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Pääkirjoitus
Vihonviimeinen uutinen sähköiskukuolemasta

| Ledaren

!Muutaman vuoden tauon jälkeen on tähän Vasaman numeroon jouduttu jälleen
kirjoittamaan juttu sähköiskuun kuolleesta alan ammattilaisesta. Edellisestä kerrasta oli jo
sen verran aikaa, että toimitus oli huokaissut helpotuksesta: ei enää tällaisia uutisia. Toisin
kuitenkin kävi.
Viimeisimmän tapauksen onnettomuustutkinta on yhä kesken, mutta lehden saamien
tietojen mukaan kuolema olisi ollut estettävissä.
Samankaltaisuudessaan tapaus toi mieleen ratapihalla tapahtuneen onnettomuuden
muutama vuosi sitten. Siinäkin korkeajännitteisissä avojohdoissa oli virta, vaikka ei pitänyt olla. Yhteistä kummallekin onnettomuudelle on se, että asentajat luottivat pelkästään
silmiinsä irtikytkennän toteamisessa.
Tällainen toiminta tuntuu maallikosta kummalliselta venäläiseltä ruletilta, kun asentajalla on aina käytettävissä laite, jolla jännitteettömyyden voi turvallisesti varmistaa. Miksi
ottaa riski sähköiskusta ja todennäköisestä kuolemasta, kun asian voi testata luotettavasti
ilman suurta lisävaivaa?
Alalla pitkään työskennelleet ovat kertoneet, että moni iäkkäämpi asentaja on tottunut
luistamaan turvallisuudesta ”kun ei ole ennenkään mitään sattunut”. Ne joille on, eivät ole
siitä enää kertomassa.
Joku voi sanoa, että yksi kuollut asentaja joka toinen vuosi on vähän, kun verrataan 1960
- 1970 -lukujen aikaan, jolloin keskimäärin viisi asentajaa vuodessa kuoli sähköiskuun.
Mutta yksikin on kuitenkin liikaa.
Sähkön vaarat ovat hyvin alan ammattilaisten tiedossa. Erilaisia kampanjoita ja tutkimuksia on tehty tiheään. Turvatekniikan keskus TUKES on yhdessä Sähköliiton ja Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry:n kanssa tuottanut tarkistuslistan sähköturvallisuuden
oma-arviointia varten.
Tarkistuslistan yksi tärkeimmistä kohdista on ”Jännitteettömyyden toteaminen”, jonka
pitää tapahtua mittaamalla ennen työskentelyn aloittamista sähkölaitteiston kaikista navoista. Asentajan henki on siis viime kädessä hänen omassa vallassaan ja kädessään. Käsi
voi olla tyhjä tai siinä voi olla jännitteenkoetin. Valinta on sinun.
Parannetaan työskentelytapoja ja panostetaan työturvallisuuteen. Tehdään kaikkemme,
että tähän Vasamaa kirjoitettu juttu oli kautta aikain vihonviimeinen uutinen ammattilaisten kuolemasta sähköiskun johdosta."

Allra sista nyheten om ett dödsfall efter elstöt

!Efter ett par års tid är vi igen tvungna att skriva en artikel i Vasama om en yrkesman
som omkom av elstöt. Det hade redan gått så pass mycket tid efter det förra fallet, att redaktionen hade hunnit sucka av lättnad: aldrig mera sådana här nyheter. Det blev ändå inte så.
Olycksfallsundersökningen om det senaste fallet är inte färdig, men enligt uppgifterna som
tidningen har fått, skulle man ha kunnat förhindra dödsfallet.
Fallet i sin likhet påminde mig om ett olycksfall som inträffade på en bangård för några år
sedan. I det var strömmen också på i högspänningsledningarna, även om den inte borde ha
varit. Gemensamt för båda olycksfallen är, att elektrikerna litade enbart på sina ögon medan
de konstaterade frånkopplingen.
En vanlig lekman tycker att ett sådant här agerande känns som en konstig rysk rulett, när
elektrikerna alltid har med sig en anordning, med vilken man kan tryggt checka spänningslösheten. Varför riskerar man sitt liv för elstöt och ett eventuellt dödsfall, då man kan testa
saken utan något stort extra besvär?
Elektriker, som har jobbat länge inom branschen, har berättat, att många äldre elektriker
är vana vid att slippa säkerheten, ”för det har inte hänt någonting tidigare heller”. De, som
har drabbats, är inte längre här för att berätta om det.
Någon kan säga, att en död elektriker vart annat år är inte mycket, när man jämför det
med tiden under 1960 – 1970 - talen, då i genomsnitt fem elektriker om året omkom av
elstöt. Men en enda en är ändå för mycket.
Farligheten av elektricitet är välkänd bland yrkesmän inom branschen. Det har funnits
olika kampanjer och undersökningar i jämna mellanrum. Säkerhetsteknikcentralen TUKES har tillsammans med Elektrikerförbundet och Elentreprenörsförbundet STUL producerat en checklista för egenvärdering av elsäkerhet.
En av de viktigaste punkterna i checklistan är ”konstatering av spänningslöshet”, vilket
bör ske genom att utgöra en mätning i alla polarna av en elektrisk anordning. Elektrikerns
liv hänger alltså i sista hand i hans egna händer. Handen kan vara tom eller den kan hålla
en spänningstestare. Valet är ditt.
Man skall förbättra arbetssätten och satsa på arbetssäkerheten. Man skall göra sitt allt, att
den här artikeln kommer att vara den allra sista nyheten någonsin om en elektrikers dödsfall
efter elstöt. "
Över s ät t ning
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EIJA MAHLAMÄKI-PITKÄNEN
(Kirjoittaja on erikoislääkäri
ja lääketieteen tohtori)

Rakennemuutoksen voi välttää, jos
elää valmiiksi kuten Pentti Linkola. Verottajaa voi kuulemma kartella
pakenemalla tarpeeksi kauas. Sikainﬂuenssaa emme pääse pakoon enää mitenkään.
Sikainﬂuenssa on A-inﬂuenssaviruksen aiheuttama äkillinen hengitystieinfektio, joka leviää yleensä siasta toiseen.
Keväällä 2009 Meksikon terveysviranomaiset raportoivat viruksen muuntuneen siten, että se kykenee leviämään
myös siasta ihmiseen ja ihmisestä ihmiseen.
Sikainﬂuenssaa voit vältellä viimeiseen asti, jos et mene töihin, kouluun,
kauppaan, hissiin, et katso ketään päin
(tauti tarttuu pisaratartuntana) tai kättele ketään tai tartu mihinkään, mihin
joku toinen ihminen on tarttunut (toinen tavallinen tarttumistie on käsien
välityksellä), mutta kohtaat sen kuitenkin lopulta jossain muodossa. Tässä
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taudissa on etua, jos olet vanha. Silloin
olet todennäköisimmin törmännyt aiemmassa elämässäsi sikainfluenssan
kaltaiseen virukseen ja saanut silloin
täydellisen tai osittaisen suojan tautia
vastaan.

kääntyä lääkärin puoleen? Ensisijaisesti raskaana olevien, koska heille tai sikiölle kuume tai komplikaatiot voivat
olla vaarallisia. Lisäongelmana raskaana oleville on vielä se, että heille ei ole
suositeltavaa käyttää särkylääkkeitä.

Tavallinen A-inﬂuenssa on saapunut
meille yleensä kevättalvella, mutta
tämä sikainﬂuenssaksi nimetty tauti saanee sairastamishuippunsa meillä
tänä syksynä.
Mistä tiedät, sairastatko sikainﬂuenssaa? Jos sinulla on korkea kuume (aikuisella yleensä yli 38,5 °C), lihassärkyä,
päänsärkyä, poikkeuksellista väsymystä, yskää ja nuhaa, sinulla voi olla sikainﬂuenssa. Varsinkin, jos edeltävinä
viikkoina olet matkustanut ulkomailla
(kaikki ulkomailla lomailleet tuntekaa
vavistuksia sydämessänne) tai olet ollut kontaktissa jonkun sikainﬂuenssaa
kantavan tai sairastavan kanssa. Joitakin inﬂuenssaepisodeja sairastaneena
sanoisin, että kuume ja lihaskivut ovat
niin poikkeuksellisen kovia, ettei taudista voi erehtyä.
Kenen sikainﬂuenssaa epäilevän pitää

Näin työterveyslääkärin näkökulmasta katsoen me muut voimme rauhassa
maata ja potea, juoda kuumaa mehua,
käyttää särkylääkkeitä ja voivotella. Jos
kuume särkylääkkeistä huolimatta nousee yli 40°C, on hengenahdistusta tai
esimerkiksi tajunnantason laskua, ota
yhteyttä terveysasemalle. Yleensä puhelimessa saat neuvot, mitä tehdä.
Tähän tautiin ei auta, jos syöt kaapin
pohjalle jääneet antibiootit, koska kyseessä on virustauti. Jos haluat käyttää
hengityssuojainta, hanki uusi sellainen.
Näin viime keväänä erään ohikulkijan
suun päällä kellanruskean hengityssuojaimen ilmeisesti jäänteenä lintuinﬂuenssaepisodin ajalta vuodelta 2002.
Hengityssuojaimen alkuperäinen väri
on valkoinen tai sininen ja se pitää olla
myös nenän edessä, jos sillä haluaa olevan jotain vaikutusta."

SÄHKÖALOJEN AMMATTILIITON JÄSENLEHTI,
perustettu 1957

53. vuosikerta

Tilaushinta:
25 e/vsk kotimaa
30 e/vsk ulkomaat

Painos: 32 100 kpl
Tarkastettu nettolevikki 31 420
(LT 7.4.2003)

Ilmoitushinnat tekstisivulla:
Mustavalkoilmoitukset 1,31 e/pmm
2-väri-ilmoitukset 1,51 e/pmm
Neliväri-ilmoitukset 1,81 e/pmm
Työpaikkailmoitukset -50 %

Ilmoitusmyynti:
Ammattimedia Oy/Eeva Lesonen,
PL 141, 20251 Turku
Puh. (02) 276 1000
Fax (02) 235 3864
ammattimedia@ammattimedia.ﬁ
Lehti ilmestyy 12 kertaa vuodessa

Painopaikka:
Sanomapaino Oy,
Hämeen Paino Oy, Forssa 2009

Seuraava Vasama ilmestyy 17.9.2009, aineistot 7.9.2009 mennessä
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Työnantajat hämmentävät talotekniikka-alaa

Yritykset jakautumassa
useaan eri järjestöön?
PA AVO

HOLI

 Sähköliiton

korviin
kantautui alkukesästä tieto,
että sähköalan työnantajapuolelle ollaan puuhaamassa
uutta järjestöä. Toiminnan
ideana on houkutella työnantajaliitto TIKLIn jäseninä
olevia sähköalan yrityksiä
eroamaan TIKLIstä ja liittymään uuteen järjestöön.
Uusi yhdistys on ottanut
tavoitteekseen yhtenäistää
TIKLIin ja Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry:hyn
jakautunut jäsenkenttä ja
luoda uusi työehtosopimus
talotekniikka-alalle.

Järjestösodan
merkkejä?

Uuteen järjestöön pyrkivät yritykset ovat jättäneet
TIKLIin ehdollisen eroanomuksensa. Joukossa on suuria yrityksiä, kuten Are Oy,
Amplit Oy ja YIT Kiinteistötekniikka Oy. Yritykset peruvat eronsa, mikäli TIKLI
saa marraskuun loppuun
mennessä aikaiseksi aivan
uuden yleissitovan työehtosopimuksen nykyisen talotekniikan ”sinisen kirjan”
tilalle. Sopimus täytyy kuitenkin hyväksyttää uudella
järjestöllä.
Ehdot ovat erikoiset, sillä
tuossa ajassa ei uutta talotek-

niikan TES:iä saada millään
aikaiseksi. Pitää myös muistaa, että sopimuksesta tulee
yleissitova vasta sitten, kun
nähdään kuinka laajasti sitä
yrityksissä noudatetaan. Paras takuu yleissitovuudelle
olisi, jos neuvotteluosapuolena olevaan työnantajaliittoon kuuluisi niin paljon
yrityksiä, että se kattaisi vähintään puolet talotekniikka-alan asentajista.
Ilmassa on myös pahasti
työantajapuolen järjestösodan merkkejä, koska uudella järjestöllä on takanaan
STUL:n tuki. Näin uusi
järjestö panisi TIKLIn kyllä
neuvottelemaan sopimukses-

ta, mutta valvoisi takapiruna
sen toteutumista. Entä jos
TIKLI ja Sähköliitto saisivat
aikaiseksi uuden sopimuksen, mutta se ei kelpaisi uudelle järjestölle? Mitä sitten
tehtäisiin?

Ongelmana
uskottavuus

Sähköliitto on seurannut
työantajapuolen keskinäistä
kilpailua sivusta, mutta liitolta on myös pyydetty lausuntoa siitä, olisiko se valmis
neuvottelemaan uuden järjestön kanssa talotekniikan
työehtosopimuksesta.
Kysymystä pohtivat ennen
kesälomia Sähköliiton pu-

heenjohtaja Martti Alakoski, liittosihteeri Timo Punkki sekä sektoripäälliköt Keijo Rimmistö ja Sauli Väntti.
Alasta vastaava sektoripäällikkö Rimmistö kertoi, että
olennaista on se, mistä järjestöstä löytyvät sekä osaavat neuvottelijat että takuu
yleissitovuuteen riittävästä
jäsenmäärästä.
- Tällä hetkellä näyttää
siltä, että yhdestäkään neuvotteluosapuoleksi sopivasta
työnantajapuolen ryhmittymästä ei löydy sellaista
määrää jäsenyrityksiä, että
se yksinään takaisi yleissitovuuden toteutumisen talotekniikka-alan työehtosopi-

mukselle, Rimmistö laskee.
Kysymys on siis ennen
kaikkea järjestöllisestä uskottavuudesta. Sitä hajanaisesta työnantajakentästä ei
näytä tällä hetkellä löytyvän. Asian tekee vakavaksi
se, että kaikki alan toimijat
haluavat kyllä samaa: Sähköliiton kanssa neuvotellun
ja koko talotekniikka-alan
kattavan yleissitovan työehtosopimuksen.
Työnantajapuolen on nyt
ryhdistäydyttävä ja koottava
rivinsä ennen neuvottelujen alkamista. Sopimuksettoman tilan villiä menoa ei
tässä taloustilanteessa halua
kukaan.

Uusia jäsenkyselyjä eri sopimusaloille
 Edessä

olevien sopimusneuvotteluiden tavoitteita luodataan etukäteen eri
sopimusaloille suunnatuilla
jäsentutkimuksilla. Nyt jäsenille on tehty kaksi eri tutkimusta.
Toinen niistä koskee talo-

tekniikka-alaa (005, 008 ja
010) ja linkki tutkimuksiin
löytyy Sähköliiton nettisivujen Voimavirta -ekstranetistä kohdasta ”Tutkimukset”.
Linkki tutkimukseen näkyy
ja aukeaa ainoastaan kyseisen alan jäsenille. Kysely on

voimassa syyskuun loppuun
saakka.
Paperi- ja puumassateollisuuden, mekaanisen metsäteollisuuden ja RAY:n huoltoalan (011, 012 ja 021) sopimuksiin kuuluville tarkoitettu tutkimus linkkeineen

on sijoitettu nettisivujen
etusivulle. Kysely on voimassa elokuun loppuun saakka.
Kumpikin tutkimus on toteutettu Webropol -nettikyselynä ja niihin toivotaan
runsaasti vastauksia.

Sähköliiton valmennusapuraha
Kaisa Tynille
TUL myönsi tämänvuotisen TUL/Sähköliitto -valmennusapurahan haminalaiselle Kaisa Tynille. Vuonna
1990 syntynyt nuori kestävyysjuoksija edustaa Haminan Pontevaa. Hän saavutti
ensimmäisen Suomen mestaruutensa jo vuonna 2005.
Vuonna 2007 tuli kaksi SMkultaa, 2008 kaksi SM-hopeaa ja tänä vuonna on kasassa
jo kaksi SM-kultaa hallikisoista.
Apurahahakemuksia tuli
Sähköliittoon kaikkiaan

kolme, joista hakukriteerit
täytti vain yksi. Perusteena
tämänvuotisen valmennusapurahan myöntämiselle
pidettiin sitä, että Kaisa Tyniä valmentaa Etelä-Kymenlaakson ammattiopistossa
työskentelevä liikunnanopettaja Mika Soidinsalo,
joka tekee hyvää yhteistyötä
Sähköliiton kanssa. Hän toimii urheilijakoulutusvastaavana Haminan toimipisteessä.
Mika Soidinsalo on entinen aktiiviurheilija itsekin
ja valmentanut Kaisa Tyniä
jo kuusi vuotta.
- Itse harrastin samaa lajia eli juoksin 800 metriä.
Hyvältä tuntuu, kun valmennettavalle myönnettiin
apuraha, Mika Soidinsalo sanoo.
Mika Soidinsalon ja Kaisa Tynin
yhteistyö on kestänyt jo kuusi
vuotta ja on tuottanut loistavaa
tulosta: kasassa on nyt viisi SMkultaa.

Sähkönkäyttö väheni
lähes 10 prosenttia
 Sähkönkäyttö

väheni vuoden alkupuoliskolla 9,8 prosenttia verrattuna
edellisvuoden tammi-kesäkuuhun. Talouden taantuman vuoksi teollisuuden sähkönkäyttö on ollut koko alkuvuoden vahvassa laskussa.
Alkukeväästä alkaen myös
muu sähkönkäytön kasvu
on alkanut hiipua ja toukokesäkuussa muu sähkönkäyttö on vähentynyt, ilmenee
Energiateollisuus ry:n (ET)
kokoamasta sähkön pikatilastosta.
Suomi on käyttänyt sähköä
viimeisten 12 kuukauden aikana (heinäkuu 2008 – kesäkuu 2009) 82,8 miljardia
kilowattituntia (terawattituntia, TWh), 7,5 prosenttia
vähemmän kuin edellisellä
vastaavalla 12 kuukauden
jaksolla. Liukuva 12 kuukauden sähkönkäyttö on nyt
samalla tasolla kuin 2000-luvun alkuvuosina.
Teollisuudessa 12 kuukauden sähkönkäyttö on supistunut heinäkuusta 2008 noin
16 prosenttia, muu sähkönkäyttö on vuositasolla vielä
lievässä kasvussa.

Viimeisten 12 kuukauden
sähköstä katettiin sähkönja lämmön yhteistuotannolla (CHP) yli 30 prosenttia.
Ydinvoiman osuus oli vajaat
27, vesivoiman lähes 19 ja
sähkön erillistuotannon vajaat 12 prosenttia. Sähkön
nettotuonti kattoi runsaat
12 prosenttia. Tuulivoiman
osuus oli 0,3 prosenttia.
Sähkön hankinnassa vain
tuulivoima on kasvussa, viimeisten 12 kuukauden aikana tuulivoima on kasvanut
13 prosenttia. Vesivoima
on vuodentakaisella tasolla.
Ydinvoiman tuotanto on supistunut vajaat kaksi, sähkön
ja lämmön yhteistuotanto
vajaat kuusi ja lauhdutustuotanto 14 prosenttia. Suurin
pudotus on sähkön nettotuonnissa, joka on supistunut
lähes 25 prosenttia vuodentakaisesta määrästään.
Sähkökauppa Ruotsin ja
Norjan kanssa on muuttunut
tänä vuonna huonontuneen
Pohjoismaiden vesitilanteen
vuoksi nettotuonnista nettovienniksi. Sähköntuonti
Venäjältä on kasvanut vahvasti. 
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Verkostoasentaja
kuoli sähköiskuun

Hengenvaara
aina läsnä

!20 kilovoltin verkossa
olevia erottimia ohjataan
mekaanisesti. Ohjauskampi
on lukittu riippulukolla, joka
on avattava avaimella. Kampea kääntämällä liike siirtyy
mekaanisesti kolmevaiheerottimen pääkoskettimien
ja valokaaripiiskojen toiminnaksi (kiinni/auki). Ähtävän
tapauksessa erotin avattiin,
ja pääkoskettimet näyttivät
silmämääräisesti avautuvan.
Tapausta tutkivien viranomaisten tutkittavaksi jää,
miksi yksi valokaaripiiskoista
jäi avautumatta ja onko työryhmä toiminut annettujen
työturvallisuusmääräysten
mukaisesti.
Jännitteettömyys
varmistettava

RIITTA

KALL I O

! 53 -vuotias

verkostoasentaja kuoli luultavasti
korkeajännitelinjasta saamaansa sähköiskuun Pedersören Ähtävän kylässä 27.
heinäkuuta. Viranomaiset
tutkivat tapausta työtapaturmana.
Sähkömuuntajan asennustöissä ollut paikallinen
verkostoasentaja sai kuolettavan sähköiskun ilmeisesti
20 kilovoltin sähkölinjasta,
jonka alla Ähtävän Sähkön
(Esse Elektro-Kraftin) kolme
kokenutta sähköasentajaa oli

asentamassa muuntajaan lisälaitetta maanantai-aamuna
puoli kymmenen maissa.
Miehet luulivat tehneensä
sähköjohdot jännitteettömiksi ja varmistivat asian
silmämääräisesti kirkkaassa
auringonpaisteessa. Erotinlaite ei kuitenkaan ollut toiminut odotetulla tavalla, ja
yksi kolmesta johtimesta oli
jäänyt jännitteelliseksi, mitä
asentajat eivät havainneet
ajoissa.

Menehtyi nosturiin

Kokenut verkostoasentaja
työskenteli viimeisessä asennustyössään Ähtävän kes-

Ähtävällä saatiin todeta katkerasti, että tuttu ympäristö ja kaunis
kesäaamu eivät takaa sähkötöiden turvallisuutta. Tässä muuntajassa
työ onnistui, mutta seuraavassa verkostoasentaja kuoli sähköiskuun.

kustassa Antfolkintiellä itse
ohjailemastaan autonosturin
korista käsin. Hän ehti asentaa muuntajan lisälaitteen
paikoilleen. Samoin oli tehty jo toisessakin tutussa kohteessa lähellä Ähtävän Sähkön toimitaloa.
Maassa olleet sähköasentajat huomasivat työtoverinsa saaneen sähköiskun,
mutta eivät voineet heti
tehdä muuta kuin hälyttää
apua läheisestä talosta, sillä
voimakas sähkövirta johtui

" Kommentti
V EIJO

KORHO N E N

VA S TA AVA
TYÖYMPÄRISTÖASIAMIES

! Tampereen

teknillinen korkeakoulu suoritti
laajan tutkimuksen sähköalan ammattilaisille sattuneista tapaturmista vuosina
2003 -2006. Tutkimustulokset osoittivat, että eräs yleisimmistä tapaturmasyistä on
työskentely jännitteen olles-

sa päällä (vaikka ei olisi pitänyt olla). Erehdyksen syynä
on usein kiire, huolimattomuus tai ohjeiden vastainen
toiminta.
Työkohteiden riskit pitää
arvioida, laatia työskentelyohjeet ja valvoa ohjeiden
noudattamista. Työkohtainen turvallisuuden tarkastuslista ohjeineen ja toimenpiteineen olisi hyvä apu työturvallisuuden parantamiseksi.
Ei lentokonekaan nouse

myös nostokoriin ja miesten
autoon.
Kun sähköiskun vaara oli
parin minuutin kuluttua ohi,
saatiin nostokori laskettua
alas ja uhrin elvytys aloitettua. Paikallaolijoiden ja nopeasti apuun tulleen pelastuslaitoksen henkilökunnan
elvytysyrityksistä huolimatta
menehtyi onnettomuuden
uhri vammoihinsa.

Suomen Standardisoimisliitto on antanut ohjeet sähkötöiden turvallisuudesta.
SFS:n ohjeen mukaan se osa
sähkölaitteistoa, jossa sähköasennuksia tehdään, on
erotettava kaikista jännitesyötöistä. Erottaminen pitää
tehdä käyttämällä ilmaväliä
tai vastaavaa eristystä, jolla
varmistetaan, ettei erotuskohta petä sähköisesti.
Laitteistojen jännitteettömyyden toteamisesta SFS
toteaa, että jännitteettömyys
pitää todeta sähkölaitteiston
kaikista navoista työalueella tai niin lähellä työaluetta
kuin käytännössä on mahdollista. Jännitteettömäksi saatettujen osien tila on
varmistettava paikallisissa
ohjeissa määrättyjen käytäntöjen mukaisesti, esimerkiksi
jännitteenkoettimella. Myös
paristoilla toimivan jännitteenkoettimen toimivuus on
aina varmistettava.
Suurjännitelaitteistoissa
ja eräissä pienjännitelaitteistoissa kaikki osat, joissa
työskennellään, pitää työmaadoittaa (maadoittaa ja
oikosulkea).#

Lars Nabb kehottaa
koestamaan jännitteettömyyden.

#

Ähtävän Sähkö

! Ähtävän
ennen kuin kaikki turvallisuuteen vaikuttavat asiat on
tarkastettu, todettu ja kirjattu.#

Verkostoalan asiantuntijoiden arvion mukaan kohteen
jännitteettömyyttä ei luultavasti varmistettu ainakaan
kaikissa vaiheissa eikä työmaadoitusta tehty.
- Kokemus tuo vaarallisiinkin töihin sellaisen rutiinin,
että määrätyt työturvallisuuteen liittyvät asiat saattavat
jäädä hoitamatta. Jännitteen
koestamisesta ei kuitenkaan
koskaan pidä tinkiä, arvioi
Korpelan Voimalla verkostotöitä tekevä sähköasentaja ja
luottamusmies Lars Nabb.

Turvamääräyksiä
noudatettava

Sähkö Oy
on pienehkö 1920 perustettu suomalainen voimayhtiö,
joka vastaa verkostotoiminnasta Pedersöressä, Kortesjärvellä, Alahärmässä, Kruunupyyssä ja Uusikaarlepyyssä.
Yhtiön ydintoiminta muodostuu sähköntuotannosta
vesivoimalla, sähkönsiirrosta ja -myynnistä. Yhtiö vastaa 440 kilometrin pituisesta suurjänniteverkosta, 376
muuntoasemasta ja 460 pituisesta pienjänniteverkosta.

Ähtävän Sähkön palveluksessa on ollut kuusi sähköasentajaa, jotka kuuluvat
Sähköliittoon. Asentajilla ei
kuitenkaan ole omaa luotta-

musmiestä tai työsuojeluvaltuutettua. Yhtiön toimitusjohtaja on Ingvar Kulla.#
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Nätverksmontör
omkom efter elstöt

Ö V ERSÄT T NING
MI NNA LIISA

OPAS

!En 53-årig nätverkselektriker omkom förmodligen i
elstöt från en högspänningsledning i Esse by i Pedersöre
den 27 juli. Myndigheterna
undersöker fallet som arbetsolycksfall.

En lokal nätverkselektriker, som utförde installationsarbete på en transformator, ﬁck en dödlig elstöt
från en kraftledning på 20
kW, under vilken tre erfarna
elektriker från Esse ElektroKraft höll på att installera en
tilläggsanordning till transformatorn på måndag morgon vid halv tio tiden.

Männen trodde sig ha
kopplat av spänningen och
checkade saken okulärt i det
glänsande solskenet. Anläggningen fungerade ändå inte
på ett väntat sätt, utan en
av de tre ledningarna hade
fortfarande spänning, vilket
elektrikerna inte uppfattade
i tid.

Det ﬁnns alltid livsfara

!Frånskiljare

i 20 kV
nätverk styrs mekaniskt.
Styrveven är låst med ett
hänglås, som skall öppnas
med nyckel. Genom att vrida veven, går rörelsen mekaniskt i funktion av trefasfrånskiljare (på/av). I Esse
fall satte man frånskiljaren
på, och huvudströmbrytarna
såg ut att sättas på.
Det är myndigheterna av
fallet som ska undersöka,
varför en av ljusbågpiskorna
inte sattes på, och om arbetsgruppen hade arbetat enligt
angivna arbetssäkerhetsbestämmelser.
Enligt experternas värderingar inom nätverksbranschen checkade man förmodligen inte spänningslösheten i arbetsobjektet,
åtminstone i alla faser, och
man gjorde inte jordning till
arbetet.
- Arbetserfarenheten bringar med sig även när det
gäller farliga arbeten sådan

rutin, att vissa saker i arbetssäkerheten kan bli ouppmärksammade. Man bör
ändå inte någonsin låta bli
att testa spänningen, konstaterar Lars Nabb, som är nätverkselektriker och förtroendeman på Korpelan Voima.

Skyddsbestämmelserna skall följas

Finlands Standardiseringsförbund har angett instruktioner om säkerheten på elarbeten. Enligt SFS:s instruktioner skall den delen av den
elektriska anordningen, där
elinstallationer utförs, skiljas från alla spänningsmatningar. Frånskiljandet bör
göras så att man använder
luftavstånd eller motsvarande isolering, med vilken man
försäkrar, att skiljningsstället
inte sviker.
När det gäller konstatering
av spänningslöshet av anordningar, konstaterar SFS,
att spänningslösheten bör

konstateras av alla polarna
av den elektriska anordningen på arbetsområdet eller så
nära arbetsområdet som det
i praktiken är möjligt. Läget
på delar som man har gjort
spänningslösa skall försäkras
enligt bestämd praxis på lokala bestämmelser, t.ex. med
hjälp av spänningstestare.
Man skall alltid försäkra att
även en batteridriven spänningstestare fungerar.
I högspänningsanordningar och vissa lågspänningsanordningar bör alla delarna,
där man arbetar, jordas (jordas och kortslutas).#

Omkom i lyftkran

Den erfarna nätverkselektrikern arbetade med sin sista
installeringsuppgift på korgen av en billyftkran, som
han själv styrde, i Antfolkvägen i Esse centrum. Han
hann installera tilläggsanordningen till transformatorn på sin plats. På samma
sätt hade man redan gjort på

ett annat bekant arbetsobjekt nära Esse Elektro-Kraft
kontorshus.
Elektrikerna som stod på
marken, upptäckte att deras
arbetskamrat hade fått elstöt,
men kunde inte direkt göra
något annat än kalla hjälp
från huset i närheten, eftersom den kraftiga elströmmen
ledde också till lyftkranen

och bilen.
När faran var över efter ett
par minuter, kunde man sänka lyftkorgen ner och börja
räddningsåtgärderna. Trots
att de närvaranden och personalen av räddningsväsendet, som kom snabbt på plats,
försökte rädda olycksoffret,
avled han i skadorna.#

" Kommentar
V E IJ O

K OR H ON E N

A N S VA R IG

A R B E T S -

M IL J ÖOM B U D S M A N

!Lyckligtvis är det ytterst sällan då det inträffar
arbetsolycksfall som leder
till döden för elbranschernas
yrkesmän. Ändå är varje fall
ett för många.
Tammerfors tekniska högskola gjorde en omfattande

forskning om olycksfall för
elbranschernas yrkesmän under åren 2003 - 2006. Forskningsresultaten visade, att en
av de vanligaste orsakerna
för olycksfall är, att man arbetar medan spänningen är
på (även om den inte borde
ha varit). Orsaken till misstag är ofta brådska, ovarsamhet eller arbetssätt som strider mot instruktioner.
Man bör förutsäga riskerna

i arbetsobjekt, utarbeta arbetsinstruktioner och bevaka
att instruktionerna följs. För
bättre arbetssäkerhet i varje
arbetsuppgift vore det bra att
ha en kontrollista för säkerhet med instruktioner och
åtgärder.
Inte startar ett ﬂygplan
heller, förrän alla saker som
påverkar säkerheten, har
checkats, konstaterats och
dokumenterats. #

Esse Elektro-Kraft
! Esse

Elektro-Kraft är
ett ganska litet, ﬁnländskt
kraftbolag, grundat i 1920,
som ansvarar om nätverksfunktionerna i Pedersöre,
Kortesjärvi, Alahärmä, Kronoby och Nykarleby.
Kärnfunktionen av bolaget utgörs av elproduktionen

med vattenkraft, elöverföring och elförsäljning. Bolaget svarar för ett högspänningsnät på 440 kilometer,
376 transformatorstationer
och ett lågspänningsnät på
460 kilometer.
Elektro-Kraft har anställt
sex elektriker, som är med-

lemmar i Elektrikerförbundet. Elektrikerna har ändå
inte en egen förtroendeman
eller arbetarskyddsvald. Bolagets verkställande direktör
heter Ingvar Kulla.#
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Olkiluodon esikuva Saksassa
NOIN 100 KILOMETRIN PÄÄSSÄ
MÜNCHENISTÄ SIJAITSEVA 1 400 MW:N
ISAR 2 YDINVOIMALAITOS
ON ENNEN OL 3:N VALMISTUMISTA
MAAILMAN TEHOKKAIN
YDINVOIMALAITOS

Isar 2

- maailman tehokkain
ydinvoimala
TEKSTI

JA

PAAV O

KUVAT
HOL I

! Satakunta kilometriä koilliseen Münchenistä
sijaitsee Saksan ja – ennen
Olkiluoto 3:n valmistumista – koko maailman tehokkain ydinvoimala Isar 2. Sen
omistavat yhdessä E.ON -yhtiö ja Münchenin kaupunki.
Voimala on 1400 MW:n net-

toteholtaan hiukan pienempi kuin 1500 MW:n laitokset
Chooz Ranskassa ja Ignalina
Liettuassa, mutta Isar 2 komeillut jo vuosia käyttöteholtaan ja -varmuudeltaan
parhaiden ydinvoimaloiden
listan kärkisijalla.
Vuonna 1988 käyttöönotettu voimala edustaa samaa
Framatomen (nykyisin Areva) ja Siemensin valmistamaa painevesireaktorityyp-

piä kuin Olkiluotoon rakenteilla oleva 1 600 MW:n OL
3. Isar 2 onkin ollut matkakohteena, kun Olkiluodon
nykyisiä ja tulevia työntekijöitä on koulutettu uuden
ydinvoimalaitoksen käyttöön.

Saksan luopuu
ydinvoimasta

Vaikka tehokas Isar 2 ja 16
muuta ydinvoimalaa tuotta-

vat yli 25 prosenttia Saksan
sähköstä, on maassa voimassa laki ydinvoimasta luopumisesta, jonka mukaan voimalat suljetaan noin 10 vuoden sisällä.
Kansalaisten, vihreän puolueen ja erilaisten ympäristöjärjestöjen vuosia jatkunut
ydinvoiman vastustaminen
Ver.di -ammattiliiton Niederbayernin alueen energiantuotannon
ja jätehuolinnan ammattiosaston
puheenjohtaja Klaus Huber työskentelee Isar 2 –ydinvoimalaitoksessa ja toimii siellä henkilökunnan edustajana muun muassa
yritysneuvostossa.

Saksan ydinjätteet
Suomen kallioperään?

Sähköliiton puheenjohtaja Martti Alakoski ja
sektoripäällikkö Sauli
Väntti tutustuivat Isar
2 tarkkaamoon liiton
järjestämällä toimittajamatkalla.

!Ydinvoiman vastustus
Saksassa on vuosien varrella
huipentunut koskemaan erityisesti ydinjätteen loppusijoitusta. Käytettyjen uraanipolttoainesauvojen kuljetusreiteillä on aina niin paljon
mielenosoittajia, että kuljetuksista on turvallisuussyistä
tullut valtavia sotilasoperaatioita.
Suurimmat protestit on
nähty itäisessä Ala-Saksin
Gorlebenissä, jossa suuri
määrä ydinjätettä odottaa
väliaikaisissa tiloissa loppusijoittamista läheisiin suolakaivoksiin. Työllä olisi kiire,
sillä Saksan käytössä olevat
17 ydinvoimalaa tuottavat
jo olemassa olevien jätteiden
lisäksi joka vuosi 400 tonnia
uutta ydinjätettä.
Asiaan ei ole saatu ratkai-

sua, sillä Saksassa kukaan
ei halua loppusijoituspaikkaa lähelleen. Niinpä ydinjätettä on varastoitu 20 eri
paikkaan, monesti taivasalle
ydinvoimaloiden alueelle.
Sekään ei ole edes lyhyellä
tähtäyksellä mikään ratkaisu, sillä johonkin jätteet on
turvallisella tavalla kuitenkin lopullisesti haudattava.
Mihin jätteet sitten lopulta
sijoitetaan? Saksan hallitus
on jo jonkin aikaa katsellut
toivorikkaana pohjoisen peruskallion suuntaan. Saksassa tiedotusvälineet ovat
viime aikoina raportoineet
innokkaasti Suomesta, jossa ydinvoimaa ei vastusteta vaan rakennetaan lisää
OL3:n muodossa. Koska
meillä ei ole vastustettu loppusijoitustakaan ja täällä on

Olkiluodon lähellä Posivan
tutkima paikka ydinjätteelle, olisi saksalaisten mielestä
luonnollista, että myös eurooppalainen ydinjäte haudattaisiin Suomen turvalliseen kallioperään.
Saksalaisten ajatuksena on,
että jos Suomessa lisäksi kaivettaisiin uraania, niin koko
ydinvoiman tuotantoketju
voitaisiin keskittää yhteen
maahan. Tänne voitaisiin
rakentaa lisää ydinvoimaa ja
myydä sen tuottamaa sähköä
Eurooppaan. Sen voisivat
Saksan vihreätkin ehkä hyväksyä, tapahtuisihan kaikki
turvallisesti Suomessa. Ja ennen kaikkea kaukana Saksasta."
Lähde: YLE Radio 1
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Asenteet maailmalla ristiaallokossa

Ydinvoimaa
vai ei?
TEKSTI PAAVO HOLI
KUVA RIITTA KALLIO

on siis johtanut siihen, että
kaikki saksalaiset ydinvoimalaitokset ajetaan alas viimeistään vuoteen 2025 mennessä. Joukossa ovat huipputehokas Isar 2 ja jo sitä ennen samalla alueella oleva,
1979 valmistunut 878 MW:n
kiehutusvesireaktori Isar 1.
Jokaiselle laitokselle on
määritelty tietty tuotettavan energian maksimimäärä,
jonka täyttyessä laitos täytyy
sulkea. Ydinvoimalaitoksen
ikä tai tekninen kunto ei siis
määrää sulkemisajankohtaa.
Yhtiöt voivat tosin siirtää
energiantuotantomääriä laitoksesta toiseen ja siten pidentää uusimpien laitosten
toiminta-aikaa.
Saksassa vallassa oleva kristillisdemokraattinen puolue
haluaisi mitätöidä luopumislain tai ainakin saada voimaloille lisäaikaa. Sitä toivovat
niin voimaloiden omistajat
kuin työntekijätkin.

Tehokas ja valvottu

Vierailu Isar 2 -voimalaitoksessa järjestyi Sähköliiton
vieraina olleille toimittajille
saksalaisen tarkkojen järjestelyjen jälkeen. Esimerkiksi
lähikuvia voimalan turvaaidoista ei saanut ottaa.
Säteilymittaukset voimalakäyntiä ennen ja jälkeen
olivat monivaiheiset, joten
aikaa vierailulle oli varattu
koko päivä. Ilmalukon kautta ryhmä pääsi myös Isar 2
pyhimpään eli reaktorisaliin.
Sehän on itse asiassa suuri
painekeitin, jossa ydinreaktion synnyttämä lämpö siirtyy veteen. Se taas johdetaan
toisaalla olevaan turbiinisaliin, jossa höyryturbiinit syn-

Saksassa
sähköasentajat
ovat eri liitoissa
Isar 2 ydinvoimalaitoksessa työntekijöiden ja myös
sähköasentajien oikeuksia
valvoo ammattiliittoa ver.
di edustava Klaus Huber.
Huber kertoi, että Saksassa
esimerkiksi sähköasentajat
kuuluvat useaan eri ammattiliittoon. Pienet ammattiliitot ovat vuosien varrella
yhdistyneet kahdeksaksi jättiliitoksi, joiden kattojärjestönä on paikallinen SAK eli
Deutscher Gewerkschaftsbund DGB. Sen jäseninä on
kaikkiaan 6,4 miljoonaa saksalaista palkansaajaa.
Huber itse edustaa Vereinte Dienstleitungsgewerkschaft -ammattiliittoa, jonka
nimi on lyhyesti ver.di. Se
syntyi viiden kunta-alan ammattiliiton yhdistymisestä ja
on 2,2 miljoonalla jäsenellään IG Metall -liiton jälkeen DGB:n toiseksi suurin
jäsenliitto.
- Koska Münchenin kau-

punki omistaa neljänneksen
tästä voimalasta, ovat myös
Isar 2:n työntekijät siten jäseniä ver.di -liitossa, Huber
kertoo.
Ver.di on järjestäytynyt
alueellisiin jaostoihin ja Huber on puheenjohtajana AlaBaijerin eli Niederbayernin
alueen energiantuotannon
ja jätehuolinnan ammattiosastossa. Hän edustaa henkilökuntaa myös Isar 2:n yritysneuvostossa.
- Voimalassa vain 30 prosenttia työvoimasta on järjestäytynyt ammattiliittoon,
koska työehtosopimukseen
kuuluvat vain alimmat palkkaluokat ja muut ovat sen
ulkopuolella. He neuvottelevat työehtosopimuksensa
itse, Huber sanoi.
Isar 2:ta Klaus Huber pitää
hyvänä laitoksena ja toivoo
kalliille investoinnille lisää
käyttöikää.

nyttävät generaattoreiden
avulla sähköä.
Valkoisiin suojahaalareihin pukeutuneet vieraat
tunsivatkin 40 - 50 asteeseen nousseen kuumuuden
nahoissaan. Tosin hikeä nostatti joidenkin otsalle myös
ilmalukon sukellusvenemäisen klaustrofobinen tunnelma ja viimeiset säteilymittaukset.

Voimalaitoksen edustajan
mielestä olisi Isar 2:n alasajo
vuoteen 2020 mennessä järjetöntä, koska tämän voimalan käyttöikä on ainakin 60
vuotta. Tuo aika voitaisiin
hyödyntää tuottamalla puhdasta energiaa ja säilyttämällä laitoksen työpaikat. 

Suomi on ollut vahvasti
huomion keskipisteenä, kun
maailmalla on keskustelu uusien ydinvoimaloiden rakentamisesta. OL 3 -projektin
etenemistä ja vaikeuksia on
seurattu tarkasti ja käytetty
argumenttina sekä ydinvoiman puolesta että sitä vastaan.
Kiinnostuksen taustalla on
tietenkin ilmastomuutoksen
aiheuttama reaktio energiantuotannon vaikutuksesta
kasvihuonekaasuihin. Ydinvoima on noussut uudestaan
suosioon ilmaston kannalta
päästöttömänä vaihtoehtona. Toisaalta uraanin louhinnan aiheuttamat ympäristöhaitat ja radioaktiivisten
jätteiden loppusijoitus arveluttavat monia.
EU-maat eri teillä

Euroopan unioni ei ole kyennyt luomaan Eurooppaan yhtenäistä energiapolitiikkaa
vaan jokainen maa on tehnyt omat ratkaisunsa. Niinpä myös suhde ydinvoimaan
vaihtelee laajasti.
Ydinsähkön ykkösmaa
maailmassa on Ranska. Peräti 76 prosenttia maan
sähkötuotannosta on ydinenergiaa ja määrällisestikin
Ranska tuottaa toiseksi eniten ydinsähköä maailmassa
eli vuonna 2008 kaikkiaan
418 TWh. Yhdysvallat tuottaa eniten ydinsähköä maailmassa eli 809 TWh, mutta
sen osuus suuren maan koko
sähkötuotannosta on vain 20
prosenttia.
Muita määrällisesti paljon
ydinsähköä tuottavia maita
ovat Japani, Etelä-Korea ja

Saksa. Ydinvoimariippuvaisia maita Euroopassa ovat
puolestaan Liettua (73 %)
Ukraina (48 %), Slovakia
(56 %), Belgia (54 %) Slovenia (42 %) ja Ruotsi (42
%). Suomi tuotti vuonna
2008 ydinsähköä 22 TWh
eli 30 prosenttia koko maan
sähköntuotannosta.

Saksa luopuu
ja Italia palaa

Ristiriitaista suhtautumista
ydinvoimaan kuvaa hyvin
kahden EU-maan, Saksan ja
Italian täysin erilainen suhtautuminen tilanteeseen.
Italia luopui periaatteellisista syistä ydinvoimasta kokonaan Tšernobylin onnettomuuden jälkeen vuonna
1986. Nyt maa on asettanut
tavoitteeksi rakentaa lähitulevaisuudessa 10 uutta OL
3:n kokoista ydinvoimalaa.
Syynä on se, että Italia on
energiantuotannossaan täysin riippuvainen ulkomaisista raaka-aineista ja lisäksi
sähköntuotannossaan Euroopan öljyriippuvaisin valtio.
Sähkön hinta on myös korkea erityisesti teollisuudelle
ja se on ilmastopolitiikan lisäksi yksi perustelu ydinvoiman rakentamiselle.
Saksa edustaa täysin toisenlaista linjaa. Maa tuottaa
runsaasti ydinsähköä – 28
prosenttia koko sähköntuotannosta - mutta on päättänyt sulkea kaikkia ydinvoimalansa. Millä päästöttömällä sähköntuotannolla Saksa
aikoo korvata tuon vajeen?

Aurinko, tuuli
ja maakaasu
kilpailijoina

Ydinvoima on saanut kannattajia väliaikaisena ratkaisuna ilmastokysymyksiin

jopa siihen aikaisemmin
ehdottoman vihamielisesti
suhtautuneista vihreistä poliitikoista ympäri Eurooppaa.
Monet kuitenkin ovat sitä
mieltä, että Euroopan ja
maailman energiaongelmia
ei ratkaista ydinvoimalla
vaan aurinko- ja tuulivoimalla. Muun muassa Saksa
ja Tanska rakentavat runsaasti tuulivoimaa ja Espanja
taas aurinkovoimaa. Onpa
jopa kaavailtu koko Euroopan energiantuotannon
korvaavan aurinkovoimalaitosverkoston rakentamista
Pohjois-Afrikkaan Saharan
autiomaahan.
Toteutettavia ratkaisuja ei
säätele pelkästään energiantarve vaan myös tuotannon
turvallisuus ja häiriöttömyys
sekä puhdas valtioiden välinen valtapolitiikka. Itämeren maakaasuputki onkin
nähtävä myös tässä valossa,
sekä Venäjän kauppa- ja valtapoliittisena että EU:n turvallisuuspoliittisena ratkaisuna.
Kaikkia näitä ratkaisuja vastaan ovat ne, joiden
mielestä pelastus löytyy vain
energiankulutuksen vähentämisessä. Maailmaa koetteleva talouslama onkin vaikuttanut siihen suuntaan,
mutta löytyykö esimerkiksi
väkirikkailta ja taloudeltaan
voimakkaasti kasvavilta Kiinalta ja Intialta innostusta
osallistua yhteisiin talkoisiin
koko maapallon hyväksi?
Tilastolähde:
www.world-nuclear.org
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on sitten menoa niin linnulle kuin muuntajallekin, Lahtinen toteaa.
Myöhemmin kävi ilmi,
että muuntajan oli rikkonut
jokin ulkopuolinen tekijä.
Vattenfallissa epäiltiin, että
edellisen kesän ukkonen
oli vioittanut esimerkiksi
muuntajan eristettä, mikä
olisi aiheuttanut lopullisen
räjähdyksen vasta vuotta
myöhemmin. Yleensä muuntajien käyttöikä hyvissä olosuhteissa on noin 30 – 40
vuotta.

Hiljainen mökkitie

PAAV O

HOL I

 Kesäillan

seesteisen
tunnelman mökkirannassa rikkoo kova räjähdyksen
ääni. Mitä ihmettä? Kahden
minuutin kuluttua pamahdus
kuuluu uudestaan. Mistä oikein on kysymys, mökkiläinen ihmettelee? On pakko
jättää kirja kesken ja vääntäydyttävä ylös ottamaan
asiasta selvää.

Mikä pamahti?

Pamahduksen syy alkaa selvitä, kun puolessa välissä kuumuudesta väreilevää

hiekkatietä leviää ilmaan
tuttu, rikkinäisestä sähkölaitteesta syntyvä palaneen
käry. Tielle on pysäköity kaksi pakettiautoa, joiden logot
osoittavat niiden kuuluvan
Vattenfallin ja Empowerin
huoltoyksiköille.
Kaksi sähköasentajaa seisoo sähköpylvään juurella ja
katselee ylös muuntajaan.
- Muuntaja tässä on mennyt, mutta syystä en osaa
sanoa mitään, Vattenfallin työntekijäksi esittäytyvä Pekka Hietala kertoo ja
hakee kännykästään oikeita
puhelinnumeroita.
Hietala keskustelee Empowerilla töissä olevan Juhani
Lahtisen kanssa, missä järjestyksessä työt tehdään. Tuloksena on se, että Lahtinen
kiipeää pylvääseen samalla,
kun Hietala alkaa soitella
paikalle nostoautoa ja varamuuntajaa.
Muuntajan vahva teräskuori ei ole kestänyt oikosulkua, vaan on pullistunut
räjähdyksen voimasta ulospäin. Kuoren toisesta alanurkasta valuu maahan ohuen
ohut öljysuihku.
- Palokunta on tulossa
paikalle. Öljy pitää kerätä
talteen ja tuo maa tarvitsee
varmaankin vaihtaa ja viedä
Riihimäen ongelmajätelaitokselle, Hietala tietää.

Juha Lahtinen ihailee ilta-auringon viimeisiä säteitä ja odottaa
tietoa uuden muuntajan saapumisesta.

Sähkö- ja
palomiehiä

Pian paikalle saapuu hikinen
joukko palomiehiä, jotka
ovat hetkeä aikaisemmin olleet sammuttamassa toisesta
muuntajaräjähdyksestä syttynyttä kaapelipaloa. Mikä
näitä Kangasalan muuntajia
tänään oikein vaivaa?
Öljy kerätään astiaan ja
likaantunut maa kaavitaan
pois. Samaan aikaan Pekka
Hietala saa tiedon, että uuden muuntajan tulo kestää
useamman tunnin:
- Nosturiauto lähtee Nokialta ja ajaa Pälkäneen varikolle hakemaan samaan
kuormaan muuntajaa sekä
tänne, että sinne Ruutanan
palopaikalle.
Ei auta kuin odotella. Itse
muuntajan vaihto ei kestäisi puolta tuntia kauempaa,
mutta edes vanhaa ei saada
nostettua pois paikoiltaan
ennen nosturiauton tuloa.
Pian tulee kuitenkin uusi puhelinsoitto.
- Nyt meni tuo muuntajaan virtaa syöttänyt 20 kV:n
verkkokin pimeäksi. Siellä
on toinen porukka paikantamassa vikaa. Olisikohan
se syynä tähän räjähdykseen,
Hietala aprikoi.
Juhani Lahtinenkin laskeutuu pylväästä ja pääsee
osallistumaan keskusteluun.
- Yleisimmin nämä muun-

Empowerin Juha Lahtisen ensimmäinen työ oli kiivetä pylvääseen valmistelemaan räjähtäneen muuntajan vaihtoa.

Muuntajan vaihto kävi ripeästi, mutta venyi myöhään yöhön
nostinautoa ja uuden muuntajana hakua odotellessa.

tajat paukahtelevat salaman
tai huuhkajan vuoksi. Kun

iso lintu asettuu muuntajaan
syömään saalistaan, niin se

Hyttysten ahdistelema mökkiläinen päättää siirtyä hetkeksi sisätiloihin, kun paikalla ei kerran tapahdu mitään. Sähköasentajilla ei
kuitenkaan ole sitä mahdollisuutta. Rensselit päällä he
joutuvat odottelemaan uuden muuntajan saapumista
yli kaksi tuntia.
Auringon laskiessa kello
23 aikaan alkaa vihdoin tapahtua. Molemmat miehet
ovat kiivenneet pylvääseen
ja hetkessä on vanha muuntaja nostettu kuorma-auton
lavalle. Se sujautetaan isoon
muovipussiin, ettei jäljellä
oleva öljy tahraa ympäristöä.
Uuden muuntajan asennus
ei Vattenfallin ja Empowerin
kokeneilta asentajilta kauan vie ja niin alkavat mökkiläisten jääkaapit taas hyrisemään ja jäähdyttämään
jäätelöitä, sisäﬁleitä ja saunaoluita.
- Meillä on joka kymmenes
viikko varallaolo päällä. Nyt
oli näin, että paikalle tuli
kahden ﬁrman miehiä, mutta päivystykset vaihtelevat,
Pekka Hietala kertoo pakatessaan tavaroita autoon.
Nyt asentajakaksikko selvisi varsin helpolla, mutta
joskus muuntaja- ja kaapelipalon jäljiltä töitä riittää seuraavaksi aamuksi saakka.
Kädenheilautuksen jälkeen huoltoautot poistuvat
hämärtyvään yöhön ja mökkitielle palaa tuttu keskikesän hiljaisuus.
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Talotekniikkaalalla eniten erimielisyyksiä
Tero

Heiniluoma

4Sähköliitto

myöntää
ammattiosastojensa jäsenille oikeusapua työsuhteeseen liittyvissä riita-asioissa.
Edellisen kerran oikeusapuasioita käsiteltiin laajasti
Vasaman 5/2008 artikkelissa, jossa käsiteltiin oikeudenkäyntejä koskevia tilastotietoja vuodelta 2007.
Vaikka tuomioistuinten toiminta ei enää jakaudu muodollisesti syys- ja kevätistuntokausiin, muodostaa heinäkuu tosiasiallisen tyvenen
istuntojen lomaan. Siksi on
sopivaa käsitellä tässä kirjoituksessa Sähköliiton lakiyksikön kuulumiset vuoden
2008 alusta kuluvan vuoden
kesään.
Päättyneiden asioiden
mappiin päätyi tarkastelujakson aikana 59 oikeusjuttua. Niistä 40 käsiteltiin
yleisissä tuomioistuimissa,
eli niissä lopullinen päätös
annettiin asianosaisten valitushalukkuudesta ja korkeimman oikeuden valituslupapäätöksistä riippuen

käräjäoikeudessa, hovioikeudessa tai korkeimmassa oikeudessa.
Yleisissä tuomioistuimissa
käsitellyistä jutuista päättyi
jäsenten kannalta voitokkaasti 15, sovintoon 18 ja
karvaaseen tappioon seitsemän asiaa. Hävittyjen juttujen määrä ei ole aivan vähäinen. Se osoittaa, ettei oikeusavun saamisen kynnystä
ole nostettu kohtuuttoman
korkeaksi. Jakson aikana
hallituksen käsiteltävänä
oli 50 oikeusavun myöntämistä koskevaa asiaa, joista
vain kahdessa oikeusapu jätettiin myöntämättä. Näissä
kahdessa asiassa ei olisi ollut
edellytyksiä hankkia voittamiseen tarvittavaa näyttöä.

Saatavia perittiin
ja irtisanomisia
riitautettiin

Oikeusjutut olivat tälläkin
tarkastelujaksolla pääasiassa työsuhdesaatavavelkomuksia ja henkilökohtaisilla
syillä tapahtuneiden työsopimuksen päättämisten
riitauttamisia. Yksi mielenkiintoisimmista myöntei-

seen lopputulokseen päättyneistä asioista oli kuitenkin
työmaasopimuksen tulkintaa koskeva asia. Siinä työmaasopimuksessa oli sovittu, että urakkaryhmälle
maksetaan urakkahinnoittelun mukainen parempi
palkka, vaikka työmaa olisi
kelvannut myös asuntotuotantokohteeksi. Käräjäoikeuden ensin hylättyä kanteen hovioikeus hyväksyi
sen ja vahvisti sähköasentajien tulkinnan oikeaksi.
Karvain tappio tuli sekin talotekniikka-alalta,
asiavyyhdestä, jossa pienen
asennusﬁrman toimitusjohtaja oli peräkanaa lopettanut kolmen nuoren asentajan työsuhteet mitä mielikuvituksellisimmilla henkilökohtaisilla perusteilla.
Käräjäoikeus katsoi jokaisen asentajan osalta, ettei
perusteita työsopimuksen
päättämiseen ollut ollut.
Työnantaja valitti kahden
asentajan tuomioiden osalta
hovioikeuteen, joka hylkäsi
valitukset. Korkein oikeus
antoi työnantajalle valitusluvan yhden asentajan asias-

sa ja hylkäsi kanteen, koska
sen mielestä työnantajalla
oli ollut asialliset perusteet
koeaikapurkuun.
Kanteen ajamisen kannalta ongelmallista oli, että kun
korkeimmassa oikeudessa
käsiteltiin enää yhden asentajan asiaa, esille ei tullut
esimerkiksi se toisen asentajan työsuhteen päättymiseen liittyvä selkkaus.
Toimitusjohtaja oli soittanut poliisille usuttaakseen
virkavallan toimistolta työmaalle lähteneen asentajan
perään, koska tämä oli ”karannut” toimistolta ilman
lupaa.

Työrauha
velvollisuus
mitattiin rahassa

Työrauhavelvollisuuden
rikkomista koskevien kanteiden määrä nousi vuoden
2007 yhdestä ainoasta tapauksesta normaalille tasolle. Työtuomioistuimen
käsittelemistä 13 asiasta yhdeksässä Sähköliitto ja/tai
ammattiosasto tuomittiin
maksamaan työnantajaliitolle hyvityssakkoa ja vain

Vuoden 2009 aikana Strömfors väistyy...
tilalle tulee Schneider Electric.
Pakkausten ulkoasu muuttuu vaiheittain.
Tuotteiden korkea laatu säilyy ennallaan.
.

Lisätietoja:
www.schneider-electric.ﬁ

yhdessä kanne hylättiin.
Kahdessa liittoa ja ammattiosastoa vastaan ajetussa jutussa hyvityssakkovaatimus
hylättiin liiton osalta. Yhden työrauhariidan osapuolet sopivat keskenään.
Työtuomioistuimessa ajettiin työrauhakanteiden lisäksi kuusi asiaa työehtosopimuksen tulkinnasta,
soveltamisesta tai rikkomisesta. Voittoja, sovintoja ja
tappioita kertyi kaksi kutakin. Tuomiossa 2008-72
työtuomioistuin vahvisti
työnantajan rikkoneen teknologiateollisuuden sähköalantyöntekijöiden työehtosopimuksen osana noudatettavan irtisanomissuojasopimuksen ehtoja sen purettua
työntekijän työsopimuksen
ja tuomitsi työnantajan korvauksiin. Sähköliiton vaatimukset hyväksyttiin pääosin
myös tuomiossa 2008-79,
jolla työtuomioistuin vahvisti aikaisemman tulkintansa talotekniikka-alan
sähköasennustoimialan työehtosopimuksen sisältämästä työhönottopaikan määritelmästä.

Tulossa
isoja juttuja

Kesken olevista oikeudenkäynneistä on kanteen kohteena olevan rahamäärän
osalta merkittävin Helsingin hovioikeuden käsiteltävänä oleva Relacom Finland
Oy:ssä tehdyn yhteistoimintasopimuksen rikkomista
koskeva asia, jossa Vantaan
käräjäoikeus antoi tuomionsa loppuvuonna 2008.
Periaatteellisesti yhtä mielenkiintoinen, joskin rahallisen intressin osalta vähäisempi on Suomen valtiota
vastaan ajettava kanne,
jossa TE-keskus kieltäytyi
maksamasta 200 päivää lomautettuna olleen, lomautuksen aikana menehtyneen
työntekijän kuolinpesälle
palkkaturvana irtisanomisajan palkkaa. Käräjäoikeus
ja hovioikeus ovat hylänneet kuolinpesän kanteen
katsoen, että työnantaja voi
välttyä irtisanomisajan palkan maksamisesta tällaisessa
tilanteessa, joten asiassa on
pyydetty valituslupaa korkeimmalta oikeudelta.<
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Energiatehokkuus
asuntomessujen teemana
TEKSTI
RIITTA

KALLIO

KUVAT
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EMM I
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! Ener giatehokasta kotia suunnittelevan

kannattaa ottaa huomioon
pelkkien rakennuskustannusten sijaan entistä enemmän myös todellisia asumisen elinkustannuksia, Suomen asuntomessujen toimitusjohtaja Pasi Heiskanen
vinkkaa.
Valkeakosken Lintulassa järjestetyt tämänkesäiset
asuntomessut antoivatkin
monipuolisesti mallia energiatehokkaaseen rakentamiseen, jossa myös rakennusmateriaalien elinkaaren
vaikutus otettiin laskuihin
mukaan. 40 messutalosta
yli puolet kuuluu A-energi-

aluokkaan ja kaksi taloa noteerataan passiivitaloiksi.

Passiivitalot
yleistyvät

Passiivitalo Lupauksen suunnittelija, arkkitehti Kimmo
Lylykangas arvioi, että passiivitalot tulevat lähivuosina
yleistymään.
- Useat talotehtaat ja rakennusliikkeet panostavat
jo passiivitaloihin. Pilottitaloista ollaan siirtymässä vaiheeseen, jossa passiivitalot
yleistyvät nopeasti ympäri
Suomea. Tavoitteena on
saavuttaa hyvä energiatehokkuus tinkimättä asumismukavuuksista tai asukkaiden toivomuksista.
Nykymääräykset asettavat
tietyt kriteerit lattian, katon ja seinien lämmöneristävyydelle, mutta vuoden
2012 normeissa rakennusten energiatehokkuus määritellään todennäköisesti

kokonaisenergiantarpeella.
Silloin nykyisellään passiivitalon 5-10 prosenttia tavallista korkeammat rakennuskustannukset eivät enää
sulje energiataloudellisinta
vaihtoehtoa pois.

Lupaus
säästää sähköä

Elementtirakenteisen puuomakotitalo Lupauksen lämmitystarve tulee olemaan
VTT:n laskelmien mukaan
vain 23,8 kWh neliömetriä
kohti vuodessa. Pääosin hyvin eristetyn ja tiiviin talon
erittäin pieni lämmitystarve
tuotetaan ilmalämpöpumpulla. Talon alakerrassa on
vesikiertoinen lattialämmitys, yläkerrassa ilmalämmitys.
Talossa hyödynnetään tehokkaasti myös niin sanotut
ilmaislämmönlähteet eli ihmisistä ja laitteista saatava
lämpöenergia. Ilmanvaih-

don lämmöntalteenottolaite
toimii yli 80 prosentin vuosihyötysuhteella; päätelaitteet on varustettu lämpövastuksilla. Alakerrassa on
lisäksi tulisija."

Tarkan rakentajan vinkit
!Tee talo perheesi tarpeisiin
!Eristä talo määräyksiä paremmin
!Hanki energiatehokkaat ikkunat
!Tee talosta ilmatiivis ja huolehdi
riittävästä ilmanvaihdosta

!Hanki hyvällä lämmön talteenotolla
varustettu ilmanvaihtolaite

!Kiinnitä huomiota kodin sähkölaitteiden
energiatehokkuuteen

Lupaus on passiivitalon periaatteiden mukaan muodoltaan
kompakti ja yksinkertainen.
Tyylikäs nelihenkiselle perheelle
suunniteltu talo on lämpöeristeitä valmistavan Parocin ja Valtion
Teknisen Tutkimuskeskuksen
pilottikohde. Vastaavaa passiivitalokonseptia testataan myös
Vantaalla ja Rovaniemellä.
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Suomen ensimmäinen
passiivitalopaketti
valmistuu Ilmajoelle

Nuoren insinöörin järkikoti
TEKSTI
RIITTA

KALLIO

KUVAT
EMMI

KALLIO

joulukuussa, mutta nyt muiden töiden ohessa edennyt
rakennusprojekti on kuitenkin selvästi jo voiton puolella.

 Rakennusinsinööri Edullinen ja
Jarmo Akkala ratkaisi kerta- muunneltava

heitolla asunto-ongelmansa.
Oman osakkeen hankinnan
sijasta hän päätyi rakentamaan puurunkoisista suurelementeistä toteutettua passiivitaloa Ilmajoen Ahonkylään.
Teema-Talot Oy:ssä Seinäjoella suunnittelijana toimiva Akkala on paiskinut viime aikoina töitä myös hartiapankkirakentajana, sillä
talopakettinsa rakennustyöt
hän tekee pääosin itse. Vain
putkimies, muurari ja sähkömies ovat pistäytyneet tarvittaessa.
- Paljon on iltatöitä näin
varsinaisen päivätyön ohella,
huokailee kiireinen rakentaja, jonka urakka alkoi jo viime syksynä perustusten teolla. Runkopaketti pystytettiin

Jarmo Akkalan tulevassa
kodissa on neliöitä varsin
kohtuullisesti. Varsinaisia
asuinneliöitä on 105, mutta
35 neliön autotalli on myöhemmin helposti muutettavissa asuintilaksi. Lisänä on
vielä 60 neliötä käyttöullakkotilaa.
Passiivitaloksi Akkalan
kompaktin ensikodin tekee
normitaloa paksumpi lämpöeristys, mikä laskelmien mukaan riittää pitämään tiiviin
talon niin lämpimänä, ettei
varsinaista lämmitystä juuri
tarvita. Seinissä eristystä on
40 senttiä ja yläpohjassa peräti 70. Ovet ja ikkunat ovat
tavanomaista matalaenergiatasoa.
Kosteisiin tiloihin tulee
lattialämmitys ja olohuoneeseen hitaasti lämpöä luovuttava takka. Lisäksi ilmanvaihtokanaviin on asennettu
lisälämpövastukset, joita voidaan käyttää kylmällä ilmalla talon lämmittämiseen.

kennuksen energiankulutus,
lämpötilat, viihtyisyys ja toiminnallisuus.
- Paksut eristeet pitävät
kylmän ja tarvittaessa myös
liian lämmön loitolla. Tiivis
rakenne estää kosteusongelmat. Ilmanvaihto on tehokas
ja hallittu, Akkala listaa pilottitalonsa hyviä puolia.
Isoimmista ikkunoista tulevaa vedon tuntua ehkäistään tarvittaessa myös talon
syviin ikkunapenkkeihin
piilotetuilla sähkövastuksilla, jotka toimivat minilattialämmityksen tapaan.
Taloon on valittu normaalit nelikerroksiset matalaenergiaikkunat ja vakiomalliset laadukkaat ulko-ovet,
sillä niiden on todettu olevan sopivan hintaisia ja riittävän lämmönpitäviä.

Passiivitalo
maksaa vaivan

Ilmanvaihtoa, lämmitystä
ja sähkölaitteita ohjaa kodinohjausjärjestelmä (SLV).
Näin saadaan optimoitua ra-

- Sijoitus passiivitaloon
maksaa käytössä itsensä takaisin sitä nopeammin mitä
kovemmaksi energian hinta
nousee. Talosta riippuen puhutaan noin 5 - 15 prosenttia
vakiorakenteista talopakettia kalliimmasta kokonaisuudesta. Hintaan vaikuttavat olennaisesti rakennuksen arkkitehtoniset ratkaisut,
Akkala pohtii.
Hän arvioi, että passiivitalosta kannattaa kuitenkin
suunnitella varsin kompakti
kokonaisuus, koska rakennuksen monimuotoisuus ja
tilavuus lisäävät kustannuk-

Rakennuskuivaaja varmistaa,
ettei tiiviisiin rakenteisiin jää
kosteutta.

Tupa ja takka alkavat olla valmiina, tuumii passiivitalon rakentaja
Jarmo Akkala.

Sähkölämmitys
varmistaa
viihtyisyyden

Passiivitalon tontti ja musta katto tukevat energiansäästötavoitetta. Metsä suojaa pohjoistuulelta ja
isoimmat ikkunat suuntautuvat etelään päin. Kuumina kesäpäivinä automatiikka ohjaa ilmastoinnin
ottamaan vaihtoilman katon varjopuolelta

sia ja energiankulutusta. Jarmo Akkalan ”pilottipakettitalo” valmistuu muutenkin
yksityiskohtaisen tuotekehitysprosessin ja huolellisen
toteutuksen avulla.
- Talopaketin tavoitteena
on järkevä hinta sekä laa-

dukas ja yksilöllinen kokonaisuus. Myös passiivitalon
pitää olla normaalin suomalaisen saavutettavissa.
Teema-Passiivitalon tiiveys tullaan aikanaan varmistamaan erillisellä mittauksella. Talon rakenteita

tutkitaan tarvittaessa vielä
lämpökamerakuvauksella.
Talotehdas on passiivitalolla
mukana myös Kuopion asuntomessuilla tulevana kesänä
2010.
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Hyvät työasennot ovat
TEKSTI
SEIJA PENTTILÄ
K U VAT
RIITTA KALLIO,
MARGIT NURMIKOLU
JA NINA SULONEN

! Sähköasentajien

niska, olkapäät, selkä sekä
polvet joutuvat töissä kovalle koetukselle. Yli puolet asentajien sairauspoissaoloista johtuu juuri tuki- ja
liikuntaelinten rasituksista.
Monet tapaturmat ja rasitusvammat olisivat kuitenkin
vältettävissä työn hyvällä
suunnittelulla.

Turhaa minuuttien
säästöä

Työterveyspalveluasiantuntija Nina Sulonen YIT:ltä
harmittelee, että työmailla
kiire kiilaa suunnittelun ja
sitä myöten hyvän ergonomian ohi. Seuraus on, että
huono ergonomia sairastuttaa hyvin suuren joukon
asentajia.
- Ajatellaan vaikka sellaista perinteistä asentajan perustyötä kuin kaapelin veto.
Sitä varten on olemassa älyttömän hyviä apuvälineitä.
Asentajien mielestä koneen
virittäminen vie kuitenkin
niin paljon aikaa, että sitä
ei käytetä. Siinä säästetään
ehkä minuutteja. Vuosien
kuluessa ne minuutit eivät
näy missään, mutta raskaat
vedot sen sijaan tuntuvat pysyvinä rasitusvammoina.
Sulonen ymmärtää, että
varsinkin urakkatyössä toinen porukka odottaa jo selän takana ja jonon täytyy
mennä eteenpäin. Hän kehottaa kuitenkin katsomaan
vielä pitemmälle, sillä vii-

me kädessä hyvä ergonomia
nopeuttaa työn tekemistä ja
sairauspoissaolot jäävät vähemmälle. Hyvä ergonomia
saattaa olla jopa terveiden
eläkepäivien edellytys.

Raskaat nostot
kipeyttävät selän

Selkää kuormittavat erityisesti kumarat ja kiertyneet
asennot. Yhtäkkiset liikkeet
ja voimakas kuormitus aiheuttavat yleisesti iskiastyyppisiä oireita. Sulonen ihmettelee, että yhä edelleen sähkökaappeja, jotka saattavat olla
valtavia keskuksia, siirretään
miesvoimin, vaikka apuvälineitäkin olisi. Raskaat ponnistukset ja huonot asennot
tuntuvat ennen pitkää selän
jäykkyytenä ja särkyinä.
Iskias tuntuu alaselän kipuna, joka heijastuu jalkaan
polven alapuolelle. Hermokipu säteilee tavallisesti vain
toiseen jalkaan ja tuntuu esimerkiksi jalkapöydän puutumisena. Erikoistutkija Leena
Kaila-Kangas Työterveyslaitokselta muistuttaa, että raskaat nostot ja kantaminen,
kyykkiminen ja kumarteleminen lisäävät iskiaksen riskiä.
Kaila-Kangas pitää ilmeisenä, että raskas ruumiillinen
työ ja iskias on yhdistelmä,
joka siirtää ihmisiä eläkkeelle ennen aikojaan. Arkielämän kokemuksesta hän toteaa, että kylmä ja veto ovat
iskiakselle myrkkyä.

Kurkottelu
väsyttää nivelet
ja jänteet

Asennoista raskaimpia on
työskennellä kädet koholla
ja taivuttaa niskaa samalla
taaksepäin. Erikoistutkija

Ritva Ketola Työterveyslaitokselta kertoo, että käsien
kurkottelu vaikeuttaa verenkiertoa ja kuormittaa pitkän
päälle olkaniveliä. Seurauksena on olkanivelen vaivoja
ja jänteiden tulehduksia, jolloin kättä ei voi enää nostaa
koholle. Sairauslomat tämän
takia ovat yleisiä.
Niska puolestaan toimii
kuin sähkökeskus, joka lähettää hermoja pitkin viestejä sormiin. Niissä niskan
väsyminen tuntuu puutumisena.
Työskentely niska taaksepäin taivutettuna muuttuu
entistä hankalammaksi ikänäön myötä. Kaksiteholasien käyttäjät joutuvat taivuttamaan niskaa vielä entisestäänkin, jotta voivat katsoa
lasien lähiosuuden läpi. Nina
Sulonen muistuttaa, että hyvää ergonomiaa on ottaa silloin käyttöön lähityöskentelyyn tarkoitetut yksitehoiset
suojalasit.

Huomaa ja
suojaa polvet

Pitkäaikainen polvillaan
työskentely ilman suojia voi
johtaa polvien jäykkyyteen
ja särkyihin. Myös kylmyys
lisää polvillaan olon rasittavuutta. Lisäksi sähkömiesten liikkuminen rakennusten epätasaisilla alustoilla
vinksauttaa polvia vähän
väliä, mikä osaltaan rasittaa
niveliä. Pahimmillaan polvinivelten vaivat johtavat
siihen, että asentaja ei enää
kykene ammatin vaatimaan
polvistumiseen.
Nina Sulonen kiittää nykyaikaisten työvaatteiden
polvisuojia, jotka ovat vähentäneet polvivaivoja paljon. Silti vaivoja on erityi-

sesti ikääntyvillä asentajilla.
Polvien nivelrikko saattaa
tulla keski-ikäisille ihmisille ilman raskasta työtäkin,
mutta työ myös edesauttaa
vaivan syntyä.
Sulonen kehottaa käyttämään polviasennossa apuvälineitä. Ammattikäyttöön

tehtyä polvi-istuinta voi kuljettaa mukana, mutta työmaakalustosta voi myös napata istuintueksi sopivan laatikon tai jakkaran. Tärkeintä
matalassa työskentelyssä on,
että työntekijän painopiste
asettuu jonnekin muualle
kuin polveen.

Olkapää ja hartiat
jumpaten kuntoon

Hankalien työasentojen aiheuttamia olkapää- ja hartiakipuja hoidetaan Sulosen mukaan yhä enemmän
jumpalla ja kuntouttamisella. Niillä saavutetaan usein
leikkausta parempia tulok-

Nuoret asentajat huolettavat hoitajaa
!Nina

Sulonen on vastaava työterveyshoitaja
YIT:n Kiinteistötekniikka
Oy:ssä, missä työskentelee
parisen tuhatta asentajaa.
Heistä noin 800 on sähköpuolen ammattilaisia. Sulonen näkee asentajien vastuun omasta ja muiden terveydestä painavana.
- On äärettömän tärkeää, että jokainen ajattelee,

YIT:n vastaava työterveyshoitaja
Nina Sulonen toivoo, että nuoret asentajat totuttelevat hyviin
työasentoihin jo uran alussa. Hän
pitää erittäin tärkeänä, että terveysasiat ovat esillä jo ammattikoulutuksessa.

miten työn voi tehdä ergonomisesti oikein. Hyvien
työasentojen täytyy mennä
kiireen yläpuolelle.
Työssään vaikeana Sulonen pitää nuorten asentajien motivointia. Kun lihakset ovat hyvässä kunnossa
ja voimaa on, eivät tauot
ja työasentojen vastaliikkeet tule työmaalla mieleen.
Vanhempien työntekijöiden
asennetta Sulonen kiittää.
Konkarit uskaltavat jo venytellä työpaikalla ja muistuttavat nuoremmille, ettei
näitä kipuja kannata ottaa
itselle.

Tavoitteita
elämään

Sulonen ei karta elämäntavoista puhumista; ylipaino
kuormittaa polvia ja selkää,
tupakointi huonontaa verenkiertoa. Apuun tulevat
terveystarkastusten mittarilukemat, muun muassa
verenpaine, kolesteroli ja
vyötärönympärys, joista saa
motivaatiota ja tavoitteita
elämään. Hyvään suuntaan
muuttuvat luvut kannustavat kouriintuntuvasti erityisesti miehiä.
- Painoa voi alkaa hallita
jo sillä, että vaihtaa lounaal-

la puolentoista litran Jaffapullon vähäkalorisempaan.
Tavallisista limppareista kertyy vuodessa monta kiloa sokeria. Työpaikan läheltä voi
katsella, löytyykö sieltä lounaspaikkaa, jossa on myös
vihreää lautasella.
Työterveyshuolto tukee
tupakanpolton lopettamista
monin keinoin, myös taloudellisesti. Niin nuoremmat
kuin vanhemmatkin asentajat ovat Sulosen iloksi päässeet eroon tupakasta. Suurin
ilo ja hyöty tupakoinnin lopettamisesta on tietysti ihmiselle itselleen."

nopea
varma
edullinen

sähkötarvikkeiden
toimittaja.

tärinän
tärinän
tärinän
takia
tärinän
tärinän
tärinän
ei aiheuta sähkömiehen työssä suurta terveysriskiä, mutta tärinästä
johtuvia oireita saatetaan
myös vähätellä. Tärinätautiin sairastuu työn vuoksi 1020 ihmistä vuodessa, mutta
luvussa ovat vain työperäisten sairauksien rekisteriin
ilmoitetut tapaukset. Työterveyslaitos laskee, että sairastuneiden määrä on todennäköisesti moninkertainen.
Sähköasentajat joutuvat
tärinälle alttiiksi yleensä talotekniikassa ja teollisuudessa, missä poravasara on tavallinen työväline.

Huomio tärisevään
työkaluun

Apulaisylilääkäri Riitta Sauni Työterveyslaitokselta toteaa, että tärinästä johtuvat
oireet jäävät usein huomiotta. Sormien puutuminen ja
pistely sekä sormien kömpelyys saatetaan ajatella iän
tuomiksi vaivoiksi, vaikka
syy saattaa olla tärisevien
koneiden käyttämisessä.
Tärinälle voivat altistaa
muun muassa moottorikäyttöiset työkalut. Käsiin kohdistuva tärinä välittyy työssä
tekijän käsiin ja käsivarsiin.
Jatkuva tai usein tapahtuva
tärinä voi johtaa pysyviin
terveyshaittoihin. Riski on
suurin silloin, kun kosketus tärisevään työkaluun on
säännöllinen osa työtä.

Kylmyys tuo oireet

Saunin mukaan tärinän aiheuttamat vaivat ovat olleet
kauan piilossa, sillä niiden
on ajateltu kuuluvan vain
metsurin työhön. Tärinätaudin yksi, perinteisesti
metsureihin liitetty oire, on
valkosormisuus. Se ilmaantuu yleensä kylmässä ja johtuu sormien verenkierron

Mittaus- ja ryhmäkeskukset suoraan
Edulliset Bevi sähkö- varastostamme
moottorit tassu- ja
Esim.
laippakiinnitteisinä.
3-vaiheinen mittausMoottorit ovat IEC-julkai- keskus kosteantilan
sujen IEC 72-DIN 42673
pinta- tai uppoasenja IEC 34-6 mukaisia. IP55 nukseen.
Eristysluokka F=155°C.

Keskuksessa on 5x16 A
voima- ja 16A sukopistorasia jotka on suojattu
30 mA vikavirtasuojakytkimellä. Mitat: 45x70x16
cm. Kotelointil. IP 34.

3-vaihemoottorit.

varastomallit:
1000 r/min 0,09 - 55 kW
1500 r/min 0,06 - 90 kW
3000 r/min 0,09 - 90 kW
esim.

MK6 AR+PR

Uutuudet

Sormet voivat olla tönköt
4Tärinä
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sia. Kuntoutus tehoaa sitä
paremmin, mitä varhemmin
se aloitetaan, ja siksi Sulonen kehottaa ottamaan yhteyttä työterveyshuoltoon jo
lievienkin kipujen ilmaantuessa.
- Usein asentajat kestävät
olkapään kipuja pitkään.
Vasta sitten, kun ne alkavat
vaikuttaa yöuniin, tullaan
terveydenhoitajan puheille,
Sulonen harmittelee. <
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kaikkien etu

hetkellisestä pysähtymisestä.
Käden hermosto saattaa kuitenkin herkistyä muillakin,
jotka joutuvat alttiiksi tärinälle.
Tärinän aiheuttamat oireet
ilmaantuvat usein kylmässä, koska niitä ei aina osata
liittää työhön. Kädet saattavat mennä tunnottomiksi ja
tönköiksi esimerkiksi uimareissulla.
Kun sormenpäistä katoaa
hienotunto, kaikenlainen
näprääminen hankaloituu.
Esimerkiksi napittaminen ja
avainten käyttäminen voi
olla mahdotonta. Myös käsien puristusvoima heikkenee.
Oireet helpottuvat usein
käsiä lämmittelemällä ja ravistelemalla. Oireiden ohimenevyyden vuoksi niillä ei
tavallisesti vaivata lääkäriä,
vaikka syytä kuitenkin olisi.

Kömpelöt
hyppyset puheeksi

Sauni muistuttaa, että työterveyshuollossa pitäisi
muistaa puhua myös vähäpätöisiltä tuntuvista vaivoista;
jos sormia pistelee tai pienet
esineet eivät tartu hyppysiin.
Tärinän tai muiden pahentavien tekijöiden vähentäminen lieventää usein oireita tai hävittää ne kokonaan.
Tuntohäiriöt, kömpelyys ja
taipumus särkyyn saattavat
jäädä kuitenkin jäädä pysyviksi, jos oireet ovat jatkuneet pitkään.
Työntekijän merkittävä
altistuminen tärinälle ja oireet saattavat kertoa työperäisestä tärinätaudista, joka
Apulaisylilääkäri Riitta Sauni
Työterveyslaitokselta näkee tärinäsairauden vähentyneen muun
muassa uusien laitteiden hyvän
tärinävaimennuksen ansiosta.
Myös taukotuvat ja lämpimät
ateriat edesauttavat sairauden
ehkäisemistä.

on Suomessa korvattava ammattitauti.
Tärinän haitallisuus riippuu altistumisen ajasta, tärinän voimakkuudesta, taajuudesta ja kiihtyvyydestä.
Myös työssä käytettävä puristusvoima, työasennot sekä
työkalun paino ja ikä vaikuttavat käteen välittyvän
tärinän määrään. Ihmisten
yksilölliset erot oireiden kehittymisessä ovat myös suuria. Suomessa on noin 50 000
täriseviä työkaluja käyttävää
työntekijää.

Kädet oikeaan
työasentoon

Tärinätautia ehkäisee luonnollisesti tärinän vähentäminen. Työkalujen tärinävaimennukseen kannattaa
kiinnittää huomiota; vaimennetut kahvat, joustava
pinnoite ja kädelle miellyttävä muoto ovat hyvän koneen
tunnusmerkkejä. Myös lämmin pukeutuminen ja oikeat
työasennot siten, että kädet
ja ranteet rasittuvat mahdollisimman vähän, vähentävät
taudin riskiä.
Tärinästä johtuvien vaivojen laita on sama kuin monien muidenkin eli tupakointi
pahentaa niitä entisestään.
Tavallisimmin tärinä aiheuttaa oireita 40–50-vuotiaille.<
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SM 2.2 N
2,2 kW
ROUNDLINE RECO läm- 3000 r/min
rakenne B3
pötasot elektronisella
hinta vain 143 €
termostaatilla. IP 21.
sama laipallisena
45
vain 164
koot: 300-1500W
hinnat: 79-115 €

RECON ainutlaatuinen
ominaisuus on mahdollisuus liittää siihen
radiovastaanotin
RECO V1 jonka
hinta on vain 29 €
RECO V1 vastaanottaa komennot
kaukosäätimestä
RECO S1.
Vastaanotin
asennetaan
lämmittimeen
kiristämällä
lukitusruuvi.
Samalla lämmittimen oman
termostaatin
säätönuppi
jää vastaanottimen
alle piiloon.

Langattomassa
kaukosäätimessä
RECO S1
jonka hinta on

vain 59 €
on useita
energiaa
säästäviä
toimintoja.

Yhdellä napinpainalluksella lasket 6 tunnin ajaksi
( esim. yön tai työpäivän
ajaksi ) lämpötilan haluamaasi säästölämpötilaan.
6 tunnin kuluttua lämpötila nousee automaattisesti normaalilämpötilaan.
Pitemmäksi aikaa ( esim.
lomamatkan ajaksi ) lasket lämpötilan aivan yhtä
helposti.
Napinpainallus kun lähdet
kotoa - toinen kun palaat
takaisin.
Tuuletusnapilla estät turhan lämmittämisen tuuletuksen aikana.
Säädin voidaan sijoittaa
vapaasti mihin halutaan
samassa avoimessa
tilassa 20 m etäisyydelle
lämmittimistä.

Takuu 2 vuotta

€

Laipan
reikien
ristimitta

Valmiiksi koteloidut
1-vaihesyötön
taajuusmuuttajat
3-vaihemoottoreille.
IP55 koteloon
on valmiiksi kytketty taajuusmuuttaja, EMCfiltteri, säätöpotentiometri,
suunnanvaihtokytkin ja pääkytkin.
moottorin max. kW A
INV 0.37K
0,37 2,3
INV 0.75K
0,75 4,3
INV 1.5 K
1,5 7,0

hinta

328
368
478

€
€
€

Taajuusalue 0-500 Hz.
Kiihdytys ja hidastusaika
toisistaan riippumatta
0-600 sek.
Syöttöjännite 200 - 240 V
+-10 %.
Huom !!! Näillä taajuusmuuttajilla normaali 3vaihemoottori kytketään
1-vaiheverkkoon eli taajuusmuuttajalle tuodaan
nolla, vaihe ja suojamaa.

pääkytkin
3x40A
päävarokkeet 3x25A
sulakeautomaatit:
3 kpl 10A
6 kpl 16A
11 mod. varatilaa hinta vain

275 €

Ryhmäkeskukset taustalevyllä ja ovella kuivantilan pinta-asennukseen.
Keskuksissa on 3x32 A
pääkytkin,
4-napainen 30 mA vikavirtasuoja sekä erilliset
nolla ja suojamaakiskot
riittävällä liitinmäärällä.
Kotelointiluokka IP20.
Esim RK 9 AV jossa on
3 kpl 10A, 6 kpl 16A sulakeautomaattia sekä
8 mod.
varatilaa
lev. 267
kork. 344
syv. 115
mm
hinta vain

115 €

Ryhmäkeskukset kosteantilan pinta-asennukseen.
Keskuksissa on pääkytkin,
4-napainen 30 mA vikavirtasuojakytkin, kaapeleiden läpivientitiivisteet
sekä erilliset nolla- ja
suojamaakiskot riittävällä
liitinmäärällä.
Kotelointiluokka IP54.

Valmiiksi koteloidut
3-vaihesyötön taajuusEsim. RK 15 ARV
muuttajat 3-vaihejossa on 3x40A pääkytkin
moottoreille.
IP55 koteloon on valmiiksi
kytketty taajuusmuuttaja,
EMC-filtteri, säätöpotentiometri, suunnanvaihtokytkin ja pääkytkin.
Taajuusalue 0-500 Hz.
Kiihdytys ja hidastusaika
toisistaan riippumatta 0600 sek.
Syöttöjännite 380-480V
+-10 %
moottorin max. kW A hinta
INV0,75 VK 0,75 2,2 428 €
INV 1,5 VK 1,5 4,1 478 €
INV 2,2 VK 2,2 5,8 608 €
INV 4 VK
4
9,5 678 €
INV 5,5 VK 5,5 14 999 €
INV 7,5 VK 7,5 18 1140 €

Hinnat ALV 0%

puh 02

6 kpl 10A,
9 kpl 16A
GE:n jousiliitinautomaatteja
sekä 14 moduulia varatilaa
Mitat:
285x500x138 mm
hinta vain

159 €

Huom! kuvasto/hinnastomme No 22 on voimassa tämän kuun loppuun
eli 31.8.2009 asti.
Uusi No 23 postitetaan
asiakkaillemme syyskuun toisella viikolla.
PDF-muodossa se on
ladattavissa kotisivultamme
www.f i n n pa r t t i a . f i
heti syyskuun alussa.

Finnparttia

72 72 00

www. finnparttia.fi
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12.9.–13.9.2009 Tampereella
Haluatko tavata muita nuoria Sähköliittolaisia?
Haluatko tutustua Sähköliittoon?
Haluatko tietää, mitä tämä liitto tekee?
Haluatko saada uusia kokemuksia?

avuksi ammattiosastoille
R I I t ta

Vietämme myös yhdessä vapaa-aikaa seikkailemalla
Varalan Urheiluopistossa.

Liitto korvaa osanottajille kurssin aikana majoituksen,
ruokailut sekä matkakulut julkisten kulkuneuvojen taksojen
mukaan tai omaa autoa käytettäessä 0,23 €/km.
Ilmoittaudu mukaan viimeistään 28.8.2009 mennessä
soittamalla koulutusyksikköön, puh. (03) 252 0238
tai sähköpostilla tiina.makkyla@sahkoliitto.ﬁ

K a L L I o

4Osastoille on tarjolla
uusi keino pitää yhteyttä jäseniin ja jakaa heidän kanssaan tietoja verkossa. Yhdistysavain antaa osastoille
käyttöön tietotekniikan ja
tietoverkon mahdollisuudet.
Työväen Sivistysliitto on
ollut mukana kehittämässä
Yhdistysavainta, joka laajentaa ammattiosaston kotisivut aktiivisiksi toimitiloiksi.
Avaimella rakennettujen
kotisivujen avulla ammattiosastot voivat tehostaa toimintaansa ja viestintäänsä.
Kotisivujen lisäksi Yhdistysavaimeen kuuluu jäsenhuone,
jossa ammattiosaston jäsenet
voivat esimerkiksi osallistua
verkkokeskusteluun ja ottaa
kantaa osastonsa päätöksentekoon.

Jos haluat kaikkea tätä, tule mukaan
Nuorten tapaamiseen 12.9.–13.9.2009 Tampereelle.

SÄHKÖSTÄ
AMMATILLINEN TUTKINTO
Sähköasentajan ammattitutkinto
Sähköyliasentajan erikoisammattitutkinto
1.9.2009 alkaen 1-2 iltaa viikossa, Paimio
Hinta: 500 , tutkintomaksu 50,50 
Suuntautumisalat:
● Kiinteistöjen sähköasennukset
● Teollisuuden sähköasennukset
Yhdistysavain on työkalu
myös yhdistysten hallituksille. Virtuaalisen työhuoneen
avulla voidaan kehittää perinteisiä kokouskäytäntöjä.
Siellä hallitus voi valmistella
päätöksentekoa ja pyörittää

toiminnan rutiineja. Työhuoneessa voi myös arkistoida dokumentit, kuten pöytäkirjat ja toimintasuunnitelmat.
Sähköliiton ammattiosastot yhdessä -tapahtumassa

Järvenpäässä 5.-6.9. TSL:n
hankesuunnittelija Raimo
Oksanen esittelee Yhdistysavaimen käyttöä.<
Katso myös
www.yhdistysavain.ﬁ

Lisätiedot ja haku:
p. 0207 129 422 / Tarja Stanley

www.tuakk./sahkoala

Osaajia tarvitaan aina; tule siis opiskelemaan
itsellesi uusi ammatti!

KEILAKISAN TULOKSIA
Kaikki löytyy netistä
www.sahkoliitto.ﬁ

Kesäpäivien keilauksen henkilökohtaisen kilpailun
tuloksista oli erehdyksessä jäänyt pois kaksi nimeä.
Åke Blundin osastosta 76 sijoittui kuudenneksi
tasoituksella 29, tuloksella 910 ja yhteistuloksella 1186.
Kurt Styf osastosta 76 aijoittui sijalle 24.
tasoitus oli 18, tulos 971 ja yhteistulos 1079.

Sähkö-Aro on pääkaupunkiseudulla toimiva sähkö-, tele- ja tietoverkkoihin erikoistunut
asiantuntija- ja palveluyritys. Liikevaihtomme vuonna 2008 oli 21,8 milj. euroa ja meitä arolaisia
on 150 henkeä. Sähkö-Aro on osa Aro Yhtiöt-konsernia, jonka liikevaihto vuonna 2008 oli 50
milj. euroa. Olemme toimialueellamme yksi suurimmista urakoitsijoista. Perheyhtiönä
juuremme ovat perinteikkäät, mutta tehtävänämme on tulevaisuus – sähköisesti.

Toimintamme edelleen kasvaessa ja laajentuessa
etsimme joukkoomme sekä ykkösketjun

SÄHKÖASENTAJIA
että

PROJEKTIJOHDON OSAAJIA
varmistamaan onnistumisemme ja asiakaslupaustemme
täyttymisen - nyt ja tulevaisuudessa.
Ennakkoluulottomille tekijöille meillä on odottamassa lukuisia haasteita uusista
projekteistamme huolto- ja asiantuntijatehtäviin. Tarjoamme Sinulle
mahdollisuuden tarttua mielenkiintoisiin tehtäviin vakavaraisen ja luotettavan
työnantajan palveluksessa. Arvostamme todellisia osaajia ja pidämme kunniaasianamme huolehtia ammattitaitosi kehittymisestä myös tulevaisuudessa. Yksi
toimintamme kulmakivistä on koko henkilöstölle tarkoitettu koulutusjärjestelmä,
Aro Akatemia, jolla varmistamme menestyksemme myös jatkossa.
Olemme kiinnostuneita Sinusta, kerro itsestäsi ja osaamisestasi meille. Täytä
hakemus osoitteessa www.sahko-aro.fi.
Lisätietoja yrityksestämme saat Outi Myllyharjulta
(puh. 010-835 6222, outi.myllyharju@sahko-aro.fi).

Ratkaiseva tekijä.
Asiakaspalvelua vuodesta 1954.

ICT-asentaja

Tieto- ja tietoliikennetekniikan
perustutkinto
14.9.2009–14.11.2011,
päiväkoulutus

Koulutuksessa perehdyt mm.
tietoliikennetekniikkaan, tietokoneiden ja niiden verkkojen asennus- ja
ylläpitotehtäviin. Lisäksi sinulla on
mahdollisuus suorittaa
Microsoft-sertifikaatti MCDST Microsoft
Certified Desktop Support Technician.

Sähkö-/automaatioasentaja

Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto
14.9.2009–14.11.2011, päiväkoulutus
14.9.2009–14.11.2011, iltakoulutus

Koulutus antaa sinulle perusosaamisen sähkö- ja automaatioalan
asennus-, huolto- ja kunnossapitotehtäviin. Automaatioasentajana perehdyt syvemmin prosessi- ja kiinteistöautomaatioon.
Sähköasentajana erikoistut puolestaan sähkö- ja teleasennuksiin
sekä osaat korjata ja huoltaa erilaisia sähkölaitteita.
Haku koulutuksiin päättyy 28.8.2009.
Tutkinnon suoritettuasi voit työskennellä erilaisissa alan
tehtävissä tai jatkaa opintojasi tekniikan ammattikorkeakouluissa. Koulutukset ovat monimuoto-opiskelua, joihin sisältyy
työssäoppimista. Näyttötutkinnon suoritat koulutuksen
yhteydessä.
Koulutukset kuuluvat valtionosuusjärjestelmän piiriin ja ovat
opiskelijalle maksuttomia. Tutkintomaksu on 50,50 €.
Lisätietoja:
tekniikan assistentti, p. 020 51311
www.edupoli.fi/koulutuskalenteri

Ammattitie 1, 06450 Porvoo
soittajahinta: lankapuhelimesta 8,21 snt/puhelu
+ 2 snt/min, matkapuhelimesta
8,21 snt/ puhelu + 14,9 snt/min

www.edupoli.fi
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Tapio Lamminen 60 vuotta

Edustajistoryhmien yhteistyössä
parantamisen varaa
MARGIT NURMIKOLU

!Sähköliiton edustajis-

ton jäsen Tapio Lamminen
täytti 60 vuotta 24. heinäkuuta.
- En varsinaisesti juhlinut syntymäpäiviä, mutta
vietimme perhepiirissä iltaa
vilpolassa vaimon, tyttärien
ja heidän puolisoidensa sekä
koiriemme Aidan ja Nuutin
kanssa. Grillasimme, keskustelimme ja nautimme kesästä, Tapio Lamminen kertoo.
Alkujaan kaupunkilainen,
Tampereelta kotoisin oleva
Lamminen on asunut Pohjan kunnassa vuodesta 1973
lukien.
- Tämän vuoden alusta
Pohjan kunta, Karjaan kaupunki ja Tammisaaren kaupunki muodostivat Raasepo-

rin kaupungin, joten minusta
tuli jälleen kaupunkilainen,
Lamminen naurahtaa.

Monessa mukana

Tapio Lamminen on ollut
edustajiston jäsen vuodesta 2000 lukien. Hän toimii
myös työpaikkansa, Fortum
Power and Heat Oy:n, Inkoon voimalaitoksen pääluottamusmiehenä. Pääluottamusmiehen tehtäviä hän
on hoitanut vuodesta 1994
lukien.
Lammisen työsuhde alkoi
vuonna 1978, joten takana
on melkoinen työura.
- Viime vuodet olen ollut
ympäristötarkkailijan tehtävissä. Se pitää sisällään
ympäristöviranomaisten
vaatimusten mukaista näytteenottoa, mittausta ja valvontaa. Tämän lisäksi olen

tehnyt Inkoon voimalaitoksen satamaan tulevien kivihiililaivojen näytteet laboratorion analysoitaviksi, Tapio
Lamminen kertoo.
Tekemistä Lammisella riittää, sillä hän on ollut vuodesta 1998 lukien Fortumin
hallintoneuvoston henkilöstöedustajana ja Fortumin
työsuhde- ja yt-asioiden johtoryhmän jäsenenä.
Vuosina 2000–2008 hän
oli myös Sähköliiton energia-alan johtokunnassa sekä
energia-alan TES-neuvottelukunnassa 1996–2008.

YT-neuvotteluiden
jälkimainingit
kesän riesana

Inkoon voimalaitoksen työtilanne on huolestuttanut
Lammista myös kesäloman
aikana.

- YT-neuvottelut alkoivat
jälleen kerran toukokuun
alussa ja päättyivät juhannusviikolla.
Voimalaitoksen tulevaisuuden ennustaminen on
vaikeaa.
- Inkoon asema 1 000 megawatin voimalaitoksena on
kuitenkin Suomelle elintärkeä vesitilanteen heikentyessä Pohjoismaissa sekä talvisin kovina pakkaskausina,
Lamminen painottaa.

Alusta asti
TEAMia vastaan

Tapio Lamminen kertoo vastustaneensa TEAMia alusta lukien ja on tyytyväinen
Sähköliiton ratkaisuun.
- Sähköliiton pitää mielestäni jatkossakin jatkaa omana, itsenäisenä liittona. Liiton tulevaisuus näyttää hy-

vältä, jos edustajistoryhmien
yhteistyö ja toisen osapuolen
päätösten kunnioittaminen
toteutuu. Siinä on vielä parantamisen varaa. Jos enemmistöryhmä valitsee järjestöpoliittisin perustein demokraattisesta päätöksenteosta
huolimatta vähemmistöryhmän ehdokkaat eri toimielimiin, kuten hallitukseen
ja johtokuntiin, tulevaisuus
näyttää synkältä. Tällöin
tärkein asia eli ay-toiminta
unohtuu, Lamminen muistuttaa.

Aikaa myös itselle

Työkiireiden ja monien luottamustoimien lisäksi Tapio
Lamminen ehtii vapaa-aikanaan ottamaan myös omaa
aikaa harrastuksiin.
- Sauvakävely ja avantouinti ovat mukavia ja ren-

touttavia lajeja. Lisäksi pidän lukemisesta ja harrastan
espanjan kielen opiskelua.
Myös hevosurheilu kiinnostaa – ja Toton pelaamisessa
on oma jännityksensä, Tapio
Lamminen tuumii."

Kuisma Laukkola 60 vuotta 10.9.

Tietoliikennealan moniosaaja
RI I TTA

KALLIO

! Järjestelmäasian-

tuntija Kuisma Laukkola

halusi antaa syntymäpäivähaastattelunsa Ilmajoen
Puhelinmuseolla, johon on
museoitu Etelä-Pohjanmaan
Puhelimen ja Vaasan Puhe-

limen tietoliikennehistoriaa.
- Täällä on esillä myös minun koko 40-vuotinen työhistoriani. Kuten näyttelystä
voi havaita, tekniikka on kehittynyt tänä aikana huimasti, Laukkola selventää.
Nykyinen Anvia Oyj on
muodostunut E-P:n Puhelimen ja Vaasan Puhelimen
yhdistyttyä Vaasan Läänin
Puhelin Oy:ksi 1989. Vuonna 1969 juuri armeijasta kotiutunut Kuisma Laukkola
palkattiin yhtiöön töihin
Seinäjoelle. Tulevan syyskuun 29. päivä hän tulee olleeksi tasan 40 vuotta saman
työnantajan palveluksessa.

kantoaaltojen ja radiolinkkien kautta kuituun ja kytkimiin, joiden kaikkia mahdollisuuksia ei vielä edes tunneta, Kuisma Laukkola sanoo.
Paitsi tekniikan kehittyminen ovat alan liiketoiminnassa tapahtuneet muutokset vaikuttaneet tietoliikennealan töihin.
- Edelleen ollaan ylpeitä
omasta ja alan osaajien ammattitaidosta. Ulkopuolisten
palveluntuottajien käyttö
tuo kylläkin nykyään alalle
jonkinlaista epävarmuutta,
Laukkola pohtii.

Työpaikka pysyi,
työ muuttui

Monipuolisen työnsä ohella
Kuisma Laukkola on ehättänyt olla mukana monissa
luottamustehtävissä, muun
muassa oman työhuonekuntansa hallituksessa ja
ammattiosastonsa, LänsiSuomen Tietoliikennealan
ammattilaiset, osasto 123:n
hallituksessa ja puheenjohtajana vuosina 1996-2004.
Nykyään hän on Sähköliiton
edustajiston, tieto- ja verkostoteknologian johtokunnan
jäsen.

- Vaikka olen ollut näin
pitkään samassa työssä, en
ole päässyt leipääntymään.
Järjestelmät ovat kehittyneet niin nopeasti, että työ
on tuonut uusia haasteita
kaiken aikaa. Tekniikka on
siirtynyt raudasta ja kuparista putkien, transistoreiden,
Kuisma Laukkola kuulostelee,
mitä sentraalisantran luurista
kuuluu.

Monia
luottamustoimia

Liikuntaa, ja varsinkin
hyötyliikuntaa omakotitalon, kesäpaikan ja metsäpalstan parissa harrastava Laukkola on ollut mukana myös
harrastustoiminnan luottamustehtävissä. Tyttären urheiluharrastus vei miehen
aikoinaan mukaan Seinäjoen Maila-Jussien toimintaan
ja johtokuntaan ja sen myötä
monenlaisiin tempauksiin,
muun muassa Tangomarkkinoiden talkoisiin.
- Harmi, että talkootyö
tuntuu olevan katoamassa.
Sama yhteisvastuullisuuden
heikkeneminen rapauttaa
myös ammattiyhdistystoimintaa.

Nuoret saatava
mukaan

- Ammattiyhdistyspuolellakin haasteita riittää. Eräs
tärkeimmistä tavoitteista
olisi saada nuoret laajemmin mukaan ay-toimintaan.
Nuortenkin olisi ymmärrettävä edunvalvonnan tärkeys.
Liitto on työntekijän tuki ja
turva varsinkin ongelmatilanteissa. Liitto on olemassa
ajaakseen jäsenten etuja.
Laukkola näkee Sähkölii-

ton tämänhetkisistä haasteista olennaisimpina myös
työehtosopimusten yleissitovuuden turvaamisen ja liittoyhteistyön kehittämisen
terveelle pohjalle.
Kuisma Laukkolan mielestä ammattiyhdistystoiminnassa puoluepolitiikalle ei
saa antaa suurta merkitystä.
- Näin meidän ammattiosastossa on toimittu. Myöskään kielimuuri ei ole tärvännyt ammattilaisten hyvää yhteistyötä.
Kuisma Laukkola on syntynyt Alajärvellä maanviljelijäperheeseen. Lapualla
ammattikoulunsa käynyt ja
Vaasassa Strömbergin konepajakoulussa taitojaan vahvistanut Laukkola suuntautui tietoliikennealalle jo armeija-aikanaan ilmavoimien
viestikoulussa. Siviiliin hän
siirtyi Kauhavan ilmasotakoulun aliupseerina samana
päivänä, kun täytti 20 vuotta.
Merkkipäivänään hän on
vaimonsa kanssa matkoilla,
eikä lupaa juhlia syntymäpäiväänsä myöskään ennen
eikä jälkeen."
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Jäsenmaksujen
suorittaminen
! Jäsenmaksujen

maksuaikaa on kuusi kuukautta siitä, kun maksuperuste on syntynyt. Jäsenmaksut maksetaan päätoimesta
maksetusta verollisesta palkasta ja työttömyyskassan
maksamista etuuksista. Työttömyyskassa perii jäsenmaksun automaattisesti päivärahoista.
Mikäli jäsenmaksuja on
maksamatta yli kuuden kuukauden ajalta, katkeaa jäsenyys osastoon/liittoon ja
työttömyyskassaan.

Uusi työnantaja
– uusi
perintäsopimus

Työnantajaa vaihtavat sopimusalajäsenet täyttävät
jäsenmaksun perintäsopimuksen jokaisen uuden työsuhteen alkaessa. Sama sähköinen lomake palvelee sekä
jäseneksi liittyviä että työnantajaa vaihtavia jäseniä.
Lomakkeen voi:
1Täyttää ja lähettää sähköisesti netissä www.sahkoliitto.ﬁ > Liity jäseneksi
(etusivulla).
2 Tulostaa www.sahkoliitto.ﬁ > Lomakkeet ja lähettää
allekirjoitetun lomakkeen
postitse tai faksilla
3 Lähettää lomakkeen
sähköpostin liitteenä
4 Tilata kirjallisesti täytettävän lomakkeen liiton
postituksesta, puh. (03) 252
0234.

Työnantaja perii
jäsenmaksun

Jos työnantaja perii jäsenmaksun, sopimus on toimitettava työnantajan allekirjoitettavaksi. Jos täytät
ja lähetät lomakkeen netin
kautta, muista tulostaa yksi
kappale myös työnantajallesi. Sähköisiin lomakkeisiin ei
merkitä allekirjoituksia.
Lähetämme työnantajalle tarvittavat viitteet jäsenmaksujen tilittämistä varten.

Maksat itse
jäsenmaksun

Itse maksaville jäsenille lähetämme viitetilisiirrot täytetyn perintäsopimuksen perusteella tai voit myös soittaa
ja tilata viitetilisiirtoja liiton
jäsenrekisteristä.

Verkkopalvelu
apunasi

Sähköliiton jäsenenä Sinulla on mahdollisuus katsella
verkkopalvelun kautta omia
tietojasi ja tarvittaessa päivittää niitä. Pääset verkkopalveluun www.sahkoliitto.
ﬁ > Jäsenrekisteri.
Ensimmäisen kerran palveluun kirjaudutaan antamalla
käyttäjätunnukseksi oma jäsennumero (jäsenkortista)
salasanaksi oma postinumero
Järjestelmä vaatii muuttamaan salasanan ensimmäisen kirjautumisen yhteydessä. Säilytä uusi salasana
huolellisesti! Tarkat kirjautumisohjeet löytyvät verkkopalvelun etusivulta.
Itse maksavana jäsenenä voit laskea jäsenmaksun
määrän ja maksaa sen verkkopankin kautta omilla Nordean, Sammon tai Osuuspankin pankkitunnuksillasi.

Pidä jäsenyytesi
voimassa

Mikäli esimerkiksi opiskelet,
olet armeijassa, saat kansaneläkelaitokselta sairaus- tai
työttömyyspäivärahaa, olet
määräaikaisella eläkkeellä,
ilmoita nuo jaksot jäsenrekisteriin, jotta ne voidaan
merkitä jäsenmaksuvapaiksi
ajoiksi. Näin jäsenyytesi ja
samalla työttömyysturvaoikeutesi pysyy voimassa.
Voit tulostaa Jäsenmaksuvapaiden ilmoittamislomakkeen www.sahkoliitto.fi >
Lomakkeet ja lähettää sen
postitse jäsenrekisteriin.
Jäsenmaksuvapautuksia
voit ilmoittaa myös faksilla,
sähköpostilla ja verkkopalvelun kautta tai oheisella
jäsenmaksuvapaiden ilmoittamislomakkeella. "

Jos maksat jäsenmaksun itse,
työnantajan allekirjoitusta ei
tarvita.

Jäsenrekisteri päivystää toimistoaikana,
ensisijaisesti klo 9.00–15.00, puh. (03) 252 0303.
Postiosoite: Sähköliitto, Jäsenrekisteri,
PL 747, 33101 Tampere
Faksi (03) 252 0210
Sähköposti: jasenrekisteri@sahkoliitto.ﬁ

TI E D O T TAA
JÄSENMAKSUVAPAIDEN ILMOITTAMINEN

Sääntöjen mukaan jäsenmaksu maksetaan päätoimen veronalaisesta palkasta ja työttömyyskassan maksamista
etuuksista. Jäsenmaksuista vapautumisajat Sinun on itse selvitettävä Sähköliiton jäsenrekisteriin.
Hoida jäsenmaksuvapaiden ilmoitukset säännöllisesti 2 – 4 kertaa vuodessa. Voit tehdä sen tällä lomakkeella.
Lomakkeen voi tulostaa myös www.sahkoliitto.ﬁ
Lähetä ilmoituksesi osoitteella:
Sähköliitto/Jäsenrekisteri, PL 747, 33101 TAMPERE
Henkilötiedot

Henkilötunnus

Sukunimi ja etunimet
Puhelin

Matkapuhelin

Sähköposti

JÄSENMAKSUVAPAIDEN SYY JA VAPAUTUMISAIKA
Alkamispäivämäärä

Päättymispäivämäärä

Työttömyysturvan peruspäiväraha/työmarkkinatuki 500 kassapäivän
jälkeen tai ennen liiton työttömyyskassan päivärahaoikeutta
Kelan/vakuutusyhtiön sairauspäiväraha
Vakuutusyhtiön tapaturmapäiväraha
Kelan/vakuutusyhtiön kuntoutusraha
Äitiys-/isyyspäiväraha
Vanhempainraha
Hoitovapaa/kotihoidontuki
Omaishoitaja
Palkaton virkavapaa/oma loma
Asevelvollisuus
Opiskelu
Toimita erikseen oppilaitoksen todistus opiskeluajasta, selvitä myös
palkaton loma-aika ja muista hoitaa jäsenmaksu loma-ajan palkkatulosta (oppilasjäseniltä emme tarvitse erillistä selvitystä)
Kuntoutustuki/määräaikainen eläke
Merkitse aika ja toimita kopio eläkepäätöksestä
Toistaiseksi maksettava pysyvä eläke
Toimita kopio päätöksestä, niin siirrämme sinut eläkeläisjäseneksi
Muu syy, mikä

PÄIVÄYS JA ALLEKIRJOITUS
Päiväys

Allekirjoitus

Osoite
PL 747 (Aleksanterinkatu 15)
33101 Tampere

Puhelin
(03) 252 0111

Faksi
(03) 252 0210

www.sahkoliitto.ﬁ
Pankki: Nordea
152130-102378 jäsenmaksutili

Lomakenumero SL/02.03

LUKIJAN ÄÄNI

Tuhottuja töitä
Joudun viikoittain kul-

kemaan Itä-Helsinkiin Kulosaaren siltaa, joka ylittää
Sörnäisten kalasataman.
Huomasin eräänä aamuna,
että sataman konttori- ja
varastorakennusta purettiin.
Rakennus jäähdyttämöineen
pystytettiin noin 18 vuotta
sitten, jolloin minä olin siellä sähköjä vetämässä. Jäinkin

miettimään, miten paljon
sähköistämiäni kohteita on
jo purettu.
Kaikki työni ovat olleet
käsitöitä, ja tunteet töiden
valmistuttua sen mukaiset.
Iltojen pimetessä on käyty katsomassa, kuinka valot valmistuneissa kohteissa
tuikkivat.
Yksi nopeimmin tuhotuis-

ta töistäni on Vuosaareen rakennettu jätteenpolttolaitos.
1970 ja -80-lukujen taitteessa rakennettu metallirunkoinen laitos oli hankalatöinen.
Metalliporaa ja kierretappeja käytettiin kaapeli- ja kojekiinnityksissä, joihin valaisimetkin liittyivät.
Laitos ei ollut pitkään pystyssä, sillä sitä ei tahdottu

alueella hyväksyä, ja ympäristöviranomaisten määräyksestä se oli purettava jo
muutaman toimintavuoden
jälkeen.
1960-luvun alussa rakennettiin Helsingin Eerikin- ja
Ruoholahdenkadun tontille
liitollekin tutun vakuutusyhtiö Ilmarisen toimistorakennus. Työ oli meille silloisten
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Sähköistä
palvelua

toimistorakennusten sähköisten järjestelmien takia
erittäin haastava. Olimme
ylpeitä saadessamme sen päätökseen. (Tämän työkohteen
aikana muuten lauantain
työpäivät lyhenivät kahdella
tunnilla.)
Olin nähnyt Ilmarisen uuden toimitalon valmistuvat
Ruoholahteen vuonna 2002,

mutta en arvannut, kuinka
Eerikinkadun toimitalolle oli
käynyt. Oli siis käytävä katsomassa. Selvisi, että rakennuksessa olivat muutostyöt
täydessä käynnissä. Toimistorakennusta oltiin muovaamassa asuinkäyttöön!
Oli siinä ihmettelemistä.
Vastaava rakennusmestari kyseli, miksi kuljeskelin

siellä ilman lupaa. Kuultuaan syyn hän pahoitteli, että
suuri määrä tehtyä työtä oli
jouduttu tuhoamaan, ja ymmärsi kyyneleeni. Pahalta
tuntui vielä jälkeenpäinkin.
Mieleeni on hiipinyt pelko
siitä, että elinikäni jatkuessa vielä tästä, joudun näkemään yhä useampia tuhottuja töitäni. Viimeinen työ-

kohteeni ennen eläkkeelle
joutumistani on onneksi kuitenkin paikallaan suojeltuna.
Kun näen sen nykyisen asuntoni ikkunasta, mielenrauha
palautuu.
Jack Söderholm, 1929 -

Kerro
mielipiteesi
Lukijan ääni
-palstalla
vasamalehti@
sahkoliitto.ﬁ

Pääkonttori
Ritakuja 2, 01740 Vantaa
PL 88, 01741Vantaa,
puh. 010 283 11
www.slo.ﬁ
Tilauskeskus ark. 7-17
puh. 010 283 2222
Hätäpalvelu 24/7
puh. 010 283 3333
Myyntikonttorit ark. 7-16
Etelä-Suomi
Espoo, Luoteisrinne 4
puh. 010 283 2600
Helsinki, Konalankuja 1-3
puh. 010 283 2500
Helsinki,
Hermannin Rantatie 24
puh. 010 283 2550
Hyrylä, Hiekkakuopantie 1
puh. 010 283 2950
Järvenpää, Puurtajankatu 15A
puh. 010 283 2970
Hämeenlinna,
Luukkaankatu 2 B
puh. 010 283 2650
Lahti, Jussilankatu 5
puh. 010 283 2700
Lohja, Takasenkatu 56
puh. 010 283 2750
Porvoo, Yrittäjänkatu 24
puh. 010 283 2800
Riihimäki, Tehtaankatu 1
puh. 010 283 2850
Vantaa, Ritakuja 2
puh. 010 28311
Vantaa, Mäkituvantie 3
puh. 010 283 2900
Keski-Suomi
Tampere, Ilmailunkatu 21
puh. 010 283 3200
Tampere, Kolmihaarankatu 6
puh. 010 283 3222
Jyväskylä, Vasarakatu 24
puh. 010 283 3600
Pori, Hevoshaankatu 1A
puh. 010 283 3240
Varsinais-Suomi
Turku, Lukkosepänkatu 7
puh. 010 283 3400
Rauma, Aittakarinkatu 12
puh. 010 283 3440
Salo, Myllyojankatu 10
puh. 010 283 3440
Pohjanmaa
Vaasa, Silmukkatie 4
puh. 010 283 3500
Kokkola, Tervahovintie 2
puh. 010 283 3540
Seinäjoki, Väinölänkatu 18
puh. 010 283 3560
Kaakkois-Suomi
Kouvola, Sepänkatu 4
puh. 010 283 3800
Kotka, Jylpyntie 14
puh. 010 283 3840
Lappeenranta, Myllymäenkatu 15
puh. 010 283 3860
Mikkeli, Hietakatu 1
puh. 010 283 3880
Itä-Suomi
Kuopio, Ajajantie 2
puh. 010 283 3700
Iisalmi, Tunnelikatu 1
puh. 010 283 3740
Joensuu, Kuurnankatu 31
puh. 010 283 3750
Savonlinna, Ilokallionkatu 6
puh. 010 283 3770
Varkaus, Käsityökatu 45
puh. 010 283 3790
Pohjois-Suomi
Oulu, Kallisensuora 5
puh. 010 283 3900
Kajaani, Jarrukuja 2
puh. 010 283 3980
Kemi, Asentajankatu 7
puh. 010 283 3940
Rovaniemi, Aittatie 1
puh. 010 283 3960

AMMATTILAISTEN SÄHKÖTUKKU
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T Y Ö T T Ö M Y Y S K A S S A T I E D O T TA A
Täytä ensimmäinen työttömyyspäivärahahakemus
vähintään kahdelta täydeltä
kalenteriviikolta huolellisesti. Puutteellisesti täytetty hakemus palautetaan täydennettäväksi.
Tarkista, että jäsenmaksusi
ovat kunnossa työttömyyden
alkuun asti.

Täytä hakemuksen
jokainen kohta
Työttömyyskassassa on edelleen ruuhkaa.
Alkavien päivärahahakemusten käsittelyaika on
nyt noin neljä viikkoa. Työttömyyskassaan on
palkattu lisätyövoimaa ja ylitöitä on kesän
helteistä huolimatta tehty runsaasti.
HUOM!
Puhelintiedustelut arkisin klo 9.00 – 11.00,
puh. (03) 252 0300.

Työttömyyskassan henkilökunta painottaa, että hakemukset tulee täyttää huolellisesti! Jokaiseen kohtaan täytyy
merkitä rasti (x): kyllä tai ei. Mitään kohtaa ei pidä jättää
tyhjäksi. Vajaasti täytetyt hakemukset palautetaan täydennettäväksi.
Mikäli esimerkiksi olet ollut pitkällä sairaslomalla (Kela
maksanut sairauspäivärahaa) tai isyyslomalla, näistä ajoista tulee mainita hakemuksessa ja liittää mukaan kopio
päätöksestä. Myös armeijassa oloajasta tarvitaan todistus.

Muista ilmoittaa kesälomasi
työttömyyskassalle
Palkalliselta vuosiloma-ajalta ei ole oikeutta työttömyyspäivärahaan. Vuosilomalain mukaan lomakaudelta
1.4.2008-31.3.2009 kertyneet kesälomapäivät tulee pitää
30.9.2009 mennessä.
Jos olet lomautettu ja sinulla on edellä mainitulta lomakaudelta vielä lomia pitämättä, muista ilmoittaa ne päivärahahakemuksessasi 30.9.2009 mennessä. Liitä hakemuksen mukaan myös palkkatodistus, josta ilmenee loma-ajan
palkka.
TYÖVOIMATOIMISTOON
ILMOITTAUTUMINEN
Jos joudut työttömäksi tai
lomautetuksi, ilmoittaudu
työvoimatoimistoon viimeistään ensimmäisenä työttömyyspäivänä.
Työnantaja tekee lomautetuista työvoimatoimistoon
(TE-toimisto) niin sanotun
ryhmäilmoituksen vain, jos
lomautettuja henkilöitä on
vähintään kymmenen. Varmista työnantajaltasi, kuinka
monta muuta työntekijää
työpaikaltasi lomautetaan ja
tekeekö työnantaja ryhmäilmoituksen.
Työnantajan tulee antaa
lomautetulle kirjallinen lomautusilmoitus vähintään 14
vuorokautta ennen lomautuksen alkamista. Lomautusilmoituksessa tulee olla myös
lomautetun allekirjoitus ja
tiedoksisaantipäivämäärä.
Työvoimatoimisto antaa
työttömyyskassalle työttömyyttäsi koskevan lausunnon. Oikeus työttömyysetuuksiin alkaa aikaisintaan
ilmoittautumispäivästä lukien.
Ensimmäinen ilmoittautuminen tehdään aina henkilökohtaisesti työvoimatoimistossa käymällä ja täyttämällä
työnhakijaksi-ilmoittautumislomake. Mukana on hyvä

olla viimeisin työ- tai lomautustodistus sekä muut työttömyyteen liittyvät asiapaperit. Työvoimatoimisto antaa
sinulle ajan alkuhaastattelua
varten, jossa selvitetään tarkemmin työttömyyspäivärahaan mahdollisesti vaikuttavat asiat.
Työvoimatoimiston antamia ilmoittautumispäiviä on
noudatettava, koska päivärahan maksaminen katkeaa samana päivänä, kun
työnhakukorttiin merkitty
uusimispäivä umpeutuu.
Työvoimatoimiston antamat
lausunnot sitovat kassaa,
eikä kassa voi maksaa päivärahaa, mikäli työnhakusi ei
ole voimassa. Jos työnhakusi
katkeaa, et voi uusia sitä
takautuvasti viittaamalla
esimerkiksi unohtamiseen,
pitkään ilmoittautumisväliin,
auton rikkoutumiseen, lapsen sairastumiseen tai muuhun inhimilliseen syyhyn.
MUISTA PITÄÄ TYÖNHAKU
VOIMASSA!
PÄIVÄRAHAHAKEMUS
Saat päivärahahakemuksen
työvoimatoimistosta tai voit
tulostaa sen ja palkkatodistuksen Työttömyyskassojen
yhteisjärjestön sivulta www.
tyj.ﬁ kohdasta Lomakkeet.

LISÄTIETOA www.sahkoliitto.fi

HAKEMUKSEN LIITTEET
• Palkkatodistus vähintään
työttömyyttä edeltäneeltä
43 työssäoloviikolta (jos et
ole saanut päivärahaa vuonna 1997 tai sen jälkeen) TAI
34 työssäoloviikolta (jos olet
saanut päivärahaa vuonna
1997 tai sen jälkeen).
Todistuksessa tulee näkyä
ennakonpidätyksen alainen tulo ja siihen sisältyvät
lomarahat ja lomakorvaus
ERITELTYINÄ. Lomarahaa ja
lomakorvausta ei siis tule ilmoittaa yhteissummana.
Kun kyse on työsuhteen
päättymisestä, tarkista että
palkkatodistukseen on merkitty eriteltynä myös muut
mahdolliset ylimääräiset
palkkiot tai rahaerät, jotka
on maksettu työsuhteen
päättyessä.
Muista tarkistaa palkkatodistuksesta, että siihen on
merkitty mahdolliset palkattomat ajanjaksot (lomautus,
vanhempainloma, palkaton
virkavapaa tai palkaton sairasloma). Tarkista myös, että
palkkatodistuksessa on palkanlaskijan allekirjoitus ja
puhelinnumero.
• Sairauskassan todistus
maksetuista täydennyspäivärahoista.
Täydennyspäivärahan osuus
luetaan työansioihin ja otetaan näin ollen mukaan
päivärahan määritykseen.
Jos osa päivärahasta maksetaan sairausvakuutuslain
mukaisena päivärahana ja
osa täydennyspäivärahana,
vain täydennyspäivärahana
maksettu osuus luetaan työansioihin.
• Jäljennös lomautus- tai irtisanomisilmoituksesta
• Avio-/avopuolison virkatodistus ja ote talonkirjasta/kotipaikkarekisteristä, jos haet
lapsikorotusta avio-/avopuolison lapsista, jotka asuvat
samassa taloudessa. Omista
lapsista virkatodistusta ei
tarvitse lähettää.
• Kopio sosiaalietuudesta annetusta päätöksestä (esimerkiksi lasten kotihoidon tuki,
myös puolisolle maksettu)
• Palkkatodistus tai veroselvitys viimeksi valmistuneesta
verotuksesta, jos sinulla on
päätyön aikana alkanut toinen työ, joka jatkuu työttömyysaikana.

• Verokortti, jos olet hakenut muutosverokortin verotoimistosta.
Kotiin tullutta verokorttia ei
tarvitse lähettää, koska työttömyyskassa saa verotiedot
suoraan verottajalta.
TYÖTTÖMYYSPÄIVÄRAHA
Huom! Hakemukset voi
postittaa aikaisintaan hakujakson viimeisenä päivänä.
Työttömyyskassa ei käsittele
etukäteen lähetettyjä hakemuksia.
•ENSIMMÄINEN
PÄIVÄRAHAHAKEMUS
Käsittelyaika on noin 4 viikkoa. Maksupäiviä ovat keskiviikko ja perjantai.
•JATKOHAKEMUS
Täytä jatkohakemus normaalisti vähintään neljältä
täydeltä kalenteriviikolta
siten, että hakujakso päättyy
sunnuntaihin. Mikäli työnantajasi maksaa sinulle lomautuksen aikana esimerkiksi
pekkasia tai pitämättömiä
lomapäiviä, muista ilmoittaa
siitä jatkohakemuksessasi
ja liitä palkkatodistus hakemuksesi liitteeksi.
Maksupäivät ovat normaalisti keskiviikko ja perjantai.
Jatkohakemus on maksussa
hakujakson päättymisestä
laskettuna viimeistään 1½
viikon kuluttua keskiviikkona.
•SOVITELTAVA
PÄIVÄRAHAHAKEMUS
Soviteltua päivärahaa maksetaan, jos teet lyhennettyä
työviikkoa tai -työpäivää,
olet osa-aikatyössä tai työskentelet enintään kaksi viikkoa kokoaikatyössä.
Täytä hakemus neljältä viikolta tai kuukaudelta ja liitä
hakemuksen mukaan palkkatodistus hakujakson työpäiviltä. Muista merkitä tehdyt työtunnit hakemukseen!
Käsittelyaika on noin 3 viikkoa. Maksupäivät ovat keskiviikko ja perjantai.
LOMAKORVAUKSEN
JAKSOTTAMINEN
Jaksotuksella tarkoitetaan
työsuhteen päättyessä maksetun lomakorvauksen muuttamista päiviksi, joilta ei ole
oikeutta työttömyyspäivärahaan. Jaksotusaika saadaan
jakamalla lomakorvauksen
määrä viimeisen palkan perusteella.
OMAVASTUUAIKA
Omavastuuaika on seitsemää työpäivää (ei lauantai
ja sunnuntai) vastaava aika,
jotka päivät on hankittava
kahdeksan peräkkäisen kalenteriviikon aikana. Omavastuuaika asetetaan kun
sinulle maksetaan päivärahaa ensimmäisen kerran aina
kun uusi työssäoloehto (34
viikkoa) täyttyy

HUOM! Lyhennettyä työviikkoa tekevältä edellytetään
omavastuu- ja korvauspäiviltä, että viikkotasolla työajan
lyhennys on vähintään 25
prosenttia. Näin ollen nelipäiväistä työviikkoa tekevälle ei kerry omavastuupäiviä
eikä myöskään maksettavia
työttömyyspäivärahapäiviä!!
Omavastuuaika lasketaan
aikaisintaan siitä päivästä,
jona olet ilmoittautunut
työnhakijaksi työvoimatoimistoon.
HAKUAIKA
Hakemusten tulee olla työttömyyskassassa kolmen (3)
kuukauden kuluessa siitä
ajankohdasta, josta lukien
etuutta haetaan. Hakuaika
koskee kaikkia työttömyys-

kassan maksamia etuuksia.
TYÖTTÖMYYSKASSAN
PALVELUAJAT
Puhelintiedustelut
arkisin klo 9.00 – 11.00,
puh. (03) 252 0300.
HAKEMUSTEN
POSTITUSOSOITE
Sähköalojen työttömyyskassa
PL 774
33101 TAMPERE
Sähköpostiosoite
ttkassa@sahkoliitto.ﬁ

KOONNUT
MARGIT NURMIKOLU

Työttömyyskassan verkkopalvelu
Pääset verkkopalveluumme www.sahkoliitto.ﬁ 
Sähköliiton verkkopalvelut Työttömyyskassa

SÄHKÖISET JATKOHAKEMUSLOMAKKEET UUDISTUIVAT
Ansioturvan ja koulutuspäivärahan sähköisissä
jatkohakemuslomakkeissa on valittavana
kaksi erilaista hakemustyyppiä:
- ei muutettava jatkohakemus tai
- muutettava jatkohakemus
Uudet jatkohakemuslomakkeet ovat HTML-muodossa ja
ne voi lähettää millä selaimella tahansa. Niiden lukemiseen
ei myöskään tarvita Adobe Reader -ohjelmaa.
Uusista hakemuksista tarkemmin www.sahkoliitto.ﬁ >
Työttömyyskassa > Verkkopalvelun ohjeet > Hakemukset
JATKOHAKEMUS NETIN KAUTTA
Jos olet kokonaan työtön tai lomautettu ja sinulle on jo
maksettu päivärahaa, voit lähettää neljän viikon tai koko
kuukautta koskevan jatkohakemuksen työttömyyskassaan
verkkopalvelun kautta. Päivärahat tulevat tilillesi nopeasti
ja säästät vielä postimaksunkin!
Esimerkki: Kun 4 viikon hakujaksosi päättyy sunnuntaina ja
lähetät hakemuksesi netin kautta viimeistään maanantaina
klo 11.00 mennessä, päivärahat ovat tililläsi jo keskiviikkona.
Pääset verkkopalveluumme www.sahkoliitto.ﬁ >
Sähköliiton verkkopalvelut > Työttömyyskassa
1) Kun kirjaudut työttömyyskassan, jäsenrekisterin tai
voimavirran verkkopalveluun ensimmäistä kertaa:
Käyttäjätunnus on oma jäsennumerosi (jäsenkortista)
Salasana on oma postinumerosi

Järjestelmä vaatii muuttamaan salasanan ensimmäisen
kirjautumisen yhteydessä. Uuden salasanan täytyy olla 8-12
merkkiä ja siinä on käytettävä kahta seuraavasta kolmesta
vaihtoehdosta:
• ISOT KIRJAIMET (ei Ä, Ö, Å tai erikoismerkkejä)
• pienet kirjaimet (ei ä, ö, å tai erikoismerkkejä)
• numerot 2-9
2) Olet jo aikaisemmin kirjautunut työttömyyskassan,
jäsenrekisterin tai voimavirran verkkopalveluun:
Käyttäjätunnus on oma jäsennumerosi (jäsenkortista),
salasana säilyy entisellään

Kaikkiin verkkopalveluihin (Jäsenrekisteri,
Työttömyyskassa, Voimavirta) kirjaudutaan käyttämällä
samaa käyttäjätunnusta ja salasanaa.
Kun olet kirjautunut Työttömyyskassan verkkopalveluun,
pääset samalla käyttäjätunnuksella ja salasanalla myös
Jäsenrekisterin verkkopalveluun sekä Voimavirtaan.

Päivärahan saajat 2006-2009
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• Ansiopäivärahaa sai kesäkuussa 2 126 jäsentä.
• Viime vuoden vastaava luku oli 1 010.
• Syksyksi on ennustettu edelleen kasvavia työttömyyslukuja.
• Viime vuoden kesäkuuhun mennessä päivärahoja maksettiin 7,5 miljoonaa €,
tänä vuonna on maksettu jo 13 miljoonaa €.
• Luvut kertovat työttömyyden huimasta kasvusta sähköisillä aloilla.

vasama

Seuraavaan (17.9.2009 ilmestyvään) Vasamaan tulevat kokousilmoitukset pyydetään toimittamaan 7.9.2009 mennessä
Margit Nurmikolulle: puh. (03) 252 0231, faksi (03) 252 0210
tai s-posti vasamalehti@sahkoliitto.fi
Muistathan merkitä yhteystietosi, kun lähetät ilmoituksen!

001 Oulun
Sähköalantyöntekijäin Ammattiosasto N:o 1 ry/Eläkeläisjaosto
Eläkeläisjaoston kokous pidetään aina joka kuukauden
toisena tiistaina klo 14.00
osaston toimistolla, Rautatienkatu 16 D 46. Tervetuloa!
013 Hyvinkään
Sähköalantyöntekijäin ammattiosasto ry
Perinteiset Kesäpäivät vietetään taas tutuissa tunnelmissa Kotkan Kaarniemessä
21.–23.8.2009. Nyt mukaan
vanhat ja uudet Kesäpäivien viettäjät! Viikonlopun
aikana kisaillaan kesäisissä/
leikkimielisissä kilpailuissa,
vietetään mukavaa kesäistä
viikonloppua yhdessä ja erikseen saunoen, uiden, syöden
ja ihan muuten vain vapaaajasta nauttien. Ilmoittautumiset ja tiedustelut Sami
Lindgren,puh. 040 515 4378.
018 Hämeenlinnan
Sähkötyöntekijät ry
Onkikilpailut 22.8.2009 klo
9-13 Vanajanniemessä: Kokoontuminen P-alueella klo
8.30. Lisätietoa antaa Kalervo
Lehtonen, puh. 03 682 8439
018 Hämeenlinnan
Sähkötyöntekijät ry
Konserttimatka Lahden Sibeliustalolle 1.9.2009 klo 19
katsomaan ”Kaikkien aikojen Agents” -juhlakiertuetta.
Bussi ajaa reittiä Tervakoski
klo 16.50, Turengin la-asema

17.10, Wetterhoff Hämeenlinna 17.30, Eteläinen klo
17.40. Ilmoittautumiset pikaisesti rauno.vuorinen@
ruukki.com tai puh. 040 522
3628. Muutama paikka vapaana. Omavastuu, 25 €/hlö,
tulee suorittaa osaston tilille
103230-7200367 viitenumerolla 8400. Jäsenet puolisoineen tervetuloa!
020 Kotkan
Sähköalantyöntekijäin Ammattiosasto ry
Seuraavat hallituksen kokoukset pidetään maanantaina
24.8. ja 7.9. klo 18.00 osaston
toimistossa, Vesivallinaukio 5
A, (2. krs.), Karhula. Tervetuloa! –Hallitus
022 Lappeenrannan
Seudun
Sähköalantyöntekijät ry
Osaston mato-onkikilpailut
pidetään lauantaina
29.8.2009 kello 12.00
Halkosaaressa. Kilpailun jälkeen on tarjolla virvokkeita.
Lisätietoja: Tero Tuuliainen,
puh. 0500 657 324
Tervetuloa!
–Virkistystoimikunta
041 Turun Seudun
Sähkötyöntekijät ry/
Eläkeläisjaosto
Jaoston tapaamiset syksyllä
2009 pidetään osaston toimistolla, Brahenkatu 13 A 4,
Turku. Tapaamisajat: to 17.9.
klo 12.00, to 15.10. klo 12.00,
to 19.11. klo 12.00.
–Puheenjohtaja

043 Porvoon
Sähkötyöntekijät ry
Osaston kuukausikokous
torstaina 20.8.2009 klo 18 Rakennusliiton toimistolla, Sibeliusbulevardi 36. Seuraavat
kokoukset 10.9., 8.10., 5.11.
ja syyskokous 26.11. Tervetuloa! Tarjolla kahvia ja pullaa.
HUOM! Osaston verkkosivut
on avattu www.porvoonsahkotyontekijat.net –Hallitus
049 Helsingin
Sähköalantyöntekijät ry
Ammattiosaston jäsenkokous
pidetään tiistaina 22.9.2009
klo 17.00 osaston toimistolla,
Paasivuorenkatu 2 C, 4 krs,
Helsinki. Kokouksessa käsitellään ajankohtaisia asioita.
Tervetuloa! –Hallitus
069 Nuuskakairan
Sähköalantyöntekijät ry
Syyskokous 18.9.2009 klo
20.00 Levillä, Hotelli Levi.
Käsitellään sääntömääräiset
asiat. Ruokailu. Mahdollisuus
yöpymiseen. Ennakkoilmoittautuminen 6.9.2009 mennessä Eerolle, puh. 040 733
7517. Tervetuloa!
100 Järvenpään
Sähköalantyöntekijät ry
Hallituksen kokous pidetään 2.9.2009 klo 18.00 Järvenpäätalossa, Hallintokatu
4. Käsitellään sääntöjen määräämät asiat. Lisätietoja: 044
425 2552/sihteeri.
142 Lounais-Suomen
Sähkötyöntekijät ry
Koulutustilaisuus työsuhdeasioista, työttömyysturvasta ja työeläkkeistä 3.10.–
4.10.2009 Tampereella. Kurssi
on tarkoitettu kaikille osaston jäsenille. Hotellimajoitus. Ilmoittautumiset Sirkka
Launiaiselle 15.9. mennessä,
puh. 040 756 8624.
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SäHKöLIITON KURSSIT 2008

Syyskuu
Ammattiosastot yhdessä

5. - 6.9.2009
Next Hotel Rivoli, Järvenpää

Hakuaika päättyy 19.8.2009

Nuorten tapaaminen

12. - 13.9.2009
Sähköliiton koulutustilat ja
Varalan Urheiluopisto, Tampere

Hakuaika päättyy 28.8.2009

Lokakuu
Paperi- ja puumassateollisuuden TES-kurssi

3. - 4.10.2009
Hotelli Cumulus Koskikatu,
Tampere

Hakuaika päättyy 18.9.2009
Talotekniikka-alan
TES-kurssi,
urakkamääräyksistä sekä
urakoiden laskemisesta

Tietoliikenne- ja verkostoteknologia-alan sekä
energia-alan yhteinen TESkurssi
HUOM!
AIKA ON MUUTTUNUT!

10. - 11.10.2009
Hotelli Cumulus Koskikatu, Tampere

Hakuaika päättyy 11.9.2009

Hakuaika päättyy 14.9.2009

26. - 27.9.2009
Holiday Club Tampereen kylpylä,
Tampere

Metalliteollisuuden
TES-kurssi

19. - 20.9.2009
Hotelli Cumulus Koskikatu,
Tampere

Hakuaika päättyy 4.9.2009

Talotekniikka-alan
TES-kurssi,
työehtosopimus tutuksi
26. - 27.9.2009
Sokos Hotel Alexandra,
Jyväskylä

Hakuaika päättyy 11.9.2009

Mekaanisen metsäteollisuuden TES-kurssi
26. - 27.9.2009
Hotelli Cumulus Koskikatu,
Tampere

Hakuaika päättyy 11.9.2009

Luottamusmiesten
jatkokurssi

I-osa 28.9. - 2.10.2009
II-osa 26. - 30.10.2009
Kiljavan opisto, Nurmijärvi

Hakuaika päättyy 25.9.2009
Työsuojelun jatkokurssi
I-osa 12. - 16.10.2009
II-osa 9. - 13.11.2009
Kiljavan opisto, Nurmijärvi

Tietokoneen käyttäjän
peruskurssi

24. - 25.10.2009
TSL:n koulutustila, Tampere

Hakuaika päättyy 9.10.2009

Vauhtia
ammattiosaston arkeen
24. - 25.10.2009
Sähköliiton koulutustilat,
Tampere

Hakuaika päättyy 9.10.2009
Ulwin-urakkalaskentakurssi

31.10. - 1.11.2009
TSL:n ATK-luokka, Jyväskylä

Hakuaika päättyy 16.10.2009

Marraskuu
Luottamusmiesten
peruskurssi, verkkokurssi

Tuottavuus ja hyvinvointi luottamusmiesten
täydennyskurssi

I-osa 3. - 4.11.2009
II-osa 24. - 25.11.2009
Kiljavan opisto, Nurmijärvi

Hakuaika päättyy 25.9.2009

Yritystalouden tunteminen
edunvalvonnan välineenä

13. - 15.10.2009
Kiljavan opisto, Nurmijärvi

Hakuaika päättyy 5.10.2009

Sähköliitto alueellani

5. - 6.11.2009
Kiljavan opisto, Nurmijärvi

16. - 17.10.2009
Kylpylähotelli Rantasipi Eden,
Nokia

Hakuaika päättyy 2.10.2009

Hakuaika päättyy 19.10.2009
Työympäristön
ajankohtaispäivät

Monikulttuurisuus
työelämässä

13. - 14.11.2009
Hotelli- ravintola Lasaretti, Oulu

Hakuaika päättyy 2.10.2009

Raha-automaattiyhdistyksen runkosopimuksen TES-kurssi

17. - 18.10.2009
Hotelli Cumulus Koskikatu,
Tampere

Ulkoistaminen, alihankinta
ja vuokratyö

20. - 22.10.2009
Hotelli Cumulus Koskikatu,
Tampere

Hakuaika päättyy 30.10.2009

14. - 15.11.2009
Sähköliiton koulutustilat,
Tampere

Hakuaika päättyy 30.10.2009

Hakuaika päättyy 2.10.2009

Hakuaika päättyy 31.8.2009
Ilmoittaudu mukaan liiton kursseille hakuaikaan mennessä sähköpostilla tiina.makkyla@sahkoliitto.ﬁ tai soittamalla koulutusyksikköön, puh. (03) 252 0238. Osallistuminen kursseille on liiton
jäsenille maksutonta. Matkakulut korvataan julkisten kulkuneuvojen taksojen mukaan tai omaa
autoa käytettäessä 0,23 €/km.

RISTIKON RATKAISU
Oikein vastanneiden kesken arvotun palkinnon voitti Mika Muukka Lappeenrannasta.
Onnittelut! Palkinto on postitettu voittajalle.

S PA H O T E L
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Superpesiksen sarjaa johtava Pattijoen Urheilijoiden voittoisa pesäpallojoukkue poseerasi harjoitusasuissaan. Pertti Mäkelä edessä vasemmalla.

treeneihin. Vuorotöissä työja treeniaikoja oli mahdollista järjestää aika joustavasti,
”kovan sähkön” puolelle haikaileva Mäkelä aprikoi.
Hän kertoo, että superpesistä pelaavat ovat paljon
tien päällä. Päivätyön sovittaminen huippu-urheilijan
pelikalenteriin on joskus
hankalaa.
- Päivätyötä ei voi jättää
toimeentulon takia. Pelipalkkioilla ei eletä. Jossain
vaiheessa kyllä saattaisi olla
paikallaan vaikka vuorotteluvapaajakso, että voisi keskittyä jonkin aikaa vain urheiluun. Toisaalta työ auttaa
myös irtautumaan pelistä,
kunhan saa pitkien pelimatkojen väsymyksen hoidettua
pois. Joskus se on vaikeaa,
kun kotiin päästään vasta
yötä myöten ja aamuseitsemältä pitää jo olla töissä.
Mäkelä kertoo päätyneensä niin pesäpallon pariin
kuin Rautaruukillekin isänsä
jalanjäljissä. Tosin nuorukaisen tullessa tehtaan konepajakouluun hänellä oli takanaan jo sähköasentajan tutkinto ammattikoulusta.

Pertti Mäkelän pesäpallo lentää lujaa ja kauas.

Superpesiksen
sähköasentaja
RIIT TA

KALL I O

!Ei tarvitse olla asiantuntija, että tajuaa katsovansa
Suomen parasta pesäpalloa.
Pallo osuu räpylään taianomaisen tarkasti ja tiukat
lyönnit lähtevät napakasti. Ja vaikka ei tietäisi, voisi
päätellä, että huippukuntois-

ten nuorten miesten peli on
alun perin tarkoitettu sotataitojen kehittämiseen, sen
verran sotaisalta meno näyttää.
Pattijoen urheilijoiden
Suomen mestaruutta puolustava pesäpallojoukkue
harjoittelee systemaattisesti illan peliä varten Raahen
kupeessa Rännärin kentällä.
Ilmiömäisen tarkka lukkari,
viime vuoden pesäpalloilija
Topi Kosonen taituroi pallon ja räpylän kanssa. Joukkueen ”ykköstykki” Pertti
Mäkelä lyö tarkasti ja lujaa.
- Lyönti- ja ulkopeli ovat
minun vahvuuksiani, arvioi

Mäkelä, jota pidetään syystäkin kiihkeänä pelaajana,
vaikka nopeus ei olekaan aivan huippuluokkaa.

Tunnollinen
treenaaja,
tarkka sähkömies

- Suomen mestaruuden lisäksi viime vuonna tuli jokunen
punainen kortti, tunnustaa
13 kautta superpesistä pelannut Pertti Mäkelä, jonka
aggressiivisuus jää pelikentälle.
Siviilissä 31-vuotias mies
on Raahen Rautaruukilla
työskentelevä tarkka sähköasentaja ja urheilijana

tunnollinen treenaaja. Pari
kuukautta Mäkelä on työskennellyt automaatiohuoltokorjaamon päivävuorossa.
Aiemmin hän teki vuorotöitä sulaton sähkömiehenä liki
10 vuotta.

Pelikausi ja työ
vaativat sovittamista

- Olen viihtynyt työssäni.
Ammatinvalinta on osunut
oikeaan. Saapa nähdä, miten
tämä päivävuoro vaikuttaa
Pertti Mäkelä työtovereineen
huoltaa tulevaisuudessa muun
muassa Raahen Rautaruukin yli
200 vaakaa.

Pesis vie
vapaa-ajan

Pertti Mäkelä kertoo treenaavansa lähes joka päivä
vähintään puolitoista tuntia.
Myös viikonloppuleirejä vähintään 10 harjoituskerran
kera on melko usein. Lisäksi
ohjelmaan kuuluu omatoimitreenejä.
- Pelipäivinä aamutreenit
ovat tavallisesti kello 11. Pelikentällä joukkue on yleensä
kello 16.30, jossa vierähtää
kaikkiaan nelisen tuntia.
Talvella pelaajat treenaavat paljon kuntosalilla. Tilavassa Ouluhallissa mahtuu
harjoittelemaan myös pitkiä
lyöntejä. Joskus kevättalvisin
joukkue saattaa suunnata leirille esimerkiksi Espanjaan.
Mäkelä tunnustaa, että pesiksen lisäksi hän ei ehdi juuri muuta harrastamaankaan,
mitä nyt joskus harvoin golﬁa. Ammattiyhdistystoiminta kiinnostaisi, mutta aika
ei ainakaan toistaiseksi riitä
muuhun kuin rivijäsenyyteen. Kotona vauhdikasta
sähkömiestä odottavat kiltisti avovaimo ja koira."

