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Mikroskoopilla merta tutkimaan
Mikroskoopin paljastama kasvi
planktonlevien kauneus sai Sirpa
Lehtisen opiskelemaan meritutki
jaksi. Kauneudestaan huolimatta
sinilevät eli syanobakteerit ovat
vaarallisia ihmisille.
Jukka Nissinen

M

erentutkimusalus Arandan laboratorios
sa riittää kävijöitä Kotkan meripäivillä.
– Näillä mikroskoopeilla voi tutustua
edellisenä päivänä otettuun vesinäytteeseen. Pie
nemmästä suurennoksesta voi nähdä eläinplankto
nia. 250kertaisessa suurennoksessa näkyy pans
sarisiimalevää, meritutkija Sirpa Lehtinen ker
too yleisölle.
Mikroskooppinäkymät kiinnostavat kaiken
ikäisiä. Kasviplanktonin ja muiden levien kauneus
oli tärkein syy Lehtisen uravalinnalle.
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– Oma tutkimustyöni käsittelee Itämeren kas
viplanktonin toiminnallista monimuotoisuutta.
Planktonin lajituntemuksen lisäksi on tärkeää
selvittää kasviplanktonin toimintaa ekosystee
missä. Merta rakastava tutkija joutuu työsken
telemään enimmäkseen työhuoneessaan, mutta
pelastusrenkaana toimii mikroskooppi, jolla pää
see välillä tarkastelemaan näytteitä.

Ihminen roiskii jätevedet Itämereen
Sirpa Lehtinen on Itämeren leväseurannan vastuu
henkilö Suomen ympäristökeskus Sykessä. Suu
relle yleisölle näkyvin osa Lehtisen työtä on kesä
aikaan viikoittain tehtävä levätiedote. Itämerellä
on tällä hetkellä pahin levätilanne kymmeneen
vuoteen. Myrskyinen alkuvuosi ja heinäkuun hel
teet ovat yhdistelmä, joka saa leväkukinnot räjäh
dysmäiseen kasvuun etenkin avomerellä.
Sinilevän massaesiintymiset ovat seurausta
Itämeren rehevöitymisestä. Rehevöityminen on
puolestaan seurausta ihmisten veteen laskemista
jätevesistä ja ravinnekuormituksesta.
– Itämeren ravinnekuormitus oli suurimmil

laan 1980luvulla. Ravinnekuormitusta on saatu
vähennettyä, mutta sitä on yhä liikaa, Lehtinen
painottaa.
Jätevedet virtaavat puhtaampana Itämereen,
mutta vanhat synnit painavat yhä. Syken erikois
tutkija Seppo Knuuttila löysi vuonna 2012 Venä
jältä lannoitetehtaan jätekipsivuoren, jonka fosfo
ripäästöt olivat Itämeren alueen suurimmat. Tänä
vuonna vastaavanlainen kipsikasa löytyi Puo
lasta. Itämeren vesi puhdistuu hitaasti vanhasta
kuonasta.
– Itämeren kokonaistilan kannalta pelkän
ravinnekuormituksen vähentäminen ei riitä, sillä
kaikenlaisten myrkyllisten aineiden pääseminen
veteen pitäisi estää. Öljyn ja kemikaalien meri
kuljetusten turvallisuus on taattava, Lehtinen luet
telee.

Levävahdilla havainnot
tutkijoiden käyttöön
Kaikki vesilläliikkujat voivat lähettää levähavain
tojaan Levävahtipuhelinsovelluksen kautta tai
perustamalla havaintopaikan suoraan Järvi/Meri

Rakentaja 8/2014

Itämeren sankariteot
Kotkan meripäivien kävijät pääsivät
katsastamaan Merentutkimusalus
Arandan laboratoriossa vesinäytteiden
kuhinaa mikroskoopeilla.
Meritutkija Sirpa Lehtinen esitteli
myös kasviplanktonkuvia omasta
kännykästään

Suomenlahtivuoden kunniaksi tämä kesä on
omistettu Itämeren sankariteoille. Sankariteot
voivat olla suuria tai pieniä. Niitä voi tehdä
kuka tahansa iästä tai asuinpaikasta riippu
matta.

Fiksuja fisuja lautaselle
Ruokavalinnoilla voi vaikuttaa suoraan ilmas
tonmuutokseen ja vesistöjen rehevöitymi
seen. Suomenlahdesta kannattaa syödä myös
runsaasti särkikaloja, kuten lahnaa.

Jaan levähavaintoni

Suosin joutsenmerkkiä

Jaa havaintosi Levävahtiälypuhelinsovelluk
sella tai Järvi/Meriwikisivustolla. Autat tut
kijoita, viranomaisia ja muita vesillä liikkujia.

Kotitalouksista löytyy monta vesistöille ja eliöil
le haitallista ainetta. Kulkeutuessaan vesistöi
hin ne aiheuttavat haittaa koko ekosysteemille.
Voit parantaa vesistöjen tilaa käyttämällä jout
senmerkittyjä pesu ja puhdistusaineita.

Biitsit siistiksi
Mereen päätyy paljon roskaa. Muoviroskat
hajoavat vedessä pieniksi mikrohiukkasiksi,
jotka sitovat itseensä haittaaineita. Nämä
hiukkaset päätyvät ravinnon mukana merieliöi
hin, kuten eläinplanktoniin sekä kaloihin ja
lintuihin. Kerää roskasi ja nauti puhtaista ran
noista.

Pesen matot kuivalla maalla
Mattojen pesu meressä ja muissa luonnon
vesissä kuormittaa vesistöjä. Pesuaineista ja
matoista irtoaa ravinteita, jotka rehevöittävät
Suomenlahtea. Matot kannattaa pestä maalle
siirretyissä pesupisteissä.

Lomailen lähellä

Lajittelen roskat

Mummon mökki tai Turun saaristo? Loman
voi viettää lähelläkin. Lentäminen kuluttaa
runsaasti energiaa ja lisää ilmastonmuutosta.

Lajittelematon jäte aiheuttaa ravinne ja rehe
vöitymis ja haitallisten aineiden päästöjä
vesistöihin.

Merentutkimusalus Arandalla toimitaan niin kuin pitäisi toimia kuivallakin maalla. Meri ei ole oikea
paikka jätteille.

wikiverkkopalveluun. Kaikkien meriluonnon
tarkkailijoiden havainnot ovat tärkeitä.
– Aivan rannikon tuntumaan on vaikea ulottaa
esimerkiksi satelliittiseurantaa. Suomen rannikko
on niin laaja ja rikkonainen, että sinne on mahdo
tonta perustaa tarpeeksi virallisia seurantapisteitä.
Suomen ympäristökeskuksen Itämeritutki
musta eivät helpota valtiontalouden säästökam
panjat.
– Kaikesta on jouduttu karsimaan. Teemme
työtä minimaallisella miehityksellä. En esimer
kiksi ehdi vastaamaan kaikkiin puheluihin, joita
leväseurantaan tulee. Virallisten seurantapisteiden
perustaminen on myös resurssikysymys.
Sirpa Lehtinen haluaa muistuttaa, että sinilevä
on myrkyllistä ihmisille ja kotieläimille.
– Runsaasti sinilevää sisältävää vettä ei saa
käyttää talous, pesu tai löylyvetenä. Lapset ja
kotieläimet on pidettävä poissa tällaisen veden
ääreltä, sillä sinilevän nieleminen on vaarallista.
Tänäkin kesänä ihmiset ovat saaneet myrky
tysoireita sen jälkeen, kun sinilevää sisältänyttä
vettä oli käytetty löylyvetenä.

Suomenlahti-vuosi
kurottaa yli rajojen
Planktonhaavi on Sirpa Lehtiselle tärkeä
näytteidenottoväline.
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Parhaillaan vietetään Suomen, Viron ja Venäjän
yhteistä Suomenlahti 2014 teemavuotta. Ympä

ristöongelmat eivät pysähdy valtakunnanrajalle
ja teemavuodella on luotu yhteistyökuvioita ter
veen ja turvallisen Suomenlahden takaamiseksi.
Mukana ovat niin tutkijat, poliitikot kuin tavalli
set ihmiset.
– Meillä on Itämerellä noin 30 mittausase
maa. Tänä vuonna pelkästään Suomenlahdella on
sata mittauspistettä, teemavuoden projektikoordi
naattori, tutkija Kai Myrberg kertoo.
Venäjältä on saatu ensimmäistä kertaa myös
kattava määrä vanhempaa tutkimusaineistoa vuo
desta 1996 lähtien.
– Venäjän presidentti Vladimir Putinin tulo
teemavuoden suojelijaksi on helpottanut yhteis
työtä. Merentutkimusalus Aranda pääsi ensim
mäistä kertaa tammikuussa kunnolla Venäjän alue
vesille. Kävimme Pietarin edustalla asti. Meillä oli
15 mittauspistettä ja saimme kunnollisia näytteitä,
Myrberg sanoo.
Uusien ja vanhojen mittaustulosten arvioinnin
jälkeen saadaan kuva siitä, miten Suomenlahden
itäisimmän pohjukan ympäristön tila on muuttu
nut 20 vuoden aikana.
– Tämänvuotiset poikkeukselliset levähavain
not voivat antaa sellaisen kuvan, että Suomenlah
den tila olisi yhtäkkiä huonontunut. Suomenlah
den luontainen vaihtelu on suurta, Itämeren pää
altaalta on tullut hapetonta vettä tänne ja silloin
merenpohjasta vapautuu fosforia, Myrberg toteaa.
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Pääkirjoitus

Helsinki 15.8.2014
Johanna Hellsten
johanna.hellsten@rakennusliitto.fi

Meitäkin vahditaan

K

ymmenen vuotta kestänyt pohdinta, soutaminen ja huopaaminen on nyt ohi; Palkansaajalehdet PALE ry:n jäsenlehdet
hakevat Julkisen sanan neuvoston jäsenyyttä.
Jos meidät hyväksytään mukaan porukkaan, johon kuuluu yli 90 prosenttia suomalaisesta mediasta, tarkoittaa se sitä, että Rakentajastakin
voi sitten valittaa muillekin kuin meille lehden
tekijöille.
JSN:n jäsenyys toimii eräänlaisena kuluttajansuojana lehden lukijoille; kuka tahansa voi
tehdä kantelun neuvostolle, jos kokee, että lehdistössä, radiossa tai televisiossa on loukattu hyvää
journalistista tapaa. Jos neuvoston mielestä näin

on käynyt, annetaan medialle huomautus, joka on
julkaistava lyhyessä määräajassa.
JSN ei ole tuomioistuin eikä se käytä julkista
valtaa. Sen päätöksiä seurataan silti tarkoin ja
niillä on oikeasti merkitystä. Ei mikään lehti, joka on yhteisöön liittynyt, halua saada tuomiota
siitä, että se ei noudata alan pelisääntöjä. Varsinkin, kun joutuu omassa lehdessään julkaisemaan
vielä tiedotteen, jossa kerrotaan yksityiskohtaisesti, miten tuli mokattua.
Palkansaajalehdet sitoutuvat jäsenyyden
myötä journalistin ohjeisiin, joiden tarkoituksena
on tukea sananvapauden vastuullista käyttämistä.
Toki olemme tehneet työtämme tähänkin asti sa-

mojen ohjeiden mukaan, mutta nyt haluamme tehdä virallisen sitoutumisen tärkeisiin periaatteisiin. Avoliitosta siirrymme siis vaatimattomin seremonioin avioliiton viralliseen satamaan. Osoitteessa www.jsn.fi voitte käydä katsomassa, mitä
journalistin ohjeet sisältävät ja minkälaisia päätöksiä JSN on tehnyt.

den mediet en anmärkning, som ska publiceras inom kort, utsatt tid.
ONM är ingen domstol och utövar inte offentlig makt. Dess beslut följs dock noggrant och de
har de facto betydelse. Ingen tidning, som har gått
med i nämnden, vill bli dömd för att den inte följer spelreglerna inom branschen. I all synnerhet
som man är tvungen att i sin egen tidning publicera det meddelande, där det i detalj redogörs för
hur man har gjort bort sig.
Löntagartidningarna förbinder sig i och med
att de blir medlemmar till att följa journalistreglerna, vilkas avsikt är ett ansvarsfullt användande
av yttranderätten. Vi har förvisso också hittills ar-

betat enligt samma regler, men nu vill vi officiellt
förbinda oss till de viktiga principerna. Vi övergår alltså från att ha varit sambor till officiellt äktenskap genom anspråkslösa ceremonier. På
adressen www.jsn.fi (välj svenska) kan ni läsa
journalistreglerna och hurdana beslut ONM har
fattat.

P.S. Jos ihmettelette, miksi minun nimeni on tässä päätoimittajan kohdalla, johtuu se siitä, että
Rakentaja-lehden nykyinen päätoimittaja Jukka
Nissinen siirtyy opintovapaalle ainakin ensi vuoden toukokuun loppuun asti. Siihen asti lehdestä
ja sen päätoimittajuudesta vastaan minä.

Också vi bevakas

E

tt tio år långt övervägande, hopande och roende är nu över: Medlemmarna i Palkansaajalehdet PALE ry (Löntagartidningarna) ansöker om medlemskap i Opinionsnämnden för massmedier ONM. Om vi godkänns i
gänget, dit över 90 procent av medierna i Finland
hör, innebär det att man kan klaga på tidningen
Rakentaja också i andra instanser än att kontakta
tidningsmakarna.
Medlemskapet i ONM är en form av konsumentskydd för tidningsläsarna: vem som helst kan
besvära sig till nämnden, om hen upplever att man
brutit mot god journalistisk sed i tidningar, radio
eller tv. Om nämnden anser att så har skett, ger

PS. Om ni undrar varför mitt namn står under
punkten för chefredaktör, så beror det på att Rakentajas nuvarande chefredaktör Jukka Nissinen
kommer att vara studieledig åtminstone till slutet
av maj nästa år. Fram till dess ansvarar jag för tidningen som chefredaktör.

Eläkeneuvottelut lähellä ratkaisua

T

yömarkkinakeskusjärjestöt lupaavat eläkeneuvotteluista ratkaisua syksyllä.
Mistään ei kuulemma ole vielä sovittu.
Työnantajat ovat silti jo pitkään ilmoittaneet
eläkeiän nousevan eikä palkansaajapuolelta ole
asiaa kiistetty.
Työntekijäammattien työntekijöistä vain
alle 40 prosenttia pääsee suoraan työelämästä
vanhuuseläkkeelle. Loput jäävät työkyvyttömyyseläkkeelle tai työttömänä työelämän ulkopuolelle. Rakentajien kohdalla luvut ovat
vieläkin synkemmät.
Eläkeiän nosto tarkoittaa ikääntyville rakentajille entistä pitempää kitkuttelua vailla
työtä ja toimeentuloa. Työnantajien toinen keskeinen vaatimus, työttömyysturvan lisäpäivien
poisto, olisikin sitten jo lekalla takaraivoon.
Eläkeratkaisu tullaan kuorruttamaan työelämää kehittävillä hankkeilla, joilla ihmiset on
tarkoitus saada jaksamaan työssä pitempään.
Tämä on sitä kuuluisaa unelmahöttöä, jota suuriin poliittisiin ratkaisuihin on tapana liittää.
Yksittäistapauksia lukuun ottamatta työnantajat eivät tule palkkaamaan työkuntonsa
menettäneitä rakentajia tai räätälöimään raihnaisille keveämpiä töitä. Markkinatalous on
armelias kuin susilauma. Kun haluaa pysyä
laumassa, ulvoo lajitoverien lailla. Ulkomailta
saa tuoda vapaasti työkykyistä halpaa työvoimaa eikä tätä kultamunaa jätä moni yritys
käyttämättä.
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Työkyvyttömyyseläkkeet mukaan lukien
rakentajien keskimääräinen eläkkeellejäämisikä on 58 vuotta. Tämä ikä ei ole viimeisen
kolmenkymmenen vuoden aikana muuttunut
miksikään. Ihmiset elävät pitempään paremman ravinnon ja terveydenhuollon ansiosta.
Evoluutio ei kuitenkaan ennätä samaa tahtia
vahvistamaan rakentajien kroppaa.
Uuden vanhuuseläkejärjestelmän pitää
koskea kaikkia. Kyse ei ole enää vanhuuseläkkeestä, jos sen saavuttaa vain viidennes ruumiillisen työn tekijöistä. Eläkejärjestelmässä
on paljon liikuteltavia osia, joiden avulla rahat
saadaan riittämään säällisiin eläkkeisiin. Joitakin osia on pakko liikuttaa, mutta vanhuuseläkkeen alaikärajaa 63 vuotta ei ole pakko
nostaa.
Ruotsissa vanhuuseläkkeelle voi jäädä halutessaan 61 ja 68 vuoden välillä. Yli 63-vuotiaat käyvät silti töissä paljon yleisemmin kuin
Suomessa. Vertailu hyvin samankaltaisten
naapurimaiden välillä osoittaa, että vanhuuseläkkeen alaikärajan korottamiselle ei ole Suomessakaan pakottavaa perustetta. Taustalla on
vain työnantajien pohjaton halu vähentää kustannuksia ja kerätä lisää rahaa omistajien taskuihin.
Kyösti Suokas
II puheenjohtaja

Rakentaja 8/2014

Miltä maailma näytti
rakentajan vinkkelistä
50 vuotta sitten?

Julkaisija

Rakennusliitto ry
Päätoimittaja

Jukka Nissinen

Toimittaja/toimitussihteeri

Johanna Hellsten
Heikki Korhonen

Ulkomailla
2. elokuuta kolme pohjoisvietnamilaista torpedovenettä tulitti yhdysvaltalaista hävittäjä
Maddoxia Tonkininlahdella.
Tästä alkoivat lähes viikon mittaiset sotatoimet Yhdysvaltojen
ja Pohjois-Vietnamin välillä.
5. elokuuta Operaatio Pierce
Arrow: Yhdysvaltain lentokoneet tukialus USS Ticonderogalta ja USS Constellationilta
iskivät Pohjois-Vietnamiin kostoksi hyökkäyksestä hävittäjiä
vastaan Tonkininlahdella.
5. elokuuta kapinallisten simbaarmeija hyökkäsi Kongossa
Stanleyvilleen ja otti tuhat länsimaista panttivankia.
16. elokuuta Etelä-Vietnamissa
tuli voimaan uusi perustuslaki,
jonka kirjoittamisessa Yhdysvaltain lähetystöllä oli iso rooli.

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
Tilaushinta

Kotimaassa
8. elokuuta Turkin ilmavoimat
iskivät kyproksenkreikkalaisten asemiin.
14. elokuuta Moskovassa allekirjoitettiin Suomen ja Neuvostoliiton välinen kauppasopimus
vuosille 1966–1970.
29. elokuuta Helsingissä järjestettiin ensimmäiset varsinaiset
kotiseutujuhlat. Juhlien tunnus
oli Helsinki hauskemmaksi.

12 kk 30 €
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Helsingin kaupungin asunnot Oy:n vuokratalo Harjannetie 44:ssä on Viikinmäen palkittu maamerkki, joka näkyy merelle ja Lahdenväylälle. Kuva: Mikael Linden.

Vuokralaiset ovat ylpeitä kotitalostaan
Laadukas arkkitehtuuri lisää hyvinvointia, kaava
määräykset hidastavat vuokraasuntotuotantoa.
Riitta Malve-Tamminen, teksti

M

oni todennäköisesti tyy
tyisi unelmiaan vaatimat
tomampaan ja syrjäisem
pään asuntoon pääkaupunkiseudul
la, jos se löytyisi nopeasti. Niin voi
olettaa Helsingin, Vantaan ja Espoon
asuntojonojen perusteella. Tällä het
kellä 20 000 kotitaloutta tarvitsee
kiireellisesti kohtuuhintaisen vuok
raasunnon, mutta niitä jaetaan vain
noin 5 000 kappaletta vuodessa Hel
singin, Espoon ja Vantaan alueella.
Kaupunkisuunnittelijoille ei ole
kuitenkaan yhdentekevää, millaisia ja
minne vuokraasuntoja rakennetaan.
Etenkin Helsingissä yritetään kiinnit
tää huomiota laatuun, estetiikkaan ja
alueiden sosiaaliseen tasapainoon.
Näin pienituloisillakin on mah
dollisuus asua vetovoimaisilla ran
taalueilla pääkaupungin keskustas
sa. Samalla tiukat kaavavaatimukset
kuitenkin hidastavat vuokraasunto
jen rakentamista.
Heka Vallila Oy:n City-talo näyttää
mallia Kalasatamassa alueen
rakentamiselle. Kaupungin
vuokratalossa on muunneltavat
asunnot, yhteiset viherterassit joka
kerroksessa, polkupyöräverstas ja
asuntokohtaiset säilytystilat pyörille.
Kuva: Riitta Malve-Tamminen.
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”Tehdään niin hyvää
kuin ikinä voidaan.”
– Kun asukkaat sanovat ylpeinä, että
tuolla minä asun, se on paras kiitos,
Helsingin kaupungin asuntotuotan
totoimisto ATT:n projektipäällikkö
Klaus Hamström kertoo.
Hän sai vuoden 2013 Rakenta
misen Ruusu tunnustuspalkinnon
poikkeuksellisen onnistuneesta kau
pungin vuokratalosta, joka sijaitsee
Viikinmäessä Helsingissä. Raken
nusvalvontavirasto palkitsi myös
kohteen suunnittelijan, arkkitehti
Kristiina Hannunkarin.
Mäellä sijaitseva talo on kuin
vuoren huippu taivasta kohti nou
sevine, viistoine kattoineen. Ilman
vaihtokoneet on kätketty katon alle
pois näkyvistä. Ylimmässä kerrok
sessa saunaosaston terassilta avau
tuu hieno näkymä merelle saakka.
– Hankkeessa oli ensin hinta
paineita muun muassa tonttiolosuh
teiden takia, mutta kolmannen luon
noksen kanssa lähdettiin liikkeelle.
Erikoisuudesta huolimatta se saatiin
mahtumaan ARAavustuksen raa
meihin.
Raati mainitsi palkinnon perus
teissa, että Harjannetie 44:ssä osoi
tettiin, miten kunnianhimoisilla ta
voitteilla, realistisella aikataululla ja
hyvällä suunnittelulla voidaan luoda
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korkeatasoinen, viihtyisä ja mielen
kiintoinen vuokrakerrostalo.
– Moni on kyllä sanonut, ettei
se ole vuokratalon näköinen. Ylei
nen mielipidehän on sellainen, et
tä vuokratalo näyttää heikommalta
kuin muut. Tosiasiassa vuokrataloja
ei erota naapureista. Koska ne tule
vat kaupungin omaan omistukseen,
tehdään niin hyvää kuin ikinä voi
daan.

Vetovoimainen alue kestää
asukkaiden erilaisuutta
Monet muutkin ATT:n Helsingin
kaupungin asunnot Oy:lle rakennut
tamat vuokrakerrostalot ovat saaneet
tunnustusta, kuten Kaanaanaukion ja
Floorankujan kiinteistöt Arabianran
nassa. Parhaiden kohteiden taustalla
on monesti arkkitehtuurikilpailu, jos
sa on etsitty ideoita ja vaihtoehtoja.
– Usein kaupungin vuokrata
lot ovat ensimmäisiä rakennuksia
tai maamerkkejä, joilla muokataan
uuden alueen imagoa. Kaupunki
haluaa, että niiden rakentaminen
lähtee liikkeelle hyvällä arkkiteh
tuurilla, joka antaa suuntaa muul
le rakentamiselle, Hamström sanoo.
Projektipäällikkö uskoo hyvän
arkkitehtuurin ja asuinalueen suun
nittelun lisäävän asukkaiden hyvin
vointia ja viihtymistä.
– Mitä vetovoimaisempi asuin
alue merenrannalla keskustan tun
tumassa, sitä paremmin se kestää
sosiaalista erilaisuutta. Ympäristö
koetaan silloin omaksi ja siitä myös
huolehditaan.

Kaavoitusmääräyksissä
on tingittävää
– Kaupunki ei rakenna eliittialuei
ta vaan pyrkii asuinalueiden moni
puolisuuteen, vakuuttaa kiinteistövi
raston tonttiosaston toimistopäällik
kö Sami Haapanen Helsingin kau
pungilta.
Kaavoituksessa ja tontinluovu
tuksessa on Haapasen mukaan mah
dollista vaikuttaa rakennuskustan
nuksiin vähentämällä vaatimuksia,
jolloin ne sopivat paremmin vuokra
talojen ARArahoitukseen.
– On tiettyjä isoja menoeriä,
joista voi tinkiä. Niitä ovat esimer
kiksi autopaikat, maaperäkustannuk

set, liiketilat ja rakennuksen massoit
telu. Harvemmin kuitenkaan tingi
tään rakentamisen laadusta, Haapa
nen kertoo.
Kun vuokrakohde on liian kal
lis ARAraamiin, tilalle rakennetaan
kovan rahan asuntoja.
– Isolle rakennuttajalle se on
kuitenkin mahdollista, jopa Kalasa
taman ja Jätkäsaaren kaltaisilla ran
taalueilla, koska yhtiöillä on mah
dollisuus tasata menoja sen sisällä.

Koulutus ja työ vähentävät
syrjäytymistä tehokkaimmin
Sosiaalisesti tuettu asuntotuotanto,
pienituloisuus ja työttömyys painot
tuvat tilastojen mukaan ItäHelsin
kiin ja yleensäkin itäiselle pääkau
punkiseudulle.
– Lapsiin ja nuoriin varmasti
vaikuttaa, että taantumassa pitkäai
kaistyöttömyys lisääntyy ja näkyy
lähiympäristössä. Mutta siitä ei ole
näyttöä, että vuokraasuntovaltai
suus sinänsä vaikuttaisi esimerkik
si syrjäytymiseen, toteaa kaupunki
maantieteen professori Mari Vaattovaara Helsingin yliopistosta.
Esimerkiksi turkulaisessa Jyrk
kälän vuokralähiössä, jossa on kau
pungin suurin alueellinen työttö
myys, asukkaat ovat tyytyväisiä elä
määnsä ja viihtyvät hyvin sukupol
vesta toiseen. Vaattovaara on tutus
tunut Jyrkkälään tutkimuksen yhtey
dessä.
– Näyttää siltä, että asuinaluei
den kielteistä kehitystä, esimerkiksi
turvattomuuden lisääntymistä, torju
taan parhaiten estämällä yhteiskun
nan yleistä jakautumista. Koulutus
ja työ ovat siinä parhaat keinot.
Vaattovaara näkee ongelmia
suunnitelmassa, että yhteinen metro
polihallinto vastaisi tulevaisuudessa
ARAvuokraasuntojen rakentami
sesta laajalla alueella pääkaupunki
seudulla.
– Kaikki tutkimukset näyttävät,
ettei metropolialueen reunalle ku
ten Pornaisiin pitäisi rakentaa iso
ja vuokratalokeskittymiä. On epäin
himillistä ripotella köyhyyttä kaik
kialle ja eristää heikossa asemas
sa olevia huonojen liikenneyhteyk
sien päähän. Viisainta olisi raken
taa vuokraasuntoja hyville paikoil
le keskustojen läheisyyteen.

ATT:n projektipäällikkö Klaus Hamström liittää yhteen rakentamisen laadun,
paikan vetovoimaisuuden ja ihmisten tasa-arvoisuuden.
Kuva: Leena Jaskanen.
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Pieni maalari tekee suuria tekoja.
Koteja kaikille, lupaa Elena Soinia.

Lekalla tehdään lisää töitä
Maalari tarvitsee nykyisin siveltimiä järeämpiä
työkaluja. Kokoaan suurempi remonttimaalari
paikkaa elämän jäljet.
Kati Rantanen, teksti

A

amuhämärässä kerrostalon
pihaan kurvaa Salamasaneeraus Oy:n pakettiauto. Siitä
kömpii Elena Soinia aloittelemaan
taas uutta projektia asunnossa. Hän
rahtaa autosta työvälineet työn alla
olevaan lukaaliin ja käärii hihat ylös.
Välillä työn aloittaminen vaatii
tiukkaa rappustreeniä purkkeja, työkaluja, tikkaita ja mattorullia kantaen hissittömissä taloissa. Välillä
edessä on jäätikkövalssia hiekoittamattomilla pihoilla. Rakennusmaalarin työpäivä on yllätyksiä täynnä
ja koskaan ei tiedä, mitä oven takaa
löytyy.

Peruskauraa ja
yllätyspotteja
Huoneistoremonteissa elämän raadollinen puoli lyö kasvoille. Huoneiston keskellä on likainen, jätteiden reunustama polku, epämääräistä tahmaa ja nikotiinitervaa kaikkialla, pakastimessa kuollut kissa, eläinkunnan pienimmät eliöt kiipeilevät
kalusteissa ja jalkalistojen takaa löytyy hyönteisten valtakunta.
Huoneistoremonteissa tarvitaan
välillä monen ammattikunnan kom-
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mandojoukko. Asuntotarkastaja on
käynyt arvioimassa asukkaan jättämät jäljet, määritellyt tuhojen laajuuden sekä päättänyt mitä asunnosta remontoidaan. Tämän jälkeen ammattiryhmä toisensa jälkeen tarttuu
toimeen ja lopputuloksena on taas
asuinkelpoinen koti seuraavalle tarvitsijalle.
– Välillä sitä pohtii, että ei kauaksi luolasta ole tämä kansa päässyt.
Ihmiset tuhoavat kämppänsä aivan
järjettömään kuntoon. Tämä on tietenkin kaikilta pois. Yhteisestä verokukkarostahan remontit maksetaan.
Mutta duunit duuneina. Antaa hevosen miettiä. Sillä on isompi pää, Elena Soinia tuumaa.
Kansakunnan elämänhallintakyky näkyy reikinä seinissä ja ovissa sekä tuhoutuneissa lattioissa. Tämän päivän Suomessa nukahdellaan
suihkuun lattiakaivon päälle, kuollaan komeroihin, päällystetään seinät ulosteilla ja puretaan ylikuohuva
vitutus lekalla seiniin.
Kun asukkaan muumit tekevät
joukkopaon laaksosta ja mopo lähtee käsistä, elämän jäljet korjaa remonttimaalari. Remonttimaalarilla on oltava viileä ote työhön. Työ
on työtä. Tehdään hommat alta pois
ja siirrytään seuraavaan kohteeseen.

Konstit on monet

Ovet ei aukene heille

Työ vaatii monipuolisen arsenaalin
välineitä. Usein homma lähtee käyntiin lekaa heiluttamalla ja purkuraudalla pureudutaan tiukempiin tilanteisiin. Soinian käsissä keittiö muuttuu levykasaksi alle puolen tunnin
ja lattiamatot vedetään riekaleiksi
suomenhevosen voimalla. Pienessä maalarissa on voimaa kuin vähän
isommassa kylässä.
Projektien tiukka aikataulu on
opettanut valitsemaan nopeimmat
konstit. Huoneisto kuin huoneisto
saadaan keskimäärin kuntoon noin
viikossa. Varustearsenaalissa on aina kipsilevyä koloihin, pikatasoitteet ja akkuporakone. Purkurauta on
kuitenkin maalarin paras kaveri. Sillä saadaan olennainen esiin vauhdilla ja päästään aloittamaan jälleenrakentaminen.
– Näillä työmailla ei laamannin
lehmät laidunna. Ei voi jäädä ihmettelemään mitä pitäisi tehdä, vaan
nipsastaan kämppä kuntoon järjestelmällisesti, Elena Soinia sanoo.
Soinia on remontoinut metropolialueella asuntoja kuntoon jo 20
vuotta. Työsarkaa on riittänyt Salamasaneeraus Oy:ssä jo lähes kymmenen vuotta. Soinia on hankkinut
perusammattitaitonsa 1990-luvulla
ammattikoulusta. Kun perusammattitaito on vahva ja kaupunkilaisjärki toimii, menevät loput hommista
käytännön luovuudella ja pikatasoitteella pakettiin.

Asuntoremonttien yllätyksellisyys
ja kiivas työsykli pitävät yllä sopivaa sykettä. Vaikka työ on kokonaisuudessaan joukkuelaji, puuhastelee maalari useimmiten oman osansa
yksin. Tässä on omat hyvät ja huonot puolensa. Työn itsenäisyys antaa
tilaa projektien tekemiselle eikä ole
sidoksissa tiukkaan rytmitykseen
kuten isoilla uudistyömailla.
– Syödään kun on nälkä ja tehdään hommat sopivaan pisteeseen,
jos on tarvetta pitää taukoja. Useimmiten ei ole tarvetta, vaan sitä tekee
omaan tahtiinsa työt, pakkaa kamat
ja siirtyy seuraavalle työmaalle, Elena Soinia toteaa.
– Jokainenhan tekee töitä toimeentulon takia. Se, mikä saa joka
aamu hyppäämään auton rattiin, on
työn sisältö. Remonttimaalarin hommissa näkee oman kädenjälkensä
heti, työt ovat nopeita projekteja ja
jokainen työpäivä on todellakin erilainen, Soinia kommentoi.
Remonttimaalarin arkeen mahtuu tuhoprojektien korjailun sekaan
myös tavallisia huoneistoremontteja.
Kipsikikkailujen ja täystuhojen korjaamisen jälkeen on juhlahetki tehdä
kunnollisia ikkunasmyygejä vanhoihin taloihin ja suhtautua oikein antaumuksella vesihiomapaperiin.
Yksin työskentelyssä on myös
turvallisuusriski. Työnjohto tietää
suurin piirtein missä kulloinkin
työskennellään, mutta kukaan ei voi
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valvoa kädestä pitäen työntekoa.
Asukkaiden omat viritelmät, kiipeily ja liukastumiset etenkin talvella
ovat jatkuva huolenaihe.
Tyhjiin häätöasuntoihin linnoittautuneet juoppolaumat tuovat oman
vivahteensa työhön.
– Koskaan ei voi tietää millainen ihminen on asunut kämpässä.
Narkkareiden ja alkoholistien kanssa pitää olla varovainen, sillä tyypit

saattavat pyrkiä häädön jälkeen takaisin kämppäänsä. Ovea ei todellakaan avata koputtelevalle työpäivän
aikana, Elena Soinia painottaa.
Elämä rullaa eteenpäin niin
asukkailla kuin jäljet korjaavalla
maalarillakin. Piha-alueelta vilkkuvat taas auton perävalot seuraavan
työmaan suunnalta. Työllä on kuitenkin pidempi takuu kuin perinteisessä autokaupassa.

Who the
is
Dustcontrol?
Nähdään FinnBUILD-messuilla 1.-3.10
Tiedätkö nimen Dustcontrol?
Onneksi olkoon!

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

Oulu 1.9.

Jyväskylä 4.9.

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

pääkaupunkiseutu 3.9.

Katso lisää www.jakk.fi/rat tai soita Martti Luiro p. 040 546 8118 tai Harri Syrjälä
p. 0400 904 671, etunimi.sukunimi@jakk.fi

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

www.jakk.fi
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Suojavälineissä on nykyisin paljon valinnanvaraa.

Kuminauha ei kelpaa kypärän hihnaksi
Suojakypäristä, -laseista
ja -hanskoista löytyy
jokaiselle työntekijälle
sopiva malli. Tarjontaa
on paljon ja parhaan
suojaimen löytäminen
voi vaatia kokeilumieltä.
Jukka Nissinen

S

uojainten valmistajat ja maahantuojat tarvitsevat rakentajien
käyttäjäarvioita oman tuotekehityksensä ja markkinointinsa tueksi. Tikkurilan asemakeskuksen työmaalla kolmella Caverionin asentajalla oli mahdollisuus koekäyttää
parin työpäivän ajan neljän eri valmistajan suojavälineitä. Testiin oli
tuotu turvakypäriä, kuulosuojaimia
sekä suojakäsineitä ja -laseja.
Suojakypärien valmistajille tuli
selkeää leukahihnapalautetta. Tuoreen leukahihnapakon takia koekäytössä oli myös kuminauhavirityksellä päässä pysyviä kypäriä.
– Tällaisia kuminauhoja käytettiin silloin, kun oltiin päiväkodissa,
ilmastointiasentaja Kari Selinummi vaipuu muistoihinsa.
– Kuminauha hiertää leuan alla, ilmastointiasentaja Kimmo Danielsson pääsee myös hyvin samaan
tunnelmaan mukaan.
Kypärään istutetut suojalasit
ovat hieman ongelmalliset. Kaikilla
työmailla niitä ei hyväksytä suojalaseiksi. Putkiasentaja Mika Jumpposen mukaan työmailla näki kuinka porukka hiihti kuin puolivaloilla
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Mika Jumpponen kokeilee uutta muotoilua edustavaa suojakypärää.

kypärän suojavisiirin kanssa.
– Se kypärämalli on hävinnyt
meidän työmailta. Onneksi, sillä se
oli aika painava, Jumpponen sanoo.
Asentajat jäivät kaipaamaan
suoraan kypärään asennettavia otsalamppuja, sillä jälkiasennuksena
tehdyt lamput voivat tehdä kypärästä epämiellyttävän häkkyrän. Sen
lisäksi kypärään ei voi sulattaa tai
liimata mitään kiinni, sillä kypärän suojausominaisuudet heikenty-

vät merkittävästi. Markkinoilla on
myös luvallisia kypäräliimoja, mutta ei kaikkiin malleihin.
– Valoa kaivataan. Kuka keksisi
ledit kypärään, kun lippalakkistakin
ne jo löytyvät, Jumpponen kysyy.
Kypärän hyvä istuvuus, keveys
ja tuulettuvuus olivat asentajille tärkeitä ominaisuuksia. Jo sadan gramman painoero saattaa tuntua ikävältä
pitemmän päälle etenkin hankalissa
työasennoissa.

Hanska pitää,
laseja säädetään
Sisäasennustöissä suojahanskan tärkein ominaisuus on ohuus. Jokaiselle löytyy sopiva suojakäsine, valikoimaa on paljon. Oikean käsineen
löytäminen saattaa vaatia useammankin parin kokeilemista.
– Ei hikoillut kesäkeleillä. Näitä pidin melkein koko kokeiluajan.
Näillä pystyy pistämään mutterin
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Kouluttautumalla
verkostoitumista
varmuutta
voimaa
TI
LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PERUSKOULUTUS
ES
S
I
Kylpylähotelli Rantasipi Laajavuoressa,
IKA
P
DU
Jyväskylässä
AU
T
OIT
M
1.- 2. 9. Yhteysmieskurssi
IL
1.- 3. 9. Luottamusmiesten peruskurssi, osa 1
1.- 3. 9. Työsuojelun peruskurssi, osa 1

Kursseilla selvitellään, mitkä ovat tehtäväsi ja oikeutesi
luottamustehtävässäsi. Tutustutaan oman alan sopimuksiin harjoitusten kautta, verkostoidutaan, harjoitellaan
neuvottelutaitoja ja tiedottamista.
29.- 30. 9. Luottamusmiesten peruskurssi, osa 2
29.- 30.9. Työsuojeluvaltuutettujen peruskurssi, osa 2

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JATKOKOULUTUS
Kiljavan Opistolla, Nurmijärvellä
8.- 10.9. Luottamusmiesten jatkokurssi, osa 1
Työsuojelun jatkokurssi , osa 1
Sisäasennustöissä ohut hanska on paras, Kari Selinummi arvioi.

Kimmo Danielssonin mielestä
suojalaseissa on oltava tarpeeksi
säätövaraa.

kiinni ottamatta hanskaa pois kädestä, Jumpponen kehui testin parasta hanskaa.
– Vuodenaikojen mukaan hanskoja pitää olla erilaisia, Danielsson
muistuttaa.
Hitsaamisen hanskaamiseen
joutuu käytännössä vetäisemään
paksummat suojakäsineet.
Suojalasit ovat menneet niin
monimutkaisiksi, että kaikki säädöt
osatakseen on hyvä tutustua käyttöohjeeseen.
– Vähän aikaa meni ennen kuin
hiffasi, mitä tässä tapahtuu, kun tästä painaa, Kari Selinummi oli jou-
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tunut ihmettelemään sangan kireyden säätöä.
Nenätyynyjen kireydensäätö
oli pannut insinööriharjoittelijankin
miettimään.
Huurtumista ei havaittu, mutta
hyvän sään kokeilut eivät kerro vielä
mitään toimivuudesta loskakeleillä.
Halvankin näköiset suojalasit saattavat olla hyvin suunnitellut ja toimivat työkäytössä. Suojalaseissa korostuvat myös ulkonäkökysymykset.
– Nämä ovat kuin tehty baarissa istumista varten, Selinummi ottaa
asiallisen etukenon hyvin istuvia ja
säädettäviä laseja kokeillessaan.
Samat ominaisuudet ovat tarpeen kesäisellä katolla työskenneltäessä. Kuten hanskapuolella, myös
erilaisille suojalaseille on eri työ- ja
kelitilanteisiin varmasti tarvetta.

Kuuluuko läpi?
Kuulosuojaimet ovat ehkä ongelmallisin palikka rakentajan päässä. Sekä suojalasit että turvakypärä
ovat tiellä etenkin irtonaisten kuulosuojainten kanssa. Testissä mukana olleet kuulosuojaimet olivat suojaustasoiltaan samanveroisia. Melun vaimennuksessa ongelmana on
myös se, että varoitusäänien pitäisi
kuitenkin kuulua läpi.
Jo testin lyhyyden vuoksi arvioinnit ovat vain suuntaa antavia.
Muutaman tunnin kokeilun jälkeen
mukavassa kesäkelissä ei pysty arvioimaan esimerkiksi suojainten
kestävyyttä tai toimivuutta rankemmissa olosuhteissa.

6.- 8.10 Luottamusmiesten jatkokurssi, osa 2
Työsuojelun jatkokurssi, osa 2
Kursseilla pohditaan mm. muuttuvaa työelämää ja ammattiyhdistysliikkeen haasteita. Liiton lakimiehet avaavat
luottamusmiehelle keskeisiä työoikeuden lakeja, ja sosiaalisihteeri kertoo rakennusalan tapaturma- ja sosiaaliturvakysymyksistä.

Jätä ay-kurssihakemuksesi (löydät kotisivuiltamme
tai aluetoimistosta) 18.8. 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,
merkitse molemmat ajankohdat.
Lisätietoja:
koulutus@rakennusliitto.fi
Juhani Lohikoski puh. 050 366 1171
Sissi Kähkönen puh. 020 774 3076
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Kuva kunnossa olevasta sirkkelistä. Teräsuojus on paikoillaan. Veitsi on paikoillaan. Työntökapula löytyy ja sirkkelin ympäristö on siisti.

Sirkkelit kuntoon
Rakentajat menettävät sormia ja silmiä työskennellessään viallisilla
ja puutteellisessa kunnossa olevilla pöytäsirkkeleillä.
Kolme sormea irti

suojus, sirkkelin teräksinen pöytäkansi oli halki ei
kä pöytäsirkkeliä ollut varustettu puutavaran työn
tämiseen ja ohjaamiseen tarkoitetulla työntökapu
lalla.

Uuden lomakeskuksen rakennustyömaalla työs
kennellyt kirvesmies halkoi pöytäsirkkelillä lau
taa, jota tarvitsi lomakeskuksen rakennuksen jul
kisivussa. Ajaessaan pitkää lautaa pöytäsirkkelis
sä, joutui kirvesmies siirtymään sirkkelin takapuo
lelle vetääkseen ja kannatellakseen halkaistavaa
lautaa. Vetäessään lautaa sirkkelin takapuolella lä
heltä pyörivää terää tapahtui niin kutsuttu takapot
ku, jonka seurauksen lautaa ohjaava ja kannatte
leva käsi liukui yhdessä halottavan laudan kanssa
vinhaa vauhtia pyörivän sirkkeliterän yli. Terä kat
koi timpurilta kolme sormea kokonaan irti.
Työsuojeluviranomaiset tutkivat pöytäsirkke
lin toimintakunnon tämän vakavan työtapaturman
jälkeen. Työpaikkatutkinnassa selvisi, että pöy
täsirkkelistä puuttui ohjausveitsi ja sirkkelin terä

Oikea silmä sokeutui
Rakennusmies halkaisi kerrostalotyömaalla pöy
täsirkkelillä koolingin päästä kiiloja, joita timpu
ri tarvitsi väliovien asennuksessa. Ajaessaan koo
lingin päätä sirkkeliin, irtosi koolingin päästä val
mistuvana oleva kiila suurella nopeudella raken
nusmiehen silmään. Tämän seurauksena raken
nusmies menetti näön oikeasta silmästään.
Työsuojeluviranomaisten tarkastaessa pöytä
sirkkelin toimintakunnon, he totesivat pöytäsirk
kelistä puuttuneen ohjainveitsen ja pöytäsirkkelin

teräsuojuksen. Lisäksi rakennusmies ei ollut käyt
tänyt työnantajan edellyttämistä suojaimista suo
jalaseja, jotka olisivat käytettäessä todennäköises
ti estäneet rakennusmiehen oikean silmän sokeu
tumisen.
Rakennusliito on huolissaan siitä, että liittoon
on tullut lyhyessä ajassa selvitettäväksi useam
pi tämän tyyppinen työtapaturma. Rakennusliit
to pyytää rakentajia kiinnittämään erityistä huo
miota siihen, että puutteellisesti varustetuilla tai
epäkuntoisilla pöytäsirkkeleillä työskentelemises
tä täytyy pidättäytyä, koska vakavan tapaturman
vaara on ilmeinen.
Lisäksi haluamme korostaa että pöytäsirkke
lissä olevia suojalaitteita ei saa itse poistaa käytös
tä ja työssä on käytettävä työn edellyttämiä henki
lökohtaisia suojaimia.
Työsuojelusihteeri
Tapio Jääskeläinen

Sinä ammattiosastosi tai työpaikkasi

LUOTTAMUSHENKILÖ.

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

4

yötä

2+2+2+1
yötä

HINTA
VAIN

100 €

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

Sisältää majoituksen, täysihoidon ja
mukaansa tempaavan ohjelman.

Rakentaja 8/2014

Rakentaja 8/2014
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Rapparirokkia vuodesta 1977
Popeda: Museorekisterissä – Karvanopat ja wunderbaum. Poko Rekords.
Jyri Vasamaa

P

opeda on siirtynyt museorekisteriin ja yhtyeeltä onkin nyt
ilmestynyt komea kokoelmaboksi sekä tällainen pienempimuotoinen kahden cd:n tiivistelmä. Kokoelmaboksista löytyvät kaikki keskeiset Popeda-kappaleet ja sitä voikin suositella kaikille rapparirokin
ystäville, jos vaan lompakosta löytyy
tarpeeksi suuria seteleitä. Tässä kahden cd:n kokoelmassa sen sijaan on
pieniä puutteita, joista suurin lienee
Kaasua, komisario Pepposen puuttuminen levyltä.
Kokoelman ensimmäiset kappaleet palauttavat välittömästi mieleen mitä Popeda alussa oli. Se oli
punkin mukana pinnalle noussutta, kompiltaan hieman tanakampaa
rappausta.

Minulle ensimmäinen kuulokuva bändistä muodostui kokoelmalla
kolmantena kuultavasta Suuret setelit
-kappaleesta vuodelta 1979. Muistan
hämmästelleeni version suorastaan
mahtavia kitarasoundeja. Tänä päivänä ne kuulostavat vähän erilaisilta.

Joka tapauksessa kokoelman alku on melkoista hittiputkea. Suuret
setelit, Huummetta, Mörri Möykky,
Minä elän, Kalteriblues, Yö ja Delilah soivat aikoinaan kovastikin
meikäläisen vinyyli- ja kasettisoittimissa.
Bändin lauluntekijä Arwo Mikkonen sai apuvoimia lauluntekoon,
kun Costello Hautamäki liittyi Popedaan. Popedan LP:t Kaasua… ja
Harasoo vakiinnuttivat yhtyeen aseman suomirokin ykkösnimissä. 1985
Costello ”sävelsi” Pitkän kuuman kesän, yhtyeen yhden tunnetuimmista
kappaleista. Kappale oli niin hieno, että Mud päätti tehdä siitä version vuonna 1975 nimellä Hair of the
dog, mutta ei siitä sen enempää.
Kappalevalikoimat ovat tietysti makuasioita, mutta minun mielestäni tälle tuplakokoelmalle olisi

ehdottomasti pitänyt mahduttaa sellaiset Popeda-klassikot kuin Kaasua, komisario Peppone, Da da,
Mää ja Tapparan mies, Siankorvaa ja raanavettä, Erotomania, sekä Oodi makkaralle. En usko, että
kovin montaa henkilöä olisi harmittanut, jos kokoelmalta olisi jättänyt
pois ensimmäisen cd:n Raaka-Arskan tulkitseman Muumi Muumin tai
Eläinten vallankumouksen tai muutaman toisen cd:n uusimmista kappaleista. Suosittelenkin rahan säästämistä Popedan isomman kokoelmalaatikon ostoon.
Kiitämme: Popeda on kaikkien
aikojen kovimpia keikkakoneita.
Moitimme: Tämän tupla-cd:n
kappalevalikoimaa.

Vauhdikasta ja mietiskelevää R&B-progea
Array: Darker Days: Closed Chapters & Open Ends
Jyri Vasamaa

T

urun seudulta tulevan Arrayn
voisi lokeroida proge-yhtyeiden sarjaan. En kuitenkaan ihmettele myöskään sitä, että yhtyettä on verrattu Led Zeppeliiniin.
Varsinkin jos kuuntelee levyn toista kappaletta The King.
Yhtyeen vahvuus on pitkissä
instrumentaaliosuuksissa, joissa luodaan hienoja tunnelmia. Arrayn kappaleet eivät ole lajityypillisesti ylipitkiä, mutta progehenkisesti niissä on

erilaisia osia, nopeita ja hitaita.
Vaikka Arrayllä onkin selvästi
vaikutteita myös popjazzin suunnalta, pyrkii bändi selvästi luomaan itselleen oman imagon, joka rakentuu
oman erityisen tyylin löytymiseen.
Minusta Array on hyvin pitkälle levymusiikkia. Voi sanoa, että vinyylilevymusiikkia. Tätä pitää kuunnella keskittyneesti, kansien pitäisi olla
isot ja avattavat, levy pitäisi oikein
asetella levylautaselle ja hyvä nojatuoli kuuluisi ehdottomasti kuunteluolosuhteisiin.

Oma suosikkini on vallan mainion repäisevä levyn aloitusbiisi
Barrels, joka on tyyliltään vanhaa
kunnon rytmipluussia. Kappale sopisi soimaan mainiosti niin baareihin kuin mainoksiin, eikä tässäkään
kappaleessa ole unohdettu soittamisen riemua. Siinä on hienoja sovituksellisia oivalluksia, kuten rumpujen rytmillinen hidastus hieman
yllättävässä paikassa, joka tuo säkeistön jatkoon lisädraivia. Lisäksi
kappaleen urkuriffi on erittäin tarttuva.

Kiitämme: Tarkkaan mietitty
ja soitetty kokonaisuus.
Moitimme: Levy pitäisi saada
myös vinyylinä.

Ihana Helsinki
Eino Leino, Claire Aho, Heikki Aho. Aho & Soldan, Helsinki 1950-luvun väreissä. Gummerus.
Johanna Hellsten

K

olmella kielellä samojen kansien välissä (suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi) julkaistu Aho & Soldan: Helsinki 1950-luvun väreissä näyttää värivalokuvin, minkälaista elämä ja arki olivat
1950-luvun Helsingissä. Heikki ja Claire Ahon ottaminen kuvien rinnalla kulkee
Eino Leinon kirjoittama tarina Suomelle
tärkeästä kulttuurisuvusta. Eino Leino oli
Claire Ahon isoisä.
Kuvissa vilisee Helsingin merkkipaikkoja Kauppatorista Uimastadioniin, Esplanadilta Rautatientorille, Tehtaankadulta Stockmannille. Se, mikä jää puuttumaan
täysin, on kaupungin toinen puoli. Kuvat pysyttelevät tiukasta Pitkänsillan toisella puolella. Työläiset ovat päässeet mukaan, jos asfalttiurakka on osunut keskikaupungille.
Siitä huolimatta valokuvateos on kiintoisaa selattavaa. Rakentajakin löytää kuvista omansa; on kiehtovaa nähdä kaupunki
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sellaisena kuin se oli vuosikymmeniä sitten;
verrata nykypäivään, pohtia kaupungin kehitystä ja muutosta, ihmetellä hienoja vanhoja busseja. Elämän kiireettömämpi kulku
välittyy monessa valokuvassa; lapsia ongella, hiekkalaatikolla, heiluttelemassa jalkojaan jäätelötötteröt kädessä. Torivilinää ja
loputtoman lämpimiä, pitkiä kesiä Helsingin rannoilla.
Aho & Soldan oli kirjailija Juhani
Ahon poikien Heikki Ahon ja Björn Soldanin yritys. Vuosikymmenien ajan veljekset
tallensivat Suomen ja Helsingin elämää valokuviksi ja filmeiksi. Työtä isänsä Heikki
Ahon rinnalla jatkoi Claire Aho, jolle Helsinki oli rakas kuvauskohde muoti-, luonto-,
sisustus- ja henkilökuvien ohella.
Valokuvateos on jaettu kahteen osaan.
Ensimmäisessä luvussa Eino Leino palaa
lapsuutensa hetkiin ja 1950-luvun helsinkiläiselämään. Toisessa luvussa raotetaan
Aho & Soldanin tarinaa ja kurkistetaan suvun tapahtumiin.

Kiitämme: Helsinkiä.
Moitimme: Puolta Helsinkiä.

Rakentaja 8/2014

Rakentaja näkyy
kaikkialla

K

esän helteet alkavat hiljalleen taittua ja syksy painaa
päälle. Monet kevään aikana ammattikouluun hakeneet sekä
valituksi tulleet elävät nyt jännittäviä aikoja. On tuore kouluympäristö ja -kaverit, joillakin on ympärillään myös uusi ja outo paikkakunta.
Vastuuta omasta opiskelusta ja itsenäisesti elämisestä sekä omasta tulevaisuudesta tulee huomattavasti lisää peruskouluun verrattuna.
Rakennusalan opiskelijat ovat
valinneet alan, jonka tulokset sekä
tarpeellisuus näkyvät päivittäisessä
elämässämme. Joka puolella on jotain, mikä liittyy rakentamiseen, kenenkään ei varmasti tarvitse kaukaa
hakea. Olipa se sitten pilvenpiirtäjä,
kauppakeskus, moottoritie tai vaikkapa lattia jalkojemme alla. Rakentajaa tarvitaan lähes kaikkialla, joko
yksin, kaksin tai parhaimmillaan sadoittain, jopa tuhansittain. Tekemistä ja työtä löytyy rakennusalalla ihan
varmasti. Nyt ja tulevaisuudessa.

Me liiton nuorisotyöntekijät ryhdymme jälleen syksyn tullen kiertämään ammattikouluilla ja monenlaisissa rakennusalan koulutukseen
liittyvissä tapahtumissa. Tulkaa reilusti nykäisemään hihasta ja juttele-

Ratkaisut

maan, olipa mieltä painava asia sitten mitä tahansa rakennusalaan tai
ay-toimintaan liittyvää. Lupaan, että osaamme auttaa tai vähintään ohjata asiassa eteenpäin.
Syksyn aikana pidetään myös raksanuorten alueellisia ja valtakunnallisia toiminnansuunnittelutilaisuuksia. Kun tulet mukaan ideoimaan tulevaa toimintaa, sinulla on oiva mahdollisuus vaikuttaa tuleviin kursseihin, koulutuksiin ja tapahtumiin.
Samalla tutustut muihin raksanuoriin ja saat sitä kautta myös tulevaisuuden varalle tärkeitä tuttavuuksia.
Rakennusalan pariin juuri tulleille on hyvä myös muistuttaa, että
Rakennusliittoon voi liittyä jo opiskeluaikana oppilasjäseneksi. Opiskeluaikainen jäsenyys tuo paljon
etuja. Jos esimerkiksi työharjoittelupaikassa joutuu hankalaan tilanteeseen, voi liiton tarjoama apu olla
korvaamatonta.
Rakentamiseen pätee hyvin oppia ikä kaikki -sanonta. Jokainen
meistä oppii raksalla joka päivä jotain uutta. Kukaan ei voi koskaan sanoa, että osaisi jo kaikesta kaiken.
Niko Seppänen
nuorisotyöntekijä

Tarjolla Suomen Isoin Konealan Tapahtuma!

www.finnmetko.fi
Rakentaja 8/2014
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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

Risteilypäivä muuttunut! Risteily
ma 8.9. Tallinnaan. Lähtö klo 15.30
Harjukadun tilausajolaiturilta.
Ajamme Vaajakosken kautta eli itäreittiä. Linja-auto mukana Tallinnassa. Paluu ti 9.9. noin klo 24.
Varattu 58 paikkaa. Hinta 40 €/hlö,
kahden hengen hytissä. Ilmoittautumiset viimeistään ke 20.8., Kalle
p. 050 542 7290 tai Rami p. 040 768
8811.

Kainuun rakentajaveteraanit
Kesäkauden päättäjäiset to 4.9.
klo 12 Suvirannassa. Ohjelmassa:
perinteinen tikkakisa kiertopalkintoineen, sauna-, makkara- ja kahvitarjoilu. Tervetuloa!

Turun rakennusveteraanit

Kokoukset syksyllä 2014 tiistaisin
klo 10, Turun aluejärjestön tilat,
Uudenmaankatu 6 A, Turku. Seuraavasti: 9.9., 14.10., 11.11., 9.12.

Os. 004, Helsingin
sisäkattoasentajat

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

Os. 026, Hämeenlinnan
maalarit ja mattomiehet

Syystapahtuma la 6.9. klo 12 Suvipielisessä. Ohjelmassa: mato-onkikilpailut, tikanheittoa, mölkkyä, ym.
rentoutumisen merkeissä. Osasto tarjoaa ruoat, juotavat sekä saunan. Sitovat ilmoittautumiset viimeistään su
31.8. p. 040 521 4753 tai 044 545
9232.
Hallitus

Os. 039, Helsingin matto- ja
parkettimiehet

Kuukausikokous ti 26.8. klo 16,
ammattiosastojen Tiimitupa, Viides
linja 3, Helsinki. Käsitellään esille
tulevat asiat. Kahvitarjoilu.
Hallitus

Os. 041, Seinäjoki

Yleinen kokous ke 3.9. klo 19,
osaston toimisto, Vapaudentie 32–34,
Seinäjoki. Käsitellään esille tulevat
asiat.
Hallitus

Os. 042, Hyvinkää

Perhe- ja ulkoiluviikonloppu
6.–7.9. Siikarannassa. Bussi lähtee
la 6.9. klo 9 Hyvinkään rautatieasemalta. Paluu lähtee su 7.9. klo 13.30
Siikarannasta. Ulkoiluvarusteet
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Sähköpostit on lähetettävä osoitteella: ilmoitukset@rakennusliitto.fi
tai faksilla: 020 774 3061.
Kun lähetät ilmoituksen Rakentaja-lehteen, muistathan merkitä yhteytietosi!

mukaan. Omavastuu: jäsenet 15 €/
hlö ja ei jäsenet 20 €/hlö. Sitovat
ilmoittautumiset viimeistään pe
22.8., Pauli p.040 827 8924. Paikkoja rajoitetusti!
Hallitus

Os. 066, Lahti

Lystinpitoa ja liikuntaa to 11.9.,
hotelli Siikaranta, Espoo. Lähtö klo
8 linja-autoaseman turistipysäkiltä,
josta matka jatkuu kohti Espoota.
Yhteinen kokoontuminen salissa ja
selvitys eri ryhmissä tapahtuvasta
toiminnasta. Ohjelmassa: klo 10–14
terapialuento hotellin läheisyydessä
olevalla kodalla (tarjolla kantarellipaistosta, luomujälkkäriä, nuotiokahvia, kääretorttua ja makkaraa),
klo 15–17 uima-allasjumppa ja
sauna, mahdollisuus myös veneilyyn
ja kuntosalin käyttöön, klo 16–18
ruokailu seisovasta pöydästä. Paluu
kotia kohti klo 18. Saavumme Lahteen noin klo 20. Matkan hinta 10 €/
hlö, joka sisältää edestakaisen matkan ja päivän ohjelman.

Os. 100, Hämeenlinna

Mato-onkikisat la 23.8. klo 11 linnan rannassa yhdessä Hämeenlinnan
rakentajaveteraanien kanssa. Sarjat:
miehet, naiset ja lapset. Ilmoittautumiset paikan päällä. Hyvät palkinnot.
Tervetuloa!
Hallitus

Os. 104, Helsingin asfaltti- ja
pikimiehet

Perinteinen kalamatka 5.–7.9. Pyhtäälle. Ilmoittautumiset viimeistään
ma 1.9., Matti Sartesuo p. 0440 203
768.
Teatterimatka la 8.11. klo 19, Kansallisteatterin piennen näyttämön esitykseen Europaeus, kesto noin kaksi
tuntia. Esityksen jälkeen menemme
syömään, ravintola Grande Grill,
Aleksanterinkatu 15. Ilmoittautumiset viimeistään to 25.9., Matti Sartesuo p. 0440 203 768.
Hallitus

Os. 280, Helsingin
betoniraudoittajat

Kuukausikokous ma 8.9. klo 17,
Purpurinpolku 7–9, Kannelmäki,
Helsinki. Käsitellään esille tulevat
asiat.
Hallitus

Os. 342, Jyväskylän
kirvesmiehet

Syyskauden avaus/tikkakisat
to 21.8. klo 18 Ladun majalla, Ronsuntaipaleentie 295. Sauna lämpiää.
Tervetuloa!
Hallitus

Os. 349, Matinkylä

Kuukasikokous ma 8.9. klo 18,
Matinkylän Pirtti, Keskipäivänkuja
4, Espoo. Käsitellään esille tulevat
asiat.
Hallitus

Os. 390, Helsingin
putkimiehet ja -eristäjät

Nuuskakerhon syyskauden 2014
kokoontumiset torstaisin klo 11,
osastojen Tiimitupa, Viides linja 3,
Helsinki. Seuraavasti: 4.9., 18.9.,
2.10., 16.10., 30.10., 13.11., 27.11.,
11.12. Tervetuloa uudet ja vanhat
osastomme eläkeläisjäsenet mukaan
kehittämään mielekästä veteraanitoimintaa!
Veteraanijaosto

Os. 579, Kouvolan
putkimiehet ja -eristäjät

Perinteiset rantaongintakilpailut
la 30.8. klo 9–13 Pessankosken sillan
alla kallioilla. Sarjat: yleinen, nuoret
ja lapset. Kaikki joukolla mukaan!
Hallitus

ONNEA

80 vuotta

Härkönen Esko 20.8., Saarenkylä.
Os. 131, Rovaniemi

65 vuotta

Silmu Viola Margit 29.8, Tampere.
Os. 010, Tampere

KIITOS
Parhaimmat kiitokseni Rakennusliiton Uudenmaan aluejärjestölle ja
Helsingin Maalarien osastolle muistamisesta täyttäessäni 80 vuotta.
Erkki Turunen

KUOLLEITA
Halonen Matti Armas
Osastomme pitkäaikainen jäsen
Matti Armas Halonen kuoli 1.7.2014.
Hän oli syntynyt 2.5.1934 ja liittynyt
Rakennusliiton jäseneksi 1.10.1966.
Muistoa kunnioitten
os. 051, Jyväskylä

SAARROT

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

Aiari Grupp Oü
AJE Ehitüs Oü
Alfaport Grupp Oü
Alnar Järvi Oü
”Artexx” Steplewski Artur

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

A-ryhmä Asennus Oy
Oy Aureli Ltd
Autlan Projekt Oü
Balticale Oü
Betamer Eesti Oü
Carinaland Oü
Concord Group Oü
DED Kompanii Oü
Dedas Oü
Degtab Oü
Detroit Oü
Edmonton Oü
Efira Invest Oü
Egerton Oü
Ehiter Arendus Oü
Eikner Oü
Elkotek Oy
Enner Ehitus Oü
Enta Ehitus Grupp Ou
Etelä-Suomen kiinteistö ja
autohuolto Oy
EU Finnes
Eurobuild Group Oü
Europe Ehitüs Oü
Eu Steinbau Oy
Faskom Oy
Fatmus Ehitus Oü
Feluko Oü
FHU ”PM-BUD”
Fin Purkajat Oy
Fincity Oü
Finlandia-Maalaus ja Målning Ky
Garantmeister Oü
Gorol-Bud Oy
GS Invest Oü
Harald Power
Harts Ehitus Oü
Hausland Oü
Helmhold Oü
Henno-Invest Ltd Oy
Hordinal Oü
Idc Budownictwo
Indiman Oy
Individuali imone ”Suvireta”
Kalma Ehitus
Keskustan Talexi & Tar Oy
Lemamaks Ehitus Oü
Leviehitus Oü
Link Star Grupp Oü
Marsalis-Ehitus Oü
Mattic Oü
Mauneks Oü
Maximum Group Ou
Miedzynarodowny Serwis
Budowlany MSB Sp. z.o.o.
Multimaaler Oü
My Property Oy
4 Naela Oü
Naabob Ehitus Oü
Navero Oy
Offwall Oy
Olster Grupp Oü
OPNG Linnaarenduse Oü
Orasgrupp Oü
PG Ehitus Oü
Pirita Laevad as
Piva Kivi Oü
Prelia Grupp Oü
Primebygg Oü
Proberto Oü
Projekt 10 Oü
Prolainer Oü
Prostein Oü
Putki Service Oy
Rakennusexpertit JKL
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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

KURSSEJA JA KOULUTUSTA

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

TAPAHTUMIA

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:

LAPIN RAKENTAJIEN RUSKAPÄIVÄT, YLLÄS
Aika:
6.–7.9.
Paikka: Lapland Hotels Äkäshotelli
Lisätietoa ja ilmoittautumiset viimeistään pe 22.8. omaan osastoon.

Tervetuloa!
Os. 200, Tunturi-Lappi
Rakennusliiton Lapin aluejärjestö

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

Rakennusliitto ry/lomavastaava, PL 307, 00531 Helsinki

HYVINVOINTILOMIEN ELÄKELÄISTEN
LOMAJAKSOT 2014
Lomakeskus Huhmari
83700 Polvijärvi (Joensuu)
p. 020 769 1230
www.lomakeskushuhmari.com
Lomalaisten valinnassa noudatetaan STM:n ja RAY:n ohjeita. Huhmarissa on erilliset
loma-asunnot kooltaan noin 37 m². Asunnoissa on makuuhuone, oleskelutila, keittomahdollisuus ja välineistö, suihku/wc ja iso kuisti. Päärakennuksessa on ravintola,
vesimaailma poreineen ja putouksineen sekä liikuntatilaa.
Hemmotellen Huhmarissa 1.–6.12.2014

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

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.

Hakuaika päättyy pe 31.10.2014

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

Mikäli osallistut 1.askel aikuisille -seurantajaksolle,

Valintakriteerit:

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.

Osallistu PHT:n hyvinvointijaksolle – SAL-lomat tukee!
SAL-lomat maksaa sinulle takaisin omavastuun 60 euroa.
Mikäli osallistut 1.askel perheille -jaksolle,

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

jaksolla, nimesi, ammattiliittosi ja IBAN-tilinumerosi osoitteeseen: info@salry.net
Lisätietoja voit kysellä Pasi Ylitalolta sähköpostilla: pasi.ylitalo@salry.net.
SAL-lomat maksaa avustukset joka kuukauden 1. viikolla. Kesäkuussa haetut
avustukset maksetaan elokuussa.
Hyvinvointijaksot löydät osoitteesta: www.pht.fi

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

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

Rakennusliitto
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RAKSA-VIDEOTIIM KESKI-SUOMI 2014–2015
SYKSY 2014
Päivät: 11.9., 25.9., 9.10., 23.10., 6.11., 20.11., 11.12.
KEVÄT 2015
Päivät: 15.1., 29.1., 12.2., 26.2., 12.3., 26.3., 9.4., 23.4., 7.5., 21.5.
Paikka: Rakennusliiton Keski-Suomen aluetoimisto
Aika:
klo 18, kesto 2–3 tuntia/ilta, Kerhoillat ovat torstaisin.

Videoinnista sekä kuvamateriaalin koostamisesta kiinnostuneet joukolla mukaan.
Mikäli videokuvauksessasi ja koosteen teossa on ongelmia, tule porukkaan niin
ratkotaan ongelma-asiat osaamiseksi videonteossa.
Tiedustelut: Orvo Hautakangas p. 0400 546 759.

Rakennusliiton Keski-Suomen aluejärjestö
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PALLISTI I
ja JALLIST

”Tunti liikuntaa antaa kaksi tuntia
lisää energiaa päivään.” Ehkä tämän
mukaan eläminen mahdollistaa
pääministerille työskentelyn 25/8.

Pääministerin päälaji:
triathlon vai politiikka?
Pallisti: Tiesitkö, että eräs huippu-urheilijoistamme
on ottanut sivupestikseen pääministerin homman?
Kun triathlonissa hienoja aikoja päkyttävä Alexander Stubb taitaa maata johtaa aina ehtiessään.
Jallisti: Niin, välillä on ollut himpun verran
epäselvää onko hänen päätavoitteenaan kolmen
tunnin alitus maratonilla vai Suomen nostaminen

talousahdingosta.
Pallisti: Kokoomuslaisen aivoitukset ovat
ymmärrettävästi joskus epäselvät. Mutta ainakin
yhdessä asiassa demareilla on vielä yliote, kun ministereiden maratonennätys on Erkki Tuomiojalla.
Jallisti: Mutta miten olisi superhiihtäjä Kekkosella maratonit mennyt? Vaikka hänellä meni

Vihtavuoren
Pamauksesta
Real Madridiin

Kentänläheiset
vaahtobileet
muistetaan

Pallisti: Kakkosdivariin siirtyminen
voi aiheuttaa melkoisen mediamylläkän, kun kyseessä on legendaariseen Real Madridiin suuntaava suomalainen futaaja. Siis oikeastaan
suunta on Real Madridin farmi, mutta väliäkös pienistä.
Jallisti: Ruotsissa urallaan ylös
ponkaissut Eero Markkanen pelasi
muuten vielä pari vuotta sitten Suomen kakkosdivarin Vihtavuoren Pamauksessa.
Pallisti: Ensimmäisessä Realpelissään Markkanen oli saanut valmentajana olevalta Zinedine Zidanelta neuvoksi, että ”ammu
vain!” Puskupeliin ei tullut vihjeitä.
Jallisti: Liekö herraa kaivelee
vuoden 2006 MM-finaali, jossa hän
sai punaisen kortin puskettuaan italialaispakkia rintaan.
Pallisti: Se päätti Zidanen uran,
mutta Markkasen tarina on vasta
alussa.

Pallisti: Mitä vähemmän urheilua
toljottavat muistavat futiksen MMkisoista? Saksan 1–7 teurastusvoiton
Brasiliasta?
Jallisti: Ehkä, mutta otteluiden
lopputulosten kadotessa mielestä
moni muistaa edelleen kentälle merkeiksi suihkutetun vaahdon.
Pallisti: Se toi maanläheisyyttä
takaisin futikseen. Kun reilun pelin
lisääminen ei aina vaadi maaliviivateknologioita tai videohidastuksia.
Jallisti: Korruptiosta syytettyä
jalkapalloliitto Fifaa ei voi nyt haukkua siitä, koska se sai MM-kisojen
pullot ilmaiseksi tuotteen keksijältä.
Pallisti: Tosin kun Englannin
Valioliiga ottaa Aero Comex Futline -sprayn käyttöön, niin rahakin jo
vaihtaa kunnolla omistajaa.
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yöjuoksun puolelle, olisi liikaa sählääville ja itseään hajottaville tunareille näytetty kaapin paikka. Urkki kirjoitti myllykirjeitä, Stubbin tuotantoon lukeutuu ”Miehen treenikirja.”
Pallisti: Kekkonen ei ainakaan olisi napannut selfietä armottoman hiihtolenkin jälkeen, koska olisi tuskin kokenut oloaan kovin fantastiseksi.

Erikoinen
tatuointipanna
ja missä on mun
mutsi?

Pallisti: MM-kisoissa Cristiano Ronaldoa ei juuri naurattanut. Portugali tippui jatkopeleistä ja Ronaldo itse
sai niskoilleen kaatumatautipiikittelyä. Tyypillinen jalkapalloilija?
Jallisti: Ei hän aivan normityyppi ole taitojensa puolesta. Eikä ainakaan siinä mielessä, ettei hänellä ole
kollegojen tavoin joka viikko uutta
tatuointia kropassa.
Pallisti: Nimittäin tatuointien
myötä tulee aina verenluovutuskarenssi.
Jallisti: Kuinka haluttu hyödyke olisi muuten Cristiano Ronaldon veripussi, jos sitä tyrkytettäisiin
muuhun kuin alkuperäiseen tarkoitukseen? Elviksen hiustupsuistakin
maksettiin maltaita…
Pallisti: Vähän erikoisempaa on
puolestaan se, ettei Cristiano Ronaldon poika tiedä kuka hänen äitinsä
on. Verikokeilla tosin saa tästä totuuden selville.

Pururatojen
tuhkimotarina

Pallisti: Seitsemän vuotta sitten kebabia, kaljaa ja röökiä kuluttava plösö britti päätti juosta liki kylmiltään
maratonin. Ja teki sen aikaan 3.07.
Melko mahdottomalta tuntuu.
Jallisti: Törkeää epäillä ihmisen sinnikkyyttä ja tsemppaamista.
Tuon jälkeen kaveri päätti tosin heittää puoleksitoista vuodeksi lenkkarit nurkkaan.
Pallisti: Mutta Steve Way vaihtoi taas suunnan, mihin tie vie. Ja
kellottaa nelikymppisenä maratonajat kahden tunnin pintaan nousten
brittien maajoukkueeseen.
Jallisti: Pubikaverit tosin kuittailivat uusista harrastuksista, mutta nykyään hän kipittää viikossa parisataa kilometriä päivätöistä huolimatta.
Pallisti: Kaikkeen sitä ihminen voi venyä. Tosin tuopille saattaa Way joskus maratonien jälkeen
suunnata.
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Lahdessakin halutaan elävinä eläkkeelle

Antti Kuusinen juonsi tilaisuuden.

Rakennusliiton Elävänä eläkkeelle -kampanja
on pyörinyt aktiivisesti koko vuoden.

Torilla puhuttiin kuormittavasta työstä.
Johanna Hellsten

R

akennusliiton ammattiosastot
66 ja 177 järjestivät elokuun
alussa keskustelutilaisuuden
Lahden torilla kuukausittaisten maalaismarkkinoiden yhteydessä. Väentungoksessa jaettiin ihmisille tietoa
Rakennusliiton Elävänä eläkkeelle -kampanjasta ja kuultiin mielenkiintoisia puheenvuoroja Rakennusliiton omalta väeltä, poliitikoilta ja
lääkäriltä.
– Älkää ottako kaikkea vastaan,
mitä sanotaan; ei kansainvälinen
markkinatalous voi yksin säädellä
Suomen eläkeratkaisuja, Rakennusliiton II puheenjohtaja Kyösti Suokas muistutti kuulijoita.
Suokas toivoi, että eläkeratkaisusta keskustelu kiihtyisi syksyä
kohden.

– Emme halua herätä jonain aamuna uutisiin, joissa vain todetaan,
että eläkeikää on nyt nostettu.
Paikalle oli kutsuttu suurien
puolueiden edustajia ottamaan kantaa tulevaan eläkeratkaisuun. Sanni Grahn-Laasonen (kok.), Maarit Tuomi (ps.), Janne Nieminen
(vas.), Mika Kari (sd.), Jyrki Yrttiaho (vasryhmä) olivat ottaneet tilaisuudesta vaarin ja saapuivat paikalle.
– Saimme hyvin paikalle poliitikkoja ja huippuasiantuntijoita. Tämä
on mietteitä herättävä aihe, sillä se pitää sisällään koko elämän, tilaisuuden
juontanut Antti Kuusinen filosofoi.
– Kyllä suomalaiset haluavat
tehdä töitä niin pitkään kuin vain
pystyvät, jos vain pysyvät terveenä.
Nyt onkin kyse siitä, mitä niille ihmisille käy, jotka sairastuvat ennen
eläkeikää, Kuusinen jatkoi.

Eläkejärjestelmän
on joustettava
Vähän aikaa sitten itsekin eläkkeelle
jääneeltä ylilääkäri Antti Holopaiselta riitti ymmärrystä Rakennusliiton kampanjalle.
– On eri tavalla kuormittavia
töitä. Eläkejärjestelmän pitäisi ottaa se huomioon, Holopainen sanoi.
Holopaiselle rakennustyön
kuormittavat puolet ovat tulleet tutuiksi jo opiskeluaikana.
– Kun opiskelin vielä lääkäriksi, kutsuivat Helsingin Maalarit meidät lääketieteen opiskelijat mukaan
maaliboikottiin. Siihen aikaan maalit olivat pitkälti liuotin- ja öljypohjaisia ja kun niiden kanssa työskenteli, meni pää sekaisin. Ohjeet suojautumisesta puuttuivat melko pitkälti, Holopainen muistelee.
Holopainen oli muun lääkärikunnan mukana sitä mieltä, että järkevintä olisi ennaltaehkäistä altistumisen aiheuttamia ongelmia ja luoda kunnollinen normisto maaleille ja
suojautumiselle.

Eläkkeellä oleva ylilääkäri Antti
Holopainen toivoo eläkejärjestelmältä joustoa sen mukaan, kuinka
kuormittavaa työ on.

– Aluksi maaliteollisuus vastusti, mutta sitten sielläkin alettiin nähdä asian järkevyys.
Holopainen on erityisen huolissaan niiden rakennustyöläisten asemasta, joiden terveys ei kestä kuormittavaa työtä lakisääteiseen eläkeikään asti.
– Kun kyky työstä selviytymisestä alkaa alentua, pitäisi olla mahdollista keventää taakkaa ja pystyä
arvioimaan yksilökohtaisesti, onko
ihminen vielä työkykyinen. Minun
mielestäni eläkejärjestelmän pitäisi olla joustava. Yksilöllisesti ja alakohtaisesti pystytään kyllä arvioimaan objektiivisesti mahdollinen
kuormittavuus.
Holopainen toivoikin, että eläkejärjestelmän kehittämistä jatkettaisiin vuoropuhelussa liittojen, työantajien ja lainsäätäjien välillä.
– Ilman rehellistä vuoropuhelua
ei pystytä ylläpitämään terveellisiä ja
turvallisia työolosuhteita, eikä asioita pystytä kehittämään eteenpäin.

Asfalttimiehen kynästä

A

sfalttimiehen kesä on täydessä vauhdissa, talvi on vietetty perheen parissa. On
paikattu ne kesän kotoa poissaolemiset
lapsien ja tietysti puolisoiden kanssa. Korjattu
se rikkinäinen ränni, käyty appivanhempien ja
sukulaisten luona kylässä. Monesti sitä miettii, miksi raahautua tien reunalle ohitustolpaksi, kun autot pyyhkäisevät selkäsi takaa satasta
ohi, vaikka rajoitus olisi 50 km/h.
Kyllä! Se on se tunne kun seisot ja koetat
tehdä parempaa tietä, jotta teillä olisi turvallisempi ajaa.
Tahdon, hyvät lukijat, että heittäydytte
meidän asemaamme sinne moottoriteiden reunoille, liikenteen sekaan, pelkäämään henkensä edestä, kun ihmisillä on kiire joka paikkaan.
Todellisuudessa he eivät ajallisesti voita yhtään
mitään.
Liikenteen seassa työskentely on aina vaarallista ja työ vaatii tekijöiltään jatkuvaa tarkkaavaisuutta. Infran tilastojen mukaan Suomessa sattuu asfalttialalla vuosittain 1–2 vakavaa onnettomuutta ja kymmeniä vaaratilanteita. Vaaratilanteita on varmasti paljon enemmän, mutta suurin osa niistä jää tilastoimatta,
kun tyydymme vain nyrkin puistattamiseen ja
päänpyörittämiseen.
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Isot koneet ja välkkyvät valot aiheuttavat
varmasti hämmennystä ja epätietoisuutta siitä,
mihin pitäisi ajaa. Tähän voin antaa hyvän neuvon; vauhti vaan ajoissa pois ja tilanne haltuun.
Myös kuumuus on yksi alamme vaaratekijöistä. Kun lämpötila on +30, niin 140-asteinen
asfaltti jalkojen alla ei varmasti helpota tilannetta. Tähän kun lisätään vielä raskas työ, pitkät päivät ja väsymys, ei siinä enää ole tarpeeksi terävänä tarkkailemaan liikennettä.
Autoilijoiden on nykyään helpompi havaita työmiehet hyvissä ajoin heijastusvaatteiden,
vilkkuvalojen ja liikenteenohjauksen ansiosta.
Hiljainen ajonopeus pidentää aikaa reagoida
tietyömaan erikoisiin ajojärjestelyihin.
Sen lisäksi tielläliikkujan on hyvä muistaa, että keskeneräinen tie on turvallisuusriski,
vaikkei siellä ole ketään töissä. Hiljainen ajonopeus on tarpeen silloinkin, kun tieltä puuttuu
ajoratamerkintöjä, turvakaiteita tai muita tienkäyttäjien turvallisuutta parantavia tekijöitä.
Tämän takia ei nopeusrajoituksia vaihdeta normaaleiksi, ennen kuin koko tieosuus on valmis.
Harva tienkäyttäjä tulee ajatelleeksi, että nopeusrajoitukset myös parantavat liikenteen sujuvuutta, sillä niillä voidaan usein välttää tien
sulkeminen kokonaan.

Omasta mielestäni niinkään suuri riski eivät ole normaalikansalaiset, vaan ammattiautoilijat. Kiihdyttäminen vasta tietyömaan jälkeen on ylitsepääsemätöntä, joten sehän on sama pyyhkäistä rajoitinta vasten ohitsemme.
Toki alallamme on muitakin turvallisuusriskejä joista voisi kirjoittaa paljonkin, mutta
tästä aiheesta ei vaan voi kirjoittaa mielestäni liikaa. Meilläkin odottaa kotona, perhe, joka
haluaa että isi on tämänkin kesän jälkeen taas
kotona leikkimässä ja korjaamassa vaikka sitä
ränniä. Joten muistakaa tämä teksti: AJA HILJAA! ISI ON TÄÄLLÄ TÖISSÄ!

Jarno Holappa
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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.

Rakennusalan
työttömyyskassa

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

Jäsenasiat

020 690 230
020 690 250
020 690 231

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

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

eAsioinnissa voit täyttää ansiopäivärahahakemuksesi ja liittää siihen tarvittavat selvitykset.
Hakemuksesi kirjautuu saapuneeksi kassaan sen
lähetettyäsi. eAsioinnissa voit myös tarkastella
päivärahan hakemiseesi liittyviä asioita ja muokata
liiton jäsenrekisterissä olevia henkilötietojasi.
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Jos jäät työttömäksi
• Ilmoittaudu heti työttömäksi jäätyäsi TE-toimistoon
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 päättymisai-

ka. Palkkatodistuksiin olisi aina hyvä saada tieto pidetyistä vuosilomista. Palkkatodistuksiin tulee merkitä työnantajan y-tunnus. Myös kopiot irtisanomistai 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 toimittaa liitteitä ansiopäivärahahakemukseen. eAsiointi-palveluun pääsee kirjautumaan työttömyyskassan kotisivujen, www.rakennuskassa.fi,
tai Rakennusliiton kotisivujen, www.rakennusliitto.
fi, kautta. Lisäksi jatkohakemuksen voi toimittaa puhelimitse puheentunnistuspalvelun kautta, mikäli olet
kokonaan työtön tai kokonaan lomautettu.
• Verotietoja kassalle ei tarvitse ilmoittaa, ellei verotietoihin ole haettu muutosta tai ellet ole saanut portaikkoverokorttia.
• Alle 18-vuotiaista huollettavista lapsista lapsikorotusta haetaan ilmoittamalla hakemuksessa lapsen syntymäaika. Tavallisesti lapsista ei tarvita todistuksia, koska lapsitiedot saadaan Väestörekisterikeskuksen kautta.
• Hakemuksessa on ilmoitettava mahdolliset sivutulot
ja sosiaalietuudet ja liitettävä näistä todistukset mukaan. Maatalous- tai yrittäjätuloista on liitettävä mukaan selvitys viimeksi vahvistetusta verotuksesta.

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

RAKENNUSALAN TYÖTTÖMYYSKASSA
PL 135, 70101 KUOPIO
Hakemuksia voi jättää myös aluetoimistoihin ja
joillakin paikkakunnilla osaston taloudenhoitajalle.

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
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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 ansökningarna 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 jordbruks- eller 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:

Intelligence Agentti 2.0

Fox 21.00 maanantai 25.8.
Idioottimaisesti nimetty toimintasarja esittelee jälleen yhden version Kuuden
miljoonan dollarin miehestä. Teknologia ja inflaatio ovat edenneet harppauksin sitten 1970-luvun, joten nyt ylivertaisuuteen tarvitaan miljardin dollarin
mikrosiru, joka tekee käyttäjästään supertietokoneen ja tarjoaa tälle myös
fyysisiä etuja roistoihin nähden. Jatkuvuuden vuoksi sankari (Josh Hollowoy) etsii jaksosta toiseen vaimoaan, joka on kadonnut (engl. lost) jonnekin.

Ganes

Tappajan jäljet

The Good Guys

TV2 22.05 lauantai 23.8.
Feminismi ei edennyt mainittavasti vielä 1960-luvulla, koska sen tiellä seisoi Lee Marvin (1924–1987), Saipanin taistelussa vuonna 1944 takapuoleensa haavoittunut sotasankari, joka näytteli kovanaamoja muun muassa elokuvissa Likainen tusina ja Lihakirves. Englantilaisen John Boormanin ohjauksessa Marvin tulkitsee ammattirikollista, joka lähtee psykedeeliselle kostoreissulle, kun hän joutuu vaimonsa ja epäluotettavimman ystävänsä pettämäksi.

Kiitämme isä Matteossa:
• Löytää syyllisen juuri ennen
karabinieereja.
• Ottaa baskerin pois päästä
kirkossa.
• Työllistää Terence Hillin, 75.
• Antaa aina anteeksi.
• Ei tuhlaa ruutia.

Moitimme isä Matteossa:
• Näyttää pöllämystyneeltä.
• Ajaa polkupyörällä ilman
kypärää.
• Vastustaa ehkäisyä.
• Siirtyi Gubbiosta Spoletoon.
• Bud Spencer, 84, ei näyttele
sarjassa.
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Nelonen 21.00 maanantai 8.9.
Kovia kundeja ja tiukkoja farkkuja nähdään muutenkin ristiriitaisessa elokuvassa, joka kertoo nimestään huolimatta lähinnä Henry ”Remu” Aaltosen
(Eero Milonoff) nuoruudesta. Rokkarihemmo kasvaa köyhyydessä, jättää
koulun kesken ja päätyy vankilaan. Rumpujen paukutus tarjoaa nuorelle kapinalliselle paitsi ilmaisukanavan myös keinon ansaita fyffeä ja kaataa friiduja. Jukka-Pekka Siili on ohjannut myös hokkarihemmo Teemu Selänteen elämäkerran.

MTV3 23.35 maanantai 25.8.
Dallasiin sijoittuva sarja esittelee kaksi erilaista poliisietsivää: pikkutarkan
Jack Baileyn ja vähät välittävän Dan Starkin. Avausjaksossa kaavamainen
kaksikko määrätään tutkimaan ilmankostuttimen varkautta. Sarja on jäänyt
vain yhden tuotantokauden mittaiseksi, mistä voi syyttää ainakin näyttelijöitä, Tom Hanksin poikaa Colin Hanksia sekä Bradley Whitfordia, joka
muistetaan ärsyttävästä West Wing -sarjasta. Syytä on myös käsikirjoituksessa.
Tommi Pietarinen

Top 10 nerot
(miehet):
1. Leonardo Da Vinci
2. Wolfgang Amadeus
Mozart
3. William Shakespeare
4. Thomas Edison
5. Aristoteles
6. Lionel Messi
7. Albert Einstein
8. Galileo Galilei
9. Pelle Peloton
10. Paavo Väyrynen

Joko pelottaa?
Tätähän on aina
väitetty, mutta nyt
se onkin faktaa,
HS/8.8.2014
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Vastikkeellinen panoptikon

K

auan sitten, 1700-luvulla, englantilainen Jeremy Bentham sai kustannustehokkaan heureka-elämyksen. Syntyi
ympyrän muotoon rakennettu vankila, jonka
keskellä oli vartiotorni. Idean nerokkuus oli
siinä, että vartijan läsnäoloa ei voinut nähdä ja
mahdollinen vartija näki jokaiseen vankikoppiin. Riitti, että yksi oletuksellinen vartija vahti satoja vankeja. Kustannustehokkaan idean
kirkas ydin oli se, että vangit alkoivat vahtia
itse itseään ja käyttäytyä kuten heitä vahdittaisiin 24/7. Näin riitti se, että ajoittain yksi vartija vartioi vankeja.
Ihminen on kummallinen olento. Olettaessaan, että joku tarkkailee, alkaa ihminen käyttäytyä aavistuksen verran kunnollisemmin
kuin tavallisesti itsekseen. Nenää ei kaiveta,
kun oletetaan, että joku näkee. Poikkeuksen
tästä tekee auto, jossa syntyy illuusio omasta
tilasta ja unohdetaan molempiin suuntiin läpinäkyvät ikkunat. Nyky-yhteiskunnassa ihmistä valvovat kamerat, viranomainen, hakurobotit ja ihminen itse. Harva on missään yksin.
Entisen sosiaali- ja terveysministeri Paula Risikon (kok.) kuningasidea vastikkeellisesta sosiaaliturvasta leimahti vuosi sitten.
Hanke etenee hitaasti ja varmasti pilottihankkeina maakunnissa. Risikko heilutti biovallan
valtikkaa julistaessaan, että sosiaaliturvaa saadakseen työttömien ja muiden yhteiskunnan
loisten on tehtävä töitä ja aktivoiduttava. Lois-
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ten pesuveden mukana heilahti ikkunasta niin
perustuslaki kuin työehtosopimukset.
Pilottivaiheessa kuningasidea on laimentunut kuntouttavaksi työtoiminnaksi, joka koskee pitkäaikaistyöttömiä ja toimeentulotukea
saavia. Epäselväksi on jäänyt miten työn puutteesta voi kuntoutua.
Rakentajien työttömyysprosentti huitelee kahdessakymmenessä prosentissa. Synkintä
aluetta on Kainuu, jossa hanskat on naulassa
jo neljälläkymmenellä prosentilla rakentajista.
Työttömyydessä ei ole kyse siitä, että ihminen
olisi laiska ja passiivinen, vaan siitä, että palkkatyötä ei yksinkertaisesti ole.
Ajoittain on käyty vääntöä siitä, saako
työtön keittää kierrätyskeskuksessa kahvia
ihan vaan talkoohengessä tai puuhastella muuta hereillä ollessaan. TE-keskusten tulkinnan
mukaan ei saa. Sitä perustellaan sillä, että kahvinkeitto voisi olla jonkun työ ja ihminen ei ole
vettä kahvinkeittimeen kaataessaan työmarkkinoiden käytössä. Opetus on se, että älä siis
aktivoidu omin päin.
Vastikkeellinen sosiaaliturva on biovaltaa. Risikon vision mukaan ihminen puuhastelisi pari tuntia päivässä lähes ilmaiseksi työn tapaista toimintaa ja oppisi samalla kansalaistaitoja,
kuten heräämään aamulla kunnon ihmisten tavoin ja kantamaan kansantaloudellisen vas-

tuunsa. Visiossa kyse on ennen kaikkea ihmisarvon ja työn syvimmän olemuksen polkemisesta lokaan. Ihminen tarvitsee palkkatyötä eikä puuhapäiväkoteja ja valvontaa ajankäytölleen.
Risikon vision toteutuessa kolmen kuukauden ammattisuoja-ajan umpeuduttua ihminen löytää itsensä pussittamassa ruuveja ja oppimassa tavoille. Ei sillä, että ruuvien pussittaminen olisi ala-arvoista toimintaa vaan työstä tulee maksaa säällistä palkkaa. 1600-luvun
pakkotyölaitos on täällä jälleen.

Kati Rantanen
Espoo
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