veteraanijäsen 
Elsa Nenonen kertoo:

– Kaikki oli reippaita ja iloisia, kun oli työ-
tä ja sotakin loppunut.

Tämä on hyvä muistaa: Rakennetaan rau-
haa, niin aina jotenkin pärjätään.

Hyvinvointiyhteiskunta syntyi muutamassa 
vuosikymmenessä. Ei se tekemättä tullut. Se 
tuli, koska sen tekijöillä oli voimaa ja kykyä 
toimia yhdessä. Tekijät olivat niin vahvoja, että 
niiden kanssa kapitalistien kannatti sopia. Näi-
den tekijöiden joukossa oli ammattiyhdistyslii-
ke, myös Rakennusliitto. Liittomme oli SAK:n 
suurin ja vahvin liitto 1960-luvulla, kun muut 
liitot taistelivat omilla aloillaan sisäisiä puo-
lueriitojaan. Opetus onkin, ettei puoluepolitii-
kan pidä jakaa liiton jäsenistöä, koska etulinja 
on aivan muualla kuin liittojen sisällä. Liittoon 
täytyy kaikkien alan työntekijöiden mahtua toi-
mimaan yhteisten tavoitteiden hyväksi. 

Nyt yhteistä rakennusta puretaan, jos am-
mattiyhdistysliike antaa sen tapahtua. Hyvin-
vointia lisätään rikkaille ja sitä vähennetään 
köyhiltä. Eliitin rahoittama sivistyneistö vaatii, 
taas kerran, ”kipeitä leikkauksia”. Leikkaajan 
hyve on ottaa heikommalta ja lisätä rikkaan 
valtaa ja rahaa. 

Historiasta, myös omastamme, saamme 
oppia. Kun myötätunto heikompia kohtaan lop-
puu, tulee heidän kurittamisestaan hyve. Tämä 
myötätunto palautuu vain, kun on yhtenäinen 
ja vahva, vastuullinen, tasa-arvoa ja ihmisten 
toimintaoikeuksia puolustava ammattiyhdis-
tysliike, jonka kanssa kannattaa sopia. 

Matti Harjuniemi
puheenjohtaja

Pientä puutetta tienpidosta ja sähköstä

Liiton Savonlinnan kesäpäivien esiintyjä-
kaartiin kuuluneen Pelle MIljoonan ei tar-
vinnut esittää Big lama saapui kaupunkiin 

-biisiä keikallaan. Kyseisen renkutuksen hoilotta-
misesta on pitänyt huolta etenkin Nordean pää-
ekonomisti Aki Kangasharju.

Täyttä yksimielisyyttä taloustieteilijöiden 
kesken lamailusta ei ole. Tosiasia kuitenkin on, et-
tä pieni talouden alamäki on jäytänyt kansantuo-
tetta alaspäin jo pari vuotta. 

Pellervon taloustutkimuksen mukaan Ruotsissa 
pistetään rahaa tulevina vuosina suuriin infrara-
kennushankkeisiin 1,5–3,5 miljardia euroa vuosi-
na 2014–2020. Länsinaapurissa varaudutaan 
muun muassa Koillisväylän aukeamiseen Pohjois-
Ruotsin liikenneväyliä rakentamalla.

Jos ruotsalaiset infrainvestoinnit suhteutetaan 
suomalaiseen väylärakentamiseen, meillä pitäisi 
pistää vuosittain miljardi euroa liikenneinvestoin-
teihin. Hallituksen kehysriihessä päätettiin niistää 
perusväylänpidosta sata miljoonaa euroa. Tulevia 
suuria väyläinvestointeja on vuoteen 2020 men-
nessä tiedossa muutaman sadan miljoonan euron 
edestä vuosittain.

Investointien pitää olla tietenkin järkeviä. Sellai-
sia kohteita löytyy varmasti etsimättäkin, sillä 
suomalaiseen liikenneinfraan ei ole satsattu edes 
vähimmäisen korjaustarpeen verran. Radat, tiet ja 
sillat lahoavat väylänkäyttäjien alla.

Jukka Nissinen     
jukka.nissinen@rakennusliitto.fi

Myös sähköntuotannossa löytyy tällä hetkellä 
tilaa uudelle kapasiteetille. Olkiluoto 3:n puuttu-
minen sähköntuottajien joukosta näkyy tällä het-
kellä siinä, että tukkusähkö on tuplasti kalliimpaa 
kuin Ruotsissa. Suomessa kulutetaan sähköä 
9 000 megawatin teholla, mutta sähköä saadaan 
tehtyä alle 7 000 megawatin teholla.

Valistuneet arvaukset Olkiluodon atomimii-
lun valmistumisesta heittelehtivät nyt vuosien 
2018–2020 haarukassa. Pyhäjoen myllystä ei kan-
nata puhua vielä mitään. Pitäisikö kokeilla hajau-
tetun sähköntuotannon mallia ja rakentaa kette-
rämpää sähköntuotantoa?
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Miltä maailma näytti 
rakentajan vinkkelistä 
50 vuotta sitten?

Ulkomailla 
3. kesäkuuta Etelä-Korean presidentti Park Chung-
hee julisti sotatilalain Soulissa, sillä poliisi ei pysty-
nyt rauhoittamaan 10 000 mielenosoittajaa. Protestit 
alkoivat aikeesta palauttaa diplomaatti- ja kauppa-
suhteet Japaniin.
12. kesäkuuta Nelson Mandela ja seitsemän muuta 
ANC:n jäsentä tuomittiin elinkautiseen vankeuteen 
Etelä-Afrikassa.
12. kesäkuuta eversti Stig Wennerström tuomit-
tiin vakoilusta elinkautiseen pakkotyöhön. Lisäk-
si hänet tuomittiin maksamaan Ruotsin valtiolle 
rikoksen tuottamana taloudellisena hyötynä lä-
hes 500 000 kruunua sekä menettämään sotilas-
arvonsa.
15. kesäkuuta viimeiset ranskalaiset joukot pois-
tuivat Algeriasta.
19. kesäkuuta Yhdysvaltain senaatti hyväksyi ro-
tuerottelun kieltävän kansalaisoikeuslain äänin 
73–27.
25. kesäkuuta Vatikaani tuomitsi ehkäisypillerin.
30. kesäkuuta viimeiset YK-joukot poistuivat 
Kongosta.

Kotimaassa 
1. kesäkuuta Jugoslavian presidentti Josip 
Broz Tito saapui valtiovierailulle.
3. kesäkuuta kirjailija ja suuri taata F. E. Sil-
lanpää nukahti lopullisesti vanhana miehenä.
13. kesäkuuta Johannes Virolainen valittiin 
Maalaisliiton uudeksi puheenjohtajaksi. Hän 
voitti edeltäjänsä V. J. Sukselaisen vain niu-
kasti äänin 888–866.
15. kesäkuuta puolustusvoimien ensimmäiset 
urheilujoukot aloittivat toimintansa.
15. kesäkuuta Suomen suurin matkustajalai-
va Ilmatar aloitti liikennöinnin Ruotsiin.
28. kesäkuuta Runonlaulajan pirtti avattiin 
Ilomantsissa.

Asioista ensimmäisinä kertoivat Mitä Missä  
Milloin 1965 ja Wikipedia.
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Brasilialainen Raimundo Gonçalves rakentaa uutta metrolinjaa jalkapallon maail-
manmestaruuskisoja varten. Hänellä ei ole varaa sadan euron katsomolippuihin. 

Vera Miettinen, teksti  
Tanja Mikkola, kuvat

Rio de Janeiron tunnetuimman 
favelan Rocinhan viereiseltä 
työmaalta kuuluu etäistä me-

lua, kun kaivinkoneet ja puskutrak-
torit jylläävät yli 20 metrin syvyy-

dessä. Maan alla rakennetaan uutta 
metrolinjaa kahden kaupunginosan, 
Ibaneman ja Barra da Tijucan, vä-
lille. Raimundo Gonçalves, 35, on 
yksi koneiden käyttäjistä.

– Työolosuhteet tuolla alhaal-
la ovat aika hurjat. Ihan äärettömän 
kuumaa, pimeää ja likaista, mies 

kuvailee ja astuu pois työmaan his-
sistä.

Kaksi miestä kuollut 
työtapaturmassa
Brasilia isännöi kesäkuussa jalka-
pallon maailmanmestaruuskisoja. 

Uhrauksia MM-kisoille

Uuden metrolinjan on tarkoitus val-
mistua osittain ennen MM-kisoja ja 
kokonaan viimeistään ennen kesä-
olympialaisia 2016. Yhteensä 16 ki-
lometriä tunnelia, yli 300 työmaata 
ja 8 500 työntekijää. 

Aikataulu on tiukka, sillä urak-
ka ei ole edennyt ajallaan.

– Koneet pauhaavat 24 tuntia 
vuorokaudesta. Täällä on koko ajan 
miehiä töissä. Oma työaikani vaihte-
lee, mutta teen pääsääntöisesti kah-
deksan tunnin päiviä. Työvuoron ai-
kana on yksi tunnin tauko. 

Gonçalvesin työvarustus on 
raskas, vaikka Brasilian ilmasto on 
polttavan kuumuuden lisäksi hiosta-
va: paksut housut, pitkähihainen pai-
ta, muoviset suojalasit, takki ja ras-
kaat suojakengät.

– Jos maan päällä on 40 astetta, 
niin tuolla alhaalla on vähintään 50 
astetta. Turvallisuus ennen kaikkea, 
mutta voitte varmasti kuvitella olo-
suhteet, kun t-paidassakin hikoilut-
taa, Gonçalves kertoo.

Yrityksen johdon mukaan työn-
tekijät on vakuutettu ja heillä on 
asianmukaiset suojavarustukset. 
Gonçalves osaa kuitenkin kertoa, et-
tä vuoden sisällä kaksi työntekijää 
on kuollut työtapaturmassa. Näyt-
täisi siltä, että kuolemantapauksia ei 
oteta kovin poikkeuksellisina tapah-
tumina.

Uutta metrolinjaa on rakennettu 
kolme vuotta. Jalkapallon MM-
kisojen isännöinnistä sovittiin 
vuonna 2007.

Slummialue Rocinha sijaitsee Riossa, 
Saso Conradossa. Alueella vierailee 
päivittäin yli 200 turistia.
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– Aikataulupaineet vaikuttavat, 
ja sen takia tapahtuu onnettomuuk-
sia, Gonçalves sanoo. 

Paikalliset huolissaan 
kisajärjestelyistä
Yritys, joka rakennuttaa metroa, on 
nimeltään Consorcio Rio Barra. Se 
on neljän isomman firman perusta-
ma ja tarkoitettu vain metrohanketta 
varten. Uuden rakentamisen lisäksi 
maan alla korjataan vanhaa. 

– Sähköt ja raiteet vaativat kun-
nostusta. Niihin hommiin on nimet-
ty erikseen työntekijöitä, Gonçalves 
kertoo.

Ibaneman ja Tijucan välillä kul-
kee päivittäin yli 300  000 ihmistä. 
Ruuhka-aikaan vaunut ovat niin täyn-
nä matkustajista, että enempää ei yk-
sinkertaisesti mahtuisi. Paikalliset 
ovat huolissaan tulevasta, sillä kisoi-
hin odotetaan 3,3 miljoonaa turistia.

– Aika ristiriitaiset ajatukset. 
Olen fanaattinen jalkapallon seuraaja, 
mutta en haluaisi kannattaa näitä ki-
soja millään tavalla. Pelottaa aika pal-
jon, että miten Brasilia selviää tästä. 

Varsinkin vähävaraisten suhtau-
tuminen MM-kisoihin on samanlai-
nen kuin Gonçalvesilla. He usko-
vat, että kisatuotot menevät muual-
le kuin faveloihin. Eikä suurimmal-
la osalla paikallisista ole edes varaa 
90–113 euroa maksaviin katsomo-
lippuihin. 

Vaikka paikalliset eivät kannata 
kisojen isännöintiä, uusi metrolinja 
on tervetullut. Kahden tunnin mat-

ka lyhenee puoleen tuntiin.  Korjaus-
työt ovat myös todella tarpeen, sillä 
metrot pysähtelevät Riossa jatkuvas-
ti teknisten ongelmien vuoksi. 

Kolme miljardia 
metrohankkeeseen
Yli puolet brasilialaisista perheis-
tä elää köyhyysrajan alapuolella eli 
600 eurolla kuukaudessa.

– Saan palkkaa 1 500 realia (500 
euroa). Vuokran ja sähkön jälkeen 
elämiseen jää alle 300 realia (sata 
euroa), Gonçalves kertoo.

Vuokrahinnat vaihtelevat pal-
jon kaupunginosien mukaan, mut-
ta Rion hinnat ovat viime aikoina 
nousseet. Sähkö on vuokraakin kal-
liimpaa, eikä monella paikallisella 
ole varaa edes ilmastointiin. Jotkut 
varastavat laittomasti sähköä vetä-
mällä johdot kaduilla sijaitseviin ga-
toihin eli sähkötolppiin. 

Maa on silti vauras: metrohanke 
maksaa valtiolle kolme miljardia eu-
roa. Stadionien korjauksiin sekä uu-
sien rakentamiseen käytetään arviol-
ta 800 miljoonaa euroa. 

– Rahalle löytyisi varmasti 
muutakin käyttöä. Olisi hyvä, jos 
vaikka vähävaraisten koulutukseen 
laitettaisiin enemmän valtion varo-
ja, Gonçalves sanoo.

Opettajat lomailevat 
MM-kisojen takia
Uuden metrolinjan työntekijöistä 
80 prosenttia asuu faveloissa. Moni 

Raimundo Gonçalvesin työnkuvaan kuuluu tällä hetkellä seinien tasoitus. 
Rakennustöistä hänellä on kolmen vuoden kokemus.

– Luis Antonio dos Santos, 45, työskentelee metrohankkeen työmaalla 
raudoittajana. Hän on myös ollut alalla kolme vuotta. Kuukausipalkka 
nykyisessä työtehtävässä on 700 euroa kuukaudessa.

heistä on kävellyt suoraan rakennus-
mestarin puheilla ja pyytänyt töitä. 
Koulutusta ei suinkaan vaadita, vaan 
työ opitaan työtä tekemällä. 

– Lopetin koulun kuudennella 
luokalla, kun piti tienata rahaa per-
heelle, Gonçalves kertoo.

Julkinen koulu on Brasilias-
sa surkea. Opettajat saavat vähän 
palkkaa, jonka vuoksi he lakkoile-
vat useita kuukausia vuodesta. Tänä 
vuonna opettajat lomailevat MM-ki-
sojen takia kaksi kuukautta. 

Peruskoulun keskeyttäminen 
sukulaisten takia on Brasiliassa hy-
vin tavallista. Gonçalvesin omaan 
perheeseen kuuluu vaimo ja kaksi 
teini-ikäistä lasta. 

– Yksityiseen kouluun ei ole va-
raa. Tiedän realistisen tilanteen siitä, 
kuinka vaikea on ponnistaa julkises-
ta koulusta menestykseen. Silti olen 
aina sanonut lapsilleni, että opiskelu 
on kaikista tärkeintä. Sitä ei kukaan 
voi ottaa heiltä pois.

Koulutus on tarkoitettu sinulle, joka 
- olet siirtymässä työntekijän roolista työnjohtajan tehtäviin 
- toimit työnjohtajana tai esimiehenä ja haluat kehittää ammattitaitoasi 
- toimit yrittäjänä talonrakennus- tai infra-alalla

Voit käydä koulutuksen työsi ohessa, sillä noin 1,5 vuoden pituisessa koulutuksessa on  
lähipäiviä 17. Lisäksi  käytössäsi on sähköinen oppimisympäristö. Koulutuksen voit suo-
rittaa omaehtoisena, jossa omarahoitusosuus on 800    tai oppisopimuskoulutuksena.

Rakennustuotannon ammattitutkintoon valmistavat koulutukset käynnistyvät kolmel-
la paikkakunnalla. Ehtona riittävä ryhmäkoko. Valitse paikkakuntasi ja tule mukaan:

www.jakk.fi

RAKENNUSALAN TYÖNJOHTAJAN  
TUTKINTO RAT

Oulu  1.9.                    Jyväskylä 4.9.                pääkaupunkiseutu 3.9.                      

Katso lisää www.jakk.fi/rat tai soita Martti Luiro p. 040 546 8118 tai Harri Syrjälä 
p. 0400 904 671, etunimi.sukunimi@jakk.fi
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Moduulirakentaminen  
on kasvuala. M-Partners 
harkitseekin sopimuksen 
vaihtoa rakennusalan 
tessiin.

Seppo Korhonen, teksti ja kuvat

Iissä otetaan syksyllä käyttöön 
moduuleista koostuva koulu ja 
päiväkoti. Ensimmäiset moduu-

lit toimitettiin toukokuussa. Kaikki-
aan moduuleja tulee 34 kappaletta. 
Tiloja tulee runsaat 3 000 neliötä.

Moduuleihin tulevat tilat 250:lle 
3–6-luokkalaiselle sekä 200 lukio-
laiselle että 21 päiväkotilapselle.

Moduulit toimittaa teuvalainen 
M-Partners Oy. Moduulien valmis-
tus on työmaan vastaavan mestarin 
Tapani Kosken mukaan paisunut 
kuin pullataikina, jonka vuoksi yri-
tyksessä harkitaan työehtosopimuk-
sen vaihtamista vastaamaan parem-
min nykytilaa.

Kyseessä on aito rakentaminen, 
jonka vuoksi Rakennusliiton tessi on 
varteen otettava vaihtoehto. Myös 
työn liikkuva luonne tulisi otetuksi 

paremmin huomioon rakennusalan 
tessissä.

Koski kertoo, että moduulifir-
massa noudatetaan teknologiate-
ollisuuden sopimusta. Se on perua 
1980-luvulta, jolloin M-Partners 
aloitti toimintansa asunto- ja työ-
maavaunujen valmistajana.

Sittemmin mukaan ovat tulleet 
moduulit ja jäätelökioskit.

– Kaikki Suomen jäätelökioskit 
ovat meidän tekemiä, Koski  kehaisee.

Laskelmia tehty
Koski kertoo, että yhtiössä on tes-
sin vaihdoksesta tehty jo laskelmia. 
Raksatessi sopisi M-Partnersin 
työntekijälle Jussi Lehdolle hyvin.

– Ottaisin sen mielelläni vas-
taan, hän totesi odotellessaan mo-
duulin nostoa sokkelin päälle.

Lehto on Rakennusliiton jäsen. 
Hän kuuli mahdollisesta tessin vaih-
dosta ensimmäisen kerran.

– Ei siitä ole aikaisemmin ollut 
mitään juttua, hän kertoi.

Teuvalta kotoisin oleva Jussi 
Lehto valmistui ammattiopistosta 
talonrakentajaksi keväällä 2011. M-
Partnersin palveluksessa hän on ol-
lut puolitoista vuotta. 

Iin koululaiset ja päiväkotilaiset 
pääsevät moduuliin ensi syksynä

Tässä nostetaan sadan neliön moduulia paikalleen. Kaikkiaan moduuleja tulee iiläisten koululaisten ja päiväkotilasten käyttöön 34 kappaletta,  
joissa luokkahuoneet ovat valmiina.

Moduulintekijä Jussi Lehto on Rakennusliiton jäsen. Hän ei panisi pahakseen, 
jos talossa siirryttäisiin rakennusalan tessiin. Tällä hetkellä Lehdon työnantaja 
noudattaa teknologiateollisuuden sopimusta.
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Rakennusliike Hartela-Forumin  
pääluottamusmies, Rakennusliiton 
valtuuston jäsen ja Iin kunnanval-
tuutettu Mika Hast ilahtuu mahdol-
lisesta tessin vaihdoksesta.

– Tämä on ensimmäinen kerta, 
kun kuulen jonkun työnantajan otta-
van asian esille, hän toteaa.

Hast ei pane lainkaan pahak-
seen, vaikka raksatessi leviäisi mo-
duulirakentamisenkin alalle.

Kasaan kuin
kerrosvoileipä
Moduulit valmistetaan M-Partnersin  
Teuvan tehtaalla sandwich-menetel-
mällä eli ikään kuin kerrosvoileipää 
tekisi. Kerroslevyt liimataan ker-
roksittain yhteen. Rakenteesta tulee 
jäykkä ja kestävä.

Lämmöneristeenä käytetään 
suulakepuristettua polystyreeniä ja 
polyuretaania. Ne toimivat myös ve-
sihöyryn vastuksena eli erillistä höy-
rysulkua ei tarvita.

– Moduulit tehdään kuivissa si-
sätiloissa, joten ne eivät ole alttiina 
kosteudelle. Hallista ne viedään ulos 
huputettuna, jotta ne pysyvät kuivi-
na ulkonakin, Tapani Koski kertoo.

Kasaamisen jälkeen moduulit 
varustetaan käyttövalmiiksi asenta-
malla niihin kiintokalusteet, vesiput-
ket ja sähköjohdot sekä ilmanvaih-
to. Moduuleissa on myös lattialäm-
mitys.

Kyseessä on valmis paketti, jo-
ka kuljetetaan kohteeseen, missä se 
nostetaan valmiiksi tehdyn sokkelin 
päälle.

Jutuntekopäivänä koulun ton-
tilla odotti kolme moduulia paikoil-

leen nostamista. Nostotyöhön kului 
päivä eli moduuleista kasattu koulu 
valmistuu nopeasti.

Iin koululaiset pääsevät uusiin 
tiloihinsa tulevana lukukautena.

”Olen tyytyväinen
näkemääni”
Mika Hast on seurannut moduulira-
kennusten asennustyötä mielenkiin-
nolla.

– Olen näkemääni tyytyväinen 
ja käyttäjille saadaan terveitä tiloja. 
Sekin hivelee, että kaikki tekniikka 
ilmastoineen ja vesijohtoineen on 
katossa. Jos sattuu vesivuotoja, ne 
näkyvät heti, eivätkä jää muhimaan 
vuosikausiksi rakenteisiin, jossa ne 
kehittyvät sisäilmaongelmiksi, Hast 
sanoo.

Jos moduulirakennuksessa tulee 
jokin ongelma, tieto siitä menee suo-
raan palolaitokselle, joka näkee, mi-
kä hälytin tiloissa on hälyttänyt. On-
gelma pystytään paikantamaan no-
peasti, eikä kaikkia rakenteita jou-
duta repimään turhaan auki.

Home- ja kosteusongelmia ei 
pitäisi tulla senkään vuoksi, että mo-
duulissa on tuulettuva alapohja.

”Eivät nämä ole
parakkeja”
Iin kunnassa moduulikouluun pää-
dyttiin tilanahtauden vuoksi. Valta-
rin ja Haminan koulut kävivät ah-
taiksi oppilasmäärän kasvun vuok-
si. Tämän vuoksi oppilaat kävivät 
koulua parakeissa.

Päätös valtuustossa ei syntynyt 
vaivattomasti. Monet epäilivät, että 

Moduulirakennukset kuljetetaan Teuvalta Iihin yöllä, jolloin muuta liikennettä on vähän. Iin 3 000 neliön moduulikoulu otetaan käyttöön syksyllä.

www.finnmetko.fi

Tarjolla Suomen Isoin Konealan Tapahtuma! 

sopivatko ne opetuskäyttöön lain-
kaan.

– Nämä moduulit eivät suinkaan 
ole mitään Cramon parakkeja, vaik-
ka ihmisten puheissa ne valitetta-
vasti sellaisiksi mielletäänkin, Mika 
Hast sanoo.

Uusien koulutilojen rakennut-
tajana toimii Iin kunnan omistama 
kiinteistöyhtiö Iilaakso Oy. Urakan 
kustannusarvio on noin viisi miljoo-
naa euroa.

Mika Hast kertoo, että muka-
na tarjouskisassa oli muitakin yrit-
täjiä, muun muassa paikkakuntalai-
nen elementtirakenteisia päiväkoteja 
ja kouluja valmistava yritys.

– Sen tarjous oli miljoona eu-
roa kalliimpi kuin nyt valittu ratkai-
su. Voi sanoa, että kyllä tässä raha 
ratkaisi, Mika Hast sanoo.

Paikallisväriä ei kokonaan 
unohdettu, sillä koulun tontin maan-
rakennustyö sokkeleineen on paikal-
listen yritysten käsissä.

Asuntojakin
moduuliin
Moduulikouluja ollaan rakenta-
massa myös Ouluun Ritaharjun ja 
Metso kankaan alueelle. Moduuli-
koulut on todettu halvemmiksi kuin 
viipale koulut, joita Oulussa on 11.

Moduulirakentamista on viri-
telty myös asuntorakentamiseen. 
Esimerkiksi Helsingin Myllypu-
roon valmistui 2012 viisikerroksi-
nen moduulikerrostalo. Kussakin 
moduulissa on asunto, johon asen-
nettiin tehtaalla kiintokalusteet, 
vesi- ja viemäriputket sekä sähkö-
johdot.

Vantaan Viertolaan rakennet-
tiin pari vuotta sitten teräskenno-
moduuleista koottuja pienkierrosta-
loja. Taloihin ei tarvinnut tehdä eril-
listä kantavaa runkoa, sillä teräsken-
nomoduuli on itsekantava.
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Viitasammakko
•	 Viitasammakko on noin viisi  

senttimetriä pitkä, hyvin pal
jon tavallista sammakkoa 
muistuttava laji. Näitä kahta 
lajia onkin lähes mahdotonta  
erottaa toisistaan ulkonäön 
perusteella.

•	 Viitasammakko ääntelee eri 
tavalla kuin tavallinen sam
makko; kurnutuksen sijaan 
sen ääntely muistuttaa pul
putusta.

•	 Viitasammakon lisääntymis
aika on huhtikuun viimeinen 
viikko; se ääntelee vain tä
män lyhyen ajan. Nuijapäille 
kasvaa jalat heinäkuun lop
pupuolella.

•	 Viitasammakko on sukukyp
sä noin neljävuotiaana ja ne 
voivat Lapissa elää jopa pari
kymmentävuotiaiksi.

•	 Viitasammakko on paikka
uskollinen laji; se palaa aina 
samaan lampeen kutemaan. 
Uudet sukupolvet etsivät 
 uusia lisääntymispaikkoja.

Johanna Hellsten

Kråkön soranottoalueelta on 
otettu soraa 1930luvulta as
ti. Saarella oli oma pienois

rautatiensä, jonka avulla sora rahdat
tiin satamaan. Rudus keskeytti so
ranoton alueelta 1960luvulla, kun 
paremmalta paikalta löytyi uusi so
ranottopaikka. Alue jäi pitkäksi ai
kaa rauhaan ja luonto alkoi vallata 
paikkaa takaisin.

2000luvun alussa Ruduksessa 
tehtiin soravarantojen kartoitus, jol
loin esiin nousi mahdollisuus jatkaa 

soranottoa Kråkössä. Silloin törmät
tiin kuitenkin ongelmaan; ympäris
tövaikutusten arvioinnissa huomat
tiin, että kyseisen soranottoalueen 
olikin valinnut lisääntymispaikak
seen uhanalainen viitasammakko.
Homma pysähtyi siihen.

Kompensaatio käyttöön
– Alueella tehtiin ideasuunnitelma 
siinä vaiheessa, kun maaaineksen 
uudelleenottoa alettiin suunnitella. 
Veden täyttämästä isosta sorakuo
pasta oli tullut porvoolaisten suosit

tu uimapaikka, jonka pohjalta jälki
käyttöä lähdettiin suunnittelemaan 
Porvoon kaupungin kanssa, Ville	
Routama Ruduksesta kertoo.

– Mutta sitten törmäsimme tä
hän viitasammakkoon. Se oli ottanut 
käyttöönsä pienen lammikon, joka 
oli muodostunut kaivurin vastapai
nona olleen betonilohkareen paikal
le. Laji on suojeltu, eikä sen elinym
päristöön saa kajota millään tavalla, 
Routama jatkaa.

Rudus aloitti vuonna 2007–
2013 selvitykset viitasammakon le
vinnäisyydestä alueella. Yritykses

Sorakuopan 
sammakkoparatiisi

Kråkön saarella Porvoossa kokeillaan, miten Ruduksen luonnon  
monimuotoisuusohjelma toimii.

sä oli alkanut vuonna 2012 LUMO
ohjelma eli luonnon monimuotoi
suus ohjelma, jonka ideana on, että 
maanottopaikat jätetään toiminnan 
niissä loputtua luonnoltaan moni
muotoisemmiksi, kuin mitä ne oli
vat ennen maanottoa. Kråkö solahti 
LUMOohjelmaan pilottikohteeksi.

– Eläimet tai kasvit joko siirty
vät tai siirrettään, tai sitten sinne ei 
voida rakentaa. Euroopassa siirtoja 
tehdään paljon, mutta Suomessa ei 
juurikaan. Meillä ei ole viety EU:n 
kompensaatiota koskevaa direktii
viä vielä lainsäädäntöönkään, Ru
duksen toimitusjohtaja Lauri	Kive-
käs kertoo.

Kompensaatiolla tarkoitetaan 
sitä, että jos rakennuspaikalta löyde
tään uhanalainen laji, sille voidaan 
tehdä uusi elinympäristö ja siirtää 
eläin toiseen paikkaan. Edellytyk
senä on, että uusi elinympäristö on 
niin hyvä, että siellä on enemmän 
yksilöitä kuin aiemmassa paikassa 
oli eli lisääntymisolosuhteiden on 
oltava paremmat kuin ennen.

Toinen Kråkön saarelle kaivetuista uusista lammikoista.

Jarmo Saarikivi Helsingin 
Yliopistosta tutkii viitasammakon 
puuhia alueella.
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Mitä syitä yrityksellä voisi olla lähteä miet
timään luonnon monimuotoisuutta? Ko

vin paljonhan aiheesta ei Suomessa vielä edes 
puhuta.

– Me uusimme yrityksemme arvot muuta
ma vuosi sitten. Ensimmäiseksi arvoksi nousi 
vastuullisuus. Siinä on viisi osaaluetta, joista  
yksi on ympäristö. Työturvallisuuden osalta 
olimme oppineet, että jos johonkin asiaan kes
kittyy ja lähtee tekemään tosissaan ja suunnitel
lusti, saa paljon aikaan, Ruduksen toimitusjoh
taja Lauri	Kivekäs toteaa.

Kivekkään mukaan tärkeä syy LUMOpro
jektin aloittamiselle oli yrityksen toiminnan hy
väksyttävyyden turvaaminen tulevaisuudessa.

– Jos me emme tee mitään, tulee aivan var
masti pitkällä tähtäimellä vaikeuksia jatkaa ki
viaineksen ottoa. Haluamme tehdä luonnon mo
nimuotoisuudesta kompastuskiven sijaan voi
mavaran. Kun me nyt teemme töitä monimuo
toisuuden eteen, saamme tulevaisuudessa ot
taa Kråkössäkin soraa. Kaikille yrityksille tulee 
eteen yhä enemmän tilanteita, että kun havaitaan 
uhanalaisia lajeja, se voi estää monia hankkeita.

Pilottikohteita pitkin Suomea
Ruduksella on nyt kymmenen LUMOpilotti

kohdetta ympäri Suomea. Yksi ensimmäisistä 
oli Oulun läheisyydessä sijaitseva soranotto
paikka. Törmäpääskyt olivat päättäneet lähteä 
pesimään myyntikasaan.

– Sinne rakennettiin niille parempi rin
ne vesialtaan viereen. Uusi paikka houkutteli 
kymmenkertaisen määrän lintuja, Kivekäs ker
too silminnähden innoissaan.

Oulun lähellä oltiin myös sulkemassa van
haa maanvastaanottopaikkaa. Sinne tuotiin he
delmällistä pintamaata, jonka seurauksena sii
hen pääsi syntymään nopeasti niitty.

– Tajusimme, että sinne ei kannata istuttaa 
mäntyä, sillä niitty ei pärjää mäntypuiden al
la. Alue jätettiin niityksi. Ongelmaksi kuitenkin 
olisi muodostunut pian se, että niittyaukiota pi
tää ylläpitää. Nyt siellä tehdään paikallisen lam
maskasvattajan kanssa yhteistyötä ja sen seu
rauksena niittyä hoitavat lampaat.

Kivekkään mukaan pilottikohteet ovat va
kuuttaneet hänet siitä, että luonnonsuojelu ja ki
viainestoiminta voivat toimia yhdessä.

– Meidän lopullinen tavoitteemme on laa
jentaa LUMOohjelma koskemaan koko yri
tyksen toimintaa. Nyt kartoitetaan pitkin maata 
omistamiamme rakennuksia, että kuinka hyvin 
ne soveltuvat esimerkiksi lepakoille.

ta pyrittiin tekemään mahdollisim
man samanlainen. Sammakko vaa
tii tietynlaista hiekkaa ja lammessa 
on oltava kaltevuudeltaan tietynlai
nen kulma.

Lammen rannalle tehtiin myös 
kivikasa kivitaskuja ja alueella run
saina esiintyviä rantakäärmeitä ja 
kyitä varten.

Jarmo	Saarikivi, matelijaeks
pertti Helsingin yliopistosta, tutkii 
nyt alueella, miten sammakoiden 
siirtymä uuteen lampeen tapahtuu.

– Tänä keväänä uuteen lampeen 
oli jo ilmestynyt tavallisten samma
koiden kutua, mutta ei vielä viita

sammakon. Tavallinen sammakko 
saattaa olla vähän aggressiivisempi 
leviämään ja kolonisoimaan uusia 
alueita, Saarikivi kertoo.

Saarikiven mukaan viitasam
makkoa tavataan Suomessa koko 
maassa runsaasti. Laji onkin suojel
tu EUtasolla.

– Viitasammakko ja liitoora
va ovat lajeja, jotka ovat Suomessa 
melko yleisiä. Kun jokin laji EU:n 
tasolla on taantuva, mutta jollain 
alueella se on runsas, pitää Euroo
pan tasolla laji suojella siellä, mis
sä sitä vielä tavataan. Suomessa on 
vielä jäljellä näitä viitasammakolle 

suotuisia elinympäristöjä, Saariki
vi kertoo.

Kråkössä tämä tarkoittaa sitä, 
että alueella on avoin paahdeympä
ristö, joka houkuttaa paljon muun 
muassa hyönteisiä, joita sammakot 
käyttävät ravinnokseen.

– On kiinnostavaa, että yritys 
pyrkii nyt tekemään uutta lisäänty
misympäristöä sammakolle. Aktii
vista lajinhoitotyötä on yleensä pyö
ritetty vapaaehtoisvoimin. Nyt odot
telemme, siirtyykö sammakko uu
teen lampeen, Saarikivi sanoo.

Ruduksella on kiviaineksen ot
topaikoissa yleensä resursseja pai
kalla; koneita ja miehiä, joille maan
rakennus on tuttua puuhaa.

– Usein tällaisiin siirtoihin liit
tyvä työ on maanrakennusta ja sitä 
meidän työntekijämme osaavat teh
dä, Kivekäs jatkaa.

Kråköstä tuli uusien oppien koe 
tinpaikka.

– Mietimme, että mitäs jos tilan
ne voisi olla winwiwin. Me raken
taisimme uuden paikan uhanalaisil
le lajeille, saisimme ottaa alueelta 
soraa ja tekisimme myös virkistys
paikat alueen asukkaille paremmik
si. Paikalliset viranomaiset suhtau
tuivat ajatuksiin myönteisesti, Rou
tama kertoo.

Viitasammakko on 
nirso eläin
Viitasammakon noin kymmenen aa
rin kokoinen lampi on ollut kasva
massa umpeen. Ruduksen ongelma 
olisi siis ajan myötä ratkennut itses
tään. Nyt alueelle on kuitenkin kai
vettu kaksikin uutta lampea, joiden 
olosuhteet on tehty sellaisiksi, että 
viitasammakoiden toivotaan siirty
vän uuteen paikkaan vapaaehtoisesti.

Lammen tulee olla vähintään 
kaksi metriä syvä, sillä se ei saa jää
tyä pohjaan asti. Sammakot nimit
täin talvehtivat horroksessa lammen 
pohjassa. Lisäksi lampi ei saa olla 
liian syvä, sillä viitasammakon mä
tipussukka on hiukan pienempi kuin 
tavallisella sammakolla, joten sillä 
on taipumusta painua pohjaan, mi
käli lammessa ei ole riittävästi kel
luttavaa kasvillisuutta, johon mä
ti voi takertua. Lammessa ei myös
kään saisi mieluusti olla kaloja, sillä 
kalat syövät nuijapäitä.

Vanha lampi ja sen olosuhteet 
kartoitettiin ja uudesta lammes

Miksi yritys välittäisi luonnon monimuotoisuudesta?

Lauri Kivekäs uskoo, että LUMO-
ohjelmalla Rudus turvaa maa-aineksen 
saannin jatkossakin.

Nuokkukohokki on yksi alueen uhanlaisista lajeista. Se on 
nuokkukohokkikoin tärkeintä ravintoa. Myös koi on uhan-
alainen.

Käärmeet viihtyvät kivikasojen koloissa ja paistat-
telemassa päivää kuumilla kivillä. Jarmo Saarikivi 
esittelee tiineenä olevaa naaraskyytä.



12 Rakentaja 6/2014

Serlachiuksen taide
museon laajennus on 
ollut kaikkea muuta kuin 
tavanomainen rakennus
projekti.

Esa Tuominen, teksti ja kuvat

Olen minä tästä talosta löytä
nyt peräti yhden suorakul
maisen nurkan. Se on ilmas

tointihuoneessa.
Näin kertoo Serlachiuksen tai

demuseorakennuksen laajennusosaa 
Mäntässä rakentanut Marko Koski-
nen. Huhut kertovat tosin, että ra
kennuksessa olisi itse asiassa kaksi
kin suoraa kulmaa.

Valtavankokoinen puinen taide
museo ei ole ollut niitä helpoimpia 
rakennettavia. Kaikki yksityiskoh
dat tuntuvat olevan vähän vinksal
laan. 

Moni onkin epäillyt, että espan
jalainen arkkitehtikolmikko oli ra
kennusta suunnitellessaan kadotta
nut suorakulmaviivoittimen. 

Urakkatöihin ei 
mahdollisuuksia
Kirvesmiehet kuuluvat päästel
leen ärräpäitä Serlachiuksen muse
on laajennusta naputellessaan. Eikä 
ihme, rakennuksessa on 26 nurkkaa 
ja kaikki ne ovat rakenteellisesti eri
laisia.

Kun päätyseinää katselee, näky
vät talon erikoisuudet selvästi: mi
kään yksityiskohta ei näytä olevan 
suorassa. Ikkunatkin kapenevat toi
seen suuntaan.

Mutta tämä lieneekin nyt sitä 
taidetta…rakennustaidetta…

– Alusta asti oli selvää, että täl
lä työmaalla ei ole mahdollisuuksia 
urakkatöihin. Työnjohto ilmoitti, et
tä urakoiden laskeminen on mahdo
ton tehtävä, koska työmaa poikkeaa  
niin paljon tavallisesta. Siksi on 
menty tuntitöinä, taidemuseon työ
maan luottamusmies Kimmo Te-
monen kertoo.

Uudisrakennus täydentää Ser
lachiuksen taidemuseon vanhaa ra
kennusta, johon uudelta puolelta on 
kulkuyhteys. Mahtavan kokoinen 
puun ja lasin verhoama rakennus 

Kun kaikki on vinossa
Serlachiuksen taidemuseon laajennusosa on puurakentajien hämmästyttävä taidonnäyte.

jatkuu kapeana pitkän matkaa kohti 
läheistä järveä, mutta sulautuu ym
päristöönsä hyvin. Pytinki ei lyö sil
mille vaan on ikään kuin osa luon
toa ja alueen aikaisemmin rakennet
tua ympäristöä.

Ulkoseinässä on paljon lasia, 
josta ympäröivä luonto kuvastuu 
kauniisti. Alueen linnuilta tuntuu 
ottavan aikansa ennen kuin ne tot
tuvat lasiseen seinään: jotkut linnut 
ovat jo lentäneet päin lasia kun sii

Taidemuseo jatkuu…ja jatkuu…ja jatkuu… pitkänä ja kapeana.
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tä on heijastunut kirkkaana alku
kesän vaaleanvihreä koivumetsä. 
Linnut ovat myös huvittaneet ra
kentajia katselemalla omaa ku
vaansa uteliaana peilinä toimivas
ta lasiseinästä.

Museorakennusta tehtiin puo
litoista vuotta. Parhaimmillaan työ
maalla hääri reilut sata rakentajaa. 
Siihen upposi peräti 24 kilometriä 
ulkoverhoilulautaa. Rakennusta kan
nattelee vahva liimapuurunko , jonka 
kattopalkit ovat peräti 120 senttiä 
paksuja. Toinen liimapuurunko kan
taa julkisivuverhoilua.

Yhdellä seinustalla ulkoverhoi
lulaudat ovat alapäästään suorassa, 
mutta koolaukset kääntävät ne niin, 
että katon rajassa ne ovatkin jo vi
nossa. 

– Täällä on paljon erikoisuuk
sia, kuten esimerkiksi vähähappinen 
tila. Se on tärkeä arvokkaiden tau
lujen säilytyksessä. Kun säilytysti
loissa ei ole paljoa happea, ei siellä 
voi syttyä tulipaloakaan eivätkä tau
lut tuhoudu, Temonen kertoo.

Luottamusmiehelle 
helppo työmaa
Jos itse kohde oli vaikea rakentaa, 
on Kimmo Temonen päässyt helpol
la luottamusmiestehtävissään.

– En ole ennen ollut luotta
musmiehenä, mutta tällä työmaalla 
ei ole tarvinnut erikoisemmin työn
johdon tai työnantajan kanssa vään
tää. Kaikki on sujunut ilman ongel
mia.

Temonen on museon pääurakoit
sijan eli Jämsän Kone ja rakennus
palvelun kirjoissa. Firman kaikki ra
kentajat ovat järjestäytyneet Raken
nusliittoon. 

– Jokainen on tällä työmaalla 
joutunut venymään, koska tässä ei ole 
ollut kysymys mistään tavanomaises
ta rakentamisesta. Mutta aikataulus
sa on pysytty.

– Jonkun kerran tosin on tul
lut mieleen, että miksi tämä ei olisi 
voinut olla hiukan yksinkertaisempi 
tehdä. Arkkitehtien erikoisuudenta
voittelu näkyy täällä kaikessa.

Serlachiuksella on rahaa
Vaikka suomalaiset museot valittavat aikojen niukkuutta, tuntuu Ser
lachiuksen taidemuseo Mäntässä olevan hyvissä varoissa. Vai mitä 
pitäisi ajatella siitä, että museo rakennutti itselleen komean uuden 
laajennusosan 20 miljoonalla eurolla ja rahoitti koko projektin Ser
lachiuksen säätiön omilla varoilla.

Uudisrakennus on 135 metriä pitkä ja kohoaa parhaimmillaan 
17 metrin korkeuteen. Suurimman näyttelytilan huonekorkeus on 
peräti 12 metriä. Lattiapintaalaa on yhteensä 5 700 neliömetriä, yli 
puoli hehtaaria.

Serlachiuksen museoissa on käynyt noin 45 000 vierasta vuo
dessa ja nyt kävijämäärä halutaan enemmän kuin kaksinkertaistaa 
100 000 vuotuiseen kävijään.

Uudisrakennus miellyttää museon johtoa:
– Yleensä lopputulos on aina jotain muuta kuin suunnittelijoiden 

esittämät havainnekuvat. Tämä rakennus sen sijaan on kuin kopio  
havainnekuvasta, museon kehittämispäällikkö Päivi Viherkoski ih
mettelee.

Uudisrakennuksen myötä aikaisemmin klassiseen taiteeseen 
keskittynyt Serlachiuksen museo ottaa suunnan kohti nykytaidet
ta. Avajaisnäyttelyssä on esillä poptaidetta ja lukuisia alan suuren 
nimen Andy Warholin töitä. Museovieraiden ihasteltavaksi tarjo
taan myös suomalaista pop ja nykytaidetta. Vanhan kartanon puo
lella on entiseen tapaan esillä suomalaisen taiteen kultakauden ar
vokkaita töitä.

Uudisrakennus kelpaa varmasti myös MänttäVilppulan kaupun
gin johdolle, koska kaupunki on pyrkinyt profiloitumaan taidekau
punkina. Teollisuuden rakennemuutoksen rajusti runtelema kaupun
ki toivoo saavansa uudesta museorakennuksesta ja lisääntyvästä tai
deturistivirrasta piristystä, jota se totisesti tarvitseekin: työttömien 
määrä on pyörinyt pitkään kymmenen prosentin huonommalla puo
lella ja lähennellyt jopa 15:ttä prosenttia.

Marko Koskinen (vas.) ja Kimmo Temonen ovat tyytyväisiä työllisyystilantee
seensa: kun taidemuseo on saatu alta pois, on uusi työmaa jo alkamassa.

Rakennusmies Marko Koskinen 
täydentää:

– Vain kahtena lauantaina on pi
tänyt olla ylitöissä, muuten normaali 
työaika on riittänyt.

Koskisen mielestä museotyö
maa on ollut kaikkein erikoisin koh
de, jossa hän on ollut töissä.

– Tosin olen niin nuori mies, et
tä ei niitä kohteita ole vielä tullut 
kovin paljon kierrettyä. Mutta ko
keneemmatkin kaverit ovat ihmetel
leet, kuinka kaikki on pitänyt suun
nitella niin vaikeaksi.

Pääluottamusmies Kimmo Te

monen kehuu Jämsän Kone ja ra
kennuspalvelun työtilannetta hy
väksi. Hän on viimeisten kymme
nen vuoden aikana ollut lomautettu
na vain kerran ja siitäkin on jo use
ampi vuosi aikaa.

– Kun tämä työmaa menee pian 
kiinni, on meille lupailtu, että työt 
jatkuvat heti toisella paikkakunnal
la. Temonen ja Koskinen iloitsevat.

– Ehkä sitten palaamme hiukan 
tavanomaisemman rakentamisen pa
riin. Saatamme taas päästä tekemään 
suorakulmaisia nurkkia.

Ulkoverhoilulautaa upposi taidemuseon seinään yli 20 kilometriä. Serlachiuksen taidemuseon kattoa kannattelevat jykevät liimapuu
palkit. Toiset liimapuupalkit kannattelevat ulkoverhoilua.
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Iin Myllykankaalle 
 nousee 19 tuulivoimalaa. 
Tuulimyllybuumi työllis-
tää rakentajia.

Seppo Korhonen, teksti ja kuvat

Raudoittaja Mikko Laurila on 
tullut 180 kilometrin päästä 
kotikulmiltaan Haapavedel-

tä Iin Myllykankaalle edistämään 
tuulivoimaa. Laurilan työmaana on 
montun pohjalla oleva tuulivoima-
lan perustus.

Rautaa perustukseen menee hie-
man vajaat 50 tonnia, perustuksen 
yläpuolella olevaan pulttihäkkiin 
hupenee 20 tonnia. Betonia raudan 
sekaan sotketaan 550 kuutiota.

Kyseessä on varainhoito- ja si-
joitusyhtiö Taaleritehtaan projek-
ti, jolla Myllykankaalle pystytetään 
19 tuulivoimalaa tämän vuoden lop-
puun mennessä.

Voimaloiden vaatimat maanra-
kennustyöt, tiestön ja perustukset 
tekee NCC projektijohtourakkana.

120 metrin napakorkeuteen yl-
tävät myllyt ovat tuotantokunnossa 
eli alkavat vatkata sähköä valtakun-
nan verkkoon ensi vuoden syksyllä.

Raudoitusta
omaan tahtiin
Sijoitusyhtiön investointi maksaa yli 
80 miljoonaa euroa.

Siitä lohkeaa siivu Penan Rau-
doitus Oy:n Laurilallekin. Hän on 

Raudoittaja tykkää tuulivoimasta

tyytyväinen siivuunsa.
– Tässä pääsee yli 30 euron 

 tuntiansioille. Kerrostalotyömaalla 
siihen ei pääse likimainkaan, Lau-
rila kertoo.

Syynä ovat kerrostalon erilaiset 
rakentamisvaiheet, jotka katkaisevat 
raudoittajan työn moneen otteeseen.

– Siellä on kymmenenkin mies-
tä töissä. Jos joku vaihe ei valmistu 

ajallaan, raudoitustyöt seisovat sen 
takia. Tuulivoima on siitä hyvä, että 
tässä en ole muista riippuvainen ja 
saan tehdä työni urakalla ja omaan 
tahtiini, raudoittaja kertoo.

Mikko Laurilan työmaa, jonne uppoaa rautaa noin 70 tonnia. Kun tuulivoimalan perustus on valmis, sinne pumpataan betonia 550 kuutiota.

Iin Myllykankaalle nousee 19 tuulivoimalaa. Yhden perustuksen valutyö kestää lähes vuorokauden. Valuun menee 
tavaraa noin 70 betoniautollista.
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Muoto ratkaisee
Työn tekee mielekkääksi myös rau-
doitettavan kohteen muoto.

– Perustuksia on kymmeniä eri-
laisia. Tässä on kahdeksankulmai-
nen, jota on joutuisampi raudoittaa 
kuin pyöreätä.

Toukokuun toiseksi viimeisen 
viikon tiistaina Mikko Laurilalla oli 
hetki aikaa haastattelulle, sillä mon-
tussa seisovaan pulttihäkkiin ei ollut 
vielä tullut osia.

– Laipat ovat valmiina mutta 
niihin tulevat pultit puuttuvat, Lau-
rila hymähti.

Yhden myllyn perustus 
valetaan vuorokaudessa
Iin Myllykankaan tuulivoimahanke 
alkoi viime helmikuussa. Taaleriteh-
taan voimalat nousevat Metsähalli-
tuksen maille.

Yhden voimalan teho on 2,4 
megawattia. Napakorkeus on 120 
metriä ja siipien kärkiväli 117 met-
riä. Voimalat tuottavat vuosittain 
noin 160 gigawattituntia sähköä, 
joka  vastaa noin 50 000 kerrostalo-
asunnon tai noin 8 000 omakotitalon 
sähkönkulutusta.

– Yhden myllyn perustukseen 
menee betonia noin 520–570 kuutio-
ta, joten yhteen valuun menee noin 
70 betoniautollista tavaraa, työmaan 
vastaava työnjohtaja Timo Mark-
kanen ja työmaainsinööri Ville Pe-
sonen NCC:stä kertovat.

Valu kestää lähes vuorokauden, 
eikä siinä ole juuri luppoaikaa. Be-
tonia tulee jatkuvana virtana.

Betoniletkun varressa olevilla 
miehillä oli niin kiire, että heidän 
mietteitään työstään ei voinut ky-
säistä. Sen verran kiivaalta ja loppu-
mattomalta urakka näytti.

Paikallisia suositaan
NCC toteuttaa suururakan projekti-
johtoisena. Perustustyöt tekee Penan 
Raudoitus, maarakennus- ja tietyöt 
Lohirannantien maanrakennus Oy. 
Sähkö- ja dataverkoston hoitaa Eltel 
Networks Oy. Voimala-alueen kar-
toituksen ja maanmittauksen tekee 

Kemijoki Oy:n tytäryhtiö KAT Oy.
– Projektissa pyritään käyttä-

mään paikallista työvoimaa. Iso osa 
työntekijöistä onkin lähiseuduilta, 
Ville Pesonen kertoo.

Pesonen ja Markkanen vakuut-
tavat, että aliurakoitsijoiksi on han-
kittu yrityksiä, jotka hoitavat vel-
voitteensa lakien ja pykälien mu-
kaisesti.

Uutta myllyä pukkaa
Myllykankaan lisäksi NCC toimii 
projektinjohtourakoitsijana vierei-
sessä Nybyn tuulivoimapuistossa. 
Työt aloitettiin viime kesänä. Kah-
deksan tuulivoimalan pystytystyöt 
alkoivat keväällä.

Myllykankaan tuulivoimakes-
kittymä on tällä hetkellä suurin ra-
kenteilla oleva tuulivoimapuisto 
Suomessa.

NCC oli mukana myös Simoon 
valmistuneissa kuudessa tuulimyl-
lyssä. Tuuliwatti Oy:n voimalat otet-
tiin käyttöön huhtikuussa.

Viime vuonna käynnistyi ener-
giantuotanto Taaleritehtaan tuulivoi-
mapuistossa yhdeksän myllyn voi-
min Honkajoella Satakunnassa.

Uutta myllyä on jälleen luvassa. 
Kankaanpäähän on tulossa Taaleri-
tehtaan yhdeksän voimalaa. Töiden 
on määrä alkaa syksyllä.

Monen myllyn mies
Raudoittaja Mikko Laurila odottelee 
jo mielenkiinnolla Kankaanpään ja 
muidenkin Suomeen rakennettavien 
tuulivoimaloiden perustustöiden al-
kamista.

Yli kymmenen vuotta Penan 
Raudoituksella ollutta Laurilaa tuu-
livoimalat ovat työllistäneet viime 
aikoina hyvin. Hänen mielestään 
tuulivoimaloilla onkin merkittävä 
vaikutus maanrakennusalan ja rau-
doittajien työllisyydelle.

Alan kehitystä on vauhdittanut 
2011 voimaan tullut syöttötariffi, jol-
la sähkön tuottajalle maksetaan tuo-
tantotukea. Tukea maksetaan koro-
tettuna ensi vuoden loppuun saakka.

Työ- ja elinkeinoministeriön 
2012 asettama tuulivoiman edistä-
mistyöryhmä arvioi viime vuoden 
lopulla, että vuoteen 2020 mennes-
sä Suomessa on 800–1000 uutta tuu-
livoimalaa.

Raudoituskoukku
lepäsi kuusi viikkoa
Mikko Laurila on ehtinyt olla rau-
doittamassa ainakin kuuden tuuli-
voimalan perustuksia.

– Kemissä, Simossa, Merijär-
vellä, Honkajoella, Teuvalla ja Vaa-
sassa, hän luettelee.

Siltatyömaillakin on miehellä 
riittänyt työsarkaa.

– Korppoossa, Porvoossa, Mänt-
sälässä ja Kittilässä, jotka olivat ly-
hyitä keikkoja. Lahti–Kerava-oiko-
radalla 2004 meni kuukausi. Pisin 
työmaa oli Varkauden ja Joroisten 
välillä, jonne raudoitettiin 28 moot-
toritiesiltaa. Se kesti puoli vuotta, 
Laurila kertoo.

Työttömänä hän on ollut uransa 
aikana kerran, viime talvena, jolloin 
raudoittajan koukku oli käyttämättö-
mänä kuusi viikkoa.

Raudoittaja Mikko Laurilalle 
tuulivoimalan rakentaminen on ollut 
hyvää tienestiä. Lisää on luvassa, 
sillä Suomessa on menossa 
tuulivoimabuumi, kun uusia myllyjä 
rakennetaan eri puolille maata.
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Taitaja 2014 -kisojen työturvallisuuspuutteet aiheuttivat jälkipuintia.

Johanna Hellsten

Sain nuhakuumeessa makoillessani äkäisen 
puhelun Etelä-Suomen AVI:n työsuojelun 
vastuualueelta Kouvolasta. Työsuojelutar-

kastaja Jouni Anttonen antoi arvoisalle toimit-
tajalle melkoisen höykytyksen alla näkyvän, Ra-
kentajassa julkaistun Taitaja 2014 -kisan kuvan ta-
kia. Siinä oli menossa törkeä työsuojelurikkomus.

– Asetukset rakennustyön turvallisuudesta 
koskevat samalla tavalla tuommoista tilannetta 
kuin tavallista rakennustyömaatakin. Mitä minä 
kuvasta näin, niin siinä puuttui putoamissuojaus 
täysin. Tällainen työmaa olisi keskeytetty saman 
tien, Anttonen sanoi.

Eihän siinä muu auttanut, kuin uskoa omiakin 
silmiään; nuori kirvesmies taiteilee noin kolmen 
metrin korkuisella katolla ilman minkäänlaista  

Hyväkään ei ole aina täydellinen
turvakaidetta tai turvavaljaita ja kurottelee vielä 
toiselta kaverilta levyä yläilmoihin. Ilman, että ky-
pärässä olisi leukahihnaa.

– Tuossa on alla vielä rojuakin. Jos mies olisi 
pudonnut, olisi siitä voinut tulla vakava tapaturma, 
Anttonen höykytti.

Anttonen arveli, että kiireisessä kisatilantees-
sa tapahtuu sama, mitä käy monella työmaallakin 
kun on kiire; työturvallisuusasiat unohtuvat.

Mitä olisi voinut tapahtua? Pieni horjahdus, 
jolloin ensin olisi kypärä pudonnut päästä ja sen 
perään koko mies. Noinkin lyhyt putoamismat-
ka tekee pahaa jälkeä. Ei tuollaista menoa saisi 
olla  missään, eikä varsinkaan ammattikoulutuksen 
tähtikilpailussa, jossa asiat pitäisi oikeastaan teh-
dä vielä paremmin kuin oikeassa elämässä.

Selasin paniikissa muita kisoista ottamiani 
kuvia. Oliko minulta jäänyt huomaamatta jotain 
muutakin vakavaa? Onneksi ei; kuvissa näkyi, 
että  nuorilla tekijöillä oli kaikki turvakamat käy-
tössä. Komeat huomiovaatteet, kypärät, suojalasit, 
kuulosuojaimet, hengityssuojaimet, turvakengät, 
hanskat, polvisuojat ja niin edelleen.

Silti. Miten minäkään en ollut kuvaa katsoes-
sani tajunnut tilanteen monia puutteita? Ei ammat-
tilaisten lehdessä pitäisi moista julkaista.

Miksi näin kävi?
Kuinka edellä mainittu tapahtuma oli päässyt 
 käymään? Soitin Taitaja-kilpailun kilpailujohtaja 
Jorma Noposelle.

– Ei tuohon voi mitään muuta kommentoida , 
kuin että työturvallisuusmääräyksiä on rikottu. 
Missähän lienee olleet tuomareiden ja valmenta-
jien silmät tuossa vaiheessa. Eivät ainakaan seläs-
sä, Noponen sanoi.

– Avin tarkastaja on ihan oikeassa. Pitäisi 
olla  kunnolliset raput ja kaiteet ympärillä, Nopo-
nen jatkoi.

Noposen mukaan työturvallisuus on yksi Tai-
taja-kisojen pysyvistä teemoista. Turvallinen työs-
kentely myös vaikuttaa kilpailijoiden pisteisiin.

– Tehtävät pitäisi kyllä jo suunnitella niin, että 
ne voidaan suorittaa turvallisella tavalla. Jos tuos-
sa olisi tapahtunut onnettomuus, minä olisin siitä 
vastuussa. Ja vaikka tuossa olisi kaiteetkin, on tuo 
nosto ihan älytön temppu.

Noponen on ollut mukana kilpailuissa jo 13 
vuotta. Hän ei suunnittele yksittäisiä tehtäviä, 
mutta tietää suunnittelun ongelmat. Hänen mu-
kaansa tehtävien suunnittelu ei aina ole yksinker-
taista.

– Tehtävän minimikeston pitää olla kymme-
nen tuntia ja maksimikeston 20 tuntia. On vaikeaa 
löytää aikatauluun sopivia tehtäviä.

”Kyseessä on kattotyö”
Rakennusliiton työsuojelusihteeri Tapio Jääske-
läinen katsoo kuvia ja toteaa välittömästi, että ky-
seessä on yli kahden metrin korkeudella tehtävä 
kattotyö.

– Kun työskennellään yli kahden metrin kor-
keudessa katolla, pitäisi työskentely turvata ensi-
sijaisesti teknisesti eli suojakaiteilla. Lisäksi teli-
neiden ei pitäisi olla nousutie katolle, vaan pitäisi 
käyttää porrastornia, Jääskeläinen selventää.

Kun kaiteita ei ole rakennettu, olisi katol-
la työskentelevän pitänyt käyttää henkilökohtai-
sia turvavaljaita, joiden luja kiinnitys olisi pitä-
nyt varmistaa. Jääskeläinen arvelee, ettei kysei-
seen kattorakennelmaan oikein olisi saanut val-
jaita kunnolla kiinni.

Tässä se on. Jokainen voi 
bongata kuvasta virheitä, 
jotka menivät sujuvasti 
toimittajan silmien ohi.
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Jääskeläisen mukaan myöskään tavaran vas-
taanottamisen ei pitäisi tapahtua kuvassa näkyväl-
lä tavalla.

– Se olisi pitänyt miettiä jo suunnitteluvai-
heessa toisin, Jääskeläinen sanoo.

Jääskeläinen muistuttaa, että Taitaja-kisoissa 
koulutetaan tulevaisuuden rakentajia.

– Oli sitten kyseessä työharjoittelu tai kisat, 
ohjaavat ne työelämän haasteisiin. Kyllä koulus-
sa pitäisi olla mahdollista oppia turvalliset työs-
kentelytavat. Ei käy, että vasta oikealla työmaal-
la törmää niihin.

Jääskeläisen mukaan on myös tärkeää, että 
jos nuori on oppinut turvalliset työtavat koulussa, 
ei häntä lyödä työmaalla paistinpannulla päähän.

– Ei saa suhtautua niin, että nämä ovat ihan 
höpöhöpöä. Nuoret eivät ole tyhmiä; he pitävät 
oppimastaan kyllä kiinni oikeassakin elämässä.

Jääskeläisen mukaan virheestäkin voi kuiten-
kin oppia.

– Parannuksia ammattikoulutasolla on tapah-
tunut paljon. Henkilökohtaiset suojavarusteet,  ku-
ten kypärät, lasit, kengät ja vaatteet ovat monessa 
paikassa jo ihan hyvällä tasolla. Hiomista on kui-
tenkin työskentelytavoissa. Siinä voisi kilpailuor-
ganisaatio konsultoida vaikka paikallisen aluehal-
lintoviranomaisen työsuojelutarkastajia tai muita 
alan ammattilaisia.

Näin kivasti taiteillaan katolla.
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*   Edun saa Teboil-huoltamoilta ja -automaattiasemilta lukuun ottamatta
  Teboil Express -automaattiasemia.
**  Koskee 10-litraisia ja sitä pienempiä pakkauksia.
*** Koskee täyttöä.

www.teboil.fi/liitto

Kampanja-aika on 1.6.–31.8.2014.
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Heikki Korhonen, 
Jukka Nissinen

Loistava ilma, hyvät esiintyjät, miellyttävä  
seura ja loman alku sattuivat kerrankin osu-
maan täydellisesti yhteen Rakennusliiton 

kesäpäivillä ja syntymäpäivillä. Rakennusliitto 
päätti aikoinaan juhlia nykymuotoisen toimintan-
sa alkamista suurella kansanjuhlalla, johon kaik-
ki olivat tervetulleita. 

Päätös osoittautui Savonlinnassa erittäin oi-

keaan osuneeksi ja järjestelyistä tuli paljon myön-
teistä palautetta. 

Rakentajien lisäksi liiton kansanjuhla tempai-
si mukaansa paljon savonlinnalaisia ja kaupungis-
sa vierailleita matkalaisia. 

Pelkästään rakentajia saapui eri puolilta 
Suomea juhliin noin 1 500. Motoristit ja kara-
vaanarit tulivat Savonlinnaan hyvissä ajoin per-
jantaina, ampujat aloittivat varhain lauantai-
aamuna ja toriteltat viritettiin varhain Kauppa-
torin reunoille. 

Varsinainen suurjuhla pidettiin lauantaina 
puolen päivän jälkeen, jolloin näyttämön ottivat 
haltuunsa Pelle Miljoona, Virve Rosti, Harjakai-
nen ja Vappu Pimiä. Perinteiseen tapaan jaettiin 
myös todistukset työelämän asiantuntijatutkinnon 
suorittaneille rakentajille. 

Tästä päästiin siirtymään pienen levon jälkeen 
illallisille, joihin otti osaa 1 300 ruokavierasta. 

Juhlissa oli vahvasti esillä myös Rakennuslii-
ton aloittama Elävänä Eläkkeelle -kampanja, jon-
ka tiimoilta syntyi paljon hyviä kohtaamisia. 

Rakennusliitto juhli 4 000 hengen voimalla

Rakennusliiton 
kesäpäiville ja 
90-vuotisjuhlille otti 
viikonvaihteessa 
osaa lähes 4 000 
henkeä. Tämän 
verran oli kuulijoita 
ja katselijoita Savon-
linnassa pidetyssä 
suuressa toritapahtu-
massa. 

Työelämän asiantuntijat. 
Savonlinnassa saivat todistuk-
sesta myös Työelämän asian-
tuntijatutkinnossa kolme 
vuotta ahertaneet rakentajat.

Panimoravintola Huvilan kaupunkisuunnistusrasti oli viihtyisä puutalo. Kansan Arkisto esitteli toimintaansa Rakennusliiton 90-vuotisjuhlanäyttelyn 
yhteydessä.
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Rakennusliitto juhli 4 000 hengen voimalla

< Ami Jaara & Amico 
tanssitti porukkaa Vicky 
Rostin ja Pelle Miljoona 
Unitedin iltakeikkojen 
välissä sekä viimeisenä 
orkesterina.

> Melkein oma mies.  
Aku Hirviniemen esittämä 
Harjakainen on pettämä-
tön suosikki, ainakin 
puoliksi oma mies. 
Harjakaisen rääkättävänä 
Maija Lemmetti. 

Vappu Pimiä (vas.) haastatteli myös Harjuniemen Mattia. Kesäpäiväkansliassa riitti vilskettä heti aamusta lähtien.
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Rakentajamotoristien 
saapuminen 
matkustajasatamaan oli 
komean näköistä.

Vicky Rosti (vas.) tanssitti 
Savonlinnan torilla niin 
nuoria kuin vanhoja.

Eeva Järvi pisti vetämään 
paitatilauksen Teboilin rastilla.

Turva tarjosi makkaraa 
kaupunkisuunnistuksen 
itäisimmällä rastilla.
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Rakennusliiton metsästysammuntakisat
Joukkuetulokset

Metsästyshaulikko
1. Os. 557 Luumäki, J1 
Save Tomi, Save Jarno, 
Rantakaulio Juhani

2. Os. 244 Kurikka, J1
Ala-Hakuni Jari
Mäki Marko
Välkkilä Jussi

3. Os. 100 Hämeenlinna
Suomalainen Pekka 
Lehtiö Risto
Virtanen Seppo

Metsästystrap
1. Os. 557 Luumäki, J3
Oranko Eetu
Rantakaulio Juha
Karhu Pertti

2. 1. Os. 557 Luumäki, J4
Save Tuomas
Save Jarmo
Save Tomi

3. Os. 244 Kurikka, J3
Vähämäki Jarmo
Mäki Marko
Välkkilä Jussi

Metsästyshirvi
1. Os. 028 Varkaus
Hännikäinen Aleksi
Hännikäinen Aki
Hännikäinen Seppo

2. Os. 490 Nunnanlahti, J 3
Nevalainen Osmo
Nevalainen Pirjo
Pehkonen Mikko

3. Os. 244 Kurikka, J2
Peltola Jarkko
Vähämäki Jarmo
Huhtanen Harri

Metsästysluodikko
1. Os. 420 Kitee
Saukkonen Marko
Saukkonen Arto
Väistö Matti

2. Os. 028 Varkaus
Hännikäinen Aleksi
Hännikäinen Aki
Hännikäinen Seppo

3. Os. 490 Nunnanlahti, J 3
Nevalainen Osmo
Nevalainen Pirjo
Pehkonen Mikko

Metsästyshaulikko
Naisten sarja
1. Nevalainen Pirjo

Miehet, alle 50 v.
1. Penttinen Saku
2. Paavuori Jussi-Antti
3. Meriläinen Eero

Miehet, yli 50 v.
1. Alahakuni Jari
2. Haverinen Hannu
3. Mäkipää Jyrki

Miehet, yli 60 v.
1. Lehtiö Risto
2. Nykänen Antti
3. Pehkonen Mikko

Metsästystrap
Nuorten sarja
1. Hännikäinen Aleksi

Naisten sarja
1. Nevalainen Pirjo

Miehet, alle 50 v.
1. Penttinen Saku
2. Paavuori Jussi-Antti
3. Save Jarno

Miehet, yli 50 v.
1. Haverinen Hannu
2. Väyrynen Juha
3. Save Tomi

Miehet, yli 60 v.
1. Pehkonen Mikko
2. Ovaskainen Vesa
3. Sainio Hannu

Metsästyshirvi
Nuorten sarja
1. Hännikäinen Aleksi

Naisten sarja
1. Nevalainen Pirjo

Miehet, alle 50 v.
1. Saukkonen Marko
2. Peltola Jarkko
3. Varis Jukka

Metsästysluodikko
Miehet, yli 60 v.
1. Hämäläinen Ari
2. Saukkonen Arto
3. Väistö Martti

Rantasalmella kisattiin niin haulikkolajeissa...

...kuin luodikkoaseilla 
Rakennusliiton 
mestaruuksista.

Lappeenrantalaiset tulivat 
Savonlinnaan omalla laivalla.

Kesäpäivävieraille oli varattu 
kahdeksan höyrylaivaristeilyä.
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Lapsille oli tarjolla ilmapalloja.

Kesäpäivillä oli Lasten teltta, jossa lapset saivat piirtää kuvan 
Rakennusliiton kesäpäivistä. Jokainen piirtäjä sai pienen 
palkinnon. Lisäksi kaikkien kesken arvottiin kolme kappaletta 
neljän Linnanmäen Hupirannekkeen pakettia. Rannekkeet 
saivat Arttu Soininen 6 v. Varkaudesta, Ella Sofi Hirvikoski 8 v. 
Pietarsaaresta sekä Valentin Kosunen 5 v. Leppävirralta.

Hyvin tehdystä kesäpäiväesitteestä löytyi myös ideoita piirustukseen.

Toriteltan pähkinät eivät olleet helppoja.

Korvatulpat olivat tarpeen torimetelissä.

Tamperelainen Pertti Salo löysi 
mielenkiintoisen antiikkikameran 

sataman kirpputorilta.
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Pelle Miljoona United 
sai nuoret pogoamaan.

Ensio Oksanen on liittynyt Rakennusliittoon 
vappuna 1945.

Karaokekuningatar. Elli-Ilona Mäkelä (kesk.) 
otti on liiton karaokekuningatar 2014, 
päättivät puolueettomat tuomarit Reino 
Bäckström (vas.) ja Esa Niskanen (oik.). 

Elävänä kesäpäivillä. Rakennusliiton 
aloittama Elävänä Eläkkeelle -kampanja 
puhutti ja näkyi. 



26 Rakentaja 6/2014
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PALLISTI
ja JALLISTI

Vielä kerran 
Teemu
Pallisti: Ei tullut Teemu Selänne 
MM-kisoihin. Ihan hyvä vain, kos-
ka ura sai ansaitsemansa päätöksen. 
Vai saiko?

Jallisti: Nyt tosiaan juorut myl-
läävät siitä, että hän tulisi tekemään 
vielä vihoviimeisen comebackinsa  
ensi kaudella Jokereiden paidassa  
KHL:ssa. Kun ei taideta jäähallia 
täyttää Hanti-Mantijskilla. Raakaa 
on bisnes. 

Pallisti: Huhu perustuu kai sii-
hen, että Selänteen tuore haastatte-
lu eräässä urheilualan julkaisussa 
päättyi ”Tämä on oikeasti viimei-
nen vuosi. Ainakin täällä.”

Jallisti: Jokeripomot eivät lähde  
yksiselitteiselle kieltolinjalle kun Se-
länteen nimi mainitaan. Seuran vii-
meinen kausi Suomessa meni niin ta-
kamukselleen, että nyt tarvitaan po-
sitiivisia uutisia. 

Pallisti: KHL:ssa kun on muu-
tenkin pieniä ongelmia, kun esimer-
kiksi Donetskin kaupungissa on täy-
si sisällissota päällä ja paikallisen 
jengin jäähalli poltettu.

Kurkun-
leikkaajan 
palkka on 
komea
Pallisti: Venäjällä on liikkeellä me-
rirosvoja myös jääpeitteen aikana. 
Ainakin päävalmentaja Oleg Zna-
roks kuulunee tähän kaartiin. Kun 
lähti jääkiekkopelissä kurkkua leik-
kaamaan.

Jallisti: Hänet tunnetusti passi-
tettiin finaalissa katsomoon, mutta  
enemmän tunnetusti herra myös 
joukkueensa peliä johti. 

Pallisti: Suomen kansahan tästä 
suivaantui. Ja huonoista tuomareis-
ta. Isänmaallisuus nousi pintaansa. 
Talvisotaa taas suunniteltiin touko-
kuun lopussa. 

Jallisti: Ja tehtiin ilmeisen va-
kavasti galluppeja, joissa kysyttiin 
mielipiteen muutosta koko valtiosta 
lätkäfinaalin tapahtumien takia. 

Pallisti: Ja Valko-Venäjän ki-
soissa järjestäjät olivat kieltäneet 
kaikki poliittiset kannanotot katso-
moista. Paitsi mitä nyt Venäjän liput, 
joissa luki Krim. 

Samba soi 
mollissa
Pallisti: Vuoden 2014 kisapäihty-
mys ei ota päättyäkseen. Olympialai-
sia, MM-vääntöjä ja muita mittelöi-
tä on riittänyt. Mutta futiksen MM-
kisat niittaa kansaa kunnolla yövuo-
roon kuukaudeksi. Maapallolla kun 
ovat aikavyöhykkeet.

Jallisti: Brasiliasta myöhäisim-
mät pelit alkavat yhden aikaan yöl-
lä. Kesäaamuina saattavat silmät siis 
verestää Suomessa.

Pallisti: Tavallinen brassi jou-
tuu edelleen roikkumaan toimeentu-
lon hämärillä rajamailla. Vaikka fa-
veloiden ihmiset rakastavat jalkapal-
loa, niin kylkiäisinä luvattiin heille 
teitä, rakennusprojekteja ja työtä. 
Heikoksi tulos on jäänyt.

Jallisti: Mellakoita on ollut pit-
kään. Stadionit piti rakentaa yksityi-
sellä rahalla. Toisin kävi ja valtion ra-
hoja on käytetty kisoihin kaikkiaan 
kymmenen miljardia euroa. Kisojen 
alkaessa hulinoihin on valmistaudut-
tu liki 170 000 poliisin voimin. 

Pallisti: Näissäkään kisoissa ei 
Suomea nähdä. Sen sijaan suomalais-
ta väriä oli Saamen maajoukkueessa, 
joka juuri olleissa maittomien maiden 
MM-kisoissa ei päässyt mitalipelei-
hin. Kriteerit saamelaisuuteen eivät ol-
leet huikeat, koska kakkosdivaripelaa-
ja Jirijoonas Kanth kelpuutettiin mu-
kaan saamelaisen isoisoäitinsä takia. 

Pallisti: Jukolan veljeksiä oli seitsemän. Näin 
jokainen Aleksis Kivensä lukenut tietää. Aina-
kin yläasteella kirjaa kai itse kukin on kahlannut, 
enemmän tai vähemmän intohimoisesti.

Jallisti: Metsäläisiä he olivat. Mutta niin ovat 
myös ne tuhannet suunnistajat, jotka kesäöises-
tä metsästä nyt Kuopion suunnalla hakevat raste-
ja. Siellä ovat yhdessä niin maailmanmestarit kuin 

polttariporukat.
Pallisti: Huumoriporukat tosin eivät hätyy-

tä kärkisijoja, mutta liikkumisen riemulla kai oi-
keasti on isompi arvonsa. Palkinnot tässä kisassa 
ovat omanlaisensa. Ei voiteta Kanada- tai Vaahte-
ramaljaa, vaan Viertolan härkä tai Lukkarin oppi.

Jallisti: Mutta muuten ollaan digiajassa. 
Huippusuunnistajia saattaa seurata netissä reaali-

ajassa heidän juostessaan rastien perässä. 
Pallisti: Mielenkiintoista on sekin, että kaik-

kiaan Jukolan viestiin on osallistunut historian ai-
kana seitsemän 7 veljeksen joukkuetta. Maaliin 
niistä on päässyt kuusi. Voi sitä yhtä seitsikkoa, 
on mahtanut fiilikset olla heillä kuin jouluna Im-
pivaaran saunan palaessa.

Ameriikassa 
kaikki on 
suurempaa
Pallisti: New Yorkissa osataan pe-
laamisen ohella hinnoitella, koska 
esimerkiksi tätä kirjoitettaessa mah-
dollisen kuudennen NHL-finaalin 
piljetti kustantaa edullisimmillaan 
1 140 dollaria kalleimmasta kiskot-
taessa 30 000 dollaria. 

Jallisti: Moisia hintoja tarkas-
teltaessa valtava julkinen poru Tap-
paran playoff-lippujen kalleudesta 
on hassua. Siellä halvin tiketti kus-
tansi 24,50 euroa. Pilkkahinta.

Pallisti: Ameriikassa kaikki on 
suurempaa. Jenkkifutiksen huipentu-
maan Super Bowliin paikalle pääs-
täkseen hinta on liki 2 600 dollaria.

Jallisti: Musta pörssi jyllää. 
Suurin osa lipuista menee pukuher-
roille ja urheilusta kiinnostuneet te-
navat jäävät ulkopuolelle. 

Pallisti: Eivät taida mennä tro-
karin taskuissa pullistelevat törky-
hintaiset liput alennukseen, vaikka 
alkuvihellys jo kuuluisi. Pientä tap-
piota voi ottaa muutaman lipun jää-
dessä haaskiolle, mutta dumppaa-
maan ei lähdetä. Se on kapitalismia.

Seitsemän kertaa 
suunnistus

Minna Kauppi edustaa suunnistuksen 
kauniita kasvoja. Mutta Jukolan Viestiä 
ennen kisattavassa Venlojen Viestissä meno 
on varmasti raisumpaa kuin bileissä 
nykyisen poikaystävänsä Apulannan Sipen 
kanssa. Kuva: Roni Rekomaa/Lehtikuva
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Jyväskylän muurareiden ammattiosasto juhlisti  
satavuotistaivaltaan risteilemällä leppoisasti  
Suomen Suvi -laivalla Pohjois-Päijänteen  vesillä.

Jarkko Mänttäri, teksti ja kuvat

Jyväskyläläiset muurarit olisivat 
saattaneet juhlia satavuotista ay-
taivaltaan jo kahdeksan vuotta 

sitten, mutta osaston ensimmäinen 
perustamisyritys vuonna 1906 ei ot-
tanut tulta.

Kesäkuun 7. päivänä vuonna 
1914 muurareiden järjestäytymi-
sestä Jyväskylässä tuli totta. Työvä-
entalolle pidetyssä kokouksessa uu-
den osaston puheenjohtajaksi valit-
tiin aiemmin Helsingin osastosta jo 
kokemusta hankkinut Onni Mäki-
nen. Viikkoa myöhemmin pidettiin 
uusi kokous, jossa päätettiin liitty-
misestä Muurareiden liittoon.

– Näillä kahdella kokouksella 
luotiin perusta tulevalle toiminnalle 
Jyväskylässä tarkoituksena paran-
taa elintasoa ja työoloja sekä lyödä 
kiilaa työkunnille, joita kävi töissä 
etupäässä Viipurista, Ruotsista ja 
jopa Latviasta asti. Vähän saman-
laisten ongelmien kanssahan paini-

taan tänäkin päivänä, totesi osaston 
puheenjohtaja Olavi Kovanen.

Vielä riittää epäkohtia
Jyväskylän Muurareiden järjestö-
voima kasvoi vauhdilla niin, että 
1920-luvun lopulla mukana oli jo 
132 jäsentä. Taloudellisesti ja po-
liittisesti vaikealla 1930-luvulla jä-
senmäärä romahti pahimmillaan 
kahteenkymmeneen, kunnes so-
danjälkeisenä jälleenrakennuskau-
della kipusi yli 200:n. Rakennus-
tekniikan kehitys on osaltaan vai-
kuttanut siihen, että juhlavuonna 
osaston jäsenmäärä on vain hieman 
toistasataa.

– Sata vuotta osaston toimintaa 
on verraten pitkä aika. Siihen mah-
tuu paljon vapaaehtoita työtä am-
mattikunnan hyväksi. Yhteiskunnas-
sa on tapahtunut valtava kehitys pa-
rempaan suuntaan, mutta työtä riit-
tää vielä paljon epäkohtien korjaa-
miseksi. Tätä vanhempien toverei-

Jyväskylän muurarit  
juhlivat Päijänteellä

Muurareiden osaston väen lisäksi risteilyllä oli mukana myös muiden osastojen sekä aluejärjestön edustajia.

Olavi Kovanen toimii nykyään Jyväskylän muurareiden puheenjohtajana.
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Ilmoittaudu kursseillemme joko 
kotisivuiltamme www.kiljavanranta.fi,  

sähköpostilla kurssit@kio.fi tai 
puhelimitse 09 276 251

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

KILJAVAN KESÄ
Harrastekursseilta iloa ja hyötyä

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

OLETKO  
RAKENTAJA?

Tee edullinen

OMA LOMAPARATIISI

Myydään kauniilta järvenrannalta  
Pirkanmaalla aurinkoinen niemi.  
Uusi rantasauna, komea  
vesikatossa oleva huvila ym.  

Asu 2 vuotta, myy ja tee tili!
Tiedustelut: 040 505 9771

den työtä osaston toiminnassa me 
kunnioitamme ja jatkamme siitä 
eteenpäin, Kovanen vakuutti.

Neljä Hagmania johdossa
Osaston entinen puheenjohtaja 
Pertti Hagman aivan liikuttui muis-
tellessaan sukunsa osuutta ammatti-
osaston toiminnassa.

– Meitä Hagmaneja on ollut 
osaston historiassa kaikkiaan yhdek-
sän kappaletta ja me olemme hoita-
neet osaston puheenjohtajuutta yh-
teensä viitisenkymmentä vuotta.

Rakennusliiton tervehdyksen 
juhlaristeilylle tuonut järjestösihtee-
ri Jukka Asikainen totesi muura-
reiden perinteisesti olleen arvostet-
tuja sekä ammattimiehiä ja vahvas-
ti myös itsetietoisia saamastaan ar-
vostuksesta. Ammattiylpeys selittää 
osin sen, miksi muurarien ja rappari-
en ammattikunnat vasta 1970-luvun 
alussa tulivat mukaan teollisuusliit-
tomuotoiseen Rakennusliittoon.

Yksituumaisesti ei Rakennus-
liittoon liittyminen tapahtunut syk-
syllä 1991, sillä ylimääräisen liitto-
kokouksen äänestyksessä 57 edus-
tajaa kannatti yhdistymistä ja 40 oli 
vastaan.

Asikainen lainasi Jyrki Heli-
nin kirjoittamaa Rakennusliiton his-
toriateosta kuvatessaan liittojen yh-
distämiseen johtanutta kehitystä: 

– Muuraus- ja rappaustöiden 
osuus rakennustöissä väheni koko 

1960-luvun ajan. Samassa tahdis-
sa lisääntyi myös muurareiden kau-
si- ja pitkäaikaistyöttömyys. Töis-
sä ollakseen muurareiden tuli ottaa 
itselleen myös muita rakennusalan 
töitä.

Tällä hetkellä Rakennusliittoon 
kuuluu Asikaisen mukaan 287 am-
mattiosastoa, joista kymmenen on 
muurarien ammattikuntapohjais-
ta osastoa. Muurareita ja rapparei-
ta liitossa on jäseninä yhteensä noin 
2 600, joista työelämän käytettävis-
sä on 1 534.

Pertti Hagman on yksi osaston neljästä Hagman-puheenjohtajasta.
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Hotellivuorokausi 
täysihoidolla vain

34 €

NARUPORTINTIE 68, 02860 ESPOO  |  PUHELIN (09) 867 971  
MYYNTI@SIIKARANTA.FI  |  WWW.HOTELLISIIKARANTA.FIHOTELLI  SIIKARANTA

 Hei rakentaja, hyödynnä 

Hotelli Siikarannassa!
LOMAETUSI

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. 

Soita 
ja varaa lomasi 

(09) 867 971!

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.

Dustcontrol Fin Oy, Puhelin 09-682 4330, www.dustcontrol.� 

Tiedätkö nimen Dustcontrol?
Onneksi olkoon!

Varustettu
esierottimella

Who the

Dustcontrol?
is

DC 3900 L Twin

Nähdään FinnBUILD-messuilla 1.-3.10

Emilia Kukkala

Valtavirran taloustiede rakas-
taa talouskasvua. Se on tavoi-
te, itsestäänselvyys ja välttä-

mättömyys. Kriitikot, kuten ympä-
ristötaloustieteilijät, puolestaan sa-
novat, ettei talous voi kasvaa loput-
tomasti, sillä luonnonvarat ja luonnon 
kyky käsitellä jätteitä ovat rajallisia. 
Nykykäsityksen mukaan ensimmäi-
senä näistä tulee vastaan maapallon 
kyky käsitellä jätteitä.

Talouskasvu on yhteydessä ym-
päristön tuhoutumiseen: päästöt li-
sääntyvät, ilmastonmuutos etenee, 
lajisto köyhtyy. Kaikki tämä vaikut-
taa ratkaisevasti ihmiskunnan tule-
vaisuuteen, todennäköisesti jo elin-
aikanamme. Tuoreista kotimaisesta 
julkaisusta Ville Lähteen Niukkuu-
den maailmassa käsittelee samaa ai-
hepiiriä.

Hahnelin mielestä on perustel-
tava selkeämmin, miksi ympäristös-
tä pitäisi olla huolissaan. Hänen mu-
kaansa talouskasvun ja kapitalismin 
kriitikot ovat liian usein onnistuneet 
vakuuttamaan vain jo valmiiksi sa-
manmieliset.

Tehokkuutta 
tuhlauksen sijaan
Hahnel kirjoittaa, että yhteiskunta  
pitäisi saada hiilineutraaliksi ennen 
vuosisadan loppua, jotta mullista-
van ilmastonmuutoksen välttämi-
nen olisi mahdollista. Talousjärjes-
telmäämme kuitenkin sisältyy piir-
teitä, jotka lisäävät ainevirtojen kas-
vua. Se on sisäsyntyisesti ympäris-
tölle haitallinen.

Ainevirralla Hahnel tarkoittaa 
luonnosta tulevaa materiaa ja ta-
lousjärjestelmästä jätteenä poistu-
vaa. Ainevirta ei ole sama asia kuin 
bruttokansantuote, palveluiden ja 
tuotteiden markkina-arvo. Hahnel 
pohtii, voiko reaalinen BKT kasvaa 
rajattomasti, vaikka ainevirrat eivät 
voi. Kehityksellä on aina fyysinen 
ulottuvuutensa, vaikka ainevirrat ei-
vät kasvaisi samassa suhteessa.

Teoriassa reaalinen BKT voi 
kasvaa loputtomiin – muttei rajalli-
sella planeetalla. Hahnel rinnastaa tä-
män marxilaiseen käsitykseen lisäar-
vosta, joka voi myös kasvaa loputto-
miin – ainakin teoriassa. Kirjoittajaa 
kiinnostaakin tuotannon tehokkuu-
den kasvu, joka vaatii neuvokkuutta.

Hahnelin mukaan luonnonva-
rojen käyttövauhti on irrotettava ta-
louskasvusta. On kiinnitettävä huo-
mio järjestelmään kuuluviin kannus-
timiin. BKT:n kasvun painottaminen 
ei ole ympäristön kannalta isoin on-
gelma, mutta se ohjaa valitsemaan 
huonosti.

Tuottavuus 
ei lisää vapaa-aikaa
Tarkasteltaessa vaikkapa viimeistä 
kulunutta vuosisataa työn tuottavuus 

on noussut valtavasti. Talousjärjes-
telmässämme lisääntynyt tuottavuus 
on kuitenkin näkynyt lisääntyneenä 
yksityisenä kulutuksena eikä vapaa-
aikana tai muuna hyvinvoinnin kan-
nalta olennaisempana. Hahnel tar-
joaa useampia selityksiä, jotka eivät 
sulje toisiaan pois.

Yhtäältä työn tuottavuuden 
huima kasvu on hyödyttänyt eniten 
rikkaimpia, mikä on lisännyt yk-
sityistä kulutusta. Toisaalta pitkiä 
päiviä työskentelevät pienituloiset, 
jotka voisivat lyhentää työaikaansa 
vain elintasoaan laskemalla. Puhu-
mattakaan siitä, ettei työaika usein-
kaan ole työntekijän itsensä valit-
tavissa.

Kapitalismissa ihmiset kuiten-
kin myös valitsevat kulutuksen va-
paa-ajan sijaan. Keskiluokka kokee 
painetta rikkaiden elämäntyyliin, 
markkinat luovat keinotekoisia tar-
peita ja järjestelmä kannustaa yksi-
tyiseen kuluttamiseen kollektiivisen 
sijaan.

Kuluttaja 
ei valitse vapaasti
Valtavirran talousteoria olettaa ku-
luttajan vaikutusvallan todellista 
suuremmaksi ja kuluttajan riippu-
mattomia valintoja tekeväksi kai-
ken herraksi. Markkinat kuiten-
kin muokkaavat kuluttajien tahtoa. 
Pelkästään yhdysvaltalaisyritykset 
käyttävät vuodessa 250 miljardia 
dollaria mainostamiseen – eivätkä 
aivan varmasti turhaan.

Markkinat eivät ole neutraali 
systeemi, jossa kulutustoiveet tule-
vat yhtä lailla huomioiduksi. Niihin 
on sisäänrakennettuna yksityinen 
kollektiivisen sijasta, vaikutuksista 
viis. Talousjärjestelmämme ei kan-
nusta ainevirtojen tehokkaampaan 
käyttämiseen. Kapitalismissa ym-
päristön kannalta tuhoisa toiminta 
näyttäytyy järkevänä.

Viherkapitalismia 
paremman puutteessa
Hahnel huomauttaa, että kapitalis-
meja on erilaisia, enemmän ja vä-
hemmän ympäristölle haitallisia. 

Talouskasvu on 
tuhoava tavoite
Robin Hahnel. Talouskasvusta. Parecon Finland.

•

TALOUS-
KASVUSTA
Robin Hahnel
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Ratkaisut

Sinä ammattiosastosi tai työpaikkasi 

LUOTTAMUSHENKILÖ. 
Kaipaatko liikunnallista hengähdystaukoa? Lisää eväitä hyvinvointiisi? 
SAL-lomat tarjoaa nyt mahdollisuuden liikunta keskus Pajulahdessa.

Sisältää majoituksen, täysihoidon ja 
mukaansa tempaavan ohjelman.

LUOTTAMUSMIESTEN 
HYVINVOINTIKURSSIT  2+2+2+1 

yötä

4 VALITSE

TAI

HINTA
VAINyötä 100 € 

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

On yhteiskunnan muista instituu-
tioista ja kulttuurista kiinni, kuin-
ka paljon vahinkoa sen annetaan ai-
heuttaa.

Yritykset ja markkinat luovat 
”kieroutuneita kannustimia ja suo-
sivat ympäristölle haitallista toimin-
taa”, eikä kapitalistinen yhteiskunta 
voi välttyä siihen sisäänrakennetulta 
kasvupakolta. Koska kapitalismi kui-
tenkin on todennäköisesti vallitseva 
talousjärjestelmä vielä pitkään, on 
tehtävä kaikki voitava sen puitteissa.

Lopputulemana Hahnel toteaa, 
että on perusteltua olettaa vahingol-

lisen kasvupakon olevan ”yksityis-
yrittäjyyteen perustuvien markkina-
järjestelmien sisäsyntyinen ominai-
suus ja uhka ympäristölle”. Siksi on 
myös osoitettava kapitalismin ra-
kenteelliset heikkoudet, vahingolli-
set kannustimet ja hahmoteltava kes-
tävämpiä rakenteita.

Kiitämme: Esko-Juhani 
 Tennilän takin väriset kannet
Moitimme: Ei yhtään minkään 
väristä kuvaa

Jyri Vasamaa

Kumpikohan näistä Jo-
el Hallikaisen punk-
aikakauden taiteilija-

nimistä on se oikea? Histo-
rian kirjoissa nimi kirjoite-
taan muotoon Jeesus Cae-
sar, kun taas minulla ole-
vassa vuoden 1980 kokoel-
massa Vaahtopäät on toinen 
Hei, hei, hei -kappaleen te-
kijä kirjoitettu muotoon 
Jeesus Keessar. 

Vuosina 1979–1983 
aktiivisesti toiminut rai-
siolainen Korroosio on 
siis koonnut rivinsä uudelleen, ja 
julkaissut uuden albumin Kunnia-
kierros. Uudestaan on myös levytet-
ty edellä mainittu Hei, hei, hei, joka 
on nyt yhtyeen kolmas versio tästä 
suomalaisen uuden aallon klassik-
kobiisistä meikäläisen levyhyllyssä . 
Ensimmäinen versio tehtiin varta 
vasten Vaahtopäät-kokoelmaa var-
ten. Toinen isolle levymerkille ja uu-
sin versio tälle uutuudelle. Vaikka 
tämä uusi versiokin on ihan onnis-
tunut, on minun mielestäni klassik-
koaines nimenomaan hellyttävässä 
Vaahtopäät-kokoelman alkuperäis-
versiossa. 

Kunniakierros alkaa Pogotaan-
rallilla, josta epäilen, että se on tehty 
hieman kieli poskessa. Sitä seuraava 
Timo Koivusalon tekemä Kuuran-
kukka on tehty aivan varmasti huu-

morimielessä. Varsinkin kun bän-
din riveissä soittaa Joel Hallikainen, 
kappaleen alkuperäissolisti. 

Musiikillisesti parhaat hetket al-
kavat Varjot-kappaleen jälkeen. Sä-
vellykset ja sovitukset ovat kelvol-
lisia, mutta sanat hieman ontuvat. 
Varsinkin Jani Juuselan kosketin-
soitannassa on tarttuvaa, melodioita 
tukevaa hittiainesta. Itse olen kuun-
nellut tätä aamuisin työmatkalla ja 
olen huomannut levyn tuovan työ-
päivänkin aloitukseen iloista mieltä.

Kiitämme: Korroosio on kun-
niakierroksensa ansainnut.
Moitimme: Kuurankukan 
uutuusversio ei toimi.

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

ILMOITUS JÄSENMAKSUN VAPAUTUSTA VARTEN         ANMÄLAN OM BEFRIELSE FRÅN MEDLEMSAVGIFT

Nimi / Namn     ______________________________________________ Hetu / Personbeteckning _________________

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

Puhelin / Telefon ______________________

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

_____________________________ ____________________________________________
Päiväys / Datum    Allekirjoitus / Underteckning  

HOIDA VAPAAILMOITUKSET NELJÄNNESVUOSITTAIN! (3kk:n jaksoissa, tammi-maaliskuu, huhti-kesäkuu, heinä-syyskuu, loka-joulukuu) 
PALAUTA ILMOITUS JA PYYDETYT LIITTEET OSOITTEELLA: Rakennusliitto ry, PL 134, 70101 Kuopio.

SKÖT OM ANMÄL EN GÅNG PER KVARTAL! (3 månaders perioder, januari-mars, april-juni, juli-september, oktober-december) 
RETURNERA ANMÄLAN SAMT BILAGOR TILL: Byggnadsförbundet rf, PB 134,70101 Kuopio.

MEDLEMSREGISTRET INFORMERAR
Om du får arbetsmarknadsstöd, studerar, är sjuk, utför värnplikt eller annars är berätti-
gad 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.

Osallistu PHT:n hyvinvointijaksolle – SAL-lomat tukee!
Mikäli osallistut 1.askel aikuisille -seurantajak-
solle, 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, ammattiliit-
tosi ja IBAN-tilinumerosi osoitteeseen: info@salry.net

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.

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

Päivärahakemusten postitusosoite:
Rakennusalan työttömyyskassa
PL 135
70101 Kuopio

Palvelunumerot:
Työttömyyskassa  020 690 230 
Takaisinperintä  020 690 250
Jäsenasiat  020 690 231

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

Palvelunumeroihin soittaminen maksaa lankapuhe-
limesta soitettaessa liittymäsopimuksen mukaisen 
paikallisverkkomaksun verran ja matkapuhelimesta 
soitettaessa matkapuhelinmaksun verran.

eAsioinnissa voit täyttää ansiopäivärahahake-
muksesi 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.
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Toimistot avoinna
maanantaisin ja tiistaisin
8.30–12.00 ja 13.00–16.30

Uudenmaan toimisto avoinna
ma-to   8.30–12.00
            13.00–16.30 
pe         8.30–12.00
            13.00–15.30

TOIMINTA-ALUEET

ETELÄINEN
UUDENMAAN ALUETOIMISTO
Siltasaarenkatu 4,
00530 Helsinki

Lahden toimisto,
Hämeenkatu 32
15140 Lahti
Toimisto suljettuna 7.7.–10.8. (5 viikkoa)

LÄNTINEN
HÄMEEN ALUETOIMISTO
Tampereen toimisto,
Sorinkatu 4,
33100 Tampere

Hämeenlinnan toimisto,
Birger Jaarlinkatu 18 B,
13100 Hämeenlinna

SATAKUNNAN ALUETOIMISTO
Liisankatu 18,
28100 Pori
Toimisto suljettuna 30.6.–3.8.  (5 viikkoa)

TURUN ALUETOIMISTO
Uudenmaankatu 6 a,
20500 Turku
Toimisto suljettuna 30.6.–3.8.  (5 viikkoa)

ITÄINEN
ITÄ-SUOMEN ALUETOIMISTO
Vuorikatu 42,
70100 Kuopio

Joensuun toimisto,
Torikatu 30,
80100 Joensuu
Toimisto suljettuna 30.6.–3.8. (5 viikkoa)

Mikkelin toimisto,
Vuorikatu 11 A 6,
50100 Mikkeli
Toimisto suljettuna 30.6.–3.8. (5 viikkoa)

KYMEN ALUETOIMISTO
Salpauselänkatu 60 C,
45100 Kouvola

VÄLI-SUOMI
KESKI-SUOMEN ALUETOIMISTO
Yrjönkatu 30,
40100 Jyväskylä

POHJANMAAN ALUETOIMISTO
Pitkäkatu 43
65100 Vaasa
Toimisto suljettuna 30.6.–3.8.  (5 viikkoa)

POHJOINEN
KAINUUN ALUETOIMISTO
Pohjolankatu 28 A,
87100 Kajaani
Toimisto suljettuna 30.6.–3.8.  (5 viikkoa)

LAPIN ALUETOIMISTO
Kemin toimisto,
Keskuspuistokatu 50,
94100 Kemi
Toimisto suljettuna 30.6.–27.7.  (4 viikkoa)

Rovaniemen toimisto, 
Maakuntakatu 15,
96100 Rovaniemi
Toimisto suljettuna 23.6.–27.7.  (5 viikkoa)

OULUN ALUETOIMISTO
Rautatienkatu 40 
90120 Oulu

Toimistojen aukioloajat

Palvelu-
numerot
ma-to klo 8.30–16.00
pe        klo 8.30–15.30  

Jäsenasiat

020 690 231

Työehtoasiat

020 690 232

Työttömyyskassa

020 690 230

Takaisinperintä

020 690 250
Palvelunumeroihin soitettaessa 
puhelu maksaa lankapuhelimella
paikallisverkkomaksun ja matka-
puhelimella matkapuhelinmaksun.

Työttömyyskassan 
päivärahahakemukset
toimitetaan osoitteella:
Rakennusalan työttömyyskassa/
Skannauskeskus
PL 135
70101 Kuopio

Jäsenrekisteriin 
toimitettavat asiakirjat 
toimitetaan osoitteella:
Rakennusliitto ry/Skannauskeskus
PL 134 
70101 Kuopio

Keskustoimisto
on suljettuna
23.6.–27.7.

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

Rakennusalan
Työttömyyskassa
Siltasaarenkatu 4, 
00530 Helsinki
sähköposti: 
etunimi.sukunimi@rakennusliitto.fi
www.rakennuskassa.fi
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TAPAHTUMAT

KIITOS

KUOLLEITA

SAARROT

ONNEA

Ole tarkkana ilmoitusten lähettämisessä!

Postitse lähetettäessä kuoressa on ehdottomasti oltava merkintä: 
Rakentaja-lehti/ilmoitukset, PL 307, 00531 Helsinki 

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

Kun lähetät ilmoituksen Rakentaja-lehteen, muistathan merkitä yhteytietosi!

Os. 027, Joensuu
Risteily 9.–10.8. Tallinnaan. Katso 
tarkemmat tiedot osaston kotisivuilta 
http://joensuu027.rakennusliitto.net/.
Hyvää kesää kaikille jäsenille ja hei-
dän läheisilleen.
Hallitus

Os. 033, Lappeenranta
Koko perheen kalatapahtuma  
la 28.6. klo 11 osaston mökillä Lemin  
Keskisenpäässä, Konttilantie 71. 
Tarjolla soppaa, savukalaa, salaattia, 
rieskaa, kahvia ja pullaa. Jos joku ei 
voi syödä kalaa, on makkaraa.
Perheretki la 2.8. Linnanmäelle. 
Linja-auto lähtee klo 7.30 Karjalan-
tien pysäkiltä. Jos tarvetta niin Jout-
senosta klo 7.10, Peltolan koulun py-
säkiltä 7.45, mistä jatketaan Helsin-
gintietä. Pysähdytään tarvittaessa. 
Osasto maksaa alle 15-vuotiaiden 
lasten hupirannekkeen. Muut voivat 
lunastaa sen hintaan 31 € maksamal-
la etukäteen toimistoon. Linja-auto-
kyydin osasto maksaa kaikille. 
 Ilmoittautumiset toimistoon päivys-
tysaikana: maanantaisin ja perjantai-
sin kello 10–12, Snellmanin katu 12, 
2. krs.
Mato-onkikilpailut to 14.8. klo  
17–19 Halkosaaressa. Kilpailu on 
Halko saaressa kokonaisuudessaan 
pois lukien laiturit. Sarjat: miehet, 
naiset ja nuoret.
Hallitus

Os. 053, Oulu
Miniristeily la 12.7. klo 18 torin  
 rannasta. Tarkemmat tiedot ja 
 ilmoittautumiset viimeistään pe 4.7. 
Markku Roine p. 040 843 9669 tai 
Mika Soronen p. 040 747 7861.
Hallitus

Os. 056, Salo
Saunailta pe 27.6. Lehmijärvellä . 
Lähtö klo 17.30 Salon torilta, paluu 
noin klo 22. Bussi kiertää Pahka-
vuoren kautta. Tarjolla raikkaita 
 virvokkeita, Kivikylän makkaroita, 
kahvia ja pullaa. Saunan lämmittää 
vuosien kokemuksella Tuomo R. 
 Jäsenet  perheineen tervetuloa!
Toimisto avoinna myös heinäkuussa.
Aurinkoista kesää kaikille!
Hallitus

Os. 064, Alavus
Kesänviettopaikka vuokrattu ajal-
le 15.6–31.8. Alavuden Kattelusjär-
veltä. Varattavissa osaston jäsenille 
p. 040 578 0026, mielellään iltaisin.
Hallitus

Os. 075, Vaasan kirvesmiehet
Ryhmämatka 8.–10.8. Uumajaan. 
Lähtö pe 8.8. klo 9 Vaasan satama, 
Wasaline. Kaksi yötä Clarion Hotel 
Uman:ssa kahden hengen huoneissa 
sisältäen aamiaisen ja kevyen illalli-

sen. Takaisin Vaasassa ollaan su 
10.8. klo 18. Laivamatkoilla kansi-
paikat. Osasto maksaa jäsenen mat-
kan. Avecin hinta 186 €. Paikkoja 
varattu 24 hengelle. Tarkemmat tie-
dot ja ilmoittautumiset Jyrki Mäkelä 
p. 040 507 0999 tai jyrki.makela@
netikka.fi.
Hallitus

Os. 080, Vakka-Suomen  
rakentajat
Matka la 2.8. Jyväskylän MM-ral-
liin. Paikkoja on varattu 40 henkilöl-
le, jotka täytetään ilmoittautumisjär-
jestyksessä. Matkan omavastuu 15 €/
hlö. Sitovat ilmoittautumiset viimeis-
tään ma 7.7., Tero p. 0400 533 307 
tai Tapani p. 0400 997 997.
Hallitus

Os. 086, Kokkola
Matka la 23.8. Powerparkiin jäse-
nille perheineen. Lähtö klo 10 ABC 
Heinolankaaresta. Omavastuu ran-
nekkeella 20 €/hlö, ilman ranneketta 
10 €/hlö ja alle 2-vuotiaat lapset il-
maiseksi. Ruokalippu sisältyy hin-
taan. Paikkoja rajoitetusti! Ilmoittau-
tumiset ja omavastuun maksaminen 
viimeistään ma 11.8. toimistoon, 
Ristirannankatu 7. Toimisto avoinna 
maanantaisin klo 16–17, heinäkuussa 
suljettu.
Hallitus

Os. 091, Kuopio
Kuopio RockCock- festarit 25.–26.7. 
Osasto tarjoaa kahden päivän lippuja 
hintaan 35 €/hlö. Liput on varattava 
ennakkoon, Kimmo Hirvonen p. 040 
503 7149. Lippuja on 30 nopeimmalle!
Hallitus

Os. 100, Hämeenlinna
Teatterimatka la 12.7. Pyynikin 
kesä teatteriin Pirunpelto näytel-
mään. Esitys alkaa klo 13. Muutamia 
lippuja jäljellä hintaan 20 €/kpl, jo-
hon sisältyy kuljetus reitillä: klo 
10.30 Hatusen talli Parola, klo 11.00 
Wetteri, jäähalli ja Iittalan Shell. 
Lippuja Hämeenlinnan toimistolta  
p. 040 575 8349 sekä Rampe Leppä-
seltä p. 050 413 3283. Tervetuloa!
Hallitus

Os. 162, Kouvolan  
maalarit ja mattomiehet
Kesäpäivä la 5.7. klo 12 Tykkimäel-
lä. Osasto kustantaa sisäänpääsyn 
huvi- tai vesipuistoon. Ilmoittautu-
miset viimeistään pe 20.6. puheen-
johtaja Ari Tuomiselle p. 0400 939 
83, mielellään klo 17 jälkeen. Jäsenet 
perheineen tervetuloa!
Kesäongintakilpailut la 9.8. 
klo 9–11, Pessankoski.  
Tervetuloa mukaan!
Hallitus

Os. 244, Kurikka
Kesäjuhlat la 28.6. klo 12, Työväen-
talo, Kiikkulantie 5, Kurikka. Jä-
senet puolisoineen, eläkeläisjäsenet 
(entiset osastot: Kurikka, Jalasjärvi, 
Jurva ja Jurva). Ohjelmassa: puhe, 
jonka pitää Rakennusliiton puheen-
johtaja Matti Harjuniemi, ruokailu 
sekä hanurimusiikkia. Tilaa 150:lle 
henkilölle, otetaan ilmoittautumis-
järjestyksessä. Ilmoittautumiset vii-
meistään ma 23.6., Reino Tuunainen 
p. 0400 862 471 klo 16.30–20.30.
Hallitus

Os. 495, Uurainen
Teatteriretki su 6.7. Martin kieva-
riin, Hietama. Kesälempeä Näytök-
seen, joka alkaa klo 19. Paikkoja va-
rattu 50:lle ensiksi ilmoittautuneelle 
jäsenelle perheineen. Omavastuu 10 
€/hlö. Sitovat ilmoittautumiset vii-
meistään to 19.6., Hannu Katajamäki 
p. 040 584 7934. tai Reijo Paananen 
p. 0400 244 578.
Hallitus

Os. 548, Kouvolan maansiirto
Lounasristeily la 9.8. Puumalaan, 
m/s Brahe. Laiva lähtee Lappeenran-
nasta klo 9.30 ja saapuu Puumalaan 
klo 13.30, josta bussikuljetus takai-
sin Lappeenrantaan noin klo 16.00. 
Laivalla lounas noutopöydästä. 
Osasto järjestää kuljetuksen Lap-
peenrantaan ja takaisin Kouvolaan, 
aikataulu ilmoitetaan myöhemmin. 
Matkan hinta 30 €/jäsen. Varattu 20 
paikkaa. Varaa omasi viimeistään to 
19.6., Mikko p. 045 131 6722.
Hallitus

60 vuotta
Lind Yngve Bertil 27.6., Söderkulla.
Os. 079, Porvoo

Kiitos entisille työtovereille muista-
misesta täyttäessäni 75 vuotta.
Topi Aalto
Os. 104, Helsingin asfaltti- ja piki-
miehet

Lämmin kiitos työtovereille ja Lem-
minkäinen-talo Oy:lle jäädessämme 
eläkkeelle 1.5.2014.
Jarmo Ukkonen, os. 033 Lappeen-
ranta
Seppo Miettinen, os. 033 Lappeen-
ranta

Mäkelä Lasse
Osastomme pitkäaikainen jäsen 
 Lasse Mäkelä kuoli 29.4.2014. Hän 
oli syntynyt 12.8.1938 ja liittynyt 
Rakennusliiton jäseneksi 1.8.1960.
Muistoa kunnioittaen
Os. 390, Helsingin putkimiehet

Vidlund Tauno Ilmari
Osastomme pitkäaikainen jäsen 
 Tauno Ilmari Vidlund kuoli  
14.5.2014. Hän oli syntynyt 
10.1.2.1925 ja liittynyt Rakennus-
liiton jäseneksi 1.7.1956.
Muistoa kunnioittaen
Os. 405, Lahden putkimiehet

RAKENNUSLIITON  
JULISTAMAT SAARROT

Tarkemmat tiedot 
löytyvät internetistä
http://rakennusliitto.fi/palkat-ja-tes/
liiton-julistamat-saarrot/

VOIMASSAOLEVAT:

•	 Aiari Grupp Oü
•	 AJE Ehitüs Oü
•	 Alfaport Grupp Oü
•	 Alnar Järvi Oü
•	 ”Artexx” Steplewski Artur
•	 A-ryhmä Asennus Oy
•	 Oy Aureli Ltd
•	 Autlan Projekt Oü
•	 Balticale Oü
•	 Betamer Eesti Oü
•	 Carinaland Oü
•	 Concord Group Oü
•	 DED Kompanii Oü
•	 Dedas Oü
•	 Degtab Oü
•	 Detroit Oü
•	 Edmonton Oü
•	 Efira Invest Oü
•	 Egerton Oü
•	 Ehiter Arendus Oü
•	 Eikner Oü
•	 Elkotek Oy
•	 Enner Ehitus Oü
•	 Enta Ehitus Grupp Ou
•	 Etelä-Suomen kiinteistö ja 

autohuolto Oy
•	 EU Finnes
•	 Eurobuild Group Oü
•	 Europe Ehitüs Oü
•	 Eu Steinbau Oy
•	 Faskom Oy
•	 Fatmus Ehitus Oü
•	 Feluko Oü
•	 FHU ”PM-BUD”
•	 Fin Purkajat Oy
•	 Fincity Oü
•	 Finlandia-Maalaus ja Målning Ky
•	 Garantmeister Oü
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ALUETOIMISTOT TIEDOTTAVAT

•	 Gorol-Bud Oy
•	 GS Invest Oü
•	 Harald Power
•	 Harts Ehitus Oü
•	 Hausland Oü
•	 Helmhold Oü
•	 Henno-Invest Ltd Oy
•	 Hordinal Oü
•	 Idc Budownictwo
•	 Indiman Oy
•	 Individuali imone ”Suvireta”
•	 Kalma Ehitus
•	 Keskustan Talexi & Tar Oy
•	 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
•	 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

LAPIN ALUE TIEDOTTAA!

Kemin ja Rovaniemen toimistot ovat suljettuna
tiistaina 17.6. koulutuksen vuoksi.

Lapin aluejärjestö

STUGOR PÅ ÅLAND!

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!

Fackföreningarnas Örastugor
Hammarland, Öra
Bokning och prisuppgifter tel. 040 534 5666

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.
Tervetuloa lomailemaan Ahvenanmaalle!

Ay-väen Öran-mökit
Hammarland, Öra
varaukset p. 040 534 5666

LOMIA

LOMIA

HYVINVOINTILOMIEN PERHELOMAJAKSOT 
2014

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.

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

Vekaraviikko 22.–27.12.2014
Lomajakso, jolloin joulupukki vierailee lomakeskuksessa. Ohjelmassa mm. koko 
perheen olympialaiset, moottorikelkka-ajelua lapsille, askartelua, kuusen- ja joulupipa-
reiden koristelua, joulusaunat, soihtumäenlaskua. Hakuaika päättyy 31.10.

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

HYVINVOINTILOMIEN ELÄKELÄISTEN
LOMAJAKSOT 2014

Lomakeskus Huhmari
83700 Polvijärvi (Joensuu)
p. 020 769 1230
www.lomakeskushuhmari.com

Lomalaisten valinnassa noudatetaan STM:n ja RAY:n ohjeita. Huhmarissa on erilliset 
loma-asunnot kooltaan noin 37 m². Asunnoissa on makuuhuone, oleskelutila, keitto-
mahdollisuus 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

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

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
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•	Ilmoittaudu heti työttömäksi jäätyäsi TE-
toimistoon työnhakijaksi. Ansiopäivä-
rahaa voidaan maksaa vain ajalta, jolloin 
olet ollut työttömänä työnhakijana TE-
toimistossa.

•	Ansiopäivärahaan on oikeus työttömyys-
kassan jäsenellä, joka on ollut vakuutet-
tuna yhdenjaksoisesti työttömyyskas-
sassa vähintään 26 työttömyyttä edeltä-
vää viikkoa ja on vakuutettuna ollessaan 
täyttänyt työssäoloehdon. Työttömyys-
kassassa vakuutettuna oleminen tarkoit-
taa 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 tun-
tia. Työn ei tarvitse olla yhdenjaksois-
ta, vaan työssäoloehtoa kerryttäviä viik-
koja voi kertyä välittömästi työttömäk-
si työnhakijaksi ilmoittautumista edeltä-
neen, 28 kuukauden mittaisen tarkaste-
lujakson aikana. Lisäksi edellytetään, et-
tä työstä maksettu palkka on ollut työeh-
tosopimuksen mukainen. Ellei alalla ole 
työehtosopimusta, palkan on oltava ko-
koaikatyöstä vähintään 1 154 euroa kuu-
kaudessa.

•	Työssäoloehdon voimassaolo päättyy, 
kun henkilö on ollut poissa työmarkki-
noilta yli kuusi kuukautta ilman hyväk-
syttävää syytä. Työttömyyskassa voi mak-
saa etuuksia vasta, kun henkilö  on täyttä-
nyt työssäoloehdon uudelleen. Myös se, 
jos henkilö toimii palkansaajakassan jäse-
nyysaikana päätoimisena yrittäjänä yli 18 
kuukautta, aiheuttaa työssäoloehdon voi-
massaolon katkeamisen.

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

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

Hakemuksen täyttäminen
•	Päivärahaa haetaan ansioturvan päivä-

rahahakemuslomakkeella. Hakemuslo-
makkeita saat TE-toimistosta tai liiton 
aluetoimistosta. Ansiopäivärahan ensiha-
kemuksen että jatkohakemuksen voit teh-
dä myös sähköisesti eAsiointi-palvelum-
me kautta. eAsioinnin kautta voit toimit-

taa liitteitä ansiopäivärahahakemukseen. 
eAsiointi-palveluun pääsee kirjautumaan 
työttömyyskassan kotisivujen, www.ra-
kennuskassa.fi, tai Rakennusliiton kotisi-
vujen, www.rakennusliitto.fi, kautta. Li-
säksi jatkohakemuksen voi toimittaa pu-
helimitse puheentunnistuspalvelun kaut-
ta, mikäli olet kokonaan työtön tai koko-
naan lomautettu. 

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

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

•	Hakemuksessa on ilmoitettava mahdol-
liset sivutulot ja sosiaalietuudet ja liitet-
tävä näistä todistukset mukaan. Maata-
lous- tai yrittäjätuloista on liitettävä mu-
kaan selvitys viimeksi vahvistetusta ve-
rotuksesta. 

Päivärahan hakeminen
•	Normaalisti päivärahaa haetaan neljän 

kalenteriviikon jaksoissa jälkikäteen. 
Hakemuksen tulee päättyä sunnuntaihin.
– Työttömäksi jäävä voi kuitenkin täyt-
tää ensimmäisen hakemuksen lyhyem-
mältä ajalta. Tällöinkin hakemuksen on 
päätyttävä sunnuntaihin. Suotavaa on, et-
tä täysiä kalenteriviikkoja on jo kertynyt 
kolme.
– Normaalia neljän viikon rytmiä nouda-
tetaan silloinkin, kun työttömänä ollessa 
tekee satunnaisia lyhyitä työjaksoja, jot-
ka alkavat ja päättyvät kyseisen neljän 
viikon jakson aikana.
– Jos maksujaksolla alkanut yli kaksi 
viikkoa kestävä kokoaikatyö jatkuu yli 
kyseisen neljän viikon jakson, voi hake-
muksen päättää työn aloittamista edeltä-
vään päivään. Lisäksi hakemukseen mer-
kitään milloin yli kaksi viikkoa kestävä 
kokoaikatyö on aloitettu.
– Jos teet osa-aikatyötä, josta saat palk-
kaa kuukauden jaksoissa, hae päivära-
haa kuukauden jaksoissa ja liitä mukaan 
palkkatodistus.
– Hakemuksen kaikki kohdat on täytet-
tävä huolellisesti, jotta niitä ei jouduta 
palauttamaan täydennettäviksi. Työttö-
myyspäivärahaa on haettava kolmen (3) 
kuukauden kuluessa siitä päivästä, jos-
ta sitä halutaan maksettavaksi. Postitse 
toimitetut hakemukset lähetetään työttö-
myyskassan osoitteeseen: 

RAKENNUSALAN 
TYÖTTÖMYYSKASSA
PL 135, 70101 KUOPIO 

Hakemuksia voi jättää myös aluetoi-
mistoihin ja joillakin paikkakunnilla 
osaston taloudenhoitajalle. 

Jos jäät työttömäksi
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•	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 arbets-
sökande hos TE-byrån.

•	Rätt till inkomstdagpenning har en så-
dan medlem i arbetslöshetskassan, som 
utan avbrott har varit försäkrad i arbets-
löshetskassan i minst 26 veckor före ar-
betslösheten och som uppfyllt arbetsvill-
koret under den tid han eller hon har varit 
försäkrad. Att vara försäkrad i arbetslös-
hetskassan betyder att personen är med-
lem i arbetslöshetskassan och har betalat 
sina medlemsavgifter.

•	Arbetsvillkoret uppfylls då personen un-
der sin medlemstid på 26 kalenderveck-
or har haft lönearbete, där arbetstiden un-
der respektive kalendervecka är minst 18 
timmar. Arbetet behöver inte ha pågått ut-
an avbrott, utan man kan samla veckor 
till arbetsvillkoret under en gransknings-
tid 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 eu-
ro i månaden. 

•	Arbetsvillkoret gäller inte längre när per-
sonen har varit borta från arbetsmarkna-
den i över sex månader utan godtagbar 
orsak. Arbetslöshetskassan kan betala ut 
förmåner först då personen har uppfyllt 
arbetsvillkoret på nytt. Om en person un-
der 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 dag-
penning ge arbetslöshetskassan en ut-
redning över tiden före arbetslösheten. 
Vi behöver uppgifter om såväl tid i ar-
bete som eventuell frånvaro från arbets-
marknaden.

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

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

ten för ansökan om inkomstrelaterad 
dagpenning. Du får blanketter på TE-by-
rån eller förbundets kretskontor. Du kan 
göra den första ansökan om inkomstdag-
penning och även de fortsatta ansökning-

arna elektroniskt via vår tjänst eAsiointi. 
Via eAsiointi kan du skicka in bilagor till 
din ansökan. Du kommer in på tjänsten 
eAsiointi genom att logga in via arbets-
löshetskassans hemsidor, www.raken-
nuskassa.fieller via Byggnadsförbundets 
hemsidor www.rakennusliitto.fi. Du kan 
också skicka in din fortsatta ansökan per 
telefon via röstidentifieringstjänsten, om 
du är helt arbetslös eller helt permitterad.

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

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

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

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

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

BYGGNADSBRANSCHENS 
ARBETSLÖSHETSKASSA
PL 135
70101 KUOPIO

Du kan också lämna in ansökan på 
kretskontoren och på vissa orter till 
avdelningens kassör.

Om du blir arbetslös
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TV, TAIDE 
& MUIKUT

Työterveyslaitoksen 
 emeritusprofessori Juhani 
Ilmarisen näkemyksiä 
 eläkeiästä, Ahjo 8/2014

Tv:n tulevaa ohjelmistoa:

Tv:n menevää ohjelmistoa:

Teeveen tulevaa ohjelmistoa: Teeveen menevää ohjelmistoa:

River Nelonen 2.25 lauantai 14.6.

Ensimmäisen kauden jälkeen on haudattu myös paranormaali jännityssarja, 
jossa kuuluisa seikkailija katoaa Amazonin sademetsiin. Viranomaiset seiso-
vat tumput suorina, joten miehen perhe kokoaa retkikunnan, joka vuorostaan 
eksyy viidakkoon. Perässä patikoivan dokumenttiryhmän kameralle tallentuu 
jotain pahaenteistä, joka ymmärretään pikkuhiljaa sarjan lopettamisuhaksi. 
Valveutuneimmat ovat nähneet avausjakson jo torstaina.

Monroe TV1 22.50 perjantai 13.6.

Kaksi kautta kituneen lääkärisarjan päähenkilö on nerokas, mutta epäystä-
vällinen aivokirurgi, jolla on uhkapeliongelma. Heppu vaikuttaa tutulta sii-
tä monimutkaisesta syystä, että hänen esikuvansa on amerikkalainen tohtori 
House, jota esittää englantilainen Hugh Laurie. Viereinen kuva todistaa, et-
tä pohjoisirlantilainen James Nesbitt muistuttaa myös ulkoisesti kuuluisaa 
kollegaansa. Jaksokin on sama kuin toissailtana nähty.

Uhka  MTV3 21.00 maanantai 16.6.

Kesäisin tv-kanavat kiusaavat katsojia uusinnoilla ja kesken jäävillä jännitys-
sarjoilla. Ensimmäisen tuotantokauden jälkeen on ehditty tuhkata myös Uh-
ka, jossa kaapataan washingtonilainen koulubussi. Kidnapattujen joukossa 
ovat presidentin poika sekä tapausta tutkivan FBI-agentin tytär, joka on elä-
nyt siinä uskossa, että hän on äitinsä isosiskon lapsi. Sarjan kuluessa kaikki 
tajuavat, etteivät he elä enää lintukodossa. 

Almost Human Sub 23.10 maanantai 16.6.

Uskokaa tai älkää, mutta rikosten määrä nelinkertaistuu vuoteen 2048 men-
nessä. Tieteissarjassa ongelmaan reagoidaan värväämällä virkavallan avuksi 
androideja. Tinkimätön poliisietsivä John Kennex saa kaverikseen tunteelli-
sen vekottimen, jonka tekniikka on niin kehittynyttä, ettei edes värivaloku-
vasta voi päätellä, kumpi on kumpi. Sarja onkin lopetettu yhden tuotantokau-
den jälkeen. Kolmannessa jaksossa sitä ei vielä arvata.

The Double Ensi-ilta sunnuntai 22.6.

Juhannus huipentuu lähes mielipuolisesti, kun ohjelmistoon putkahtaa Fjo-
dor Dostojevskin Kaksoisolento-romaaniin perustuva brittiläinen jännitys-
draama, jossa laulelee kansallinen ikonimme Ilkka Lipsanen. Iso D jättää 
elokuvan tanssiaiskohtauksessa varjoonsa myös pääosan Jesse Eisenbergin 
(kuvassa). Vierailu on kuitenkin sen verran sutjakka, että okulaarit kannattaa 
suunnata koko ajan valkokankaalle. 

Elokuva
tEattErE

issa:
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1960-luvulla syntyneenä olen jo nuo-
resta pitäen tutustunut säästämi-

seen. Säästäminen alkoi jo koulu-urani loppu-
puolella. Ensin säästettiin lyijykynistä ja vih-
koista, sittemmin ruuasta ja luokkaretkistä. 
Jossain vaiheessa säästämisestä tuli kirosa-
naksi luokiteltava termi ainakin poliitikkojen 
suussa. Sen vuoksi alettiinkin puhua yleises-
ti tehostamisesta.

Tehostaminen näyttäytyy tavalliselle duu-
narille monissakin paikoissa yksinkertaisesti  
jonottamisena. Marketissa on kassakoneita pit-
kä rivi, mutta henkilökuntaa on vain korkein-
taan kahdella koneella. Asiakkaiden aika ku-
luu tehokkaasti jonossa seisoessa. Eri palve-
lujen tuottajilla on nykyaikaan hyvin sopivat 
nettisivut, joita tehostuksen vuoksi päivitetään 
vain satunnaisesti. Puhelinpalveluunkin pääsee 
läpi yleensä vasta monen soittokerran ja usean 
yrityksen jälkeen.

Ehkä Jyrki Katainen (kok.) onkin oikeas-
sa odotettavissa olevan eliniän jatkuvasta ko-
hoamisesta. Onhan odottavan aika tunnetusti 
pitkä.

Mieleen juolahtaa väistämättä yksinkertainen 
kysymys. Kuinka paljon bruttokansantuote  
kohoaa työkykyisten ihmisten jonotellessa? 
Ekonomiaa sen syvällisemmin tuntematta, 
mielestäni jatkuva säästäminen ja tehostami-
nen näivettävät nykyisenlaisen hyvinvointi-
yhteiskunnan.

Yritysten tehostaessa toimintaa on tulok-
sena yleensä työttömiä. Yritys säästää luon-
nollisesti näiden työttömiksi jääneiden palk-
koihin kuluneet rahat ja ne valuvat omistajien 
valmiiksi täysinäisiin taskuihin. Sieltä ne sijoi-
tetaan ajankohtaan dynaamisimmalta vaikut-
tavaan kohteeseen. Lähikauppaan ja -parturiin 
niistä ei mene euroakaan.

Sen sijaan työttömiksi jääneet putoavat 
parhaassa tapauksessa ansiosidonnaisen työt-
tömyysturvan piiriin. Siis osittain veromark-
kojen varaan. Valtio joutuu näin ollen lai-
naamaan rahaa markkinoilta, jossa on jaossa 
myös näitä yrityksen säästämiä palkkarahoja. 
Työttömäksi jääneet joutuvat luonnollisesti 
sopeuttamaan ja tehostamaan omaa talouden-
pitoaan. Ruuan kotonaan valmistamalla sekä 
hiukset samassa osoitteessa louhimalla työtön 
aiheuttaa sen, että lähiravintola, grilli ja partu-
ri jäävät vaille tuloja. Ja sen seurauksena, mi-
täpä muutakaan kuin lisää työttömiä.

Tuntuu hämmästyttävältä, että syy näihin te-
hostamisiin löydetään aina ulkopuolelta. Suu-
ret johtajat syyttävät milloin korkeita palkko-
ja, ammattiliittoja, rakennemuutosta tai glo-
balisaatiota. Siitä on tullut johtajien palkkojen 
ja etuisuuksien jatkuvuuteen tähtäävä mantra. 
Poliitikkoja hiillostetaan jatkuvasti työllisyy-
teen satsaamisesta, mutta harvemmin näillä 
asioilla vaivataan miljoona-johtajia. Olisi jos-
kus mukava kuulla, mihin ominaisuuksiinsa 

vedoten he katsovat olevansa oikeutettuja sil-
mittömiin palkkoihinsa. 

Voisi hyvin kuvitella, että valtavia etui-
suuksia nauttivalla johtajalla olisi edes jon-
kinmoinen näkemys markkinoista. Tarkoitan  
siis sitä, että ymmärtäisi, mitä kannattaa 
markkinoille tehdä. On aivan turhaa jatkaa 
tarpeettoman hyödykkeen tekemistä, oli se 
sitten tehty miten halvalla tahansa. Ei se kau-
paksi mene.

Sairaseläkettä keskimääräistä nopeammin 
lähestyvä hämeenkyröläinen laatoittaja puus-
kahtikin tuskissaan osuvasti. 

– Kun terveyden on vienyt työ ja omaisuu-
den exä, niin mistähän minä raukka seuraavak-
si mahdan tehostaa.

Esa Ahonen
Pirkkala

Tehostetaan, tehostetaan
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