PääkirjoiTus Timo Järvinen

Kohti terveempää kilpailua

V

aikka valvontavastuu jätettiin ensimmäistä kertaa Suomen historiassa
yksityisten toimijoiden harteille, on reilut kolme vuotta voimassa ollut
laki rakentamisilmoituksista alkanut purra toivotulla tavalla. Se on tosin
vaatinut urakoitsijoilta isoja ponnistuksia, ja meillä on oikeus myös vaatia siltä tuloksia.
Kilpailutilanne korjausrakentamisessa on pääkaupunkiseudulla vaikea.
Jatkuvasti kertyy tietoa siitä, että ammattirikolliset toimivat samoilla markkinoilla.
Varsinkin julkisissa kilpailutuksissa, joissa pääsääntöisesti halvin tarjous voittaa, on
voittanut tarjous ollut jopa kaksi kertaa halvempi kuin seuraava. Jokin silloin haisee.
Perustellusti voidaan kysyä, onko kaikki kunnossa niin urakoisijan kuin tilaajan kohdalla?
Hyviin tietoihin kuuluu, että verottaja pyrkii jatkossa keventämään turhaa byrokratiaa rakentamisilmoituksissa. Tällöin ilmoitusten teon kustannuksetkin vähenevät.
Suomella on edelleen maailmanennätys rekisteröityjen yhdistysten määrässä.
Sen on todettu olevan sekä demokraattinen että kaikkein kustannustehokkain
edunvalvonnan muoto. Vanhimmat yhdistykset Suomessa ovat yli satavuotiaita, kuten Helsingin Maalarimestarien yhdistys, joka täyttää tänä vuonna 120 vuotta.
Mutta onko aika sittenkin ajamassa yhdistysten ohi? Lähes kaikkien yhdistysten
jäsenmäärät ovat olleet laskussa jo vuosikymmeniä, vaikkeivät yhdistysten tehtävät
juuri ole vähentyneet. Järjestäytymistä ei pidetä enää itsestään selvänä enempää työntekijöiden kuin ammatinharjoittajienkaan joukossa.
Tuloksena on, että yhä vähäisempi väki hoitaa yhä suuremman joukon asioita
luottamustoimenaan.
Passiivisuuteen sisältyy yleensä ajatus siitä, että
joku muu saa hoitaa puolestanini asiat. Onneksi
meillä Pintaurakoitsija ry:ssä on kuitenkin vielä
verrattain hyvä tilanne. Luottamustehtävät ovat haluttuja, ja niihin on jopa tungosta.
Odotukset toimintaa kohtaan ovat tietenkin erilaisia, kuten ovat jäsenliikkeiden tarpeetkin. Toisille
tuntuu riittävän pelkkä edunvalvonta sopimusasioissa, toiset odottavat liitolta selkeää käytännön
tukea ja toimia, jotka edistäisivät yritysten menestystä markkinoilla.
Pintaurakoitsijat ry. järjestää tänä vuonna jäsenhankintakampanjan, jonka tarkoituksena on
saada järjestäytymisen hyödyt nykyistä paremmin
esille. Uusien jäsenten mietteitä on jo saatu tähän
lehteen.
Uskon, että hommamme jatkuu.
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Jussi Pekka Remes:
”Tottakai haen joskus varastolta iltaisin tavaraa työmaalle,
ja myös laskentaa tulee tehtyä
välillä iltaisin. Muuten olen pyrkinyt kuitenkin siihen, että illat
ja viikonloput ovat vapaita.”

16
”Enää ei ole niin, että vain opettaja opettaa. Opettaja on enemmän
tukena ja kannattelee ja antaa
mahdollisuuksia. Kun tiedon on itse
hankkinut ja on tekemänsä työn
dokumentoinut, niin kaiken
oppimansa muistaa.”
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Hinta ei kuitenkaan Göteborgissa ole ainoa tekijä samalla alalla
toimivien yritysten toimeksiantokilpailussa. Sen sijaan urakoista
kilpaillaan räätälöimällä kuhunkin
kohteeseen sopivia rakennusratkaisuja - osaaminen sekä
luovuus ovat valttia.
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Tiedonantovelvollisuus astui voimaan reilut
kolme vuotta sitten myös rakennusalalla.

Kemiläinen maalausalan yrittäjä Jussi Pekka Remes, sai yrittäjän mielenmaiseman jo
kotoa veren perintönä.

Koulutuskuntayhtymä Sedussa Seinäjoella
pintakäsittelyalan opiskelijat voivat suorittaa osan opinnoista oman yrityksensä 		
kautta.

Projektipäällikkö Per Arvidsson Arvidssonin
ja hänen tiiminsä vastuulla ovat olleet 		
1800-luvulla rakennetun rakennuksen 		
julkisivun restaurointi, sisätilamaalaus sekä
osittain myös seinien uudelleen rakentaminen. Alihankkijat puolestaan ovat työs
kennelleet rakennuksen katon sekä ikkunoiden parissa.

Tarkettin tekninen päällikkö Anja Alho.

Liukastumistapaturmien määrä rakennuksilla on puolittunut. Hyvä valaistus, siisteys
ja jalkineet vähentävät riskejä.

Näitä oli lehdessämme 1958
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Teksti Jorma palovaara piirros anita polkutie

”Tarkoituksena on karsia
erityisesti käsityönä
kerättävien tietojen määrää.”

Tiedonantovelvollisuus astui voimaan reilut kolme
vuotta sitten myös rakennusalalla. Ensimmäiset
ilmoitukset tehtiin syksyllä 2014.

E

nsimmäiset ilmoitukset tehtiin syksyllä 2014. Tulokset
ovat olleet yleisesti hyviä, arvioi Rakennusteollisuus RT:n
työmarkkinajohtaja Tapio
Kari.
– Alan yritysten kilpailuasetelma
on tullut reilummaksi, kun laittomasti
toimivia yrityksiä ja pimeää työvoimaa
on saatua siivottua pois työmailta, sanoo
Kari.
Karin mukaan yrityksiltä on kyselty
muutaman vuoden välein siitä, minkälainen kuva niillä on harmaan talouden
esiintymisestä alalla. Viimeisimmän ky-
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selyn tulokset vuodelta 2015 olivat Karin
mukaan todella myönteisiä.
Verottajan viime vuonna julkaiseman
raportin mukaan kaikki rakennusalan
uudistukset, käännetty arvonlisäverovelvollisuus, veronumerorekisteri sekä
urakka-ja työntekijäilmoittaminen,
kasvattivat vuonna 2015 rakennustoimialan palkkasummaa yhteensä noin 300
miljoonaa euroa ja verotuottoa noin 100
miljoonaa euroa.

Palkat ilmoitetaan

Verottajan raportin mukaan rakennusalan yritykset ilmoittavatkin työntekijöi-

den palkat nykyisin kattavammin kuin
ennen lainsäädännön uudistuksia.
Myös ulkomaalaisten työntekijöiden
palkat ovat tulleet aikaisempaa paremmin verotuksen piiriin. Esimerkiksi
vuosina 2013-2015 ulkomaalaisten työntekijöiden palkkasumma kasvoi nopeammin kuin ulkomaalaisten työntekijöiden
lukumäärä.
Verottaja suunnittelee parhaillaan
myös tekevänsä tiedonantovelvollisuuteen yrityksiä helpottavia muutoksia.
Niiden tarkoituksena on karsia erityisesti
manuaalisesti kerättävien tietojen määrää, poistaa osin vaikeasti etukäteen arvioitavia tietoja, yksinkertaistaa joitakin
luokitteluja sekä vähentää joitain hankalasti selvitettäviä, mutta kokonaisuuden kannalta vähemmän tärkeitä tietoja.
Taustalla on sekä halu keventää järjestelmää yritysten kannalta että parantaa
verottajalle tulevan tiedon laatua.
Tapio Karin mukaan RT:n ykköstavoite uudistuksessa on ollut kitkeä pois

Verottaja suunnittelee
keventävänsä
tiedonantovelvollisuutta
pimeä työvoima, jota esiintyy yleisesti
urakointiketjun loppupäässä. Urakkatietojen ja työntekijätietojen kautta ongelmaan on voitu puuttua tehokkaasti.
Karin mukaan alan yritykset ovat
investoineet hurjasti uudistuksiin, sekä
veronumeron että ilmoitusvelvollisuuden toteuttamiseen.
– Yritykset ovat laittaneet varmasti enemmän kuin 30 miljoonaa euroa
vuodessa uudistuksiin. Tämä sisältää esimerkiksi uudet ohjelmat, sähköiset portit
työmailla ja sähköiset henkilökortit.
Noin 300 000 ihmistä on nyt rekisterissä, ja tietoja voidaan välittää sähköisen
järjestelmän kautta toisille työmailla.
Vaikka ponnistus on ollut mittava,
ilman sitä samanlaista digiloikkaa tuskin
oltaisiin nähty alalla lähivuosina.
– Digitaalisiin järjestelmiin siirtyminen oli alalta kova puserrus, mutta nyt
siirtymävaiheesta on päästy ohi. Alalla
ollaan varmasti nyt yleisesti tyytyväisiä

siihen, miten paljon järjestelmät säästävät aikaa, kun tiedot työntekijästä välittyvät sähköisestä rekisteristä työmaalle ja
verottajalle.

Taitorekisteri tulossa

Karin mukaan järjestelmän päälle on
rakennettavissa muitakin hyödyllisiä
innovaatioita. Parhaillaan on esimerkiksi
kehitteillä taitorekisteri, jolla erilaiset pätevyydet voitaisiin tallentaa yhteen tietokantaan ja siirtää valttikortilla työmaille.
Karin mukaan itse tiedonantovelvollisuuden tiedonkeruuseen kaivattaisiin
uudistuksia, jotka ovat hyödyksi niin
yrityksille kuin verottajalle.
– Nyt kerätään myös turhaa ja liian
monimutkaista tietoa eri rekistereistä,
joita yritykset joutuvat käsittelemään
osin manuaalisesti. Tämä aiheuttaa sen,
että mahdollisuus virheisiinkin kasvaa,
sanoo Kari.
Karin mukaan työnantajapuoli toi-

voo, että kerättävää tietomäärää määrää
voitaisiin pienentää asteelle, joka palvelisi järjestelmän tarkoitusta. Samalla hän
toivoo, että ensi vuonna voimaan tuleva
kansallinen tuloverorekisteri vähentäisi
yrityksiltä erikseen kerättävien tiedon
määrää.

Haasteellisuus tiedetään

Verohallinnon ylitarkastaja Tommi Lehtisen mukaan verottajalla on hyvin tiedossa, että nykyinen menettely koetaan
rakennusalalla paikoin haasteelliseksi.
– Hallinnossamme ollaan juuri korvaamassa vaiheittain vanhat ohjelmistot
uudella yhdellä ohjelmistolla. Nyt on
hyvä kohta miettiä, miten pystyisimme
kehittämään ilmoitusmenettelyä niin,
että saisimme kerättyä parempaa tietoa ja
yritysten tiedonantovelvollisuutta voitaisiin keventää, sanoo Lehtinen.
Verottaja lähestyi syksyllä asian tiimoilta sidosryhmiä ja keväällä on tarkoi-
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tus tehdä päätöksiä uudistuksista.
– Mietimme tietojen teknisen keräämisen parantamista eli miten manuaalista tietojenkäsittelyä vaativia velvoitteita
voitaisiin poistaa yrityksiltä.
Lehtisen mukaan myös jotkin vaikeasti arvioitavat ja muuttuvat tiedot ovat
yrityksille hankalia.
– Aika paljon törmäämme
siihen, että rakentamisessa
käytetään harvoin kokonaisurakkasopimusta. Etukäteen
arvioitavia urakkasummia
ja -aikoja pitäisi huomata
raportoida, kun ne muuttuvat
projektien edetessä. Kun niitä
on vaikea arvioida etukäteen,
onko tällaista tietoa järkeä kerätä?
Ulkomaisten työntekijöiden osalta
voitaisiin Lehtisen mukaan jättää keräämättä joitain tietoja kuten esimerkiksi
tiedot kotivaltioista sekä osoitetiedot
kotivaltioissa.
Lehtisen mukaan myös työntekijöiden kategorisointia voidaan yksinkertaistaa. Nykyisin joissain tapauksissa voi
tulla ongelmaksi se, mikä ilmoitetaan
henkilön työsuhteena. Mahdollisuuksia
on monia: työsuhteinen, talkoolainen,
vuokratyöntekijä, harjoittelija ja ammatinharjoittaja. Työharjoittelijoista osalle
maksetaan palkkaa, toisille ei. Myös
ulkomaalaisten työntekijöiden luokit-

telu voi monissa tapauksissa aiheuttaa
päänvaivaa.
Lehtisen mukaan yksi järjestelmän
haaste on se, että yritykset joutuvat keräämään urakkailmoituksen tiedot monesta eri lähteestä ja raportointiin käytetyt
työkalut vaihtelevat verkkolomakkeista
taloushallinnon järjestelmiin. Verottaja

Urakkatietojen puolella ongelmat liittyvät siihen, että tilaajan intressissä voi
olla piilottaa toimintaa urakointiketjussa, jos työmaalla on käytössä esimerkiksi
ketjutuskielto.
– Rakennusala on mennyt paljon
eteenpäin. Sinne on tullut paljon muutakin sääntelyä kuin veronumerot. Ala on
itse ollut aktiivisesti mukana kehittämässä keinoja
harmaan talouden torjumiseen esimerkiksi sähköisten
järjestelmien avulla.
Lehtisen mukaan iso
apu rakennusalan valvontaan ovat vuonna 2019
saatavat tulorekisteritiedot.
Nykyisin ongelmana on, että työntekijöiden osalta työntekijäilmoitukset tulevat
lähes reaaliaikaisesti, mutta tulotiedot
vasta seuraavana vuonna.
Tulorekisterissä verotustiedot tulevat
verottajan rekisteriin kuukausitasolla.
Verottaja näkee kuinka paljon ja kuka
on maksanut työmaalla työskentelevälle
henkilölle ilman viiveitä.
– Kun verotiedot tulevat reaaliaikaisesti, pääsemme ongelmakohtiin nopeammin kiinni. n

”Kerätään myös turhaa ja liian
monimutkaista tietoa
eri rekistereistä.”
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pyrkii uudistuksessaan helpottamaan
tätä ongelmakenttää ainakin mainitulla
manuaalisesti kerättävän tiedon määrän
karsimisella.

Erilaisia tapoja

Työntekijöiden ilmoittamisen puolella
tyypillinen haaste on siinä, miten tiedot
kerätään työmailla.
– Jotkut pääurakoitsijoista edellyttävät, että työnantajat ilmoittavat työntekijät etukäteen päätoteuttajalle. Joissain
paikoissa tiedot kerätään vasta työmaalla. Jälkimmäisessä on riski siihen, että
työntekijä ilmoittaa työllistäjäkseen tilaajan todellisen työnantajan sijaan.

PETE Universal Plus
uudistuu
Uusi perliitistä valmistettu hormiharkko on lähes 50% tavallista
kevytbetoniharkkoa kevyempi.
Kolmikerroksinen PETE Universal
Plus -harkkopiippu on uudella
perliittiharkolla jopa 30% muita
markkinoilla olevia harkkopiippuja
kevyempi.
PETE Universal Plus -harkkopiippu uudistuu tammikuussa

2018, jolloin tuotteessa aiemmin
käytetty kevytbetoninen hormiharkko korvaantuu uudenaikaisella perliittiharkolla. Uudistuksen myötä PETE-harkkopiipun
metripaino esimerkiksi halkaisijakoossa 160 mm on vain 56
kg. Uusi kevyempi hormiharkko
keventää merkittävästi harkkopiipun kokonaispainoa, helpottaa

asennustyötä ja mahdollistaa
useammassa tapauksessa myös
harkkopiipun asentamisen tulisijan päälle. Perliitti on kevyt ja
eristävä raaka-aine. Uudet perliittiharkot ovat tavallisiin kevytbetoniharkkoihin verrattuna myös
hyvin sileitä ja mittatarkkoja.
Kolmikerrosrakenteinen PETE
Universal Plus -harkkopiippu

Swepcolta uusi cool roof pinnoite
WHITE SILICONE ROOF COATING

Ilmaston lämpeneminen Suomessakin lisää viilentävien pinnoitteiden
käyttöä vesikatoilla ja julkisivuilla.
Swepco cool surfaces tuoteryhmään
on tullut uusi tuote, joka soveltuu
myös ammattimaalarin työhön.
Swepco toimii seitsemässä maan-
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osassa – kuumimmissakin maissa,
jota kautta tuotteiden käyttäjäkunnalta saadaan parhaat palautteet
laatutuotteiden valmistamiseksi
myös Euroopan tehtaalla.
White Silicone Roof Coating on
1-komponenttinen, vähäpäästöinen,

98 % liuotteeton ja kuivuttuaan 100 % silikonipinnoite. Tuote heijastaa jopa
84 % säteilyjä ja vähentää
pinnan lämpötilaa jopa
28oC. SRI Leed 106. VOC
EPA < 25/86 g/l, elastisuus
235 % ja siitä palautuminen 95 %. Tuotteeseen
mikrokuituja lisäämällä siitä
saadaan paikkausmassa
saumojen ja rikkoutumien
yms. paikkaukseen ja vahvistamiseen. Tuote soveltuu
useimmille käytetyille katemateriaaleille, kuten huopa,
pelti, betoni, SPUF, EPDM,
PVC, TPO. Käyttökohteita
ovat kaikilla kattokaltevuuksilla teollisuus-, urheilu-,
kaupalliset ja asuinrakennukset.
Katteet, joista liukenee

koostuu isostaattisesti puristetuista keraamisista hormiputkista, kivivillaeristeestä sekä
perliittiharkoista. Tuotetta on
saatavilla hormikokoina Ø160,
Ø180 ja Ø200 mm. Harkkopiippu
on CE-hyväksytty T600-lämpötilaluokkaan myös korvausilmakanavallisena versiona.

kaasuja, liuoksia, öljyä, tms.
tarvitsevat ensin Swepco Silicone Roof Primer
käsittelyn. Tämä tuote on
2-komponenttinen vesiperustainen epoksi-pohjuste,
VOC EPA 24/86 g/l, joka on
tarkoitettu tartunnan parantamiseen ja höyrysuluksi
päästöjä luovuttaville katteille sekä tartuntapohjaksi
kaikille silikonityyppisille
katteille, myös betonipinnoille.
Tehtaan ohjeiden mukaisesti tehdyn WSRC-pinnoitustyön aineille antaa
Swepco 10-vuoden ainetakuun.
➤ www.teholehtinen.fi/
työohjeet/tuotteet

Teksti Jorma palovaara Kuva timo laapotti/F4U

Kouluja
käynyt
maalari

Kemiläinen maalausalan yrittäjä Jussi Pekka
Remes, 50, sai yrittäjän mielenmaiseman jo
kotoa veren perintönä. Maalausliike kantaa
edesmenneen isän nimeä. Remeksen isä perusti
Maalausliike Urho Remeksen vuonna vuonna
1970. Sukupolvenvaihdos tapahtui kolme
vuosikymmentä myöhemmin vuonna 2000.

R

emes ei halunnut kuitenkaan lähteä nuorena suinpäin työelämään, vaikka
esimerkiksi paikka isän
yrityksessä olisi ollut suoraan tarjolla. Ensin tie vei
lukioon ja sen jälkeen hän suoritti rakennusmestarin opinnot Oulussa. Sieltä hän
valmistui pahimpaan lama-aikaan, ja
päätti suorittaa vielä rakennusinsinöörin
tutkinnon korjausrakentamisen puolella.
Valmistuttuaan hän meni töihin
isänsä yritykseen 1994. Hän oli tällöin
26-vuotta ja opintoja oli takana kuusi
vuotta. Remes suoritti vielä kauppateknikon tutkinnon markkinointi-instituutissa

isän suosituksesta työelämän ohella.
– On noista korjausinsinöörin opinnoista ollut hyötyä näissäkin hommissa.
Enimmäkseenhän opinnot menivät teorian puolella, mutta osaan piirustusten
luvun ja ymmärrän tiettyjä rakenteita,
mistä on hyötyä myös näissä töissä.
Remeksen yhtiö keskittyy korjausurakoihin ja remontteihin. Työt sisältävät
maalaustyötä, huoneistoremontteja,
ulkopuolen maalausta, elementtien saumausta ja uusimista sekä rappaustöitä.

Onnea mukana

Remes on myös Kemin maalarimestariyhdistyksen puheenjohtaja. Yhdistyk-

Toimitusjohtaja Urho Remes, 49
Maalausliike Urho Remes Oy
➤ Liikevaihto: 250 000 euroa
➤ Koulutus: Rakennusinsinööri
➤ Luottamustehtävät: Kemin maalarimestariyhdistyksen
puheenjohtaja.
➤ Harrastukset: mökkeily, kultainennoutaja ja sorsajahti,
marjastus vaimon kanssa ja keilaus talvella.
➤ Perhe: Vaimo ja kaksi aikuista lasta
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sessä on neljä jäsentä. Puheenjohtajan
näköalapaikalta Remes on havainnut
joitain muutoksia alalla.
– Tuntuu, että nyt lähdetään herkemmin palkkatöistä pois ja pistetään oma
yhtiö pystyyn. Toiseksi tavaksi näyttää
tulleen se, että ollaan jonkun yhtiössä
töissä ja tehdään iltoja ja viikonloppuja
omalla toiminimellä.
Remes ei ole kovin toiveikas Maalarimestariyhdistyksen tulevaisuuden
suhteen Kemissä. Nuorempia jäseniä on
kyselty mukaan, mutta mielenkiintoa yhdistystoimintaan ei tunnu löytyvän. Nykyiset jäsenet ovat 45-55-vuoden iässä.
Remeksen yhtiöllä on riittänyt remontti- ja saneerauspuolen töitä, mutta
uudisrakentaminen kaipaisi hänen mukaansa Kemissä jonkinnäköistä piristysruisketta.
Remeksellä on ollut onnekas tilanne
töiden suhteen koko urallaan. Kun hän
tuli työelämään 1990-luvun pahin lama
oli taitettu, ja sen jälkeen koettiin heti
huippuvuosia rakennusalalla. Vaikka
yrittäjyys on elämäntapa, Remes on
osannut pitää työmäärän hallinnassa.
– Työkaluun olen aina tarttunut, mutta ylitöitä ei ole monestikaan tarvinnut
tehdä. Tottakai haen joskus varastolta iltaisin tavaraa työmaalle, ja myös laskentaa tulee tehtyä välillä iltaisin. Muuten
olen pyrkinyt kuitenkin siihen, että illat
ja viikonloput ovat vapaita.
Remeksen vaimo on nykyisin mukana
yrityksen toiminnassa. Aiemmin hän
hoiti lapsia kotona. Vaimo hoitaa Remeksen mukaan nyt yrityksen “paperipuolta” ja käy tarvittaessa työmailla.
Maalausliikkeen työt keskittyvät
Kemin ja Tornion alueelle. Remeksen
mukaan urakoita tulee sekä tuttujen
isännöitsijöiden kautta että kilpailutuksien kautta.
Remeksen yhtiössä on työssä keskimäärin kahdesta kolmeen työntekijää
hänen itsensä lisäksi. Hänen mukaansa
alan yrittäjältä vaaditaan joustavuutta ja
nopeaa ratkaisukykyä, kun ilmenee yllät-

Maalausyrittäjä Jussi
Pekka Remeksen
mukaan yrityksellä
on riittänyt hyvin
töitä remontti- ja
saneerauspuolella,
mutta uudiskohteet
kaipaisivat Kemissä
piristysruisketta.
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”Elämäntyyli tuli
tutuksi jo lapsena. Olen
pienestä pitäen nähnyt
tätä hommaa.”

täviä ongelmia.
– Aika äkkiä ne päätökset minulta
syntyvät. Työelämäkin siihen on varmasti
koulinut.

Työselitykset vaihtelevat

Remeksen mukaan nuorena oli hyvä, että
oman isän kanssa pystyi yhdessä ratkomaan ongelmatilanteita.
– Isän kuoleman jälkeen tässä olikin
vähän hakemista. Nyt saan joskus vähän
vaimolta vinkkiä, mutta en aina häntä
turhaan viitsi vaivata työasioilla. Onneksi
vaimo on kuitenkin pari kertaa sanonut,
että älä noin halvalla hinnalla lähetä
tarjousta. Olen sitten nostanut ja saanut
nämäkin työt.
Pitkä kokemus auttaa Remestä siinä,
että hän osaa ottaa markkinatilanteen
huomioon hinnoittelussa.
– Sesongin alussa ei kannata lähteä
liian halvalla tarjoamaan, koska työtilanne tiivistyy ja hintataso nousee loppukesää kohti. Tämä tapahtuu joka vuosi,
joten pitää osata malttaa mielensä.

Ongelmana alalla Remes näkee sen,
että osa tilaajista ei osaa tehdä kunnollisia työselityksiä.
Remes epäilee, että työselvitysten tason heittely selittyy pitkälti taloyhtiöiden
hallituksen toiminnalla.
– Aina ei voi tietää minkälaisen sopimuksen taloyhtiö on tehnyt isännöitsijän
kanssa. Hallituksen jäsenillä ei ole välttämättä käsitystä siitä, mitä pitäisi tehdä, ja
mitä se mitä maksaa. Silloin pitäisi ottaa
ulkopuolinen suunnittelija, joka auttaisi
käymään läpi suunnitelman ja tekisi tarjouspyynnön.
Yrittäjänä olemisessa Remeksen mielestä parasta se, että on olla oman itsensä
herra. Rikkautta on myös tutustua moniin eri ihmisiin.
– Tässä voi järjestellä omia aikataulujaan. Yhdistyksen toiminnassa saa paljon
tuttuja. Samalla myös huomaa, että
kollegat pähkäilevät samojen asioiden
kanssa ympäri Suomea, vaikka joskus
luuleekin painiskelevansa niiden kanssa
yksin. n

Maalausyrittäjä Jussi Pekka
Remeksen mukaan Kemin
Maalarimestariyhdistyksen
toimintaan kaivattaisiin
uutta verta, mutta nuorten
houkutteleminen mukaan on
osoittautunut vaikeaksi.
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Vuosina 1861-1864 rakennettu
Tervolan iso kirkko päätettiin 1970luvulla purkaa kirkkohallituksen
suosituksesta. Päätös kuitenkin
peruttiin ja Maalausliike Urho Remes
on sittemmin tehnyt kirkkoon useita
pintapuolen maalauksia.

Kirkko maalattiin jo kolmannen kerran
Maalausliike Urho Remes teki viime
kesänä yhtiölle perinteisen urakan
maalaamalla Tervolan iso kirkon.
Kohde on yritykselle hyvin ainutlaatuinen sillä, se toteutti maalausurakan jo
kolmannen kerran peräkkäin.
Maalausliike Urho Remes on tehnyt
maalauksen vuosina 1978, 1998 ja
2017. Yhden kerran isä ja poika ovat
olleet samoilla telineillä kirkon seinien parissa. Ensimmäisellä kerralla
Jussi Pekka Remes ei ollut mukana.
Viimeisimmällä maalauskerralla töissä
oli enää poika, sillä isä Urho Remes
kuoli vuonna 2010.
- Kirkko on työllistänyt meitä vuosikymmenien saatossa. Näiden kolmen
kerran välillä on tehty myös peltikaton ja ikkunanpokien maalauksia. 20
vuoden välein kirkon maalipinta pitää
uusia, sillä se alkaa olla jo sen verran
kulunut.
Tällä kertaa arkkitehti valitsi maaliksi Uulan pellavaöljymaalin, koska
hän katsoi sen sopivan hyvin vanhaan
kohteeseen. Remeksen mukaan sillä

saikin kahdella maalauskerralla todella
hyvän pinnan.
Kohde ei Remeksen mukaan ole
teknisesti erityisen hankala. Tärkeää oli
pitää huolta hautakivien ja kiviportaiden suojaamisesta.
Koristeosia ja ikkunoita oli melkoinen määrä, jotka vaativat maalatessa
tarkkaa rajaustyötä.
Kohde toteutettiin saksi-ja henkilönostimilla . Matalimmat seinät olivat
10 metriä korkeita ja kellotapuli liki
30 metriä korkea. Työt kestivät pari
kuukautta. Säät suosivat. Remeksen
mukaan koko aikana satoi vettä kokonaisen päivän vain kerran ja kolmena
muuna päivänä työt piti lopettaa sateen
takia kesken. Työmaalle ajettiin Kemistä joka päivä 50 kilometriä suuntaansa.
Kaikkiaan Remes oli projektiin hyvin tyytyväinen.
- Yksi tuttu laittoi viestiä, että joko
laitoit kalenterimerkinnän 20 vuoden
päähän. Toinen piruili, että onko teille
pohjoisessa 20 vuoden takuut, kun ne
ovat täällä etelässä vain kaksi vuotta.

VÄRI JA PINTA
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Teksti taru bernDtson Kuva timo aalto

Yrittämällä

oppii
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Jos ikä ei riitä vielä ajokorttiin,
kuljettaa opiskelijayrittäjä
työtarvikkeensa vaikka skootterin
tarakalla. Koulutuskuntayhtymä
Sedussa Seinäjoella
pintakäsittelyalan opiskelijat voivat
suorittaa osan opinnoista oman
yrityksensä kautta. Opettajan mukaan
töiden tekeminen omaan piikkiin
oikealle asiakkaalle on tehokas tapa
kouliintua alalle.

Y

rityksen perustamiseen ja pyörittämiseen liittyy
yleensä monenlaisia kommervenkkeja, mutta
pintakäsittelyalaa koulutuskuntayhtymä Sedussa
opiskeleva Jenna Liikala saa kaiken kuulostamaan
kadehdittavan helpolta.
– Perustin yrityksen, mainostin itseäni, hankin
asiakkaat, kävin katsastamassa kohteet ja laskin urakat. Sitten
jätin tarjoukset, kävin tekemässä työt ja lopuksi laskutin kaikesta.
Kun Liikalan yrittäjyyskokemusta purkaa osiin, paljastuu,
että asiakkaita alkoi löytyä Facebook-ilmoituksen kautta.
– Tein Facebookiin sivut ja sitä kautta sain ensimmäisen
työtilauksen. Pieneltä paikkakunnalta kun olen, niin pian alkoi
puskaradion kautta tulla yhteydenottoja. Sitten minusta oli
paikallislehdessäkin juttu, minkä jälkeen kyselyt vain lisääntyivät. Asiakkaina oli muun muassa kunta, nuorisoseura sekä
yksityishenkilöitä.
Yrityksen pyörittämistä vaikeutti se, että Liikala oli alaikäinen eikä siten saanut esimerkiksi ajokorttia.
– Onneksi äiti ehti usein kuskata pukin ja työkalupakin. Silloin kun kuljetusta ei järjestynyt, pakkasin reppuun niin paljon
tavaraa kuin mahtui ja hyppäsin skootterin selkään. Sain onneksi lainata asiakkaalta pukin. Asiat järjestyivät aina jotenkin!

Haastavaa ja palkitsevaa

Timo Haapalahti
oheistaa Laura Kottaria
kittaustöissä.

Jenna Liikalan yritys kuului NY (Nuori Yrittäjyys) Vuosi
yrittäjänä-ohjelmaan. Ohjelmassa perustetaan oikealla rahalla
ja markkinoilla toimiva yritys lukukauden, lukuvuoden tai
kalenterivuoden ajaksi. Ohjelman päättyessä yritys lopetetaan.
Ohjelma on avoin kaikille yläkoulun ja toisen asteen oppilaitoksissa opiskeleville.
Opettaja Timo Haapolahti kertoo, että Sedu on osallistunut
NY -ohjelmaan muutamana viime vuotena.
– Meillä on aikaisemminkin ollut yrittäjämäisiä opintoja,
mutta niitä on toteutettu osuuskunnan kautta. NY on vaativampaa, siinä opiskelija on itse vastuussa kaikesta, osuustoiminta
on yhteisöllisempää. Ohjelmaan osallistuvat opiskelijat perustavat yrityksensä yleensä opintojensa toisena tai kolmantena
vuonna suoritettuaan kaikille pakolliset opinnot.
Haapolahden mukaan opiskelijayrityksen hyviä puolia on,
että se mahdollistaa virallisen laskutustavan oikeille asiakkaille, ja opiskelija saa itse rahat sen sijaan, että ne menisivät
kuntayhtymän kassaan. Itse yrityksen pyörittämisen opiskelijat
VÄRI JA PINTA
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Sedu puusepänlinja. Miika Moisio,
Timo Haapalahti ja Peetu Saarela
mattotöissä.
Sedu puusepänlinja. Jenna
Liikala ja opettaja Jouko
Peltokangas tutustumassa
väreihin ja pintoihin. Jenna
Liikala on selvinnyt Tampereella
toukokuussa järjestettävään
Taitaja-kisan finaaliin.
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ovat kokeneet yhtäältä haastavaksi, mutta toisaalta myös hyvin
palkitsevaksi.
– Kyllähän me opettajat olemme tukena, mutta opiskelija
on itse vastuussa työstään. Opiskelija ja opettaja keskustelevat,
mutta opettaja ja asiakas eivät. Se, että on ollut ongelmia, jotka
on pystynyt selättämään, opettaa ja kasvattaa nuoria. Heissä herää tervettä ammattiylpeyttä. Yksikin tyttö sanoi, että kyllä siinä
yrittää enemmän, kun on se oikea ihminen, jolle työtä tekee
verrattuna siihen, että harjoittelisi työsalilla.
Haapolahti kertoo, että omaa yritystä pyörittäneistä nuorista
tulee muun muassa hyvin hintatietoisia.
–He joutuvat ottamaan itse selvää, mitä se maalipurkki
maksaa. Urakkalaskennassa he laskevat neliöitä ja miettivät
työjärjestyksiä, että miten sen työn joutuisimmin tekisi, aivan
kuten muutkin yrittäjät tekevät. Lopuksi he vielä kirjaavat ylös
tekemisensä. Prosessi on siis paljon monipuolisempi kuin että
heille tuotaisiin vain maalipurkki eteen ja käskettäisiin maalaamaan.

Palkka tulee heti

Vastikään maalariksi valmistuneella Joanna Taipaluksella on
paljolti samanlaisia kokemuksia NY yrityksen pyörittämisestä
kuin Jenna Liikalallakin. Hän sai tuntumaa yrittäjyyteen jo ennen oman opiskelijayrityksen perustamista.
– Toisena opiskeluvuotena heti kun sain pakolliset opinnot
suoritettua valitsin yrittäjyysvalinnaisen. Tein pieniä asiakastöitä yksin niin että hoidin koko prosessin itse, mutta en vielä
perustanut firmaa. Tästä oli hyötyä, kun perustin opiskelijayrityksen myöhemmin samana opiskeluvuonna.
Myös Taipalus tiedotti yrityksestään Facebookissa. Tilauksia
tuli kuukaudessa koko puoleksi vuodeksi. Töihin sisältyi muun
muassa parin omakotitalon maalaus, laatoitustyö sekä paljon
tapetointia ja maalausta.
– Ensimmäiset pari työmaata suunnittelin opettajan kanssa,
esimerkiksi että miten teen laskun. Kun alkuun pääsi, niin
yllättävän vähän siinä tarvitsi opettajaa. Aika nopeasti pääsi
sisälle siihen, miten homma toimii.
Taipaluksen mielestä yrittäjyydessä oli vaikeinta löytää oikeanlainen rytmi työn ja vapaa-ajan suhteen.
– Jossain vaiheessa huomasin, ettei kesälle jää lainkaan
lomapäiviä ja rupesin olemaan jo niin piipussa, etten enää
jaksanut. Päädyin sitten perumaan pari pientä työmaata. Ne
olivat tosin sellaisia, että asiakkaat olivat muutenkin harkinneet
tekevänsä työt itse.
Yrittäjyyden hyvistä puolista Taipalus mainitsee sen, että
palkka tulee heti eikä vain kerran kuussa. Myös vaihtelevat työympäristöt ja erilaisten ihmisten tapaaminen oli mieluista.

Erilainen tapa oppia

Timo Haapolahden mukaan opiskelijan ryhtyminen yrittäjäksi
tarkoittaa myös sitä, että hän ei ole enää passiivinen tiedonsaaja vaan aktiivinen tiedonhakija.
– Peruslähtökohta on muuttunut. Ei ole enää niin, että opettaja opettaa. Opettaja on enemmän tukena ja kannattelee ja
antaa mahdollisuuksia. Kun sen tiedon on itse hankkinut ja on
tekemänsä työn dokumentoinut, niin kaiken oppimansa muistaa. Tämä on ammattiopiskelussa nykyään trendi; on hoksattu,
miten se tieto kerääntyy sinne päähän.
Myös Jenna Liikalan mielestä yrittämisen aikana oppi eniten.
– Vaikka apua opettajalta olikin koko ajan saatavilla, oli kuitenkin pystyttävä itsenäisestikin päättämään monista asioista.
Oli esimerkiksi osattava tehdä materiaaliehdotuksia asiakkaalle. Asioita täytyi miettiä aivan eri tavalla kuin koulussa.
Haapolahden mukaan yrittäjämäiset opinnot vastuuttavat
nuorta ja tekevät hänestä valmiimman työelämän. Ne ovat kuitenkin vaativia paitsi opiskelijoille myös koululle.
– On iso juttu uskaltaa päästää opiskelija yksin kentälle.
Lähetämme heidät mieluiten työpareina, ja yritämme kaikin
tavoin varmistua siitä, että työ on turvallista. Työmaalla on ensimmäiseksi huomioitava riskit ja kartoitettava se, minkälaisia
asioita juuri sillä työmaalla pitää ottaa huomioon työturvallisuuteen liittyen.
Oppilaat osaavat arvostaa koulun valitsemaa linjaa.
– Oli aina kunnia-asia saada opettajalta sellainen luotto,
että pääsi koulun ulkopuolelle tekemään töitä. Itse olin työpaVÄRI JA PINTA
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rin kanssa tekemässä jo toisena vuonna läheiseen kouluun
efektiseinän, Joanna Taipalus kertoo.

Yrityksille yhteistyökumppaneita

Opiskelijoiden yritykset on epäröivän alun jälkeen otettu
hyvin vastaan alueen aidoissa yrityksissä.
– Alussa puhuttiin, että vievätkö ne opiskelijat meidän
työmme. Nopeasti kuitenkin huomattiin, etteivät opiskelijat
sentään siihen pysty. Sitä vastoin opiskelijat pystyvät tekemään alihankintaa ja tähän ovat yrittäjät olleet tyytyväisiä,
Timo Haapolahti kertoo.
Haapolahti on tyytyväinen koulun ja alueen yritysten
yhteistyöhön.
– Käymme Pintaurakoitsijoiden liiton jäsenyritysten
kuukausikokouksissa, joissa meillä on pieni Sedun osuus.
Kerromme esimerkiksi opintoreformeista ja siitä, minkälaisia asioita tutkinnot sisältävät. Välillä firmat kysyvät meiltä
neuvoa. Mehän voimme koulun tiloissa esimerkiksi kokeilla
uusia tuotteita ja laitteita.
Haapolahden mukaan on myös helppoa kysyä opiskelijoille esimerkiksi työssäoppimispaikkaa.
– Olisi hienoa, jos pystyisimme niin hyvään yhteistyö-

hön, että yrittäjä voisi kysyä meiltä, että nyt olisi tämmöinen
urakka, että tähän sopisi muutaman opiskelijan tiimi mukaan,
että ositetaan tätä urakkaa vähän. Siinähän opiskelijoidenkin
verkostot kasvaisivat ja yrittäjäkin näkisi, minkälaisia nuoria on
alalle tulossa.

Töihin, yrittäjäksi vai jatko-opintoihin?
Timo Haapalahti oheistaa Jenna Liikalaa seinän
tasoittamisessa.

Entä tuleeko NY-ohjelman yrittäjänuorista isoina oikeita yrittäjiä?
– Olemme olleet ohjelmassa mukana vasta muutaman vuoden, joten mitään yleistä on hankala sanoa. Yleisimmin ollaan
toisen palveluksessa heti valmistumisen jälkeen, mutta tiedän
muutamia, jotka ovat parin vuoden jälkeen perustaneet oman
toiminimen. Ennen tämän ohjelman aloittamista on ollut
muutamia, jotka ovat ryhtyneet jo suoraan koulusta yrittäjiksi,
Timo Haapolahti kertoo.
Jenna Liikala on valmistumassa keväällä. Hän pohtii opintojen jatkamista jollakin rakentamiseen liittyvällä alalla korkeakoulussa. Kaikki ovet ovat kuitenkin avoinna.
-Voisin mennä myös vähäksi aikaa töihin. Ja on se oman yrityksenkin perustaminen mahdollista!
Joanna Taipalus on jutun ilmestymisen aikaan jo valmistunut. Myös hänellä on monta vaihtoehtoa tulevaisuuden varalle.
Ihan ensin hän hakee töitä.
– Olen soitellut firmoihin, hankaluus on saada oikeat henkilöt vastaamaan työmailta! Töitä varmaan kuitenkin löytyy,
varsinkin kun on puhelias ja sosiaalinen ihminen, joka lähtee
rohkeasti mukaan.
Taipalus haluaisi myös jatkaa opiskeluja toisella alalla.
– Haluaisin opiskella liikunnanohjaajaksi. Vaikka siihen
kouluun pääsisinkin, niin aion tehdä myös maalarin töitä
tulevaisuudessa. Uskon, että alalla riittää töitä, kun koko ajan
rakennetaan ja kunnostetaan vanhoja taloja. Ja mieluiten perustan sitten oman yrityksen ja olen itse vastuussa kaikesta! n
Lisätietoja: https://nyvuosiyrittajana.fi
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TekstI paula koski Kuva paula koski ja yritysten nettisivut

Urakoista
kilpaillaan
räätälöimällä
Ruotsin toiseksi suurin kaupunki Göteborg sijaitsee
aivan maan länsirannikon tuntumassa. Mereltä
armottomana puhaltava kylmänkostea tuuli takaa
Olofssons Målerin kaltaisille yrityksille töitä, mutta
myös turhauttaa alan ammattilaisia turmelemalla
työn jälkeä normaalia nopeammin.

U

lkona tehtävät julkisivujen
saneeraukset tulee ajoittaa Göteborgissa tarkkaan,
sillä ulkosalla tehtäviä
urakoita pystyy tekemään
kaupungissa suurin piirtein
maaliskuun alun ja marraskuun lopun
välisenä aikana. Juuri tätä aikaväliä mielessä pitäen paikalliset Olofssons Bygg ja
sen tytäryhtiö Olofssons Måleri joutuvat
suunnittelemaan sekä ajoittamaan suurimman osan töistään.
Pidempikestoisista ja laajoista saneerausprojekteista vastuussa oleva projektipäällikkö Per Arvidsson kertoo, että
esimerkiksi aivan Göteborgin ydinkeskustassa sijaitseva, nykyisin toimisto- ja
ravintolarakennuksen virkaa toimittava
kiinteistö on ollut Olofssons Byggin

ja Målerin projekti aina viime vuoden
maaliskuusta saakka. Yritysten toinen
projektipäällikkö puolestaan johtaa
ja koordinoi lyhytaikaisempia, usein
yksityisasuntojen sisätiloissa tapahtuvia
urakoita.

1800-luvun raunio

Arvidssonin ja hänen tiiminsä vastuulla
ovat olleet muun muassa jutussa esiintyvän 1800-luvulla rakennetun rakennuksen julkisivun restaurointi, sisätilamaalaus sekä osittain myös seinien uudelleen
rakentaminen. Alihankkijat puolestaan
ovat työskennelleet rakennuksen katon
sekä ikkunoiden parissa.
– Kun tulimme ensi kerran kohteeseen, rakennus oli suoraan sanoen
katastrofaalisessa kunnossa. Aikaisem-

”Työharjoitteluun tulleet ja hyvin työssään
suoriutuvat työntekijät saavat yrityksestä
pitkäaikaisia töitä. Pikkuhiljaa työhierarkiassa
on mahdollista nousta ylemmäs. ”
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Noin parisataa vuotta vanha
talo sai Arvidssonin tiimin sekä
ulkopuolisten urakoitsijoiden
käsittelyssä uuden ilmeen.
Sekä sisä- että ulkotilojen
saneerausta sisältänyt projekti
oli käynnissä ulkotyökauden
ajan, siis maaliskuun alusta
joulukuun alkuun saakka.

min kylmänä ullakkona ollut yläkerta oli
homehduttanut kattorakenteet, ja katto
oli päässyt aloittaessamme osittain jo
romahtamaan. Katto oli siinä kunnossa,
että se mureni käsiini, maalari Iyad Naanih kertoo.
Nyt rakennuksen julkisivu on saneerattu, se on saanut kauniin maalipinnan
ja sen sisätilat sekä katto on uudistettu
sekä maalattu. Ennen urakkaa täysin
käyttökelvoton ullakko tarjoaa nykyään
laadukkaat ja modernit tilat toimistokäyttöön. Remontin myötä useat hukkaneliöt pääsivät siis hyötykäyttöön, ja
saneerauksen yhteydessä parisataavuotiaasta rakennuksesta tuli jälleen edustuskelpoinen.
Arvidssonin kertoo, että työporukka
sai projektin lähes kokonaisuudessaan
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valmiiksi ennen ulkotyöskentelykauden
päättymistä. Ainoat hiomista kaipaavat osat ovat rakennuksen julkisivussa,
sillä ikkunanpuitteet sekä muutamat
muut pienet yksityiskohdat kaipaavat
vielä hienosäätöä - sitten kun säät vain
sallivat.
Yhteensä urakka on työllistänyt noin
viitisentoista työntekijää, joista kahdeksan on Olofssons Bygg ja Målerin palkkalistoilla, loput puolestaan alihankkijoiden palveluksessa.

Kontaktit tärkeitä

Isoista
projekteista
vastaava Per
Arvidsson on
ollut Olofssonien
palveluksessa
jo vuosikaudet,
ja firma oli
ensimmäinen,
jolle hän teki
valmistumisensa
jälkeen töitä.

Arvidsson kertoo rakennus- ja pintaurakointialalla kilpailun olevan suhteellisen kovaa, mutta kuten muillakin
aloilla, laadukkaiksi ja luotettaviksi
osoittautuneet tekijät onnistuvat solmimaan pitkäaikaisia asiakassuhteita ja
näin saamaan myös uusia toimeksiantoja. Kontaktit ovat alalla todella tärkeitä,
tietenkin, sillä työkohteissa tavattujen
urakoitsijoiden kautta voi saada alkunsa
yhteistyö jos toinenkin.
– Aiemmin olimme alihankkijoiden
asemassa, mutta asian laita on muuttunut vuosien varrella firman arvostuksen ja henkilömäärän tasaisen kasvun
myötä. Nykyään meitä on enemmistö,
ja muut osa-alueet ovat alihankkijoiden
käsialaa, Arvidsson luettelee.
Hinta ei kuitenkaan ole ainoa tekijä samalla alalla toimivien yritysten
toimeksiantokilpailussa. Sen sijaan
urakoista kilpaillaan räätälöimällä
kuhunkin kohteeseen sopivia rakennusratkaisuja - osaaminen sekä luovuus ovatkin myös tällä alalla valttia.
Rakennusvanhuksen saneeraus annettiin
Olofssons Byggille, sillä yrityksen työntekijät ehdottivat varsin toimivaa mutta
suhteellisen uniikkia ratkaisua rakennuksen julkisivuun.
– Maalikerrosten alla piilevät rakennuksen alkuperäiset tiilet, joten
halusimme tuoda ne esiin jatkuvan
päällemaalaamisen sijaan. Hyvältähän

työn jälki näyttää, vaikka hommassa oli
haasteensa, Arvidsson kertoo.
Hänen mukaansa alkuperäisten tiilien
esiin peseminen oli urakka itsesään, sillä
niiden päälle oli vuosien saatossa maalattu maalikerros jos toinenkin - tietenkin laadultaan aivan erilaisilla maaleilla.
Kun tiilien sävy lopulta paljastui, Göteborgin kaupunki päätti vaihtaa myös
suunnitellun maalin värin sopimaan
tiiliin entistä paremmin.
– Myös katon tuntumassa olevat
koristeyksityiskohdat olivat haastavia,
sillä ne on valmistettu sementin sijaan
kosteudelle alttiista kipsilevystä. Niitä oli
suhteellisen hankala saada näyttämään
hyvältä, Arvidsson kertoo.

Kosteus vaikeuttaa

Göteborgin kosteutta voidaankin luonnehtia ammattilaisnäkökulmasta sekä
hyväksi että huonoksi asiaksi. Arvidssonin mukaan sääolosuhteet kuluttavat rakennusten julkisivuja normaalia
nopeammin, ja näin ollen kosteudesta
aiheutuu visuaalista haittaa moneen
rakennukseen.
Kukapa haluaisi kotirakennuksensa
julkisivun olevan hometäplien peitossa.
– Kun ihmiset pesevät hometta pois,
julkisivut kärsivät vain entistä enemmän.
Tämä tietenkin takaa meille enemmän
töitä, mutta on ennen kaikkea todella
turhauttavaa katsoa rakennusten nopeaa
rapistumista. Olisi hienoa, jos työn jälki
pysyisi kauniina pitkään, Arvidsson
sanoo.
Pitkään firmalle työskennellyt Arvidsson aloitti Olofssonien palveluksessa
heti koulusta valmistuttuaan. Kaikilla
yrityksen työntekijöillä on työtehtävää
vastaava koulutus, ja moni tuntuu viihtyvän työssään sekä erityisesti samassa
työpaikassa pitkään.
Kesäaika on Göteborgissa sijaitseville
yrityksille kulta-aikaa, sillä projekteja
riittää, kun säät tarjoavat mahdollisuuden ulkotöihin.

”Valtaosa Olofssons Målerin toimeksiannoista
liittyy julkisivujen saneeraukseen, mutta tarjontaan kuuluvat esimerkiksi uudiskohteiden maalaukset sekä erityisesti talviaikaan
sisätilamaalaukset.”

24

VÄRI JA PINTA

– Kesä- ja talvikausi ovat kuin yö ja
päivä. Projekteja on tuplasti enemmän
kesäisin, ja julkisivujen maalausurakat
on yksinkertaisesti pakko hoitaa kesäkaudella. Työllistämme kesäisin ainakin
viisi ihmistä enemmän kuin talvella.

Hyvä työtilanne

Arvidsson kuvailee alan työtilannetta
Ruotsissa tällä hetkellä todella hyväksi.
Etenkin Göteborgin keskustassa rakennetaan kovalla tahdilla, joten töistä ei
tulevaisuudessakaan enteillä olevan
pulaa. Talviaikaan yrityksiä työllistävät
yksityisasiakkaiden projektit aina huviloiden tai asuintalojen maalauksista
kaupungin vuokra-asuntojen pintojen
kunnostukseen.
– Ruotsissa on tällä hetkellä meneillään valtavasti rakennusurakoita, mutta
harmittavan moni tekee kunnostettavalle
kohteelle jotakin vasta silloin, kun sen
kunto alkaa olla hälyttävä. Saneeraus
voi olla tuolloin lähes liian myöhäistä,
Arvidsson harmittelee.
Kaikesta huolimatta jo vuosikymmeniä alalla ja Olofssons Byggin ja Målerin
palveluksessa viihtynyt Arvidsson kertoo
rakastavansa työtään sekä sen tuomia
mahdollisuuksia. Erityisesti hän kiittelee
työn sosiaalisuutta, liikkuvuutta sekä
urakoiden loppuun saattamisen aikaansamaa ihanaa tunnetta.
– Hyville tekijöille riittää kysyntää,
ja työ kuljettaa minut vaikka minne.
En koskaan voi jumittua vain yhteen
paikkaan, vaan näen ja koen paljon sekä
tapaan jatkuvasti uusia ihmisiä.
Erityisen paljon Arvidsson kertoo
nauttivansa työn tarjoamasta vapaudesta.
– Vapauden tunne on se juttu. On
kuitenkin hyvä muistaa, että tämä ammatti sopii vain tietyn tyyppisille ihmisille, eihän tämä maailman siistein työ
todellakaan ole, hän sanoo. n

Olofssons Bygg
ja Olofssons Måleri
Olofssons Bygg perustettiin ensimmäisen kerran
göteborgilaisten Olofssonin veljesten toimesta 1980-luvun lopulla. Vuonna 1992 Ruotsia
piinanneet rakennusalan talouskriisit kuitenkin
ajoivat yrityksen konkurssiin, joskin veljekset
perustivat sen uudelleen pahimman kriisin taantumisen jälkeen.
Vuodesta 2008 lähtien veljekset lähtivät eri
teille - säilyttäen kuitenkin edelleen yhteisen yrityksensä. Viimeiset kymmenen vuotta yritys on
ollut jakautuneena kahteen osa-alueeseen, joista
toinen, Olofssons Måleri, keskittyy maalauspalveluihin ja emoyhtiö, Olofssons
Bygg, puolestaan
rakennus- ja
muurauspalveluihin.
Valtaosa Olofssons Målerin
toimeksiannoista
liittyy julkisivujen saneeraukseen, mutta tarjontaan kuuluvat
esimerkiksi uudiskohteiden maalaukset sekä
erityisesti talviaikaan sisätilamaalaukset niin
yksityisasunnoissa kuin julkisissakin kohteissa.
Talviaikaan yritystä työllistävät myös WC-tilojen
nopeat maalaukset sekä laatoituikset.
Olofssons Bygg ja tytäryhtö Olofssons Måleri
työllistävät tällä hetkellä noin kolmekymmentä
henkilöä, mutta kesäisin työtehtävien määrän
ollessa korkeampi myös työntekijöiden määrää
lisätään viidellä. Henkilöstömäärä on ollut vakaassa kasvussa jo vuosia, ja töitä tulee vakaalla
tahdilla sekä vanhoilta että uusiltakin asiakkailta.
Projektipäällikkö Per Arvidsson myös kiittelee
työn tarjoamaa urakehitystä, sillä monesti työharjoitteluun tulleet ja hyvin työssään suoriutuvat työntekijät saavat yrityksestä pitkäaikaisia
töitä. Pikkuhiljaa työhierarkiassa on mahdollista
nousta ylemmäs, Arvidssonin tapauksessa aina
johtoportaaseen saakka.
Olofssons Bygg ja Olofssons Måleri maksavat
Arvidssonin mukaan työntekijöilleen suurin piirtein samantasoista tai aavistuksen korkeampaa
palkkaa kuin vastaavat alan yritykset, ja työntekijän peruspalkka on noin 20 euroa tunnilta.
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Kuinka valitset saumalaastin?
Markkinoilla olevia saumalaastitoimittajia on useita. Lähes
jokaisella Suomessa myytävällä
saumalaastimerkillä on sama
tiiveysluokka (CG2WA), mutta silti
eri toimittajien laastien ominaisuuksissa on suuria eroja.
Saumalaastia valittaessa on
tärkeä selvittää lopullista käyttöä
ajatellen laastin hienojakoisuus,
puristuslujuus ja taivutuslujuus.
Lisäksi jos laatoitus toteutetaan
esimerkiksi puun tai levyn päälle,
on syytä vaatia laastilta myös
jousto-ominaisuus (huomioi
tämä myös kiinnityslaastissa).
Laastin hienojakoisuus vaikuttaa
suoraan laastin pinnan tiiveyteen.
Paljon käytetyt peruslaastit
ovat karkeita, jolloin sauman
puhtaanapito on huomattavasti
haastavampaa kuin hienojakoisissa laasteissa. Saumalaastien
tiiveyserot voidaan testata helposti pisaratestillä, jossa seurataan pisaran imeytymistä ja kuinka nopeasti se imeytyy laastiin.
Lujuus vaikuttaa taas sauman
kestävyyteen ja sitä kautta käyt-
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töikään. Pehmeät laastit kuluvat
nopeammin eivätkä kestä niin
hyvin puhdistusta. Monella on
varmasti kokemusta, että etenkin
suihkukaivon ympäriltä saumalaasti on kulunut alkuperäisestä
pinnastaan.
PCI on kehittänyt uuden sukupolven hienojakoisen joustosaumalaastin (PCI Nanofug

Premiumin), jossa on ”Easy-toclean” ominaisuus, joka helpottaa puhdistamista. Laasti
kestää huomattavasti paremmin
happamia puhdistusaineita ja
siinä on parannettu suoja home
ja pieneliöitä vastaan. Laasti
vastaa tiiveysluokaltaan epoksin totuttuja ominaisuuksia. PCI
tuotteita maahantuo ja markkinoi
Suomessa BestLevel Oy.

Saumalaastien onnistunut
asennus vaatii ammattitaitoa.
Saumaus toteutetaan valitettavan usein virheellisesti, joka
vaikuttaa heikentävästi saumalaastin käyttöominaisuuksiin.
Saumalaastin levityksen jälkeen,
sauman muotoilu tehdään usein
liian märällä sienellä. Yleisesti
puhutaankin virheellisesti sauman pesusta, kun pitäisi puhua
sauman muotoilusta.
Liiallisen vedenkäytön seurauksena saumalaastista huuhtoutuu
väriainetta, jolloin sauma ei vastaakaan enää valittua alkuperäistä väriä. Lisäksi laastin pinnasta
huuhtoutuu sidosaineita, jolloin
sauman pinta jää tarkoitettua
karkeammaksi, joka taas kerää
helpommin likaa ja vaikeuttaa
huomattavasti sauman puhtaanapitoa. Monesti saumalaastin ei
lisäksi anneta sitoutua riittävästi ennen muotoilua, joka myös
edesauttaa edellä kuvattuja
haasteita.

Tasoitus ja oikaisu
vaikeilla pinnoilla
Tuntuuko joskus siltä, että
työkohteen vaatimukset
vaikuttavat mahdottomilta
toteuttaa? Nyt voit ottaa
käyttöön
ARDEX´n uuden ratkaisun vaikeille
pinnoille.
Elastinen
ja itsetasoittuva ARDEX
K 60 on uusi
M1-luokiteltu
lateksipohjainen lattiatasoite, jolla on
hyvät tartuntaominaisuudet lähes kaikille pinnoille
ilman pohjustusta. Oikea
vesisementti-suhde on
helppo saavuttaa, koska
tuote on 2-komponenttinen koostuen jauheesta ja
lateksista.
Säästä kallista työaikaa. ARDEX K 60 kuivuu ja

M1-sisäilmaluokiteltu
saniteettisilikoni
kovettuu nopeasti. Pääset
jopa 15 mm paksuuteen
yhdellä työkerralla ja 30
mm paksuuteen hiekalla
jatkettuna.
ARDEX K 60
soveltuu sisätiloissa mm.
lankkulattioille, vanhoille
vedenkestäville
päällysteliimoille, vanerille
ja lastulevylle, metallille,
tasoitteille, anhydriitille,
valuasfaltille ja
mosaiikkibetonille, keraamisille laatoille tai
yleensä hankalille sekaalustoille. Soveltuu myös
saneerauslattialämmitysrakenteisiin.

Kiilto on tuonut ensimmäisenä toimijana
markkinoille märkätiloihin soveltuvan
M1-luokitellun saniteettisilikonin. M1luokitus kertoo tuotteen vähäpäästöisyydestä ja sen tavoite on edistää vähäpäästöisempien rakennusmateriaalien
tuotekehitystä. Samalla se pyrkii ohjaamaan rakennusprojekteissa käytettävien
materiaalien valintaa sisäilman kannalta
parempaan suuntaan.
Tuotteella on samat erinomaiset levitys- ja työominaisuudet kuin perinteisellä Kiilto Saniteettisilikonilla ja sen
lämmönkesto on -40 - +150 °C.
Valikoimassa on kuusi suosituinta värivaihtoehtoa:
väritön, valkoinen, marmorinvalkoinen,
keskiharmaa, tummanharmaa ja hiilenharmaa. Värinumeromerkintään on
lisätty M-kirjain, esim. väritön M00.
– Meille on tärkeää, että tuotteemme
ovat laadukkaita ja turvallisia käyttää.
Virallinen hyväksyntä antaa asiakkaillemme varmuuden siitä, että kyseessä
on vähäpäästöinen ratkaisu, toteaa Kiillon myyntipäällikkö, Miikka Suppula.
- Sisäilma-asiat ovat nyt laajasti esillä
mediassa ja meiltä kysytään usein, onko

esimerkiksi vedeneristeemme M1-hyväksytty. Pitää kuitenkin muistaa, että
vedeneristeeseen linkittyy kokonainen
tuotejärjestelmä: tasoitteet, primerit,
saumalaastit, erilaiset vahvikkeet ja
liimamassat silikonia myöten. Oikeilla tuotevalinnoilla on suuri merkitys
rakentamisen laatuun. Pelkillä tuotteilla
sisäilmaongelmaa ei kuitenkaan ratkaista, vaan hyvä sisäilma edellyttää tämän
näkökulman huomioimista kaikissa
suunnittelun, rakentamisen ja käytön
vaiheissa, Suppula opastaa.
M1-luokiteltuja tuotteita voi etsiä
hakupalvelusta Rakennustietosäätiö
RTS sr:n sivuilta. Sieltä löytyvät kaikki
M1-luokitellut tuotteet yritys- ja tuotekohtaisesti sekä Talo 2000-luokituksen
mukaisesti. Hakupalveluun on laitettu
kaikki luokitustunnuksen saaneet rakennusmateriaalit, kalusteet ja ilmanvaihtotuotteet.

Teksti taru bernDtson Kuva laura oja

MITÄ ANTAA JÄSENYYS?

Verkostoitumista
ja apua kiperissä
tilanteissa
Pintaurakoitsijat ry:n uudet jäsenet odottavat
liitolta tilaisuuksia verkostoitua muiden alan
yrittäjien kanssa sekä apua ja neuvoja esimerkiksi
oikeudellisissa kysymyksissä.
Kun yritys on ollut olemassa muutaman vuoden, se
on alkanut löytää asiakkaita ja kasvukin on hyvässä
vauhdissa, tulee liittyminen Pintaurakoitsijat ry:hyn
ajankohtaiseksi. Näin on asian laita ainakin näiden
kolmen uuden jäsenen kohdalla.

T

upamaalarit oy on perustettu nelisen vuotta
sitten. Helsinkiläisellä firmalla on työntekijöitä
reilu kymmenen talviaikaan ja kesäisin noin 40.
Yritys palvelee sisätilojen tasoitus- ja maalaustöissä sekä ulkomaalauksissa niin uudis- kuin
huoltomaalauskohteissakin. Maalareiden lisäksi
yrityksen palkkalistoilla on myös puuseppiä.
Toimitusjohtaja Marjo Heikkilä kertoo, että tätä nykyä
noin miljoonan liikevaihtoon yltävän perheyrityksen tavoitteena on tehdä asiat hieman eri tavalla.
– Olemme tuoneet toimintaamme toiselta toimialalta
tutun projektinomaisen toimintamallin. Esimerkiksi kun
teemme kesällä huoltomaalauksia taloyhtiöille, ne eivät
ole koko kesän kestäviä projekteja, vaan tuomme parakit
taloyhtiön pihamaalle ja toteutamme työn mahdollisimman ripeästi isolla porukalla. Toki laadusta tinkimättä.
Uskon, että markkinoille mahtuu monenlaisia toimijoita.
Heikkilän oma tausta on aivan eri alalla. Hän on työskennellyt kansainvälisissä it-yrityksissä johtajana lähes 20
vuotta. Nyt hän vastaa Tupamaalareiden lisäksi CihuDesignin visualistina monen suomalaisen ravintolan kattauksista.
– On ollut hyvin hyödyllistä saada näkökulmaa liike-
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toiminnan ja asiakasarvon kehittämiseen toiseltakin alalta,
mutta totta kai tietoa ja osaajia pitää hankkia ympärille.
Olen yrittäjäperheen vesa. Yritystä perustettaessa oli itsestään selvää, että haemme kasvua kannattavasti, rehdisti ja
hieman poiketen normista.
Pintaurkoitsijoiden liittoon Tupamaalarit liittyi vuodenvaihteessa.
– Ei ollut mitään erityistä ongelmaa tai syytä, miksi liityimme juuri nyt. Tuli vain tunne että nyt voisi olla
ajankohtaista liittyä ehkä siksikin, että olemme kovassa
kasvussa oleva yhtiö ja että liittymisestä voisi olla hyötyä.
Voimmehan tarvita vaikka lakiapua. Sitähän on saatavilla
muualtakin, mutta on hyvä, jos lakimies olisi erikoistunut
juuri tähän alaan.
Heikkilästä olisi myös mukavaa jakaa asioita muiden
yrittäjien kanssa.
– Olisi kivaa jakaa ja saada vertaistukea. Oli esimerkiksi
todella mukavaa jutella liiton edustajan kanssa, joka soitti
pian liittymisen jälkeen. Jaoimme yrittäjyyskokemuksia.
Tuntuu mukavalta kuulla, että näiden samojen arjen haasteiden kanssa muutkin kamppailevat.
Marjo Heikkilän neuvo muille yrittäjille on, että työntekijöistä kannattaa pitää huolta.

– Olen
yrittäjäperheen
vesa. Yritystä
perustettaessa oli
itsestään selvää,
että haemme kasvua
kannattavasti,
rehdisti ja hieman
poiketen normista,
kertoo Marjo
Heikkilä.

–Hehän ovat se tärkein voimavara. Olen todella ylpeä
osaajistamme! Sen asian olen ainakin oppinut johtamisesta, että kannattaa ehdottomasti muistaa kertoa se hyvä
palaute. Kukaan ei periaatteessa ole korvaamaton, mutta
kyllä hyvistä kannattaa pitää kiinni. Yritän olla niin joustava ja empaattinen työnantaja kuin mahdollista. Toki
tiimimme jäsenet tietävät, että heiltä odotamme myös
joustoa vastavuoroisesti.

Veljesten kesätöistä kasvuyritykseksi

Maalausliike Sorcolor oy on aloittanut vuonna 2013. Yksi
firman perustajajäsenistä, Rauman yksikön päällikkö Tuomas Soronen kertoo yrityksen alkutaipaleesta.
– Sorcolor syntyi tarpeesta löytää minulle ja veljilleni
ja mahdollisesti muillekin kesätöitä. Olimme alun perin
sesonkifirma, teimme talojen ulkomaalauksia kesäisin ja
opiskelimme talvisin. Itse opiskelen edelleenkin sivutoimisesti täällä Raumalla teknisen työn opettajaksi. Opettajana
työskentely ei ole minulle kuitenkaan se unelmahomma
vaan nimenomaan tämä yrittäminen.
Nyt nopeasti kasvava firmaa pyörittää kolme Sorosen
veljestä.
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– Veljien kanssa yrityksen pyörittämisessä on omat haasteensa, mutta siinä on ehdottomasti enemmän hyvää kuin
huonoa! Meillä on hyvät veljessuhteet, mutta persoonallisia
eroja on totta kai. Yksi on vähän äkkipikaisempi tekemään
päätöksiä kuin muut. Toinen on visioija, joka uudistaa meidän kaikkien näkemyksiä. Minä taidan olla meistä kolmesta
eniten se käytännön tekijä.
Sorcolorilla on tällä hetkellä toimintaa Raumalla, Turussa, Helsingissä ja Tampereella.
– Olemme kasvaneet vauhdilla. Emme ole koskaan pelänneet työllistää, tällä hetkellä meillä on ympärivuotisia
työntekijöitä 30 ja tulevana kesänä kausiluonteiset mukaan
lukien työntekijöitä tulee olemaan yhteensä vähän yli 100.
Kesäisin työllistämme opiskelijoita.
Sorosen mukaan nuorekkaalle, nopeasti reagoivalle yritykselle on tuntunut olevan tarvetta.
– Ihmiset ovat yhä vähemmän itse valmiita tekemään
ulkomaalauksia. Meillä on asiakkaalle tarjota konseptoitu
avaimet käteen malli ja hyvin koulutetut työntekijät. Asiakkaat ovat toistaiseksi olleet tyytyväisiä ja siitä haluamme
pitää kiinni.
Pintaurakoitsijat ry:hyn Tuomas Sorosen houkutteli tuttu
maalausalan yrittäjä Raumalta.
– En ole aikaisemmin nähnyt tarvetta liittyä, koska olemme olleet sesonkipainotteinen firma. Kysymys on myös vähän omasta henkisestä kasvusta kesätyöntekijäfirmasta täysiveriseksi maalausliikkeeksi. Siihen liittyen tuli tunne, että
nyt meidän olisi hyvä kuulua myös Pintaurakoitsijoihin.
Liitolta Soronen odottaa kontakeja muihin yrittäjiin ja
apua muun muassa yrityksen paperiasioihin.
– Ehkä semmoista yhteenkuuluvuutta muiden alan yritysten kanssa ja sitten apua esimerkiksi tes-asioihin sekä lakipalveluita. Meillä on sellainen iso visio, että vaikka firmat
kilpailevat keskenään, niin yhdessä viedään alaa eteenpäin
ja pyritään kehittämään alan arvostusta ja palkkausta. Odotan myös erilaisia liiton järjestämiä koulutuksia.

Aktiivinen liitto veti mukaan

Toimitusjohtaja Tuomas Sutinen kiiminkiläisestä HT-maalauksesta vastaa puhelimeen autosta matkalla asiakkaan
luokse. Hän kertoo, että HT-maalaus on perustettu vuonna
2011.
– Olemme maalausliike, pääpaino on sisäpuolen töissä.
Urakoimme lähinnä pientalo- ja uudispuolella, mutta pikku hiljaa on tulossa mukaan muitakin kohteita. Kesäisin
teemme taloyhtiöremppoja ja ikkunamaalauksia. Työntekijöitä ja liikevaihtoa tulee joka vuosi vähän lisää, tällä
hetkellä on kaksi yrittäjää ja kahdeksan työntekijää. Pari
vakituista on tulossa lisää keväällä.
Sutisesta oman yrityksen pyörittäminen on pääasiassa
mukavaa.
– Ne perusjutut, omat vapaudet ja tämmöiset. On toki
niitäkin päiviä, joita ei tarvitsisi olla. Tämä on itselle sopivaa hommaa, sillä vaihtelevuutta riittää. Vaikeinta on sopivan työvoiman löytäminen. Ei uskalla tarjouksiakaan oikein
tehdä, kun ei tiedä, löytyykö työvoimaa. Olisi hienoa, jos
löytyisi hyviä työntekijöitä, jotka vielä pysyisivät talossa.
Tuomas Sutinen kertoo, että Pintaurakoitsijat ry on ollut
jo aiemmin tuttu, sillä Oulun alueyhdistys on hyvin aktiivinen ja siellä on tuttavaurakoitsijoita jäsenenä. Hän odottaa
liitolta verkostoitumista, tietoa, yhteisiä tapahtumia ja mielipiteiden vaihtoa.
– Täällä päin jo tehdäänkin yhteistyötä, ei ole aina niin
veristä kamppailua. Tiukan paikan tullen me tämän seudun
yrittäjät vuokraamme välillä työntekijöitäkin toisiltamme.
n
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Mikä on Pintaurakoitsijat ry?
➤ Pintaurakoitsijat ry on valtakunnallinen
työnantaja- ja yrittäjäpoliittinen järjestö.
➤ Liiton jäsenet muodostavat koko maan
kattavan pintakäsittelyalan ammattilaisten
verkoston. Kirjo tarjoaa kaikki pintakäsittelytyöt
omakotitalojen ja huoneistojen pintaremonteista
aina vaativiin julkisivukorjauksiin sekä teollisuuden
pintakäsittelyihin saakka.
➤ Pintaurakoitsijat ry on perustettu vuonna 1912.
Liittoon kuuluu 15 paikallista yhdistystä sekä
toimialayhdistys Suomen Korroosiourakoitsijat
ry. Yhdistysten kautta liittoon kuuluu noin 250
jäsenyritystä, joissa työskentelee yli 3000
pintakäsittelyalan ammattilaista.
➤ Liiton jäsenyritysten yhteenlaskettu liikevaihto
on 250 miljoonaa euroa ja palkkasumma noin
80 miljoonaa euroa. Tyypillinen alan yritys on
perheyritys, joka työllistää yrittäjän ja alle 10
työntekijää. Suurimmat pintakäsittelyalan
yritykset työllistävät yli 100 henkilöä.
➤ Pintaurakoitsijat ry neuvottelee yleissitovan
maalausalan työehtosopimuksen. Toiminnan
painopisteitä ovat työmarkkinatoiminta,
jäsenyritysten työoikeudelliset ja sopimusjuridiset
neuvontapalvelut, alan osaamisen ja näkyvyyden
edistäminen sekä laatu-, ympäristö-,
työturvallisuus- ja koulutusasioiden edistäminen.
➤ Pintaurakoitsijat ry julkaisee
Kustannusosakeyhtiö Hakkurin kautta Väri ja
Pinta -lehteä sekä edustaa kansainvälistä NCSvärijärjestelmää. Olemme yksi Rakentamisen
Laatu ry:n perustajajäsenistä.
➤ Pintaurakoitsijat ry kuuluu Rakennusteollisuus
RT:en ja sitä kautta Elinkeinoelämän Keskusliitto
EK:on. Muita siihen kuuluvia pintatoimialan
työnantajajärjestöjä ovat Kattoliitto ry ja Lattianja seinänpäällysteliitto ry.

Mitä jäsenyys antaa?
➤ Liittymällä Pintaurakoitsijoihin saat
jäsenpalveluna lakimiehen neuvontaa
työehtosopimusten sekä työlainsäädännön
sisällöstä ja tulkinnasta. Työsuhdeasioissa
jäsenliikkeille annetaan myös oikeusapua.
➤ Liitto tiedottaa säännöllisesti ajankohtaisista
ja pintakäsittelyalalle tärkeistä asioista
jäsentiedotteilla. Jäsenenä voit myös tilata
itsellesi, henkilöstöllesi ja sidosryhmillesi
ilmaiseksi tämän Väri ja Pinta -lehden.
➤ Liitto järjestää koulutusta niin yritysten
henkilöstölle kuin johdollekin.
➤ Liiton jäsenyritykset saavat yhteystietonsa
liiton nettisivuille. Jäsenyritykset voivat käyttää
liiton yhteisömerkkiä. Pintaurakoitsijat ry korvaa
jäsenyrityksilleen osittain työehtosopimuksen
mukaisen ay-koulutuksen aiheuttamat
palkkakustannukset.
➤ Jäsenyritykset osallistuvat EK:n
palkkatilastokyselyyn. Vastanneet yritykset
saavat alan ja oman yrityksen palkkatilastotiedot
käyttöönsä.
➤ Kaikki liiton jäseninä olevat yritykset
kuuluvat liittoon omien yhdistystensä kautta.
Paikallisyhdistykset jäsenyrityksineen
löytyvät esimerkiksi tämän lehden lopussa
sijaitsevasta hakemistosta. Useilla yhdistyksillä
on jo yllä luetteltujen lisäksi omille jäsenilleen
erilaisia muita etuja ja palveluja. Helsingin
maalarimestareilla on esimerkiksi toimintatonni,
jolla korvataan jäsenyhdistysten koulutus- ja
työterveyshuollonmenoja aina tuhanteen euroon
saakka.

Mitä jäsenyys maksaa?
➤ Perusjäsenmaksu pieniltä alle miljoonan euron
liikevaihdon yrityksiltä on 400 euroa.
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Kirjallinen muoto
- lakimiesten vakiosuositus

K

ävin vuoden alussa läpi
aikaisempia kirjoituksiani
lakimieheltä palstalle miettiessäni, mistä voisin tällä
kertaa kirjoittaa. Kiinnitin
tässä yhteydessä huomiota
selkeästi erottuvaan huvittavaan yksityiskohtaan – jokaisessa kirjoituksessani, suurimmassa osassa jopa useita
kertoja, olin suositellut voimakkaasti
käyttämään jonkin asian kohdalla niin
sanottua kirjallista muotoa suullisen
sopimisen sijasta. ”Työsopimus/urakkasopimus/sopimus työsuhteen päättämisestä jne. kannattaa aina tehdä kirjallisesti” tai ”varoitus/lomautusilmoitus/
ehdollinen irtisanominen jne. kannattaa
aina antaa kirjallisena”.
Olkoon kyse ollut työsuhteisiin tai
urakkasopimuksiin liittyvistä asioista,
niin perusteena tälle kirjallisen muodon suositukselle olin yleensä antanut
”todisteluongelmien välttämisen” mahdollisissa riita-asioissa. Tämä on yksi
erittäin tärkeä peruste, mutta ei ainoa.
Tässä kirjoituksessa on tarkoitus käydä läpi paitsi syitä kirjallisen muodon
suositukselle niin erityisesti sitä, millainen sopimus ylipäänsä täyttää kirjallisen
muodon suosituksen ja mitä kirjalliseen
sopimukseen kannattaa vähintään kirjata.
nnn
Sopimuksen laatiminen tai jonkin tahdonilmauksen antaminen kirjallisessa
muodossa saattaa monelle kuulostaa
turhankin ”viralliselta”, alaan sopimat-
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tomalta tai jopa hankalalta/monimutkaiselta proseduurilta. Erityisesti kynnys
kirjoittaa paperilla ylipäänsä mitään
koetaan korkeana, joskus jopa pelottavana asiana. Moni lähteekin ”kaikki tai ei
mitään” ajattelulla liikkeelle – suullinen
sopiminen koetaan joustavampana, eikä
sanamuotoihin keskitetä niin paljon
huomiota, mutta saman asian kirjaaminen paperille koetaan tietyllä tapaa
virallisen ja lopullisena, missä sanamuotoihin ja yksityiskohtiin keskistytään aivan eri tavalla. Lopputuloksena on usein
pelkkä suullinen sopimus.
Tässä yhteydessä törmätään usein
myös kysymykseen siitä, pitääkö sopimus tehdä jossain tietyssä muodossa tai
tietyllä tavalla ollakseen pätevä? Vastaus
tähän on lähes aina ei, jos muodolla
viitataan niin sanottuihin varsinaisiin
muotomääräyksiin. Oikeastaan yleisimmistä oikeustoimista vain kiinteistökauppa, testamentti, avioehto ja avioliiton solmiminen ovat niitä harvoja
sopimuksia, jotka sisältävät varsinaisia
muotomääräyksiä eli jotka tulee ehdottomasti tehdä tietyllä tavallaan ollakseen
päteviä.
Kun puhutaan kuitenkin työsopimuksiin tai urakkasopimuksiin liittyvistä
asioista, ei erityisiä muotovaatimuksia
yleensä ole – sopimuksiin ei tarvita nimettyjä todistajia, niitä ei tarvitse rekisteröidä, eikä sopimuksen tekemiseen tarvita tiettyjä kaavakkeita tai ulkopuolisia
vahvistajia. Kokonaan eri asia on kuitenkin keskustelu kirjallisesta ja suullisesta
muodosta. Virallisesti on aina todettava,
että suullinen sopimus on usein yhtä

pätevä kuin kirjallinenkin arvioitaessa
pelkästään sopimuksen pätevyyttä. Jos ei
erikseen ole mainittu vaatimusta kirjallisesta muodosta (kuten jossain työehtosopimuksen määräyksissä), on suullinen
sopimus periaatteessa yhtä pätevä. Tämä
usein käytetty muotoilu antaa kuitenkin hyvin virheellisen kuvan todellisesta
tilanteesta.
Vaikka suullinen sopimus olisikin
pätevä, ei pätevä ole synonyymi turvalliselle tai järkevälle sopimukselle. Moni
sopimus vähintäänkin kannattaa tai on
joskus jopa pakko tehdä kirjallisesti,
mutta muita erityisiä muotovaatimuksia
ei maalausalalla sovittavissa sopimuksissa yleensä ole.
nnn
Tässä yhteydessä on hyvä palata siihen,
mikä ylipäänsä on kirjallinen sopimus
ja tarvitseeko kirjallinen sopimus laatia
aina paperille. Lähes kaikista maalausalaan liittyvistä asioista on nimittäin
mahdollista sopia paperisopimusten
lisäksi sähköisesti sähköpostilla. Vaikka
sähköpostissa ei ole käsin kirjoitettuja
allekirjoituksia, törmätään erittäin harvoin väitteeseen siitä, että sähköpostin
lähettäjä olisi joku muu kuin lähettäjäksi merkitty henkilö.
Toki paperisopimus sopii edelleen
moniin tilanteisiin, mutta jos vaihtoehtona on pelkkä suullinen sopimus,
suosittelenkin usein niin sanottua sopimuksen kuittauttamista sähköpostitse
– suullisen sopimuksen sisältö kirjataan
jälkikäteen ylös, toimitetaan toiselle

sopijapuolelle ja pyydetään tätä kuittaamaan, että kirjallinen esitys vastaa jo sovittua suullista sopimusta. Käytännössä
tämä muuttaa suullisen sopimuksen kirjalliseksi ja vastaa samaa kuin varsinainen allekirjoituksilla varustettu paperisopimus. Kynnys
tämän järjestelyn käyttämiseen koetaan
usein selkäesti
matalampana
kuin sopimuksen sisällön
muotoileminen suoraan paperille.
Sopimuksen muodon ohessa eniten
päänvaivaa aiheuttaa kuitenkin sopimuksen sisältö ja varsinkin sopimusehtojen ”oikeaoppinen” muotoilu. Pitää
paikkaansa, että moniin työoikeudellisiin asioihin liittyviin sopimuksiin tai
tahdonilmaisuissa kannattaa sisällyttää
tiettyjä asioita. Helpoiten tämä tapahtuu
käyttämällä Pintaurakoitsijoiden jäsenille tarkoitettuja lomakkeita tai soittamalla jäsenpalveluun.
Tässä yhteydessä on kuitenkin erittäin
tärkeää huomioida, että hieman puutteellisestikin laadittu kirjallinen sopimus
on aina monikerroin parempi kuin pelkkä suullinen sopimus. Otetaan esimerkiksi vaikkapa työsuhteen päättäminen
yhteisellä sopimuksella. Sisällöltään
”täydellisesti” laaditussa sopimuksessa
olisi hyvä mainita osapuolten nimien
lisäksi se, että kyse on ylipäänsä työsuhteen päättämisestä osapuolten yhteisen
päätöksen perusteella, päättämisen aikataulu (viimeinen työpäivä ja loppupal-

kanmaksupäivä) ja se, ettei kummallakaan osapuolella ole muita vaatimuksia
sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen
toista osapuolta kohtaan (päätöksen
lopullisuus). Jos sama asia kirjoitettaisiin ruutupaperille hieman suppeammin
yhdellä virkkeellä
esimerkiksi muodossa ”Osapuolet
sopivat yhteisesti, että työsuhde
päättyy tänään,
paikka, päiväys ja
allekirjoitukset”
on käytännössä lähes kaikki riidat jo
tuolla vältetty. Vastaava sopimus suullisesti olisi käytännössä mahdotonta näyttää jälkikäteen toteen ja riitatilanteessa
lähtöasetelma olisi aivan toinen.

”Sopimusehtoja ei voi
käytännössä koskaan
kirjata liian laajasti.”

nnn
Yleisenä ohjeena urakoitsijoille voisi
antaa, että sopimusehtoja ei voi käytännössä koskaan kirjata liian laajasti.
Sopimusehtojen kirjaaminen vaikkapa
laajana ja vapaamuotoisena tapahtumakuvauksena ei ole kiellettyä, eikä siitä
ole yleensä mitään haittaa. Varsinkin
urakkasuhteissa tehtävät sopimukset ja
reklamaatiot kirjataan tyypillisesti hyvin
suppeasti johtuen siitä, että taustat ovat
tässä vaiheessa sopimuksen laatijalle ja
sopijakumppanille niin tutut ja ”itsestään selvät”, ettei niiden ylös kirjaamista
koeta tarpeelliseksi.
Suosittelen kuitenkin voimakkaasti
astumaan askeleen taaksepäin ja miettimään, miltä jokin teksti täysin ulko-

puolisen silmissä näyttää. Riitatilanteissa
itsestään selvyydet eivät välttämättä ole
enää samoja kuin sopimuksentekovaiheessa ja usein perusseikkojen puuttuminen tekee tilanteesta jälkikäteen huomattavasti mutkikkaampaa ja raskaampaa.
Loppuun on hyvä vielä palata siihen,
mitä hyötyä kirjallisella muodolla saavutetaan. Yleisin mieleen tuleva seikka
on varmasti todisteluongelmien välttäminen riitatilanteessa. Tämä on toki
merkittävä seikka ja yksi suurimmista
kirjallisen muodon tuomista hyödyistä.
Merkittävämpi seikka on kuitenkin riitojen totaalinen välttäminen ja molempien
osapuolten oikeusturva. Fakta on, että
kirjallista sopimusta riitautetaan huomattavasti harvemmin kuin vastaavia
suullisia sopimuksia.
Puutteellinenkin kirjallinen sopimus
toimii molempien osapuolten kannalta
tarvittaessa hyvänä ”muistinvirkistäjänä” vaikka mistään riidasta ei olisikaan
kysymys. Toki on ymmärrettävää, että
kaikkien pienienkin asioiden sopiminen
kirjallisesti vie sopimishetkellä hieman
enemmän aikaa, mutta yksikin raskas todisteluriita suullisine todistajineen kääntää nopeasti ajankäyttömäärät kokonaan
päälaelleen. n
Jukka Koivisto
Työmarkkinalakimies
Pintaurakoitsijat ry
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Teksti taru bernDtson Kuva susanna lyly

Kosteudenhallinta
työllistää
teknistä päällikköä

”

Olen ollut lattia-alalla
vuodesta 1998, josta vajaa viisi vuotta teknisenä
päällikkönä Tarkettilla.
Työpäiväni ovat todella
vaihtelevia ja se vaihtelevuus on myös työni suola. Päivääni saattaa sisältyä esimerkiksi
työmaa- ja asiakaskäyntejä, koulutuksia sekä omalle että asiakasyritysten henkilökunnalle ja vaikkapa
teknisten ohjeiden kääntämistä ja
soveltamista Suomen oloihin.
Haastavin, mutta toisaalta
myös mielenkiintoisin osuus työstäni on reklamaatioiden selvittäminen ja erilaisiin kysymyksiin
vastaaminen. Lähes päivittäin
tulee kysymyksiä, joita ei ole
ennen kysytty. Mitä tuotteista voi
tulla sisäilmaan? Ovatko nämä
tai nuo raaka-aineet allergisoivia?
Kysymyksissä voidaan mennä niin
syvälle ihmisen terveyteen, että
niihin ei aina osaa heti vastata.
Kosteudenhallinta on iso osa
työtä. Se tuntuu aina vain olevan
haaste rakentamisessa. Tilannetta ei helpota se, että nykyään ei
tunnu tulevan kunnon talvea vaan
koko talven on märkää ja kosteaa
ja sehän on kova haaste rakentamiselle. Samaan aikaan rakentamismääräykset edellyttävät entistä
paksumpia rakenteita, mikä vaikuttaa niiden kuivumisaikaan.
Kuitenkaan rakentamisen aika ei
ole pidentynyt vaan ennemminkin
lyhentynyt.
Meiltä kysytään päivittäin,
mikä tuotteistamme läpäisisi
parhaiten vesihöyryä. Kysymys
esitetään yleensä joko siksi, että
on maavarainen laatta, josta voi
välittyä kosteutta ylöspäin tai jopa
siksi, että on uusi betonivalu, joka
ei ole ihan vielä kuivunut, mutta
olisi kiire saada se päällystettyä.
Näissä tilanteissa en mielelläni edes keskustele aiheesta vaan
yritän selittää, miksi emme voi
tarjota mitään tuotetta.
Rakenteiden kuivumista ei voi
aikatauluttaa etukäteen, sillä kui-

vumiseen vaikuttaa niin paljon betonin laatu ja olosuhteet ja yleensä
rakentamisen kosteudenhallinnan
laatu. Mittaaminen on ainoa tapa,
jolla kuivumista voidaan seurata.
Mittaukset olisi tehtävä oikeaaikaisesti ja oikein ja esimerkiksi
eri kohdista rakennusta. Myös
raportointiin pitäisi kiinnittää
huomiota.
Mielestäni rakennuttaja pystyisi
vaikuttamaan kosteudenhallintaan
parhaiten. Rakennuttajan valvojan
olisi hyvä urakkavaiheessa määritellä rakennusvaihe niin pitkäksi,
että kuivuminen ei ole ongelma. Kun ongelmat tulevat esille
muutaman vuoden päästä, niiden
selvittäminen on betonin lopulta
kuivuttua vaikeaa ja korjaaminen
kallista. Ihmisten terveyttähän ei
voi edes rahalla palauttaa.
Sisäilmaongelmien selvittäminen on ylipäänsä hyvin hankalaa.
Materiaalit muuttuvat ja pitäisi
tietää, minkä ikäinen materiaali
on kyseessä ja mitä siitä ylipäänsä
voisi emittoitua.
Monet uskovat, että muovimatot ovat kaikkien sisäilmaongelmien alku ja juuri. Tämähän ei pidä
paikkaansa, muovimattoja on
myyty ja asennettu vuosikymmenet ja suurin osa niillä päällystetyistä lattioista on erittäinkin
toimivia.
Tutkitusti valtaosa sisäilmaongelmista johtuu ilmanvaihdon puutteista. Syy ei aina ole
rakennusajan ongelmissa vaan
rakennusten käyttäjätkin tekevät
virheitä.
Aina pitäisi miettiä kaikkien
toimien pitkäaikaisvaikutukset.
Esimerkiksi uudessa koulussa
ilmastointi voidaan säästöjen
takia sulkea öiksi ja viikonlopuiksi. Tällöin uusissa rakennuksissa
aina oleva jäännöskosteus ei pääse
haihtumaan ja ilma muuttuu
tunkkaiseksi ja huonoksi. Pienestä
säästöstä tänään voi koitua isot
kulut muutaman vuoden päästä.”

Tekninen päällikkö Anja Alho
Tarkett, kansainvälinen
➤ Suomessa 23 työntekijää, maailmassa 11 000
➤ myy lattianpäällysteitä
➤ Tarkett Suomen liikevaihto noin 28 miljoonaa
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Ilveksen reviiri kasvaa
Ilves-maalien tarjonta laajenee.
Yritys pyrkii kasvamaan kotimaisena maalitoimittajana ja on sopinut
maahantuonti- ja markkinointiyhteistyöstä AkzoNobelin kanssa
Pinotex-, Sadolin- ja Hammerite -tuotteille. Lisäksi on tehty
maahantuontisopimuksen myös
ruotsalaisen Herdins AB:n kanssa.
Viime kesänä aloitettiin tanskalaisten Nordic Chic
-kalkkimaalien maahantuonti.
Ilves-maalit tarjoaa
jatkossa kaiken maalaustöissä tarvittavan. Valikoimaan
kuuluvat sisä- ja
ulkomaalit, kalustemaalit, lakat, puunsuojat, pohjusteet sekä tasoitteet.
Kaikki Ilves-maalit valmistetaan
yhteistyötehtailla Suomessa ja
Ruotsissa. Viime vuonna Ilvesmaalit sai Suomessa yli 20 uutta
jälleenmyyntipistettä ja edellisenä
yli 70.

Suomessa Ilves-maalien jälleenmyyjiä on lähes 150. Aiemmin ainoastaan halpatavaraliikkeet olivat
Ilves-maalien jälleenmyyjiä, mutta
nyt uutena ketjuna mukana on rakennustarvikkeita myyvä Byggmax.
Tuotteita saa Byggmaxin lisäksi
esimerkiksi Minimanista, Hong
Kongista ja Puuilosta.
Ilves-maalit on suomalainen

– Meillä on ollut tavoitteena luoda
sarja tavallisille ihmisille. Ilvesmaaleissa on erittäin hyvä hintalaatu -suhde. Olemme säästäneet
joissain tietyissä jutuissa hinnan
saamiseksi alaspäin. Meillä ei
esimerkiksi ole mittavia mainoskampanjoita, eikä myymälöissä ole
näyttäviä mainostauluja. Tuotteiden etiketit ovat hyvin yksinkertaisia, ja maalin nimessä
on mainittu maalin
käyttökohde, selvittää
yrityksen nykyinen
toimitusjohtaja Joona
Kokkonen. Hän jatkaa
yritystä toisessa polvessa sen perustajan
Markku Kokkosen
jälkeen.
Joona Kokkonen kertoo, että osa
jälleenmyyjistä sävyttää maaleja ja
osa myy vain valkoista sekä muutamia valmissävyjä.
– Jos jälleenmyyjillä on sävytyskoneet, siellä myydään sekä A- että
C-pohjia sävytettäviksi. Lakkoja ja

”Vuonna 2016 Ilves-maalit jakoi Tekniikan
Maailman Rakennusmaailma -lehden testeissä kalustemaalitestin ykkössijan. Muutama vuosi aiemmin Ilves saavutti testimenestyjä-arvion seinämaalitestissä.”
perheyritys, joka on toiminut jo 33
vuotta. Vakituisesti yritys työllistää
seitsemän henkilöä ja lisäksi useita
kausityöntekijöitä. Varsinaisesti yrityksen nimi on Tukkuliike Kokkonen,
jonka aputoiminimenä 17 vuoden
ajan ollut Ilves-maalit.

Kaikkiaan tarjoamme lähes 300
tuotenimikettä, eli valikoima on
valtava näin pienelle yritykselle.
Nimikemäärään on laskettu mukaan
myös erilaiset pakkauskoot, kertoo
Ilveksen toimitusjohtaja Joona
Kokkonen.
muita kirkkaita tuotteita pystytään
sävyttämään kuultaviin sävyihin.
Meillä on oma laaja Ilves Väripistesävytysjärjestelmä, jonka avulla
Ilves-maaleja voidaan sävyttää.
Järjestelmä mahdollistaa sävytykset muillakin sävytysjärjestelmillä lähes kaikkiin eurooppalaisiin
sävyihin mukaan luettuna suomalaisten valmistajien sävyt.

Teksti kiira koskela piirros anita polkutie

Liukastumiset
Liukastumistapaturmien
määrä rakennuksilla
on puolittunut. Hyvä
valaistus, siisteys ja
asianmukaiset jalkineet
vähentävät riskejä.

T

yöntekijä laskeutuu tikkaita
pitkin katolta, liukastuu maahan tullessaan – ja nyrjäyttää
nilkkansa. Ei ehkä äkkiseltään
kuulosta järin vakavalta tapaturmalta, mutta seurauksena
voi olla ilkeä vamma ja pitkä sairausloma, toteaa asiamies Juha Suvanto Rakennusteollisuus RT:stä.
Tapaturmavakuutuskeskuksen (TVK)
tilaston mukaan vuoden 2015 aikana rakennusalan työpaikoilla tapahtui hieman
alle 450 liukastumistapaturmaa. Liukastumisen seurauksena eniten loukkaantumisia tapahtuu ylä- ja alaraajojen lisäksi
selän alueilla, ja yleisimmin kyseessä on
nyrjähtäminen, venähdys tai sijoiltaanmeno. Myös esimerkiksi haavoja tulee ja
murtumia sattuu.
Liukastellessa vaarassa ovat nilkkojen ja olkanivelien lisäksi niin kädet, pää
kuin melkeinpä mikä tahansa muukin
osa vartalosta.
Tilastosta löytyy muun muassa
tapaus, jossa työntekijä liukastui ja löi
kaatuessa lapaluunsa. Toisessa tilanteessa henkilö liukastui ja otti kaatuessaan
kädellä vastaan. Lopputuloksena oli
venähtänyt ranne.
Kuten arvata saattaa, liukastumisia
sattuu etenkin talvikuukausina. Silti syy
ei läheskään aina löydy luonnonilmiöstä.
Eräässä tapauksessa työntekijä astui
portailta alas ja liukastui maassa olleeseen muoviin.
– Paikkojen pitää olla siisteinä ja
hyvässä järjestyksessä, ettei lattioilla
loju mitään pyöreitä putkenpätkiä tai
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saatiin laskuun
kaapeleita, joihin saattaa kompuroida tai
liukastua, Suvanto teroittaa.
nnn
Vaikka nilkan nyrjähdys tai ranteen venähdys voi johtaa pitkähköönkin poissaoloon työmaalta, suurin osa liukastumistapaturmista on kuitenkin lieviä. Yli 80
prosentissa tapauksista työkyvyttömyys
kestää alle 30 päivää, kertoo työturvallisuusasiantuntija Otto Veijola TVK:sta.
– Näitä vakavampia tapaturmia ovat
sitten loput, eli vajaat 20 prosenttia, Veijola toteaa.
Rakennusalalla liukastumisesta
johtuva yli 180 päivää kestävä työkyvyttömyys on hänen mukaansa harvinainen. Kuolemaan johtaneita tapauksia ei
vuonna 2015 ollut lainkaan, mutta yli
180 päivän työkyvyttömyyteen tai eläkkeeseen johtaneita oli seitsemän.
Liukastumistapaturmien määrä
vaihtelee vuosittain, mutta kokonaisuudessaan trendi on laskeva. Vuodesta 2010
vuoteen 2015 määrä on vähentynyt peräti 45 prosenttia. Vuosilta 2016 ja 2017 ei
ole vielä tilastoja saatavilla.
Vaihteluun vaikuttaa Veijolan mukaan ennen kaikkea sää.
– Vuositasolla vaikuttaa paljon, millainen keli talvisin on ollut. Mutta joka
tapauksessa määrä on laskenut lähes
puoleen, hän summaa.
Täyttä varmuutta Veijolalla ei ole siitä, miksi liukastumistapaturmien määrä
on vähentynyt näin merkittävästi. Lasku
lienee ainakin osittain järjestelmällsen
turvallisuustyön tulosta. Kaikkia työtapaturmia voi pitää turhina, ja turvallisuus
onkin parantunut niin pienillä kuin suuremmillakin teoilla.
– Liukastumistapaturmia on ollut näinkin paljon aikaisemmin, mutta määrä on
saatu alas. Se varmasti johtuu siitä, että
on keksitty keinoja ennaltaehkäisyyn.
Työtapaturmia, jotka kuitenkin ovat aika
turhia, voidaan esimerkiksi estää jalkineratkaisuilla, Veijola muistuttaa.
nnn
Suvanto vahvistaa, että liukastumistapaturmat rakennusalallakin linkittyvät
usein liukkaisiin keleihin ja sääolosuhteisiin. Riskin paikka on esimerkiksi silloin, kun siirrytään vaikkapa lämpimästä
kopista ulos kylmään ja kengänpohjat

ovat vielä lämpimät, hän kuvailee.
– Ja jos on vaikka satanut uutta lunta,
jonka alla on jäätä, hän lisää.
Suvanto teroittaakin kulkuteiden
kunnossapidon tärkeyttä.
– Silloin täytyy olla erityisen tarkkana
kulkuteiden kanssa, jos välillä mittari
menee pakkasen puolelle, välillä sataa ja
välillä taas lauhtuu, hän toteaa.
Työmaan kulkuteiden pitää olla myös
hyvin merkittyjä ja valaistuja, jotta mahdolliset vaaranpaikat havaitsee ulkona.
Tietysti myös jalkineet vaikuttavat työturvallisuuteen, Suvanto huomauttaa.
– Erityisesti ulkona pitää olla kunnolliset jalkineet, eli sellaiset, jotka sovel-

tuvat työmaille. Rakennustyömaalla ne
ovat turvajalkineita. Niissä on liukkaudenesto huomioitu, mutta niidenkin valinnassa kannattaa olla tarkkana. Jokainen
on myös henkilökohtaisesti vastuussa
huolellisuudesta, työpaikan siisteydestä
ja turvallisuusohjeiden noudattamisesta.
Tavallisesti liukastumisriskit muodostuvat siis siisteydestä, järjestyksestä ja
kulkuteistä, Suvanto summaa. Hänen arvionsa on, että näistä asioista huolehditaan rakennuksilla pääsääntöisesti hyvin.
– Kun talvi on tulossa, varataan vaikkapa hiekoitusmateriaalia. Ja kun alkaa
tulla pimeä, hankitaan kunnon valaistukset työmaalle, Suvanto listaa. n

Vastuukysymyksistä
väännetään harvoin
Suomessa kaikki työntekijät ovat tapaturmavakuutettuja. Kun työntekijä liukastuu työpaikalla, kyseessä on työtapaturma, ja siitä aiheutuneet kulut korvataan työntekijälle yksiselitteisesti, sanoo Tapaturmavakuutuskeskuksen (TVK) työturvallisuusasiantuntija Otto Veijola.
Käytännössä työntekijä saa siis päivärahakorvaukset, mikäli joutuu
jäämään sairaslomalle, sekä tarvittavat hoidot.
Jos yritys on jättänyt lakisääteisen tapaturmavakuutuksen ottamatta, TVK korvaa työntekijälle kulut. Yrityksen on otettava vakuutus ja
maksettava vakuutus- ja laiminlyöntimaksut.
Vakuutusten olemassaoloa yrityksillä on haarukoitu nyt pari vuotta. Viime vuonna tuli ilmi 651 laiminlyöntitapausta, TVK:lta kerrotaan.
Joskus voi kuitenkin tulla vastaan myös tilanne, jossa työntekijä on
tietoisesti laiminlyönyt työturvallisuuden. Tällöin hänen päivärahaansa saatetaan laskea, Veijola kertoo.
– Jos voidaan osoittaa, että selvästi on tietoisesti laiminlyöty esimerkiksi turvakenkien käyttö, ja tästä on huomautettu työntekijää,
mutta tämä ei ole välittänyt asiasta, se voi laskea päivärahan määrää.
Mutta nämä ovat todella harvinaisia tapauksia. Joitain päätöksiä on
vasta ihan hiljattain tullut, joten en osaa edes mitään määriä sanoa,
Veijola toteaa.
Rakennusteollisuus RT:n asiamies Juha Suvanto ei muista, että vastuukysymyksiä olisi jouduttu paljon puimaan työntekijöiden tapaturmien osalta.
– On mahdollista, että erinäisiä regressioita voi yhtiöltä toiselle
siirtyä, että kuka on ollut vastuussa. Työntekijälle sillä ei kuitenkaan
ole merkitystä. Kaikki työntekijät ovat tapaturmavakuutettuja, ja silloin vakuutusyhtiö huolehtii korvauksista, hän sanoo.
Työympäristöstä päävastuussa on joka tapauksessa päätoteuttaja,
Suvanto huomauttaa.
– Vastuukysymyksistä tulee lähinnä mieleen vaikkapa tilanne, että
työmaan sivuitse tai läpi johtavia kulkuteitä on jouduttu järjestelemään uudelleen, jolloin niiden kunnossapito on siirretty työmaan vastuulle. Tällöin niiden turvallisuuden varmistamisessa vaaditaan erityistä huolellisuutta, hän pohtii.
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Muista
perehdyttää!
Perehdyttämiseen kannattaa muistaa
yhteisillä työpaikoilla, joissa toimii
useita työnantajia tai työnsuorittajia.
Rakennusalalla tällaiset työpaikat ovat
yleisiä.

T

yösuojeluviranomaisen tarkastuksissa on
muutamassa prosentissa valvontakohteita
löytynyt huomautettavaa perehdyttämisessä.
Rakennusalalla huomautettavaa oli
lähes kaksi kertaa enemmän kuin
muilla toimialoilla.
Myös joka kymmenennessä työsuojeluviranomaisen tekemässä tapaturmatutkinnassa on käynyt ilmi,
että perehdyttämisessä on ollut
puutteita. Puutteet perehdyttämisessä heikentävät työturvallisuutta.
– Jos työntekijät eivät edes tiedä
ja tunnista vaaroja, tapaturmia on
vaikeampaa välttää verrattuna tilanteeseen, jossa vaarat on tunnistettu,
sanoo rakennusalan työturvallisuuden asiantuntija Henri Litmanen
Työturvallisuuskeskuksesta.

Yhteiset sekavat

Litmanen korostaa, että rakennusalalla valtaosa työmaista on yhteisiä työpaikkoja. Yhteiset työpaikat

ovat yleisiä myös esimerkiksi teollisuuden, kuljetuksen ja varastoinnin
toimialoilla. Yhteisellä työpaikalla
tarkoitetaan työpaikkaa, jolla yksi
työnantaja käyttää pääasiallista
määräysvaltaa ja jolla samanaikaisesti tai peräkkäin toimii useampi
kuin yksi työnantaja tai itsenäinen
työnsuorittaja. Yhteisellä työpaikalla työnantajilla ja itsenäisillä
työnsuorittajilla on omat roolinsa
ja työturvallisuusvastuunsa.
Rakennusalan yhteisille työpaikoille on tyypillistä, että työntekijät
vaihtuvat usein. Tämä asettaa haasteita perehdytykselle.
– Perehdyttäminen sitoo resursseja ja siihen pitää varata riittävästi
aikaa, sanoo Litmanen.

Tiedot oltava

Työturvallisuuslain mukaan yhteisellä työpaikalla pääasiallista määräysvaltaa käyttävän työnantajan on
varmistettava, että hänen työpaikallaan työtä teettävä ulkopuolinen
työnantaja ja tämän työntekijät

Perehdytä uusi työntekijä ainakin:
1. työtehtäviin, tavoitteisiin ja hänen omaan vastuualueeseensa
2. työtiloihin ja työvälineisiin
3. työvuoroihin ja muihin aikatauluihin
4. työ- ja tuotantomenetelmiin
5. turvallisiin työtapoihin
6. työhön liittyviin vaaroihin ja niiden torjumiseen
7. häiriö- ja poikkeustilanteissa toimimiseen
8. työyhteisön toimintatapoihin ja pelisääntöihin

ovat saaneet tarpeelliset tiedot ja
ohjeet työhön kohdistuvista työpaikan vaara- ja haittatekijöistä sekä
työpaikan ja työn turvallisuuteen
liittyvistä toimintaohjeista.
Rakennusalaa koskevan asetuksen mukaan päätoteuttajan on
huolehdittava perehdyttämällä ja
opastamalla, että kaikilla yhteisen
rakennustyömaan työntekijöillä on
riittävät tiedot turvallisesta työskentelystä ja että he tuntevat kyseisen
rakennustyömaan vaara- ja haittatekijät sekä toimenpiteet niiden
poistamiseksi.
Jokaisen työnantajan on perehdytettävä omat työntekijänsä muun
muassa työhön, työpaikan työolosuhteisiin, työvälineisiin ja niiden
oikeaan käyttöön sekä turvallisiin
työtapoihin.
– Yhteisellä työpaikalla on tärkeää, että sekä yleisperehdytys että
työnopastus työntekijän omaan
työhön ovat kunnossa, Litmanen
sanoo.
– Kerran annettu perehdytys ja

työnopastus ei kanna läpi koko
työuran vaan perehdytystä pitää
täydentää. Perehdytyksessä on
myös otettava huomioon työntekijän osaaminen ja kokemus.
Työnantajan tulee Litmasen mukaan ymmärtää perehdyttämisen
merkitys työpaikan turvallisuuden
kannalta. Perehdyttäjän valintaan
ja osaamiseen kannattaa kiinnittää
huomiota. n

UULA 40v.
Kallimpi, mutta parempi
- Litrahinnalla verraten saatamme olla lähes tuplasti kalliimpia
perusmaaleihin verrattuna, mutta maalatun kohteen, esimerkiksi
peltikaton, veneen tai kanalan
lattian vuosihuoltokustannuksissa olemme taas jopa puolet
edullisempi, kertoo myyntijohtaja
Mikko Mensonen, PPT Durelta.
Hän selvittää, että Poradurtuotteissa ei tavoitella markkinoiden edullisinta litrahintaa. Sen
sijaan panostetaan urakoitsijoille
ja heidän asiakkailleen eniten
arvoa tuottaviin ominaisuuksiin,
kuten esimerkiksi katon tai lattian koko elinkaari.
Lisäksi tärkeiksi nähdään uudet
palvelumallit ja alan toimijoiden
välinen yhteistyö.
- Keskustelemme säännöllisesti asiakkaidemme kanssa
esimerkiksi uusista palvelukonsepteista ja toivotuista maalin
ominaisuuksista. Lisäksi autamme heitä teknisissä kysymyksissä
ja järjestämme koulutuksia.
PPT Duren toimitusjohtaja Petri
Rautanen kertookin yrityksen
lisänneen viimeisen vuoden
aikana ponnistuksiaan myynnissä, markkinoinnissa ja palve-

lukonseptien kehittämisessä.
Samalla on rakennettu pohjaa
viennin kasvattamiseen. Näillä
toimenpiteillä halutaan kasvattaa
vuotuista liikevaihtoamme yli kolmanneksella seuraavien vuosien
aikana.

On toiminut

Restakoti Oy on Suomen johtava
kattojen pinnoituksiin ja hormitöihin erikoistunut yritys, jonka
palkoissa on yli 200 kattoammattilaista. Myyntijohtaja Mikko
Ruuska kertoo heidän käyttäneen
Poradur-kattomaaleja jo usean
vuoden ja todenneet niiden vastaavan laatunsa, työskentelyn tehokkuutensa ja kotimaisen palvelunsa ansiosta hyvin vaatimuksia.
- Vaikuttaa siltä, että asiakkaamme ovat olleet tyytyväisiä
saadessaan katoillensa erityisesti
ammattilaiskäyttöön suunnitellun
ja pitkäkestoiseen suojaavuuteen
tarkoitetun tuotteen.

Tuulimyllyn siivissä

PPT Duren kotimaiset Poradur
2K polyuretaanimaalit tarjoavat
ammattimaalareille selkeitä etuja; lujan tartunnan haastavillekin

materiaaleille, toiminnan viileissä
oloissa ja nopeasta kuivumisesta
huolimatta parhaimmillaan 20
tunnin työskentelyajan. Nämä
ominaisuudet antavat pohjan
maalien käytölle haastavassa
huolto- ja korjausmaalaamisessa.
Tällaisiin kohteisiin kuuluvat
varmasti tuulivoimalat. 3D Wind
Service Oy:n toimitusjohtaja
Feodor Gurvits selvittää, että
tuulivoimalan siipiin tulleiden
vaurioiden korjaaminen kenttäoloissa vaatii suurta ammattitaitoa. Työskentely yli 50 metrin
korkeudessa köysistä roikkuen
ei anna sijaa kompromisseille.
Samaten korjaustöiden viivästyminen vaikeiden olosuhteiden tai
materiaalien toimimattomuuden
takia tulee erittäin kalliiksi.
- Olemme todenneet, että Poradur-maalien avulla pystymme
toteuttamaan korjausprosessin
nopeammin ja luotettavammin
kuin millään muulla testaamallamme tuotteella. Lisäksi työn
lopputulos täyttää omat ja asiakkaidemme laatuvaatimukset,
arvioi Feodor Gurvits.

Ekologisia luonnonmaaleja valmistava
Uula Color Oy viettää 40-vuotisjuhlavuottaan.
Uula Color Oy (Uulatuote Oy) on
Kauvatsalla, Satakunnassa toimiva
yritys, joka
valmistaa
tuotteitaan yhä
samojen
perinteisten
reseptien ja periaatteiden mukaisesti kuin
aloittaessaan vuonna 1978. Yrityksen
tarkoituksena oli tuolloin ja on edelleenkin tarjota hengittäviä, muovittomia ja ekologisia maaleja puupintojen
erilaisiin käsittelyihin.
Käsityönä tehdyt ja kotimaassa
valmistetut Uula Luonnonmaalit
valmistetaan aina puun luonnollista
rakennetta arvostaen sekä ympäristöä ja maalaria ajatellen. Laadukkaat
raaka-aineet, maalatun puupinnan
hyvinvointi sekä mahdollisimman
pieni ympäristökuormitus ovat niitä
arvoja, joita yritys vaalii vieläkin.
Juhlavuoden teemassa korostuu
erityisesti suomalainen luonto ja sen
hyvinvointi.
40 vuotta täyttävä Uula haluaa
juhlavuotensa kunniaksi kääntää
huomion luontoon ja sen hyvinvointiin. Jokaisesta juhlavuoden aikana
ostetusta 9L ja 10L -kokoisesta Uulan
maalipurkista ohjataan 0,40€ Suomen luonnonsuojeluliiton työlle.

HAKEMISTO

Homeen- ja lahonestoaineet

Maalit

Vedeneristys

Julkisivutuotteet
Tasoitteet

Maalausalan työvälineet

Liimat
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Tapetit

HAKEMISTO

Nostolavat, rakennushissit, rakennustelineet ja riipputelineet

Suojaustarvikkeet

Leguan Lifts Oy
Kotimainen henkilönostin
Sisä- ja ulkokäyttöön
Puhelin 03 347 6445

125 135 160

www.leguanlifts.com
Värinlukijat, värikartat, värijärjestelmät

NCS-järjestelmän lähtökohtana
on se, miten silmä näkee eri värit.
Järjestelmä ei ole sidoksissa eri
maalien käyttöön eikä värjättävään materiaaliin.
Maalattavan tilan jokaiselle pinnalle voidaan valita teknisesti
sopivin maali. Silti pinnat on helppo sävyttää keskenään yhteensopiviksi.
VÄRIKARTAT - VÄRIMALLIT - VÄRINLUKIJAT
www.ncscolourfin.com.
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LATTIAN- JA SEINÄNPÄÄLLYSTELIITTO RY. www.lattia.net
Unioninkatu 14, 00130 Helsinki Puhelin 09 1299 262

HAKEMISTO

ETELÄ-SUOMEN LÄÄNI
AK-Lattiat Oy
0400 462 959
Ennekuja 1, 02270 Espoo
www.ak-lattiat.fi

Parkettihuolto ja Saneeraus
P. Kemppainen Oy
09 8678 400 fax 09 8678 4014
Puolarmetsänkuja 6, 02280 Espoo
info@parketti-kemppainen.com
www.parketti-kemppainen.com

EPA Lattiat Oy
010 8329 500
Avainkierto 21, 05840 Hyvinkää
jouni.rilla@epa-lattiat.fi
www.epa-lattiat.fi

Päijät-Hämeen Laatulaatoitus Oy
0400 99 344
Rekolankatu 15, 15150 Lahti
info@laatulaatoitus.fi
www.laatulaatoitus.fi

Heikkinen Yhtiöt Oy
020 7280 780
Koivuhaantie 21, 01510 Vantaa
etunimi.sukunimi@heikkinen.fi
www.heikkinen.fi

Päällystekolmio Oy
040 724 3647
Vantaanrinne 14 c/o 4, 01730 Vantaa

Helsingin Mattotyö ja -myynti Oy
09 540 4000
Kyttäläntie 6, 00390 Helsinki
etunimi.sukunimi@hmtm.fi
www.hmtm.fi
SISTEK Kaakon Kumi Oy/
Sisustus-Kiinpo Oy
0207 619 620
PL 35 (Harapaisentie 1),
53501 Lappeenranta
etunimi.sukunimi@sistek.fi
www.sistek.fi
Kantolan Parketti Oy
03 535 0300
Mäkeläntie 9, 13130 Hämeenlinna
www.kantolanparketti.fi
kantolanparketti@kantolanparketti.fi

Suomen Lattiakeskus Oy
09 2766 930
Asentajantie 4, 01800 Klaukkala
Tekstiililattiat Kalevi Sääski Oy
020 7419 810
Tulppatie 22, 00880 Helsinki
www.tekstiililattiat.com
Tuusulan Mattotyö Oy
0400 560 300
Hankasuontie 5, 00390 Helsinki
toimisto@tuusulanmattotyo.fi
LÄNSI-SUOMEN LÄÄNI

Matto Nurminen / Matnur Oy
08 8700 700
Tyrnäväntie 12, 90400 Oulu
tapani.niskanen@mattonurminen.fi
www.mattonurminen.fi

Tammer-Lattiat Oy
0400 700925
Haikanvuori 1, 33960 Tampere
tammer-lattiat@tammer-lattiat.fi
www.tammer-lattia.fi

Oulun Sisustajat Oy
010 320 2300
Paljetie 10, 90140 Oulu
oulun.sisustajat@sisustustalo.net
www.sisustustalo.net/oulunsisustajat

Tampereen Lattiamestarit Oy
040 504 9129
Aarporankatu 15 B, 33840 Tampere
jorma.agren@lattiamestarit.fi
www.lattiamestarit.fi

RK-Lattiat Oy
08 815 0150
Veistämötie 8, 90620 Oulu
www.rk-lattiat.fi

Tampereen Pinta-Asennus Oy
03 3672 862
Rajasilta 1, 33880 Lempäälä
jari.korpela@pinta-asennus.fi
www.pinta-asennus.fi
TeppMan Oy
02 273 6666
Pitkämäenkatu 28, 20250 Turku
etunimi.sukunimi@teppman.fi
www.teppman.fi
Turun Tapetti ja Matto Oy
02 271 1000
Orikedonkatu 2, 20380 Turku
myynti@tapettijamatto.com
www.tapettijamatto.com
Turun Ykkösparketti Oy
02 251 1421
Pansiontie 48-52, 20240 Turku
tiedustelut@ykkosparketti.fi
www.ykkosparketti.fi

Kodin Lattiat Oy
09 389 3523
Topiaksentie 3 A, 00760 Helsinki
teemu.koivu@kodinlattiat.fi

Ahma-Lattiat
050 911 0686
Sysmäläntie 1 as. 34, 40530 Jyväskylä
janne.katka@ahmalattiat.fi
www.ahmalattiat.fi

Lahden Lattia- ja Seinäpäällyste Oy
010 422 6880
Vieterikatu 6, 15700 Lahti
vesa.kinnunen@llsp.net
www.llsp.net

Heikkinen Yhtiöt Oy
020 7280 780
Hyllilänkatu 14, 33730 Tampere
etunimi.sukunimi@heikkinen.fi
www.heikkinen.fi

Lattiakolmio Oy
050 328 5570
Lirokuja 4, 00940 Helsinki
info@lattiakolmio.fi
www.lattiakolmio.fi

Lakeuden Lattia Oy
010 279 36000
Rengastie 23, 60120 Seinäjoki
jim.rautiainen@lakeudenlattia.fi
www.lakeudenlattia.fi

Heikkinen Yhtiöt Oy
020 7280 780
Linjakuja 4, 80140 Joensuu
etunimi.sukunimi@heikkinen.fi
www.heikkinenyhtiot.fi

Nanten Oy
09 2747 970
Teollisuustie 6, 04300 Tuusula
etunimi.sukunimi@nanten.com
www.nanten.fi

Laattatyö Wikman Oy
0500 862 933
Vihnuskallionkatu 16, 37150 Nokia
laattatyo.wikman@yritys.inet.fi

Kallan Parketti Oy
044 304 3532
Kirkkokatu 12, 70100 Kuopio
info@kallanparketti.fi
www.kallanparketti.fi

Parketti expert Oy
019 367 756, 0400 445 906
Karstuntie 1233, 08480 Karstu
wwwparkettiexpert.fi
Parkettilattiat Salmi Oy
0500 816 952
Elontie 7, 00660 Helsinki
Romanoff Lattiat Oy
0600 550 010
Kisällintie 3 b, 01730 Vantaa
myynti@romanoff.fi
www.romanoff.fi
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Seppo Finnilä Oy
0400 474 315, 040 7345 795
Äijänkalliontie 7, 12310 Ryttylä
finnila.seppo@kolumbus.fi

Oy Skandia Lattia-Golv Ab
040 565 1613
Rinnakkaistie 31 B 1, 65350 Vaasa
jukka.kanerva@skandialattia-golv.fi
www.skandialattia-golv.fi
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Mattoasennus Olli Niinimäki Oy
0400 643 600, 0400 599 499
Ritarintie 22, 40930 Kinkomaa (Muurame)
mattoas.niinimaki@elisanet.fi
Oro Urakointi Oy
050 314 5042
Miilukatu 7, 40320 Jyväskylä
toimisto@orourakointi.fi
www.orourakointi.fi
Porin Mattotyö Ky
044 346 0004
Palokunnantie 2, 28360 Pori
janne.tommila@mattotyo.net
www.mattotyo.net

Oy Villen Parketti – Villes Parkett Ab
010 2291 770
Asemakatu 39, 65100 Vaasa
myynti@villenparketti.fi
www.villenparketti.fi
ITÄ-SUOMEN LÄÄNI

Kuopion Parkettiasennus Oy
0400 791 144
Kalevalankatu 10, 70500 Kuopio
info@dtf.fi
www.kuopionparkettiasennus.fi
OULUN LÄÄNI
Heikkinen Yhtiöt Oy
020 7280 780
etunimi.sukunimi@heikkinen.fi
www.heikkinen.fi
Lapin Lattiamestarit Oy
0400 309567
Taka-Löytyn katu 4
90150 Oulu

LAPIN LÄÄNI
Lapin Lattiamestarit Oy
0400 309 596, 0400 309 550
Aittatie 11, PL 41, 96101 Rovaniemi
Mattoasennus Ojala Oy
0400 896 980
Sipolantie 2, 96190 Rovaniemi
olli.ojala@mattoasennusojala.fi
PR-Sisustus Oy
020 787 1280 fax (016) 223 313
Keskuspuistonkatu 15-17, 94100 Kemi
www.pr-sisustus.fi
KANNATUSJÄSENET
Rautakesko Oy/
Sisustus ja kodin kalustaminen
010 53032
PL 75, 01301 Vantaa
fax 010 532 0859
RTV-Yhtymä Oy
019 7421 fax 019 730 246
Mattilantie 1, 11700 Riihimäki
etunimi.sukunimi@rtv.fi

Ardex Oy
Koskelonkuja 1 A 27, 02920 Espoo
puh. 09 6869 140
ardex@ardex.fi www.ardex.fi
Betton Oy Thoro Finland
Fallåker 1 D, 02740 Espoo
puh. 09 5102 517
juha.tamminen@betton.fi www.betton.fi
BOLON
Punavuorenkatu 1
00150 Helsinki
puh. 050 524 6114
www.bolon.com
johanna.rostedt@bolon.com
Duuri Oy
Tapulikaupungintie 35, 00750 Helsinki
puh. 09 3510 5500 fax 09 3510 5222
duuri@duuri.fi www.dione.fi
Forbo Flooring Finland Oy
Heikkiläntie 2, 00210 Helsinki
puh. 09 862 30 300 fax 09 862 30 301
maria.hagenaar@forbo.com www.forboflooring.fi
Gerflor Oy
Rekolanpohjankatu 3, 15300 Lahti
puh. 010 617 5150 fax 010 617 5152
etunimi.sukunimi@gerflor.fi www.gerflor.fi

Hansamex Oy
Sauvonrinne 19 c, 08500 Lohja
puh. 09 565 5010
www.hansamex.fi info@hansamex.fi

Karelia-Upofloor Oy
Microkatu 1, 70210 Kuopio
PL 1188, 70211 Kuopio
puh. 020 740 9300
Upofloor Oy
Souranderintie 2, 37100 Nokia
PL 8, 37101 Nokia
puh. 020 740 9600
www.kareliaparketti.fi
www.upofloor.fi
www.kahrs.com
Kiilto Oy/RT-osasto
Tampereentie 408, 33880 Lempäälä
(Kehätie, 33880 Sääksjärvi)
puh. 0207 710 100 fax 0207 710 101
etunimi.sukunimi@kiilto.com www.kiilto.
com
Laattapiste Oy
Mestarintie 5, 01730 Vantaa
puh. 09 878 031 fax 09 890 832
www.laattapiste.fi

Lakan Betoni Oy
PL 42, 80101 Joensuu
puh. 020 748 1200 fax 020 748 1260
www.lakka.fi

Lampark Oy
Urheilutie 10, 35300 Orivesi
puh. 03 2730 440 fax 03 2730 441
lasse.lietsala@lampark.fi www.lampark.fi

HAKEMISTO

Teollisuusjäsenet

Master Chemicals Oy
PL 122 (Askonkatu 9 A)
15101 Lahti, Finland
puh. 040 550 6649
info@master-chemicals.fi www.master-chemicals.fi
Saint-Gobain Rakennustuotteet Oy / Weber
PL 70 (Strömberginkuja 2), 00381 Helsinki
puh. 010 442 200 fax 010 442 2295
etunimi.sukunimi@e-weber.fi www.e-weber.fi
nora flooring systems Oy
Pinninkatu 53 C, 33100 Tampere
puh. 03 271 0640 fax 03 271 0650
info-fi@nora.com, etunimi.sukunimi@nora.fi
www.nora.com/fi
Oy Orient-Occident LTD
Ruukinkuja 2, 02330 Espoo
puh. 09 260 660
kari.suonpaa@orientoccident.fi www.orientoccident.fi
Pukkila Oy Ab
PL 29 (Pitkämäenkatu 9), 20251 Turku
puh. 0207 219 600 fax 0207 219 690
etunimi.sukunimi@pukkila.com www.pukkila.com

Tarkett Oy
Lars Sonckin kaari 16, 02600 Espoo
puh. 09 4257 9000 fax 09 4257 9090
etunimi.sukunimi@tarkett.com www.tarkett.fi

Travico Oy
Puutarhatie 22, 01300 Vantaa
puh. 09 477 0780 fax 09 477 07810
ville.ravila@travico.fi

tremco illbruck Oy
Vanha Porvoontie 238, 01380 Vantaa
puh. 09 5499 4500
tilaukset@tremco-illbruck.com
www.tremco-illbruck.fi
Triofloor Oy
Perintötie 2d, 01510 Vantaa
puh. 09 8545 130 fax 09 852 1972
trio@triofloor.fi www.triofloor.fi
Oy Sika Finland Ab
Koskelontie 23 C, 02920 Espoo
PL 49, 02921 Espoo
puh. 09 511 431
www.sika.fi www.casco.fi www.schonox.fi
Unilin Finland Oy
PL 57, 00811 Helsinki
puh. 0400 458 238
arto.mustonen@unilin.com
Uudenmaan PR-Lattiat Oy
Nilsaksenpolku 2, 01510 Vantaa
puh. 09 228 9170 fax 09 228 91727
upr.slk@upr-slk.com
VÄRI JA PINTA
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PINTAURAKOITSIJAT RY www.pintaurakoitsijat.fi
Unioninkatu 14, 00130 Helsinki Puhelin 09 12 99 501 etunimi.sukunimi@pintaurakoitsijat.fi

HAKEMISTO

Etelä-Suomen
Pintaurakoitsijayhdistys ry
ASKO ANTTILA OY
010 835 5800
pasi.anttila@askoanttila.fi
www.askoanttila.fi
HYVINKÄÄN REMONTTIKESKUS OY
019 430 745
PL 71 (Helenenkatu 7),
05801 Hyvinkää
HÄMEENLINNAN MAALAUS- JA MATTOTYÖ
OY
040 508 6660
hmm@pp.inet.fi
www.maalausjamatto.fi
JORATA OY
0400 530 216
posti@jorata.fi
KARJALAN MAALAAMO OY
03 671 6151
info@karjalanmaalaamo.fi
LAATTA-ASENNUS HEIKKI HAKIO OY
0400 801 444
heikki.hakio@laatta-asennus.fi
www.laatta-asennus.fi
MAALAUSLIIKE REMULA OY
040 901 2051
maalausliike@remula.fi
www.remula.fi
PIRITAN SANEERAUS JA MAALAUS
0400 885 657
T:MI PiSaMa
pirita.mikkolainen@gmail.com
RAKENNUSMAALAUS JARI KOMONEN
0400 879 122
Merventie 44, 13720 Parola
jari.komonen@pp2.inet.fi
RAKENNUSMAALAUS TAMMINEN OY
03 638 1589
olavi@rakennusmaalaustamminen.fi
RAKENNUSTAITO KUIVALAHTI OY
040 508 2359
kimmo.kuivalahti@pp.inet.fi
TASOITE JA MAALAUS VIROLAINEN OY
03 435 4547
Iidankalliontie 58
30100 Forssa
TTA MAALAUS- JA SANEERAUSPALVELU OY
040 525 0263
Sepänkatu 3 D, 11710 Riihimäki
janne.niemi@ttasaneeraus.com
www.ttasaneerraus.com
VÄRILÄISKÄ OY	
019 455 637
aki.salminen@varilaiska.fi
www.varilaiska.fi
Helsingin Maalarimestariyhdistys ry
www.hmmy.fi
A. NIEMISEN MAALAUSLIIKE OY	
09 440 799
toimisto@anm.fi
www.anm.fi
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AK-PINTAKÄSITTELY OY	
0400 473 410
ak-pintakasittely@kolumbus.fi

MAALAUSLIIKE T. PYNNÖNEN OY	
0400 705 635
teijo.pynnonen@kolumbus.fi

EKN-GROUP OY	
045 671 6272
joona.nurmilaakso@ekn-group.fi
www.ekn-group.fi

MAALAUSLIIKE TAPIO LILJA KY	
0400 470 373
liljat@dnainternet.net

ENTISÖINTI ATHENE
0500 603 309
spede@kipsi.fi
www.kipsi.fi
HM-MAALAUSPALVELU KY	
0400 414 891
matti.hovi@elisanet.fi
www.maalauspalvelu.net
JUSPEK OY
050 323 2532
juha.vierimaa@juspek.fi
www.juspek.fi

MAALAUSLIIKE VILÉN & SYRJÄNEN OY
010 271 6010
etunimi.sukunimi@maalausliikevs.fi
www.maalausliikevs.fi
NURMINEN WORKS OY	
09 728 8570
mikko.mensio@nworks.fi
etunimi.sukunimi@nworks.fi
www.nworks.fi
NYKY-MAALAUS OY	
09 724 0125
tapio.tyllinen@nyky-maalaus.inet.fi

KESKUSTAN MAALAUS JA RAKENNUS OY
09 884 0983
keskustan.maalausjarakennus@co.inet.fi

OTE OY	
0400 430 376
ote@ote.fi
www.ote.fi

KORISTEMAALAAMO OCRA OY	
044 308 6454
tuija.salin@koristemaalaamo.com
www.koristemaalaamo.com

OY IP MAALAAMO & MÅLERI AB
09 8364 4350
toimisto@ipmaalaamo.fi
www.ipmaalaamo.fi

KORISTEMAALAUS JA ENTISÖINTI
PIRJO LAHDENPERÄ OY
050 548 4982
pirjo.lahdenpera@suomi24.fi

OY MAALAUS- JA ENTISÖINTI
RITARI & SMEDBERG LTD.
09 294 6526 pekka.ritari@pp.inet.fi

LAINISALO RAKENNUSMAALAUS OY
020 776 9621
erkki.harakka@lainisalo.fi
www.lainisalorakennusmaalaus.fi
LIEHUNEN OY	
09 638 458
info@liehunen.fi
www.liehunen.fi

PENTTI MÄHÖNEN OY	
0400 826 246
info@penttimahonen.fi
www.penttimahonen.fi
RA-URAKOINTI OY	
09 350 9590
rauno.asplund@ra-urakointi.fi

UUDENMAAN PINTASUOJAUS OY	
040 768 6377
uudenmaan@pintasuojaus.com
www.pintasuojaus.com
VELJEKSET LEHTINEN MAALAUSLIIKE OY
09 135 2516
maalaus@veljeksetlehtinen.com
www.veljeksetlehtinen.com
VUORIMAALAUS OY	
0400 456 608
tarmo.vuori@vuorimaalaus.fi
Itä-Suomen Pintaurakoitsijat ry
www.itäsuomenpintaurakoitsijat.fi
ITÄ-SUOMEN JULKISIVUMAALAUS OY
0400 578 747
jukka.puharinen@julkisivumaalausoy.fi
KML-MAALARIT OY	
017 262 7988
niilo.kuronen@kml-maalarit.inet.fi
www.maalauskuopio.fi
MAALAUS REIJONEN OY	
0400 679 836 Sami Reijonen
0400 671 290 Martti Reijonen
maalaus.reijonen@gmail.com
www.remonttijamaalausjoensuu.fi
MAALAUS- JA REMONTTIPALVELU MUJE OY
040 556 8450
juha-petri.muje@telemail.com
www.maalausjaremonttimuje.com
MAALAUS- JA SANEERAUS H. SAITSEV
040 553 7996
harri.saitsev@pp.inet.fi
MAALAUS- JA TASOITETYÖ PEHKONEN KY
0400 175 977
jouni.pehkonen@mbnet.fi

RAKENNUS- JA MAALAUSLIIKE HELKAR OY	
09 755 2944
info@helkar.fi

MAALAAMO VERNISSA KY	
050 533 3764
mruotsa@dnainternet.net
www.maalaamovernissa.fi

RAKENNUSLIIKE M. SEPPÄLÄ OY	
010 239 8280
marko@mseppalaoy.fi

MAALAUSLIIKE JARI TARKKONEN KY
0400 378 997
jari.tarkkonen@kolumbus.fi

SÄVYRAKENNE OY	
09 3869 8160
etunimi.sukunimi@savyrakenne.fi
www.savyrakenne.fi

MAALAUSLIIKE KARTTUNEN OY	
017 363 1723
info@maalausliikekarttunen.fi
www.maalausliikekarttunen.fi

MAALAUSLIIKE E. HINKKA OY	
09 389 4344
hinkka@ehinkka.fi
www.ehinkka.fi

TASOITE JA MAALAUS VESA OY	
09 374 1881
anttila@vesaoy.fi

MAALAUSLIIKE LESKINEN KY	
050 331 7669
maalausliike@mikaleskinen.fi
www.maalausliikeleskinen.fi

MAALAUSLIIKE KUIKANMÄKI OY	
020 747 9231
toimisto@ma-ku.net
www.maalausliikehelsinki.com

TASOITE JA MAALAUSTYÖ VISTA OY
045 656 6622
vista.oy@pp.inet.fi
joni.lindblom@vistaoy.fi

MAALAUSLIIKE PASI POUTANEN OY
0400 446 130
maalausliike@poutanen.com
www.poutanen.com

TRIASOLE PINNOITUS OY	
09 347 8860
jari.jussila@triasole.fi
www.triasole.fi

MAALAUSLIIKE REPTON OY	
0400 944 054
reptonoy@hotmail.com
www.repton.fi

TUPAMAALARIT OY
040 180 4811
asiakaspalvelu@tupamaalarit.fi
www.tupamaalarit.fi

LTU-GROUP OY	
010 841 2800
etunimi.sukunimi@ltu.fi
www.ltu.fi
MAALAAMO MTW OY	
040 535 0401
alice.sacklen@mtw.fi
www.mtw.fi

MAALAUSLIIKE P. VIILIÄINEN OY
050 313 2931
pentti@viiliainen.com
www.viiliainen.com
MAALAUSLIIKE POJAT OY	
050 323 4782
janne.hon@suomi24.fi
PINNOITUS-PEKKA OY	
040 484 5836
janne.lentz@pinnoituspekka.fi
teemu.kumpulainen@pinnoituspekka.fi
www.pinnoituspekka.fi

POHJOIS-KARJALAN MAALAUSYHTYMÄ AY
0500 750 302
maalausyhtyma@gmail.com
PRO-PINNOITUS OY
013 413 708
pro-pinnoitus@co.inet.fi
www.pro-pinnoitus.fi
RAKENNUSPALVELU AHOKAS OY
0400 752 662
kai.ahokas@pp.inet.fi
www.maalausjasisustustyo.fi
TASOITE JA RAPPAUS PETRI RÄSÄNEN OY
041 448 3011
posti@tasoitejarappaus.fi
www.tasoitejarappaus.fi
T:MI T. PULKKINEN
044 306 8549
tonipulkkinen3@hotmail.com
Jyväskylän
Maalarimestariyhdistys ry
ANTTI K OY
040 560 2813
jari.kontturi@anttik.fi
www.anttik.fi
JÄMSÄN MAALAUS JA KUNNOSTUS OY
0400 510 548
teemu.hannula@jmjk.fi
www.jmjk.fi
K-S MESTARITYÖ OY
040 549 2155
tero.saikkonen@mestarityo.fi
www.mestarityo.fi
MAALAUS- JA KUNNOSTUSPALVELU
PEITSO TMI
0400 571 176
mkppeitso@gmail.com
www.peitso.fi
MAALAUSLIIKE PASI MAUNUAHO
040 593 4004
pasi@pasimaunuaho.fi
www.pasimaunuaho.fi
MAALAUSLIIKE PEKKARINEN OY
010 325 3110
sami@maalausliikepekkarinen.fi
www.maalausliikepekkarinen.fi
MAALAUSLIIKE P. RAAPPANA
0400 643 451
pekka.raappana@kolumbus.fi
www.raappana.net
MAALAUSTYÖ KARI POHJA OY
0400 342 101
maalaustyo@kiinteistoinsinoorit.fi
RAKENNUS & MAALAUS KOSKINEN OY
0400 643 642
maalaus.koskinen@elisanet.fi
www.rm-koskinen.fi
RAKENNUS- JA MAALAUSPALVELU
ÄSSÄMÄKI KY
0400 640 718
assamaki@kolumbus.fi

RAKENNUSPALVELU ARTO MATILAINEN OY
0400 543 669
rakennuspalvelu.amatilainen@elisanet.fi

MAALAUSLIIKE JAANA YLÄ-OUTINEN KY
040 513 6406
jaana.yla-outinen@co.inet.fi

TMI LECKLIN		
0500 752 590
tmi.lecklin@kymp.net

TASOITUS JA MAALAUS VIILOS AY
050 526 3406
vesa.viilos@gmail.com

MAALAUSLIIKE JORONEN OY
0400 739 169
maalausliike@joronen.fi
www.maalausliike.fi

VUOKSEN KORRO OY
0400 254 574
vesa.hannula@vuoksenkorro.fi
www.vuoksenkorro.fi

MAALAUSLIIKE K. VALJAKKA KY
040 589 0358
jari.valjakka@surffi.fi
www.maalausliikevaljakka.net

Kemin Maalarimestariyhdistys ry

TIKKAPINTA OY
0400 548 521
esa.isotalo@tikkapinta.fi
VAAJASANEERAUS OY		
044 581 3363
jukka@vaajasaneeraus.fi
info@vaajasaneeraus.fi
Kaakkois - Suomen
pintaurakoitsijat ry
AUTO- JA RAKENNUSMAALAAMO RÖYSKÖ KY
05 453 4444
sami.roysko@sisustus.inet.fi
E. VOUTILAINEN OY
05 669 0600
e.voutilainenoy@e-voutilainen.fi
www.e-voutilainen.fi

MAALAUSLIIKE KOUKONEN KY
0400 575 663
koukonenky@gmail.com
MAALAUSLIIKE PEUHKURI OY
05 411 8370
maalausliike@maalaus-peuhkuri.fi
www.maalaus-peuhkuri.fi
MAALAUSLIIKE PÖNTINEN OY
015 172 272
etunimi.sukunimi@maalausliikepontinen.fi
www.maalausliikepontinen.fi

J. PÖLJÖ MAALARIT OY
0400 488 991
jarmo.poljo@gmail.com

MAALAUSLIIKE SAMI AHTIAINEN OY
040 551 0564
sami.ahtiainen@maalausliikeahtiainen.fi
www.maalausliikeahtiainen.fi

KAUSALAN PINNOITE OY
020 787 0980
info@kausalanpinnoite.fi
www.kausalanpinnoite.fi

MAALAUSLIIKE V. LÄÄPERI OY
0400 790 542
maalausliike@vlaaperi.inet.fi
www.maalausliikelaaperi.fi

KARHULAN SANEERAUS OY
044 055 0955
karhulan.saneeraus@gmail.com

MAALIPINTA MERILÄINEN KY
050 541 1777
janne.merilainen@maalipinta.fi

KYMEN PINTAMAALAUS KY
044 290 5545
markku.petman@kymp.net
www.pintamaalaus.net

OTAVAN MAALAUSTYÖ OY
0500 636 783
juha.mesiainen@gmail.com
www.otavanmaalaustyo.fi

KYMERA OY
05 228 8777
etunimi.sukunimi@kymera.fi
www.kymera.fi

PARKETTI- JA MATTOTYÖ
M. MYYRYLÄINEN OY
0500 557 207
mikko.myyrylainen@parketti-ja-mattotyo.
inet.fi
www.parkettimyyrylainen.fi

LAATU-MAALAUS MUHONEN OY
05 415 2117
posti@maalausmuhonen.fi
LATTIAPÄÄLLYSTELIIKE AHTI LEPISTÖ
0400 262 76
Savolaistenkatu 10
50170 Mikkeli
MAALAUS TIKKA OY
05 456 1195
katri.parkkima@maalaustikka.com
www.maalaustikka.com
MAALAUS JA PINNOITUS AHTIAINEN KY
050 525 2788
hannu_ahtiainen@maalausjapinnoitus.fi
MAALAUS- JA PINTAKATE H. KÄRHÄ
040 742 9902
pintakate@luukku.com
Leppärinne 1 C 13, 55800 Imatra
MAALAUSLIIKE E. HEISKANEN OY
05 432 2100
e.heiskanen@e-heiskanen.fi
www.e-heiskanen.fi

RAKENNUSPINNOITUS RANTANEN OY
040 540 8977
sami.rantanen@rprantanen.fi
www.rprantanen.fi
RASPAL OY		
0400 487 561
jari.pallonen@raspal.fi
www.raspal.fi
SANEERAUS JA MAALAUS RAAPPANA OY
040 772 1159
saneerausjamaalaus.raappana@pp.inet.fi
TASOITE AHONEN OY
040 506 6396
tasoite.ahonen@kymp.net
TASOITE JA MAALAUS A & A SAVINAINEN OY
0400 553 411
aki.savinainen@savina.fi
www.savina.fi
TASOITETYÖ TUVIALA OY
040 581 5629
vesa.tuviala@gmail.com

KEMIN MATTO- JA MAALAUSTYÖT V. SOINI KY
0440 588 790
vesa.soini@hotmail.fi
MAALAUSLIIKE REIJO KOLPPANEN KY
0400 391 310
Nauskankatu 3, 94600 Kemi
aarni.kolppanen@pp.inet.fi

HAKEMISTO

PINTAKÄSITTELY VEKANNE OY
044 973 2661
veli-matti.elo@vekanne.fi
www.vekanne.fi

MATTO JA MAALAUS J. NIKULA KY
050 435 8773
jorma.nikula@pp.inet.fi
www.mattojamaalausnikula.fi
MAALAUSLIIKE URHO REMES OY
0400 690 222
jp.remes@pp.inet.fi
Lahden Maalarimestariyhdistys ry
www.lahdenmaalarimestarit.fi
JAN SANEERAUS OY
0500 493 904
info@jansaneeraus.com
www.jansaneeraus.com/jan-saneeraus-oy
KAUSALAN PINNOITE OY
020 787 0980
info@kausalanpinnoite.fi
www.kausalanpinnoite.fi
LAHDEN KIINTEISTÖMAALAUS OY
03 734 4990
Ketokatu 15, 15810 Lahti
lahdenkiinteistomaalausoy@co.inet.fi
www.lahdenkiinteistomaalaus.fi
LUJAMAALAUS OY
050 63564
lujamaalaus@phnet.fi		
MAALAUS JA RAKENNUS A. HARTIKAINEN KY
03 756 2779
maalhart@maalausjarakennus.fi
MAALAUSLIIKE ARI VAINIKKA OY
015 467 543
maalari.vainikka@rivakka.net
MAALAUSLIIKE VEIKKO E. NIEMINEN OY
0400 771 994
veikko.e.nieminen@phnet.fi
www.ven.fi
MAALAUSTYÖ K. NEVALAINEN OY
0400 492 339
Saarnikatu 4 A 2, 15520 Lahti
ki.nevalainen@phnet.fi
MAALAUSTYÖ T. KUITUNEN OY
0400 492 885
Metsä-Pekkalantie 11, 15610 Lahti
maalaustyo.tkuitunen@phnet.fi
METROHIT OY
0400 716 187
posti@metrohit.fi
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HAKEMISTO

RAMO MIA
040 356 6065
jarmo.karppinen@ramomia.fi

MAALAUS MAHTI OY
040 719 1628
marko.sarkiniva@maalausmahti.fi
www.maalausmahti.fi

KAUKOMAALAUS OY		
0400 368 811
kauko.turunen@kaukomaalaus.fi
www.kaukomaalaus.fi

SOLMASTER OY
03 780 2363
solmaster@solmaster.fi
www.solmaster.fi

MAALAUS- JA TASOITETYÖ M. SUOJANEN OY
0400 682 581
mika.suojanen@maalausjatasoitetyo.fi

MAALAUSLIIKE JARI TUURI
0400 369 654
Alapääntie 292, 61400 Ylistaro
jari.tuuri@netikka.fi

T:MI ASKO KÖTTÖ
0400 491 271
asko.kotto@phnet.fi

MAALAUSLIIKE A. VIINIKKA OY
0400 684 458
aimo.viinikka@gmail.com

VEIKKO SMOLANDER OY
040 595 5963
v.smolander@luukku.com

MAALAUSLIIKE M. ANNOLA OY
0400 919 281
matti.annola@gmail.com
www.maalausoulu.fi

MAALAUSLIIKE LAPIKISTO KY
0400 661 416
marko.lapikisto@pp.nic.fi

Länsi-Suomen Pintaurakoitsijat ry
MAALAUSLIIKE MATTILA & LEHTIMÄKI OY
050 527 9387
reijo.lehtimaki@maalausliike-ml.fi

JF-MAALAUS KY		
0400 693 808
heimo.flinck@gmail.com
Katajankuja 7, 96910 Rovaniemi
MAALAUSLIIKE LAITILA OY
0400 393 410 (Kari)
040 550 4791 (Antti)
maalausliike.laitila@co.inet.fi
MAALAUS- JA TASOITETYÖT
J. SINKKONEN OY
0400 693 266
juha.sinkkonen@ppb.inet.fi
www.maalaussinkkonen.fi

COATING PARTNER
0500 124 580
pauli.mattila@coating.fi

MAALAUSLIIKE HAANPÄÄ OY
0400 760 648
maalausliike.haanpaa@gmail.com
www.maalausliikehaanpää.fi

LÄNNEN PINTAKÄSITTELY OY
02 823 9669
jukka.lankinen@lannenpintakasittely.fi

MAALAUSLIIKE VELJ. NIINIMAA OY
08 312 1920
veljekset.niinimaa@dnainternet.net

MAALAUSLIIKE HEINO OY
02 822 5361
maalausliike@maalausliikeheino.fi
www.maalausliikeheino.fi

MAALAUSPALVELU R. KURTTI OY
0400 890 662
reijo.kurtti@pp.inet.fi

MAALAUSTYÖ JARI-PEKKA KORHONEN
040 595 3501
Hirvijärventie 216, 61600 Jalasjärvi
jari-pekka.korhonen@netikka.fi

MESTARIMAALAUS SEPPÄNEN & TOIKKA OY
0400 460 886
jarmo.toikka@mestarimaalaus.fi

MAALAUSURAKOINTI M.PAANANEN
050 542 9167
marko.paananen@pp.inet.fi

OULUN SEUDUN MAALAUS OY
040 963 1269
asiakaspalvelu@oulunmaalaus.fi
www.oulunmaalaus.fi

PEKAN MAALAUS TMI 		
040 734 7636
pekka.ala-huikku@elisanet.fi
www.pekanmaalaus.fi

PINTAURAKOINTI FINGERROOS OY
050 592 2112
pekka.fingerroos@gmail.com
www.maalausliike-kokkola.fi

SOININ MAALAUSPALVELU KY
040 966 3592
Kaurakuja 1, 63800 Soini
janikotanen@hotmail.fi

Läntisen-Uudenmaan
Maalarimestariyhdistys ry

RS-INSTALL OY
0400 762 468
Olaskuja 13 A 1
90900 Kiiminki

SOININ SANEERAUS OY
0400 866 053
matti.honkola@soininsaneeraus.fi
www.soininsaneeraus.fi

MAALAUSLIIKE H. PESONEN OY
0400 771 258
Reilininkuja 4
08150 Lohja

SANEERAUS LAAKKO OY
0400 588 323
ilkka.laakko@saneerauslaakko.fi
www.saneerauslaakko.fi

VÄRIPIIRTO OY		
06 450 6100
mika.vinni@varipiirto.fi
www.varipiirto.fi

MAALAUSLIIKE TAPIO LILJA KY
0400 470 373
liljat@dnainternet.net

SANEERAUS OLA-ARI OY
0400 870 368
saneerausolaari@gmail.com

Porin Maalarimestariyhdistys ry
www.porinmaalarimestariyhdistys.fi

MAALAUSLIIKE PARTANEN OY
040 736 1117 (Kai)
040 578 0977 (Olli)
toimisto@maalausliikepartanen.fi
www.maalausliikepartanen.fi

MAALAUSLIIKE STELMACHER & POIKA OY
0500 511 064
stelmacher.poika@dnainternet.fi
www.maalauslohja.fi

T & J MAALAUS OY
0400 160 679
Kukkulantie 23, 90940 Jääli
tjmaalaus@gmail.com

LAATUMAALAUS NIEMINEN
044 5211 026
nieminen@laatumaalaus.fi
www.laatumaalaus.fi

MASTER FLOOR OY
010 666 3131
lasse.sulanto@masterfloor.inet.fi
www.masterfloor.fi

Oulun Maalarimestariyhdistys ry
www.oulunpintaurakoitsijat.fi

TERI-MAALARI OY
050 3231370
antti.rannisto@terimaalari.fi
www.terimaalari.fi

MAALAUSLIIKE ALTTI RINTALA OY
044 369 7391 (Kari)
040 707 6394 (Jukka)
ar@maalausliikear.fi
www.maalausliikear.fi

NURMINEN WORKS OY
09 728 8570
mikko.mensio@nworks.fi
etunimi.sukunimi@nworks.fi
www.nworks.fi

MAALAUSLIIKE SIMULA OY
0500 665 482
jarmo.simula@dnainternet.net

PINTAVILEN OY
03 368 5516
pintavilen@pintavilen.fi
www.pintavilen.fi
w
RAKENNUS- JA
MAALAUSPALVELU ÄSSÄMÄKI KY
0400 640 718
assamaki@kolumbus.fi

MAALAUSLIIKE VELJEKSET KUTILA
0440 534 094
tero.kutila@gmail.com
www.veljeksetkutila.fi
RAUMAN MAALAUS-RAKENNUSHUOLTO OY
0500 720 836
petri.vuori@raumanmaalaus.net.fi
www.raumanmaalaus.fi
RAUMAN
MAALAUS- JA TAPETOINTIPALVELU OY
0500 325 296
riitta.viljanen@rmtp.fi

HAUKIPUTAAN
MAALAUS- JA REMONTTIPALVELU KY
0400 736 583
mikko.tienhaara@windowslive.com
HT-MAALAUS OY
040 127 2883
htmaalaus@gmail.com
www.ht-maalaus.fi
JOUNI FYRSTEN OY
0400 770 035
jouni.fyrsten@gmail.com
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MAALAUSLIIKE KÖYKKÄ KY
0400 766 958
tero.koykka@hotmail.com

Rovaniemen
Pintaurakoitsijayhdistys ry
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TEUVO JÄRVENPÄÄ OY		
0400 580 172
teuvo.jarvenpaa@luukku.com
www.teuvojarvenpaaoy.fi
Pohjanmaan Pintaurakoitsijat ry
www.ppry.fi
JARIN MAALAUSPALVELU OY
050 305 7326
jari.jaaska@gmail.com
www.jarinmaalauspalvelu.fi

MAALAUSLIIKE R. LEHTIMÄKI KY
040 535 7841
info@maalausliikelehtimaki.fi

MAALAUSLIIKE TUOMIKOSKI OY
0400 719 595
jyrki.nieminen@maalausliiketuomikoski.fi
www.maalausliiketuomikoski.fi
PORIN MAALAUSTYÖT OY
040 551 9107
markku.laikkoja@porinmaalaustyot.fi
www.ruiskumaalaus.fi

VASTUUREMONTTI OY
0207 498 880
kari.harmanen@vastuuremontti.fi
www.vastuuremontti.fi
Suomen Korroosiourakoitsijat ry
www.sku.fi
CORRO-KOLMIO OY
02 529 9590
etunimi.sukunimi@corrokolmio.fi
www.corro-kolmio.fi
E. VOUTILAINEN OY
05 669 0600
e.voutilainenoy@e-voutilainen.fi
www.e-voutilainen.fi
KAUSALAN PINNOITE OY
020 787 0980
info@kausalanpinnoite.fi
www.kausalanpinnoite.fi
LÄNNEN PINTAKÄSITTELY OY
02 823 9669
jukka.lankinen@lannenpintakasittely.fi
www.lannenpintakasittely.fi
MAALAUSLIIKE E. HEISKANEN OY
05 432 2100
e.heiskanen@e-heiskanen.fi
www.e-heiskanen.fi

TIKKAPINTA OY
0400 548 521
esa.isotalo@tikkapinta.fi

RAKENNUS-REMONTTI-RÄSÄNEN
050 383 5353
pasi@rakennusrasanen.fi

SEINÄJOEN PINTAKÄSITTELY OY
0400 836 166
myynti@pintakasittely.fi
www.pintakasittely.fi

RAKENNUSMAALAUS TAISTO JOKINEN OY
03 265 6820
rkmjoki@luukku.com

VOIKKAAN VUOKRAHALLIT KY
05 388 8088
voikkaan.vuokrahallit@co.inet.fi

REMONTTIKAKSIO OY
0500 637 496
Käyräkuja 30
33430 Ylöjärvi

VUOKSEN KORRO OY
0400 254 574
vesa.hannula@vuoksenkorro.fi
www.vuoksenkorro.fi
Tampereen Maalarimestariyhdistys ry
www.tremmy.fi
MAALAAMO ORELL OY
03 377 2445
hannu.orell@maalaamoorell.fi

SÄVYKULMA KY
0400 627 473
savykulma@gmail.com
www.savykulma.fi

MAALAUSLIIKE TANHUANPÄÄ OY
0400 739 328
tanhuanpaa@jippii.fi

TAMPEREEN MAALAUS JA RAPPAUSTYÖT OY
0400 508 008
jyrki.saesvuo@tampereenmaalausjarappaustyot.com

MAALAUSPALVELU LAINE OY
0400 730 690
jarmolaine@kolumbus.fi
www.maalauspalvelulaine.com

TAMPEREEN TAPETOINTI JA MAALAUS
040 833 2002
mariannekyronen@hotmail.com

MAALAUSPALVELU OLLI HIETANEN OY
03 344 4049
maalauspalvelu.olli.hietanen.oy@tpnet.fi
MAALAUSURAKOINTI ISMO WALLENDAHL KY
040 704 487
ismo.wallendahl@iwallendahl.com
www.iwallendahl.com
MASTER FLOOR OY
010 666 3131
lasse.sulanto@masterfloor.fi
www.masterfloor.fi

TELAKALLE
050 363 4849
maalausmestari@gmail.com
www.telakalle.fi

MAALAUSURAKOINTI AALTO OY
02 210 7700
jarmo.aalto@maalausurakointiaalto.fi
MR-MAALAUS OY
0400 459 411
mr-maalausoy@pp.inet.fi

JMP YHTIÖ OY
0500 530 408
pekka.nieminen@jmpyhtio.fi
www.jmpyhtio.fi

OY MILOSAN AB		
02 242 4049
ilkka.kallio@milosan.fi		
www.milosan.fi

ILVESKORRO OY
0400 824 792
ilveskorro1@co.inet.fi

PK URAKOINTI OY
0400 919 767

KIINTEISTÖMAALAUS P. JÄRVINEN OY
0400 791 807
petri.jarvinen@pjarvinen.fi
www.pjarvinen.fi
KIRJALAN MAALAUSPALVELU OY
045 675 5349
katja.harberg@kirjalanmaalauspalvelu.fi
www.kirjalanmaalauspalvelu.fi

MAALAUS T. JÄRVINEN OY
02 479 6341
Pronssikuja 1,21410 Vanhalinna
tuija.boege@maalausjarvinen.fi
MAALAUSLIIKE HELIN OY
02 431 7219
ilkka@maalausliikehelin.fi
www.maalausliikehelin.fi

jarmo.ojanpera@pkurakointi.fi
www.pkurakointi.fi
SALAMASANEERAUS OY
02 435 5001
salamakeskus@salamasaneeraus.fi
www.salamasaneeraus.fi
SANEERAUS JA MAALAUS ERANDER OY
0500 783 389
saneeraus.maalaus@erander.inet.fi
TASOITE- JA MAALAUSTYÖT NIKULA KY
050 530 1818
pasi.nikula@tasoitenikula.fi
www.tasoitenikula.fi
TURUN RAPPAUS JA
NOSTOLAVAPALVELU
0400 830 051
Puutarhantie 22, 21250 Masku
markku.yrtti@gmail.com
US-MAALAUS OY
0400 523 131
timsten@gmail.com

MAALAUSLIIKE KAKSIO OY
044 299 4095
info@maalausliikekaksio.fi
www.maalausliikekaksio.fi
MAALAUSLIIKE KALLIO OY
044 501 8398
posti@maalausliikekallio.com

TMI HARRI K. ANTTILA
0400 622 300
tmi.harri.anttila@netti.fi
www.harrikanttila.fi

MAALAUSLIIKE MIKA AALTONEN OY
0400 822 074
posti@maoy.fi
www.maoy.fi

TRIASOLE PINNOITUS OY
09 347 8860
jari.jussila@triasole.fi
www.triasole.fi

MESTARI RAMIN TYÖ OY
050 441 3621
rami.karivieri@mestarirami.fi
www.mestarirami.fi

ETELÄ-SUOMEN
MAALAUS-JA KIINTEISTÖ OY
0400 227 121
aulis.virtanen@ranolift.fi
www.maalausturku.fi

LOISTOMAALAUS OY
040 872 9751
palmeiromartin@hotmail.com
www.palmeiro.fi

TAMPEREEN MAALAAMO OY
0400 621 262
toimisto@tampereenmaalaamo.fi
www.tampereenmaalaamo.fi

MAALAUSLIIKE VAINIOMÄKI OY
03 255 9500
sami@maalausliikevainiomaki.fi

&

RM-MAALAUS JA RAPPAUS OY
050 521 5191
Ruovedenkatu 14 A 5
33720 Tampere
SANEERAUSMAALAUS OY SANTANEN
0400 737 967
saneerausmaalaus@kolumbus.fi
www.saneerausmaalaussantanen.fi

MAALAUSLIIKE PARTANEN OY
040 736 1117 (Kai)
040 578 0977 (Olli)
toimisto@maalausliikepartanen.fi
www.maalausliikepartanen.fi

VÄRI
PINTA

Turun Maalarimestariyhdistys ry
www.turunmaalarimestariyhdistys.fi

PMK-MAALAAMO KY
0400 632 411
markku.tyven@kolumbus.fi

HAKEMISTO

TRIASOLE PINNOITUS OY
09 347 8860
jari.jussila@triasole.fi
www.triasole.fi

MAALAUSLIIKE TIMO RANDELL OY
02 248 1533
timo.randell@saunalahti.fi
MAALAUSLIIKE U. RAJALA OY
0400 784 357
maalausliike.u.rajala.oy@pp1.inet.fi
www.maalausliikeurajala.com

TYÖLÄ OY
044 339 9960
tyola.oy@gmail.com

Lehti pintakäsittelyalan ammattilaisille!
Aikataulu 2018
Nro

Varauspäivä

Ilmestyy		

ilmoitusmyynti
MarDiem Päivi Rintala 045 108 6861
ilmoitusmyynti@varijapinta.fi

2
3
4

10.4.		
17.8.		
9.11.		

11.5.
24.9.
14.12.		

sidosryhmät
päätoimittaja Timo Järvinen
ote@ote.fi
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Vuonna 1958

Otteita Maalarilehden sisällöstä 60 vuotta sitten

Ammattivaaroista
Aikaisemmin oli lyijymyrkytys maalarien keskuudessa tyypillinen ammattitauti. Nykyisin se on
huomattavasti taantunut
annettujen rajoitusten
sekä lyijypitoisten värien
maalattua pintaa kohden
vähentyneen käytön vuoksi. Lyijypitoisia väripigmenttejä, lyijyvalkoista ja
lyijymönjää käytetään kuitenkin vielä runsaasti mm.
eräiden hyvien teknillisten
ominaisuuksiensa vuoksi,
mitkä ne omaavat.
Maalattaessa normaalisti lyijypitoisella värillä voidaan lyijyä saada

elimistöön ainoastaan likaantuneista käsistä tupakoitaessa ja ruokailtaessa.
Ruiskumaalauksessa hengitysilmaan utuuntunut
lyijypitoinen väri muodostaa suurimman mahdollisuuden lyijyn elimistöön
pääsyyn. Erittäin vaarallinen työvaihe on lyijypitoisten värien harjaaminen
ja puhdistaminen maalatusta pinnasta. Aikaisemmin tapana jopa oli, että
maalarin oppipoika laitettiin vähemmän kokeneena
suorittamaan talon seinän
raappaustöitä.
(Maalarilehti 3/1958)

Vuosikokous Tampereella
”Erästä 10 vuotta sitten
tapahtunutta toimenpidettä tahtoisin vielä tässä
palauttaa mieliin. Se on
liiton sääntöjen muutos,
jossa myös nimi muutettiin Suomen Maalarimestariliitoksi. Nimestä päätellen voidaan edellyttää,
että kaikki liiton jäsenet
ovat myös mestaritutkinnon suorittaneita maalarimestareita. Niin asianlaita
ei valitettavasti ole, vaikka

tavoitteena ollut kymmenen vuotta on jo loppuun
kulunut. Maalarit ovat tässä liiaksi kainostelleet ja
lyöneet läpi kunniakkaan
ammattiperinteellisen velvoituksen. Esitän harkittavaksi, eikö olisi tehtävä
jotain tämän liittokokouksen velvoitukselle?”
(Liiton puheenjohtaja
Kaarlo Lehtinen Maalarilehti 3/1958)

Maalarimestarien Oy:n 10 vuotta
Säännöstely varsin pitkälle ulottuvine rajoituksineen pyrki tukahduttamaan vapaan
yrittelijäisyyden, jopa uhkaamaan toimeentuloakin. Näissä merkissä Maalarimestariliitossa syntyi ajatus oman jakeluliikkeen
perustamisesta. Oulun
vuosikokouksessa 1948 asia
sai yksimieliden vastaanoton.
Keväällä 1950 avattiin
myymälä Unioninkatu 41:stä,
jossa pääkaupungin elämä
sykkii vilkkaimmassa tahdissa. Maalarimestarien Oy on
erityisesti keskittynyt maalausliikkeiden raaka-aineiden
hankintaan ja myyntiin.
Tällaisia tarvikkeita ovat
kuivat pigmentit: sinnkivalkoinen, titanivalkoinen, litoponi, lyijyvalkoinen ja liitu.
Yrityksen osakepääoma
oli aloitettaessa 2 milj. markkaa, mutta 1956 jo 13 miljoonaa. Numeroissa kuvastuu
osaltaan rahanarvon huojontuminen, mutta myöskin
nuoren liikkeen rohkaiseva elinvoima ja sen nauttima arvonanto alan ammattiväen
keskuudessa. Perustamisvuonna henkilökuntaa oli 12, nyt sitä tarvitaan 31 henkeä.
(Maalarilehti 5/1958)
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Kuvasatoa liiton vuosikokouksen tarvikenäyttelystä
Tampereelta (Maalarilehti 3/1958).

