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Kaapelitalon katolta löytyvät Marttojen laariviljelmät.
Petri Sirviö on luvannut poistaa yhden Kaapelin
pahimmista puutteista. Katolle tulee sauna
ilmanvaihtokoneremontin yhteydessä.

Huuto-mafia valtaa kaupungit!
Kaapelitehtaan ja Jätkäsaareen ympärille voi syntyä uudenlainen kaupunki,
Kaapelitehtaan tuore johtaja Petri
Sirviö uskoo.
Jukka Nissinen

H

yvin harvoin eteemme aukeaa näin selkeä salaliitto aivan neniemme edessä. Petri Sirviö
on jo toinen mieskuoro Huutajien jäsen kulttuurikeskus Kaapelitehtaan johdossa. Eikä tässä vielä
kaikki. Entinen Kaapelin johtaja Pekka Timonen on
tätä nykyä suhmurointifirma Kreabin toimitusjohtaja.
– Tässä on Huuto-mafia takana. Kaapeli on vasta
ensimmäinen askel. Vyörytämme Helsingin lännestä
päin. Lauttasaaren jätämme erityistalousalueeksi, Petri
Sirviö kommentoi Kaapelitehtaan katolta strategiakarttojen ääreltä.
30 000 asukkaan Lauttasaari on Sirviölle hyvä
vertailukohta parhaillaan rakentumassa olevalle Ruoholahden ja Jätkäsaaren kaupunginosalle.
– Laru on keskikokoisen suomalaisen kaupungin
kokoinen. Sen kaupunkikudos on hyvin mielenkiintoinen, siellä on asutuksen seassa veneliikkeitä ja sellai-

2

– Olisivatko eiralaisrouvat sietäneet Kalervo Palsaa sen paremmin kuin kittiläläiset?
Keskieurooppalaisessa sikataloustaajamassa Palsa olisi kivitetty hengiltä, Petri Sirviö purkaa
syrjäseutujen suvaitsemattomuusmyyttiä.
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Vanha teollisuusrakennus kestää hyvin tämän päivän käyttöä. Lattia kestää ajaa sisään veturilla, Petri
Sirviö lupaa.

Mikä Kaapelitehdas?
• Kaapelitehdas on Suomen suurin kulttuurikeskus. Sen omistaa Helsingin kaupunki.
• Kaapelin kokonaispinta-ala on noin 56 000
neliötä.
• Pitkäaikaisia vuokralaisia talossa on yli 250.
• Kaapelilta löytyy kolme museota ja 12 galleriaa.
• Kaapelilla työskentelee päivittäin lähes tuhat työntekijää.
• Erilaisissa tapahtumissa vierailee vuosittain yli 200 000 ihmistä.
• Kaapelitehtaan lisäksi yhtiö hallinnoi
Suvilahden teollisuusaluetta.

Kuka Petri Sirviö?
• Helsinkiläisen kulttuurikeskus Kaapelitehtaan tuore johtaja.
• Oululaisen mieskuoro Huutajien johtaja ja
perustaja.
– Kuoro on keikkailut muun muassa
MOMA-taidemuseossa New Yorkissa, Salzburg Festspielessä sekä Sydneyn ja Venetsian taidebiennaaleissa.
– Kuoron ohjelmistoon mahtuu niin kansallis- kuin joululauluja.
• SOKkeli ry:n perustaja ja puheenjohtaja
– Yhdistys vuokrasi vanhaa oululaista funkistaloa järjestöille ja yrityksille.
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siakin epätodennäköisiä firmoja kuin Haltin outlet-myymälä. Larun baarit ovat omaprofiilisiaan.
Kaiken kaikkiaan jännä seos. Larussa on niin paljon jengiä, että he pystyvät luomaan oman yhdyskunnan.
Sirviön mielestä Ruoholahti ja Jätkäsaari on
kommentti siitä, mitä Lauttasaari olisi tänä päivänä. Kaupungin pitää olla tarpeeksi iso ja sen lisäksi sillä pitää olla sen verran vetovoimaa, että
sinne saapuu ihmisiä muualtakin töihin, kauppareissulle tai muuten pistäytymään.
Pohjois-Norjassa Vadsøn kaupunki on hyvä
esimerkki siitä, että pienikin paikka voi olla vetovoimainen.
– Vadsøssä on 5 000 asukasta, mutta siellä on
3–4 yökerhoa. Kaupungissa on täysi setti palveluita, koska ihmisillä on tarve pakkautua edes hetkeksi ja kokea illuusio, että me olemme vähän aikaa kuin kaupungissa, Sirviö toteaa.
Suomessa kaupungit ovat yleensä syntyneet
kauppapaikoiksi.
– Kaupungeille oli annettu kuninkaallinen
määräys roudata ja vaihtaa asioita. Se on mielestäni hieno ja hedelmällinen perusajatus kaupungille.
Sirviön mielestä Helsinkiä pienemmillä kaupungeilla on isommat haasteet saada aikaiseksi
tarpeeksi trafiikkia ja komponentteja toimivaan
kaupunkikudokseen. Sirviön mielestä Oululla,
Tampereella ja Turulla on luontaiset edellytykset
kaupungistumiseen.
– Oulussa on ollut tapana lähteä suoraan maailmalle tekemään, jos siltä tuntuu. Siellä ollaan
käytännönläheisiä, hommat tehdään niin hyvässä
kuin huonossa itse, Sirviö vertaa.
Isommassa kaupungissa löytyy helpommin
erikoisosaamista moneen lähtöön ja paikallinen
markkinapaikka on isompi.

väliltä. Kun pihassa puretaan pakettiautoa, kantajien ulkonäöstä ja laatikoiden väristä voi yrittää
päätellä ovatko ne maalauksia vai musiikki-instrumentteja. Kaiken, mitä täällä pyörii, ei tarvitse olla
suunnattu lopputuotteeksi yleisölle, Sirviö sanoo.
Kaapelitehtaalla on tekijöitä moneen lähtöön
taiteeseen panostavasta sijoitusyhtiöstä työväenopistoon, valokuvamuseosta aikidon harrastajiin.
Samasta talokompleksissa on myös asuntoja. Kaapelitaloon kuuluu myös Suvilahden teollisuusalue, jonne on rakentumassa samantyyppinen
kulttuurirypäs vanhoihin teollisuusrakennuksiin.
– Suvilahdesta löytyy kaikki mahdolliset
myrkyt. Siellä näkyy maakerroksen väristä, milloin on laskettu arsenikkia, milloin bentseeniä
maaperään.
Vanhat teollisuusrakennukset ovat yllätyksellisiä kunnostettavia, mutta samalla hyvin vankkatekoisia.
– Kaapelitehtaalla on tehty yhden laivalastin
mittaisia kaapeleita. Laiva on ajettu tehtaan viereen laituriin ja kaapelia on vyyhditty suoraan laivaan. Kun asiakas kysyy, kestääkö halliin ajaa veturilla, voin sanoa, että kyllä kestää, Sirviö lupaa.
Vanhoissa teollisuuskiinteistöissä remontoidaan ja rakennetaan vuosittain vähintään miljoonan euron edestä.
– Kaapelitalossa käy päivittäin lähes tuhat ihmistä töissä. Silti meillä ei ole yhtään saunaa. Eikö
tällaiseen tilanteeseen pitäisi puuttua jo YK:n ja
Amnesty Internationalin, Sirviö kysyy.
Asiaan on tulossa korjaus jo ennen kansainvälisten avustusjärjestöjen puuttumista tilanteeseen.
Kaapelitehtaan katolle rakennetaan ilmanvaihtohuoneen rempan yhteydessä sauna. Katolla on jo
ennestään Marttojen kattoviljelmät.

Keskiaikainen kaupunki
keksitään uudestaan

Mieskuoro Huutajat jatkaa toimintaansa, vaikka
Sirviön kustannuspaikka on siirtynyt Oulusta
Helsinkiin. Kuoro harjoittelee niin kuin ennenkin. Kuoron 25-vuotisjuhlaesiintymisten yhteydessä Helsinkiin syntyi oma osasto, joka on hyvänä apuna seuraavassa koitoksessa.
– Tämän vuoden isoin konsertti meillä on
Nurmijärvellä Aleksis Kiven 180-vuotisjuhlissa,
Sirviö kertoo.

Jätkäsaaressa yritetään elävöittää asuinaluetta
kaavoittamalla kivijalkaliikkeille tiloja. Kaapelitehdas itsessään on jo pieni kaupunki.
– Täällä on samanlainen hierarkia kuin kaupungissa. Osa tiloista on yksityisaluetta, toiset
taas mahdollisimman julkisia ja loput jotain siltä

Huutaminen ei lopu
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Pääkirjoitus

Helsinki 11.7.2014
Jukka Nissinen
jukka.nissinen@rakennusliitto.fi

Hiekkadyynin lillukanvarret

Q

atarin emiirikunnassa Persianlahden rannalla eletään rakentamisen noususuhdanteessa. Lähivuosina maassa on käynnistymässä rakennustyömaita 300 miljardin euron
edestä. Yhtenä vauhdittajana ovat jalkapallon
MM-kisat, jotka on tarkoitus potkia Qatarissa
vuonna 2022.
Rakennustyöläisille Qatarin työmaat eivät ole
turvallisia. Ammattiyhdistysliikkeen maailmanjärjestö ITUC ennustaa, että 4 000 työntekijää
kuolee ennen Qatarin MM-kisahankkeiden valmistumista. Viime vuonna yli 400 siirtotyöläistä
kuoli Qatarin rakennustyömailla.
Tämä ei suomalaista pinsesmiestä hetkauta.
Helsingin Sanomien mukaan Finpron Lähi-idän

aluejohtaja Oskar Rautiaisen mielestä Qatarin
työntekijöiden huonoista oloista kyseleminen on
lillukanvarsiin takertumista. Elematicin Lähiidän myyntijohtaja Raimo Juhantalo on samoilla linjoilla, miksi asia kiinnostaa suomalaisia?
Qatar kiinnostaa kahdesta syystä. Jokaisella työntekijällä on oltava oikeus hankkia elantonsa ilman
kuolemanvaaraa. Jalkapallon MM-kisat ovat iso
bisnes myös Suomessa. Kisojen seuraaminen kotitöllöstä on mukavampaa ilman verisiä betonirakenteita. Qatarin kisaisännyyteen on kohdistunut
myös lahjontasyytteitä.
Rakentajien työolot Qatarissa ovat myös hyvä
muistutus suomalaisille työläisille. Jos pinsesmie-

het saisivat päättää, meno saattaisi olla samanlaista kotimaisessakin työmaamontussa. Asiallisia
työskentelyolosuhteita ei haluta pitää yllä kaikilla
työmailla tälläkään hetkellä.
– Laittomat lakot ovat suomalainen sairaus,
Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n puheenjohtaja Ilpo Kokkila muistutti meitä äskettäin työnantajan mielipahasta vähäisestäkin risahduksesta
työmarkkinoilla.
EU-tasolla on jopa ehdotettu, että pienemmissä yrityksissä voitaisiin tehdä töitä vähän kevyempien työturvallisuusmääräysten voimin.
Työturvallisuus vaatii jatkuvaa työtä niin työmailla kuin edunvalvonnassa.

Varför bry sig om sanddynerna?

E

miratet Qatar vid Persiska viken upplever
en byggboom. Under de närmaste åren
kommer byggen för 300 miljarder euro att
startas i landet. En av orsakerna är VM i fotboll,
som enligt planerna ska spelas i Qatar 2022.
Byggena i Qatar är inte trygga för byggnadsarbetarna. Fackföreningsrörelsens världsorganisation ITUC förutspår att 4 000 arbetstagare dör
innan Qatars VM-projekt är klara. I fjol dog över
400 gästarbetare på byggena i Qatar.
Det här bryr sig de finländska businesstyperna inte om. Enligt Helsingin Sanomat anser
Finpros regionchef för Mellanöstern Oskar Rautiainen att det är som att räkna sandkorn om

man börjar fråga om de dåliga förhållandena för
arbetarna i Qatar. Elematics försäljningsdirektör
för Mellanöstern Raimo Juhantalo är inne på
samma linje och undrar varför finländarna intresserar sig får sådana saker.
Qatar intresserar av två orsaker. Varje arbetstagare ska ha rätt att skaffa sig sin utkomst utan fara
för sitt liv. Världsmästerskapen i fotboll är stor business också i Finland. Det är trevligare att hemma
vid dumburken följa med tävlingarna om betongkonstruktionerna inte är blodiga. Qatars VMvärdskap har också beskyllts för mutor.
Det är också bra för de finländska arbetarna

att påminnas om arbetsförhållandena för byggarna i Qatar. Om businesstyperna får bestämma
kan det bli liknande fasoner också på de inhemska byggena. Man vill inte heller nu upprätthålla
skäliga arbetsförhållanden på alla byggen.
– Olagliga strejker är en finländsk sjukdom,
påminde Finlands Näringsliv EK:s ordförande
Ilpo Kokkila oss om nyligen för att det gnisslade
lite på arbetsmarknaden.
På EU-nivå har man rent av föreslagit att det
ska vara möjligt att arbeta med lite lättare arbetarskyddsbestämmelser i de minsta företagen.
Arbetarskyddet kräver ständigt arbete såväl på
arbetsplatserna som inom intressebevakningen.

Elävänä eläkkeelle -kampanja rullaa kesäkuumallakin.
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Miltä maailma näytti
rakentajan vinkkelistä
50 vuotta sitten?

Julkaisija

Rakennusliitto ry
Päätoimittaja

Ulkomailla
6. heinäkuuta Malawi julistautui itsenäiseksi.
8. heinäkuuta Kansainvälinen työjärjestö ILO
tuomitsi Etelä-Afrikan harjoittaman rotuerottelupolitiikan.
10. heinäkuuta Moise Tshombe nimitettiin
Kongon pääministeriksi.
13. heinäkuuta Nikita Hruštšov ilmoitti,
että Neuvostoliitossa tehtäisiin perusteellisia
uudistuksia maan elintason parantamiseksi.
15. heinäkuuta Leonid Brežnevistä tuli Neuvostoliiton kommunistisen puolueen ensimmäinen sihteeri.
27. heinäkuuta Vietnamiin lähetettiin vielä
5 000 sotilasneuvonantajaa, Yhdysvaltain
joukkojen kokonaismääräksi tuli 21 000.
30. heinäkuuta Neuvostoliitto kutsui Kiinan
ja 24 muun maan kommunistista puoluetta
konferenssiin, jossa käsiteltiin kommunistien
piirin kriisiä.
31. heinäkuuta Ranger 7-luotain lähetti ensimmäiset yksityiskohtaiset valokuvat Kuusta.

Jukka Nissinen

Toimittaja/toimitussihteeri

Johanna Hellsten
Heikki Korhonen
Taitto

Aste Helsinki Oy
Tiedottaja

Eeva Pulkkinen
Toimituksen sihteeri

Soile Ahremaa-Luttinen
Toimituksen osoite

Siltasaarenkatu 4, Helsinki
Postiosoite: PL 307, 00530 Helsinki
Puhelin, vaihde 020 774 003
Fax 020 774 3061
Toimituksen s-postiosoitteet
ovat muotoa:
etunimi.sukunimi@rakennusliitto.fi
Ilmoitusmyynti

MikaMainos Oy
s-posti: info@mikamainos.fi
netti: www.mikamainos.fi
Puhelin (02) 235 1371

Kotimaassa
4. heinäkuuta Suomen ainoa ruletti avattiin
Maarianhaminan seurahuoneella. Pelipanoksen suuruus oli 50 penniä ja suurin voitto
20-kertainen.
10. heinäkuuta Suomi sai reilun 91 miljoonan
markan lainan maanteiden rakentamiseen ja
päällystämiseen.
15. heinäkuuta maailman ensimmäinen valokuva maailman pienimmästä nisäkkäästä
kääpiöpäästäisestä otettiin Iisalmessa.
23. heinäkuuta Valtioneuvosto jatkoi Mainostelevision toimilupaa kahdella vuodella
25. heinäkuuta Finnairin ensimmäinen Super
Caravelle -matkustajasuihkukone saapui Suomeen.
29. heinäkuuta Seinäjoella ilmestyvän Ilkkasanomalehden päätoimittaja Veikko Pirilä
erotettiin, koska lehdessä oli arvosteltu maalaisliiton puheenjohtajavaalin menettelytapoja.

Tilaushinta

12 kk 30 €

Painopaikka

Sanomapaino Oy, Forssa
Helsinki 2014 ISSN 0355–8614

Seuraava numero
ilmestyy 15.8.2014
Tähän numeroon tarkoitetun materiaalin on oltava toimituksessa kirjallisena
viimeistään perjantaina 25.7.

2014
Numero

Asioista ensimmäisinä kertoivat Mitä Missä
Milloin 1965 ja Wikipedia.
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neito juhannusyönä

Ilmestyy

15.8.
12.9.
17.10.
14.11.
12.12.

sä
kaunehin
et oo.

SELFIE ON DIGI-, VERKKO- TAI KÄNNYKKÄKAMERALLA
OTETTU OMAKUVA.

rakas.

Aineistopäivä
25.7.
29.8.
3.10.
31.10.
28.11.
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Osastojen, ilmoittajien ja avustajien
kannattaa huomioida, että viimeinen
lehden aineiston toimituspäivä on kaksi
viikkoa ennen lehden ilmestymistä.
Ilmoituksia ei oteta puhelimitse!

ei
kuvaa!

Osastojen kokous- ja tapatumailmoitukset toimitetaan osoitteella:

ziljoonas
selfie!
vampyyri
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ilmoitukset@rakennusliitto.fi tai
Rakentaja-lehti/ilmoitukset
PL 307, 00531 Helsinki
Osasto ilmoitusten hinta 1 €/mm.

pääministeri stubb
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Torninosturin tarkastusohjeet 2014
Eero Hinkula ja Tapio Jääskeläinen

R

akennustyömaiden käytännöissä on ollut vuosikausia
ongelmana, ettei torninostureihin ole tehty viikoittaisia työmaatarkastuksia. Siksi työmaan vastuullinen työnjohto ei ole kuullut koneiden mahdollisista vioista. Ikävimmissä tapauksissa torninosturit ovat
tarkastamattomuuttaan vikaantuneet
ja torninosturi on rikkoutunut tai aiheuttanut vaaratilanteita nostojen
yhteydessä.
Torninosturinkuljettajat ovat pitäneet ongelmallisena nosturin ajopäiväkirjan kantamista torninosturin ohjaamosta alas työmaan johdon
kuitattavaksi. Monesti kuljettaja leimataan työmaalla hankalaksi tapaukseksi, kun hän vaatii työnjohdolta
kuittausta tarkastuspöytäkirjaan vikojen korjaamiseksi. Viikko- ja päivittäisessä käyttökokeessa havaitut
työturvallisuutta vaarantavat puutteet on kuitenkin aina kerrottava
työnjohdolle, koska torninosturilla
aiheutuneet onnettomuudet ovat lähes aina vakavia.
Miksi torninosturin viikkotarkastuksia ei tehdä? Osasyynä on
luultavasti ollut alhainen tapaturmien määrä siihen, että asiaa ei koeta välttämättä tarpeelliseksi. Tuttu
on myös ajatus työmaan ongelmasta, joka ei työntekijöille kuulu. Työskentely saattaa näyttää alhaalta käsin tarkasteltuna yksinkertaiselta ja
helpolta, vaikka todellisuus on erilainen. Ajo saattaa sujua viallisellakin koneella.
Tämä panee kuljettajan koetukselle muutenkin psyykkisesti ras-

kaassa työssä. Tapaturmat ja läheltä
piti -tilanteet eivät juuri koskaan johdu yhdestä virheestä, vaan monen
tekijän vaikutuksesta. Kun otetaan
mukaan tuuli, huonot työtavat sekä
nosturin vika (virheellisesti ominaisuus), voivat nämä yhdessä aiheuttaa
pahaa jälkeä.

Yhteinen työryhmä
työnantajien kanssa
Rakennusliitto aloitti viestiketjun
Rakennusteollisuuteen siitä, mihin
toimiin tulee ryhtyä, jotta torninostureiden tarkastukset toteutuvat ja
tarkastuksissa havaitut viat tulevat
korjatuiksi. Vastaukseksi perustettiin työryhmä Rakennusliiton, Rakennusteollisuuden ja Rakennuskonepäälliköiden kanssa. Rakennusliitto pitää tätä tärkeänä varsinkin, kun asiaa päästään miettimään
työntekijänkin näkökulmasta. Aihetta pohdittiin ryhmässä toista vuotta,
kunnes molempia tyydyttävä ratkaisu löytyi. Torninosturiohjeet 2014
saatiin tällöin valmiiksi.
Uudessa ohjeessa on malli pöytäkirjalle, joka voidaan ottaa käyttöön työmaan viikkotarkastuksen
yhteyteen. Pöytäkirjaan merkitään
muun muassa viat, tarkastukset ja
nostotyöhön osallistuvien pätevyydet sekä perehdytykset. Asiakirja
kuitataan työmaanjohdon, kuljettajan ja työsuojeluvaltuutetun kanssa.
Tällöin työmaan vastaava johto tietää puutteista, jolloin heidän on ryhdyttävä toimiin asioiden kuntoon
saamiseksi. Myös työmaa saa samalla kuittauksen tehdyistä tarkastuksista. Ohje ja viikkotarkastusmal-

li on tarkoitus liittää myöhemmin
torninosturin ajopäiväkirjan uusiin
painoksiin.

Radiopuhelimissa puutteita
Nykyinen työturvallisuuslainsäädäntö edellyttää aina käyttämään torninosturissa kameralaitteistoa ja radiopuhelinta, kun torninosturin kuljettajalla ei ole näköyhteyttä nostokohteeseen. Säädännön mukaan radiopuhelinten tulee olla myös muulta radioliikenteeltä suojattuja. Radiopuhelimet suhisevat ja rätisevät
varsinkin pääkaupunkiseudulla, sillä muutamalle työkanavalle on tullut
lähes kaikki radioliikenne. Komentoja kuuluu muilta työmailta ja voimakas sähinä vaikeuttaa ja häiritsee kuljettajaa, elementtiasentajia ja muita
puhelimen kanssa työskenteleviä.

Kyseessä on koko työmaan turvallisuuteen vaikuttava asia. Vahinko
tapahtuu lähes poikkeuksetta nosturin kanssa työskenteleville, eikä kuljettajalle. Sen takia kaikkien työmaalla työskentelevien olisi syytä
tiedostaa, missä kunnossa kyseisen
työmaan torninosturia pidetään ja
että kuljettaja on perehdytetty hyvin
koneen käyttöön. Konemiehet edellyttää uuden torninosturin tarkastusohjeen laajaa käyttöönottoa rakennusalan yrityksissä ja työmailla.
Tapio Jääskeläinen
työsuojelusihteeri
Eero Hinkula
torninosturinkuljettaja
RL:n os. 006, Uusimaa,
Torninosturinkuljettajat ja
asentajat ry

Ammattisukeltajien
tarinat kerätään talteen
-M

eitä ammattisukeltajia on jäljellä enää parikymmentä ja on tärkeää, että yli sata vuotta jatkunut yhdistyksemme toiminta saadaan talteen kirjan muotoon, Suomen Ammattisukeltajat ry:n puheenjohtaja Matti Tahko sanoo.
– Ammattiyhdistysasiat ja edunvalvonta ovat olleet yhdistyksen tärkeimmät tehtävät, mutta paljon muutakin
mielenkiintoista sukeltajan työn haasteisiin liittyvää meillä on kerrottavana
jälkipolville. Myös valokuvia on paljon tallessa.
Suomen Sukeltajain Liitto perustettiin 21. maaliskuuta vuonna 1906 kokouksessa, johon osallistui kahdeksan
sukeltajaa. Sukeltajain Liitto toimi itsenäisenä liittona vuoteen 1969, jolloin se
liitettiin jäsenäänestyksen jälkeen Suomen Rakennustyöläisten liittoon. Sukeltajat muodostivat Rakennusliittoon
oman osasto 108:n, joka toimii edelleen
nimellä Suomen Ammattisukeltajat ry.
Sukeltajain Liitto kuului Suomen
Ammattijärjestöön vuosina 1906–
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1930 ja Suomen Ammattiyhdistysten
Keskusliittoon vuodesta 1945 alkaen.
Sukeltajien liitto on ollut aina pieni ammattiliitto, mutta kuitenkin merkittävä
osa Suomen työväenliikkeen ja ammattiyhdistysliikkeen historiaa. Poikkeuksellista on ollut ammattisukeltajien täydellinen järjestyneisyys ja vahva
yhteenkuuluvuus.
Tarinallisen historiikin kirjoittaja,
naantalilainen Anne Pentti on harrastajasukeltaja. Pentti on julkaissut useita
yritysten ja yhdistysten tarinallisia historiikkeja. Anne Pentti ottaa vastaan
ammattisukeltajien toimintaan liittyvää materiaalia ja tietoja historiikkia
varten.
Suomen Ammattisukeltajat ry:n tarinallinen historiikki valmistuu vuoden
2015 aikana.
Lisätietoja kirjaprojektista antavat Anne Pentti, puh. 044 774 9179 anne@fandonia.fi sekä Ammattisukeltajat ry:n puheenjohtaja Matti Tahko,
puh. 050 5160 528
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Kesälomien lakikiemurat
Kesä on tullut jo Suomeen ja sen myötä myös
kesälomat. Tässä muutama muistettava seikka
lomaa odottaville.

L

omanmääräytymisvuotena
vuosilomaa kertyy 2,5 arkipäivää kultakin täydeltä lomanmääräytymiskuukaudelta, jos
työntekijän työsuhde samaan työnantajaan on lomanmääräytymisvuoden loppuun mennessä eli 31. maaliskuuta mennessä jatkunut yhdenjaksoisesti vähintään vuoden. Tätä lyhyemmissä työsuhteissa lomaa
vastaavasti ansaitaan kaksi arkipäivää kuukaudelta. Tämä tarkoittaa
käytännössä seuraavaa:
Esimerkki 1. Jos työntekijän
työsuhde on alkanut 1.2.2013, ansaitsee hän lomanmääräytymisvuodelta 1.4.2013–31.3.2014 vuosilomaa 30 päivää (12x2,5) eli viisi
viikkoa, koska hänen työsuhteensa
on kestänyt saman työnantajan palveluksessa 31.3.2014 mennessä yli
yhden vuoden. Sitä edeltävältä ajalta
eli 1.2.2013–31.3.2013, joka on siis
edellistä lomanmääräytymisvuotta, kertyy lomaa neljä päivää (2x2)
kahden lomanmääräytymiskuukauden ajalta.
Esimerkki 2. Työntekijän työsuhde on alkanut 1.5.2012. Hänen
on ansainnut vuosilomaa 31.3.2013
mennessä siis 22 päivää (11x2). Lomanmääräytymisvuoden 1.4.2013–
31.3.2014 loppuun mennessä hänen työsuhteensa on kestänyt keskeytyksettä siis vähintään vuoden
eli hänen vuosilomansa on 30 päivää (12x2,5) seuraavalla lomakau-

della, vuoden 2014 kesälomakaudelle 24 päivää ja talvilomakaudella kuusi päivää. Vuosiloman pituus
on siis 24–30 päivää riippuen työsuhteen kestosta.
Täytenä lomanmääräytymiskuukautena pidetään kalenterikuukautta, jolloin työntekijälle on kertynyt vähintään 14 työssäolopäivää
tai työssäolon veroista päivää.
Lomakausi on 2.5.–30.9., jolloin työntekijän tulisi voida viettää lomaa 24 päivää. Mahdollisesti jäljelle jäävä osuus eli kuusi päivää, taas varsinaisen lomakauden
ulkopuolella eli talvilomana 1.10.–
1.5. Lomat tulisi aina pyrkiä antamaan yhtäjaksoisina. Lomapäiviksi
lasketaan myös lauantait, vaikka ne
eivät normaalisti olisikaan työntekijän työpäiviä.

Työnantaja määrää
kesäloman ajankohdan
ennakkoon
Vaikka työnantajaliiton kanssa yhteisesti tehdyn pysyväissuosituksen mukaan rakennusalan työntekijöiden kesälomat pidetään heinäkuussa, on pääsääntö, että työnantaja määrittää kunkin työntekijän kesäloman ajankohdan kuultuaan ensin työntekijöiden toiveet. Eli riittää
kun työnantaja laittaa esille lomalistan, johon kukin työntekijä voi mer-

Juo ja pidä
taukoja helteellä
Jos työpaikan lämpötila helteellä ylittää +28 astetta,
on jo kevyissä ja keskiraskaissa pakkotahtisissa
töissä vähennettävä työntekijöiden altistusaikaa lämmölle.

• Työnantajan on teknisin toimenpitein huolehdittava siitä, että lämpötila työpaikalla pysyy alle +28
asteen, kun ulkoilman lämpötila
on normaali eli alle hellelukeman
+25 astetta. Rakennusalalla työskentelevistä kuitenkin vain pieni
osa on ilmastoinnin piirissä. Lähinnä vain autonosturinkuljettajil-

Rakentaja 7/2014

la ja uusimpien tai modernisoitujen torninosturien kuljettajilla on
ilmastoitu työympäristö.
• Jos tekniset toimenpiteet eivät riitä, ja muutoinkin, jos lämpötila
nousee yli +28 asteen, työntekijöiden työaikaa on lyhennettävä.
Työntekijöiden altistusajoiksi ovat
vakiintuneet 50 minuuttia tunnissa, kun lämpötila on alle +33 astetta. Siten työntekijän on pidettävä tunnissa yksi kymmenen minuutin tauko. Kun lämpötila nousee yli +33 asteen, työntekijän on
pidettävä yksi 15 minuutin tauko
tunnissa.
• Jos lämpötila nousee tästäkin tai
jos työ on fyysisesti raskasta, on
ryhdyttävä erityisiin suojatoimiin.

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

män omavastuupäivää ennen jäljellä olevan loman siirtymistä. Uuden
1.10.2013 voimaan tulleen lain mukaan näin ei enää ole.
Jos loma on alkanut ja työntekijä sairastuu loman aikana, lomaa
on siirrettävä ilman omavastuuaikoja. Loman siirtämistä tulee kuitenkin
pyytää viipymättä ja sairauspoissaolosta tulee toimittaa luotettava selvitys. Luotettavalla selvityksellä tarkoitetaan asianomaisella työehtosopimuksella sovittua todistusta tai
muuta selvitystä. Käytännössä lääkärintodistus on syytä toimittaa aina kun se on mahdollista. Yrityksissä olisi hyvä sopia kenelle mahdolliset siirtopyynnön lomien aikana tehdään.
Työkyvyttömyyden perusteella siirretty vuosiloma ei automaattisesti pidennä työntekijän jo alkanutta lomaa. Siirretty loma tulee kuitenkin lähtökohtaisesti antaa lomakaudella (2.5.–30.9.). Mikäli tämä ei
ole mahdollista esimerkiksi yrityksen tuotannollisista syistä tai työntekijän työkyvyttömyyden jatkumisen vuoksi, siirretty kesäloma voidaan antaa saman kalenterivuoden
aikana.
Vuosilomapalkan maksaminen
rakennusaloilla määräytyy kyseisen
alan työehtosopimuksen mukaisesti. Laskentaesimerkit löytyvät Rakentajakalenterin liitteestä.

Sairastuminen
vuosiloman aikana

Kesälomien kynnyksellä,
Kimmo Palonen
työehtotoimitsija

Aikaisemmin voimassa olleen lain
mukaan työntekijällä oli seitse-

Sellaisia ovat työntekijän lämpösairausriskin selvittäminen, erityisen suojavarustuksen käyttö ja
tiheämmät tauot työssä.
• Jos työympäristön lämpötila nousee liian korkeaksi, ihmisen lämpötasapaino voi järkkyä sisäelinten lämpötilan nousun takia. Sydän lyö kuumassa nopeammin ja
pintaverenkierto voimistuu. Kaikesta tästä seuraa se, että lihakset
väsyvät. Lisäksi hikoilu vaikeuttaa elimistön neste- ja suolatasapainoa. Kuumaan tottunut työntekijä hikoilee 600–750 grammaa tunnissa. Jos hikoiltua nestettä ei korvata juomalla, elimistö
kuivuu. Lämpöuupuminen syntyy
fyysisen kuormituksen, kuumuuden ja puutteellisen nesteytyksen
yhteisvaikutuksesta. Lämpöuupuminen voi kehittyä hitaastikin
useiden päivien aikana. Lisäksi
kannattaa pitää mielessä se, että
lämpöuupuminen voi lisätä tapaturmariskiäkin.
• Helteellä työntekijän on juotava
riittävästi, 1,5–2 desilitraa kerrallaan ja 3–4 kertaa tunnissa. Ensimmäinen nestetankkaus kannattaa tehdä jo töihin lähdettäessä.
Suuri kertajuominen voi aiheuttaa huonovointisuutta, hölskymistä mahassa, koska suolistos-

ta imeytyy nestettä vain vajaa litra tunnissa.
• Kylmä ja hiilihappoinen juoma on
huono valinta nesteytykseen. Lyhyissä kuuma-altistumissa pelkkä vesi riittää nesteytykseen. Kovissa ja pitkissä kuormituksissa
pitkäketjuista sokeria sisältävät
urheilujuomat ovat sopivia. Itse
noin kolmeprosenttiseksi sekoitettu marjamehu, jossa on kaksi
ruokalusikallista sokeria litraan
nestettä, vastaa erikoisjuomia. Sitä makeammat juomat imeytyvät
elimistöön hitaasti.

Nestettä vähän
kerrallaan
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Lauri Haikola Lemminkäisen
asfalttiporukan matkassa. Fyysinen
työ tuntui miehestä todella hvyältä.

sieltä Lujabetoni Oy:n palvelukseen.
– Työskentelin viisi vuotta Lujabetonin tehtaalla. Tykkäsin siitä ja
viihdyin talossa. Siellä minut houkuteltiin luottamusmiesvaaleihin ja
minut valittiin yhden äänen enemmistöllä.
Siinä vaiheessa Rakennusliiton
toimintakin alkoi tulla tutuksi Haikolan toimiessa osastonsa varapuheenjohtajana. Haikola lähti saman
tien luottamusmiesten peruskurssille
Siikarantaan. Siikaranta ehti tulla
parin vuoden sisällä hyvin tutuksi,
sillä Haikola intoutui myös suorittamaan TAT-tutkinnon nopealla tahdilla.
– Tein kurssipäiviä varmaan yli
sata vuodessa. Teimme työnantajan
kanssa siihen suunnitelmat yhdessä
ja käytin siihen paljon talvi- ja kesälomapäiviä.

Hyvillä eväillä liittoon

Uusi asfalttisoturi
Lauri Haikolasta
Rakennusliiton asfalttija vedeneristysalan
tes-toimitsija.

sessäni. Se, miten avokätisesti hän
jakaa tietoa erilaisista erikoissopimuksista ja tulkinnoista, vaikuttaa
siihen, miten nopeasti pääsen työstä
jyvälle, Haikola sanoo.

Johanna Hellsten

Piti tulla kokki,
tulikin rakentaja

A

ika aikaa kutakin ja Rakennusliiton pitkäaikainen
asfalttialan tes-toimitsija
Seppo Tirkkonen alkaa pikku hiljaa vetäytyä kohti eläkeläisen elämää. Tirkkosen tilalla on aloittanut nyt tuore mies, Lauri Haikola,
joka vielä vuoden ajan saa kuitenkin
vetoapua Tirkkoselta.
– Tirkkosen Seppo on avainasemassa minun työhönperehdyttämi-
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Haikola haki alun perin ammattikouluun ravintolapuolelle. Rakennusala oli vasta kolmantena listalla.
– Peruskoulun viimeinen luokka
meni miten meni, joten rakennuspuolelle pääsin, ravintola-alalle en,
Haikola naureskelee.
Ala ei aluksi kiinnostanut
kovin paljon ja Haikola keskeytti
opintonsa mennäkseen armeijaan.
Armeijassa iski kuitenkin sellainen

olo, että opinnot pitää suorittaa loppuun ja saada järkeä päähän.
– Kun valmistuin Kuopion ammattiopistosta, en löytänyt läheltä kotia töitä. Lähdin Helsinkiin rakennusapumiehen reissuhommiin
aina sunnuntaista torstaihin. Kyllä
minä silloin katsoin, että aika erikoista hommaa tämä ala on, kun ensimmäisellä kattotyömaalla mestarin lähdettyä miehet alkoivat juoda
katolla pussikaljaa, Haikola kertoo.
Haikola myöntää huomanneensa, että tämä työmaa oli onneksi
poikkeus, eikä rakennusalalla muutenkaan läträtä enää niin paljon alkoholin kanssa.
Reissuhommista Haikola siirtyi
Hantekra Oy:n palvelukseen Siilinjärvelle korjaus- ja rakennustöihin ja

Vuonna 2007 Rakennusliitto ja
Kuluttajaliitto aloittivat yhdessä
Rakentajan hyvät eväät -kampanjan, johon kaivattiin saarnamiestä
työmaille. Haikola mietti viimeiseen hakemuksen jättöpäivään asti,
uskaltaisiko hakea paikkaa, mutta
pani sitten sähköpostin viimeisenä
päivänä kello puoli kaksitoista yöllä.
– Siihen hommaan oli 40 hakijaa ja minut valittiin. Oli se aika hurjaa mennä betoniraudoittajan työstä
työmaakoppeihin puhumaan terveellisistä elämäntavoista, mutta
hyvin se meni. Minut otettiin hienosti vastaan.
Työhön kuului matkustamista
pitkin maata ja eväsmiehen homman
lisäksi Haikola tuli mukaan pyörittämään myös nuorisotoimintaa.
– Ensimmäinen vuosi ilman
fyysistä työtä tuntui niin oudolta,
että teki mieli mennä vaikka hakkaamaan halkoja liiton mökille, Haikola
muistelee.
Haikolalla on hyviä muistoja
erityisesti nuorisotoiminnan aloittamisesta.
– Siihen pääsi nopeasti sisään
ja sai aika vapaat kädet suunnitella
ja toteuttaa. Se piti hyvin intoa yllä.
Parin vuoden eväsmiespestin
jälkeen Haikola aloitti liiton nuorisoprojektin parissa, jossa hän vastasi
Itä- ja Keski-Suomen sekä Oulun,
Kainuun ja Lapin toiminnasta.
– Siinä tuli elettyä toinen nuoruus. Lopulta se tuli mittansa päähän. Ei se olisi enää jaksanut kiinnostaa, kun itselle tuli ikää eikä enää
olisi pystynyt samaistumaan nuoriin. On hienoa, miten paljon virtaa ja intoa uusilla nuorisoprojektin työntekijöillä on. En ole yhtään
huolissani, etteikö toiminta pyörisi
vähintäänkin samalla tasolla kuin
aiemmin, pikemminkin päin vastoin.
Haikola on koko ajan pitänyt
huolta osaamisensa kehittämisestä.
Hän on suorittanut ay-toimihen-
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Kouluttautumalla

verkostoitumista
varmuutta
voimaa
LUOTTAMUSHENKILÖIDEN
PERUSKOULUTUS syyskuussa

Kylpylähotelli Rantasipi Laajavuoressa,
Jyväskylässä
1.- 2. 9.
1.- 3. 9.
1.- 3. 9.
Vähän tuo semmoiselta lapioon nojailulta näyttää, tes-toimitsijan työpanos.

kilötutkinnonkin projektityötä vaille
valmiiksi. Projektityön hän tekee
jostakin uuteen toimeen liittyvästä
asiasta.

Asfaltti kutsuu
Nuorisoprojektin jälkeen Haikola
ehti toimia viisi kuukautta Jyväskylässä aluetoimitsijana. Siinä vaiheessa hänelle tuli mahdollisuus
siirtyä Tirkkosen Sepon isoihin
saappaisiin.
– Lähdin Helsinkiin hetkeäkään
epäröimättä. Minulla on täällä perhettä, kavereita ja tyttöystävä ja keskustoimiston työtoveritkin ovat jo
ennestään tuttuja.
Nämä ensimmäiset kuukaudet
Haikola on yrittänyt perehtyä mahdollisimman hyvin uuteen tehtäväkenttäänsä. Opeteltavaa on paljon.
– Olen muun muassa tehnyt
itselleni omat powerpointit koko
asfaltti- ja vedeneristysalan tessistä
ja selvitellyt pykäliä ja tulkintoja,
Haikola kertoo.
Tärkeintä on kuitenkin tutustua
luottamusmiesorganisaatioon.
– Minun pitää kiertää työmaita
ja tavata ihmisiä. Tässä vaiheessa
vielä kokeneet luottamusmiehet
joutuvat opettamaan minua. Toivottavasti jossain vaiheessa minullakin
on sitten opetettavaa heille.
Haikola on myös kesän aikana
tehnyt eräänlaista työkokeilua. Hän
on sopinut eri firmojen kanssa, että
tulee ihan oikeisiin töihin asfaltti- ja
kattotyömaille. Kesäkuussa hän oli
pari viikkoa mukana Lemminkäisen
asfalttiporukoissa.
– Ei tätä hommaa voi sisäistää, ennen kuin menee itse tekemään eri työvaiheita. Työmaalla oli
mukavaa. Oli hienoa päästä fyysisiin hommiin. Teimme pitkiä päiviä
ja vaikka olen kuinka käynyt salilla,
huomasin, miten poikki olen työpäivän päätteeksi.
Haikolan mukaan asfalttimiehet
ovat rentoa, hyväntuulisesti vittuilevaa sakkia.
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– Läppä lentää, mutta ei oikeasti
ilkeästi. Sitä meininkiä on jo ehtinyt
tulla ikäväkin. Toki tehdään töitä ja
puhutaan asiaa, mutta huumori tekee
työstä kevyempää.
Haikola kuvailee itseään järjestelmälliseksi ja tarkaksi työntekijäksi.
– Tykkään perehtyä ja tehdä
kunnolla, tai sitten ei tehdä ollenkaan, Haikola toteaa.
Hän toivoo, että vuoden päästä
hän jo hallitsisi asioita kunnolla ja
olisi rakentanut hyvät suhteet työmaiden luottamusmiehiin ja työsuojeluvaltuutettuihin.
– Minun on oltava se tärkein
linkki, jolta jäsenet voivat kysyä
neuvoa. Minun pitää ainakin tietää
aina, mistä sen tiedon saa. Uskon,
että pärjään tässä ja turha jännitys
katoaa, kun tiedän enemmän.

Työtoverit sanovat
Laurista:
”Lauri on avoin ja aurinkoinen ihminen, joka tulee
kaikkien kanssa toimeen. On
hommansa hyvin hoitanut
ja varmasti tämän uudenkin
homman, kun pääsee siihen
sisään. Sopii hyvin joukkueeseen.”
”Se on vaan niin älyttömän
mukava.”
”Lauri on hyvä työkaveri.
On hyvä tehdä yhteistyötä,
kun tietää, että se hoitaa
hommansa. Lisäksi Lauri
on tosi ahkera ja sillä on
pokkaa. Ei varmasti ollut
helppoa Eväsmiehenä.”

Yhteysmieskurssi
Luottamusmiesten peruskurssi,
osa 1
Työsuojeluvaltuutettujen
peruskurssi, osa 1

Kursseilla selvitellään, mitkä ovat tehtäväsi ja
oikeutesi luottamustehtävässäsi. Tutustutaan
oman alan sopimuksiin harjoitusten kautta,
verkostoidutaan, harjoitellaan neuvottelutaitoja
ja tiedottamista. Liiton päivänä pureudutaanrrakennusalan ajankohtaisiin kysymyksiin, liiton
tukiverkkoon, tutustutaan työehtosopimuksiin
sekä työsuojelu- ja sosiaaliasioihin.
29.- 30. 9.
29.- 30.9.

Luottamusmiesten peruskurssi,
osa 2
Työsuojeluvaltuutettujen peruskurssi, osa 2

Jätä ay-kurssihakemuksesi (löydät kotisivuiltamme
tai aluetoimistosta) 13.8. mennessä joko
sähköisesti koulutus@rakennusliitto.fi tai
lähetä osoitteeseen Rakennusliitto/ kurssisihteeri
PL 307, 00531 Helsinki
Pyydäthän työnantajaltasi merkinnät niihin
kurssihakemuksen kohtiin, jotka
käsittelevät ansionmenetystä ja opintovapaata.
Peruskurssin 1 ja 2 osalle riittää yksi hakemus,
Lisätietoja:
koulutus@rakennusliitto.fi
Juhani Lohikoski puh. 050 366 1171
Sissi Kähkönen puh. 020 774 3076

”Lauri jaksaa perehtyä
asioihin kunnolla.”
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– Tämä on päivän tärkein hetki, Skanskan työsuojeluvaltuutettu Tuomo Ikonen toteaa elämän luukun toisella puolella olevalle Pitopadan Marjatta Ojalalle.

Elämän luukku on harvinaista
herkkua rakentajille
Kauppakeskuksen raken
tajat syövät lämpimän
lounaan työmaa
ruokalassa. Käytössä
on myös suihkutilat.
Seppo Korhonen, teksti ja kuvat

O

ulun keskustaan rakenteilla
olevassa kauppakeskuk
sessa nautitaan sananmukai
sesti harvinaisesta herkusta. Osuus
kauppa Arinan liikekeskusta tekevät
Skanskan rakentajat syövät päivit
täin lämpimän lounaan omassa työ
maaruokalassaan.
Elämän luukku sijaitsee Oulun
kaupungin teknisen viraston käy
tössä olleessa kahvilatilassa aivan
kaupungin keskustassa.
Elämän luukku sanonta on pe
räisin metsäsavotoilta. Savottajät
kät saivat sapuskansa savottakäm
pän keittiön seinässä olleesta luu
kusta ruokahuollosta vastanneelta
emännältä.
Kiinteistön kellarissa oleva kah
vila jäi vaille käyttöä teknisen viras
ton muutettua pois muutama vuosi
sitten.
Tilalle löytyi käyttöä, kun Arina
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ilmoitti viime talvena Skanskalle,
että rakennusliike voisi ottaa kella
rissa olevat 600 neliön sosiaalitilat
omaan käyttöönsä, mikäli haluaa.

”Harvoin
sattuu kohdalle”
Halusihan se.
– Tällaisia tiloja sattuu harvoin
kohdalle, kauppakeskustyömaan
vastaava mestari Tarvo Tölli Skans
kalta kehaisee.
Kellariin majoittui koko työ
maan työväki mestareita myöten.
Pomot saivat oman tilavan toimis
tonsa ja työntekijätkin omat tilansa.
Elämän luukusta alettiin tarjota läm
mintä ruokaa pääsiäispyhien tie
noilla.
– Ruoka valmistetaan muuta
man sadan metrin päässä olevassa
lounaskahvilassamme ja tuodaan
lämpöastioissa tänne, ruokalasta
vastaavan Pitopadan omistaja Marjatta Ojala kertoo.
Idea työmaaruokalan perusta
misesta tuli Ojalalle Skanskalta. Pi
topalvelu on aikaisemmin huolehti
nut Skanskan pikkujoulujen tarjoi
lusta.
– Olen sopinut, että ruokala toi
mii tässä niin pitkään kuin työmaa
kin kestää, Ojala kertoo.

Tuomo Klaavuniemi kertoo joskus ottavansa omat eväät töihin.
Työmaaruokalan ruoka maistuu silloin, jos evästilanne on kotona heikko.
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Salaatteja pyydettiin
Ojala teki ennen toiminnan aloitusta
työntekijöiden keskuudessa kyse
lyn, jolla hän halusi selvittää, mil
laista evästä rakentajat haluavat.
– He toivoivat kunnon kotiruo
kaa, ei mitään pitsoja eikä kebabeja.
Kasvisruokaa ei myöskään haluttu,
Ojala kertoo.
Kun ruokalista hahmottui ja
lounaspalvelu pääsi käyntiin, toi
veita riitti jatkossakin.
– Miehet pyysivät erikseen sa
laatteja. Ajattelin, että mikä ettei, il
man muuta. Niin että kyllä miehet
kin syövät salaattia, Ojala naurahtaa.
Päivittäisellä listalla on kaksi
vaihtoehtoa, kuten broileria ja pe
runaa lihakastikkeen kera. Hinta ei
päätä huimaa, lounas maksaa 7,50
euroa.
– Ja samaan hintaan saa santsa
takin, Ojala lisää.

Harva tuo omat eväät
Ojalan laskujen mukaan lounaalla
käy päivittäin noin 20 rakentajaa.
Tämä on hyvä saavutus, sillä kaup
pakeskustyömaalla oli juhannusvii
kolla töissä runsaat parikymmentä
Skanskan miestä. Yksi heistä oli työ
maan työsuojeluvaltuutettu Tuomo
Ikonen.
– Tämä on päivän tärkein hetki,
Ikonen huokaisee kauhoessaan pe
runaa ja lihakastiketta lautaselleen.
Hän on käynyt syömässä päi
vittäin siitä asti, kun työmaaruo
kala avautui. Ikonen laskeskelee,
että enää harva tuo työmaalle omat
eväänsä.
– Olisikohan heitä yksi tai pari,
hän miettii.
Naapuripöydässä lounasta naut
tiva Tuomo Klaavuniemi taisi olla se
yksi, joka nappaa silloin tällöin omat
eväät aamulla mukaansa.
– Jos kotona evästilanne on
heikko, silloin syön täällä, hän nau
rahtaa.
– Tämä on hyvä homma, Klaa
vuniemi kommentoi ruokalan tar
jontaa.
Myös Tuomo Ikonen tykkää
paikan sapuskoista.
– Ruoka on tosi hyvää, eikä hin
takaan ole liian kallis, hän sanoo.
Hulppeat ja siistit sosiaalitilat
saavat muutenkin miehiltä kiitosta
muun muassa pesutilojen ansiosta.
– Monet käyvät töiden jälkeen
täällä suihkussa, Ikonen kertoo.

Lämmin ateria
joka työpäivä
Tuomo Ikonen sanoo, että hän ei
ole enää moneen vuoteen kuskan
nut omia eväitä työmaalle, vaan on
käynyt syömässä lämpimän aterian
lounaspaikoissa aina, kun se on ol
lut mahdollista.
– Niitä on yleensä niin tiheässä,
että ruoasta ei tule pulaa, hän kiit
telee.
Varsinaisiin työmaaruokaloihin
Ikonen ei ole aiemmin törmännyt.
Muutama vuosi sitten Skanska ra
kensi Oulun Alppilaan uusia asun
toja Rajavillen betonituotetehtaan
alueelle. Silloin Ikonen ja monet
työtoverit kävivät Rajavillen omassa
ruokalassa.
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Skanskan työmaaruokala on saanut hyvän vastaanoton. Ruokailijoita riittää, kun hinta ja laatu ovat kohdallaan.

– Siellä sai monipuolista ruo
kaa. Sitten tuli käytyä upseeriker
holla, kun rakensimme Oulun ka
sarmille eli entisen tykistön alueelle
asuntoja. Siellä lounas maksoi 9,20
euroa, Ikonen muistelee.
– Utajärven koulun työmaalla
sovimme kunnan kanssa, että
saamme käydä syömässä vanhain
kodilla. Siellä kävivät myös kun
nan virkamiehet. Se toimi tosi hy
vin, Ikonen kertoo.

Kostamuksessa
syötiin isolla porukalla
Työmaaruokalat elivät kultaai
kaansa metsäsavottojen lisäksi suu
rilla voimalaitostyömailla, joilla piti
aikanaan ruokkia tuhansia suita.
Tarvo Tölli kertoo, että Kosta
muksessa oli 1970luvulla raken
nusliikkeillä omat työmaaruokalat.
– Siellä oli isossa parakissa
Finnstroin perustama 500 hengen
työmaaruokala, jossa kävimme syö
mässä, Kostamusta rakentamassa ol
lut Tölli kertoo.
Viimeisimmän kotimaisen työ
maaruokalan Tölli muistaa olleen
Oulun Intiössä niin ikään 1970lu
vulla.
– Siellä oli silloin Rakennus
voimalla oma työmaaruokala, jossa
emäntä teki ruoat paikan päällä, hän
kertoo.

masti myös putkimiehille ja sähkö
asentajillekin.
Noin 60paikkainen tila voi tosin
käydä ahtaaksi, jos kaikki 150 työn
tekijää tulevat syömään yhtä aikaa.

Lämmin ruoka
vaikka työmaakoppiin
Ojala pohtii, voisiko lämmintä ruo
kaa toimittaa sellaisillekin raken

Hei rakentaja, hyödynnä

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

Hotellivuorokausi
täysihoidolla vain
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Syöjien määrä lisääntyy
Kauppakeskustyömaan elämän
luukku on käytössä vielä lähes pari
vuotta. Kauppakeskus valmistuu ke
väällä vuonna 2016.
Syöjistä ei tule olemaan pulaa,
sillä ruokailijoiden määrät kasvavat
jatkossa.
– Työmaalla tulee olemaan vä
keä enimmillään noin 150 henkeä,
Tölli kertoo.
Pitopadan Marjatta Ojala hyri
see tyytyväisyyttään kasvavien asia
kasmäärien vuoksi. Valmis ruoka
maistuu kirvesmiesten ohessa var

nustyömaille, joilla ei ole valmiita
tiloja työmaaruokalaa varten.
– Miksei ruokaa voisi viedä
vaikka työmaakoppiin, hän mietis
kelee.
Samaa ajattelee myös tsvaltuu
tettu Tuomo Ikonen.
– Mikä ettei voisi kuskata, hän
toteaa.

€

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

HOTELLI SIIKARANTA

NARUPORTINTIE 68, 02860 ESPOO | PUHELIN (09) 867 971
MYYNTI@SIIKARANTA.FI | WWW.HOTELLISIIKARANTA.FI
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Töitä kirveestä
Tehtaan pajalla
valmistetaan kirveen
teriä lämpimissä
olosuhteissa.

Fiskarsin Billnäsin
tehtaalla tehdään
klassikkokirveen
monet mallit.
Johanna Hellsten

12

F

iskarsin ruukkialueella on tehty
teräksen kanssa töitä jo satojen
vuosien ajan. Fiskars yrityksenä
viettää juuri 365-vuotisjuhlavuottaan.
Billnäsin tehtaalla valmistuvat yrityksen kirveet, sakset ja puutarhatyökalut. Siellä valmistetaan jonkin verran
myös tilaustöitä alihankkijana muille
yrityksille. 2000-luvulle asti tehdas

suolsi ovistaan myös vasaroita, lekan
päitä, sorkkarautoja ja muita rakentajan työkaluja.
Tehtaan toimiston seinällä on
komeasti näytillä kirves eri muodoissaan; on kätevä, povariin mahtuva hääkirves eli paremmin tunnettu retkikirves, on monelta mökiltä
tuttu halonhakkaajan peruskirves,

on Amerikan markkinoilla erityisesti suosittu tosimetsurin pitkävartinen kirves, jonka pelkkä terä painaa yli kaksi kiloa.
– Tarkkaa numeroa emme kerro,
mutta kirveitä täältä lähtee enemmän sadoissa tuhansissa kuin kymmenissä tuhansissa, tehtaan johtaja
Juri Aapola sanoo.
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Tehtaan pajalle tulee kierrätysteräksestä
valmistettuja, erikokoisia tankoja kirveenteriä
varten.

Kirvessesonki syksyllä
Kirveiden paras sesonki ajoittuu
tehtaalla syys–lokakuulle. Kiireistä
aikaa on myös joulukuulta toukokuuhun, jolloin on kevätsesonki.
Kesällä tehtaalla on hiljaisempaa.
Heinäkuun aikana pidetään kahden
viikon huoltoseisokki. Kirveiden
lisäksi myös lumikolat valmistetaan
syyskuussa. Lumikolien valmistus
aloitetaan syyskuussa ja sitä jatketaan lumen määrästä riippuen tammikuulle asti.
– Huippusesongin ja hiljaisemman ajan ero on tuotannossa noin 30
prosenttia, Aapola kertoo.
Tehtaalla on vakituisia työntekijöitä 220. Varastossa työskentelee
15 ihmistä. Lisäksi huippuja tasaamassa on maksimissaan 90 vuokratyöntekijää. Tämän vuoden kesäkuussa heitä oli viitisenkymmentä.
Iso osa porukasta tulee lähiseudulta, noin 30–40 kilometrin säteeltä
Raaseporista, Salosta ja pääkaupunkiseudulta. Porukan keski-ikä on
pikkuisen päälle 40 vuotta. Naisia
on työvoimasta noin puolet. Heistä
iso osa työskentelee kokoonpanon
puolella.
– Tehtaalla on nyt myös kesätyöntekijöitä. Heitä on yhteensä 20
ja he sijoittuvat tuotannon lisäksi
myös toimihenkilötehtäviin. Kaikki
ovat 18 vuotta täyttäneitä ja heissä
on ammattikoululaisia sekä ammattikorkeakoululaisia, tehtaan pääluottamusmies Jarmo Partanen kertoo.
Partanen itse tuli Fiskarsille töihin jo 27 vuotta sitten CNC-koneistuskeskukseen. Hän on toiminut tehtaan luottamusmiehenä jo viisi ja
puoli vuotta.
– Siitä on jo aikaa kun olen viimeksi ollut täysipäiväisesti tuotannossa. Minulla on 12 tuntia kuukaudessa työvelvoitetta ja se on tärkeää

Tehtaan pääluottamusmies Jarmo
Partanen on ollut Fiskarsissa töissä
jo 27 vuotta.

Rakentaja 7/2014

sen kannalta, että pysyy tatsi työhön
tuotantotyökaluvalmistuksessa.
Tehtaan omilla kirjoilla olevat
työntekijät ovat lähes sataprosenttisesti Metalliliiton jäseniä. Fiskarsilla on oma työpaikkaosastonsa.
– Järjestämme kaikenlaisia
aktiviteetteja kuten risteilyjä, Linnanmäen reissuja ja sen sellaista.
Ja kun tulee uutta porukkaa töihin,
kerromme heille liitosta, Partanen
kertoo.
Tehtaalla käytin vuonna 2012
yt-neuvottelut, jotka johtivat 68 henkilön irtisanomiseen.
– Oli se iso rysäys, Partanen
muistelee.
Välillä onneksi tarvitaan uuttakin vakituista väkeä. Heitä on vakinaistettu vuokratyöntekijöiden joukoista, sillä heillä on jo valmiiksi
tarvittava osaaminen.
Onneksi tämä vuosi on ollut
tehtaalla sopivan kiireinen eli melko
samanlainen kuin edellinen vuosi.
Tänä vuonna Fiskars on antanut
tulosvaroituksen, mutta Billnäsin
tehtaan tuotteille on kuitenkin ollut
mukavasti kysyntää.
Tehtaan suurin markkina-alue
on Eurooppa ja Yhdysvallat tulee
hyvänä kakkosena.
– Amerikka on hyvä kirvesmaa.
Siellä kirveillämme on ollut tosi paljon myyntiä viimeiset pari vuotta,
Aapola sanoo.

Pajalla loistaa teräs
Tehtaalla valmistetut kirveet tehdään kokonaan Suomessa. Terät valmistetaan kierrätysteräksestä ja varsi
on lujaa komposiittimuovia jossa on
nailonia. Billnäsin tehdas on jaettu
kahteen osaan; toisella puolella toimii paja ja toisella puolella muu valmistus.

Tehtaan johtaja Juri Aapola pitää
kuluvaa vuotta ihan hyvänä tehtaan
kannalta.

Terästanko
kuumenee
induktiolla 1 200
asteeseen.

– Sepän työssä ei ole naisia,
mutta pajassa kylläkin on. Seppien
työ on fyysisesti raskasta ja vaatii työntekijöiltä esimerkiksi sitä,
että työ suoritetaan ergonomisesti
oikealla tavalla, Partanen sanoo.
Pajan puolella suurin tapaturmariski liittyy kuumaan teräkseen, joka voi aiheuttaa palovammoja. Pajalla ollaan juuri uusimassa
kaikki suojavaatteet palonkestoltaan paremmiksi, sillä jokin aika sitten tulikuuma tae tipahti maahan ja
sytytti sepän housunlahkeen tuleen.
Uudet työvaatteet ovat hitsausstandardin mukaisia. Mitään pysyviä
vammoja aiheuttaneita onnettomuuksia tehtaalla ei ole tapahtunut
pitkään aikaan.
Työ pajalla pyörii läpi vuoden
kolmessa vuorossa, viitenä päivänä
viikossa. Joskus joitakin työvaiheita
tehdään viikonloppuisin. Pajalla on
todella kuumat oltavat ja työt onkin
järjestetty niin, että työntekijä tekee
aina töitä 45 minuuttia ja pitää sitten 15 minuutin tauon. Koneet käyvät koko ajan, mutta työntekijät rytmittävät työnsä kiertäviksi niin, että
koneet eivät jää miehittämättä.
Kirveenvarsia varten tehtaalle
tulee erikokoisia terästankoja, joista
sahataan aihioita. Pajan taontasolussa aihio kuumennetaan induktiolla 1 200 asteeseen. Sitten teräs
menee ensimmäiseen prässiin, josta
tulee ulos jo hiukan kirvestä muistuttava osa. Toisessa prässissä kirveen aihio menee muottiin. Kirveen
terään jää tässä vaiheessa reunapurse, joka poistetaan kolmannessa
prässissä. Sitten terä menee karkaisualtaaseen.
Tässä vaiheessa takeessa saattaa
vielä olla sisäisiä jännitteitä, Siksi ne
pannaan seuraavaksi päästöuuniin,
missä ne viettävät useamman tunnin,
kuumeten muutamaan sataan asteeseen. Lopuksi takeet jäähtyvät rauhassa ilmassa.
Terän karkaisun hoitaa vikkelä
robotti. Terät kuumenevat hihnalla,
sitten jäähtyvät, sitten kuumenevat
uudelleen ja jäähtyvät ilmassa. Terä

kovenee tässä prosessissa ja siihen
ilmestyy musta rantu.

Hiontaa, kokoamista
ja pakkausta
Tehtaan toisessa hallissa tehdään
kirveen kokoonpano ja pakkaaminen. Kokoonpanon puolella on eniten työntekijöitä.
Pajalta kirveenterät menevät hiontaan. Isoin kirveenterä painaa yli kaksi kiloa, pienin noin 600
grammaa.
Hionnan jälkeen terät maalataan. Myös se on robottityötä. Maalaus toimii terässä pinnoitteena. Se
vähentää kitkaa ja suojaa terää ruostumiselta. Maali täyttää teräksen
huokoset.
Maalatut terät menevät loppukokoonpanoon. Kirveenterä menee
ruiskupuristuslaitteeseen, jossa sille
puristetaan muotissa nylonista varsi.
Ulos tulee uusi kirves, johon kiinnitetään tarrat ja teräsuojus ja pannaan
laatikkoon.
– Jonkun verran tehdään myös
erilaisia lahjapakkauksia, joissa
voi olla kirveen lisäksi esimerkiksi
teroitin tai puukko, Aapola kertoo.
Kirveet menevät samassa hallissa olevaan, valtavaan varastoon.
Varastoa säädetään markkinakehityksen mukaan.
– Emme me täällä tehtaalla aina
tarkalleen tiedetä, minne kirveet
täältä lopulta toimitetaan, Aapola
sanoo.

Rakentajan rensselit
ja roippeet
Juttusarjassa vierailemme
muiden alojen tehtaissa ja
tuotantolaitoksissa katsomassa, miten rakentajalle tarpeelliset tavarat, työvälineet
ja muut tilpehöörit syntyvät.
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Alkuhankaluuksien jälkeen työnjohtaja Jaakko Rannan (oik.) tietokone
pyörittää kemikaaliturvallisuustestin
kysymyksiä ketterästi. Työsuojeluvaltuutettu Antti Lindrothilla on hyviä
kokemuksia tietokoneista, jotka ovat
olleet rakentajien käytössä työmailla.
Hän uskoo, että niille on käyttöä
työsuojelussa.

Linnunradan työmaa pärjäsi
kemikaaliturvallisuustestissä
– Kemikaalivihin nettitesti toimii keskustelun
herättäjänä työturvallisuusvartissa, YIT:n työsuojeluvaltuutettu Antti
Lindroth ja työnjohtaja
Jaakko Ranta uskovat.
Riitta Malve-Tamminen,
teksti ja kuvat

-H

yviä kysymyksiä kemikaaleista, toteaa YIT:n työnjohtaja Jaakko Ranta.
Ranta klikkaillee esiin kemikaaliturvallisuuden viiden portaan testiä, joka löytyy Työterveyslaitoksen
uudelta Kemikaalivihi-verkkosivustolta.
Ranta ja YIT:n työsuojeluvaltuutettu, kirvesmies Antti Lindroth
ovat lupautuneet kokeilemaan ja arvioimaan työpaikoille suunnattua
kysymyssarjaa asuinkerrostalon
työmaalla Hermannissa, Helsingissä. Vastausten perusteella ohjelma
tai oikeastaan sivustolla seikkaileva
Vihikoira sijoittaa As oy Linnunradan työmaan jollekin viidestä kemikaaliturvallisuuden porrastasosta ja
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antaa suuntaa-antavaa palautetta.
– Kun rakentajat tekevä työtä
kolmasosan elämästään, pienilläkin
määrillä vaarallisia kemikaaleja on
merkitystä kokonaisaltistuksen kannalta, Lindroth perustelee huomion
kiinnittämistä kemikaaliturvallisuuteen.

Kemikaalit eivät
ole peikkoja
Ensimmäisissä kysymyksissä, jotka koskevat työmaan kemikaalien
tunnistamista ja luettelointia, Ranta
ja Lindroth klikkaavat vastausjanan
keskivaiheille, jonne ilmestyy suora-

suinen kasvo. Se tarkoittaa, että asiat
on hoidettu asiallisesti.
– Koska tämä on YIT:n gryndauskohde, omat rakennesuunnittelijat ovat valinneet maalit ja muut
kemialliset tuotteet. Ne siis tiedetään ja vaarallisten aineiden käyttöohjeet ovat vielä erikseen myrkkykansiossa. Käyttöturvallisuustiedotteet on koottu 95-prosenttisesti työmaakopissa säilytettävään kansioon,
Ranta kertoo.
– Kemikaalit ovat osa meidän
työtä, ne eivät ole kaapista tulevia
peikkoja. Ammattilaisina porukka
tuntee käyttämänsä aineet, Lindroth
toteaa.
Hän ei muista, että olisi törmännyt viime vuosina uusiin terveydelle
vaarallisiin tuotteisiin, siksi vakiintuneita ne ovat kerrostalotyömaalla.
Polyuretaani, betonipöly ja erilaiset primerit edellyttävät edelleen
suojautumista, hyvää tuuletusta ja
joskus myös alipaineistusta.

Homeenestoaine turvassa
työpöydän alla
Testi reagoi hymyllä, kun miehet
vastaavat, että kemikaalit säilytetään omissa alkuperäisissä pakkauksissaan.
Riskiarviota koskevien kysymys-

ten kohdalla hymy levenee entistään.
– Insinööri tekee riskiarvion
isot suuntaviivat ja työnjohtaja vastaa työturvallisuuden menetelmistä
työsuojeluvaltuutetun kanssa. Ammattirakentaja taas tietää, miten
työskennellään kemikaalien kanssa
ja osaa vaatia oikeita välineitä, Ranta kertoo.
Työpaikan turvallisuutta seurataan järjestelmällisesti viikoittaisella TR-mittauksella. Vaikka työmaan siisteyden ylläpitäminen on
vaikeaa, Rannan ja Lindrothin klikkausta seuraa jälleen iso hymy.
Työmaan kemikaalit säilytetään lukon takana ja rähähdysherkkä
materiaali omassa säilytystilassaan.
Kanisterillinen Boracol-homeentorjuntakemikaalia on kuitenkin säilössä Rannan työpöydän alla. Sitä käytetään ikkunapellitysten alla etenkin
kosteina kesinä.
– Aine on kallista ja vaarallista.
Olen opastanut yhden kirvesmiehen
käyttämään sitä. Hän ottaa sitä erilliseen astiaan sen verran kuin tarvitsee kerralla.

Hymyä tulkin käytöstä
Klik, klik ja klik. Ohjelma kannustaa jatkamaan työtä samaan malliin
suojautumisessa, tapaturmiin varau-
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Boracol-homeenestoaine säilytetään poikkeuksellisesti työnjohtaja Jaakko
Rannan työpöydän alla. Kanisterin kyljessä oleva vakavan terveysvaaran
varoitusmerkki pysäyttää työsuojeluvaltuutettu Antti Lindrothin.

Maalit odottavat siirtoa lukittuun säilytystilaan Linnunradan työmaan
kellarissa.

tumisessa ja työturvallisuuden yhteistoiminnassa.
Työmaalla pidetään joka toinen
viikko työturvallisuusvartti, johon
kaikki osallistuvat aliurakoitsijoita
myöten. Kesällä Ranta on kertonut
lämpöhalvauksesta, josta hänellä on
omakohtaistakin kokemusta.
– Vartissa käsitellään meitä koskettavia, ajankohtaisia asioita. Vanhemmilla on tilaisuus välittää tietoaan nuoremmille.
Erityisryhmät kuten nuoret,
opiskelijat, ulkomaalaiset ja maahanmuuttajat huomioidaan perehdytyksessä ja työturvallisuudessa.
– Aliurakoitsijoiden väeltä, joka
ei osaa suomea, edellytetään samanlaista ohjeiden noudattamista kuin
muilta. Olen vaatinut, että heillä on

mutustavat työmaalle muusta syystä tuodun mitalitortun loppuun kahvin kera. Testiä aiotaan käydään läpi
isommalla joukolla työturvallisuusvartissa. Kysymykset on myös mahdollista tulostaa paperille.
Kokeilu Hermannissa herätti myös pohdintaa työmaiden tietokoneista, ohjelmista, yhteyksistä ja
siitä, kenellä on mahdollisuus käyttää niitä.
– Joillain työmailla mestari on
hankkinut työntekijöille tietokoneen
sosiaalitiloihin. Onhan se piristävää.
Vaikka ei ole tarkoitus, että työntekijät alkavat etsiä netistä tietoa tuotteista, vaan se kuuluu työnjohtajalle,
Ranta sanoo.
Koehenkilöt vihjaavat, että nettitestit ja tietomateriaali olisi hyvä

työmaalla aina joku, joka osaa suomea ja pystyy kääntämään keskustelua ja ohjeita. Työturvallisuusvarteissa pidetään taukoja kääntämistä
varten, Ranta selvittää.
– Miten asiat käännetään, sitä
me emme voi tietää, Lindroth huomauttaa.

Työmaiden tietotekniikka vaihtelee
– Loistavaa! Olette kemikaaliturvallisuuden ylimmällä, viidennellä portaalla, testi onnittelee lopuksi Rantaa ja Lindrothia.
Kommenteissa kannustetaan
työpaikkaa kertomaan menestystarinaa myös muille malliksi.
Tulos ilahduttaa miehiä ja he

tehdä sellaisiksi, että niitä voi pyörittää monenlaisilla koneilla.
Kemikaalivihin verkkosivuilla voi kuka tahansa lähettää mieltä
askarruttavia kysymyksiä työmaan
kemikaaleista. Kysymysten tekeminen on helppoa ja vastaus luvataan nopeasti. Tyhmiä kysymyksiä
ei ole, vakuuttavat vastauksia antavat asiantuntijat.
Sinne on koottu muutakin kemikaalitietoa ja linkkejä esimerkiksi Stoffenmanageriin, joka on monipuolinen, mutta vaativa, suomenkielinen ohjelma työmaan kemikaalien
riskien arviointiin. Siitä kuitenkin
tarvittaisiin yksinkertaisempi versio
työturvallisuuskoulutukseen porrastestin rinnalle.

Sinä ammattiosastosi tai työpaikkasi

LUOTTAMUSHENKILÖ.

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

Rakentaja 7/2014

TAI

4

yötä

2+2+2+1
yötä

HINTA
VAIN

100 €

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

Sisältää majoituksen, täysihoidon ja
mukaansa tempaavan ohjelman.
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Syksyn ja kevään kosteankylmät ilmat ovat valkosormisuudesta kärsivälle Jukka Huopalaiselle kaikkein raskaimpia. Silloin pitää olla tarkkana, ettei kroppa pääse
kylmenemään.

Sormet kylminä
Jukka Huopainen sairastui tärinätautiin. Sairaseläkkeen selvittelyssä
meni kahdeksan vuotta.
Johanna Hellsten

K

irvesmies Jukka Huopainen ehti tehdä 45-vuotisen
työuran rakennusalalla, ennen kuin työnteolle tuli totaalinen
stoppi. Huopainen sairastui tärinätautiin. Tärinätauti on työperäinen
sairaus, joka on seurausta kudosten
pitkäaikaisesta altistumisesta työkalujen tärinälle. Sen tyypillisin oire
on sormien valkenemistaipumus,
jossa sormista katkeaa verenkierto
lähes täysin.
– Työurani alussa tein metsätöitä talvisaikaan, kun rakennuksilla oli
hiljaisempaa. Moottorisahat eivät olleet tärinävaimennettuja, joten taudin alku saattaa juontua sieltä, Huopainen toteaa.
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Kolmekymmentä vuotta sitten
rakentajan sähkötyökalut olivat myös
jotain ihan mutta kuin nykyään.
– Ennen masiina todella täristi
miestä. Niissä ei ollut tärninänvaimennusta. Uudet koneet ovat ihan
eri luokkaa.
Vuonna 2007 työterveyslääkäri
totesi Huopaisen olevan täysin kykenemätön työhön. Saman totesi Työterveyslaitos ja Tampereen yliopistollinen keskussairaala. Vakuutusyhtiö oli toista mieltä.

Työmaalla paleltaa
Huopainen oli Skanskan palveluksessa Lappeenrannassa vuonna 2004,
kun sormien puutuminen, kylmeneminen ja muuttuminen valkoisiksi
alkoi toden teolla vaivata.
– Menin silloin ensimmäisen
kerran työterveyslääkärille oireitteni
kanssa. Seuraavana vuonna minulle
tehtiin Helsingissä Työterveyslaitoksessa erilaisia kokeita, samoin kuin
vuonna 2007, Huopainen kertoo.

Tärinätaudissa esiintyvä valkosormisuus on pahimmillaan kylmässä ja kosteassa ilmassa. Verenkierto
sormiin katkeaa, niihin sattuu ja ne
muuttuvat jääkylmiksi. Sormia on
vaikea saada lämpimiksi. Monesti
se vaatii huljuttelua lämpimässä vedessä.
Huopainen lähetettiin kylmänaltistuskokeisiin Tampereen yliopistolliseen keskussairaalaan. Kokeessa ihminen pannaan huoneeseen,
jonka lämpötilaa lasketaan viidellä
asteella kerrallaan.
– Vaatteet piti ottaa pois ja sormiin ja varpaisiin laitettiin johdot.
Viileässä sormeni muuttuivat ihan
valkoisiksi ja tutkijat huomaisivat
sen. Ei ollut mitään muuta vaihtoehtoa kuin tärinätauti.
Huopainen kävi sitkeästi töissä kolmisen vuotta pahojen oireiden
kanssa.
– Työmaalla kävin välillä sisällä lämmittelemässä ja jatkoin töitä.
Työkaverit eivät aina tajunneet, kai
tämä valkosormisuus oli uutta vielä

silloin. Kävin mestarillekin valittamassa, mutta ei hän siihen sanonut
oikein mitään.
Lukuisten tutkimusten jälkeen
työterveyslääkäri lopulta totesi Huopaisen työkyvyttömäksi.
– Olin ollut siinä sairaslomalla ja odottelin, koska pääsisin takaisin työhön. Oli kesäaika ja oireet olivat helpottamassa. Kun sain puhelun
työterveyslääkäriltä, että en voi enää
tehdä rakennustöitä, oli se aika kova shokki.

Kahdeksan vuoden
taistelu alkaa
Työterveyslääkärin, työterveyshoitajan, Työterveyslaitoksen ja Tampereen yliopistollisen sairaalan tutkimukset ja lausunnot eivät kuitenkaan
riittäneet vakuutusyhtiölle. Vakuutusyhtiöstä todettiin, ettei Huopaisen
työkyky ole alentunut sitä kymmentä prosenttia, jonka sairaseläkkeelle
pääsy vaatisi. Vakuutusyhtiö ehdotti
tilalle kevennettyä työtä.
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Kahdeksan vuoden taistelu oli
raskasta koko perheelle.

– Aiemmat tutkimukset eivät
painaneet yhtään mitään. Vakuutuslääkäri totesi minut kykeneväksi
työhön ilman, että edes näki minut,
Huopainen kertoo.
Skanskassa selvitettiin työnkuvan muuttamisen mahdollisuuksia.
Ainoa työ, jossa Huopainen ei altistuisi ihan niin pahasti täriseville
työkaluille, oli takuukorjaustyöt. Ne
olisivat kuitenkin olleet niin kausiluontoisia, että miehen tulotaso olisi tippunut dramaattisesti.
Vuonna 2009 vakuutusoikeuden
muutoksenhakulautakunta kuitenkin totesi, että työkyvyttömyys on
todellinen ja että Huopaiselle pitää

Kyllä tärisee
Tärinätaudille voi Työterveyslaitoksen mukaan altistua, mikäli käyttää päivän aikana 15–
30 minuuttia iskevää konetta,
30–60 minuuttia sahaavaa konetta tai yli tunnin hiovia koneita. Vaikka nykyisissä työkaluissa on tärinänvaimennus, ei
se tarkoita sitä, että niitäkään
kannattaisi käyttää ohjearvojen ylittävää aikaa.
Rakentajat altistuvat tärinälle käyttäessään erilaisia
paineilma- tai sähkökäyttöisiä
käsityökaluja kuten hiomalaikkoja, iskuporia, piikkausvasaroita ja betonitäristimiä.
Työnantajalla on velvollisuus
arvioida työntekijöiden altistumista käsiin ja kehoon kohdistuvalle tärinälle.
Työperäisten sairauksien
rekisteriin ilmoitetaan nykyään vain 10–15 tärinätautitapausta vuodessa. Todellinen
määrä on Työterveyslaitoksen
mukaan todennäköisesti moninkertainen.
Tärinän haitallisuus riippuu altistumisajasta, tärinän
voimakkuudesta, taajuudesta
ja kiihtyvyydestä. Näiden perusteella on laadittu kansainvälinen standardi, jonka mukaan tärinän ominaisuuksista
voidaan ennustaa valkosormisuusoireen esiintymistodennäköisyys.
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maksaa sataprosenttista työkyvyttömyyseläkettä takautuvasti vuodesta
2007 alkaen, jolloin tauti oli todettu. Vakuutusyhtiö kieltäytyi.
– Kela maksoi sitten minulle
vuoden ajan työkyvyttömyyseläkettä. Sitten kolmeen kuukauteen kukaan ei maksanut mitään,
kun asiaa taas selviteltiin. Sen kolmen kuukauden aikana en kertaakaan saanut kiinni henkilöä, joka
vakuutusyhtiössä käsitteli asiaani.
Onneksi siinä vaiheessa ilmoitettiin
Eterasta, että he maksavat sen väliajan. Etera on hoitanut koko ajan
asiaa moitteettomasti.
Riita työkyvyttömyyseläkkeestä ratkesi korkeimmassa oikeudessa
vasta viime vuoden lopulla. Viimeinen riideltävä asia oli eläkkeen suuruuden määrittely. Vakuutusyhtiö
halusi käyttää eläkkeen suuruuden
määrittelyssä sitä vuotta, kun taudin
ensimmäiset oireet ilmaantuivat. Se
oli vuosi, jolloin Skanskassa oli lomautuksia, ja Huopaisen vuositulot
olivat selvästi normaalia pienemmät.
– Korkeimman oikeuden päätöksessä tämä korvauksen taso säilyi. Hassua, kun minä olin vielä kaksi vuotta töissä ensimmäisten taudin
oireiden jälkeen ja paljon korkeammilla tuloilla.

Raskas matka
Kahdeksan vuotta kestänyt prosessi
kävi monessa kohdin henkisen jaksamisen päälle.
– Onneksi työterveyshuolto oli
tosi aktiivisesti mukana. Työterveyshoitajakin sanoi, että nyt ei kyllä anneta periksi. Eihän kirvesmies
voi tehdä töitä tärinätaudin kanssa.
Kaikki laitteet tärisevät, Huopainen
sanoo.
Huopainen kiittelee kovasti
myös Rakennusliiton apua pitkässä kamppailussa. Yksin ei olisi jaksanut valtavaa paperisotaakaan pyörittää.
Huopaisen mukaan prosessi oli
vaimolle ja perheelle hyvin raskas.
Vaimo on kuitenkin seissyt tiukasti
miehensä tukena.
– Se epätietoisuus siitä, kuka
maksaa, mitä ja koska, on ollut raskainta. Millä tässä eletään.
Nyt kun korkeimman oikeuden
päätös on tullut, ei siitä voi enää valittaa.
– Vähän tästä on jäänyt sellainen olo, että on tehty oikeusmurha.
Vakuutusyhtiö on etsinyt sellaisen
porsaanreiän, että tarvitsee maksaa
mahdollisimman vähän.
Onneksi normaalia arkea on
hyvä elää, sillä taudin oireetkin vähenevät vuosi vuodelta, kun ei ole
tärinän kanssa tekemisissä.
– Ei tämä nykyään elämääni hirveästi vaikuta, kunhan en kylmetä
itseäni. Urheilen, pyöräilen ja hiihdän, vaikka joskus hiihtäessä sormet
saattavat kylmettyä. Minulla on sellaiset akulla toimivat lämpöhanskatkin. Ruoholeikkuria on vaikea käyttää, koska se tärisee.
Huopainen olisi mielellään jatkanut töissä vielä 63-vuotiaaksi asti, jos vain olisi pystynyt
– Yhtään kesälomaakaan en ole
viettänyt tekemättä mitään. Aina oli
ystävillä projekteja, joita ehdin silloin tehdä.
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Rakennusliike Reponen on rakentanut Vierumäellä puutaloa telttakatoksessa. Kuva: Tuomas Palolahti.

Rakentaminen menee telttaan?
Asuntoministeri Pia Viitanen (sd.) uhkaa muuttaa rakennusmääräyksiä
niin, että rakennustöissä edellytetään aina sää- ja olosuhdesuojausta.
Esa Tuominen, teksti ja kuvat

J

outuvatko Suomen kaikki rakentajat pian tekemään tuttavuutta telttailun kanssa? Tällaisia ajatuksia heräsi yhdellä sun toisella rakentamisen ammattilaisella, kun asuntoministeri Pia
Viitanen keväällä otti puheessaan kantaa rakentamisen sääsuojaukseen.
– On käsittämätöntä, että tätä asiaa (kosteudenhallintaa sekä sää- ja olosuhdesuojausta) ei ole
rakentamisessa saatu kuntoon, ministeri jyrisi.
Viitanen on määrännyt, että kun rakentamismääräyksiä ympäristöministeriössä parhaillaan
uusitaan, edellytetään rakennustöissä jatkossa
aina sää- ja olosuhdesuojausta.
Tiivis sääsuoja syntyy, kun rakennustyömaa
sijaitsee telttakatoksen alla. Näinköhän Suomen
rakennustyömaat jatkossa alkavat muistuttaa leirintäaluetta?

”Ei välttämättä telttaa”
Ympäristöministeriön kosteus- ja hometalojen ohjelmapäällikkö Juhani Pirinen tyynnyttelee rakentajien pelkoja tai toiveita telttarakentamisesta.
– Sääsuojausta on monenlaista, joista telttakatos on yksi. Mutta totta on, että tietojeni mukaan
Ruotsissa rakennetaan huomattavasti useammin
teltassa kuin Suomessa. Näyttää siltä, että tässäkin asiassa kuljemme Ruotsin jalanjälkiä.
Telttakatoksen ohella sääsuojaus voidaan
saada aikaiseksi esimerkiksi nostamalla vesikatto
jo heti rakennusprojektin alkuvaiheessa nosturilla pilarien päälle niin, että se on paikallaan kun
alempia kerroksia vasta tehdään. Tällöin kaikki rakentaminen tapahtuisi sääsuojassa.
Teltta suojaisi vesi- ja lumisateelta sekä antaisi ehkä jonkinlaista suojaa kylmyyttä ja tuultakin vastaan. Juhani Pirisen mukaan rakentajat ovat
yleensä olleet tyytyväisiä telttakatokseen.
– Työskentelyolothan siinä ovat huomattavasti
miellyttävämmät kuin taivasalla aherrettaessa.

Rakentaminen sujuvoituu
Telttakatosta puoltaa Pirisen mielestä myös se,
että rakentaminen helpottuu, kun sääolot eivät
haittaa. Se, mikä teltan kustannuksissa hävitään,
voidaan voittaa nopeutuneessa rakentamisajassa.
Sitä paitsi kun telttakatokset yleistyvät rakentami-
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sessa, alalle tulee lisää toimijoita ja teltanrakennuskustannusten voidaan olettaa putoavan.
– Telttarakentaminen voi kuitenkin hankaloittaa esimerkiksi betonielementtitalon rungon rakentamista. Siksi suojaustavat pitää valita tapauskohtaisesti, minkä lisäksi tulee muistaa suojauksen oikea-aikaisuus.
Pirinen muistuttaa, että sääsuojaus ei sinänsä
ole uusi asia:
– Jo nykyisissä määräyksissä, jotka ovat olleet voimassa 16 vuotta, sanotaan, että rakennusosat ja materiaalit on suojattava kosteudelta. Ja jos
ne kostuvat, ne on kuivatettava heti.
– Ongelmana on ollut, että määräyksiä ei ole
läheskään aina noudatettu. Siksi kai ministeri kiinnitti tähän huomiota. Ministeriön ja rakennusteollisuuden kesken on käynnistetty neuvottelut siitä,
kuinka määräyksiä olisi uudistettava, että ne purisivat paremmin. Myös Rakennusliitto pääsee varmaankin lausumaan kantansa asiaan.
Pirisen mielestä rakentamisen kaikkien osapuolten on vakavissaan sitouduttava siihen, että jo
valmiiksi märkiä ja homeisia taloja ei rakenneta.
Siksi sääsuojauksen tasoa on nostettava. Tarpeen
vaatiessa rakentamalla vaikkapa sitten teltassa.
– Rakennusaikaisen kosteuden aiheuttamat
ongelmat ovat todellisia, eivät kuviteltuja. Vaikka
viime talvi oli vähäluminen, olen nähnyt työmailla
tilanteita kun holvin päällä on ollut 20 senttiä märkää lunta samaan aikaan kun alempana on asennettu kosteusherkkää kipsilevyä seinään. Kyllä
tällaiselle on korkea aika tehdä jotain.

Joka kolmas päivä sataa
Sääsuojaukseen ja rakennusten kosteusongelmiin
on työkseen perehtynyt Tampereen teknillisen yliopiston yliassistentti Olli Teriö. Hän muistuttaa,
että tilastojen mukaan Suomessa sataa joka kolmas päivä. Niinpä keskiverotyömaalla joudutaan
paljon tekemisiin sateen kanssa.
– Sateessa on rakennettu tuhansia vuosia. Se ei
silti tarkoita, että se on ongelmatonta, Teriö sanoo.
Jo nykyisin erityisesti korjausrakentaminen
tapahtuu usein huputettuna tai teltassa. Erityisesti
vesikatto korjataan usein telttakatoksen alla.
– Uudisrakentamisessa on tehty telttarakentamisen kokeiluja. Telttakatoksen rakentaminen kovin ison rakennustyömaan päälle ei tosin ole teknisesti helppoa. Mahdollista se on, jos raha riittää.

Olli Teriön mielestä rakennustyömaata suojaavaan
telttakatokseen on järjestettävä kunnollinen
tuuletus.

Olli Teriö on tehnyt karkean laskelman, jonka
mukaan telttakatos nostaa asuntoneliömetrin hintaa 40–50 euroa. Tällaisella hinnalla pystyttäisiin
välttämään yleisimmät rakennusaikaiset kosteusongelmat, kuten vesipesien syntyminen välipohjien ontelolaattoihin tai veden pääsy ulkoseinän
lämmöneristeisiin.
Teriön mielestä telttarakentaminen lisäisi työturvallisuutta ja parantaisi rakentamisen laatua.
Teltan avulla tapahtuvasta sääsuojauksesta ovat
olleet toistaiseksi kiinnostuneita lähinnä puutalorakentajat. Sen sijaan betonielementtipuolella telttailu ei ole herättänyt suurempaa innostusta.
Teltta toisi mukanaan myös ongelmia:
– Se pitää osata asentaa oikein, mikä ei aina
ole välttämättä helppo tehtävä. Telttaan olisi järjestettävä myös asianmukainen tuuletus, jotta sen
ilma ei ummehtuisi tai kuumenisi kesällä liikaa.
– Olen kuullut sellaisestakin tapauksesta, että
saneerauskohteen sääsuojan tuuletus oli unohdettu kesäloman ajaksi, minkä seurauksena kohde
oli läpihomehtunut.

Rakentaja 7/2014

Pilvenpiirtäjää ei tehdä teltassa
Y

IT:n alueellinen työsuojeluvaltuutettu Jussi Sakari suhtautuu
varovaisen myönteisesti telttakatokseen rakennustyömaan sääsuojauksessa. Vaikka epäilyksiäkin hänellä
on:
– Ei taida 17-kerroksisen pilvenpiirtäjän rakentaminen onnistua
teltassa.
– Omakoti- ja rivitalotyömaiden
suojaaminen telttakatoksella on sen
sijaan teknisesti paljon yksinkertaisempaa.
Sakari epäilee myös, että kunnollinen sadekatos lisää rakentamisen kustannuksia, mikä ei ole oikein
hyvä juttu, kun asunnot menevät
muutenkin heikonlaisesti kaupaksi.
– Kyllähän jo nyt rakentamista
yritetään suojata sateelta monin tavoin, vaikka parantamisen varaa
siinä varmaan on.
Tamperelaisella opiskelijaasuntolatyömaalla parhaillaan työskentelevä Jussi Sakari pitää hyvänä,
että telttakatoksessa rakentajat voisivat olla suojassa sateelta ja tuiskulta.
Sen sijaan teltassa voi tulla kuuma,
ellei tuuletusta ymmärretä järjestää.
– Jo nyt julkisivuremonttia
tehtäessä hiekkapuhaltajat joutuvat työskentelemään hupun sisällä
välillä epäinhimillisen kuumissa
oloissa.
Työsuojeluvaltuutettu Jussi Sakari varoittaa ylisäätelystä. Hän toi-

voo, että kosteudenhallinnalle ei kävisi niin kuin lämpöeristämiselle:
kun määräysten takia seinät ovat
paksuuntuneet, on se aiheuttanut ongelmia sisäilmalle.
– Nyt ei kannata ampua tykillä
kärpästä!

”Puukerrostalot pakko
tehdä teltassa”
Rakennusliikkeiden mielipiteet telttarakentamisesta hajoavat. Puurakentajat suhtautuvat huomattavasti
betonielementtirakentajia myönteisemmin telttakatoksiin.
– Puukerrostalo on oikeastaan
pakko tehdä teltassa. Toinen vaihtoehto on nostaa vesikatto heti aluksi
pystypilareiden päälle, mikä toisi
kohteeseen sääsuojan, rakennusliike Reposen toimitusjohtaja Mika
Airaksela sanoo.
Sen sijaan betonielementtikerrostalon rakentamisessa tulevat Airakselan mielestä kysymykseen
muunlaiset sääsuojat kuin telttakatos.
– Ei ole sellaista telttaa, missä
yli kymmenen tonnin painoisia betonielementtejä kantava sisänosturi pystyisi ongelmitta työskentelemään.
– Silti kosteutta olisi pystyttävä
hallitsemaan paremmin myös betonielementteihin perustuvassa rakentamisessa.

Työsuojeluvaltuutettu Jussi Sakarin
mielestä taustalla
olevan korkean
opiskelija-asuntolan suojaksi olisi
ollut todella
vaikea rakentaa
telttakatosta.

Merkillisen reilu.

Siimaleikkuri 250 W
- Runkoputken pituussäätö 80-110 cm
- Automaattinen siimansyöttö painamalla

Kelaleikkuri

Ruohonleikkuri 1300 W

- Ergonominen pehmustettu kahva
- Isot leikkuukorkeuden ja
terän säätöruuvit
- 5 terää (Itseteroittuvat )

- Pehmustettu ja taittuva kahva; helppo säilyttää
- Kantokahva
- Integroitu pikapysäytysjarru
- Johdon pidike

Leikkuuleveys:
Leikkuukorkeus:
Paino:

Leikkuuleveys:
Leikkuukorkeus:
Keruusäiliö:
Paino:

30 cm
12-44 mm
6,1 kg

236-0721

59

236-0713

79

90

33 cm
20, 40 ja 60 mm
30 l
9,5 kg

Letkukela 30 m pyörillä
Joustava ja kiertymätön ½” 30 m
puutarhaletku. Sis. hanaliittimen,
tarvittavat pikaliittimet sekä
kastelupistoolin.

79

Maan laajin varaosaketju!

Autojen varaosien, tarvikkeiden, lisävarusteiden, työkalujen ja autonhoitotuotteiden jakeluun ja asennukseen erikoistunut, itsenäisten yrittäjien
Fixus-ketju on palveluksessasi kautta maan.
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221-PR3015A

Vakiovarusteet:
Kahden siiman leikkuupää,
säilytyspidinmoduuli

3990

90

Rosterisella pumppupesällä. Sopii mm.
veden siirtoon, kasteluun yms.
(vain puhtaalle vedelle).

50

12000 r/min
25 cm
1,2 mm
2,1 kg

236-0730

Puutarhapumppu 1200 W

FGP-1200-4B

Pyörimisnopeus:
Leikkuuleveys:
Siima Ø:
Paino:

4950
fixus.fi

Tarjoukset voimassa 31.7.2014 saakka tai niin kauan kuin erää riittää.
Tuotevalikoima saattaa vaihdella myymälöittäin. Osa tuotteista vain toimitusmyyntinä.
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Kevään aurinko
kokoaa liskoja
lähekkäin.

Ulkolämpö sisällä
Sisilisko on lämpötaloudeltaan rankin matelijamme.
Se kestää kylmintä ja osaa etsiä auringon lämmittämät
paikat.
Antti Koli, teksti ja kuvat

S

isilisko ei kuole, vaikka puolet
sen ruumiinnesteistä jäätyisi.
Se kestää muutamia tunteja
kahdeksan pakkasasteen kylmyyttä.
Kevät ja kesä ovat kuitenkin talvea
mielenkiintoisempaa aikaa sisiliskon lämpötaloudessa.
Sisiliskon optimilämpötila elintoimintojen kannalta on noin 32
Celsius-astetta. Se pystyy toimimaan kylmemmässä ja kuumemmassa, mutta alle kymmenen asteen
lämpötila hidastaa sisiliskoa jo paljon ja yli 40 astetta on jo vaarallinen
kuumuus. Vaikeat lämpötilat ajavat
liskot koloihin suojaan, parempia aikoja odottelemaan.
Vaihtolämpöinen-sanasta ollaan luopumassa, koska matelijoiden ja sammakkoeläinten kehonlämpö poikkeaa liian usein ilman
lämpötilasta.
Sisiliskot imevät itseensä auringonsäteitä sekä lämpöä tummasta
alustasta, kuten kivistä tai kalliopinnoista. Toisaalta ne myös nousevat
heinille tai puunrungoille, kylmäksi
jääneen maan yläpuolelle. Liskot tulevat helposti sekä ilmaa että alustaa lämpimämmiksi. Välillä on pujahdettava varjoon jäähdyttelemään.

20

Pienet etäisyydet luonnossa voivat tarkoittaa suuria eroja lämpötilassa. Liskot osaavat valita tuulelta
suojaisen paikan kivien ja muiden
kohoumien joukosta. Auringon liikkuminen taivaankannella vaikuttaa
yhtä lailla liskon mielipaikkaan.
Vuosaaren Uutelassa eleli musta
lisko rannalla puolitoistametrisen kiven ympärillä. Aina kun sen näki, se
oli valinnut oleskelupaikkansa tuulen ja auringon suunnan mukaan.
Meren rannalla tuuli saattaa viilentää tehokkaasti, mutta yksikin kivi
luo jo riittävän suojan.

Ravinnon
kulutus vaihtelee
Optimilämpötilassa ruumiintoiminnot ovat nopeampia. Samalla ravinnon kulutus kasvaa. Lämpiminä kesinä sisiliskot ovat tukevia, kasvavat
hyvin ja poikaset kuoriutuvat vahvempina.
Lämpimässä ilmassa liskot ovat
sitkeämpiä ja nopeampia saalistajia,
ne syövät enemmän.
Kylmä ilma hidastaa elintoimintoja ja mahdollistaa pitemmän paaston. Tasalämpöiset, kuten ihmiset,
joutuvat pitkän paaston aikana suurempiin vaikeuksiin, mutta liskoilla

Emo ja poikanen
samalla rantakivellä.
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Ektoterminen elukka
Matelijoilla on samanlainen
ruumiinlämmön säätelyjärjestelmä kuin kaloilla tai sammakkoeläimillä. Ne ovat kylmäverisiä, vaihtolämpöisiä eli ektotermisiä. Ektoterminen on nykyisin
suosituin sana, se tarkoittaa ulkomaailman mukaista ruumiin
lämpötilaa, mutta siihen ikään
kuin sisältyy eläimen aktiivisuus lämpötilan säätelyssä. Ektotermiset säätelevät kehonsa
lämpötilaa käyttäytymisellään.
Suomenkielistä vastinetta en
ole kuullut, mutta ekto on ulko
ja terminen lämpö.
Rantakäärme ei syö tai pelota sisiliskoa. Keväällä ne nauttivat samasta auringosta.

Uutelan musta lisko oli hyvin varovainen. Mustat imevät lämpöä tehokkaasti,
mutta ovat samalla näkyvämpiä.

Vihertävä lisko pitkospuilla. Aurinkoa ja suojapaikkoja ainakin on tarpeeksi.

tärkeitä ravintoketjun lenkkejä.
Kesällä liskot voivat lämmitellä
aurinkoisen kiven tai puupalan alla
tai aurinkoisessa paikassa, mutta
heinikon tai muun kasvillisuuden
naamioimina. Vaskitsalla ja ahvenanmaalaisella kangaskäärmeellä
optimilämpötila on viitisen astetta
sisiliskoa alhaisempi. Ne ovatkin
elintavoiltaan paljon enemmän piilottelevia.
Kangaskäärme ja vaskitsa ovat
sileäsuomuisia ja kiiltäviä. Sisiliskolla suomut ovat pieniä, paksuja
ja iholla epätasaisesti. Ne eivät heijastele. Eläin naamioituu paremmin
ympäristöönsä ja luultavasti sisiliskon iho myös imee auringon lämpöä
tehokkaammin.

Oma alue
Hännässä on vararasvaa eli -energia. Sen putoaminen saattaa vaikuttaa
talvehtimisen onnistumiseen.

on mahdollisuus odottaa ilman lämpenemistä tai auringonpaistetta.
Matelijoilla kuluu keväällä paljon energiaa siittiöiden kypsyttelyyn. Silloin koiraat nousevat pesistä
viikon tai kaksi naaraita aikaisemmin kerätäkseen jokaisen auringonsäteen. Ne haluavat olla valmiina,
kun naarat tulevat talvipesistä.
Havaintojeni, vaan ei kirjallisuuden mukaan sisilisko osaa saman kylkien levittämisen taidon
kuin käärmeet, mikä lisää säteilyä
vastaanottavaa pinta-alaa. Sen huo-
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maa parhaiten juuri keväällä.
Aurinko paistaa avoimille paikoille. Se tarkoittaa näkyvyyttä eli
riskiä joutua nähdyksi haukan, rastaan tai muun pedon silmissä. Lisko
on taas valintatilanteessa, pitääkö
mennä piiloon kylmään vai nauttia
auringosta ja kenties tulla syödyksi.
Ihmiset miettivät energialaskun
suuruutta, pikku sisiliskoilla kysymys on vähän suuremmista asioista. Toisinaan tuntuu, että melkein
kaikki eläimet syövät sisiliskoja. Sisiliskot ovatkin runsautensa vuoksi

Elokuussa sisiliskoja näkee paljon,
esimerkiksi pitkospuilla lämmittelemässä. Yhtäkkiä ne katoavat talvehtimaan. Todennäköisesti osa menee
samoihin pesiin muiden matelijoiden kanssa. Suurin osa sisiliskoista
ei vaella, vaan etsii talvipaikan kesäiseltä alueeltaan. Sisiliskot pujahtavat heinätuppaaseen, kivenkoloon
tai lahon kannon alle koko talveksi.
Viime talvena kaverini löysi talvehtivan liskon kääntäessään laudanpalan.
Sisiliskot kestävät hyvin 3–4 asteen pakkasta, mutta kahdeksan astetta on jo liikaa. Matelijoistamme
sisiliskolla on paras kylmänkestä-

vyys. Ne tuntuvat talvehtivan paljon huolimattomammin kuin muut,
mutta selviytyvät silti. Sisilisko on
myös ainoa matelijalaji, joka esiintyy koko maassa.
Sisiliskon elinalue on parin aarin suuruinen. Sieltä löytyy kesän
paistattelupaikka, saaliseläimet,
suojapaikat, parittelukumppanit keväällä ja myös talvehtimissuoja.
Vuorokausirytmi on selkeä, auringosta ja lämmöstä riippuvainen.
Illasta aamuun sisiliskot piilottelevat. Aamun lämmettyä ne paistattelevat itsensä lämpimiksi aloittaakseen saalistuksen ja muut puuhat. Saalistus on jaksoittaista, ohjelmassa on paljon paikallaanoloa ja
lämmittelyä.
Illalla liskoja on taas paljon näkyvissä, vaikka puun rungoilla tai
kivillä viimeisiä auringonsäteitä
pyydystämässä. Sateisina tai pilvisinä päivinä liskojen näkeminen on
harvinaista. Myöskään liian kuumana päivänä ei sisiliskoja kannata
lähteä etsimään.
Liskon tarkkaileminen, pyrkimys hitaaseen ymmärtämiseen lämpötilan, auringon ja energian näkökulmasta, opettaa paljon luonnon
toiminnasta. Sisiliskon käyttäytyminen ei ole vain sen omista ideoista
kiinni. Ennen kaikkea se on jatkuvaa
vuorovaikutusta ympäristön kanssa.
Nykypäivää katselemalla voi jopa
kuvitella historiaa eli sisiliskojen kehittymistä ja sopeutumista ympäröivään luontoon.
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Lentopallossa ei vältytty loukkaantumisilta,
vaikka peli sujui leppoisasti.
< Urheiluseurojen aktiivit mahdollistivat
kesäkisojen jouhevan sujumisen.
< Lapset pääsivät myös kirmailemaan juokusradalla.

Pieni tihkusade paransi kalansaaliita
ainakin parillakymmenellä grammalla
jokaisen kilpailijan saalispussissa.
< Tapio Knuuttila oli muurareiden
kesäkisojen pääorganisaattori.

Muurarit kisasivat Vantaalla
Muurareiden kesäpäivien
viettäjillä oli tuuria
matkassa. Viikon ainoa
poutapäivä sattui juuri
kisalauantaille.
Jukka Nissinen

S

adesää ei pahemmin haitannut
muurareiden kesäpäivien jatkoakaan kesäkuun viimeisenä
viikonloppuna, sillä sunnuntain ainoa ulkolaji oli ongintakisat Vantaanjoella. Aamun kevyen tihkusateen pystyi välttämään saalistamalla
kalaa Ylästön sillan alla.
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Kesäpäivien järjestysvuorossa
oli tällä kertaa Helsingin muurareiden osasto 601. Pääkaupunkiseudulla tietotekniikka ja tarinan kertaamiskyky on oltava hanskassa,
muuten viikonlopputapahtumaa ei
saa järjestymään.
– Järjestelyissä on riittänyt puuhaa. Olen saanut soitella urheiluseuroja läpi, että saamme ihmisiä tänne
kentälle, osasto 601:n urheiluvastaava Tapio Knuuttila kertoo.
Myyrmäen kentällä oli esimerkiksi muodostelmaluistelujoukkue Musketeersin aktiivit pitämässä
kahvipuffettia kisakansalle. Pelkillä
osaston omilla aktiiveilla ei urheilukisoja olisi pystytty viemään läpi
sillä jouhevuudella, mihin urheiluse-

urojen väellä pystyttiin. Mukana järjestelytouhuissa oli myös Helsingin
muurareiden perheenjäseniä.
– Vantaalla urheilupaikkojen varaus tehdään kesäaikaan pelkästään
netin kautta. Etenkin sunnuntain
lentopallo-ottelun järjestämisessä
oli oma vääntönsä, Knuuttila toteaa.
Lauantain illallistilaisuus ja
neuvottelukokous sekä sunnuntain
loppubanketti pidettiin Vantaan Flamingossa.
– Kun maakunnassa soitat Hilkan hotelliin, saat asiat selvitettyä
kerralla hotellin Hilkalle. Kun soitat
Sokos Hotelli Flamingoon, puhelu
ohjautuu valtakunnalliseen myyntipalvelukeskukseen. Asioista joutuu
keskustelemaan eri ihmisten kanssa

ja silloin syntyy helposti sekaannuksia, Knuuttila vertaa ketjuhotellin ja
perhehotellin eroja.
Järjestelykiireistä huolimatta
Tapio Knuuttila ehti osallistua toimikuntaviestiin, kuulantyöntöön
sekä jalkapallo- että lentopalloturnaukseen. Järjestelijän rooli vei sen
verran aikaa, että muutama laji oli
pakko jättää väliin.

Yhdessä puuhastelua
ja kokemusten vaihtoa
Knuuttila on ollut Helsingin muurariosaston jäsen vuodesta 1987 lähtien. Aktiivisemmin osastotoiminnassa Tapio Knuuttila on pyörinyt
mukana puolenkymmentä vuotta.
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Muurarien kesäpäivien tulokset
Jalkapallo
Helsinki–Tampere

8–0

Lentopallo
1. Kuopio, os. 91
2.Tampere, os. 608
3. Helsinki, os. 601
Juoksulajit

Tikanheitto on hermoja ja tarkkuutta vaativa laji.

4,46
2,82

Pojat, alle 10-v.
Joa Parman, os. 601
Jimi Sainio, os. 601
Rasmus Sainio, os. 601

7´75
9´25
9,93

Naiset
Tuula Vimpeli, os. 608
Taina Tuominen, os. 603
Kaija Raita, os. 91

6,04
5,78
5,67

Naiset, yli 40-v. 60m
Tuula Koskinen, os. 29

13´90

Miehet, yleinen
Ville Hämäläinen, os. 91

9,86

Miehet, yli 40-v.
Tapio Knuutila, os. 601
Tuomo Hämäläinen, os. 91
Marko Wallenius, os. 601

8,67
8,52
8,48

Miehet, yli 50-v.
Ville Saukko, os. 601
Kari Lång, os. 604
Ari Nieminen, os. 608

9,05
8,32
7,63

Miehet, yli 60-v.
Erkki Ojala, os. 608
Keijo Rauhala, os. 623
Lauri Reinikka, os. 604

7,91
5,64
6,36

8´87
9´06

10´46
13´09
21´53

Yleinen sarja, 1 000 metriä
Marko Wallenius, os. 601 3´41´65
Ville Hämäläinen, os. 91 4´01´31
Veli-Matti Vimpeli, os. 608 4´29´46
Toimikuntaviesti
1. osasto 601
30´59
Marko Wallenius, Ville Hämäläinen, Timo Tuominen (603), Tapio
Knuutila
2. osasto 608
32´96
Ari Nieminen, Erkki Ojala, VeliMatti Vimpeli, Jouko Kannusmäki

– Ensimmäinen muuraritapaaminen, jossa olin mukana, oli vuonna
1988. Alkuun osallistuin kesä- ja talvipäiville paljonkin, mutta sitten tuli
välivuosia. Kaiken kaikkiaan olen
osallistunut toistakymmentä kertaa
muuraritapaamisiin, Knuuttila laskeskelee.
Vaikka kesäpäivien osallistujista merkittävä joukko on eläkeläisiä, Knuuttilan mielestä tapahtumalla on annettavaa myös palkkatöissä oleville.
– Yhteisöllisyys on tärkeää, on
kiva touhuta porukassa kaikenlaista.
Saamme tällä tavalla ihmiset liikkeelle eri puolelta Suomea ja tutus-
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tumaan toisiinsa.
– Voimme myös keskustella
siitä, mitä ympäri maata tapahtuu
työrintamalla.
Rapparin hommiin Knuuttila
on saanut myös hyviä vinkkejä kollegoilta. Etenkin laastipuolella uusia
materiaaleja tulee vastaan yhä useammin.
– Aikoinaan käytössä oli kahta
eri laastia. Nyt on kymmeneltä valmistajalta useita erilaisia laasteja.
On hyvä vertailla ja kysellä vinkkejä muilta ammattilaisilta, Helsingin Rakennus-Investillä työskentelevä Knuuttila sanoo.

29,56
28,12
25,62

Kuulantyöntö
Tytöt
Paula Vimpeli, os. 608
Wilma Wallenius, os. 601

Miehet, yli 60-v. 60m
Erkki Ojala, os. 608
Jouko Eerola, os. 604
Keijo Rauhala, os. 623

...ja kuulaa työnnettiin.

Miehet, yli 50-v.
Timo Tuominen, os. 603
Ville Saukko, os. 601
Jouko Eerola, os. 604
8´37
8´37
9´62

Miehet, yli 50-v. 60m
Timo Tuominen, os. 603
9´21
Pentti Heino, os. 29
10´62
Jouko Kannusmäki, os. 608 10´62

Saapasta heitettiin...

37,31
32,54
28,31

Tytöt, alle 10-v.
Emmi Kankkunen, os. 601
Wilma Wallenius, os. 601
Nea Kankkunen, os. 601

Miehet, yli 40-v. 60m
Marko Wallenius, os. 601
Veli-Matti Vimpeli, os. 608

Pallo on taas tamperelaisten maalissa.

Miehet, yleinen
Tomi Saukko, os. 601
Ville Hämäläinen, os. 91
Tuomo Hämäläinen, os. 91

Kävelylajit
Naiset, yli 50-v.
Marjatta Myyry, os. 623
Riitta Tommola 606
Kaija Raita, os. 91

3´01´56
3´02´68
3´14´56

Kävely
Miehet, yli 60-v.
Tapio Wallenius, os. 601
Harri Raita, os. 91
Jouko Eerola, os. 604

2´19´34
2´30´46
2´55´71

Saappaanheitto
Tytöt
Paula Vimpeli, os. 608
Wilma Wallenius, os. 601

10,73
8,39

Pojat
Julius Saukko, os. 601

2,35

Naiset, yleinen
Raija Vimpeli, os. 608

12,94

Naiset, yli 40-v.
Tuula Vimpeli, os. 608
Irja Tukiainen, os. 623
Kaija Raita, os. 91

17,26
17,01
16,95

Tikanheitto
Tytöt, alle 16-v.
Paula Vimpeli, os. 608
Wilma Wallenius, os. 601

12
8

Naiset, yleinen
Taina Tuominen, os. 603
Marjatta Myyry, os. 623
Tuula Koskinen, os. 29

30
22
19

Naiset, yli 60-v.
Maija Eerola, os. 604
Seija Ojala, os. 29
Raija Mäenpää, os. 603
(uusintakierros)

31
24
32

Miehet, yleinen
Veli-Matti Vimpeli, os. 608
Jouko Kannusmäki, os. 608
Markku Kannusmäki, os. 608

35
29
28

Miehet, yli 60-v.
Jaakko Pohjola, os. 603
Erkki Ojala, os. 608
Keijo Rauhala, os. 623

37
34
25

Onkikilpailu
Naiset
Kaija Raita, os. 91

83 g

Miehet, yleinen
Tuomo Hämäläinen, os. 91
Harri Martikainen, os. 601

95 g
38 g

Miehet, yli 50-v.
Harri Raita, os. 91
Jouko Eerola, os. 604

85 g
28 g
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Yleislakko Espanjassa vuonna 2012. Mielenosoituksen organisoivat maan suurimmat ammattiliitot protestina uuden hallituksen työelämäreformille.
Lakko-oikeus on Espanjassa perustuslaillinen oikeus.

Kansainvälisellä
työlainsäädännöllä on väliä
Hampurissa pohdittiin
työntekijöiden oikeuksia
yhä kansainvälisemmässä
maailmassa.
Johanna Hellsten, teksti

M

itä tapahtuu työntekijöi
den osallistumismahdolli
suuksille yritysten toimin
taan ja työehtosopimuksille globa
lisoituvassa maailmassa? Tutkijat
etsivät tähän kysymykseen vastauk
sia toukokuussa Saksan Hampurissa
järjestetyssä seminaarissa. Organi
soijana toimi Helsingin yliopiston
yhteydessä toimiva Finnish Center
of Chinese Law and Chinese Legal
Culture, joka on keskittynyt vertaile
maan kiinalaista ja suomalaista työ
oikeutta. Seminaarissa puhui lain
säädännön tutkijoita ympäri Eu
rooppaa sekä tietysti Kiinasta.
– Työoikeus on kahden lainsää
dännön kenttä; julkisen ja yksityisen.
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Eri maissa markkinoilla moni asia
on joko yksityisesti sovittu tai sitten
valtion hallinnoimaa. Työmarkkinat
yhdistävät nämä kaksi puolta ja kol
mas laji syntyy – työmarkkinaosa
puolten keskinäiset sopimukset, pro
fessori Jurgen Basedow tilaisuutta
isännöivästä Max Planck instituu
tista sanoi.
Basedowin mukaan eri maiden
työoikeutta vertailevalle tutkimuk
selle on nyt selvä tilaus, sillä glo
balisaation myötä työntekijöiden ja
työnantajien suhteet venyvät maiden
rajojen yli.

Vaikutusmahdollisuudet
yrityksissä vaihtelevat
Professori Robbert van het Kaar
Amsterdamin yliopistolta on tehnyt
vertailevaa tutkimusta siitä, millä ta
voin työntekijät eri EUmaissa voi
vat vaikuttaa yrityksissä tehtäviin
päätöksiin.
– Työntekijöiden osallistuminen
riippuu maan historiasta. Esimer

kiksi ItäEuroopassa on hyvin eri
lainen suhde ammattiliittoihin kuin
Saksassa tai Suomessa.
Van het Kaarin mukaan useim
missa EUmaissa työntekijöitä edus
tavat ammattiliitot. Tosin on myös
maita, joissa työntekijöillä on edus
tus yritysneuvostossa. Niissä edus
tus voi tapahtua ammattiliittojen
kautta, mutta edustajat voidaan va
lita myös suorilla vaaleilla.
Pääosin työntekijäpuoli pääsee
osallistumaan päätöksiin, jotka kos
kettavat yrityksen strategiaa silloin,
kun sillä on merkittävää vaikutusta
työntekijöihin. Myös palkkaasiat ja
erilaiset sosiaaliset järjestelyt kuten
työajat voivat olla yritysneuvostojen
neuvoteltavissa, vaikkakin useim
min näistä asioista sopivat ammat
tiliitot.
Työntekijöiden oikeudet saada
tietoa yrityksen toiminnasta myös
vaihtelevat maittain EU:n sisällä.
Monesti tiedonsaantioikeutta on
rajoitettu, koska katsotaan, että se
voisi vahingoittaa yritystä. Tämä

Ulla Liukkunen on pöyristynyt siitä,
että EU-tuomioistuimen päätöksissä
taloudelliset vapaudet ovat
korostuneet ihmisoikeuksien
kustannuksella.

koskettaa erityisesti pörssiyhtiöitä.
– Toisaalta kun puhutaan siitä,
että työntekijöitä pitää konsultoida
isoissa päätöksissä, niin onko se to
dellista, jos työntekijäpuoli ei saa
riittävästi tietoa ja riittävän aikaisin,
van het Kaar kysyi.
Van het Kaarin omassa koti
maassa, Hollannissa, yritysneuvosto
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Pieniä askelia

Kiinasta puuttuu kansallinen lainsäädäntö työntekijöiden osallistumisesta
yrityksissä tehtäviin päätöksiin.
Johanna Hellsten, teksti

E

nnen Kiinan 1990luvulla tehtyjä talous
uudistuksia valtioomisteisissa yrityk
sissä toimi aina niin sanottu työläisneuvosto,
joka osallistui vahvasti yrityksissä tehtäviin
päätöksiin.
– Koska valtionyhtiöiden pääjohtajilla
oli hyvin itsenäinen valtaasema, oli työläis
neuvostolla myös rooli yritysjohdon valvo
misessa, sillä yrityksillä ei ollut esimerkiksi
hallituksia, apulaisprofessori Xie Zengyi
Kiinan sosiaalitieteiden akatemian lakiins
tituutista kertoi.
Osana maan valtavia talouden vapaut
tamiseen tähdänneitä lakimuutoksia vuonna
2005 poisti yrityslainsäädännöstä työläisneu
vostojen pakollisuuden yritysten hallinnossa.
– Työläisneuvostojen käyttämisestä
tuli siis vapaaehtoista yrityksille. Joillakin
alueilla, kuten Henanin provinssisa, tehtiin
kuitenkin paikallista lainsäädäntöä, jossa vaa
ditaan enemmän työntekijöiden osallistumista
kuin yrityslainsäädäntö, Xie sanoi.
Vuonna 2007 työläisneuvosto oli
148 000 valtionyrityksessä ja 709 000 yksi
tyisessä yrityksessä. Määrä ei päätä huimaa,

voi jopa torpata yrityskaupan, mikäli
se katsoo, että päätöksiä ei ole tehty
järkevästi.
Työntekijöiden osallistumis
mahdollisuudet vaihtelevat paljon
myös yrityskoon mukaan. Mitä pie
nempi yritys, sen epätodennäköi
sempää, että sillä olisi yritysneu
vosto. Sektoreilla, joilla on paljon
tilapäistä työvoimaa, on myös har
vinaisempaa, että työntekijät pääsi
sivät osallistumaan päätöksiin.
– Tulevaisuudesta voi sanoa,
että globalisaatio muodostaa täs
säkin riskin; pääomat ovat jossain
muualla kuin Euroopassa, jolloin
eurooppalaisilla työntekijöillä on
aika heikot mahdollisuudet vaikut
taa yritysten toimintaan.

Lakko- ja
vaikutusoikeudet uhattuna?
Frankfurtin Goetheyliopiston pro
fessorin, tohtori Bernd Waasin mu
kaan pääosassa Eurooppaa työnteki
jöiden lakkooikeus on taattu perus
tuslaissa, vaikka oikeuden laajuus
ja sisältö vaihteleekin maittain. Nyt
näyttäisi kuitenkin siltä, että tämä
oikeus on uhattuna.
– EUtuomioistuin on otta
nut erikoisia kantoja viime vuosina
työntekijöiden oikeuteen järjestäy
tyä ja lakkoilla, kansainvälisen yksi
tyisoikeuden ja oikeusvertailun pro
fessori Ulla Liukkunen totesi.
Liukkunen oli huolissaan siitä,
että sekä ILO:n järjestäytymis ja
lakkooikeutta koskeva kohta sekä
oikeus perustaa ammattiyhdistyk
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sillä Kiinassa toimii 40,6 miljoonaa yksityi
sessä omistuksessa olevaa yritystä. Sellaisista
yrityksistä, joissa on ammattiliitto, yli 80 pro
sentissa on myös työläisneuvosto.

Mikä on työläisten rooli?
– Vaikka Kiinassa tällä hetkellä käydäänkin
väittelyä siitä, onko työntekijöiden osallistu
minen yritysten päätöksentekoon pelkästään
hyvä asia, pidetään tätä osallistumista kuiten
kin ainakin teoriassa positiivisena asiana, Xie
totesi.
Työntekijöiden osallistumisella on kat
sottu olevan rooli järkevän päätöksenteon ja
hyvän hallinnon edistäjänä.
– Toiseksi, työntekijöiden osallistumi
sella katostaan olevan tärkeä rooli työnteki
jöiden demokraattisten oikeuksien suojeli
jana. Kolmanneksi, sillä voidaan varmistaa
työmarkkinaosapuolten keskinäisten suhtei
den harmonisuus, hän jatkoi.
Niissä yrityksissä, joissa työläisneuvosto
toimii, se hyväksyy työehtosopimukset, neu
vottelee yrityksen johdon kanssa sellaisista
suurista päätöksistä, jotka vaikuttavat työnte
kijöihin ja valvoo työlainsäädännön noudat

siä ja liittyä niihin etujensa puolus
tamiseksi kohta, YK:n ihmisoikeus
sopimus, EU:n perussopimus ja Eu
roopan ihmisoikeustuomioistuimen
oikeuskäytännöt ovat joutuneet pa
rissa kohtaa taloudellisien oikeuk
sien jyräämiksi.
Sekä ruotsalaisessa Laval
tapauksessa että suomalaisessa Vi
king Linen tapauksessa joutuivat
vastakkain EU:n perusoikeus elin
keinovapauteen ja työntekijöiden oi
keudet lakkoon.
– EUtuomioistuin pani näissä
tapauksissa enemmän painoarvoa
taloudelliselle vapaudelle. Lakko
ei siis saa rajoittaa taloudellista va
pautta. Ihmisoikeuksilla pyyhittiin
pöytää, Liukkunen toteaa.
Lavaljutussa oli kyse siitä,
onko Ruotsin rakennusliitolla oi
keus vaatia maahan vuokratyönte
kijöitä lähettänyttä latvialaista La
val un partneri yritystä noudatta
maan ruotsalaisia alan työehtoja ja
onko liitolla myös työtaistelutoimin
tehostaa vaatimuksiaan. EUtuo
mioistuimen mukaan tätä oikeutta
ei ole.
Viking Linen tapauksessa ky
seessä oli laivojen liputus Viroon,
jolloin palkkoja olisi voitu laskea.
EUtuomioistuin tunnusti päätök
sessään sinällään lakkooikeuden,
mutta rajasi sitä merkittävällä ta
valla.
– ILO ei ole hyväksynyt näitä
EUtuomioistuimen päätöksiä. Mitä
pidemmälle globalisaatio etenee,
sitä useammin näitä tapauksia voi
tulla, Liukkunen sanoo.

tamista. Pääosin työntekijät valitsevat suo
raan työläisneuvoston jäsenet, joiden määrä
riippuu työntekijöiden määrästä.

Lainsäädäntö laahaa perässä
Xien mukaan Kiinan tämänhetkinen yritys
lainsäädäntö pitäisi yhtenäistää kansallisesti
niiltä osin, kun se koskee työntekijöiden osal
listumista.
– Lainsäädäntöä on vanhentunutta ja sitä
pitäisi myös muuttaa. Myös ammattiliittojen
ja työläisneuvostojen suhdetta tulisi selkeyt
tää lainsäädännössä. Ammattiliitoilla on kui
tenkin enemmän painostava rooli, työläisneu
vostojen toimintatapa on rauhanomaisempi,
Xie totesi.
Xie pitää ammattiliittoja ja yrityksiä
tasaarvoisina toimijoina, työläisneuvoston
rooli on puhtaasti yrityksen sisäinen. Hän
pitää kuitenkin hyvänä asiana säilyttää am
mattiliittojen ja neuvostojen suhde läheisenä,
vaikka niiden eroa tulisikin selkeyttää.
– Myös lakien toteutumisen käytännön
valvontaan tulisi kiinnittää huomiota. Tällä
hetkellä yritys, joka ei noudata lakia, joutuu
hyvin harvoin siitä vastuuseen.

Who the
is
Dustcontrol?
Nähdään FinnBUILD-messuilla 1.-3.10
Tiedätkö nimen Dustcontrol?
Onneksi olkoon!
Se tarkoittaa sitä, että olet
ammattilainen, joka asettaa kovat
vaatimukset pölynpoistolaitteille. Me
Dustcontrolilla olemme työskennelleet
pölynhallinnan eteen jo yli 40 vuotta
ja tiedämme lähes kaiken pölystä. Siksi
kaikki Dustcontrolin rakennusimurit ja
ilmanpuhdistimet ovat varustettu HEPA
H13 suodattimilla, jotka suodattavat
myös kaikkein pienimmätkin ja
vaarallisimmat hiukkaset.
Välitä keuhkoistasi - valitse Dustcontrol.
DC 3900 L Twin
Varustettu
esierottimella

Dustcontrol Fin Oy, Puhelin 09-682 4330, www.dustcontrol.fi
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PALLISTI I
ja JALLIST

20 000 000 ruplaa maksoi
Petri Kontiolalle tuore
häippäisy Venäjältä. Tosin
sen ollessa 430 000 euroa
hinta ei nyt niin hävytön,
kun KHL:sta NHL:aan
lähti. Tyhjätaskuksi kun
ei taida jäädä. Kuva:
Compic/Pekka Sipola.

Lätkän pudotuspelit
käynnissä
Pallisti: Idän suunnassa jääkiekon pudotuspelit
ovat alkaneet ennen aikojaan. Ukrainan Donetsk
ei pelaa sotatilan takia KHL:ssa ollenkaan. Prahasta ynnä Moskovasta on lähtenyt seura pois sarjasta. Ruplat kun eivät riitä.
Jallisti: Toisaalla seuroilla ei ole varaa maksaa pelaajiensa palkkoja laisinkaan. Törkyisen
suuriahan ne ovat, mutta kohtuullista olisi, että

Frisbeegolf on
pinnalla

Pallisti: Joko sinä olet löytänyt frisbeegolfin ihmeellisen maailman?
Kiekkojen koriin heittely on ollut
pitkään pinnalla.
Jallisti: Kyllä itse olen, mutta ei
oikein löydy kiekkoja, jotka kelluisivat pinnalla. Kun oma kotiratani varrella on pieni lampi, niin draiveri uppoa helposti jortsuun.
Pallisti: Harmillista. Mutta draiverit, putterit ja muut ovat tosiaan
normaalisettiä kuin siinä porvarillisemmassa golfissa.
Jallisti: Mutta ei tarvitse frisbeegolffaajan ostaa osaketta tai mällätä rahaa varusteisiin. Radoille pääsee yleensä ilmaiseksi tai sellaisen
voi tehdä itse vaikka mökille, kunhan korit hommaa. Suosittelen.
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luvatusta pidetään kiinni.
Pallisti: KHL-seurat eivät suinkaan ole ainoita ongelmapesäkkeitä. Esimerkiksi futiksen puolella Real Madridilla on puoli miljardia euroa velkaa, mutta samaan aikaan sen taloudenpitoa on
kehuttu erinomaiseksi. Lisäksi brittien Valioliigan monet seurat pysyvät pystyssä Venäjältä tai
Arabian niemimaalta tulevilla öljyrahoilla, miljar-

döörien leikkikaluja kun usein ovat.
Jallisti: Valioliigan pitää pystyssä maailman
kallein televisiosopimus, mutta itänaapurin lätkäliigan vain paikallisten valtionyhtiöiden into.
Tosin Venäjällä pitää tarjota sirkushuveja, mutta
kansa ei niin katsomoihin eksy. Katsojia oli viime kaudella keskimäärin reilut 6 000 per ottelu.

Proteeseilla kohti Kuin kaksi
leivätöntä pöytää urheilijamarjaa

Pallisti: Katoavaista on vammaisurheilijan kunnia. Kun supertähdeksi
nousee, tolkku katoaa.
Jallisti: Tai sitten ei, kun keinotekoisilla kintuilla Lontoon olympialaisiin yltänyt Oscar Pistorius
oli nähtävästi järjissään ampuessaan tyttöystävänsä. Asiantuntijoiden mielipide.
Pallisti: Proteeseilla ei pääse vankilasta karkuun, jos Pistorius
tuomion saa. Vuoden takaisesta ystävänpäivästä tuli lohduton.
Jallisti: Ei taida Pistorius päästä
enää maailmaa hämmentämään hiilikuituproteeseillaan. Maailman nopein jalaton mies syntyi ilman pohjeluitaan, mutta nykyteoilla ei hän
sympatiaa saa. Päinvastoin.

Pallisti: Kärppien lätkätehohyökkääjä Juhamatti Aaltonen ja Saksan futismaajoukkueen tähti Mesut
Özil ovat kuin kaksi marjaa pärstävärkkiensä osalta.
Jallisti: Öziliä kyllä verrataan
myös ulkoasullisesti mykkäfilmin
supernäyttelijä Buster Keatoniin,
joka kivikasvoisuudestaan huolimatta sai monet aikoinaan nauramaan.
Pallisti: Tosin Özil on saanut
osakseen filmaussyytteitä futiksen
MM-kisoista. Joten filmitähtivertaus on ainakin puolittain oikeutettu.
Jallisti: Oikeasti jo ilmavirrasta
lentelevät pelaajat eivät teatterikouluun pääsisi vastakkaisista puheista
huolimatta. Näyttelijöiden kun pitää
olla vakuuttavia.

Iskevä vitsi?
Pallisti: Puruguay on Etelä-Amerikan terävähampaisin joukkue. Tällaisia kaskuja puujalkahuumorin ystävät ovat viljelleet maalitykki Luis
Suarezin tempun jälkeen.
Jallisti: Netti täyttyi saman tien
hassuttelukuvista. Esimerkiksi Suarezista haukkaamassa kovaa pelikieltokakkua. Nämä eivät toki enää
pure huumorin tylsyttyä.
Pallisti: Osataan sitä vääntää
vitsiä maalinteosta. Kun esimerkiksi saksalainen hyökkääjä pohdiskeli
ennen MM-maaliennätyksiään, että
”I am so Klose!”
Jallisti: Tai sitten Suarezin harjoituskenttä on pururata. Ja kun
muut pitivät Brasilian kisoissa juomataukoja, oli hänellä lounastauko.
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Auf wiedersehen, pet!

Berliinissä riitti
rakennustyömaita.

Työelämän asiantuntijat tekivät ay-johtajille tiukkoja
kysymyksiä Berliinissä.
Timo Kuvaja, teksti ja kuvat

R

akennusliiton työelämän asiantuntijatutkinnon 16. kurssi teki
tutkintoon kuuluvan opintomatkansa Berliiniin.
Ohjelmaamme kuului vierailu
paikallisessa ammattiliitossa ja IG
Baun kansainvälisistä suhteista vastaava johtaja Frank Schmidt-Hullmann oli lupautunut kertomaan
Saksan tilanteesta.
IG Bau (Bauen – Agrar – Umwelt) on neljänneksi suurin teollisuusalojen ammattiliitto Saksassa,
jäseniä sillä on 350 000. Rakennusalan työntekijöiden lisäksi liittoon
kuuluvat muun muassa insinöörit,
siivoojat, puutarhurit ja maataloustyöntekijät. Kyseessä on siis ammatilliselta pohjaltaan kokoomaliitto, johon rakennustyöväen osalta
kuuluvat kaikki rakennustyömailla
työskentelevät. Liitosta puuttuvat
sähkö- ja putkimiehet, jotka ovat
taas maan suurimman, kahden miljoonan jäsenen IG Metallin jäseniä.
Aiemmin työntekijöiden edunvalvonnassa käytettiin yritysneuvostoja, jotka osaltaan korvasivat
meikäläisen luottamusmiesjärjestelmän. Järjestelmä oli suunniteltu
suurille ja keskisuurille firmoille ja
se on nyttemmin menettänyt merkitystään. Britannian esimerkin mukainen uusliberalistinen politiikka
on huonontanut työntekijän asemaa
1980-luvulta lähtien ja 1990-luvun
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eurooppalaisten työmarkkinoiden
avaaminen on heikentänyt sitä entisestään.

Yhdentyvän Euroopan
yhteiset ongelmat
Rakennusalan työttömyystilanteesta
Saksassa on tuskin kenelläkään selkeitä lukuja, alalla on ollut perinteisesti kausiluonteisuudesta johtuen
korkea työttömyys. Koko maassa
arvioidaan virallisten tilastojen mukaan olevan kolme miljoonaa työtöntä, ammattiliittojen arvioiden
mukaan työttömiä on kuitenkin viisi
miljoonaa.
– Kaikki työntekijät ja työttömät eivät näy tilastoissa, SchmidtHullmann kertoo.
Työllisyyden parantamiseksi
luotujen minitöiden avulla on saatu
tilastoja kaunisteltua, mutta se on
johtanut myös siihen, että ihmiset
eivät tule palkallaan toimeen. Työehtosopimukset eivät Saksassa ole
yleissitovia. Yksi harvoja positiivisia asioita Saksan sopimusjärjestelmässä on, että IG Bau on saanut neuvoteltua rakennus- ja siivousalan jäsenilleen vähimmäispalkat; Itä-Saksassa 10,50 euroa tunnilta ja lännessä 11,10 euroa tunnilta.
Schmidt-Hullmannin mukaan
tosin Länsi-Saksan puolella käytännön tuntipalkat ovat kuitenkin ammattiliiton jäsenillä 15–18 euroa
tunnille, mikä alkaa olla kohtuul-

Hyvä kuva IG Baun Frank Schmidt-Hullmannista (vas.), mukana myös
Siikarantaa.

linen summa jo suomalaisittainkin
ajatellen.
Vasemmistopuolueet ovat ajamassa 8,50 euron minimituntipalkkaa kaikille. Tämä kampanja näkyi
ympäri kaupunkia.
Eläkeikä on nostettu 67 vuoteen, joka on varsinkin rakentajille
katkera paikka, kun yhdeksän kymmenestä ei jaksa eläkkeeseen saakka
muutenkaan. Eläkelait ovat vielä
menossa uudelleen poliittiseen käsittelyyn ja Schmidt-Hullmann kertoo ammattiliittojen lobbaavan voimakkaasti sellaisen mallin puolesta,

jossa työhistoria huomioitaisiin ja
45 työvuoden jälkeen eläkkeelle
pääsisi 63-vuotiaana.

Rakentajien määrä
on puolittunut
Teollisten työpaikkojen väheneminen näkyy myös rakennuksilla,
missä 1990-luvulla työskenteli vielä
1,4 miljoonaa työntekijää, nyt enää
700 000. Olisin odottanut SchmidtHullmannilta tiukempaa kommentointia ulkomaisesta työvoimasta,
mutta hän suhtautui asiaan viileän
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Rakennustyömaiden montuista pumpattiin pohjavettä järeän näköisten
putkistojen kautta.

asiallisesti. Ulkomaista työvoimaa
on rakennusalalla kymmenisen prosenttia ja Schmidt-Hullmannin mukaan ulkomaalaiset liittyvät mielellään ammattiliittoon.
Suomessa on mielikuva, että
turkkilaiset työntekijät olisivat vallanneet Saksan työmarkkinat.
Schmidt-Hullmann totesi merkittävän osan turkkilaistaustaisista työntekijöistä olevan jo toisen tai kolmannen polven saksalaisia.
Nuorten koulutuksessa rakennusalan töihin ovat alan yritykset mukana tukemassa ja järjestämässä koulutusta. Lisäksi jo koulu-

Historiallinen Berliinin muuri oli myös tattilaisille pakollinen vierailukohde.

tusaika huomioidaan eläkkeeseen.
Toivotaan, että edes tämä houkuttelisi kouluttautumaan alalle, kun
Saksassa on kuitenkin 1,5 miljoonaa nuorta vailla työtä tai koulutuspaikkaa. Yleiseurooppalainen ilmiö
tämäkin.

Pakolliset nähtävyydet
Saksa on monien muiden Keski-Euroopan maiden tapaan historiansa
kyllästämä ja toisen maailmansodan
varjo lepää suurkaupungin yllä. Kaikkien hyvin tuntemien syiden johdosta
sodasta johtuva syyllisyys on ehkä

raskaimmin langennut juuri Saksan
ja sen jaetun pääkaupungin ylle.
Vierailut murhattujen juutalaisten museossa, Berliinin valtauksessa
menehtyneiden neuvostosotilaiden
muistomerkillä ja muurin aikaisen
tarkastuspisteen Check Point Charlien Black Box -museossa saivat pohtimaan maailmanhistorian ja koko ihmiskunnan mielettömyyttä. Idän ja
lännen erottava muuri oli olemassa
elinaikanamme. Vielä 1980-luvun
lopulla ammuttiin kaksi nuorta, jotka
yrittivät uida rajan yli.
Vielä kauemmas historiaan ulottuva Branderburgin portti oli myös

ehtinyt nähdä osansa koko Euroopan
historiasta ja idän puolella sijainnut
tv-torni tarjosi taas mahtavat näkymät ympäri Berliiniä. Rakennusalan
ammattilaisten huomion kiinnittivät
kaupunkimaisemaa koristavat nostokurjet, joita yleiseurooppalaisista
taantumapuheista huolimatta tuntui
riittävän.
Huomio kiinnittyi myös siellä
täällä ympäri kaupunkia katujen
yläpuolelle nostetut punaiset ja siniset putket, joilla johdettiin rakennustyömaiden monttuvaiheen pohjavedet jokeen. Käytäntöä pidettiin suomalaista tehokkaampana.

Meitä voit kutsua
pilkun viilaajiksi!
Meiltä saat tutkitusti erinomaista palvelua*. Haluamme pilkulleen vaalia etujasi, kaikki lasketaan.
Turvasta saat nyt uutena asiakkaana juuri oikein
mitoitetun ja asiantuntevasti laaditun kotivakuutuksen kampanjahintaan -20 % ensimmäisen
vuoden vakuutusmaksusta. Sen lisäksi saat meiltä liittosi jäsenkortilla pysyvän 9 % liittoalennuksen sekä vuosien myötä kasvavan omistajaasiakasalennuksen 5 %. Pitkän matikan mukaan
kaikki yhteensä 30,8 % – pilkulleen.

Kotivakuutus
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-

,8%

Testaa kotisi
turvallisuus, voit
voittaa Kärcherhöyrypesurin!
www.kotiturvassa.fi

Alennus koskee uusia kotivakuutuksia, joiden alkamispäivä on 1.5.–
31.8.2014. *EPSI Rating Asiakastyytyväisyystutkimus 2011, 2012, 2013.

Hoidetaan yhdessä vakuutuksesi Turvaan.
Tule käymään tai soita!

Olemme asiakkaidemme omistama keskinäinen vakuutusyhtiö ja teemme yhteistyötä erityisesti ammattiliittojen kanssa. Palvelemme puhelimitse numerossa 01019 5110 ma-pe 8-18 sekä osoitteessa www.turva.fi
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Yhden miehen totuus myyttisestä Haanpäästä
Matti Salminen: Pentti Haanpään tarina. Into Kustannus.
Pentti Haanpää: Ilmeitä isänmaan kasvoilla. Into Kustannus.

M

atti Salminen on tehnyt suurtyön peratessaan
suomalaisen kirjallisuuden mahtinimen Pentti Haanpään
(1905–1955) elämää. Maanläheistä
kansankuvausta esittäneestä Haanpäästä on tehty kymmeniä tutkimuksia. Tämä ei liene niistä tyypillisin. Uusia lähteitä tutkimuksessaan käyttäneen Salmisen tapa piirtää elämänkertaa on poikkeuksellinen, koska se on ironinen, pohdiskeleva ja kantaaottava.
Hampaisiin joutuu varsinkin
Haanpään virallinen elämänkertaaja, kustannustoimittaja Eino Kauppinen. Kritiikin nuolet sinkoilevat
tämän oikeistolaisen näkövinkkelin
takia, koska Kauppinen usein hautasi Haanpään väkevät pienen ihmisen
asemaa puolustavat ajatukset. Sensuurin salama iski, lyhensi ja karsi.
Haanpää oli julkisuudessa esillä olleista ristiriitaisista näkemyksistä huolimatta vahva kulttuurivasemmistolainen ja Arvo Turtiaisen
luottokaveri, vaikka toki hän ei puoluetoimintaan millään tavalla intoutunut mukaan. Sen roolin perheessä kantoi puolueita vaihdellut, kir-

jakauppiaana Penttiin kulttuurin siemenen kylvänyt isä-Mikko, joka ei
pyrkimisestään huolimatta päässyt
koskaan valtiopäiville. Sinne oli yltänyt isoisä-Juho, joten senaattoreita Piippolan suuresta suvusta löytyi.
Salminen käy lävitse Haanpään
tarinan tämän kirjoitusten rytmittäessä elämänjanaa. Valtavan tuottoisa
ja taitava tekstiensä kauppaaja Haanpää oli, koska kaikkiaan yli 300 novellia tai suurempaa kirjoitusta irtosi hänen kynästään. Ja minkälaisia
tekstejä ne ovat, suomalaista luokkayhteiskuntaa suunnattoman osuvasti kuvaavia. Esimerkiksi vuonna 1928 julkaistu Kenttä ja kasarmi
on novellikokoelma, joka johti koruttoman armeijakuvauksensa takia
oikeistohegemonian vuosien Haanpää-boikottiin 1930-luvulla.
Haanpään joskus jopa absurdit lauseet ovat kuin nasakoita kirveeniskuja, jotka pysäyttävät miettimään. Erityisen vahva hän on juuri lyhyissä novelleissaan. Eräs novellikokoelma onkin nyt julkistettu ensimmäistä kertaa Haanpään itsensä haluamassa muodossa. Ilmeitä
isänmaan kasvoilla -novellikokoel-

man novelli Herra tohtori, kirkko ja
Porvarin jäniskoira joutui aikoinaan
myös kokonaan Kauppisen sensuroimaksi. Ymmärtää saattaa, että se
olisikin 1930-luvulla ollut erityisen
väkevää tekstiä saarnaavan papin
joutuessa lopussa koiran jalannoston kohteeksi.
Novellikokoelman pakkohuutokaupoista, talouselämän käsittämättömyyksistä ja epätasa-arvosta kertovat kertomukset pysäyttävät edelleen. Vaikka raha on nykyään lähinnä bittihöttöä Haanpään pirullisen

karamellipaperin sijasta, on ahdistuksen hetki edelleen lohduton pankin vasaran iskiessä. Köyhyyden
koittaessa lapset hylkäävät kerjuupoluilta elämäänsä liikkeelle lähteneen vanhan isän, jolle jää vain sama
tuttu epävarmuuden tie mitä kulkea.
Kiitämme: Realismia ja nyt erityisen ajankohtaisten pulavuosien kuvausta.
Moitimme: Salmisen liiankin
kantaaottavaa kritiikkiä aiempia
tutkijoita kohtaan.

Runotapahtumasta löytyy naisseuraa
Kajaanin 38. runoviikko
keräsi jälleen tuhatmäärin runon ystäviä yhteen
paikkaan.
Toivo Koivisto, teksti ja kuvat

K

ajaanin teatterin katsomo oli
viimeistä paikkaa myöten
täynnä, kun alkoi odotettu
esitys. Näyttämöllä mies pyörätuolissa ja tuoli.
Näillä mennään oli Pekka
Heikkisen omaan elämään pohjautuva esitys. Heikkisen vahva näyttelijätyö tempasi mukaansa. Vauhtia esityksessä oli monen miehen
edestä. Varsinkin talon remontoimisjaksossa oli vauhdikas lauriviitamainen teksti.
Tuukan runoteltta oli mieliin jäänyt kokemus. Kaukametsän takapihalle oli pystytetty soputeltta, jossa
näyttelijä Tuukka Vasama lausui
yhdelle kuulijalle kerrallaan runon.
Aihepiiri oli runoilijan valitsema ja
hinta 2–5 euroa runon pituudesta riippuen. Päivien aikana teltan edessä oli
jatkuva parin-kolmen hengen jono.
Moni kuulija koki käynnin varsin
voimakkaana tunne-elämyksenä.
Aulikki aamutuimaan on Aulikki Oksasen omasta tuotannostaan kokoama monologiesitys,
jonka Kajaanin Runoviikon taiteellinen johtaja Taisto Reimaluoto
esitti. Täpötäysi Kouta-salin yleisö
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Aulikki Oksanen oli Kajaanin runoviikon Suven runoilija.

seurasi lähes henkeään pidätelleen
ylitse vyöryvää esitystä. Runot vyöryvät valtaisalla voimalla. Reimaluoto liikkui hurjasti elehtien. joskus kuului vain kuiskaus ja jo hetken
päästä vyöryy ääntä seiniä raastaen.
Haastatelussa Reimaluoto totesi:
– Runoilla on jotain sanottavaa
eikä pelkkää sanahelinää. Elämme
ihmeellistä aikaa. Kaikki on nyt
myynnissä. Päätökset tehdään muu-

alla. Toisaalta ihmetyttää tämä meno.
Enää ei puhuta vain Euroopan mitassa asioista, vaan kysymys alkaa
olla koko maapallosta ja ihmiskunnan elämisen ehdoista.
Sunnuntaipäivä huipentui
Veikko Sinisalo -kilpailuun nuorille
lausujille. Finaaliin oli valittu kuusi
tasokasta esiintyjää. Vuoden Nuoreksi lausujaksi valittiin Antti Tiensuu Rakkausrunoja-esityksellään.

Itselleni Kajaanin Runoviikon
esitykset jäivät pyörimään ajatuksiin ja tästä riittää ammennettavaa
koko talveksi. Kuulijakunnan naisvoittoisuus oli silmiin pistävää. Runoissa miehet eivät ole sivuosassa,
mutta yleisössä osuuden soisi kasvavan. Pienenä vinkkinä rakentajien harjakaistilaisuuksiin olisi joskus paikallaan kutsua runolausuja
esiintymään.
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Onko duunari
palkkansa ansainnut?

T

ässä äskettäin törmäsin ilmeisen reippaaseen ja huolellisen
oloiseen duunariin, joka kaikesta huolimatta oli sitä mieltä, ettei
hänellä ollut oikeutta vaatia itselleen
enempää palkkaa. Minun mielestäni
oli ilmeistä, että tässä tapauksessa
ammattitaito ja työstä saatu korvaus
eivät aivan kohdanneet toisiaan.
Ilmeisesti vuosikausia jatkunut
vouhotus suomalaisen työn kalleudesta on alkanut pikku hiljaa iskostumaan työntekijöiden mieliin. En
usko, että liian hyvät palkat olisivat vielä kovin suuri ongelma Suomessa. Valitettavasti yleinen ilmapiiri, ainakin median mukaan, alkaa
olla sellainen, että työntekijöillä ei
ole varaa pyytää näin paljoa työnantajilta. Oikeastaan olisi parempi,
jos vaikka hieman suostuisimme pudottamaan palkkojamme. Kyllä sillä
tempulla Suomen ongelmat ratkeaisivat. Vielä kun luovutaan lomista,
pekkasista ja sairasajanpalkoista,
menestys on taattu!
Valitettava tosiasia on, että palkan tulee kuitenkin olla sillä tasolla,
että sillä pystyy kohtuullisesti elämään. On hieman huvittavaa, että
välillä näissä palkkavertailussa päädytään siihen, että kyllä näillä palkoilla kymmenen kiinalaista jo elelisi herroiksi. Tosin kiinalaisetkaan
eivät pärjäisi palkallaan suomalaisen
hintatason rutistusotteessa.

Rakennusalalla on turha puhua
siitä, että rakentajan palkan tulisi
olla kilpailukykyinen muiden maiden kanssa. Varsinkaan kiinalaisen
rakentajan kanssa, sillä meillä ei ole
tarvetta viedä polkuhintaista rakennustyötä ulkomaille. Pidetään vain
huoli siitä, että niin kotimaista kuin
ulkomailta tulevaa työvoimaa koskevat samat pelisäännöt. Tällä varmistamme sen, että rakennustöihin
pääsee täällä ammattitaidon perusteella, eikä sillä kuka tekee halvimmalla vähän sinne päin.
Hoidetaan työolot täällä Suomessa sellaisiksi, ettei yksittäisen
duunarin tarvitsisi potea henkistä
kärsimystä siitä, ettei hän ikinä tule
täyttämään työelämän jatkuvasti kiristyviä vaatimuksia, kuinka paljon
tulosta pitäisi saada ja kuinka halvalla. Haluaisin, että tunnolliset raskaan työn raatajat ansaitsevat edes
sen ammattitaidolleen kuuluvan minimipalkan ja saisivat tehdä työnsä
ammattitaidolla ja ylpeydellä.
Jos asiaan ei saada muutosta,
siitä kärsii rakentamisen laatu ja sen
mukana myös kaikki, jotka joskus
rakentamisen lopputuotoksia käyttävät. Heitähän ei onneksi olekaan
paljon.

Ratkaisut














































































































































































































































































Ida Kuikka
Väli-Suomen nuorisotoimitsija

Tarjolla Suomen Isoin Konealan Tapahtuma!

www.finnmetko.fi
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Rakennusliitto ry

Palvelunumerot

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

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

020 690 231

Rakennusalan
Työttömyyskassa

Työehtoasiat

020 690 232
Työttömyyskassa

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

020 690 230
Takaisinperintä

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

Keskustoimisto
on suljettuna
23.6.–27.7.

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

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

Toimistojen aukioloajat
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)
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TURUN ALUETOIMISTO
Uudenmaankatu 6 a,
20500 Turku

POHJANMAAN ALUETOIMISTO
Pitkäkatu 43
65100 Vaasa

Toimisto suljettuna 30.6.–3.8. (5 viikkoa)

Toimisto suljettuna 30.6.–3.8. (5 viikkoa)

ITÄINEN

POHJOINEN

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

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

TAPAHTUMAT

Keski-Suomen
rakentajaveteraanit

Syystapahtuma ti 5.8. klo 10, Hirvasmäentie 113, Vehniä. Ilmoittautumiset tarjoilun vuoksi viimeistään pe
1.8., Kalle p. 050 542 7290 tai Rami
p. 040 768 8811. Toivoimme runsasta osanottoa. Tervetuloa!
Risteily ma 1.9. Tallinnaan. Lähtö
klo 15.30 Harjukadun tilausajolaiturilta. Ajamme Vaajakosken kautta eli
itäreittiä. Linja-auto mukana Tallinnassa. Paluu ti 2.9. noin klo 24.
Varattu 58 paikkaa. Hinta 40 €/hlö,
kahden hengen hytissä. Ilmoittautumiset viimeistään ti 12.8., Kalle
p. 050 542 7290 tai Rami p. 040 768
8811.

Os. 004, Helsingin
sisäkattoasentajat

Hyvä sisäkattoasentaja, osaatko
tehdä urakkamittauksen oikein?
Osasto järjestää syksyllä urakanmittauskurssin, mikäli löytyy tarpeeksi
kiinnostuneita, kesto vähintään 10
tuntia. Tiedustelut ja ilmoittautumiset Risto Markkula p. 0400 747 101
tai Tapio Laaksonen p. 040 501 2902.
Hallitus

Os. 006, Uudenmaan
torninosturinkuljettajat
ja -asentajat

Yleinen kokous to 7.8. klo 17, Uudenmaan aluetoimisto, Siltasaarenkatu 4, katutaso, Helsinki. Käsitellään esille tulevat asiat. Nosturinkuljettajat, asentajat ja remonttimiehet
tervetuloa!
Hallitus

Os. 007, Rakennusalojen
ulkomaalaiset ammattilaiset

10-vuotislounasristeily la 6.9.
Lähtö klo 14 Helsingin Kauppatorilta. Saaristoristeily sekä lounaspöytä.
Varattu 65 paikka. Sitovat ilmoitukset viimeistään su 10.8., Helmut
p. 044 917 7995.
Hallitus

Os. 029, Kuusankoski

Onkikisat la 16.8. klo 10–12 tanssilavan ranta-alue. Ilmoittautumiset
klo 9.15–9.45 Korian Puustellin kahviossa. Kahvit ja palkintojen jako
Puustellin kahviossa onginnan jälkeen. Tervetuloa!
Hallitus

Os. 032, Kiteen maaja vesirakennus

Kutsu la 9.8. klo 14 os. 545:n rantakalalle Kesälahdelle Kotalahden Huminaan. Lisätietoja Ami p. 0400 743
360 tai Joel p. 050 466 1808. Tervetuloa sankoin joukoin!
Hallitus
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Sähköpostit on lähetettävä osoitteella: ilmoitukset@rakennusliitto.fi
tai faksilla: 020 774 3061.
Kun lähetät ilmoituksen Rakentaja-lehteen, muistathan merkitä yhteytietosi!

Os. 042, Hyvinkää

Hallituksen kokous ke 13.8. klo 18,
Järjestötalo, Hyvinkää. Käsitellään
esille tulevat asiat.
Hallitus

Os. 051, Jyväskylä

Retki la 16.8. Särkänniemeen jäsenille perheineen. Lähtö klo 9.30 Harjukadun tilausajolaiturista. Takaisinpäin lähdetään klo 18. Hinta on 20 €/
hlö. Hintaan sisältyy kuljetus Särkänniemeen ja takaisin sekä rannekkeen. Ilmoittautumiset viimeistään
10.8., Leena Lehtinen p. 040 760
5518. Paikkoja rajoitetusti.
Tervetuloa!
Hallitus

Os. 104, Helsingin asfalttija pikimiehet
Onkikilpailut la 16.8. klo 9,
Ritokallionpolku, Munkkiniemi.
Hallitus

Os. 240, Juankoski

Retki la 19.7. Bomballe. Lähtö klo
10 torilta. Ilmoittautumiset viimeistään ke 16.7., Erkki p. 040 840 4641.
Hallitus

säsen mökillä, Rasimäki, Mökkönen.
Tiedustelut Pekka Tuomainen p. 050
540 0263.
Hallitus

Os. 548, Kouvolan maansiirto

Lounasristeilylle Puumalaan ilmoittautuneet! Matkan voi maksaa
osaston tilille FI57 8000 1900 6573
14. Hintahan on 30 €/hlö. Bussikuljetus Kuusankoskelta Lappeenrantaan lähtee la 9.8. klo 7.15 pikavuoron pysäkiltä ja Kouvolasta klo 7.30
matkakeskuksesta. Paluukyyti Lappeenrannasta lähtee noin klo 16.30.
Voit vielä myös ilmoittaa mahdolliset ruoka-aineallergiat, Mikko p. 045
131 6722.
Hallitus

Os. 614, Oulun muurarit

Syystapahtuma pe 8.8. klo 18, ravintola Nallikari, Nallikarintie, Oulu.
Osasto tarjoaa jäsenelle ja puolisolle
kahdesta ruokavaihtoehdosta valinnan mukaan. Lisätietoja ja Ilmoittautumiset viimeistään su 31.7. p. Kari
Mustonen p. 0400 586 862.
Tervetuloa!
Hallitus

Os. 311, Siilinjärvi

Siilinjärven APJ järjestää viikonloppureissun 12.–14.9. Holiday
Club Kuusamon Tropiikkiin. Lisätietoja osaston kotisivuilta: http://311.
rakennusliitto.net/.
Hallitus

Os. 403, Kainuun putkimiehet
Perinteinen rantaongintailta
pe 15.8. klo 18 Suvirannan mökillä.
Saunomista ja muuta ohjelmaa.
Tervetuloa!
Hallitus

Os. 495, Uurainen

Osaston 50-vuotistilaisuus la 9.8.
klo 16 Uuraisten Huutoniemessä.
Osaston jäsenet perheineen tervetuloa vapaamuotoiseen tilaisuuteen
rantaonginnan ym. merkeissä. Ilmoittautumiset tarjoilun vuoksi viimeistään su 3.8., Hannu Katajamäki
p. 040 584 7934 tai Reijo Paananen
p. 0400 244 578.
Hallitus

Os. 479, Rantasalmi

Rantakalailta pe 9.8. klo 16 Rantamajalla. Ilmoittautumiset viimeistään
4.8., Rauno Kokkonen p. 040 5715
934 tai osasto479rantasalmi@gmail.
com. Lisätietoja kotisivuilta. Tervetuloa mukaan!
Osaston kotisivut: https://sites.google.com/site/rantasalmenos479
Hallitus

Os. 507, Kaavi

Lippu kesäteatteriin. Osasto tarjoaa
jäsenille liput Luikonlahden kesäteatteriin. Esitä jäsenkortti lippukassalla.
Rantakala la 30.8. klo 16 Vilho Rä-

ONNEA

90 vuotta

Mononen Aimo Olavi 28.7., Nastola.
Os. 604, Lahden muurarit

60 vuotta

Barck Kari Olof 2.7., Uusikylä.
Os. 349, Matinkylä

na ja oli hallituksessakin, kun osasto
liitettiin Seinäjoen osasto 041:e.
Me jälkipolvet saamme olla ylpeitä
Haapasaaren toimista ammattiyhdistysaktivistina.
Muistoa kunnioittaen
Os. 041, Seinäjoki
Hirvonen Eero Olavi
Osastomme pitkäaikainen jäsen
Eero Olavi Hirvonen kuoli 15.6.2014.
Hän oli syntynyt 8.11.1930 ja liittynyt
Rakennusliiton jäseneksi 11.10.1962.
Muistoa kunnioittaen
Os. 390, Helsingin putkimiehet
ja -eristäjät
Toivola Pentti Aleksi
Osastomme pitkäaikainen jäsen
Pentti Aleksi Toivola kuoli 6.6.2014.
Hän oli syntynyt 21.8.1941 ja liittynyt
Rakennusliiton jäseneksi 1.4.1979.
Muistoa kunnioittaen
Os. 533, Turun maanrakentajat

SAARROT

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

Falk Jouko Heimo Juhani
Osastomme pitkäaikainen hallituksen jäsen Jouko Heimo Juhani Falk
kuoli 3.6.2014. Hän oli syntynyt
28.5.1953 ja liittynyt Rakennusliiton
jäseneksi 1.7.1976.
Muistoa kunnioittaen
Os. 316, Jokioinen

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

Haapasaari Jaakko Mikael
Osastomme jäsen Jaakko Mikael
Haapasaari kuoli 19.4.2014. Hän oli
syntynyt 11.5.1927 ja liittynyt Rakennusliiton jäseneksi 1.4.1956.
Jaakko Haapasaari oli perustamassa
Peräseinäjoelle osasto 509:ä. Hän
toimi pitkään osaston puheenjohtaja-

•
•
•
•
•
•
•
•

KIITOS
Kiitos os. 002 Helsingin maalareille
muistamisesta täyttäessäni 80 vuotta.
Eero Mertanen

KUOLLEITA

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”
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Fin Purkajat Oy
Fincity Oü
Finlandia-Maalaus ja Målning Ky
Garantmeister Oü
Gorol-Bud Oy
GS Invest Oü
Harald Power
Harts Ehitus Oü
Hausland Oü
Helmhold Oü
Henno-Invest Ltd Oy
Hordinal Oü
Idc Budownictwo
Indiman Oy
Individuali imone ”Suvireta”
Kalma Ehitus
Keskustan Talexi & Tar Oy
Lemamaks Ehitus Oü
Leviehitus Oü
Link Star Grupp Oü
Marsalis-Ehitus Oü
Mattic Oü
Mauneks Oü
Maximum Group Ou
Miedzynarodowny Serwis
Budowlany MSB Sp. z.o.o.
Multimaaler Oü
My Property Oy
4 Naela Oü
Naabob Ehitus Oü
Navero Oy
Offwall Oy
Olster Grupp Oü
OPNG Linnaarenduse Oü
Orasgrupp Oü
PG Ehitus Oü
Pirita Laevad as
Piva Kivi Oü
Prelia Grupp Oü
Primebygg Oü
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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

TAPAHTUMIA

RAKENTAJAHAUKUT 10 VUOTTA
-JUHLAKILPAILU
Aika:
5.–6.9.2014, kilpailupäivä la 6.9.
Paikka: Kilpailukeskus hotelli Iso-Syöte Pudasjärvi
Osanottajat:

Rakennusliiton jäsenen omistama tai osaomistama hirvikoirarotuihin lukeutuva koira. Koiranohjaajan tulee olla Rakennusliiton jäsen. Osanotto-oikeus
on rajoitettu 14 koiraan. Koirat valitaan lohkojaon mukaisesti, kolme koiraa
kustakin lohkosta. Lohkojaon ulkopuolelta tulevat edellisen vuoden voittaja,
sekä järjestäjien asettama kilpailija.

Valintakriteerit:

Valintakriteerinä käytetään ensisijaisesti koekaudelta 2013 saavutettuja
HIRV-kokeen tuloksia. Tuloksista huomioidaan enintään kahden parhaan
tuloksen keskiarvo.

Ilmoittautuminen:

Koiranomistaja ilmoittaa koiransa tiedot tuloksineen oman lohkon valitsijamiehelle viimeistään keskiviikkoon 27.8. mennessä.

Valitsijamiehet:
Itä: Pehkonen Mikko, Kuusivaarantie 251, 83880 Kajoo, p. 0400 138 407.
Etelä: Immonen Kalle, Sipulitie 1 L 21, 01350 Vantaa, p. 040 847 5740.
Länsi: Pentinmäki Mikko, Riistavallintie 274, 60800 Ilmajoki p. 040 547 0165.
Pohjoinen: Pistemaa Risto, Nykäläntie 14, 91500 Muhos, p. 0400 585 184.
Osanottomaksu:

Osanottomaksu on 40 €. Maksu sisältää majoituksen kisakeskuksessa, juhlaillallisen perjantaina 5.9., aamiaisen, maastoeväät ja lounaan lauantaina 6.9.

Tuomarit:

Kilpailun ylituomarina toimii Mikko Pentinmäki. Osanottaja tuo tullessaan
ryhmätuomarikelpoisen tuomarin. Järjestäjä järjestää jokaiseen maastoon
opastuomarin.

Tiedustelut:

Janne Kemppainen, Rakennusliitto, p. 020 774 3405.
Kilpailuun valituille koiranomistajille lähetetään erillinen vahvistuskirje, jossa
on tarkemmat tiedot kilpailukeskuksesta sekä muista tärkeistä asioista.

Palkinnot ja kiertopalkinnot:

Kilpailussa menestyneille on tarjolla laadukkaat palkinnot.
Edellisen vuoden 2013 kiertopalkintojen voittajia pyydetään palauttamaan
palkinnot keskiviikkoon 3.9. mennessä osoitteella: Rakennusliiton Pohjanmaan aluetoimisto/Kemppainen, Pitkäkatu 43, 65100 Vaasa.

Järjestäjät: Rakennusliitto ja Pudasjärven metsästyspystykorva ja ajokoirakerho ry

TAPAHTUMIA

Rakennusliitto

RAKENTAJAVETERAANIEN METSÄMUSEO-MATKA
Kymen alue
Aika:
to 14.8. klo 11–15
Paikka: Metsämuseo Lusto, Lustontie 1, Punkaharju www.lusto.fi
Ohjelma: Opastettu tutustuminen metsämuseon eri näyttelyihin, lounas, vapaa-aikaa

myös omaehtoiseen tutustumiseen, ostoksiin jne.
Paluumatkalla mahdollisuus käydä myös Parikkalan patsaspuistossa.

Bussikuljetusten aikataulut
Reitti 1, Jyrkilä Oy

klo 6.15
6.35
6.45
7.00
7.10
7.25
8.00
9.35

Pyhtään ABC-asema
Sutelan pikavuoropysäkki
Kotka, linja-autoasema
Karhula, linja-autoasema
Leikarin pysäkki
Hamina, linja-autoasema
Virojoki, linja-autoasema
Kahvitauko, Imatran ABC-asema
Imatrankoski, Olavinkadun tilausliikennepysäkki

Reitti 2, Jyrkilä Oy

klo 6.45
7.00
7.45
8.15
8.20
8.30
8.45
10.20

Kuusankoski, tilausliikennepysäkki
Kouvola, linja-autoasema
Taavetti, K-market
Lappeenranta, Skinnarilan pikavuoropysäkki
Lappeenranta, Peltolan koulun tilausliikennepysäkki
Lauritsala, Karjalantien pysäkki
Joutseno, linja-autoasema
Kahvitauko, Imatran ABC-asema
Parikkala, Särkisalmen ABC-asema

Tervetuloa mukaan!
Rakennusliitto Kymen aluejärjestö
Veteraanityöryhmä
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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

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

Hengähdystauko syksyyn koko perheelle. Lomajakson ohjelmassa mm. syyslomakuvia,
katukorista, lyhtybingo-liikuntaa, makkaranpaistoretki, vesi- ja keppijumppaa, lapset
aarteen jäljillä. Hakuaika päättyy 29.8.
Vekaraviikko 22.–27.12.2014

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

Rakennusliitto ry/lomavastaava, PL 307, 00531 Helsinki
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LOMIA

HYVINVOINTILOMIEN TYÖTTÖMIEN
LOMAJAKSOT 2014

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.

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

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.

Omavastuu 50 €/lomajakso ja alle 16-vuotiaat lapset maksutta. Lisäksi matkakulut.
Lomalaisten valinnassa noudatetaan STM:n ja RAY:n ohjeita.
Harppaus hyvälle tuulelle

Hyväksytyille lomalaisille lähetetään kutsukirje noin kuukautta ennen lomaa.

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

Hotelli Siikaranta 15.–21.9.2014

15.–20.9.

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.

Lomahakemukset palautetaan osoitteella:

Hakuaika päättyy 25.7.

Rakennusliitto ry/lomavastaava
PL 307
00531 Helsinki

Hakuaika päättyy pe 25.7.2014

Lomahakemukset palautetaan osoitteella:

Rakennusliitto/lomavastaava, PL 307, 00531 Helsinki

HYVINVOINTILOMIEN ELÄKELÄISTEN
LOMAJAKSOT 2014

Osallistu PHT:n hyvinvointijaksolle – SAL-lomat tukee!

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

Mikäli osallistut 1.askel aikuisille -seurantajaksolle,

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

SAL-lomat maksaa perheellesi takaisin 50 euroa.

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

Toimi näin: Kun olet osallistunut, laita sähköpostilla tieto olitko aikuisten vai perheiden

jaksolla, nimesi, ammattiliittosi 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.

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.

Hyvinvointijaksot löydät osoitteesta: www.pht.fi

Hakuaika päättyy pe 31.10.2014

Etu koskee vain SAK:n jäsenliittojen jäseniä ja on voimassa hyvinvointijaksoilla 2014.

JÄSENREKISTERI TIEDOTTAA

MEDLEMSREGISTRET INFORMERAR

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

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

ILMOITUS JÄSENMAKSUN VAPAUTUSTA VARTEN

ANMÄLAN OM BEFRIELSE FRÅN MEDLEMSAVGIFT

Nimi / Namn

______________________________________________ Hetu / Personbeteckning _________________

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

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

____________________________________________
Allekirjoitus / Underteckning

HOIDA VAPAAILMOITUKSET NELJÄNNESVUOSITTAIN! (3kk:n jaksoissa, tammi-maaliskuu, huhti-kesäkuu, heinä-syyskuu, loka-joulukuu)
PALAUTA ILMOITUS JA PYYDETYT LIITTEET OSOITTEELLA: Rakennusliitto ry, PL 134, 70101 Kuopio.
SKÖT OM ANMÄL EN GÅNG PER KVARTAL! (3 månaders perioder, januari-mars, april-juni, juli-september, oktober-december)
RETURNERA ANMÄLAN SAMT BILAGOR TILL: Byggnadsförbundet rf, PB 134,70101 Kuopio.
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Jos jäät työttömäksi
• Ilmoittaudu heti työttömäksi jäätyäsi TEtoimistoon työnhakijaksi. Ansiopäivärahaa voidaan maksaa vain ajalta, jolloin
olet ollut työttömänä työnhakijana TEtoimistossa.
• Ansiopäivärahaan on oikeus työttömyyskassan jäsenellä, joka on ollut vakuutettuna yhdenjaksoisesti työttömyyskassassa vähintään 26 työttömyyttä edeltävää viikkoa ja on vakuutettuna ollessaan
täyttänyt työssäoloehdon. Työttömyyskassassa vakuutettuna oleminen tarkoittaa sitä, että henkilö on työttömyyskassan
jäsen ja jäsenmaksut on maksettu.
• Työssäoloehto täyttyy, kun henkilö on
ollut jäsenyysaikana 26 kalenteriviikkoa
palkkatyössä, jossa työaika on kunakin
kalenteriviikkona ollut vähintään 18 tuntia. Työn ei tarvitse olla yhdenjaksoista, vaan työssäoloehtoa kerryttäviä viikkoja voi kertyä välittömästi työttömäksi työnhakijaksi ilmoittautumista edeltäneen, 28 kuukauden mittaisen tarkastelujakson aikana. Lisäksi edellytetään, että työstä maksettu palkka on ollut työehtosopimuksen mukainen. Ellei alalla ole
työehtosopimusta, palkan on oltava kokoaikatyöstä vähintään 1 154 euroa kuukaudessa.
• Työssäoloehdon voimassaolo päättyy,
kun henkilö on ollut poissa työmarkkinoilta yli kuusi kuukautta ilman hyväksyttävää syytä. Työttömyyskassa voi maksaa etuuksia vasta, kun henkilö on täyttänyt työssäoloehdon uudelleen. Myös se,
jos henkilö toimii palkansaajakassan jäsenyysaikana päätoimisena yrittäjänä yli 18
kuukautta, aiheuttaa työssäoloehdon voimassaolon katkeamisen.
• Työttömäksi jäävän on aina päivärahahakemuksen toimittaessaan annettava työttömyyskassalle selvitys työttömyyttä
edeltäneestä ajasta. Tiedot tarvitaan sekä
työssäolosta että mahdollisesta työmarkkinoilta poissaolosta.
• Työssäoloaika osoitetaan palkkatodistuksilla, joista on käytävä ilmi työsuhteen alkamis- ja päättymisaika. Palkkatodistuksiin olisi aina hyvä saada tieto pidetyistä vuosilomista. Palkkatodistuksiin tulee
merkitä työnantajan y-tunnus. Myös kopiot irtisanomis- tai lomautusilmoituksista tulee toimittaa työttömyyskassalle.
– Mikäli olet ollut lomautettuna työstäsi viimeisen vuoden aikana, palkkatiedot
tarvitaan silloin tämän lomautuksen jälkeiseltä ajalta.
– Työviikoista, jolloin työtä on tehty vähemmän kuin 18 tuntia, tulee palkkatodistuksessa ilmoittaa erikseen työtunnit ja palkat. Näitä viikkoja ei oteta mukaan työssäoloehtoon eikä palkanmääritykseen.

Hakemuksen täyttäminen
• Päivärahaa haetaan ansioturvan päivärahahakemuslomakkeella. Hakemuslomakkeita saat TE-toimistosta tai liiton
aluetoimistosta. Ansiopäivärahan ensihakemuksen että jatkohakemuksen voit tehdä myös sähköisesti eAsiointi-palvelumme kautta. eAsioinnin kautta voit toimit-
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taa liitteitä ansiopäivärahahakemukseen.
eAsiointi-palveluun pääsee kirjautumaan
työttömyyskassan kotisivujen, www.rakennuskassa.fi, tai Rakennusliiton kotisivujen, www.rakennusliitto.fi, kautta. Lisäksi jatkohakemuksen voi toimittaa puhelimitse puheentunnistuspalvelun kautta, mikäli olet kokonaan työtön tai kokonaan lomautettu.
• Verotietoja kassalle ei tarvitse ilmoittaa,
ellei verotietoihin ole haettu muutosta tai
ellet ole saanut portaikkoverokorttia.
• Alle 18-vuotiaista huollettavista lapsista
lapsikorotusta haetaan ilmoittamalla hakemuksessa lapsen syntymäaika. Tavallisesti lapsista ei tarvita todistuksia, koska
lapsitiedot saadaan Väestörekisterikeskuksen kautta.
• Hakemuksessa on ilmoitettava mahdolliset sivutulot ja sosiaalietuudet ja liitettävä näistä todistukset mukaan. Maatalous- tai yrittäjätuloista on liitettävä mukaan selvitys viimeksi vahvistetusta verotuksesta.

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

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

Så här fyller du i ansökan
• Du ansöker om dagpenning på blanketten för ansökan om inkomstrelaterad
dagpenning. Du får blanketter på TE-byrån eller förbundets kretskontor. Du kan
göra den första ansökan om inkomstdagpenning och även de fortsatta ansökning-
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arna elektroniskt via vår tjänst eAsiointi.
Via eAsiointi kan du skicka in bilagor till
din ansökan. Du kommer in på tjänsten
eAsiointi genom att logga in via arbetslöshetskassans hemsidor, www.rakennuskassa.fieller via Byggnadsförbundets
hemsidor www.rakennusliitto.fi. Du kan
också skicka in din fortsatta ansökan per
telefon via röstidentifieringstjänsten, om
du är helt arbetslös eller helt permitterad.
• Du behöver inte skicka in några skatteuppgifter till kassan, ifall du inte har ansökt om ändringar eller du har fått ett graderat skattekort.
• Du ansöker om barnförhöjning för barn
under 18 år genom att i din ansökan uppge barnens födelsetid. Det behövs vanligtvis inga intyg över barnen, eftersom
vi får uppgifter om barnen via Befolkningsregistret.
• Du ska i ansökan uppge eventuella biinkomster och sociala förmåner och bifoga
intyg över dessa. Om du har jordbrukseller företagarinkomster ska du bifoga en
utredning över den senast fastställda beskattningen.

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

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

Teeveen menevää ohjelmistoa:

Borat

Sub 21.00 maanantai 14.7.
Karttapallon mukaan Kazakstan on maailman suurin sisämaavaltio. Entistä
neuvostotasavaltaa on hallinnut sen itsenäistymisestä asti Nursultan Nazarbajev ja parlamentti onkin poistanut presidentin virkakausien rajoitukset turhanpäiväisinä. Hittikomediassa Kazakstanin hallitus lähettää tutkivan journalistin perehtymään amerikkalaiseen yhteiskuntaan, mutta heppu ihastuukin Pamela Andersoniin, jonka suku on peräisin Suomesta.

Top Secret – Huippusalaista

Under the Dome

Bonnie & Clyde

Nelonen 23.00 torstai 17.7.
Uusintakierroksen aloittava jännityssarja perustuu maineikkaan Stephen
Kingin romaaniin, joka on julkaistu suomeksi nimellä Kuvun alla. Käännös
ei ole kelvannut Neloselle, mikä antaa syyn olettaa, että mainosrahoitteinen
tv-kanava väheksyy jostain syystä mikroaterioita sekä grilliruokia. Terveysmotkottajien salaliitto voi päinvastoin lisätä iltanapostelua, sillä sarjan toinen tuotantokausi pyörii jo täyttä häkää kuvun kotimaassa.

Nelonen 21.00 lauantai 19.7.
Itä-Saksa on itsenäinen valtio vielä vuonna 1984, kun amerikkalainen rocktähti Nick Rivers kutsutaan esiintyjäksi DDR:n kansainvälisille kulttuurifestivaaleille. Herra Rivers saavuttaa suosiota nuorison keskuudessa, mutta päätyy vankilaan ryhdyttyään ranskalaisen vastarintaliikkeen vakoojaksi. Kulttikomedian muista edistyksellisistä kohtauksista mainittakoon takaperin kuvattu vierailu ruotsalaisessa kirjakaupassa.

TV5 21.00 perjantai 18.7.
Samaan syssyyn esitettävä kaksiosainen tv-elokuva kertoo rakastavaisista,
jotka yrittävät ansaita elantonsa 1930-luvun Texasissa. Maa on syvässä lamassa, mutta gangsterit satsaavat enemmän ulkonäköön kuin sisäiseen kauneuteen. Miehillä on tyylikäs lierihattu, ja naiset yhdistelevät asuissaan rohkeasti värejä sekä aseita. Bonnie Parkerin ja Clyde Barrow’n tarina on tuttu myös vuoden 1967 elokuvasta sekä lehtileikkeistä.
Tommi Pietarinen

t
E l o k u va

E at t E r E

issa:

Buumi on tappava rakennustyöläisille -kainalojuttu
Qatarin rakennusmarkkinoista kertovassa artikkelissa, Helsingin Sanomat
6. heinäkuuta.

Apinoiden planeetan vallankumous

Ensi-ilta perjantai 18.7.
Kahdeksas Apinoiden planeetta -elokuva on megabudjetin luokkataistelu,
jossa tulevaisuuden työläiset kiistelevät, pitäisikö heidän vallata vai neuvotella planeetta takaisin apinoilta. Nämä puolestaan paukuttelevat pyssyjä, kahinoivat keskenään ja ratsastavat ilman satulaa. Seuraavan jatko-osan nimi
onkin Hevosten planeetan vallankumous. Se on vuorossa kesällä 2016.
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Kerrankin hyvä työmaa

R

upesin funtsailemaan kunnollisen työsuhteen reunaehtoja, kun kerrankin
olen miltei inhimillisellä työmaalla.
Työmatka kahdeksan kilometriä, hyvät kelit ja
työmaan aikataulu vaikuttaa realistiselta. Ei
olla edes pahasti myöhässä.
Normaaliin 60 kilometrin työmatkaan ja
työmaan aikataulun kolmen kuukauden myöhästelyyn verrattuna tämä vaikuttaa todelliselta paratiisilta. Voi mennä töihin polkupyörällä
ja käydä lounastamassa läheisen koulun ruokalassa.
Mikä on syynä, että tällaiseen tilanteeseen ei yleensä päästä? Jostakin syystä työvoima on pakko aina kiikuttaa toiselta puolen
maata. Aikataulut tehdään niin, että niissä ei
pysy teki mitä vaan ja kelitkin valitaan mahdollisimman heikoiksi. Se on sitä markkinataloutta. Kilpaillaan ja sotketaan hommat kiireellä.

kava työskennellä. Kaikki hyötyisivät. Tekijä
saisi vapaata, firmalle tekisi voittoa, kun työmaa pysyisi aikataulussa.
1990-luku korjasi tuollaiset joustavat työajat. Aliurakoitsijat joutuvat nykyisin laskuttamaan jokaisen läsnäolotunnin. On tärkeää tehdä tunteja, ei töitä. Sama käytäntö on levinnyt
myös pääurakoitsijan duunareiden keskuuteen.
Työvoiman liikkuvuus on nykymantra, joka korjaa kaikki ongelmat. Jos Neuvostoliitossa olisi ajettu ristiin niin, että kiteeläiset käyvät töissä Joensuussa ja joensuulaiset Kiteellä,
olisi sitä pidetty merkkinä suunnitelmatalouden ongelmista. Kun näin tehdään markkinataloudessa, kyse on systeemin tehokkuudesta
ja erityisen loistavasta asiasta.
Ketään eivät kiinnosta autoilun ympäristövaikutukset, matkoihin käytetyt hukkatunnit
taikka matkakulujen vaikutus ansioihin. Tulot
voivat olla pienemmät kuin töissäkäyntikulut.

Miten tuota välttävää työsuhdetta voisi vielä
korjata? Lähtisin ensimmäiseksi siitä, että työmaalla oleskelu ei ole pakollista. Kun hommat
on tehty, jätkät saavat lähteä kotiin. Ennen
muinoin oli tapana tehdä viikko täyteen keikkoja. Kun hommat oli saatu valmiiksi, sai loppuviikon olla kotona ja palkka juoksi.
Jos vielä tuntipalkan saisi edes kohtuulliseen 50 euron tasoon, olisi rakennuksella mu-

Työnantajan kiinnostus matkakuluja ja matkaaikoja kohtaan kasvaisi merkittävästi, jos matka-ajalta pitäisi maksaa palkka ja matkakulut
korvattaisiin todellisten kulujen mukaan. Jo 20
euron tuntipalkka matka-ajalta sekä 50 senttiä
matkakorvausta kilometriltä tekisi autoilusta
yrityksen kannalta vähemmän kiinnostavaa.
Koska yritys määrää millaisia matkoja
ajetaan, uskoisin muutoksella olevan merkit-
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täviä vaikutuksia ympäristöön ja turhaan liikenteeseen. Työpäivän pituus alenisi vuonna
1917 laissa määrättyyn kahdeksaan tuntiin
päivässä.
Jos työntekijä joutavan autoilun sijaan
käyttäisi tunnin päivässä työmatkapyöräilyyn,
hyötyisivät sekä kansantalous että työntekijän
kunto muutoksesta. Samalla voitaisiin ratkaista myöskin ulkomaisen työvoiman luoma epäterve kilpailutilanne. Harva yritys innostuisi
maksamaan puolalaiselle raudoittajalle päivittäisiä matkakuluja kotiin ja takaisin.

Punakynä
Auvo Rouvinen
Kitee
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