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PääkirjoiTus Timo Järvinen

Y
ksi lehtemme keskeinen teema on tuoda esille pinta-alan toimi-
joiden ongelmia ja tehdä alaa yleisemminkin tunnetuksi. Sisäl-
töjämme ovat olleet alaa riivaavat ongelmat ja vaikeudet. Mil-
loin on tullut riitaa lisätöistä, milloin taas työmaiden olosuhteet 
eivät ole vastanneet sovittua. Esimerkkejä ei ole tarvinnut kovin 
pitkään etsiä. Välillä on jopa tuntunut siltä, kun pinta-alan ura-

kointi olisi pelkää tuskaa vuodesta toiseen. Jopa korkeasuhdanteen aikana.
Mutta poikkeuksiakin on onneksi. Kaikki jäsenliikkeemme eivät kipuile 

kannattavuuden, aikataulujen ja vaikeiden tilaajien kanssa.
LTU Group Oy on tästä erinomainen esimerkki. Se on sekä ylivoimaisesti 

maamme suurin maalausalan yritys, että vuodesta toiseen tilastojen perus-
teella myös alan kannattavin. Malik Bentaieb avaa tämän lehden haastatte-
lussaan, miten tämä kaikki on mahdollista.

Tähän menestystarinaan ei ole tarvittu akateemista koulutusta eikä 
tiukkaan käskytykseen perustuvaa henkilöstöjohtamista. Päätöksenteko on 
viety mahdollisimman lähelle työmaata, ja kaikki prosessit aina tarjouslas-
kennasta työn luovutukseen saakka on hiottu palvelemaan kannattavuutta. 
LTU-urakointi on mallierimerkki siitä, miten pinta-alan yritys menestyy 
siitä huolimatta, että toimintaympäristömme vaikeutuu koko ajan.

Lehtemme julkaisijalla Kustannus Oy Hakkurilla on toinenkin liiketoi-
minnan ala. Vastuullamme on NCS- värijärjestelmän myynti ja markki-
nointi Suomessa. Liikaa kehumatta alan ammattilaiset ovat yleisesti varsin 
vakuuttuneita NCS- järjestelmän toimivuudesta, 
sekä sen soveltuvuudesta kaikkeen, mikä liittyy 
värisävyihin ja värisuunnitelmiin. Rekrytoimal-
la olemme nyt saaneet uutta puhtia myyntiin ja 
samalla NCS- koulutukseen keskittyvän ympäri 
Suomea palvelevan myyjän. Olemme samaten 
avanneet uuden näyttelytilan Helsinkiin. Tervetu-
loa tutustumaan!    
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Vuonna 1949

Perinteinen 
rakentaminen 

iskussa  
Virossa

Seinistä 
löytyy! 

Urakoitsija Joni Lindblom 
tekee mieluimmin korja-
uskohteita, koska ne ovat 
haastavampia ja monipuoli-
sempia. 



Rakennusalan 
tuottavuus ei ole 
aikoihin juuri kasvanut. 
Syitä on monia, 
joista useat liittyvät 
hajanaisuuteen ja 
logistiikan puutteisiin. 
Menestystarinoitakin 
onneksi löytyy. LTU 
Group Oy:n pääomistaja 
Malik Bentaieb on 
saanut karsittua monet 
ongelmat. Siksi hänen 
yrityksensä kasvoi 
nopeasti. Samalla myös 
tulos on pysynyt kovana. 

V
antaalainen LTU konserni työllistää 
400 henkeä. Liki 23 miljoonan liike-
vaihto tuotti yli 20 prosentin voiton, 
mitä voidaan pitää alalla vähintään 
hyvänä, ellei loistavana. Tulos on 
syntynyt pääasiassa uudiskerrostalo-

jen tasoite- ja maalausliiketoiminnasta Vantaalla, 
Espoossa ja Helsingissä. Maakunnissa LTU ei enää 
toimi.

Mikkelissä lapsuutensa viettänyt Malik Bentai-
eb, 45, myöntää, ettei koulunkäynti oikein kiin-
nostanut. Opinnot jäivätkin Mikkelin ammattiop-
pilaitoksen kirvesmieslinjaan, josta hän valmistui 
vuonna 1992.

Seuraavat vuodet hän teki töitä kirvesmiehenä. 
Paikka oli oikea, ja kova tekeminen tarttui nuo-
reen laudoittajaan konkarikirvesmiesten porukas-
sa. 
Korkea työmoraali siirtyi. Töihin ei tultu myö-
hässä, ja kahvitunti oli 12 minuuttia eikä yhtään 
pidempään.  
- Sen jälkeen olenkin sitten tehnyt töitä sata lasis-
sa, muistelee Malik Bentaieb. 
1990-luvun loppu kului Etelä-Savon työmailla. 
Rakennusmaat tulivat tutuiksi. Neljä vuotta Ben-
taieb oli Maalausliike Pöntisellä työnjohtajana. 
Oman yrityksen aika koitti vasta 2009, jolloin 
hän lähti mukaan perustamaansa Fimcon Tasoi-
tus ja maalaus Oy:hyn. 
- Nyt ajatellen virheeni oli se, ettei tullut perustet-
tua omaa yritystä aikaisemmin. Virtaa ja ajatusta 
ei oikein voinut toisen leivissä kokonaan hyödyn-
tää. Tavallaan annoin parhaat vuodet muille.
 
Haavena oma yritys
Fimcon kasvoi nopeasti Kaakkois- ja Etelä-Suo-
messa ja löysi paikkansa markkinoilta. Vastaan 
urakkaneuvotteluissa tuli kuitenkin yhä useam-
min alalla pitkään toimineen LTU-Urakointi Oy:n 
Reijo Järvinen. Aikansa kohdattuaan pari alkoi 
pohtia yhteisiä mahdollisuuksia ja lopulta pää-

dyttiin siihen, että LTU-Urakointi ostaa Fimcon 
kokonaisuudessaan.  
Näin tapahtuikin vuonna 2012.

- Me fimconilaiset siirryimme LTU:n työnteki-
jöiksi ja minä osakkeenomistajaksi. 
Uuden yhteisen yrityksen kasvu jatkui kovana. 
Jo Fimcon Tasoitus ja maalaus Oy oli kahdessa 
vuodessa saavuttanut neljän miljoonan vaihdon. 
Uusi LTU-Urakointi Oy nousi noin 14 miljoonan 
vaihtoon. Seuraavan kahden vuoden aikana vaih-
to eteni noin 16 miljoonaan.

Aika oli kypsä seuraavaan liikkeeseen. 2016 
Reijo Järvinen myi osansa ja Malik Bentaiebista 
tuli yhtiön pääomistaja. Nyt oli tie auki toteut-
taa haaveet. Mutta millaisen yhtiön Bentaieb 
rakentaisi? LTU oli hänen mielestään maala-
usalalla edelläkävijä jo vanhastaan, mutta tavassa 
organisoida oli varaa kehittää. Hän osui pohdin-
noissaan tyypillisiin rakennusalan tuottavuuden 
pullonkauloihin.

Tyylejä tutkittiin huolella
Muutokset eivät syntyneet sattumalta. Pitkään 
Malik Bentaieb seurasi toimivia johtamistyylejä 
ja arvioi, että rakennusalalla hyviä tuloksia voisi 
antaa varsin vapaa johtamistyyli.

- Johto antaa vain määreet ja sitten tekijällä on 
pitkälti oikeus tehdä parhaalla tavalla. 
Tämä ei tietenkään tarkoittanut toimenkuvamat-
riiseista luopumista. Mutta nyt voitiin toimia 
myös toisin, jos ratkaisu tuntui hyvältä ja järke-
vältä.

- Ehkä entisessä johtamisessa oli enemmän 
patruunameininkiä. Määriteltiin ylhäältä päin mi-
ten tehdään ja piste. Tämän käänsin toisin päin.  
- Eroa syntyi ainakin siinä, että ilmapiiri muut-
tui avoimeksi ja raikkaammaksi. Toimistoon 
syntyi uudenlainen tekemisen meininki. Samalla 
otimme käyttöön Admicon-toimintajärjestelmän, 
kehitettiin kalustonhallintajärjestelmiä ja uudis-
tettiin laskenta.  

TekSTi Reima Tylli jA TimO JÄRViNeN kUvAT lauRa OJa

OIKEIN 
TEHTY
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Mikä vei yrittäjäksi?
 

”Nälkä näyttää. Halusin 
tehdä asioita omalla 

tavalla ja kehittää 
sellaisen yrityksen mikä 
LTU on tällä hetkellä. Jos 
on kova tekemään töitä, 

mikä parempaa kuin 
yksityisyrittäjyys.”
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Vuosi 2016 oli yrityksessä todella rankka.
Työnjohtajat saivat vapautta tehdä 

työnsä omalla tavallaan, toimistolta 
tarjotaan tukea työnjohtajille, jotta he 
voisivat hoitaa työnsä mahdollisimman 
hyvin. Laskenta tuottaa paljon arvokasta 
tietoa työnjohdolle, ja tuotantopäällikkö 
hoitaa resursoinnin. 
- Mutta siitä eteenpäin on työnjohdon 
vuoro aina aloituspalavereista loppusel-
vitykseen saakka. Keskimäärin työmai-
ta on kullakin työnjohtajalla 8 – 10, ja 
ajomatkat pyritään samaan lyhyiksi. 
Poikkeuksiakin tietenkin aina on. 

Kannattavuus kokoa tär-
keämpi
2017 oli paketti oikeasti hyvässä iskussa, 
mikä näkyi tuloksessa. Malik Bentaieb 
ei kuitenkaan pidä yksin suurta kokoa 
tavoiteltavana, hänen ykkösjuttunsa on 
kannattavuus.

- Ymmärrän, että pörssiyhtiöt arvioi-
daan liikevaihdon kannalta, mutta me 
olemme kuitenkin perheyhtiö.

Bentaieb otaksuu, että kuluvan vuo-
den kasvu on noin 20 – 25 prosenttia. 
Ensi vuonna kasvua ei aktiivisesti haeta, 
mutta samalla ajatuksena on hioa kan-
nattavuutta paremmaksi.

- Arvioin, että seuraavat kaksi vuotta 
markkinat laskevat 5 – 10 prosenttia, 
mutta jo 2022 lähdetään takaisin ylämä-
keen. Pääkaupunkiseudulla muuttoliike 
on niin kova, ettei rakentamista voida 
välttää.

Työt valitaan huolella
LTU on hyvin tarkka töistään. Mitä 

tahansa ei tehdä, mikä on myös yksi kan-
nattavuuden peruskivistä.

- Valitsemme vain ja yksinomaan mei-
dän osaamisemme kannalta kannattavia 
kohteita. Noin vuosi sitten selkeytimme 
mallia sisäisesti niin, että erilaisille toi-
mialueille on omat yhtiöt: LTU Asunnot, 
LTU Toimitilat ja LTU Saneeraus. Tämä 
helpottaa erityisesti töiden seurantaa.

Kaikki työt keskittyvät tasoitukseen ja 
maalaukseen. Edes saneerauspuolella ei 
juuri tehdä mitään ihmeempää korjaus-
rakentamista. 

- Arvokiinteistöjen saneeraukset 
eivät ole meidän juttu. Meille sopivat 
käyttötarkoitusten muutokset, jossa työ 
on hyvin suoraviivaista ja yksinkertais-
ta. Henkilöstö on prepattu siihen, että 
tehdään yhtä ja tiettyä, samalla tavalla ja 
tehokkaasti ja laadukkaasti. 

Porukka Uzbekistanista
Yrityksessä on aina ollut paljon ulko-
maalaista työvoimaa. Jo Bentaiebin 
tullessa LTU:hun yli puolet työntekijöistä 
olivat ulkomaalaisia. Nykyään suurin osa 
LTU:n maalareista ja tasoitemiehistä on 
Uzbekistanista. Keskimäärin työmailla 
on ollut kuutta eri kansalaisuutta, joista 
suurin osa uzbekkeja. 

- Vuosittain on tullut uusia tekijöitä. 
Yrityksessä toimii eräänlainen kisällimei-
ninki, jossa vanhat työntekijät perehdyt-
tävät uudet tulokkaat. Kotouttamiseen 
meillä on oma ohjelmamme. Tuemme 
työntekijöitä integroitumisessa, saamaan 
asunnot ja pääsemään yleensä alkuun.

Noin viidenneksellä yrityksen ul-
komaalaisista työntekijöistä on perhe 
Suomessa. Näiden perheellisten määrä 
kasvaa koko ajan.

- Meillä on aika hyvät kokemukset uz-
bekeista. Ovat tunnollisia työntekijöitä, 
joista jotkut ovat olleet Suomessa jo 13 
vuotta. Mielestäni on tärkeää, että perhe 
elää täällä. Reissuhommalaisilla pyörii 
usein kaikkea muuta pulmaa mielessä.n

pölyn tuskainen 
murhe ja taakka

Tasoitehommissa pöly on 
tuskaa. LTU kuuluu Suomessa 
käytännössä eniten ongelmaa 

selvittäneisiin yrityksiin. 
Yhteistyötä asiassa on tehty 

pitkään Weberin kanssa.

Se
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Entä seuraavaksi? 

”Yhtiö ei ole vielä valmis. 
Liikevaihtoa en kaipaa 

enempää, mutta maalausalalla 
on asioita, joita voi kehittää. 

Varmaan innovatiivisuus 
loppuu aikanaan, mutta se ei 

vielä ole näköpiirissä.”

” Aluksi testattiin valmistasoitteita, mutta 
huomattiin, etteivät ne ole yksin ratkaisu. 
Sitten kehitettiin yhdessä vähemmän pö-
lyäviä low-dust -tasoitteita. Ne osoittautui-
vat toimiviksi, ja pölytasot laskevat niitä 
käyttäen. Kääntöpuoli oli kustannustason 
nousu. Kun esitimme rakennusliikkeille 
vähän korkeampaa hintaa, niin se pysäh-
tyi sitten siihen. Koin, ettei se ole oikein 
meidänkään tehtävä ottaa koko kustan-
nusta piikkiimme.”
 
” Olin alkuun mukana pölyttömyystyöryh-
mässä, jossa oli mukana rakennusteolli-
suutta, rakennusliitto ja pintaurakoitsijat, 
mutta jotenkin tuntui, ettei tässä tapahdu 
oikein mitään. Arvelin, että tämä sitten-
kin helpompi hoitaa itse, saa nopeammin 
tulosta ja pääsee toimimaan suoraviivai-
semmin.” 
 
” Yhdessä Weberin edustajien kanssa kier-
simme tutustumassa Ruotsissa työmaihin. 
Siellähän työt tehdään lähinnä valmista-
soitteilla. Matkan jälkeen tilasin kolmet 
erilaiset valmistasoitekoneet. Halusin 
kokeilla useampaa markkinoilla olevaa 
valmistasoitekonetta.” 
 
” Koneissa oli isot erot. Yhdet toimivat 
asuntotuotannossa, jossa eduksi ovat 
laitteen iso säiliö ja suurempi teho. Nämä 
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ominaisuudet ovat eduksi esimerkiksi 
sumukattojen teossa. Toimitilakoh-
teissa on enemmän levyseinää, niin 
toinen kone sopii automaattibazookaa 
hyödyntäen paremmin niihin. Ker-
rostalopuolella bazookalla ei taas tee 
mitään, koska levymäärät ovat pienet. 
Asuntopuolella tarvitaan lisäksi jauho-
tasoitetta pohjatasoitukseen paremman 
täyttökyvyn vuoksi. Selvästi tarvitaan 
kahdet erityypin koneet.”

” Nopeasti huomasimme, etteivät mark-
kinoiden valmistasoitteet olleet sopi-
via, joissain ei ollut oikeastaan mitään 
hyvää ominaisuutta. Weberin kautta 
saimme kuitenkin Saint-Gobainin kiin-
nostumaan uusien tuotteiden kehit-
tämisestä, ja sieltä mukaan tulivatkin 
hyvät kehittäjät.” 

” Suurin virhe oli odottaa yhdeltä 
tuotteelta liikaa. Yksi tuote ei riitä 
nauhoitukseen, pohjaan, pintaan ja 
asuntopuolella haluttuun sumuka-
ton valkoisuuteen. Yritimme erilai-
sia ratkaisuja, mutta tavoite oli liian 
kunnianhimoinen. Niitä ei vain saatu 
toimimaan. Lopulta havaitsimme, että 
muut ominaisuudet voidaan saavut-
taa samassa tuotteessa, paitsi pohjan 
täyttökyky. Se vaatii erikseen toisen 
tuotteen.” 
 
” Tämä liittyy suomalaisten element-
tien isoihin toleransseihin, joihin ei 
ikinä saada valmistasoitteilla riittävää 
täyttökykyä. Pohjatasoitus täytyy tehdä 
edelleen jauhotasoitteella. Muu hoituu 
valmistasoitteilla.” 

” Nyt meillä on käytössä noin kol-
men vuoden kokeilujen lopputulos. 
Valmistasoitteen laajempaan kannat-
tavaan käyttöön ei päästä, ennen kuin 
elementtien laatu paranee. Rakenta-
jista Bonava on ainoa, joka tilaa osan 
asuntokohteistaan valmistasoitteilla. 
Näissä kohteissa pölypitoisuudet ovat 
selkeästi pienemmät ja sumukatot ovat 
valkoisemmat. Valkoisemmat katot rai-
kastavat koko asunnon ilmettä.” 
 
” Toisin kuin luullaan, valmistasoitteet 
eivät nopeuta työnkulkua. Olemme 
kellottaneet tämän tarkkaan. Sekoitta-
minen on oikeastaan ainoa pois jäävä 
vaihe, eikä siihen kuluva aika ole kovin 
suuri.”

” Parempi taso pölyttömyydessä on 
mahdollista saavuttaa. Se vaatii tasoit-
teiden oikeaa käyttöä, pölynpoistolait-
teita sekä ilmanvaihdon ja kosteuden 
parempaa hallintaa. Mutta mikään 
näistä ei yksin riitä.” 

J
ulkisivuyhdistyksen ja 
AKHA:n järjestämässä kil-
pailussa haetaan asunto-osa-
keyhtiöitä, joiden julkisivu-
remontit ovat onnistuneet, 
lopputulos on laadukas ja 

taloyhtiöiden hankkeet toimivat hyvinä 
esimerkkeinä myös niille, jotka vasta 
suunnittelevat julkisivukorjaamista.

Tästä syystä tuomaristo ei ole ar-
vostelussaan kiinnittänyt huomiota 
pelkästään arkkitehtuuriin ja teknisiin 
ratkaisuihin, vaan myös siihen, miten 
hankkeen päätöksenteko- ja valmistelu-
vaihe on edennyt, miten kustannuksia 
on hallittu, onko pysytty aikataulussa, 
miten asukasviestintä on toteutettu ja 
onko tarkasteltu korjaamista tarkasteltu 
myös elinkaarilaskelmien ja energiate-
hokkuuden kannalta.

Tällä kertaa kilpailuun saatiin ennä-
tykselliset 13 ehdotusta, jotka täyttivät 
hyvin julkisivukorjaamiselle kilpailussa 
asetetut kriteerit ja joukossa oli monta 
laadukasta toteutusta. Yhteensä 3 000 
euron suuruisen palkinnon rahoittaa 
Suomen Messusäätiö. n

Julkisivuremontti 2019 -kilpailu ratkennut

Seitsemännen kerran 
järjestetty asunto-
osakeyhtiöille suunnattu 
Julkisivuremonttikilpailu 
on ratkennut. 
Tuomaristo päätti 
voittajaksi 70-
luvulla rakennetun 
helsinkiläisen Asunto Oy 
Puistonportti Bostads 
Ab:n julkisivuremontin. 
Toisen palkinnon saa 
50-luvulla rakennettu 
As Oy Viisikko Espoosta 
ja kolmannen palkinnon 
1900-luvun alussa 
rakennettu As Oy 
Kristian 17 Helsingistä.

As Oy Kristian 17 (Helsingin Kruunuhaka) on tuomariston 
mielestä erittäin onnistunut esimerkki jugendajan arkkitehtuuria 
kunnioittavasta ja vaalivasta kulttuuriperintötyöstä. Vuonna 
1906 valmistuneen talon julkisivuremontti on edellyttänyt 
perusteellista rakennushistoriallista selvitystyötä ja huolellista 
ja ammattitaitoista suunnittelua.

Asunto Oy Puistonportti Bostads Ab (Helsingin Lauttasaaressa) 
on tuomariston mielestä onnistunut ja rohkaiseva esimerkki 
siitä, miten 70-luvun arkkitehtuuria voidaan uudistaa 
voimakkaasti ja rakennuksen ilmettä modernisoida rakennuksen 
alkuperäiset erityispiirteet kuitenkin huomioiden. Korjaushanke 
on kokonaisuudessaan harkittu, elinkaariajattelun ja 
pitkäaikaiskestävyyden huomioiva, perusteellisesti suunniteltu 
ja onnistuneesti toteutettu. 

As Oy Viisikon (Espoon Tapiolassa) julkisivuremonttissa 
ansiokasta tuomariston mielestä oli erityisesti 
osakkaiden huomioonottaminen hankesuunnittelu- ja 
toteutussuunnitteluvaiheen aikana. Vuorovaikutteisen 
suunnitteluprosessin erityispiirteenä oli mm. se, että osakkaat 
saivat asuntokohtaisten rahoitusvastikkeiden tasolle vietyä 
kustannustietoa.  Hankkeessa hyödynnettiin ansiokkaasti myös 
nykyaikaisia työvälineitä asioiden havainnollistamiseksi ja 
visualisoimiseksi osakkaiden päätöksenteon tukena.
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Alhaiset kiinteät kuukausimaksut

Festool Business Lease on ratkaisu, joka sisältää kaiken mitä tarvitse 
sähkötyökalujen osalta. Se antaa yrityksellesi mahdollisuuden 
käyttää Festool-työkaluja alhaisilla kiinteillä kuukausikustannuksilla. 
Varkausvakuutus ja korjauspalvelut, mukaan lukien ilmainen toimitus, 
sisältyvät 36 kuukauteen. Optimaalinen kokonaistalous saavutetaan 
ostamalla työkalut alhaisella jäännösarvolla 36 kuukauden kuluttua, 
jolloin niitä voidaan edelleen käyttää yrityksessä useita vuosia. Festool 
Business Lease on toteutettu yhteistyössä Siemens Financial Servicen 
kanssa.

BUSINESS
LEASE

Korkealaatuiset
työkalut kiinteällä
kuukausihinnalla.

Työkalut vaativaan käyttöön

FESTOOL BUSINESS LEASE

 › Ylläpitää yrityksesi maksuvalmiutta
 › Kiinteä kustannus 36 kuukautta
 › Modernit ja tehokkaat työkalut
 › Korjauskustannus- ja varkaustakuu 36 kk
 › Työkalujen osto omaksi vuokra-ajan jälkeen alhaisella jäännösarvolla

Laske kuukausihinta yrityksenne tarvitsemille  
sähkötyökaluille osoitteessa: www.festool.fi/leasing



” 
Tykkään itse tehdä mieluim-
min korjauskohteita, koska ne 
ovat haastavampia ja moni-
puolisempia. Saneerauskoh-
teiden urakkatarjous laskenta 
on huomattavasti tarkempaa ja 

yksityiskohtaisempaa, ja suunnittelussa 
on otettava huomioon isompi joukko 
asioita, sanoo Joni Lindblom.

Yhtiön töihin kuuluvat uudisraken-
nusten tasoite- ja maalaustyöt, porras-
käytävä- ja huoneistoremontit, liike- ja 
julkisten tilojen saneeraukset, akusto-
vaimennuspinnoitukset, julkisivujen 
saneeraukset ja pinnoitukset sekä ruisku-
maalaus. Työntekijöitä yhtiössä on 21 ja 
aliurakoitsijoita kymmenkunta. Yhtiön 
toimialueina ovat Uusimaa ja Päijät-Hä-
me sekä Pirkanmaa. 

Lindblomin mukaan urakat ovat ol-
leet kasvamaan päin, vaikka vauhtia on 

yritetty jopa jarrutella. 
- On tärkeää, että työkunnat voi-

vat suorittaa suurimman osan töistään 
urakkaluontoisena, koska siinä ahkeruus 
palkitaan, ja se myös motivoi monella 
tapaa. Kun töitä  tehdään tehokkaasti sen 
täytyy näkyä tilipussissa, sanoo Lind-
blom.

Lindblom on pyrkinyt pitämään työn-
johtoportaan pienenä, jotta yhtiön kulut 
pysyvät kurissa. Hän hoitaa työmaiden 
johtamista itse.

Tämän kaiken edellytys on, että kaikki 
työntekijät ovat alansa todellisia Ammat-
tilaisia. 

- Käymme alussa vastuuhenkilön 
kanssa työmaan suunnitelmat läpi. 
Pääsääntöisesti riittää, että suoritamme 
alkukatsauksen ja työn itselle luovutuk-
set yhdessä. 

Myös Lindblomin vaimo Sari Lind-

Tasoite- ja Maalaustyö Vistan toimitusjohtaja 
Joni Lindblomin mukaan yhtiön työt ovat 
pääasiassa uudiskohteista. Noin 20 prosenttia 
työkannasta tulee saneerauspuolelta. 

blom tekee yhtiössä monia toimia. Hän 
tekee muun muassa  laadunvalvontaa ja 
on mukana jälkitöissä.  

Joni Lindblomin oma työpäivä jakau-
tuu kolmeen lohkoon: aamupäivä kuluu 
konttorilla, loppu päivästä on työmaa-
kiertoa, ja illalla hän tekee vielä urakka-
laskentaa, tarjouksia ja laskutusta. 

Aikataulut välillä huvittavia
Lindblom sanoo, että uudiskohteissa 
aikataulujen tiukkuus ja työmaiden val-
miustaso asettaa kovia haasteita työkun-
nille. Tasoite- ja Maalaustyö Vista on saa-
nut kasvun mukana hyvät ammattilaiset 
sekä yhteistyökumppaneita, jotka ovat 
olleet valmiit joustamaan tiukoissakin 
tilanteissa.

- Näin olemme voineet vastata tilaa-
jan huutoon paikassa, kun paikassa.

Liian usein havahtuu työmaiden huo-
noon ilmapiiriin tiukkojen aikataulujen, 
suunnitelmapuutteiden ja vastaavien 
vuoksi, joskus tulee tunne, ettei olla sa-
man nuotion äärellä, vaikkei näin pitäisi 
olla.

Eli hyvässä hengessä ja yhteistyöllä 
parahin lopputulos on varma.

Kaikkein hurjimmassa tapauksessa 
menneiltä vuosilta tilaajan edustaja pyysi 
Lindblomia aloittamaan ruiskutasoi-
tetyöt, vaikka rakennuksen kerroksesta 
puuttuivat vielä sivuseinät.

- Mietin, että olenko jossain piilo-
kameraohjelmassa, ja kysyinkin sitä 
työmaajohtajalta, mutta hän olikin tosis-
saan. Tasoitteet olisivat lentäneet suoraan 
kadulle.

- Nykyisten yhteistyökumppaneiden 
kanssa sovimme aloituspalavereissa ja 
aikataulupalavereissa töiden rytmittämi-
sistä ja mahdollisten häiriöiden sulautta-
misesta aikataulutuksiin.

Nuorista tekijöistä pulaa
Lindblomin mukaan uusien hyvien 
tekijöiden saaminen ei ole helppoa. 
Lindblom on käynyt  ammattikouluissa 

Yrittäjä Joni Lindblom, 51, 
Tasoite- ja Maalaustyö Vista Oy  

➤ Liikevaihto: 3 miljoonaa euroa
➤ Harrastus: Mökkeily, haulikko- ja kivääriammunta,  
enduro ja höntsäkiekko
➤ Perhe: Vaimo ja kolme aikuista tytärtä  
sekä neljä lastenlasta
➤ Koulutus: Maalarin ammattitutkinto  
ja maalarimestarin tutkinto

TeKsTi jorma palovaara KuVaT laura oja

ja työnjohtoporras pienenä
Kulut kurissa
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”Tilaajan edustaja 
pyysi aloittamaan 
ruiskutasoitetyöt, 
vaikka kerroksesta 

puuttuivat vielä 
sivuseinät”
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Kohde on Espoon 
Matinkylän Tynnyripuiston 
keskuskortteli, jossa Lujatalo 
Oy toimii KVR-urakoitsijana. 
Kortteliin tulee Kassiopeia 
Finland Oy:n Hotelli Matts 
sekä kolme asuintalorappua. 
Kohde valmistuu syksyllä 
2020.

”Hoidan työmaiden 
johtamisen itse ilman 

väliportaita”
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katsomassa toimintaa ja oppilaita. 
Keskustelu oppilaiden kanssa antaa 

hyvän kuvan siitä, kuinka kaukana ollaan 
aidoista työympäristöstä, työtavoista sekä 
työkaluista, kun kyseessä ovat ihan ra-
kennusmaalarin perustehtävät työmailla.

Lindblomin mukaan koulun ja käy-
tännön työelämän kuilun huomaa työ-
harjoittelujaksoilla, joita silloin tällöin 
on ollut mahdollista nuorille tarjota.

- Kaiken avain on asenne, eli suhtautu-
minen työntekoon ja yleensä työhön, sitä 
ei välttämättä aina koulunpenkiltä opita. 

Ehkä monella valmistuvista teori-
apuoli on kunnossa, mutta käytännön 
osaaminen uupuu.  Kun siirrytään työ-
elämään, voi totuus ollakin ihan toinen, 
koska työpäivän aikana pitää saada jotain 
myös tehtyä.

Lindblomin mielestä tilanteesta ei voi 
syyttää opiskelijoita itseään. Heidän pää-
synsä työharjoittelu- sekä tutustumisjak-
soille oikeille rakennustyömaille on aina 
vain vähäisempää.

- Uskon, että nuoret oppivat nopeasti, 
kunhan on heille on asenne kohdallaan 
ja mahdollisuus harjoitella. Tästä on mo-
nia hyviä esimerkkejä.

Työharjoitteluun ja  työhön tutustu-
misjaksojen kehittämiseen sekä suunnit-
teluun tulisi saada kaikki tahot tosissaan 
mukaan: opetushallinto, rakennusteolli-
suus, urakoitsijat ja rakennustyömaiden 
ammattilaiset. 

Lindholm suunnitteli itse järjestävän-
sä koneellisten tasoitetöiden koulutusta 
kiinteässä kohteessa, jossa voisi järjestää 
tasoitetyöhön tutustumista ja koulutusta 
nuorille, koska sitä koulutuksesta puut-
tuu. Suunnitelma osoittautui kuitenkin 
liian suurisuuntaiseksi toteuttaa urakoin-
nin yhteydessä.

- Muutama oppisopimuksella ollut on 
työllistynyt meille hyvin. Mutta tuntuu, 
että nuoret ovat kadonneet maalaus- ja 
tasoitealalta. Voisimme tarjota nuoril-
le jopa parin viikon tutustumisjakson 
opiskelun ohessa työelämään ja työmaal-
le, jos he haluaisivat nähdä minkälaisia 
nämä hommat on. 

- Mielestäni tuo työhön tutustuminen 
olisi ensiarvoisen tärkeää, siinä tulisi 
mahdollisimman todentuntuinen kuva 
ammatista.

Leikkikoulusta työelämään
Lindblomille oli nuoresta asti selvää, että 
maalaushommat kiinnostavat. Isä oli 
töissä ruiskumaalarina Idmanin tehtaal-
la. Iltaisin isä teki silloin tällöin remont-
tihommia. 

- Olin siellä remonttihommissa mu-
kana. Maalin tuoksu ja kädenjälki  se oli, 
mikä sytytti. Ala-asteikäisenä maalailin 
autotallissamme laudanpätkiä, ja joskus 
isän autoakin, mistä tuli vähän korva-
puustia palkaksi.  

Lindblom kävi kaksi vuotta ammat-
tikoulua alalle Järvenpäässä, mutta var-
sinainen koulu alkoi vasta valmistumi-
sen jälkeen. Ensimmäisessä työpaikassa 

Lindblom sai vastuuta ja pääsi tekemään 
monenlaista hommaa. Hän muistaa, että 
moni koulun oppi sai jäädä, ja suurin 
osa työstä oli opeteltava alusta asti.

- Laitoin gyprocsaumanauhan ve-
siämpäriin likoamaan, kun olin ensin 
pätkinyt sen. Näin oli opetettu koulus-
sa, jotta saataisiin nauha turpoamaan. 
Työnantaja tuli kysymään, onko mulla 
pyykkipäivä.

- Kun työnantaja antoi minulle käteen 
akryylimaassapuristimen, jollaista en 
ollut aiemmin nähnytkään, ajattelin, että 
tästä se koulu nyt alkaa.

Samoin tasoitehommat Lindblom 
aloitti ilman aiempaa kokemusta. Ohje 
oli, että työ tekijäänsä opettaa. Jos tekee 
jonkin virheen, sen saa korjattua ja oh-
jaajana toimi vanhempi tasoitemies.

Jälkikäteen mietittynä Lindblomin 
omatkaan taidot eivät siis olleet nyky-
nuoria hääppöisempiä koulusta työelä-
mään tultaessa.  

- Ammattitutkinto oli vähän kuin 
leikkikoulu. Työmaalle huomasin, etten 
ollut siellä olevia työkaluja nähnytkään, 
muistelee Lindblom.

Lindblom suoritti toisen palvelukses-
sa maalamestarin tutkinnon ja päivitti 
ammattitaitoaan ennen oman yrityksen 
perustamista. Sitä ennen hänellä oli ollut 
myös oma toiminimi, joka osoittautui 
tärkeäksi valmistavaksi tekijäksi, kun 
Lindblom päätti perustaa yrityksensä.  

- Nykyään  nuoria kannustetaan yh-
teiskunnankin puolesta yrittäjiksi. Kun 
perustin nuorena oman toiminimen, ei 
minulla ollut kaikkea tieto velvoitteista 
ja muista vastuista, vaan moni asia siinä 
tuli kantapään kautta opittua. 

- Näin jälkeenpäin ajattelen olisi pal-
jolta säästynyt jos tuolloin olisi pitänyt 
suorittaa jonkinmoinen yrittäjän kurssi, 
eli olisi ollut varmasti ne tarvittavat 
tiedot mitä kaikkea yrittäminen pitää 
sisällään.

Lindblon pohtii, että varsinkin nuo-

rille yrittäjäksi haaveileville olisi hyvä 
olla jokin peruskurssi, kun välttämättä se 
yrittäjyys ei ole autuus. 

- Omaa yritystoimintaani kasvatin 
pikku hiljaa pienistä urakoista niin, että 
jos tuli yllätyksiä, ne pystyi paikkamaan 
kovalla työnteolla. n

Mukana Porvoon Linnakosken 
lukion saneeurauksessa 

Kohdetta lähdettiin tekemään rungos-
ta asti. Saneeraus kesti vuoden ver-
ran. Vanhat koulut ovat olleet paljon 
esillä. Tässä oli mikrobien ja kosteuden 
kanssa ongelmia. Projektissa näki sen, 
ettei kouluja tarvitse aina purkaa vaan 
ne voi korjata, kunhan suunnittelussa 
ja toteutuksessa käytetään oikeita alan 
asiantuntijoita ja ammattilaisia. 

Tasoite- ja Maalaustyö Vistan tehtä-
vät alku- eli runkovaiheessa oli raken-
teiden pölysidinta,ilmatiivistykset sekä 
kapseloinnit, holvi ja välipohjasta sekä 
ulkoseinä rakenteissa.  

- Tässä määrin emme olleet tiivistyk-
siä ja rakenteiden kapselointia aiem-
min tehneet, ja työ opettikin paljon 
uutta.
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Köyhyys 
pelasti  

Viron talot

Projektit voivat olla hyvinkin vanhoja rakennuksia, 
jotka eivät todellakaan edusta mittatarkkaa 
teollista rakentamista. Monessa tapauksessa 
mittaamisesta ei ole juuri apua koska mikään 
ei ole suoraa tai täysin säännöllisen muotoista. 
Korjauksissakin on tällöin turvauduttava 
mittanauhan sijasta silmällä katsomiseen. 

Kuva ja TeKsTi Heikki Jaakkola
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N
äin kuvailee etelänaapu-
rimme tilannetta virolainen 
Malvo Tominga, jonka 
oman Wanawiisi ehitus 
-nimisen yrityksen ydin-
osaamista ovat savi- ja kalk-

kirappaukset. Perinteisiin rakennustek-
niikoihin perehtynyt yritys tekee pintoja 
sekä uusiin että vanhoihin rakennuksiin 
minkä lisäksi palvelutarjontaan kuuluvat 
remonttityöt.  

Reilu kolmekymppinen Tominga 
aloitti uraansa tekemällä muiden palkka-
listoilla tavanomaisia rappaus-, tasoitus- 
ja maalaustöitä myös Suomessa. Vuonna 
2016 hän perusti Wanawiisin, joka on 
profiloitunut  perinnerakentamiseen. 
Varsinaisena  ”kutsumuksenaan” Tomin-
go pitääkin perinnerakentamisen oppi-
mista, kehittämistä ja tämän välittämistä 
myös eteenpäin. Käytännön rakennus-
työn ohella yritys järjestää alan kursseja, 
tarjoaa konsultaatiota ja toimittaa perin-

teestä kertovaa materiaalia. 
Perinnerakentamisen kenttä on viro-

laisittain laaja. Saven ohella rakennus-
materiaaleina on käytetty esimerkiksi 
luonnonkiveä, puuta, olkea, ruokoa, 
hamppua ja muita kasvikuituja, minkä 
takia remonttikohteissa voidaan tarvita 
monenlaista osaamista. Projekteihin liit-
tyy usein myös tapauskohtaisia haasteita, 
joita alan tekijät ratkovat verkostona. 
Savirakentajan ohella tehtäviä voivat olla 
pohtimassa kirvesmiehet, katontekijät ja 
kivirakentajat.

Tätä Tominga pitääkin hyvänä asiana.
- Osaamista kehittää usein juuri se, 

että tekijät kuulevat myös muiden näke-
myksiä ja ideoita. 

- Remonteissa on ymmärrettävä ra-
kennuksen toiminta kokonaisuudessaan 
ja myös se, milloin savirappaus ei ylipää-
tään ole oikea valinta.

Liittoutuminen on usein välttämätön-
tä jo työvoiman tarpeen takia. Perinnera-

Luonnonmateriaaleihin tukeutuva 
perinnerakentaminen on säilynyt 
elinvoimaisena Virossa. 

Alalla toimii laaja-alainen 
pienyritysten verkosto, joka 
suoriutuu isommistakin projekteista 
resurssejaan yhdistämällä. 

Tekijät näkevät toisensa enemmän 
liittolaisina kuin kilpailijoina. 

Wanawiisi ehitus tarjoaa yrittäjälle hyvän 
toimeentulon Viron kustannustasolla. 
Verotus ottaa oman osansa mutta 
liikevaihto ei hupene kuluihin. Toiminta on 
taloudellisesti tehokasta osin siksi, että 
materiaalit saadaan kerättyä suurelta 
osin suoraan maasta. Verkostoitumista 
hyödyntävässä yhden miehen 
yrityksessä rahaa ei tuhlaannu myöskään 
organisaation tyhjäkäyntiin.

kentaminen on tyypillisesti pienyritysten 
ja yksittäisten tekijöitten alaa, minkä 
takia tekijät eivät aina selviä isoista pro-
jekteista omien resurssiensa varassa.  

Projektikohtainen verkostoituminen 
on myös Wanawiisin toimintamalli.

- Voin auttaa toista yrittäjää esimer-
kiksi ison puukaton teossa ja saada 
vuorostani häneltä apua jossain omassa 
kohteessani. 

- Isoissa kohteissa apunani on usein 
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neljä tai viisi kumppania.
Talvisin Wanawiisin työlista koostuu 

lähinnä sisätilojen pintatöistä, kesällä 
tehdään savirakennusten remontteja ja 
julkisivuja. 

Osaamisella on ollut käyttöä muual-
lakin kuin Virossa. Esimerkkinä eksotti-
semmasta kohteesta Tominga kertoo Qa-
tarin emiirin veljen taloon rakennetuista 
kalkkirappauksesta sekä sisäpinnoista. 
Täällä oltiinkin kaukana kotoa; lämpö-
tila oli nelisenkymmentä astetta, ilman 
suhteelinen kosteus 50 - 60 % luokkaa. 

- Työ tehtiin parisen vuotta sitten 
joten pinnat ovat osoittautuneet ainakin 
tähän mennessä toimiviksi.

Savitaloa suojaa tässä tapauksessa perinteinen pärekatto, 
joka oli päässyt osin painumaan muiden rakenteiden mukana. 
Tämäntapaisissa kattoremonteissa tarvitaan hieman erilaista 
osaamista kuin kerrostalojen katoilla. Tarvikkeitakaan ei voi 
ostaa normirautakaupasta. Virossa onkin kehittynyt osaajien ja 
materiaalitoimittajien verkosto, jonka piiristä voidaan poimia 
resurssit isompiinkin projekteihin. normirautakaupasta. Virossa 
onkin kehittynyt osaajien ja materiaalitoimittajien verkosto, 
jonka piiristä voidaan poimia resurssit isompiinkin projekteihin. 

MYÖS PIHARAKENNUKSET  
HALUTAAN KUNTOON
Yrityksen asiakkaat ovat enimmäkseen 
yksityishenkilöitä, joiden kanssa toimi-
minen onkin Tomingan mielestä hel-
pointa. Töitten järjestelyt, yllätyksiin rea-
goiminen ja maksatuksen ajoittaminen 
projektin eri vaiheisiin on joustavampaa 
kuin esimerkiksi yhteistyöhankkeissa 
isojen yritysten kanssa. 

- Hankaluuksia yksityisasiakkaiden 
kanssa tuottaa lähinnä se, jos asiakas 
muuttaa suunnitelmiaan matkan varrel-
la. 

Ilmiö lienee tuttu kaikille ammattira-
kentajille. 

Laadullisesti tehtäviä on löytynyt 
laidasta laitaan. Työnä voi olla pinta, 
joka on osa asuinrakennuksen huolel-
la mietittyä interiööriä, joskus urak-
kana on kylmän varastorakennuksen 
remontti. Viimeksimainittuja tilauksia 
on saatu usein nuoremman ikäpolven 
maallemuuttajilta, jotka eivät Tomingan 
mukaan ole Virossa mitenkään katoava 
luonnonvara. 

Tämäntapainen asiakas asuu tyypilli-
sesti vanhan maatilan päärakennuksessa, 

joka on jo remontoitu hyvään kuntoon. 
Jossain vaiheissa rahaa ja mielenkiintoa 
alkaa riittää myös pihapiiriin kuuluvien 
vanhojen, usein huonokuntoisten savi-
rakennusten kunnostukseen kauniiksi ja 
toimiviksi. 

Asuinrakennuksiin savipintoja halu-
taan Tomingan mukaan usein luonnon-
materiaalin ilmeen ja tunnelman takia. 

- Moni on kuitenkin oppinut arvosta-
maan myös savipinnan kosteusteknistä 
toimintaa.

ETENIITTI JA  
KÖYHYYS PELASTAJINA 
Rakennusperinteen säilymistä ajatel-
len Virolla on ollut hyvä tuuri.  
Neuvostoaikana maa oli provinssia, mis-
sä rakentamista dominoi Moskovasta tu-
leva ohjaus. Tämän tuloksena asumisen, 
teollisuuden ja maatalouden käyttöön 
syntyi joukko laatikkomaisia betonika-
sarmeja samalla kun vanhat pihapiirit 
rakennuksineen jäivät tutkan ulkopuolel-
le. Perinteisten pienrakennusten ylläpito 
ja rakennustekniikka ei kiinnostanut sen 
enempää valtiovaltaa kuin yksityisiä-
kään. 

- Remontteja tehtiin pakon edessä 
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sillä, mitä oli tarjolla. Tämä oli tyypili-
sesti jotain, mitä joku tuttava sai tuotua 
työpaikaltaan. 

Asetelma olisi voinut johtaa koko 
vanhan rakennuskannan menettämiseen 
mutta pelastajaksi tuli onnekas  sattuma. 
Neuvostoliitto rakastui betonin ohel-
la asbestipohjaiseen eterniitti -levyyn 
joka oli halpaa, vedenpitävää ja jota oli 
saatavilla myös Virossa. Eterniittilevyjen 
avulla katot saatiin vedenpitäviksi minkä 
ansiosta perinne ei lahonnut ja rapau-
tunut olemattomiin. Paloturvallisuus 
oli tosin huono esimerkiksi tapauksissa, 
missä levyn alla oli rutikuiva pärekatto.

- Eterniittilevyt lyötiin usein suoraan 
vanhan puukaton päälle, joka säilyi näin 
nykyisten rakentajien tutkittavaksi.

- Parhaimmillaan näillä puukatoilla 
voi olla ikää parisensataa vuotta.

Neuvostokaton purkaminen voikin 
Tomingan mukaan olla mielenkiintoista 
arkeologiaa. Eterniitin alta paljastuvat 
materiaalit ja rakenteet saattavat olla 
käyttökelpoisia nykyäänkin. 

Toisena säilyttävänä tekijänä Tomin-
ga näkee köyhyyden. Pahinta vahinkoa 
onkin usein tuottanut suuri ostovoima 
yhdistettynä perinteen vähäiseen kunni-

oitukseen.
- Tavallisilla ihmisillä ei ollut rahaa 

isoihin projekteihin, joissa vanhaa ra-
kenuskantaa olisi purettu tai remontoitu 
purkukuntoon.

Nyt käytössä on enemmän rahaa 
mutta onneksi myös ymmärrys perinteen 
arvosta on lisääntynyt. Puurakentamisen 
kohdalla tämä alkoi näkyä jo 1990 -lu-
vulla, savirakentamisessa 2000 -luvulla.  
Nyt asiat ovat Tomingan mukaan jo hy-
vällä mallilla.

- Perinnerakentamisen arvostus näkyy 
kursseihin kohdistuvana kiinnostuksena 
sekä lukuisina kyselyinä.

- Sosiaalisesta mediasta on ollut 
paljon apua tiedon ja kiinnostuksen vä-
littämisessä.     

VIISTO SADE  
SYÖ SAVIRAKENNUSTA
Tulevaisuutta ajatellen myös Virossa on 
kohdattava ilmastomuutoksen aiheutta-
mat ongelmat. Tominga on huolissaan 
etenkin viiston sateen lisääntymises-
tä, kovien tuulten puskema vesi tulee 
koettelemaan etenkin polttamattomasta 
savesta rakennettuja seiniä. 

- Puisilla julkisivuilla suojatut puu-

”Neuvostoliitto rakastui 
betonin ohella  
asbestipohjaiseen  
eterniitti-levyyn,
mikä oli halpaa,  
vedenpitävää ja jota oli 
saatavilla myös Virossa”

Vanhoissa rakennuksissa voidaan törmätä monenlaisiin 
detaljeihin, jotka kertovat eletystä elämästä. Kohteen vanhempi 
pääty on rakennettu asuinrakennukseksi joskus tsaarien 
ajalla. Seinään on upotettu rautarengas, mihin on aikoinaan 
parkkeerattu hevoset.

rakennukset ovat paremmassa turvassa 
viistolta sateelta kuin savirakennukset.

Toisena isona ongelmana hän näkee 
kosteat kelit yhdistettynä nollan tienoilla 
sahaavaan lämpötilaan.

Tämä rapauttaa saviseiniä ja kaiken-
laisia rappauksia. Seinäpintojen ohella 
koville tulevat joutumaan luonnonkivi-
perustusten muuraukset. 

- Savirakennusten huoltoväli tulee 
todennäköisesti lyhenemään.

Maailmalla tehdään kuitenkin myös 
hyvää työtä ongelmien ratkomiseksi. Esi-
merkkinä Tominga kertoo ranskalaisesta 
yhteisöstä joka tutkii betonissa käytetyn 
kalkkisementin korvaamista savella. Tu-
loksena olisi  jonkinlaista ”savibetonia”.

TIILET JATKAVAT SESONKIA
Yksi Wanawiisin työn alla olevista koh-
teista on Etelä-Viron Rannussa sijaitseva 
varastorakennus, jossa Tominga kokeilee 
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erityyppisten savirappausten toimivuut-
ta. Työ on edellyttänyt myös seinäkorja-
uksia.  Rakennuksen toinen pääty on 
tehty asuinkäyttöön vanhan Venäjän 
aikaan 1800 -luvulla uudemman puolen 
ollessa 1900 -luvun alkupuolelta. Ikä 
näkyy yksityiskohdissa; vanhan päädyn 
seinässä roikkuu edelleen rautarengas, 
johon on aikoinaan sidottu hevosia.  

Vanha perustus on luonnonkiveä, 
jota on paikoitellen korjailtu huonolla 
menestyksellä betonilla. Kiviperustuksen 

varassa seisoo  60 cm:n vahvuinen savi-
seinä, jonka alkuperäisenä pintana oli 
kalkkirappaus.

- Rappauksia uusittiin perinteisesti 
noin kuuden vuoden välein, karjasuojis-
sa tämä tehtiin vuosittain. 

Pärekattoa kannattelevat järeät puu-
palkit, jotka antavat oman todistuksena 
puun ja saven kosteusteknisestä yhteen-
sopivuudesta. Seinän savimassan kanssa 
suorassa kosketuksessa olevassa puussa 
ei näy lahoamisen merkkejä. 

Kohde on sikäli hyvä esimerkki pe-
rinnerakentamisesta, että juuri mikään 
ei ole tässä täysin suoraa, tasaista tai 
mittatarkkaa. Rakenteiden painumisen 
takia talon iso pärekattokin on päässyt 
liikkumaan. Mittaamiset on tällaisessa 
remontissa korvattava pitkälti silmällä 
katsomisella.

Tominga ei pidä muotojen epämää-
räisyyttä ongelmana.

- Vanhojen rakennusten muodot ovat 
ja näiden kuuluukin olla hieman epä-
määräisiä. Tämä ei ole mikään virhe.  

Tominga on käyttänyt kohteen seinä-

Kesällä 2016 perustettu Wanawiisi on tehnyt 
voitollista tulosta. Vuoden 2017 liikevaihto oli 
45 271 euroa, liikevoitto 5 163 euroa. Vuo-
den 2018 liikevaihto oli jo reilu 70 151 euroa 
voiton ollessa 24 844 euroa. Vuoden 2019  
kahden ensimmäisen kvartaalin kuluessa lii-
kevaihtoa oli kertynyt reilu 23 600 euroa.

Vuonna 2018 yritys maksoi valtionveroa 
5837 euroa, yrittäjän oman tuloveron ollessa  
4273 euroa.

Tominga on yrityksen ainoa työntekijä.
Tominga kertoo, että enin osa tuloksesta 

tehdään kesällä.  Parhaiten rahaa tulee isoista 
rappauspinnoista, joissa työn laskutus pe-
rustuu tehtyihin seinäneliöihin. Tämä näkyy 
myös liikevaihdon kvartaalikohteisessa esityk-
sessä. Vuoden 2018 liikevaihdosta 

57 572 euroa syntyi toisen ja kolmannen 
kvartaalin kuluessa.

Tominga kertoo toiminnan tarjoavan hyvän  
toimeentulon Viron kustannustasolla. Liike-
vaihto kertyy suurelta osin yrittäjän itsensä 
hyödyksi koska toiminnasta kertyvät  menot 
ovat varsin pienet. Kuluja leikkaa se, että 

raaka-aineet saadaan kerättyä pitkälti suoraan 
maasta.

Asiakkaitten enemmistö on yksityishenki-
löitä, joiden kanssa ei ole ollut isoja ongel-
mia laskutuksessa. Rästiin jäävien laskujen 
riskiä pienentää laskutuksen osittaminen eri 
työvaiheisiin urakan varrella. Tominga on 
huomannut konseptin toimivan hyvin juuri 
pienasiakkaitten kassa, julisten rakennusten 
remonteissa tai yhteistyöhankkeissa isojen 
kumppanien kanssa laskutuskäytännöt ovat 
Virossakin jäykempiä. 

Yhden miehen Wanawiisi

Saviseinän on oltava kuiva ennen 
pakkaskauden alkua. Pieniä 
halkeamia syntyy kuitenkin helposti 
myös lämpimämmillä keleillä 
kosteusvaihtelujen myötä. Saviseinän 
toinen vihollinen on viisto sade, joka voi 
synnyttää seinässä eroosiota. Savea 
suojaavat valuvalta vedeltä non sentin 
mittaiset kasvikuidut, jotka toimivat 
seinässä pienten vesilistojen tavoin.

Saven ja puun kosteustekninen hyvä 
yhteispeli tunnetaan niin Virossa kuin 
Suomessakin. Tässäkin tapauksessa 
suoraan saven kanssa kosketuksessa 
oleva puu näyttää viihtyneen hyvin 
palveluspaikallaan. Oivallus saven ja 
puun yhteensopivuudesta ei ole uusi, 
yhdistelmää on sovellettu tuhansien 
vuosien ajan. Tässä mielessä nimenomaan 
perinnerakentaminen on kaikkea muuta 
kuin kokeilurakentamista.  
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korjauksiin tehdasvalmisteisia, poltta-
mattomasta savesta valmistettuja tiiliä. 
Järeillä murikoilla on painoa seitsemisen 
kiloa, hintaa 1,5 euroa/kpl. Hinta on 
varsin kova, poltettu tiili maksaa Virossa 
Tomingan mukaan noin 60 snt/kpl.

- Polttamattomat tiilet ovat kalliimpia 
koska näitä valmistavan pienen yrityksen 
tuotannossa tarvitaan enemmän työvoi-
maa kuin isojen tehtaitten linjoilla.

Valmiit tiilet tulivat tässä tarpeen kos-
ka syksy on jo pitkällä eikä seinä saa olla 
liian märkä pakkasten alkaessa. Tehdas-
valmisteiset tiilet ovat valmiiksi kuivia 
minä lisäksi seinän rakentaminen näistä 
käy paljon nopeammin kuin aloittamalla 
työ märän savimassaan raskaalla sekoit-
tamisella. 

- Valmiit tiilet tarjoavatkin mahdolli-
suuden pidentää syksyn rakennusseson-
kia. 

Tominga esittelee auringon puolei-
sella seinällä olevia pieniä halkeamia, 
joita savipintaan voi syntyä  kuivumisen 
myötä ilman pakkasiakin. Ulkokerroksen 
kosteusvaihtelut eivät ole vältettävissä, 
pinta on alttiina sateelle ja nopeasti vaih-
televalle auringonpaisteelle. 

Myös vesisateen aiheuttama eroosio 
on aina haastamassa saviseinää. Eroosio-
ta torjuvat osaltaan massaan sekoitetut, 
noin sentin pituiset kasvikuidut, jotka 
toimivat Tomingan mukaan hieman vesi-
listan tavoin.

- Kuidut ohjaavat valuvaa vettä ja suo-
jaavat alapuolellaan olevaa savea.  

Kohteessa on kokeiltu erilaisia sekoi-
tuksia laajasta materiaalipaletista. Tähän 
on kuulunut hamppua, kalkkia, munan-
valkuaista, hevosenlantaa, savea, hiekkaa 
ja ruokoa.

TYÖ TARJOAA TOIMEENTULON
Wanawiisi tekee yhden miehen yritykse-
nä noin 70 000 euron liikevaihtoa. Toi-
minta tarjoaa hyvän  toimeentulon Viron 
kustannustasolla koska yrityksen menot 
ovat varsin pienet. Tomingan mukaan 
kuluja leikkaa se, että raaka-aineet saa-
daan kerättyä pitkälti suoraan maasta.

Taloudellisesta tuloksesta enin osa 
tehdään kesällä. 

- Parhaiten rahaa tulee isoista rap-
pauspinnoista, joissa työn laskutus pe-
rustuu tehtyihin seinäneliöihin. n

Tominga esittelee sisäseinää, jonka 
keskellä näkyy ”alkuperäistä” seinää 
ennen remonttia. Rappeusten ohella 
kohteessa on tarvittu sekä seinien 
että luonnonkiviperustusten korjailua. 
Seinäkorjauksissa avuksi tulivat 
tehdasvalmisteiset, polttamatomat 
savitiilet. Valmiiksi tehdaskuivat tiilet 
nopeuttavat rakentamista ja tarjoavat 
mahdollisuuden jatkaa sesonkia syksyllä.
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Kolumni

H
allituksen tavoit-
teena on nostaa 
työllisyysaste 75 pro-
senttiin. Tilastokes-
kuksen työvoimatut-
kimuksen mukaan 

työllisyysaste oli syyskuussa 72,7 
prosenttia. Hallituksen osatavoite 
on, että ensi vuoden elokuus-
sa työllisiä on oltava 30.000 
enemmän kuin nyt. Silloin 75 
prosentin työllisyysaste voitaisiin 
saavuttaa hallituskauden aikana. 
Tavoite on hyvä ja oikea, keinot 
sen saavuttamiseksi ovat valitetta-
vasti vielä pahasti hukassa. 

Työllisyysasteen nostaminen 
on hallituksen talouspolitiikan 
kulmakivi. Siihen nähden hallituk-
sen oma keinovalikoima vaikuttaa 
heppoiselta. Se ei sisällä mitään 
uutta ja ihmeellistä. Kaupunkien 
vastuun lisääminen työllistämi-
sessä, palkkatuen uudistaminen, 
täsmäkoulutus, työkykyohjelmat 
osatyökykyisille, kansainvälisen 
rekrytoinnin vahvistaminen ja 
työntekijöiden oleskelulupien 
käsittelyn nopeuttaminen ovat 
kannatettavia asioita, mutta on 
vaikea uskoa, että työllisyysaste 
pelkästään niiden avulla nou-
see tavoitteeseen. Varsinkin kun 
talous muuten näyttää hiipuvan. 
Työllisyysasteen nousua vastaan 
toimii myös hallituksen ilmoitus 
työttömyysturvan ns. aktiivimallin 
kumoamisesta.

Palkkatuen uudistaminen on 
nostettu poliitikkojen puheissa 
ykköskeinoksi työllisyysasteen 
nostamisessa. Se innosti muistele-
maan vanhoja. 

Kataisen hallituksen aikaan 
ongelma työmarkkinoilla oli nuo-

risotyöttömyys. Rakennusliitto ja 
Rakennusteollisuus RT ideoivat 
systeemin, jossa nuoren olisi ollut 
mahdollista tulla määräaikaiseen 
työsuhteeseen rakennusalan yrityk-
seen työehtosopimuksen palkkaa 
matalammalla palkalla ja työn-
antaja olisi saanut samaan aikaan 
palkkatukea. Nuori olisi päässyt 
kiinni työn syrjään ja kustannukset 
yritykselle olisivat olleet kohtuul-
liset.

Työministeri Lauri Ihalaisen ja 
muidenkin poliitikkojen kehuma 
idea kaatui palkkatuen rajoituk-
siin. Palkkatukea ei silloisen lain-
säädännön mukaan voinut maksaa 
yritykselle, jolla oli lomautettuja 
tai takaisinottovelvoitteen piirissä 
olevia työntekijöitä. Vaikutusta ei 
olisi sillä, että lomautetut ja irtisa-
notut olisivat olleet toisella puolel-
la Suomea. SAK ei hyväksynyt lain 
muuttamista eikä asia ei edennyt.

Samassa yhteydessä Suomen 
Tilaajavastuu Oy oli valmis jous-
tavoittamaan ja nopeuttamaan 
palkkatuen hakemista digitalisoi-
malla menettelyn. Sen hankkeen 
puolestaan torppasi virkamies, 
joka ilmoitti, että virkatyönä on 
juuri valmistumassa järjestelmä, 
joka helpottaa ja joustavoittaa 
hakuprosessia. Nyt työministeri 
Harakka on nostanut menettely-
tapojen kehittämisen uudelleen 
pöydälle.

Vuoden 2017 alusta alkaen 
lakia muutettiin niin, että muiden 
työntekijöiden lomautukset eivät 
enää estä yritystä saamasta palkka-
tukea työntekijän palkkaamiseen, 
jos edellytykset muuten täytty-

vät. Edelleenkään palkkatukea ei 
voi saada yritys, joka on tuotan-
nollisilla ja taloudellisilla syillä 
irtisanonut työntekijän työsuhteen 
päättymään hakemusta edeltä-
neiden kahdentoista kuukauden 
sisällä. Aloittelevalla yrityksellä ei 
tällaista riippaa ole, mutta monella 
muulla on.

Palkkatuki voi olla väline, 
jolla työnhakija saa työnantajan 
kiinnostumaan palkkaamises-
taan. Se varmasti kiinnostaa myös 
pientä yritystä, jossa työntekijän 
palkkaamisella on korkea kynnys. 
Sen avulla yksinyrittäjä voi saada 
työkaverin. Kovin moni työnan-
taja tuskin pelkästään palkkatuen 
vuoksi on valmis ketään palkkaa-
maan

Hallituksen tähänastinen kei-
novalikoima on kaunista puhetta 
ilman todellista vaikutusta. Työl-
lisyysasteen nostaminen tarvitsee 
lisäksi paljon järeämpiä keinoja.

 
 
 

Kirjoittaja on  
raKennusteollisuus rt:n 

eläKKKeelle jäänyt  
työmarKKinajohtaja

NOUSEEKO TYÖLLISYYS?

taPio Kari 
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O
lipa kerran jo useampi vuo-
sikymmen sitten kipsimies, 
joka suhtautui erityisen 
kriittisesti erään sosiaalide-
mokraattisen pääministe-
rin toimintaan. Kävi sitten 

niin, että tarinamme kipsimies sattui 
työskentelemään valtioneuvoston linnan 
saneeraustyömaalla ja viimeistelemään 
julkisivun rappausta. Hän päätti jättää 
terveisensä pääministerille.

Jos tänä päivänä Helsingin Senaatin-
torilla tarkentaa katseensa valtioneuvos-
ton linnan ylimmän rivin ikkunoihin, 
niin oikealta laskien kolmannen ikku-
nan yläpuolella näkyvät pienet sarvet. 

Minkään muun ikkunan yläpuolella ei 
sellaisia ole.

Suunnittelija Jarmo Sartasen mielestä 
sarvet seinässä yhdellä Suomen keskei-
simmistä paikoista on esimerkki siitä, 
että kun jäynä on tarpeeksi näkyvä, niin 
se on jo näkymätön. Jos joku sarvet huo-
maa, niin hän ajattelee niiden kuuluvan 
rakennuksen koristeisiin.

Muistakin Helsingin keskustan raken-
nuksista löytyy maalareiden ja muiden 
viimeistelytöitä tehneiden terveisiä päät-
täjille. 

Säätytalon julkisivua saa tiirata varsin 
tarkkaan, mutta sinnekin terveiset on 
jätetty.

Tarina menee niin, että Säätytalon jul-
kisivun viimeistelytöiden aikana elettiin 
silloisen valtiovarainministerin piina-
viikkoja. Kyseisen ministerin yksityiset 
bisnekset eivät olleet sujuneet parhaalla 
mahdollisella tavalla. Samaan aikaan 
ministeri kävi työnsä puolesta neuvotte-
luja ongelmapankin kanssa, jota uhkasi 
konkurssi. 

- Syntyi se kuuluisa koplaus pankin 
pääjohtajan kanssa. Sehän meni niin, 
että pankki antaisi anteeksi ministerin 
velat ja ministeri järjestäisi pankille ra-
haa. No, suunnitelma tuli julki ja seurasi 
oikeusjuttu. Kun syytettynä on ministeri, 
niin silloinhan mennään valtakunnanoi-

Sarvet seinässä ja 
   ravimies friisissä

Historiaan jäänyttä jäynää:

teksti taru berndtsOn kuva laura Oja

24 vÄRi Ja PiNta



keuteen, ja sehän istuu Säätytalossa. 
Säätytalossa oli sisäpuolen remont-

ti saatu juuri valmiiksi ja oli siirrytty 
remontoimaan ulkopuolta. Siellä oli kor-
jattavana muun muassa pätkä julkisivun 
friisiä, joka kuvaa roomalaista sotaratsu-
joukkoa etenemässä. 

Kun telineet purettiin, huomattiin, 
että koristemaalauksen tehnyt nainen oli 
maalannut yhden hevosen toisin päin 
kuin muut hevoset. Eri suuntaan me-
nevää hevosta vetää kyseisen ministerin 
näköinen mies suitset päällä ja hevosen 
selässä istuu toinen mies. Ministeri sattui 
olemaan myös kova ravimies.

Kaikki jäynät eivät toki liity valtakun-

nan korkeimman tason päätöksentekoon. Yleistä on esimerksi 
kätkeä viinapulloja johonkin kohtaan julkisivua. Harvinai-
sempaa on, että tempauksesta kerrotaan kaikelle kansalle 
radiossa.

- Suurkirkon työmaalla oli esimiehenä vähän sellainen po-
mottava tyyppi ja kipsimies teki hänelle vanhan jekun: laittoi 
yhden ruusukon taakse Koskenkorva-pullon. Tämä juttu levi-

si, kun eräs työmaalla työskennellyt kertoi jutun vaimolleen, 
joka sattui olemaan radiotoimittaja!

Moneen paikkaan ovat julkisivun tekijät jättäneet ihan 
vain puumerkkinsä ja välillä jonkin muunkin viestin. Ka-
tajanokalla Luotsikadun alkupäässä on vihreä korkea talo, 
jonka yhdessä tornissa lukee kaikkien julkisivua korjanneiden 
nimet. Toiseen torniin on kirjoitettu: ”Pomo maksoi muuten 
todella huonoa palkkaa”. n
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R
akennus- ja kiinteistöpalvelualan ve-
tovoima ry:n asiamies Janne Suntio 
kertoo, että yhdistys on saanut alkunsa 
huolesta työvoiman riittävyydestä kiin-
teistö- ja rakennusalalla.

- Ala työllistää suoraan tai välillisesti 
joka viidennen työssäkäyvän suomalaisen. Silti nuo-
ret eivät välttämättä näe sitä houkuttelevana vaihto-
ehtona. Parantaakseen nuorten motivaatiota hakea 
alalle päätti Kira-alan liittoyhteisö vuonna 2005 pe-
rustaa yhdistyksen, jonka tehtävänä olisi jakaa tietoa 
alasta ja sen tarjoamista uravaihtoehdoista erityisesti 
peruskoulua päättäville koululaisille. 

Yhdistystä rahoittaa nykyään 16 Kira-alan toimi-
ala-, toimihenkilö- ja työntekijäjärjestöä.

- Alan merkittävistä toimijoista ainoastaan Ra-
kennusliitto ei osallistu yhdistyksen toimintaan. 
Sitä vastoin esimerkiksi Palvelualojen ammattiliitto 
ja Pro ovat jäseniä. Ammattiliitot tarvitsevat moti-
voituneita maksavia jäseniä siinä kuin työnantajat 
työntekijöitä. 

Avoimet työmaapäivät  
suosittuja
Suntion mukaan kokemus on osoittanut, että pitkä-
kestoinen tasainen puurtaminen parantaa työnan-
tajamielikuvaa enemmän kuin satunnaiset irralliset 
kampanjat. Yhdistyksellä on siis paljon kiinteitä toi-
mintamuotoja, vaikka myös kampanjoita laitetaan 
pystyyn silloin tällöin.

- Nuoret pitävät erityisesti Avoimet työmaat 
-päivistä. Päivän aikana vieraillaan yleensä loppu-
vaiheen kerrostalotyömaalla, jossa on meneillään 
tasoite-, maalaus-, ja lattianpäällystystöitä.  Pintatoi-
miala näyttäytyy siis edukseen. 

Käytännössä Avoimet työmaat -päivä kokoaa 
tietyn paikkakunnan rakennusalasta kiinnostuneet 
kahdeksas- ja yhdeksäsluokkalaiset, jotka kuljete-
taan kouluistaan alueen ammattiopistoon, jossa 
heidät perehdytetään alaan ja sen opiskeluun. Ilta-
päivällä on vuorossa oikealle työmaalle meno, toki 
asianmukaisine turvavarusteineen. 

- Kyseessä on täyden palvelun paketti kouluille. 
Paitsi oppilaat, myös oppilaanohjaajat ovat pitäneet 
siitä. Esimerkiksi vuoden opoksi valittu ohjaaja kiit-
teli avoimia työmaita parhaaksi konseptiksi, mitä 
peruskouluille tarjotaan. Konsepti onkin tarkasti 
käsikirjoitettu teatteriohjaajan kanssa!

Paljon toimintamuotoja
Janne Suntio itse on palkattu yhdistykseen seit-
semän vuotta sitten. Hän kutsuu työtään yhden 
miehen sirkuskiertueeksi. Yhdistys osallistuu esi-
merkiksi erilaisille koulutus-, työelämä- ja rekrytoin-
timessuille. Yläkouluille on tarjolla laaja-alainen 
Kira-alan oppimateriaalikokonaisuus Tila2030. 

- Yhdistys on mukana myös ysiluokkalaisten 
Yrityskylässä kumppaninaan pintatoimialalla vai-
kuttava Rakennusvire Oy, jonka kanssa järjestetään 
yrityspelikokemus tuhannelle koululaiselle. 

Edelleen yhdistys on rekrytoinut ammattikorkea-
koulujen ja teknisten yliopistojen opiskelijoita pitä-
mään rakennusalan Abi-infoja lukioissa. Vetovoima 
on myös pääyhteistyökumppani Skills Finlandin 
järjestämässä leikkimielisessä Taita9 kädentaitokil-
pailussa. 

Tet-harjoittelu  
houkuttaa alalle
Mitä ala voisi sitten tehdä toisin, jotta se houkutteli-
si nuoria? Suntion mukaan työantajamielikuva olisi 
saatava kirkastettua nuorille.

- Ongelma on, että pienet työnantajat, joita 
useimmat pintatoimialan yritykset ovat, eivät pääse 
loistamaan nuorille. Ne jäävät isojen konsernien 
jalkoihin. Yksi idea heille voisi olla jalkautuminen 
yläkoulujen opotunneille, jossa he olisivat varmasti 
tervetulleita roolimalleja ja työelämän lähettiläitä.

Aivan erityisen mahdollisuuden tarjoaa kuiten-
kin yhdeksäsluokkalaisten tet-harjoittelu.

- Tet-harjoittelijoiden ottaminen tarjoaa yrityk-
sille hienon mahdollisuuden antaa nuorille hyviä 
kokemuksia alasta. Nuorten keskuudessa voi lähteä 
juttu liikkeelle, että tämä on kiva ala ja myös opoille 

Nuoria  
vetovoimalla 
rakennusalalle

Vetovoima-yhdistys 
perustettiin, jotta kiinteistö- 

ja rakennusalalla riittäisi 
työntekijöitä vastaisuudessakin.

teksti taRu beRndtson
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välittyy kuvaa siitä, mitä työ on ja kenelle se voisi 
sopia.

Suntion mukaan noin 40 prosenttia yhdeksäs-
luokkalaisista valitsee sen alan, jolla ovat olleet 
tet-harjoittelussa. 

- Toki kiinnostus alaan ohjaa jo sitä tet-paikan 
valintaakin. Kuitenkin mitä enemmän yritys ottaa 
tettiläisiä, niin sitä parempi mahdollisuus sillä on 
tulla huomatuksi. 

Jos urakoitsija epäröi ottaa kokematonta 15-
vuotiasta nuorta työmaalle, niin apua kannattaa 
hakea yhdistykseltä.

- Olemme laatineet ohjeet työturvallisuusasioi-
hin ja keränneet yrityksiltä ja harjoittelijoilta saatua 
palautetta. Lisäksi meiltä löytyy mallilukujärjestys ja 
perehdytysvideo. Olennaista on, ettei nuorilla teete-
tä tuottavaa työtä vaan että he ainoastaan seuraavat 
työtä. Tarvittaessa yhdistys voi sponsoroida henkilö-
suojaimia, kauttamme järjestyy vaikkapa työkengät. 

Työnantaja on  
myös kasvattaja
Suntio kehottaa työnantajia suhtautumaan kärsiväl-
lisesti nuoriin.

- On totta, että nuoret potevat maailmantuskaa, 
eivätkä vanhemmat aina kasvata nuoria. Mielestäni 
nuorten kanssa pitää malttaa keskustella ja yrittää 
ymmärtää heidänkin näkemyksiään. Ehdottomuus 
aiheuttaa usein vain ehdotonta vastarintaa. Ei pidä 
myöskään olettaa, että alan koulutuksesta valmis-
tunut 18-vuotias olisi vielä läheskään täysiverinen 
ammattilainen. 

Suntio vinkkaa, että nuortenkin kanssa pääsee 
pitkälle, kun muistaa vähän kehua. 

- Kun antaa huomiota ja vähän kehuu, niin nuo-
ri innostuu tosissaan yrittämään. Ensin kannattaa  
keskittyä ihmiseen ja vasta sitten tekemiseen. n

Mikä on NCS Atlas?
n Täydellinen työkalu värisuunnitteluun.  

 
n NCS Atlas -sarjan 40 värikolmion avulla, jossa kussakin on 

yksi sivu jokaiselle värisävylle, voi siirtyä  
nopeasti eri värialueiden välillä.  

 
n Värit on järjestetty loogisesti NCS-järjestelmän mukaan, 
joten värien löytäminen ja vertaaminen on helppoa mustan, 

vaalean ja kromaattisen värin perusteella.  
 

n NCS Atlas on ainutlaatuinen, koska se tarjoaa  
vaaleusarvot ja valonheijastavuusarvot.  

 
n Atlas sisältää myös värimaskin sekä erilaiset 

samankaltaisuusmaskit, jotka auttavat luomaan 
väriyhdistelmiä, jotka perustuvat mustan, valkoisuuden ja 

kromaattisen värin yhdistelmiin.

Tiedustelut Mervi Vatanen 
puh. 040-511 7430

mervi.vatanen@hakkuri.fi



H
oikkala kertoo, että kesällä 
katon lämpötila voi olla 
jopa 40 astetta alhaisempi 
kuin perinteisen tumman 
katon. Ne viilentävät ke-
sällä ja eristävät lämpöä 

talvella, joten ne vähentävät siis energian 
tarvetta. 

Viherkattoja voidaan asentaa keväästä 
syksyyn, mutta ei pakkasella. Asennuk-
sessa tulee ottaa huomioon oikeanlaiset 
rakenteet, jotta viherkatto toimii koko-
naisuutena oikein. Suunnitteluvaiheessa 
tulisi huomioida muun muassa katon 
kantavuus, kaltevuus, vedeneristys, ve-
denpoisto, juurisuojaus, kasvillisuuden 
valinta ja viihtyminen, paloturvallisuus 
ja huollettavuus. Asennuksessa kannat-
taa aina käyttää kokonaisuuden osaavaa 
ammattilaista.

Alkukastelu tärkeä
- Kuten aina katolla liikuttaessa, työtur-
vallisuus on ensisijaisen tärkeää. Vedene-
ristystä ei saa vahingoittaa päälle tulevien 
kerrosten asennusvaiheessa. Kasvillisuu-
den päällä ei tule myöskään säilyttää 

Keskuskauppakamarin hyväksymän 
tavarantarkastaja (HTT) Ari Hoikkalan mukaan 
viherkatot palvelevat useita eri käyttötarkoituksia. 
Ne muun muassa vähentävät katoilta tulevien 
hulevesien määrää merkittävästi. Viherkatot 
suojaavat kattorakenteita ja pidentävät katon 
käyttöikää.

mitään tavaraa, Hoikkala sanoo.
Hän selvittää, että valmiit kasvillisuus-

matot tulee asentaa heti niiden saavut-
tua, koska ne eivät kestä säilytystä. Kasvit 
tarvitsevat myös valoa ja ilmaa. Katolle 
tulevien rakenteiden tulee luonnolli-
sesti olla valmiina, kun matot saapuvat. 
Äärimmäisen tärkeitä kasvillisuuden 
juurtumisen ja kasvuun lähdön kannalta 
ovat alkukastelut.

Hoikkala painottaa, että viherkatto 
vaatii säännöllistä huoltoa siinä missä 
muutkin katot ja niitä ei voi jättää oman 
onnensa nojaan.

- Kasvillisuus vaatii hoitamista viher-
kattotyypin mukaan. Vaatimattomampi 
kasvillisuus voi tyytyä melko vähäänkin 
huoltoon, kuitenkin vähintään kaksi ker-
taa vuodessa. Kattopuutarha vaatii kui-
tenkin huoltoa siinä missä maan tasalla 
oleva puutarhakin, Hoikkala sanoo.

Huollon yhteydessä tulee varmistaa 
muun muassa kasvien hyvinvointi ja 
katon teknisten järjestelmien, kuten ve-
denpoistojärjestelmän toimivuus. Katolta 
pitäisi ei-toivotut kasvit, puun taimet ja 
kaikki sinne kuulumaton materiaali, ku-
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ten lehdet ja neulaset. Jos maksaruoho-
katolle jää paksu kerros neulasia tai leh-
tiä, maksaruoho voi vaurioitua pahasti. 
Katon kriittiset kohdat, kuten ylösnostot 
ja läpiviennit, tulee myös tarkastaa erityi-
sen huolellisesti.

Hoikkala muistuttaa myös puhdista-
maan vedenpoistojärjestelmän ja varmis-
tamaan, että vesi poistuu esteettömästi. 
Lisäksi kattokaivojen ympärillä oleviin 
sorakaistoihin mahdollisesti levinneet 
kasvit tulee poistaa. Katolla seisova vesi 
voi pahimmillaan tukehduttaa ja tappaa 
kasvuston.
 
Sopiva lannoitus
- Viherkattoa lannoitetaan tarvittaessa, 
muttei liikaa. Asennusta seuraavien muu-
tamien viikkojen aikana huolehditaan, 
että kasvualusta pysyy jatkuvasti kostea-
na. Tämän jälkeen kastelua vähennetään 
asteittain ja viherkatto totutetaan pärjää-
mään luonnonolosuhteissa. Kasvillisuu-
den vakiinnuttua kastellaan yleensä vain 
pitkien kuivien jaksojen aikana

Kasvillisuudeksi kannattaa valita kes-
tävää ja olosuhteisiin hyvin sopeutuvaa 
kasvillisuutta. Katto on kasvillisuuden 
kannalta vaativa kasvupaikka. Haasteina 
voivat olla esimerkiksi kuivuus, paahde, 
tuulisuus, pakkanen ja voimakkaat läm-
mönvaihtelut, ympäröivien rakennusten 
varjostus.

- Suuri osa viherkatoista Suomessa on 
toteutettu valmiista kasvillisuusmatois-
ta, yleensä maksaruohoista, joilla katto 
saadaan heti vihreäksi. Maksaruohokatot 
ovat viherkatoista kevytrakenteisimpia, 
Hoikkala summaa. n

Viherkaton salat
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Tee 
ammattitaitosi 
näkyväksi!
Rakennusmaalari Pintakäsittelyalan ammattitutkinto
Päivitä ja laajenna osaamistasi, saa tutkintolisä  
palkkaasi!

Sisustaja Taideteollisuusalan ammattitutkinto
Hanki suunnitteluosaamista ja laajenna työnkuvaasi!

Kiinnostuitko?
Hakuaika 31.12.2019 asti 
Katso lisää ja täytä hakemus: www.varia.fi

”Parasta opiskelijalle –osaamista työelämälle.”

Naisia seinässä
Meksikolaisen taiteilijan Paola Delfinin seinämaalaus on valmistunut Tampereen 
Kaukajärvelle osana Upeart Festival 2019 -taidetapahtumaa. SATOn asuinkerros-
talon julkisivua koristaa nyt 27 metriä korkea teos, jolle antoi kasvonsa kolme 
taloyhtiön asukasta. Mustavalkoisista maalauksistaan tunnettu Delfin juhlistaa 
teoksellaan talon yhteisöllisyyttä ja vahvoja naisia – maahanmuuttajataustaista 
äitiä ja tytärtä sekä taloyhtiön vanhinta alkuperäistä asukasta.

Kuusivuotias Sofia Marof, hänen äitinsä Suhal Jamil ja samassa taloyhtiössä 49 
vuotta asunut Maija Ketola löytävät helposti kotiin, sillä heidän kasvonsa korista-
vat nyt kotitalon julkisivua valtavassa seinämaalauksessa.

Kolme taloyhtiön 
asukasta antoi 
kasvonsa 
seinämaalaukseen. 
Kuva Paola Delfin.
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Kuultava sisämaali Virtaselta
 
Virtasen paneelimaali Kuultovalkoinen säilyttää puun hengittä-
vyyden, korostaen kauniisti puun omaa kuviointia. Se jättää puun 
syyt näkyviin ja säilyttää näin puun luonnollisen ulkonäön.  Kuul-
tava valkoinen sisämaali soveltuu aiemmin lakatuille tai käsitte-
lemättömille puupinnoille kuivissa sisätiloissa. 
 
➤ toimitusjohtaja Kimmo Suomi, p. 0400 795 907 

Tasoitemassa Bostikilta
 
Bostik 1015 Dry Flow on sementtipohjainen pum-
pattava karkea tasoitemassa joka kuivuu normaalisti 
itsekuivuvilla ominaisuuksilla. Tuote on tarkoitettu 
käytettäväksi paksuina keroksina (10-100 mm). Se 
soveltuu hyvin sisätiloihin keraamisten laattojen tai uivan par-
ketin alustaksi asunnoissa, toimistoissa tms. Tuote on luontoa 
säästävä (M1), vesivahingon kestävä eikä sisällä kaseiiniä. 
 
➤ www.bostik.fi

Ramirent mukana  
green deal -sopimuksessa
 
Työkonealan green deal -sopimus on Teknisen 
Kauppa Liitto ry:n ja ympäristöministeriön solmima vapaaehtoi-
nen sopimus hiilidioksidipäästöjen vähentämisestä. Sopimuksen 
tarkoituksena on sitouttaa työkonealan yrityksiä etsimään keino-
ja päästöjen vähentämiseksi. Työkonealan puolesta sopimuksen 
allekirjoittanut Teknisen Kaupan Liitto kannustaa jäsenyrityksiä 
liittymään sopimukseen ja tuottaa tietoa täyssähkökäyttöisistä 
ja vähäpäästöisistä työkoneista markkinoille. 
Ramirent on allekirjoittanut green deal -sopimuksen ja osal-
listuu näin kestävän kehityksen tuottamiseen. Allekirjoitetun 
sopimuksen konkreettisina toimenpiteinä Ramirent sitoutuu 
kasvattamaan vuokrattavien sähkökäyttöisten pyöräkuormaajien 
ja vastapainotrukkien osuutta kalustossaan. Sähkökäyttöisten 
nostinten osalta tavoite on 90% osuus vuoteen 2025 mennessä. 

➤ www.ramirent.fi
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➤ Yritys: Saint Gobain Finland/Weber 
Oy, perustettu 1993
➤Weber oy: noin 650 työntekijää 13 
toimipaikassa Suomessa
➤ julkisivu- ja lattia- ja betonialan 
tuotteet 
➤ Saint Gobain Finland Oy liikevaihto 
2018 noin 220 miljoonaa euroa

Hanki seuraavan 
sukupolven langaton 
värilukija! 

Erittäin pieni työkalu 
mahtuu taskuusi ja 
on aina saatavilla.
Napauta, tallenna ja 
jaa värejä suoraan 
älypuhelimestasi. 

Lataa NCS Colourspin
 sovellus - jokaisesta 
lukemastasi väristä saat 
lähimmän NCS- koodin, 
CMYK, RGB ja L*a*b ja 
vaalennusarvot.

Hinta 99 € + alv
Tiedustelut Mervi Vatanen 

puh. 040-511 7430
mervi.vatanen@hakkuri.fi



&Q
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Kysymyksiä 
ja vastauksia 

Itsenäisyyspäivä ja vuodenvaihteen pyhät 
lähestyvät. Tuleeko työntekijälle maksaa 
erillisiä arkipyhäkorvauksia?

Kysymys on ajankohtainen. Maalausalalla on yhdistetty työajan lyhennysra-
ha- ja arkipyhäkorvausjärjestelmä. Jos ja kun maalausalan työehtosopimus 
tulee sovellettavaksi, maksetaan joka palkassa 7,7 %:n erillistä palkanosaa 
normaalin palkan päälle. Tämä sisältää paitsi pekkaspäivät, niin myös arkipy-
häkorvaukset. Näin ollen arkipyhiltä ei makseta erikseen arkipyhäkorvausta, 
vaan ne ovat palkattomia vapaita, koska tämä on korvattu jo vuoden aikana 
jokaisen palkan päälle maksettavana 7,7 %:n palkanosana.

Palkanosa maksetaan jokaisen säännöllisen palkanmaksun yhteydessä. 
Palkanosaa ei saa sisällyttää työntekijän aika-, urakka- tai palkkiopalkkaan ja 
se on eriteltävä palkkalaskelmassa.

Mikäli työntekijä puolestaan on työssä uudenvuodenpäivänä, loppiaisena, 
jouluaattona tai ensimmäisenä joulupäivänä maksetaan hänelle palkka kuten 
sunnuntaityöstä. Tällöin on maksettava siis normaali yhden päivän palkka ja 
lisäksi sunnuntaikorvaus (100 % työpäivän palkasta). Yhteensä näiltä vuo-
denvaihteeseen sijoittuvilta arkipyhiltä maksetaan siis 8+8h, jos työntekijä on 
kyseisen päivän töissä.

Poikkeuksena edelliseen on itsenäisyyspäivä, jonka palkanmaksusta on 
säädetty laissa itsenäisyyspäivän viettämisestä yleisenä juhla- ja vapaapäivänä 
(388/1937). 

Mikäli itsenäisyyspäivä osuu arkipäivälle, joka muutoin olisi työntekijän 
työpäivä, on itsenäisyyspäivän osalta maksettava täyttä työpäivää vastaava 
palkka poiketen kaikista muista arkipyhistä. Suurimmalle osalle työntekijöis-
tä perjantai 06.12.2019 on normaali työpäivä, jolloin kyse on palkallisesta 
vapaapäivästä. 

Laissa ei ole ohjeita siitä, miten ratkaistaan se, olisiko itsenäisyyspäivä 
muutoin ollut työpäivä. Ratkaistaessa sitä, olisiko kyseinen päivä ollut työ-
päivä vai ei, tarkastellaan sitä, millainen päivä oli ennen itsenäisyyspäivää ja 
millainen sen jälkeen. Lain asettama edellytys ”muuten olisi ollut työpäivä” 
täyttyy yleensä silloin, kun työntekijä on ollut työssä joko päivänä ennen itse-
näisyyspäivää tai päivänä sen jälkeen. 

Jos itsenäisyyspäivä osuu pyhäpäiväksi tai muutoin työntekijän vapaapäi-
väksi, ei palkkaa makseta. Esimerkiksi lomautettujen työntekijöiden kohdalla 
kyseinen päivä ei olisi ollut työpäivä, joten palkanmaksuvelvollisuutta ei ole. 
Toinen poikkeus on työsuhteen kesto, työsuhteen on tullut kestää 6 työpäi-
vää ennen itsenäisyyspäivää ja työsuhteen on jatkuttava edelleen itsenäisyys-
päivänä, jotta itsenäisyyspäivän palkka maksetaan.

Lain mukaan työntekijälle tulee maksaa itsenäisyyspäivän ajalta hänen 
täyttä työpäiväänsä vastaava palkka. Tällä tarkoitetaan sitä palkkaa, jonka 
hän olisi työssä ollessaan tänä päivänä ansainnut. Jos siis työntekijä tekee 
normaalia 8 h/päivä työviikkoa, maksetaan työntekijälle palkka kahdeksan 
tunnin ajalta. 

Jos työntekijä on töissä itsenäisyyspäivän, maksetaan hänelle palkka ku-
ten sunnuntaityöstä, eli 100 % korotettu palkka. Tällöin on maksettava siis 
normaali yhden päivän palkka ja lisäksi sunnuntaikorvaus (100 % työpäivän 
palkasta). Yhteensä itsenäisyyspäivältä maksetaan siis 8+8h, jos työntekijä on 
kyseisen päivän töissä.

Marjo Hiltunen ja lauri aine

Onko jotain estettä sille, että 
työntekijän pyynnöstä hän ei pidä 
ansaitsemiaan lomia (talvilomaa), 
vaan se kuitataan pidetyksi 
maksamalla ne rahana?
 
On este. Työnantajan tulee vuosilomalain mukaan huolehtia, 
että työntekijä pitää ansaitsemansa vuosilomat. Edes työntekijän 
omasta tahdosta ei siis vuosilomaa voida maksaa rahana ilman, 
että lomat ennemmin tai myöhemmin pidetään. Määräys on 
tämän osalta pakottava, eikä työntekijän aloite tai suostumus 
muuta asiaa. Mikäli työntekijä ei halua pitää talvilomaa, voidaan 
se kuitenkin sopia säästettäväksi, mutta sitä ei voida ”maksaa 
pois” muutoin kuin silloin, kun työsuhde päättyy.

Työntekijä on koko viikon sairaslomalla 
ja siihen sisältyy itsenäisyyspäivä. 
Miten itsenäisyyspäivältä maksetaan 
palkka?
Palkka maksetaan tässä tapauksessa sairasajanpalkkana. Eli jos 
itsenäisyyspäivä osuu sairasloman keskelle niin palkka mak-
setaan normaalina sairasajanpalkkana, eli itsenäisyyspäivä 
käyttäytyy normaalina sairaslomapäivänä. Maalausalan työeh-
tosopimuksessa asia on vielä erikseen selvennetty niin, että jos 
työntekijällä ei ole oikeutta sairautensa vuoksi itsenäisyyspäivän 
palkkaan, maksetaan hänelle siltä päivältä palkkaa sairausajan 
palkkamääräysten mukaisesti (TES 13.3 §, s. 16).

Tilanne on toinen, jos itsenäisyyspäivä osuu lauantaille tai 
sunnuntaille tai jos työntekijä tekee osa-aikaista työtä. Itsenäi-
syyspäivän osuessa lauantaille tai sunnuntaille, työntekijälle 
ei makseta sairausajanpalkkaa, sillä tämä ei olisi ollut hänelle 
normaali työpäivä. Jos työntekijä puolestaan tekee töitä osa-
aikaisesti työskennellen esimerkiksi vain parillisilla viikoilla ja 
itsenäisyyspäivä osuu viikolle 49, niin ei hänelle myöskään mak-
seta palkkaa, vaikka hän sairastuisi tuona päivänä, sillä itsenäi-
syyspäivä ei olisi ollut työntekijä normaali työpäivä.

Molemmat vanhemmat ovat samalla 
työnantajalla töissä. Maksetaanko molemmille 
vanhemmista korvaus, jos toinen on ensiksi 
ollut neljä päivää hoitamassa lasta ja toinen 
jää sen jälkeen hoitamaan häntä?

Ei, sillä saman sairastumisen johdosta korvaus maksetaan vain toiselle 
vanhemmista. Vain ensimmäiseksi lasta hoitamaan jääneelle vanhemmalle 
maksetaan sairasajanpalkkaa koskevien määräysten mukaisesti korvaus alle 
10-vuotiaan lapsen hoidon järjestämiseksi tai hoitamiseksi välttämättömäs-
tä lyhyestä tilapäisestä poissaolosta lapsen sairastuessa äkillisesti, jos kaikki 
työehtosopimuksessa asetetut edellytykset täyttyvät.
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linjauksia
V

iime aikoina korkeimmasta oikeu-
desta on tullut kaksi mielenkiin-
toisia työoikeudellisia ratkaisua, 
jotka liittyvät työsopimuksen 
päättämiseen liittyvään sopimi-
seen sekä irtisanomiseen liittyvän 

kuulemisvelvollisuuden täyttämiseen. 
Korkeimman oikeuden ratkaisut ovat 

ennakkopäätöksiä, joita annetaan sellaisis-
ta kysymyksistä, joihin laki ei anna selvää 
vastausta. Ennakkopäätösten avulla annetaan 
alemmille tuomioistuimille ohjeita siitä, 
miten vastaavat tapaukset tulisi tulevaisuudes-
sa ratkaista. Näin toimimalla pyritään myös 
varmistamaan se, että tuomioistuimet ympäri 
Suomen soveltavat lakia yhdenmukaisesti. 
Ratkaisuissa ei ollut kyse maalaus- tai raken-
nusalan työsuhteista, mutta ne soveltuvat ja 
ohjaavat kaikkia aloja sellaisenaan.

KKO 2019:76 - Työsopimuksen 
päättämistä koskeva sopimus 

Tapaus KKO 2019:76 liittyy työsuhteen päät-
tämistä koskevan sopimuksen pätevyyteen. 
Tapauksessa työntekijä oli sähköpostitse 
kutsuttu tapaamiseen, jonka tarkoituksena 
oli sopia työsuhteen päättämisestä yhteisellä 
sopimuksella. Tapaamisen sisältöä tai osallis-
tujia ei kuitenkaan kerrottu työntekijälle etu-
käteen, eikä hänellä näin ollen ollut mahdol-
lisuutta varautua tapaamiseen tai pyytää sinne 
mukaansa avustajaa. 

Tapaamisessa työnantaja oli tarjonnut 
työntekijälle kaksi vaihtoehtoa; allekirjoittaa 
sopimus, jonka mukaan työntekijä irtisanou-
tuu itse työsuhteestaan saaden samalla hyvät 
suositukset tai niin sanottu exit-menettely, jos-
sa työntekijää olisi varoitettu ja myöhemmin 
irtisanottu, mikäli työntekijän suoriutumises-
sa ei olisi tapahtunut muutosta. Neuvottelut 
kestivät kaksi tuntia, minkä aikana työntekijä 
oli pyytänyt tauon ja soittanut sisarensa puoli-
solle sekä esimiehelleen. 

Neuvotteluiden päätteeksi työntekijä alle-
kirjoitti irtisanoutumista koskevan sopimuk-
sen, jonka mukaan työntekijälle maksettiin 
yhden kuukauden irtisanomisajan palkka sekä 
niin sanottuna sopimusrahana neljän kuu-
kauden palkkaa vastaava määrä. Noin parin 
viikon päästä sopimuksen allekirjoittamisen 
jälkeen työntekijä oli kuitenkin lähettänyt 
työnantajalle kirjeen, jossa hän oli riitauttanut 
työsuhteen päättymisen vedoten siihen, että 
hän oli allekirjoittanut sopimuksen painostet-
tuna ja uhattuna.

Tapaus on monessa mielessä hyvin mielen-
kiintoinen. Ensinnäkin työsuhteen päättämi-
nen yhteisellä sopimuksella ei ole mitenkään 
poikkeuksellista tai erityisen harvinaista. Toi-
seksi työsopimuslaissa ei ole asiasta säännök-
siä, eikä asiasta ole säännelty missään työeh-
tosopimuksessa. Kolmanneksi eri oikeusasteet 
päätyivät asiassa eri lopputuloksiin käräjäoi-

keuden ja hovioikeuden antaen painoarvon 
sopimuksen sitovuudelle.

Korkein oikeus lähti kuitenkin arvioimaan 
osapuolten välistä sopimusta yleisen oikeus-
toimilain säännösten perusteella. Arvioitavak-
si tuli siten kysymys siitä, oliko kyseinen oike-
ustoimi (=osapuolten välinen sopimus) tehty 
ns. pätevästi vai oliko sopimus tehty sellaisissa 
olosuhteissa, että niistä tietoisen olisi kunnian 
vastaista ja arvotonta vedota sopimukseen. 

Korkein oikeus ratkaisi asian työntekijän 
eduksi. Korkein oikeus arvioi sopimuksen 
pätevyyttä oikeustoimilain 33 §:n perusteella, 
jonka mukaan oikeustoimi on pätemätön, jos 
se on tehty sellaisissa olosuhteissa, että niistä 
tietoisen olisi kunnian vastaista ja arvotonta 
vedota oikeustoimeen, ja sen, johon oike-
ustoimi on kohdistettu, täytyy olettaa niistä 
tienneen. Korkeimman oikeuden mukaan 
työsuhteen oli siten katsottava päättyneen 
työnantajan toimesta ilman, että työnantajalla 
oli ollut irtisanomisperustetta. Näistä syistä 
johtuen KKO velvoitti työnantajan korvaa-
maan työntekijälle saamatta jääneen irtisano-
misajanpalkan sekä työsuhteen perusteetto-
masta päättämisestä johtuvana korvauksena 
12 kuukauden palkkaa vastaaman määrän. 

Mitkä olivat sitten ne keskeiset perusteet, 
joilla KKO päätyi ratkaisuunsa? Tuomioistuin 
painotti ratkaisussaan erityisesti tilanteen 
yllättävyyttä työntekijän kannalta ja hänelle 
annettua lyhyttä harkinta-aikaa. Työntekijälle 
ei korkeimman oikeuden mukaan ollut an-
nettu riittävästi aikaa tutustua sopimukseen ja 
arvioida sen vaikutuksia. Lisäksi työntekijällä 
ei ollut ollut mahdollisuutta käyttää avustajaa, 
sillä hän ei ollut tiennyt, että tapaamisessa 
tullaan käsittelemään työsuhteen päättämistä. 
Sopimus oli lisäksi työnantajan valmiiksi laa-
tima, vaikka sitä hieman muokattiin lomakor-
vausten osalta neuvotteluiden yhteydessä. 

Arviointia: Käräjäoikeuden ja hovioikeuden 
päätyminen vastakkaiseen lopputulokseen 
osoittaa hyvin, että tapausta olisi ollut mah-
dollista arvioida myös sopimusten sitovuutta 
korostamalla. Korkeimman oikeuden ratkaisu 
on kuitenkin ennakkotapaus eli työantajien 
on syytä pitää korkeimman oikeuden linja-
ukset jatkossa mielessä. Tapaus ei tarkoita, 
etteikö työsuhteita voisi jatkossakin päättää 
sopimalla asiasta yhteisellä sopimuksella, 
mutta sopimuksenteko-olosuhteisiin on syytä 
kiinnittää enemmän huomiota. Mikäli aloite 
sopimiseen tulee työnantajan puolelta, on 
tapaamisesta ja sen sisällöstä syytä ilmoittaa 
työntekijälle etukäteen ja antaa näin ollen 
työntekijälle aito harkinta-aika. Myös mahdol-
lisuudesta avustajan käyttämiseen on syytä 
muistuttaa. 

Tapauksessa KKO ei ota kantaa siihen, 
kuinka paljon aikaisemmin työntekijälle 
tulee asiasta ilmoittaa, tai mitä on pidettävä 
kohtuullisena harkinta-aikana. Suosittelen 
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Jukka koivisto 
toimitusJohtaJa 

lakimies 
PintaurakoitsiJat ry

linjauksia
jäsenistöä käyttämään asiassa maalaisjärkeä ja 
antamaan aito ja reilu harkinta-aika, joka on 
syytä laskea päivissä tuntien sijaan. Sinällään 
työsuhteen päättäminen sopimalla on mo-
lempien osapuolten kannalta järkevää myös 
jatkossa, sillä asianmukaisesti menettelemällä 
se johtaa yleensä molempien kannalta hyvään 
lopputulokseen ja sillä vältetään turhat jälki-
käteiset riidat.

KKO 2019:77 - Irtisanominen  
kohtuullisen ajan kuluttua  
irtisanomisperusteesta

Ratkaisussa KKO 2019:77 korkein oikeus otti 
välillisesti kantaa kuulemisvelvoitteen vaiku-
tuksiin ja varsinkin irtisanomisen toimittami-
sessa noudatettavaan kohtuulliseen aikaan. 
Tapauksessa oli kyse siitä, että työnantaja oli 
irtisanonut työtekijän työsuhteen vasta kol-
men ja puolen kuukauden kuluttua irtisano-
misperusteen ilmenemisen jälkeen. 

Pitkä irtisanomisperusteen ilmenemisen 
ja varsinaisen irtisanomisen toimittamisen 
välinen aika oli kuitenkin johtunut siitä, että 
työntekijää ei oltu pystytty kuulemaan työnte-
kijän sairaudesta johtuen. Työntekijä olikin ni-
menomaisesti pyytänyt kuulemisen siirtämistä 
kahteen otteeseen vedoten siihen, että hän ei 
ollut ollut henkisesti sellaisessa tilassa, että 
olisi kyennyt osallistumaan tilaisuuteen. Myös 
työterveyslääkäri oli suositellut kuulemisti-
laisuuden siirtämistä samoista syistä johtuen. 
Vastaavan suosituksen oli myös antanut yrityk-
sen luottamusmies. Työnantaja oli toiminut 
työntekijän pyynnön ja edellä mainittujen 
suositusten mukaisesti ja siirtänyt kuulemisti-
laisuutta kahteen otteeseen. Lopulta sairauden 
pitkittyessä työnantaja ei ollut enää kolmatta 
kertaa siirtänyt kuulemistilaisuutta ja toimitti 
irtisanomisen.

Työntekijä vetosi käräjäoikeuteen nosta-
massaan kanteessaan muiden perusteiden 
ohella siihen, että irtisanomista ei olisi toimi-
tettu työsopimuslain edellyttämässä kohtuulli-
sessa ajassa irtisanomisperusteen ilmenemisen 
jälkeen. Työnantaja puolestaan katsoi, ettei se 
ollut missään vaiheessa luopunut vetoamasta 
irtisanomisperusteisiin eikä työntekijä ollut 
voinut saada tällaista käsitystä, vaikka kuule-
mistilaisuuksia olikin siirretty. Siirrot olivat 
johtuneet riidattomasti työntekijän pyynnöstä.

Käräjäoikeus katsoi ratkaisussaan, että 
työnantajalla oli työsopimuslaissa tarkoitettu 
asiallinen ja painava syy työntekijän työsuh-
teen päättämiselle ja myös työntekijän väite 
siitä, että irtisanomista ei toimitettu kohtuul-
lisessa ajassa irtisanomisperusteen ilmene-
misestä oli käräjäoikeuden mukaan perustee-
ton. Käräjäoikeus totesi nimenomaisesti, että 
kuulemista koskeva työsopimuslain säännös 
oli säädetty työntekijän suojaksi, eikä työnan-
taja voinut menettää irtisanomisoikeutta sillä 
perusteella, että se varaa työntekijälle tämän 

mahdollisuuden työntekijän esittämästä pe-
rustellusta syystä.

Työntekijä valitti ratkaisusta hovioikeuteen, 
joka ei myöntänyt työntekijälle jatkokäsitte-
lylupaa. Juttu meni kuitenkin mielenkiintoi-
seksi, kun työntekijä valitti hovin kielteisestä 
jatkolupapäätöksestä korkeimpaan oikeuteen. 
Yllättäen korkein oikeus otti asian käsiteltä-
väksi ja käsitteli ratkaisussaan sitä, että olisiko 
hovioikeuden tullut myöntää työntekijälle 
jatkokäsittelylupa. 

KKO katsoi ratkaisussaan, että käräjäoi-
keuden ratkaisun oikeellisuutta on ilmennyt 
aihetta epäillä siltä osin, kuin irtisanominen 
on katsottu tapahtuneen kohtuullisessa ajassa 
ja asia päätti palauttaa asian hovioikeuteen. 
Korkein oikeus ei siten ratkaissut juttua sisäl-
löllisesti, vaan päätös käsitti hovioikeuden 
päätöksen kumoamisen ja jutun palautta-
misen hovioikeuteen. Kuten alla tarkemmin 
todetaan, otti KKO arvioinnissa välillisesti kui-
tenkin myös kantaa itse asiakysymykseen, eli 
siihen, mitä on pidettävä kohtuullisena aikana 
irtisanomisen toimittamisessa ja miten työnte-
kijän pyyntö lykkäämisestä vaikuttaa tähän.

Arviointia: Tapaus on monessakin suhteessa 
poikkeuksellinen. Käräjäoikeus ratkaisee jutun 
työantajan eduksi ja hovioikeus ei anna edes 
jatkokäsittelylupaa. Korkein oikeus antaa, 
mutta ei varsinaisesti ratkaise juttua ottaen 
kuitenkin kantaa asiakysymykseen. Kysymys 
on kuitenkin periaatteellisesti tärkeä ja tässä 
mielessä valitusluvan myöntäminen on perus-
teltua.

Joka tapauksessa työsopimuslain 9 luku 
sisältää menettelytapasäännökset irtisanomi-
seen liittyen ja ne toimivat ratkaisun perustee-
na tässä tapauksessa. Työsopimuslain 9 luvun 
1 §:n mukaan työnantajan tulee toimittaa työ-
sopimuksen irtisanominen kohtuullisen ajan 
kuluessa siitä, kun työnantaja sai tiedon työn-
tekijän henkilöön liittyvästä irtisanomisperus-
teesta. Työsopimuslain 9 luvun 2 §:n mukaan 
työnantajan on varattava työntekijälle tilaisuus 
tulla kuulluksi ennen kuin irtisanoo tämän 
sopimuksen henkilökohtaisella perusteella.

Korkeimman oikeuden mukaan kohtuul-
linen aika tulee arvioida tapauskohtaisesti. 
KKO toteaa, että vaikka työnantajalla tulee 
olla vähintään muutama viikko harkinta-aikaa 
arvioida, onko irtisanomiselle riittävät perus-
teet, niin työntekijän kannalta ei ole kohtuul-
lista vedota kuukausia aiemmin työnantajan 
tietoon tulleeseen irtisanomisperusteeseen.  
Tapaukseen liittyvässä aikaisemmassa oikeus-
käytännössä on katsottu, että alle kahden 
kuukauden viimeisimmän irtisanomispe-
rusteen tietoon tulemisen jälkeen toimitettu 
irtisanominen oli tehty liian myöhään, vaikka 
työntekijä oli ollut välillä sairaslomalla ja hoi-
dettavana hoitolaitoksessa alkoholiongelman 
vuoksi. 

Korkeimman oikeuden perusteluista il-

menee silloin tällöin maalausalallakin esille 
tuleva käytännön ongelma työntekijän henki-
lökohtaisella perusteella tapahtuvan irtisano-
misen ja siihen liittyvän kuulemisen kannalta. 
Työntekijä on sairaslomalla ja kuuleminen 
viivästyy sen vuoksi. Sairaus voi kestää joissain 
tilanteissa kauankin, jolloin aktualisoituu 
kysymys siitä, onko irtisanominen tapahtunut 
työsopimuslain edellyttämällä tavalla kohtuul-
lisessa ajassa. Korkeimman oikeuden ratkai-
sun perusteluista on mahdollista päätellä, että 
tässäkin tapauksessa kohtuullinen aika KKO:n 
näkemyksen mukaan kulunut umpeen, vaikka 
viivästys johtui puhtaasti työntekijän sairas-
lomasta ja vaikka työnantaja oli aktiivisesti 
pyrkinyt varaamaan tälle tilaisuuden tulla 
kuulluksi. 

Ratkaisu tuntuu äkkiseltään työnantajan 
kannalta epäoikeudenmukaiselta, sillä työnan-
taja on viivyttänyt irtisanomisen toimittami-
sesta vain työntekijän sairaudesta ja nimen-
omaisesta pyynnöstä johtuen. Tämän kaltaiset 
tilanteet ovatkin vaikeita ja sisältävät riskin 
työnantajan kannalta. Korkeimman oikeuden 
ratkaisu huomioiden suosittelen jäsenistöä 
toimimaan vastaavissa tilanteissa ripeästi. Jos 
työntekijä jutussa kuvatulla tavalla aina vain 
lykkää kuulemistilaisuutta sairauden vuoksi, 
on työntekijä velvoitettava tulemaan paikalle, 
vaikka asiamiehen edustamana. Muutoin on 
vaarana, että työnantaja menettää oikeutensa 
vedota irtisanomisperusteeseen, kun irtisano-
misperusteena olevasta tapahtuman ja itse irti-
sanomisen välillä on kulunut liian pitkä aika. 

Toisaalta työsopimuslain 9 luvun 2 § aset-
taa työnantajalle vain velvollisuuden varata 
tilaisuus tulla kuulluksi. Neuvotteluvelvolli-
suutta pykälä ei työnantajalle aseta. Työnanta-
jan kannattaakin huomioida, että työnantaja 
ei riko kuulemisvelvollisuuttaan tilanteessa, 
jossa työntekijä vain jättää tulematta kuule-
mistilaisuuteen, kunhan työntekijällä on ollut 
aito mahdollisuus tähän osallistua. 

Loppuyhteenvetona voidaan todeta, että 
normaalitilanteessa irtisanominen on syytä 
tehdä ilman turhaa viivytystä perusteen tultua 
työnantajan tietoon. Jutussa ei otettu kantaa 
ennen irtisanomista annettuihin varoituksiin, 
mutta tilanne ei näiden osalta ole muuttunut 
– kirjallinen varoitus on edelleen edellytykse-
nä henkilökohtaisilla perusteilla tapahtuvissa 
irtisanomissa. Kumpikin näistä tulisi antaa 
kohtuullisessa ajassa perusteen tultua työnan-
tajan tietoon. Samasta yksittäisestä rikkeestä 
voi kuitenkin seurata vain toinen näistä eli 
samasta yksittäisestä rikkeestä ei voi varoittaa 
ja tämän jälkeen lisäksi irtisanoa. Epäselvissä 
tilanteissa liiton lakineuvonta auttaa välttä-
mään turhat riskit.
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Suunnittelija

Toimitusjohtaja Tarmo Sipola ja 
suunnittelija Jarmo Sartanen.
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Suunnittelija

Suunnittelija/valvoja Jarmo Sartanen
 
➤ Yritys: Asiantuntijamestarit Oy
➤ neljä työntekijää
➤ kiinteistöjen korjaukseen ja pintakäsittelyyn liittyvät 
suunnitelmat sekä valvontatyöt
➤ liikevaihto vuonna 2018 227 000 euroa

”
Olen työskennellyt Asiantuntijames-
tareissa suunnittelijana ja valvojana 
vuodesta 1991 lähtien. Yrityksemme 
tekee suunnitelmia ja työselostuksia 
erilaisiin pintakäsittelytöihin sisällä 
ja ulkona, esimerkiksi maalautamme 

vesikattoja, ikkunoita tai vaikka porrashuoneita 
ja tietenkin julkisivuja.

Lähes koko työurani 1960-luvun lopulta läh-
tien olen toiminut maalialalla, esimerkiksi Tek-
noksella olin mukana tuotekehitystoiminnassa. 

Työpäiväni kuluvat toimistolla ja paljon myös 
työmailla. Parhaillaan on suunnittelupöydällä 
kahden vuonna 1952 Olympiakylään rakenne-
tun kerrostalon julkisivujen uudelleenrappauk-
sen ja parvekkeiden kunnostuksen suunnittelu. 
Aamulla taas kävin Gumbölen kartanossa, jossa 
on työn alla pääsisäänkäynnin ja sen yläpuolisen 
parvekkeen entistämistyö.

Suunnittelutyö käynnistyy tilauksesta. Usein 
se on asunto-osakeyhtiöltä, jonka isännöitsijä 
pyytää tarjouksen jostakin suunnittelu- tai val-
vontatyöstä. Käyn paikan päällä, ja jos kohde on 
meille soveltuva, niin teen suunnitelman ja esit-
telen sen tilaajalle. Kun suunnitelma on hyväk-
sytty, kilpailutetaan työ osaavilla urakoitsijoilla. 

Tarjoukset palautuvat tilaajalle ja neuvottelut 
käynnistyvät yhden tai muutaman urakoitsijan 
kanssa. Sitten urakoitsija valikoituu. Urakkaneu-
votteluissa tulee urakoitsijoilta usein ehdotuk-
sia siitä, miten jokin työvaihe voitaisiin tehdä 
jotenkin paremmin tai kätevämmin kuin mitä 
suunnitelmaan olen kirjannut. Toki sellaisia eh-
dotuksia kuunnellaan.

Kun suunnitelma on yksiselitteinen ja yksi-
tyiskohtainen, niin toteutuksessa ei pitäisi tulla 
ongelmia, mutta jos niitä kuitenkin tulee, niin 
sitten istutaan alas ratkomaan asiaa. Aikataulu-
ongelmat ovat yleisiä. On parasta, että urakoitsi-
ja määrää työjärjestyksen, siten siitä tulee toimi-
va. Laatuongelmia ei sitä vastoin tule, sillä laatu 
on määritelty tarjousasiakirjoissa. 

Ongelmat eivät ole koskaan ylipääsemättö-
miä. Syntipukkeja ei kannata etsiä, vaan keskit-
tyä siihen, miten tilanne saadaan korjattua. Jos 
on päässyt käymään jokin virhe, niin annan oh-
jeet siitä, miten asia korjataan ja kerron milloin 
tulen tarkistamaan asian. En jää kuuntelemaan 
selityksiä, vaan lähden pois ja tulen sovitusti 
takaisin. Työmaakieli voi olla kovaa, mutta jo-
kainen työmaakokous päättyy kättelyyn.

Mikään pompottelu ei ole hyväksyttävää, 

mutta se mikä on sovittu, niin pitää. Hyvä val-
voja ansaitsee palkkansa. Kannattaa pyöriä itse 
työmaalla, niin isot virheet saadaan ehkäistyä.

Aina en kyllä saa sellaista lopputulosta kuin 
haluan. Esimerkiksi Liisankadulla ajaessani 
joudun kääntämään erään talon kohdalla pääni 
poispäin. Kyseisen talon julkisivusta tuli kirjava, 
koska remontin aikana oli jatkuvasti niin huono 
sää. Julkisivu olisi kyllä tehty uudestaan, mutta 
urakoitsija lupasi taloyhtiölle niin ison hyvityk-
sen, että yhtiö valitsi sen. Valvojan yli voidaan 
siis kävellä!

Olen saanut olla mukana tekemässä Suomen 
hienoimpia kohteita kuten Suomen pankkia, 
Kansalliskirjastoa, Suurkirkkoa sekä kymmeniä 
ja kymmeniä tavallisia asuntoyhtiöitä. Olen 
ollut laatimassa myös uusien talojen, kuten 
Sanomatalon ja Mäntyniemen maalaustyöselos-
tuksia. Vanhat talot ovat mielenkiintoisempia, 
koska niistä pitää oivaltaa se juju, miten niitä 
pitää käsitellä.

Meidän alalla uutuudet ovat usein huonoja. 
Mielessäni on valokuva, joka esittää Reposaaren 
raittiusseuraa matkalla Helsingissä 1910-luvulla. 
Kuvan taustalla näkyy, kun Suurkirkon pylväi-
tä paikataan. Vanhojen rakennusten kohdalla 
kaikki toistuu, niitä kunnostetaan yhä uudelleen 
samoilla kalkkilaasteilla ja perinnemaaleilla. 
Olen oppinut kunnioittamaan työssäni aidosti 
vanhoja menetelmiä ja tykötarpeita.

Tosin voi olla myös niin, että se mikä on en-
nen ollut hyvää ja käytössä, ei tänä päivänä tulisi 
kysymykseenkään. On myös sellaisia perinne-
maaleja, jotka sisältävät nykyisin myrkyllisiksi 
määriteltyjä ainesosia, kuten vaikkapa sinkki-
valkois- lyijyvalkois-pohjaisia yhdisteitä, mutta 
luonnonmukaiset perinnemaalit, kuten kalkki-
maalit, ovat hienoja.

Yksi asia, mikä nykyään on toisin kuin työ-
urani alkuaikoina, on se, että työmaakieli ei ole 
enää suomi. Silloin saa vähän käyttää mieliku-
vitusta, että viestit menevät varmasti perille. Esi-
merkiksi eräällä työmaalla kirjoitutin venäjäksi 
maalipurkin kanteen, että mitä sillä maalataan.  

Yhteisen kielen puute voi johtaa ongelmiin, 
mutta kyllä kulttuurierot näkyvät jo ihan suoma-
laistenkin keskuudessa. Esimerkiksi Uspenskin 
katedraalia maalaamassa oli tunnettu koris-
temaalarinainen ja nainenhan ei saisi mennä 
ortodoksisen uskonnon oppien mukaan alttarin 
taakse. Naiselle oli hankittava piispan lupa, jotta 
hän pystyi tekemään työnsä!

vanhojen talojen  
jujua etsimässä

teksti taru berndtson kuva laura oja
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Homeen- ja lahonestoaineet

Julkisivutuotteet

Maalit
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H
AK

EM
IS

TO

Maalausalan työvälineet

Liimat

Tasoitteet

Lattiat
Huollot Maal

ari
leh

ti

Väri
&Pinta

... a
lan

 as
iall

a jo
  

101 vuoden aja
n !

42 VÄRI JA PINTA



Nostolavat, rakennushissit, rakennustelineet ja riipputelineet

Suojaustarvikkeet
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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   
 
https://hakkuri.fi/

Värinlukijat, värikartat, värijärjestelmät
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LATTIAN- JA SEINÄNPÄÄLLYSTELIITTO RY.  www.lattia.net
Eteläranta 10, 00130 Helsinki Puhelin 09 1299 262
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ETELÄ-SUOMEN LÄÄNI

AK-LATTIAT OY
0400 462 959 
Ennekuja 1, 02270 Espoo
www.ak-lattiat.fi 

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

HEIKKINEN YHTIÖT OY
020 7280 780 
Koivuhaantie 21, 01510 Vantaa
etunimi.sukunimi@heikkinen.fi 
www.heikkinen.fi

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

LAHDEN LATTIA- JA SEINÄNPÄÄLLYSTE OY
010 422 6880 
Vieterikatu 6, 15700 Lahti 
vesa.kinnunen@llsp.net 
www.llsp.net

LATTIAKOLMIO OY
050 328 5570
Lirokuja 4, 00940 Helsinki
info@lattiakolmio.fi
www.lattiakolmio.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

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

PÄIJÄT-HÄMEEN LAATULAATOITUS OY 
0400 99 344
Rekolankatu 15, 15150 Lahti
info@laatulaatoitus.fi
www.laatulaatoitus.fi

PÄÄLLYSTEKOLMIO OY 
040 724 3647 
Vantaanrinne 14 c/o 4 
01730 Vantaa

SEPPO FINNILÄ OY 
0400 474 315, 040 7345 795 
Äijänkalliontie 7, 12310 Ryttylä
finnila.seppo@kolumbus.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

AHMA-LATTIAT OY
050 911 0686
Sysmäläntie 1 as. 34, 40530 Jyväskylä
janne.katka@ahmalattiat.fi 
www.ahmalattiat.fi

HEIKKINEN YHTIÖT OY
020 7280 780
Hyllilänkatu 14, 33730 Tampere
etunimi.sukunimi@heikkinen.fi
www.heikkinen.fi

LAKEUDEN LATTIA OY 
010 279 36000 
Rengastie 23, 60120 Seinäjoki 
jim.rautiainen@lakeudenlattia.fi
www.lakeudenlattia.fi

LAATTATYÖ WIKMAN OY
0500 862 933 
Vihnuskallionkatu 16, 37150 Nokia
laattatyo.wikman@yritys.inet.fi 

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 SKANDIA LATTIA – GOLV AB
040 565 1613
Rinnakkaistie 31 B 1, 65350 Vaasa 
jukka.kanerva@skandialattia-golv.fi
www.skandialattia-golv.fi

TAMMER-LATTIAT OY
0400 700925 
Haikanvuori 1, 33960 Tampere  
tammer-lattiat@tammer-lattiat.fi
www.tammer-lattia.fi

TAMPEREEN LATTIAMESTARIT OY
040 504 9129
Aarporankatu 15 B, 33840 Tampere
jorma.agren@lattiamestarit.fi
www.lattiamestarit.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

OY VILLEN PARKETTI – VILLES PARKETT AB
010 2291 770
Asemakatu 39, 65100 Vaasa
myynti@villenparketti.fi
www.villenparketti.fi 

ITÄ-SUOMEN LÄÄNI

HEIKKINEN YHTIÖT OY 
020 7280 780 
Linjakuja 4, 80140 Joensuu 
etunimi.sukunimi@heikkinen.fi
www.heikkinenyhtiot.fi

KALLAN PARKETTI OY
044 304 3532
Oppipojankuja 4 LT 2, 70780 Kuopio
info@kallanparketti.fi
www.kallanparketti.fi

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

MATNUR OY
08 8700 700 
Tyrnäväntie 12, 90400 Oulu 
tapani.niskanen@mattonurminen.fi
www.mattonurminen.fi

RK-LATTIAT OY
08 815 0150 
Veistämötie 8, 90620 Oulu  
www.rk-lattiat.fi

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
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Teollisuusjäsenet

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.forbo-flooring.fi 

Gerflor Oy
Rekolanpohjankatu 3, 15300 Lahti 
puh. 010 617 5150 fax 010 617 5152
etunimi.sukunimi@gerflor.fi    www.gerflor.fi 

Upofloor Oy  
Puh. 020 740 9600
www.kareliaparketti.fi
www.upofloor.fi

Kährs Oy   
Bertel Jungin aukio 1
02600 Espoo
Puh. 020 740 9300
www.kahrs.com/fi-fi/

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 

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

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
Perintökuja 8, 01510 Vantaa
puh. 09 8545 130
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 449 383
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

Oy Orient-Occident LTD 
Ruukinkuja 2, 02330 Espoo 
puh. 09 260 660  
kari.suonpaa@orientoccident.fi  www.orientoccident.fi

Pukkila Oy Ab 
Sarkamaantie 12, 21280 Raisio
puh. 0207 219 600
info@pukkila.com
www.pukkila.com

Väritukku Oy
PL 400, 01621 Vantaa 
Petikontie 20, sisäpiha 2. krs, 01720 Vantaa 
puh.  09 849 141 
varitukku@varisilma.fi
www.varisilma.fi
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Etelä-Suomen Pintaurakoitsija yhdistys 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 
 
TASOITE JA MAALAUS VIROLAINEN OY 
03 435 4547 
Iidankalliontie 58 
30100 Forssa 

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

AK-PINTAKÄSITTELY OY                    
0400 473 410
ak-pintakasittely@kolumbus.fi

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

ENTISÖINTI ATHENE OY 
0500 603 309
spede@kipsi.fi 
www.kipsi.fi

HELSINGIN ASIANTUNTIJAMAALAUS OY
044 551 2348
toimisto@asiantuntijamaalaus.fi
www.asiantuntijamaalaus.fi

HM-MAALAUSPALVELU KY 
0400 414 891
matti.hovi@elisanet.fi                        
www.maalauspalvelu.net

JUNOLAINEN EA 
050 409 2400
junolainen.ea@gmail.com

JUSPEK OY
050 323 2532
juha.vierimaa@juspek.fi
www.juspek.fi

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

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

LAINISALO RAKENNUSMAALAUS OY                  
020 776 9621
erkki.harakka@lainisalo.fi   
www.lainisalorakennusmaalaus.fi

LIEHUNEN OY 
09 638 458
info@liehunen.fi 
www.liehunen.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

MAALAAMO PAULI HIETANEN OY
0400 702 179
matti@mph.fi
www.mph.fi

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

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

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

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

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

MAALAUSLIIKE TAPIO LILJA KY 
0400 470 373
liljat@dnainternet.net
                                                                   
MAALAUSLIIKE VILÉN & SYRJÄNEN OY              
010 271 6010
etunimi.sukunimi@maalausliikevs.fi    
www.maalausliikevs.fi 

NETAMA OY
040 582 29811
sami@netama.fi
www.netama.fi

NURMINEN WORKS OY 
09 728 8570
heikki.nurminen@nworks.fi    
etunimi.sukunimi@nworks.fi
www.nworks.fi

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

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

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

PENTTI MÄHÖNEN OY 
0400 826 246 
info@penttimahonen.fi 
www.penttimahonen.fi

RA-URAKOINTI OY 
09 350 9590
rauno.asplund@ra-urakointi.fi

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

RESTAUROINTIMAALAUS NYKÄNEN OY
040 822 5095
posti@restaurointimaalaus.fi
www.restaurointimaalaus.fi

SORCOLOR OY
044 350 3929
info@sorcolor.fi
www.sorcolor.fi

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

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

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

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

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

ASENNUS K. MIETTINEN TMI
0400 541 523
kari.miettinen@asennuskmiettinen.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

MAALAAMO VERNISSA KY 
050 533 3764
mruotsa@dnainternet.net              
www.maalaamovernissa.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 
 
MAALAUSLIIKE KARTTUNEN OY 
017 363 1723
info@maalausliikekarttunen.fi 
www.maalausliikekarttunen.fi 

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

MAALAUSLIIKE P. VIILIÄINEN OY                         
050 313 2931
pentti@viiliainen.com                                   
www.viiliainen.com

PINTAURAKOITSIJAT RY   www.pintaurakoitsijat.fi 
Eteläranta 10, 00130 Helsinki  Puhelin 050 3000 902  etunimi.sukunimi@pintaurakoitsijat.fi 
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MAALAUSLIIKE POJAT OY 
050 323 4782
pojat.oy@gmail.com

PINNOITUS-PEKKA OY                                         
040 484 5836              
janne.lentz@pinnoituspekka.fi
teemu.kumpulainen@pinnoituspekka.fi
www.pinnoituspekka.fi

PINTAKÄSITTELY VEKANNE OY 
044 973 2661
veli-matti.elo@vekanne.fi 
www.vekanne.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
               
REMONTECH
044 306 8549                                                      
tonipulkkinen3@hotmail.com

TASOITE JA RAPPAUS PETRI RÄSÄNEN OY        
041 448 3011 
posti@tasoitejarappaus.fi      
www.tasoitejarappaus.fi

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

MAALAULIIKE PEITSO OY
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
                                          
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

REMONTTIPALVELU TOLAMO OY
0400 195 422
toimisto@remonttitolamo.fi

TASOITETALO OY
0400 250 490
myynti@tasoitetalo.fi
www.tasoitetalo.fi

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

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

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

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

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

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

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

LAATU-MAALAUS MUHONEN OY 
05 415 2117
posti@maalausmuhonen.fi 

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  

MAALAUSLIIKE E. HEISKANEN OY 
05 432 2100
e.heiskanen@e-heiskanen.fi 
www.e-heiskanen.fi 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kemin Maalarimestariyhdistys ry

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

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

HI-RAKENNUS JA MAALAUS OY
0400 213 393
info@hirakennusjamaalaus.fi

JAN SANEERAUS OY 
Roope Leppänen 0400 654623
Riku Järvinen 040 7537049 
info@jansaneeraus.com 
www.jansaneeraus.com

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 

PINTAURAKOITSIJAT RY   www.pintaurakoitsijat.fi 
Eteläranta 10, 00130 Helsinki  Puhelin 050 3000 902  etunimi.sukunimi@pintaurakoitsijat.fi 
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MAALAUSTYÖ T. KUITUNEN OY 
0400 492 885
Metsä-Pekkalantie 11, 15610 Lahti 
maalaustyo.tkuitunen@phnet.fi

METROHIT OY  
0400 716 187
posti@metrohit.fi

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

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

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

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

Länsi-Suomen Pintaurakoitsijat ry

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

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

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

MAALAUSLIIKE VELJEKSET KUTILA 
0440 534 094
tero.kutila@gmail.com
www.veljeksetkutila.fi

RAUMAN MAALAUS JA  
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 

SORCOLOR OY
044 350 3929
info@sorcolor.fi
www.sorcolor.fi

Läntisen-Uudenmaan 
Maalarimestari yhdistys ry

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

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

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

Oulun Maalarimestariyhdistys ry 
www.oulunpintaurakoitsijat.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 

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

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

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

MAALAUSLIIKE ARI ERIKSSON OY
0400 991 329
sami@arierikssonoy.fi
www.arierikssonoy.fi

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

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

MAALAUSLIIKE TAKKUNEN AY
0400 700 095
toimisto@maalausliiketakkunen.com
www.maalausliiketakkunen.fi

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

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

MESTARIMAALAUS SEPPÄNEN & TOIKKA OY    
0400 460 886
mikko.seppanen@mestarimaalaus.fi

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

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

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

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

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

T & J MAALAUS OY 
0400 160 679
info@topmaalaus.fi

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

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

MAALAUSLIIKE KÖYKKÄ KY 
0400 766 958
tero.koykka@hotmail.com 

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

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

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

MAALAUSLIIKE PAANANEN OY
050 542 9167
marko.paananen@pp.inet.fi

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

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

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

SEINÄJOEN RAKENNUSMAALAUS OY
050 345 2883
jyri.holsomaki@gmail.com

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

Porin Maalarimestariyhdistys ry  
www.porinmaalarimestariyhdistys.fi

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

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

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

MAALAUSLIIKE TUOMIKOSKI OY
0400 719 595
jyrki.nieminen@maalausliiketuomikoski.fi
www.maalausliiketuomikoski.fi

PORIN MAALAUSTYÖT OY 
040 551 9107
markku.laikkoja@porinmaalaustyot.fi  

PRM YHTIÖT OY
0500 721 815
mika.jarvinen@prm.fi
www.prm.fi

Rovaniemen Pintaurakoitsija yhdistys ry

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)
etunimi.sukunimi@maalauslaitila.fi                 

MAALAUS- JA TASOITETYÖT  
J. SINKKONEN OY                             
0400 693 266 
juha.sinkkonen@ppb.inet.fi
www.maalaussinkkonen.fi

VASTUUREMONTTI OY 
0207 498 880
kari.harmanen@vastuuremontti.fi       
www.vastuuremontti.fi

Suomen Korroosiourakoitsijat ry  
www.sku.fi

CORRO-KOLMIO OY 
0400 654 717
mikko.heiniluoma@corro-kolmio.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

MAALAUSLIIKE PARTANEN OY 
040 736 1117 (Kai)
040 578 0977 (Olli)
toimisto@maalausliikepartanen.fi
www.maalausliikepartanen.fi
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Aikataulu 2020
 
Nro Varauspäivä Ilmestyy  

1 3.2.  11.3. 
2 3.4.  13.5. 
3 21.8.  2.10. 
4 2.11.  16.12.

Lehti pintakäsittelyalan ammattilaisille! &VÄRI 
PINTA
VÄRI JA PINTA l PINTAKÄSITTELYALAN AMMATTILEHTI   2017

ilmoitusmyynti  
Helsingin Mediamyynti Oy Tuula Mård     
040 757 4062 
toimisto@helsinginmediamyynti.fi 

sidosryhmät 
päätoimittaja Timo Järvinen 
ote@ote.fi 
 

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

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

PINTAVILEN OY 
03 368 5516
pintavilen@pintavilen.fi  
www.pintavilen.fi

RAKENNUS- JA MAALAUSPALVELU  
ÄSSÄMÄKI KY
0400 640 718
assamaki@kolumbus.fi 

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

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

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

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

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

Tampereen Maalarimestariyhdistys ry 
www.tremmy.fi

JANNE-TALOT OY
0400 973 721
kuntotarkastusjanne@gmail.com
www.kuntotarkastus.fi

MAALAAMO ORELL OY 
03 377 2445
hannu.orell@maalaamoorell.fi

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

MAALAUSLIIKE TANHUANPÄÄ OY 
0400 739 328
tanhuanpaa@jippii.fi

MAALAUSLIIKE VAINIOMÄKI OY                      
03 255 9500
sami@maalausliikevainiomaki.fi

MAALAUSPALVELU LAINE OY 
0400 730 690
jarmo@maalauspalvelulaine.com         
www.maalauspalvelulaine.com

MAALAUSPALVELU OLLI HIETANEN OY                 
03 344 4049
maalauspalvelu.olli.hietanen.oy@tpnet.fi

MASTER FLOOR OY 
010 666 3131
lasse.sulanto@masterfloor.fi
www.masterfloor.fi
 
MESTARI RAMIN TYÖ OY
050 441 3621
rami.karivieri@mestarirami.fi
www.mestarirami.fi

MIRANTIK KY
0400 908 082
mira@mirantik.fi
www.rakennusliikemirantik.fi

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

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

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

REMONTTIKAKSIO OY 
0500 637 496
Käyräkuja 30 
33430 Ylöjärvi 

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 

SL RAPPAUS OY
050 598 1144
sami.lankinen@slrappaus.fi
www.slrappaus.fi
 
SÄVYKULMA KY 
0400 627 473 
savykulma@gmail.com 
www.savykulma.fi

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

TAMPEREEN MAALAUS JA RAPPAUSTYÖT OY   
0400 508 008
jyrki.saesvuo@tampereenmaalausjarap-
paustyot.com

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

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

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

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

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

Turun Maalarimestariyhdistys ry 
www.turunmaalarimestariyhdistys.fi

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

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

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

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

MAALAUSLIIKE KAKSIO OY                                
044 299 4095 
info@maalausliikekaksio.fi
www.maalausliikekaksio.fi   

MAALAUSLIIKE KALLIO OY                                    
044 501 8398                                                      
posti@maalausliikekallio.com

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

MAALAUSURAKOINTI AALTO OY   
02 210 7700
jarmo.aalto@maalausurakointiaalto.fi 

MR-MAALAUS OY 
0400 459 411
mr-maalausoy@pp.inet.fi

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

PK URAKOINTI OY 
0400 919 767
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
tasoitenikula@gmail.com
www.tasoitenikula.fi 

TURUN RAPPAUS JA NOSTOLAVAPALVELU        
0400 830 051
Puutarhantie 22, 21250 Masku        
markku.yrtti@gmail.com   

US-MAALAUS OY 
040 514 2429
jukka.uusitorppa@gmail.com
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Vuonna 1949 Otteita Maalarilehden sisällöstä 70 vuotta sitten

Eri maissa suoritetuilla ammattihygie-
nisillä tutkimuksilla ovat suihkumaa-
laustyöstä aiheutuvat terveydenvaarat 
ja -haitat vähitellen tulleet ainakin pää-
asiallisesti selvitetyiksi. Nämä johtuvat 
etupäässä selluloosalakoissa ja -maa-
leissa olevista ja näiden sekä muiden 
maaliaineiden 
ohennukseen 
käytetyistä 
myrkyllisistä 
aineista, kuten 
bentsolista ja 
sen johdannai-
sista.

Asiaa koskeva 
tutkimus suori-
tettiin siten, että 
työnantajien 
suosiollisella lu-
valla lähetettiin 
kyselykaavak-
keita ammattien 
tarkastajien ja 
apulaisammat-
tien tarkastajien välityksellä suoraan 
suihkumaalareille eri puolilla maata. 

Vastaajista oli miehiä 175 ja naisia 
35. Suurin osa suihkumaalaustyönteki-
jöistä oli keski-ikäisiä 26-40 vuotiaita. 
Alle 21 vuotiaita oli 17 ja yli 50 vuotiaita 
11, joista 3 yli 60 vuotiaita.

Melkein kaikki kyselykaavakkeisiin 
vastanneet suihkumaalarit ovat suih-
kumaalaustyössä ollessaan tunteneet 
useampia vaivoja. Vain 13 suihkumaala-
ria ei ole tuntenut mitään oireita. Nämä 
ovat kuitenkin tehneet suihkumaalaus-
työtä vain lyhyitä aikoja, 2-3 t. päivässä 
tai on maalaarmoissa ollut tehokkaat 
imutuulettimet. 

Maalarien suihkumaalaustyössä 
ollessaan tuntemien sairausoireitten 
esiintymiseen vaikuttaa epäilemättä se 
seikka, kauanko he ovat mainittua työtä 
tehneet. Yhtäjaksoisesti vähintäin 2 v:n 
ajan ja päivittäin 4-8 t. suihkumaalaus-
työtä suorittaneita oli aineistossa 19 % 
suuremmat kuin koko aineiston vastaa-
vat luvut.

Kaikkiaan 75 % suihkumaalaustyön-
tekijää piti työtään epäterveelliscnä tai 
vaarallisena. Monet suihkumaalarit 
pitävät thinneriä erityisen vaarallisena. 
Niinikään on huomautettu siitä, että 
sodanaikaiset korvikevärit ovat huomat-
tavasti epäterveellisempiä kuin kunnolli-
set maalivärlt. 

Vaikka suihkumaalaustyöhön liittyvät 
terveydenhaitat ovat epäilemättä hyvin 
yksilöllistä laatua, kuten asianlaita on 
moniin ammattitauteihin nähden, niin 
niiden esiintymiseen vaikuttaa todennä-
köisesti se seikka, minkälaiset suoja-
laitteet ovat työpaikassa mahdollisten 
myrkytysten estämiseksi ja missä laa-
juudessa asianomaiset työntekijät niitä 

käyttävät.
Ennakolta saattaisi luulla, että niissä 

suihkumaalaamoissa, joissa ei ole mi-
tään suojalaitteita mahdollisten myrky-
tysten ehkäisemiseksi, suihkumaalareis-
sa ilmenisi sairausoireita huomattavasti 
enemmän kuin suojalaitteilla varustettu-

jen suihkumaaI-
aamojen työnte-
kijöissä. Niin ei 
kuitenkaan ole 
asianlaita. Suoja-
laitteita vaille ole-
vien maalaamo-
jen työntekijöissä 
on ilmennyt sai-
rausoireita suun-
nilleen samassa 
suhteessa kuin 
kaasunaamareil-
la varustettujen 
maalaamojen 
työntekijöissä.

Tämä johtuu 
ainakin osaksi 

siitä, että ensiksimainituissa maalaa-
moissa on useimmiten työskennelty vain 
satunnaisesti, toisinaan vain l-2 t. Päi-
vässä ja toisinaan muutamien viikkojen 
väliajoin.

Ehkäpä juuri työn satunnaisuuden 
vuoksi suojalaitteiden hankkimista ei 
ole katsottu tarpeelliseksi.

Aineistossa on 61 suihkumaalaria, 
joilla ei ole ollut käytettävissä muuta 
kuin kaasunaamari mahdollisten myr-
kytysten ehkäisemiseksi. Nämä suoja-
naamarit ovat vastauksista päätellen ra-
kenteeltaan ja teholtaan hyvin erilaisia. 
Osa suodattimista on armeijanmallisia 
kaasusuojanaamareita, jotka ovat epä-
käytännöllisiä vaikeuttaen hengitystä sii-
nä määrässä, ettei niitä jaksa pitempään 
käyttää. Monet valittavat naamarien 
olevan liian pieniä, heikkoja tai vanhan-
mallisia, joista ei ole mitään hyötyä.

Käytännössä olevat suojanaamarit 
ovat perin hankalia ja vaikeakäyttöi-
siä. Monet vastaajat ovat nimenomaan 
ilmoittaneet, etteivät he jaksa pitempää 
aikaanaamareita käyttää.

Aineistosta on 39 suihkumaalaria 
työskennellyt pelkillä tuuletuslaitteil-
la varustetuissa maalaamoissa. Vain 
yhdessa maalaamossa on ollut erillinen 
suihkumaalauskoppl, jossa on imuri pö-
lyn poistamiseksi. Kahdessa työpaikassa 
on imutuuletin, joka vie pölyn suoraan 
työpöydältä ulos. Pari vastaajaa väittää 
maalaamon katossa olevan tuulettimen 
synnyttävän siksi voimakkaan vedon, 
että siitä on ollut seurauksena vaikea 
reumatismi. 
 
Maalarilehti 12/1949

Suihkumaalaustyöstä  
aiheutuvista terveydenhaitoista
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