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→ Pääkirjoitus / Johanna Hellsten

Johanna
Hellsten on
kirjoittanut
rakennusalasta
vuodesta
2001, eikä
ole vieläkään
saanut siitä
tarpeekseen.

Siirtotyöläisten
koronahelvetti
KUN SUOMEN työmailla työsuojeluvaltuutetut,

työnantajat ja viranomaiset pyrkivät pitämään
ihmiset töissä ja hengissä, paistaa julma valokeila
kohti niitä maita, joissa työntekijän henki on halpa
myös epidemian aikana.

TÄTÄ JUTTUA kirjoittaessani huhtikuun puolivälissä Singapore on ilmoittanut koronatartuntojen
merkittävästä kasvusta. Ne voidaan lähes kaikki
johtaa muutamaan paikkaan; rakennusalan siirtotyöläisten ahtaisiin asuntoloihin. Amnesty Internationalin mukaan Singaporessa on tällä hetkellä
karanteenissa noin 20 000 siirtotyöläistä. Huolta
aiheuttaa se, ettei asuntoloissa ole tilaa eristäytyä,
eli virus voi päästä leviämään nopeasti.
MYÖS QATARISTA on kantautunut huolestuttavia

tietoja. Osa maan 2 miljoonasta siirtotyöläisestä –
jotka muun muassa rakentavat stadioneja tuleviin
jalkapallon MM-kisoihin – asuu maan pääkaupunki Dohassa leireillä, joita on nyt suljettu koronaviruksen leviämisen takia. Se, kuinka monta
siirtotyöläistä on taudin saanut, ei ole selvää kenellekään, sillä Qatarin viranomaiset eivät anna asiaa
koskevia tietoja. Osa rakennustyömaista kuitenkin
pyörii täydellä teholla ja koronaviruksen kantajat
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asuvat ja työskentelevät vieri vieressä työtovereidensa kanssa.
SEKÄ SINGAPOREN että Qatarin osalta tiedetään,

että siirtotyöläisten elinolosuhteet ovat joistakin
pienistä parannuksista huolimatta surkeat. Siirtotyöläiset asuvat ahtaasti asuntoloissa tai leireissä,
heillä on rajalliset mahdollisuudet hygieniastaan
huolehtimiseen, eikä heillä ole useimmiten oikeutta samanlaiseen terveydenhuoltoon kuin maan
omilla kansalaisilla.

RAKENTAJIEN MAAILMANLIITTO BWI ilmaisi
huolensa siirtotyöläisten tilanteesta jo maaliskuun lopussa ja lähetti avoimen kirjeen Qatarin
viranomaisille. Kirjeessä vaadittiin muun muassa parempia elinolosuhteita siirtotyöläisille sekä
sen takaamista, että joko karanteenissa olevat tai
koronavirusta sairastavat siirtotyöläiset saavat siitä
huolimatta palkkansa.
EI OLE kenenkään etujen mukaista antaa viruksen
levitä. Noudatetaan täällä Suomessa viranomaisten ohjeita ja terveen järjen käskyjä. Ja epidemian
jälkeen palataan vihaisina ja solidaarisina maailman rakentajien oikeuksien pariin. ¶

TEEMA: RAKENTAJAN TYÖTURVALLISUUS JA -TERVEYS

KIMMO BRANDT

Miltä työmailla näyttää
korona-kriisin aikaan?

– LEO SUOMAA
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Tuoreet verovinkit
eri tes-aloille.

”Olen tavannut
piinkovia
neuvottelijoita, joilla
on selvä näkemys
mitä he tavoittelevat
ja kohtuullisen hyvä
käsitys siitä, miten
siihen tavoitteeseen
päästään.
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TEKSTI: JANNE MÄKINEN

→ Ajankohtaista

RT viimeistelivät alan työehtosopimukset. Mitä työehtosopimuksissa
sitten sovittiin ja miksi? Näihin kysymyksiin vastaa tässä jutussa Rakennusliiton varapuheenjohtaja Kimmo
Palonen. Hän korostaa erityisesti,
että sopimusten syntyminen oli nyt
kaikkien rakentajien etu.
– Oli tärkeä saada sopimukset
aikaan ja varmistaa siten toiminnan
jatkumista koronakriisin aikana. Aika
ei ollut nyt meidän puolellamme. Mitä
pidemmälle neuvottelut venyivät, sen
hankalammaksi homma kävi.

Palkka ja
sopimuskausi

Rakentajille uudet työehtosopimukset

TES-neuvottelut
koronan varjossa
KUN RAKENNUSLIITTO tammikuussa
aloitti neuvottelut uusista työehtosopimuksista, oli koronavirus etäinen
uhka kaukana Kiinassa. Sopimukset
saatiin maaliin huhtikuussa, kun
Uusimaa oli eristettynä muusta Suomesta ja sadoissa rakennusalan yrityksissä annettu lomautusvaroitus.
Tuskin koskaan aiemmin on
rakentamisen näkymä muuttunut
näin perusteellisesti tes-neuvottelujen
aikana. Vaikka rakentamisen huippu
nähtiin jo 2018–2019, näytti rakentamisen vauhti pysyvän asiallisella
tasolla myös seuraavan sopimuskauden ajalle. Näin ei ole enää.
Epävarmuus on tällä hetkellä
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ainoa varma asia koko maailmankin
taloudessa. Näin myös Suomessa ja
rakentamisessa. Pahimmassa tilanteessa rahoitus pysähtyisi, mikä
johtaisi vastaavaan äkkijarrutukseen,
mikä nähtiin 2008–2009. Se tarkoittaisi rajua työttömyyttä rakentajille.
Paremmatkaan vaihtoehdot eivät
nyt näytä kovin hyviltä. Suomen
talous on jo kääntynyt miinukselle. Se
tulee näkymään myös rakentamisen
aloituksissa. Jo sovittuja hankkeita tullaan paketoimaan odottamaan tulevia
vuosia. Myös konkursseja odotetaan ja
lomautukset yleistyvät.
Tämä oli tilanne Suomessa, kun
Rakennusliitto ja Rakennusteollisuus

Rakennusliiton sopimusten palkkaratkaisu noudattaa ns. yleistä linjaa. 22
kuukauden sopimusajalle laskettuna
se tarkoittaa 2,9 prosentin palkankorotusta. Korotuksia on kaksi, ensin
syyskuussa 2020 1,6 prosentin korotus
ja syyskuussa 2021 1,3 prosenttia.
Palkkojen suhteen yleisen linjan
ylittäminen oli mahdotonta. Talouslama ei ole oikea aika niille järjestöllisille toimille, jotka olisivat olleet
välttämättömiä, mikäli yleisen linjan
mukainen palkkaratkaisu ei olisi tyydyttänyt.
Jo ennen koronalamaa oli selvää,
että valtakunnansovittelija on hitsannut kantansa kiinni. Yleisen linjan
ylittävää sovitteluratkaisua ei olisi
pöytään tullut. Kun lomautusvaroituksia alkoi sadella, ei työtaistelu ollut
enää realistinen vaihtoehto.

Kiky ei onneksi
rakentajien riesana
Rakennusliitto ei koskaan hyväksynyt
vuoden 2016 kilpailukykysopimuksen työajan pidennystä omiin sopimuksiinsa. Nyt taidetaan olla tilanteessa, jossa vastuulliset työantajatkin
kiittävät onneaan siitä. Jos koronan
vaikutuksien lisäksi neuvottelupöydässä olisi ollut työajan pidennyksestä
luopuminen, olisi neuvottelujen lopputuloksena ollut umpikuja.
Rakennusliitossa on tavoiteltu
tes-katkon siirtämistä talvesta lähemmäs kesän korkeasuhdanteita. Näin

→ Ajankohtaista

edellisellä kierroksella tapahtuikin,
kun sopimuskatko sijoittui vappuun
2020. Nyt palataan entiseen, kun
sopimus on voimassa helmikuun
loppuun 2022. Se tarkoittaa, että
seuraavia neuvotteluja käydään osin
samanaikaisesti muun muassa vientiteollisuuden kanssa.

Mitä kriisilauseke
tarkoittaa?
Työnantajat asettivat sopimuksen
ehdoksi kriisilausekkeen kirjaamisen.
Lausekkeessa todetaan, että mikäli
koronaepidemian taloudellisten
seurausten vuoksi työmarkkinoilla
yleisesti toteutetaan palkanalennuksia, työajan pidennyksiä tai muita
työnantajan kustannuksia leikkaavia
toimia, ne toteutetaan myös kaikissa
rakennusalan sopimuksissa.
– Tässä oli kyse itsestäänselvyyden kirjaamisesta sopimuksiin.
Lausekkeella tarkoitetaan tilannetta,
jossa työmarkkinoilla tehtäisiin kaikkia palkansaajia koskevia muutoksia.
Tällaisia tehtiinkin jo ilman kriisilauseketta eli lomautusilmoitusaikoja
lyhennettiin, Kimmo Palonen sanoo.
Kyse ei siis ole siitä, että rakennusalan työnantajat voisivat omalla
ilmoituksellaan esimerkiksi alentaa
palkkoja tai pidentää työaikaa?
– Siitä ei tosiaan ole kyse vaan
nimenomaan mahdollisista kaikkia
palkansaajia koskevista muutoksista.

Sähköinen kulun
valvonta mahdolliseksi
Urakointialoilla mahdollistetaan
tietyin edellytyksin kulunvalvonta ja
työajan sähköinen seuranta. Kuinka
näistä pelisäännöistä sovitaan eri sopimusaloilla?
– Työnantaja voi YT-lakia noudattaen järjestää työajan seurannan käyttämällä kulunvalvontaan soveltuvia
laitteita tai teknisiä ratkaisuja. Mikäli
yrityksen ei kokonsa puolesta tarvitse
noudattaa YT-lakia, on käyttöönotosta keskusteltava luottamusmiehen
tai sen puuttuessa kaikkien työntekijöiden kanssa.
Rakennusteollisuus RT:n jäsenyh-

distyksiin kuuluvissa yrityksissä voidaan kulunvalvonnasta ja kulunseurannasta saatavia tulo- ja lähtöaikoja
käyttää palkanmaksun perusteena.
Järjestelmää käyttöön otettaessa on
keskusteltava luottamusmiehen tai sen
puuttuessa kaikkien työntekijöiden
kanssa ja yksilöitävä menettelytavat
vikatilanteessa, käytännöt työajan ylitysten ja alitusten osalta sekä menettelyistä suorituspalkkauksessa.
– Kaikille kulunvalvonnan piirissä
oleville on järjestettävä tietojensa tarkistamiseen yksinkertainen ja viivytyksetön keino, Palonen painottaa.
Voidaanko kulunvalvontaa ryhtyä
käyttämään työntekijöiden seurantaan?
– Kulunseurantatietoja ei saa
käyttää epäasiallisiin tarkoituksiin,
eikä seurantaa saa käyttää työntekijän
työsuorituksen eikä henkilön jatkuvaan seurantaan.
Järjestelmän käyttöönotossa ja
käytössä tulee myös noudattaa EU:n
tietosuoja-asetusta (GDPR) sekä tietosuojavaltuutetun ohjeita koskien
yksityisyyden suojaa työelämässä.

Työhyvinvointiin
parannuksia
Sopimukseen sisältyy parannuksia
työterveyden ja työhyvinvoinnin
osalta. Kaikki yli 55-vuotiaat työntekijät saavat oikeuden ylimääräiseen
viikon palkattoman vapaaseen. Tällä
vapaalla parannetaan ikääntyvien
työntekijöiden työssäjaksamista.
Vapaan käyttö on täysin vapaaehtoista.
Kvartsipöly lisättiin vuoden vaihteessa syöpävaarallisten aineiden luetteloon. Työehtosopimuksessa sovitaan
nyt kvartsipölyaltistuksen johdosta
ASA-rekisteriin merkittyjen henkilöiden säännöllisistä terveystarkastuksista. Lisäksi adoptiovanhemmat
saavat isyys- ja äitiysvapaata vastaavat
palkalliset vapaat. ¶
Työehtosopimukset julkaistaan kokonaisuudessaan Rakentajan numerossa 4, joka ilmestyy kesäkuussa ja Rakennusliiton nettisivuilla huhtikuun
aikana.

Kokoukset peruttu
pitkälle syksyyn
KORONAVIRUKSEN vuoksi Rakennusliiton ja sen yhdistysten sääntömääräisiä kokouksia on jouduttu
siirtämään myöhempään ajankohtaan. Näiden sääntömääräisten
kokousten lisäksi on peruttu tai
siirretty huomattava määrä koulutustilaisuuksia ja tapahtumia.
Liiton hallitus päätti siirtää ylimääräisen liittokokouksen syksyyn. Vaikuttaa kuitenkin todennäköiseltä, että kokous joudutaan
siirtämään edelleen kevääseen
2021. Asiasta päättää Rakennusliiton hallitus huhtikuun kokouksessa.
Myös liiton kesäpäivät on peruutettu, samoin heinäkuuhun
suunniteltu rakentajamotoristien
tapaaminen. Syksyn osalta merkittävin päätös on luottamushenkilöseminaarin ja -risteilyn peruuttaminen.
Aluejärjestöjen edustajakokoukset ja lähes kaikkien ammattiosastojen kevätkokoukset
siirtyivät pandemian vuoksi. Toimintakertomukset ja tilinpäätökset tulee silti tehdä valmiiksi, odottamaan vahvistusta.
Tilanne muuttuu nyt nopeasti.
Varmista, että liitolla on sinun voimassa oleva sähköpostiosoitteesi. Tämän voit tehdä eAsioinnissa.
Järjestöasioihin keskittyvä sähköinen jäsenkirje lähetetään vielä
huhtikuun aikana! ¶
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→ Puheenjohtajalta

Matti Harjuniemi
on rakennusliiton
puheenjohtaja

Apua Lahden seudun
rakentaja-veteraaneille
RAKENNUSLIITON Lahden osasto 66 on ilmoittanut aloittavansa ruuantoimitus-avun
liiton veteraaneille Lahden seudulla.
Koronavirusepidemian vuoksi viranomaiset ovat suositelleet yli 70-vuotiaita ja
muita riskiryhmäläisiä välttämään turhia ihmiskontakteja ja elämään karanteenin kaltaisissa olosuhteissa. Tämä suojelee heitä
vaaralliselta tartunnalta.
– Ajatus lähti liikkeelle siinä vaiheessa,
kun koronaviruksen takia kaikki osaston tapahtumat peruttiin. Mietimme, mitä osasto
voisi tehdä auttaakseen tässä tilanteessa.
Me emme tietenkään pysty auttamaan terveydenhuoltoa, mutta sitten syntyi ajatus
vanhempien jäsenten mahdollisista tarpeista. He ovat riskiryhmässä ja ajatus kauppa-asioiden hoitamisesta voi ahdistaa. Tilanne voi kestää kuukausien ajan, osaston
puheenjohtaja Jukka Patteri kertoo.
Osastossa on lähes 250 yli 70-vuotiasta tai sitä vanhempia rakentajia lähialueella,
jolle osaston toimihenkilöt laittoivat tekstiviestin palvelusta. Jäsenet voivat ottaa yhteyttä ja pyytää ruuan toimitusta kotiovelleen.
Maksu suoritetaan kuittia vastaan
osasto 66:n tilille. Vapaaehtoiset tuovat esimerkiksi kauppakassin ovelle, soittavat ovikelloa ja siirtyvät turvallisen välimatkan
päähän ovesta. Kuitti ostoksista sekä maksulappu jätetään ruokakassin päälle.
– Mietimme että kaikilla ei välttämättä
ole tukiverkkoa lainkaan tai auttajat asuvat
kaukana. Katsomme nyt, miten paljon tälle on kysyntää. Meitä on ryhmä vapaaehtoisia, jotka sitten lähdemme suunnittelemaan
käytännön järjestelyjä, Patteri sanoo.
– Liiton veteraanit ovat tehneet pitkän
työuran. Liitto ja sen osastot on perustettu auttamaan heikommassa asemassa olevia. Nyt sitä auttamista voi tehdä näin, Patteri jatkaa. ¶

Lisätietoa soittamalla:
Niemelä Timo 0400-159401
Patteri Jukka 040-5048036
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Sopimus on saavutus
RAKENNUSALAN työehtosopi-

mukset on uusittu. Vanha sopimuskausihan päättyy tämän
kuun lopussa ja uusi alkaa ilman
työehtoväännöstä johtuvaa
häikkää. Kun töitä on, niiden
tekemistä jatketaan, ellei valmiustilasta ja muista vaikeuksista muuta johdu.
Tes-ratkaisu noudattaa
Suomessa talven aikana vakiintunutta linjaa. Vuositasolle
laskettu hinta on sama kuin
muillakin aloilla. Sopimuskausi
on toki lyhyempi, 22 kuukautta,
ja prosentit sitä myötä yhteensä
2,9.
Sopimusten sisältö avataan
ja niitä selostetaan lehdessä ja
verkossa. Lopputulokset ovat
kelvolliset. Osa tavoitteista
menestyi, osa ei. Olemme myös
tällä työehtoratkaisulla sitoutuneet niihin muutoksiin, joita
työmarkkinoilla mahdollisesti
toteutetaan koronan johdosta.
Se pidetään, mitä yhdessä sovitaan, tämän kevään lomautussopimusten tyylin.
Neuvottelut aloitettiin
jo tammikuussa. Aloitimme
ajoissa, koska aavistelimme
hankalaa työmarkkinakevättä.
Emme kuitenkaan osanneet
odottaa näin hankalaa vaihetta.
Korona alkoi heiluttaa neuvottelupöytiä niin, että paperit
meinasivat mennä sekaisin. On
alalta kelpo saavutus, että sopimukset syntyivät. Mielestäni se

kertoo vastuuntunnosta. Isot ja
pienet asiat on voitava erottaa.
Lähikuukausina ja -vuosina alallamme korostuu jälleen
kerran toiminta työllisyyden
puolesta. Sitä voi parhaiten
edistää yhteistyöllä. Kun Suomi
rakentaa, on sillä kapasiteettia
tulevaan nousuun ja hyvinvointiin.
Olemme varautuneet
lähiaikojen ongelmiin työllisyystilanteen heikentyessä.
Liiton urapalvelu ja työnvälitys
lisäävät kierroksia, jotta jäsenille
saadaan työtä ja valmennusta.
Mikäli lomautus tai lopputili
iskee, palvelee Rakennusalan
Työttömyyskassa kokemuksista
oppineena nopeasti.
Odotamme koko alalta
vastuullisuutta. Täkäläisten
veronmaksajien työllisyys on
asetettava etusijalle. Veronmaksaja on nimittäin se, joka lopulta
vastaa taloudellisen taantuman
kustannuksista. Hänen pussillaan myös rakennusala pyrkii
ongelmiaan ratkomaan. Muiden
mukana.

Matti
P.S. Sosiaalitilat on siivottava
ainakin kerran päivässä, olipa
korona tai ei. Siivoojan työtä
on syytä helpottaa poistamalla
tiloista rompe, joka ajelehtii
niissä sitkeästi vuodesta toiseen.

Kutsu rakennusalan työttömyyskassan
varsinaiseen kassan kokoukseen
Rakennusalan työttömyyskassan varsinainen kassan kokous pidetään 12. kesäkuuta 2020 klo 15.00 alkaen Rakennusliiton Uudenmaan aluetoimiston kokoustilassa
Helsingissä, Siltasaarenkatu 4 (katutaso).
Kokouksessa käsitellään Rakennusalan työttömyyskassan toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen vahvistaminen, tilikauden tuloksen käsittelystä päättäminen sekä
muut työttömyyskassan sääntöjen 12 §:ssä mainitut
asiat. Sääntöjen 12 §:n mukaan työttömyyskassan varsinaisessa kokouksessa on
1) valittava kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja muut
tarvittavat kokousvirkailijat
2) esitettävä toimintakertomus, tuloslaskelma, tase ja
tilintarkastuskertomus
3) vahvistettava edellisen vuoden tilinpäätös
4) päätettävä vastuuvapauden myöntämisestä
hallituksen jäsenille ja kassanjohtajalle
5) määrättävä hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien
palkkiot
6) toimitettava hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten
sekä tilintarkastajien vaali
7) määrättävä jäsenmaksun perusteet

8) määrättävä kassan toiminta-alueen jako
asiamiespiireihin
9) käsiteltävä muut kokouskutsussa käsiteltäviksi
ilmoitetut asiat.
Muita kuin edellä mainittuja asioita ei saa ottaa kokouksessa lopullisesti päätettäväksi.
Työttömyyskassan hallituksen toimintakertomus ja
tilinpäätös vuodelta 2019 sekä tilintarkastuskertomus
ovat viikon ajan ennen kokousta jäsenten nähtävänä Rakennusalan työttömyyskassan keskustoimistossa, Siltasaarenkatu 4, 2. krs, Helsinki.
Kokousjärjestelyjä varten osallistumisesta pyydetään
ilmoittamaan 5.6.2020 mennessä sähköpostitse osoitteella eeva-liisa.puisto@rakennuskassa.fi.
Helsingissä 25. päivänä maaliskuuta 2020
RAKENNUSALAN TYÖTTÖMYYSKASSA
Hallitus
Matti Harjuniemi puheenjohtaja
Kimmo Palonen I varapuheenjohtaja
Aleksi Auer II varapuheenjohtaja

Kallelse till ordinarie kassamöte för
byggbranschens arbetslöshetskassa
Byggbranschens arbetslöshetskassa håller ett ordinarie kassamöte den 12 juni 2020 från kl. 15.00 i konferensrummet på Byggnadsförbundets regionbyrå i Nyland, på
adressen Broholmsgatan 4, Helsingfors (gatunivån).
På mötet behandlas fastställande av verksamhetsberättelsen och bokslutet för Byggbranschens arbetslöshetskassa, beslutande om handläggning av räkenskapsperiodens resultat och övriga ärenden som nämns i 12 § i
arbetslöshetskassans stadgar. Enligt 12 § i stadgarna ska
det vid arbetslöshetskassans ordinarie möte
1) väljas ordförande, sekreterare och andra nödvändiga
mötesfunktionärer för mötet
2) föredras verksamhetsberättelse, resultat- och
balansräkning samt revisionsberättelse
3) fastställas bokslutet för föregående år
4) beslutas om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen
och kassadirektören
5) fastställas styrelsemedlemmarnas och revisorernas
arvoden
6) förrättas val av styrelsens ordförande och medlemmar
samt revisorer
7) bestämmas grunderna för medlemsavgiften

8) bestämmas om indelning av kassans verksamhetsområde i ombudsdistrikt
9) handläggas övriga ärenden som i möteskallelsen
anmälts till behandling.
Andra än ovan nämnda ärenden får inte tas upp på mötet
för slutgiltigt beslut.
Medlemmarna har i en vecka före mötet tillgång till
styrelsens verksamhetsberättelse och bokslut för 2019
samt revisionsberättelsen på arbetslöshetskassans centralbyrå på Broholmsgatan 4, 2. vån., Helsingfors.
Med tanke på mötesarrangemangen ber vi deltagarna
anmäla sig senast den 5 juni 2020 per e-post till eeva-liisa.puisto@rakennuskassa.fi.
Helsingfors den 25 mars 2020
BYGGBRANSCHENS ARBETSLÖSHETSKASSA
Styrelsen
Matti Harjuniemi ordförande
Kimmo Palonen I vice ordförande
Aleksi Auer II vice ordförande

7

TEKSTI JA KUVA: JOHANNA HELLSTEN

→ Liiton hommissa

Sosiaalipoliittinen asiantuntija
Tiina Nurmi-Kokko
pyritään vaikuttamaan direktiiveihin ja ohjaukseen niin, että kaikilla
rakentajilla ympäri EU:n aluetta olisi
parempi olla töissä.
Kotimaassa huolehdin siitä, että
rakentajien ääni kuuluu SAK:n edunvalvonnassa, joka liittyy esimerkiksi
ammattitauti- tai työtapaturmalainsäädäntöön.
Näkyykö koronavirus työssäsi nyt?

Tiina, mitä sosiaalisihteeri tekee?

– Suurimman osan työajastani jeesaan
liiton jäseniä sosiaalivakuutusasioihin
liittyvien juttujen kuten eläke-, työtapaturma-, ammattitauti- ja työkykyasioiden kanssa. Neuvon, mistä saa
tukea ja apua. Kierrän myös paljon
koulutuksissa ja tilaisuuksissa kertomassa ajankohtaisista asioista liittyen
esimerkiksi työympäristöön.
Hoidan myös jäsenten sosiaalivakuutuksiin liittyvät valitusasiat eri
muutoksenhakuelimiin, esimerkiksi
tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakuntaan ja vakuutusoikeuteen.
Istun myös erilaisissa yhteis-eurooppalaisissa konklaaveissa, joissa
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– Näkyy. Yritän jakaa tietoa koronan
vaikutuksista sekä siitä, mitä tehdä,
jos sairastuu tai joutuu jäämään
muusta syystä kotiin. Myös YT-neuvotteluihin joutuneet ihmiset tarvitsevat tukea. Pyrin myös auttamaan
Rakennusalan työttömyyskassaa muiden töiden ohella. Rahoihin en koske,
mutta neuvoa voin.
Ihmiset ovat kyselleet paljon siitä,
saako töihin mennä ja milloin Kela
maksaa tartuntatautipäivärahaa. Mitä
jos lapset joutuvat karanteeniin, saako
silloin rahaa jostain? Entä sitten, jos ei
vaan voi mennä töihin, kun sairastaa.
On monia rakennusalan ihmisiä, jotka
todella haluaisivat tehdä töitä, mutta
se ei ole mahdollista, kun työmaita on
mennyt kiinni. Moni asia askarruttaa nyt. Niistä on myös paljon tietoa
Rakennusliiton verkkosivuilla ja tietoa
lisätään koko ajan.
Kun kriisitilanne on ohi, mitkä asiat
lainsäädännössämme kaipaisivat
mielestäsi päivitystä?

– Sairausvakuutuslaki huomioi huonosti mielenterveysongelmat. Kelan
tulkinnat niiden korvattavuudesta
ovat tiukentuneet huomattavasti, eikä
sairaspäivärahaa makseta. Psyko
sosiaaliset stressitilat pitäisi määritellä
lainsäädännössä paremmin korvattavuuden piiriin. On ihan posketon

tilanne, että ihminen sairastuu ja on
aivan maassa, niin potkitaan lisää.
Toinen asia on se, että työeläkeiän
nosto ei toimi rakennusalalla, jossa
kuormitus tuki- ja liikuntaelimille on
kova. Vain 1–2 rakentajaa on saanut
varhaisemman, 63-vuotiaille tarkoitetun työuraeläkkeen.
Kolmantena mainitsisin tapaturma- ja ammattitautilain. Raskasta
työtä tekevillä kulumia syntyy työn
takia, eikä sitä oteta riittävästi huomioon lainsäädännössä. Sitten EU:sta
tuli tänä vuonna uusi listaus syöpävaarallisista aineista. Jää nähtäväksi,
miten se vaikuttaa ammattitaudeista
annettuun lainsäädäntöön. Lisäksi
erilaisista nanomateriaaleista ja niiden
vaikutuksista ihmisten terveyteen on
edelleen aika vähän tietoa. Nanomateriaaleja käytetään rakennusalalla.
Mikä on työsi paras puoli?

– Se, että saan tavata jäseniämme. Tällaiselle yli-ihmisrakkaalle ihmiselle on
ihan parasta, kun saa auttaa muita.
Mikä taas on raskainta työssäsi?

– Voimattomuuden tunne silloin, kun
jotain ihmistä potkii elämä päähän
kaikin mahdollisin tavoin, eikä pysty
kunnolla auttamaan. Se tekee vihaiseksi ja tuntuu todella raskaalta.
Miten huolehdit omasta
jaksamisestasi?

– Raskas heavy metal, huumorintaju,
valtava koira, hyvät kaverit, räiskyvä
perhe, kirjat ja tuuli pitävät tasapainoa
yllä. ¶
Liiton hommissa -palstalla
esittelemme erilaisia liiton tehtäviä
niiden ihmisten kautta, jotka näitä
hommia hoitavat.

Air

Sievi AirRacer yhdistää maailman kehittyneimmän FlexEnergykantavaimennuksen sekä Sievin patentoiman edistyksellisen
SieviAir®-pohjaratkaisun. Sievin FlexEnergy -joustoelementti on
jalkineen koko kantaosan kattava joustopala, jonka avulla
jalkineeseen saadaan erinomainen iskunvaimennus. Elementti
sitoo syntyvää liike-energiaa ja yli 55 % energiasta palautuu
askellukseen. SieviAir®-pohjaratkaisu poistaa jalkojen lämpenemisestä syntyvän kosteuden kengästä pohjan sivussa olevien
virtauskanavien kautta, minkä ansiosta jalkine hengittää jokaisen
askeleen myötä.

→ Rakennustekniikka

Paksut seinät,
luonnollinen
ilmanvaihto
Tämän hetken Suomen suurin muurauskohde
on oululainen 2 kerrostalon työmaa. Kerrostaloissa palataan
rakennusteknisesti 100 vuotta taaksepäin.
TEKSTI: JUKKA NISSINEN VALOKUVAT: PETTERI LÖPPÖNEN

Pohjantikankujan urakkaporukka: Agus
Saprianto (vas.), Kalle Anttila, Ville Anttila, Tapio Ahonen ja Mika Alakärppä.
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Vanhat kerrostalot ovat energiapihejä

OHJANTIKANKUJALLA Oulun Kaak-

kurissa tehdään parhaillaan kahta
kerrostaloa, joihin ei tule ulkoseiniin eristeitä ja muovikalvoja. Muurausporukka urakoi 88-senttistä
ulkoseinää lähes 100 vuotta vanhoilla muuraustekniikoilla.
Talojen välipohjat on rakennettu pilarien
varaan. Ulkoseinät eivät kanna välipohjalaattoja.
Ikkunoiden sisä- ja ulkopuolella on syvät ikkunapenkit. Ulkoseiniin ei tule villaa eristeeksi eikä
muovista kosteussulkua.
Kerrostaloihin tulee myös perinteinen painovoimainen ilmanvaihto. TA-yhtiöiden kerrostalohankkeen yhtenä pontimena on ollut Tekesin sekä
kiinteistö- ja rakennusalan rahoittama Terve Talo
-teknologiaohjelma.
– Suurin tekijä oli homeongelmat, TA-yhtiöiden projektipäällikkö Jouko Knuutinen perustelee
talohanketta.
Vaikka oppia on haettu vanhoista rakennustekniikoista, Pohjantikankujalle ei tehdä mitään
perinnetorppaa.
– 1960-luvulla rakennuksissa oli huonommat
ikkunat ja märkätiloista puuttui vesikiertoinen
lattialämmitys, Knuutinen kertoo.
Ilmanvaihto on toteutettu elpo-hormeilla.
Ilmankiertoa on parannettu lämpövastuksilla
hormin yläosassa ja kasvattamalla hormien kokoa
ylöspäin mentäessä.
– Heinä-elokuu on ilmanvaihdon kannalta
ongelmallisin ajanjakso. Monet ovat sitä mieltä,
että koneellinen ilmanvaihto on parempi. He ovat
oikeassa silloin, kun se on päällä ja toimii. Suodattimet ovat usein tukossa, säädöt pielessä ja joskus
ilmastointikone on sammunut eikä kukaan huomaa sitä.

Muun muassa rakennustiiliä valmistavan Weinberger Oy:n rakennustekninen johtaja Juha Karilainen on tutustunut Helsingin kaupungin Helen-energiayhtiön keräämiin eri-ikäisten kerrostalojen energiakulutustilastoihin. Kovimmat energiasyöpöt
rakennettiin 1960–1980-luvuilla. Ilman eristeitä rakennetut
massiivimuuratut kerrostalot kuluttivat keskimäärin 40 prosenttia siitä energiamäärästä mitä kaupungistumisen huippukaudella rakennetut kerrostalot.
Karilaisen mukaan kyse ei ole pelkästään paikallaanmuurattujen kerrostalojen teknisestä energiatehokkuudesta. Siihen vaikuttaa myös 1950-luvulle asti yleisesti käytössä ollut
umpikorttelikaava, joka pienensi ulkoseinien kokonaispinta-alaa ja loi sisäpihalle oman mikroilmastonsa.
Vuonna 2001 valmistuneen Tuusulan Lottakodin ulkoseinät
on muurattu perinteisesti 2 kiven umpimuureina ilman erillistä
lämmöneristettä. Vaikka Lottakoti on pistetalo, sen keskimääräinen lämmitysenergian kulutus on 46–48 kWh/m3, mikä olisi
hyvä tulos tavalliselle 2000-luvun alun kerrostalolle.

Tuuletusikkunoissa käytetään Mobair-järjestelmää. Tuloilma lämpiää venttiilien välisessä
tilassa ennen sisälle pääsyä.
– Tuuletusikkunassa on lämmitystermostaatti,
jotta ilma ei olisi liian kylmää talvella. →

Ulkomuurin poikkileikkaus.

KOKONAISHIILIJALANJÄLKI
Yksikkö
Materiaalien valmistus

paikallaanmuurattu
kerrostalo

elementtikerrostalo

627

644

CO2 ekv-tonnia

Kuljetukset työmaalle

CO2 ekv-tonnia

22

23

Rakennustyömaa

CO2 ekv-tonnia

56

56

Osien vaihto ja korjaukset

CO2 ekv-tonnia

354

367

Energian kulutus

CO2 ekv-tonnia

5 100

5 440

Purku

CO2 ekv-tonnia

650

667

Yhteensä

CO2 ekv-tonnia

6 210

6 570

Elinkaaren ulkopuoliset kierrätyshyödyt

CO2 ekv-tonnia

-147

-148

Lämmitettyä neliötä ja käyttövuotta kohden m /v

2

kg CO2 e/m /a

41

43

Lämmitettyä neliötä kohden m2 100 vuoden aikana

kg CO2 e/m2

4 100

4 340

2

Paikallaan muuratun kerrostalon hiilijalanjälki on tavallista kerrostaloa pienempi.
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Talorungon kuivuminen varmistetaan pitemmällä rakennusajalla. Talo ehtii
kuivua koko ensi kesän. Ulkoiseinärakenteisiin upotetaan antureita, joilla seurataan
lämpötilaa ja kosteutta. Jokaisessa asunnossa on erillinen lämpötilan seuranta.
– Kahdessa asunnossa seinät tasoitetaan ja maalataan savitasoitteilla ja -maalilla. Verrataan näiden huoneistojen kosteusolosuhteita muihin huoneistoihin. Savella
pitäisi olla kosteutta tasoittava vaikutus
Mobair-ikkunan toiminta
periaate.

Määräykset muuttuivat,
hormeihin lisättiin lämmitys

Kerrostalohanke ei saanut keväällä 2018
rakennuslupaa, sillä iv-määräysten mukaan
talossa piti olla koneellinen ilmanvaihto. Vuoden
2019 alusta määräykset lievenivät ja mahdollistivat painovoimaisen ilmanvaihdon käyttöönoton.
Ilmanvaihtojärjestelmään lisättiin aurinkosähköllä toimiva hormien yläosan lämmitysjärjestelmä,
joka tehostaa ilmankiertoa kesäisin.
– Oulun yliopistolla on tehty virtaussimulointi, jonka mukaan ilmastointi tulisi toimimaan kohtuullisen hyvin.
Muutosten jälkeen lupa heltisi. Kerrostalojen toimivuutta seurataan vielä valmistumisen
jälkeenkin. Mikäli tekniikan toimivuudessa on
ongelmia, lupaviranomaiset voivat vaatia niiden
korjaamista.
TA:ssa aiotaan jatkaa uusien rakentamistapojen kokeilemista asuntotuotannossa.
– Kaikki tuotanto ei voi olla pelkkää kokeilua.
Meillä pitää olla myös normituotantoa, jotka kantavat mukanaan kokeiluja.
TA on iso vuokra-asuntoja ja asumisoikeusasuntoja rakentava yhtiö. Pelkästään Oulun alueella yhtiöllä on reilut 3 000 asuntoa.
– Meillä on parhaillaan suunnitteilla rivitalokohde, jonka ulkoseinät ovat massiivihirrestä.
Puun lisäksi muut luonnonmateriaalit kiinnostavat.
– Olki eristeenä ja savi pinnoitusmateriaalina.
Savea kokeilemme Pohjantikankujallakin.
Kokeilemisen yhtenä pontimena on TA:lla
hiilijalanjälkeä pienentävien rakennustapojen etsiminen. Alustavien laskelmien mukaan paikallaanmuuratun ja painovoimaisella ilmanvaihdolla
toimivan kerrostalon energiankäyttö olisi vähäisempää tavanomaiseen koneellisesti ilmastoituun
elementtikerrostaloon verrattuna.
Paksun muuratun ulkoseinän harvoja ongelmia on nykykännyköiden heikko kuuluvuus sisätiloissa. Tätä ongelmaa korjataan talon sisäpuolisilla
tukiantenneilla. ¶
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Suomen suurin
muurauskohde
Kerrostalokohteessa muurataan lähes puoli
miljoonaa tiiltä. Runkoon uppoaa tiiliä 360 000
kappaletta. Sisäseinissä osa tiilipinnasta jätetään
näkyville.
– Normaalisti tavallisen kerrostalon muurauksessa kuluu 30 000–40 000 kiveä, ProSAH Oy:n
toimitusjohtaja Mikko Jesiöjärvi vertaa.
Runko muurattiin 4 muurarin voimin. Sisäpuolella muuraus tehtiin telineiltä, ulkopuoli hoidettiin samaan aikaan mastolavanosturin avulla
– Seinärakenne oli niin leveä, ettei sitä pystynyt muuraamaan pelkästään yhdeltä puolelta.
Painovoimainen ilmanvaihto näkyy ulospäin
siinä, että kerrostalon katolla törröttää 52 ilmanvaihtohormia.
Vuodesta 1979 ilmastointiasennusta tehneelle
Leo Lämsälle Pohjantikankujan kerrostalotyömaa
on todella harvinainen kohde.
– Työurani alkuvuosina tällaisia painovoimaisia ilmanvaihtojärjestelmiä tehtiin vielä jonkin
verran, etenkin Ruotsissa, missä aloitin työurani.
Suomesta en muista vastaavaa kohdetta.

Pitkä työkeikka,
lyhyt työmatka
Muurausporukan nokka Kalle Anttila on tyytyväinen urakkaan. Hinnoittelun perusta on tessin
saumatun muurauksen neliöhinta, mutta kohde
käydään ensin läpi ja haittalisät korottavat yksikköhintaa.
– Sillä lailla löytyy oikea hinta. Töitä ei kannata myöskään ylihinnoitella, jotta työtä riittää
jatkossakin.
Muurauskauhalla saa asiallisen tienestin.
Muurausporukkaan kuuluvat apumiehet tienaavat
myös kohtuullista tuntipalkkaa.
Anttila on ollut ProSAH Oy:n palkkalistoilla
kokoaikaisesti vuodesta 2017 lähtien. Urakkaporukassa on myös Anttilan kaksoisveli Ville.
– Ville on luvannut jatkaa muuraamista minun nimissäni sen jälkeen, kun minä lopetan.
Anttilalla on harvinaisen lyhyt työmatka ja
pitkä muurausurakka samalla työmaatontilla.
Työmatka sujuu polkupyörällä ja näillä näkymin
muurauskeikka jatkuu toukokuulle asti. Pienempiä
muuraustöitä on mahdollisesti luvassa ensi kesälle.
Muuraustekniikka on koeponnistettu jo 100
vuotta sitten. Suomessakin massiivirunkoisissa ja
painovoimaisen ilmanvaihdon kautta hengittävissä kerrostaloissa asuu tyytyväisiä ihmisiä tänäkin
päivänä.

Kalle Anttilan
urakkaporukka
muuraa näillä näkymin Pohjantikankujalla vielä
toukokuussa.

– Jos tämän talon tekniikka saadaan toimimaan, asumisviihtyvyys on aivan omaa luokkaansa. Tärkeintä on antaa rakenteiden kuivua tarpeeksi, Anttila sanoo.
Urakkaporukka aloitti työt syyskuun puolivälissä. Töiden aloittamista viivästytti työmaan pohjatyöt, sillä maapohja oli arvioitua pehmeämpää.
Urakkaporukalla meni hieman aikaa tavallista
massiivisemman ulkoseinän muuraustavan hanskaamisessa ennen kuin työt alkoivat sujua urakkatahtiin. Ulkoseinän kokotiilinen paksuus on 88
senttiä. Ikkunat ja parvekkeet hidastivat urakkavauhtia, mutta talojen päädyissä on puolestaan
pystytty latomaan suoraa seinää vauhdikkaasti.
– Päädyissä yhteen kerrokseen meni 8 000
tiiltä. Parhaimmillaan muuraamme yli 6 000 kiveä päivässä. Rekka tuo joka toinen päivä tiiliä. Se
pitää meidät tahdissa, Anttila laskee.
Anttilan urakkaporukka ei ole aikaisemmin
tehnyt kerrostalon paikallaanmuurausta. Työ
luonnistuu mainiosti muurarin perusoppimäärällä.
– Olen muurannut vuodesta 1985 ammattikoululaisesta ja ämpärimuurauksesta lähtien.
Rakennusliitto on Kalle Anttilalle tuttu yhdistys, sillä hän on osasto 614:n, Oulun muurarit,
varapuheenjohtaja. ¶

TEKSTI: JOHANNA HELLSTEN KUVA: CECILIA KAUKIAINEN

→ Rakentajan terveys

Mitä vakuutuslääkäri tekee?

Vakuutuslääkärin tehtävänä
on varmistaa vakuutettujen
yhdenvertainen kohtelu

V

AKUUTUSLÄÄKÄRIEN maine ei
julkisuudessa ole ollut erityisen
imarteleva. Se perustuu monelta
osin väärinkäsityksiin siitä, mitä vakuutuslääkärit tekevät ja mitä vakuutuslääketiede on. Yli 90 prosentissa

tapauksista esimerkiksi työtapaturmissa tapahtuneista vammautumisista ja
loukkaantumisista johtaa myönteiseen
vakuutuspäätökseen. Ongelman muodostavat epäselvemmät tapaukset.
Hämmennystä aiheuttaa esimer-

kiksi se, että pohjoismaisessa järjestelmässä hoitava lääkäri ja vakuutuslääkäri ovat eri asia.
– Suomessa on käytännössä järjestelmä, jota voisi kuvata niin, että
hoitava lääkäri on kuin oma opettaja
koulussa ja vakuutuslääkäri on ylioppilastutkintolautakunta. Oma opettaja
tuntee ihmisen, mutta ei sitä, miten
koko Suomessa arvioidaan oppilaita.
Vakuutuslääkärit pyrkivät yhteismitallistamaan arviointia. Tavoitteena
on vakuutettujen yhdenvertaisuus,
Lähi-Tapiolan lääketieteellinen johtaja
Ari Kaukiainen selventää.
Edes Suomen lääkäriliitto ei pidä
hyvänä ajatuksena, että hoitava lääkäri
olisi se, joka tekee vakuutuspäätöksiä.
– Hoitava lääkäri joutuisi silloin
toimimaan portinvartijana. Se hankaloittaisi potilassuhdetta, erityisesti, jos
päätös olisi kielteinen.
Lainsäädännöstä tai vakuutus
ehdoista johtuen vakuutuslääkärin
ratkaisuehdotukset eivät ole aina
yhdensuuntaisia hoitavan lääkärin
esittämien hoito- tai kuntoutussuunnitelmien kanssa.

Mitä vakuutuslääkäri
arvioi?
Ari Kaukiainen haluaa
muistuttaa rakentajia siitä, että suuri osa esimerkiksi työtapaturmista on
selkeästi korvattavia.
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Otetaan tilanne, jossa rakentaja loukkaa esimerkiksi olkapäänsä työtapaturmassa. Jos tälli on todella kova
ja vamma on selkeästi sen aiheuttama, korvauksen myöntöpäätös tulee
yleensä nopeasti ja on myöntävä.
Näitä tilanteita on noin 90 prosenttia
työtapaturmista.

Työtapaturmavakuutus
• Suomen työtapaturma- ja ammattitautivakuutus on lakisääteinen vakuutus, joka korvaa työsuhteessa
ja työtehtävissä tapahtuvista tapaturmista ja ammattitaudeista aiheutuvia menetyksiä.
• Työtapaturma- ja ammattitautivakuutusta hoitavat yksityiset tapaturmavakuutusyhtiöt, Kuten Lähi-Tapiola, OP Pohjola, If.Fi.
• Yksityisen ja kuntasektorin työnantajien tulee ottaa jostakin niistä tapaturmavakuutus.
• Työtapaturmavakuutuksen tarkoituksena on korvata vakiintunut an-

Vamman ja vahinkotapahtuman
väliltä pitäisi aina löytyä selkeä syy-yhteys. Ongelma tulee siinä vaiheessa,
kun loukkaantuminen on lievä ja olkapäässä on jo valmiiksi kulumia.
– Tällöin myönteisessäkin päätöksessä vahinkoa arvioidaan vain
tapaturman osuuden kannalta. Yli
50-vuotiaista melkein kaikilla on magneettikuvassa nähtävillä jonkinlaisia
kulumia olkapäissä. Siinä tilanteessa ei
tarvita kuin pieni tälli ja olkapää alkaa
oireilla. Silloin arvioidaan sitä, mikä
osuus vammalla asiassa on, Kaukiainen kertoo.
Aina pienemmän loukkaantumisen seurauksena ei myöskään tehdä
tapaturmailmoitusta, eikä ihminen
ole yhteydessä työterveyshuoltoon,
jotta tapaturma tulisi edes kirjattua.
Lääkäriin hakeudutaan pahimmassa
tapauksessa kuukausien päästä, kun
on ensin kärvistelty vamman kanssa
ja vasta tilanteen ollessa todella paha,
hakeudutaan lääkäriin.
– Vammaa voi enää siinä vaiheessa
olla todella vaikea yhdistää tapaturmaan. Sitten kun siitä korvataan vain
tietty osuus, on se potilaan kannalta
tietysti raskasta. Hänen olkapäänsä on
edelleen kipeä.

Kielimuuri
Vakuutuspäätöksissä käytetty kieli
näyttäytyy tavalliselle kansalaiselle
täydellisenä hepreana. Se on juridista

sionmenetys sekä hoitokustannukset.
• Yhtiön korvausasiaa koskevaan
päätökseen haetaan muutosta tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnalta. Korvauspäätöksestä voi valittaa vahingonkärsinyt
työntekijä tai kuolemantapauksessa omainen.
• Tapaturma-asiain muutoksenhakulautakunnan päätöksestä voi valittaa edelleen vakuutusoikeuteen.
• Lisää tietoa:
www.vakuutuskorvaukset.fi

ja vilisee lääketieteen slangia, josta on
vaikea saada selvää. Miksi näin on?
– Tämä hankaluus on ymmärretty
myös sosiaali- ja terveysministeriössä.
Sen alaisuudessa toimii vakuutuslääketieteen kehittämisryhmä, jossa tätä
kieliasiaa nyt mietitään, Kaukiainen
kertoo.
Rajankäynti siinä, kuinka yksityiskohtaiselle tasolle vakuutuspäätöksen perustelu viedään, on vaikeaa.
– Lyhyt tapa olisi sanoa, että
polvessa on vamma ja polvessa on
kulumaa. Kulumaa ei korvata tapaturmana. Vai pitääkö sanoa, että polvessa
on 10 erilaista löydöstä ja kuvailla ne?
Ongelma ei ole pelkästään päätösten kieli, vaan myös päätöskirjeiden
muoto. Kaukiaisen mukaan kirjeiden
muoto ei ole riittävän selkeä.

Päätöksen saaminen
kestää
Silloin tällöin myös prosessi korvauspäätöksen saamiseen kestää kauan. Se
voi tuntua vakuutetusta kohtuuttomalta.
– Uudessa työtapaturmalaissa on
juridisia määräaikoja, jotka määrittävät, missä ajassa päätös korvauksesta
tai ammatillisesta kuntoutuksesta
pitää saada. Sen lisäksi yhtiöt seuraavat itse läpimenoaikoja, Kaukiainen
kertoo.
Usein asian pitkittyminen johtuu
siitä, että kaikkia lääketieteellisiä

HUOMIOI
TÄMÄ,
JOS
SINULLE
SATTUU
TYÖTAPATURMA
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Työtapaturmasta
on tehtävä tapaturmailmoitus.

asiakirjoja ei ole
toimitettu vakuutusyhtiöön,
ja yhtiö joutuu
tilaamaan ne
hoitolaitokselta.
Tieto työLakisääteisten
terveysvakuutusten,
kuten työtapahuoltoon.
turmavakuutuksen osalta
tähän ei tarvita
vakuutetun
lupaa.
– PapereiOngelmaden tilaamitilanteesnen hidastaa
sa yhteys
prosessia. Siihen
Rakensaadaan ehkä
nusliiton
helpotusta tulevaisuudessa,
aluetoikun asiakirjat
mistoon.
sähköistyvät.
Välillä
vakuutusyhtiö
myös lähettää
vakuutetun lääketieteelliseen arviointiin, jos asiakirjasta ei saada selkää kuvaa vammasta. Tällöin vakuutusyhtiö
myös kattaa tutkimuksen kulut.
Joskus kyseessä voi yksinkertaisesti ollut kuormittunut järjestelmä.
– Jos talvella tulee äkillisesti liukkaita kelejä ja ihmiset liukastuvat tai
kolaroivat, voivat vakuutusyhtiöiden
palvelupisteet ruuhkautua, Kaukiainen sanoo. ¶

2

3
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TEKSTI: JUKKA NISSINEN KUVA: KIMMO BRANDT

→ Henkilö

Eläkeläinen palaa riitapaikalle
Valtakunnansovittelijan toimisto on Leo Suomaalle tuttu työmaa.

Leo Suomaa, lyhyt CV
• Sosiaali- ja terveysministeriön työsuojeluosaston osastopäällikkö, ylijohtaja
2009–2017
• Valtakunnansovittelijan sivutoiminen sijainen 2009–2015
• Työsuojeluosaston
johtaja 1999–2008
• Neuvotteleva virkamies 1995–1998
• Työsuojelun ylitarkastaja 1984–1995
16
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LÄKELÄINEN Leo Suomaan puhe-

lin soi pari kuukautta sitten. Soittaja halusi tietää, olisiko Suomaa
mahdollisesti kiinnostunut sivutoimisen valtakunnansovittelijan paikasta.
– Sanoin nukkuvani 2 yötä ennen
vastaustani. Rauhallisesti nukuttujen
yöunien jälkeen ilmoitin, että nimeni
on käytettävissä, Suomaa kertoo.
Työmarkkinakeskusjärjestöiltä
kysytään mielipidettä, ennen kuin
sovittelija valitaan. Virallinen esitys
tehdään työ- ja elinkeinoministeriössä. Sovittelijan työ on Suomaalle
entuudestaan tuttua, sillä hän toimi 6
vuotta valtakunnansovittelijan sijaisena. Suomaa avusti tessien synnyssä
tarpeen mukaan.
– Jos Esa Lonka oli kesälomalla
purjehtimassa, sovittelun hoiti meistä
kesälomalaisista se, joka oli lähempänä
Bulevardia. En ole viettänyt niin paljon heinäkuun öitä kenenkään muun
miehen kuin Tuomas Aarton kanssa,
sillä Palvelualojen työnantajilla oli
usein kesällä pieniä sopimusriitoja.
Haastatteluaikaan valtakunnansovittelijan toimisto oli tyhjäkäynnillä, sillä teollisuusliittojen sopimukset
oli tehty ja muun muassa julkisen sektorin liitot neuvottelivat vielä keskenään. Rakennusliitto pyrkii tekemään
tessit ilman valtakunnansovittelijan
apua, mutta sovitteluun on mentävä,
jos sinne kutsutaan.

Yöllä syntyy tessejä
Suomaa on huomannut, että sopimus

syntyy parhaiten kello yhdeltä yöllä.
Siihen asti kannattaa jatkaa sovittelua, mutta sen jälkeen tilanne laukeaa
hihittelyksi. Suomaa ei ole työurallaan nähnyt tappeluita, vaan erilaisten
näkökantojen yhteensovittamista.
– Joskus, mutta vain harvoin,
neuvottelussa on käytetty alatyylisiä
ilmaisuja.
Valtakunnansovittelija ei tee
työehtosopimuksia. Kotiläksynsä tehneet neuvottelijat pärjäävät parhaiten
tes-sopimusten tekijöinä.
– Olen tavannut piinkovia neuvottelijoita, joilla on selvä näkemys mitä
he tavoittelevat ja kohtuullisen hyvä
käsitys siitä, miten siihen tavoitteeseen päästään. Neuvotteluissa tarvitaan joskus sovittelijan apua, jotta
synnytys muljahtaa käyntiin. Jos sovittelija erehtyy isän tai äidin rooliin,
silloin ei tule hyvää sopimusta.
Suomaa on nähnyt sellaisenkin
neuvottelutilanteen, jossa osapuolet
eivät tienneet mistä he ovat eri mieltä.
Sovittelu onnistui vasta sitten, kun
oikeat ongelmat oli tunnistettu.

Työsuojelun uudet
haasteet
Kun Leo Suomaa aloitteli uraansa työsuojeluasioiden parissa opiskellessaan
työhygienian mittauksia, jokaisena
työpäivänä joku kuoli työtapaturmassa. 1990-luvulla oli jo vainajattomia
viikkoja. Vuonna 2019 työpaikoilla
kuoli 14 ihmistä. Rakentaminen on

yhä muita aloja vaarallisempaa: rakennustyömaiden osuus oli 5 kuolemantapausta.
– Nuoriso voi esimerkiksi sanoa,
että meluntorjunnassa ei ole saatu
minkäänlaisia edistysaskeleita. He
eivät tiedä millaista oli työelämä
1970-luvulla. Hyppäys 1990-luvulle oli
valtava.
Työsuojelussa tilanne on saatu
hallintaan, mutta tehtävää riittää jatkossakin. Työelämä on muuttunut ja
fyysisen vammautumisen sijaan henkisen kuormittavuuden ongelmat ovat
arkipäivää myös rakennusalalla.
– Häirintä ja epäasiallinen kohtelu
työpaikalla, erityisherkät työntekijät,
jotka saavat oireita, mutta syitä ei löydetä, Suomaa luettelee.
Koettu kuormittuminen ja altistuminen ovat tärkeässä roolissa
työsuojelussa, sillä ne aiheuttavat
samalla lailla työkyvyttömyyttä kuin
vammautuminen onnettomuudessa.
Perinteisessä työsuojelussa riittää, että
poistetaan vaaratekijät työympäristöstä.
– Mitkä ovat ne lähestymistavat
ilmiöihin, jotka poikkeavat perinteisen työsuojelun toimintatavoista?
Esimerkiksi yleinen, ellei yleisin tapa
kiusata ihmistä työpaikalla on olla
tervehtimättä. Miten ei-mitään poistetaan työmaalta? ¶

→ Terveys

TEEMA: RAKENTAJAN TYÖTURVALLISUUS JA -TERVEYS

Työmaat pyörivät
koronasta huolimatta
Hygieniaan ja turvaväleihin kiinnitetään huomiota.
Vantaan Kivistön
työmaalla on vielä
hyvin porukkaa.

R

AKENNUSTEOLLISUUS RT RY:N mukaan työt rakennus-

teollisuudessa jatkuivat vielä huhtikuun puolivälissä
koronaepidemiasta ja siihen liittyvistä rajoituksista
huolimatta melko normaalisti. RT:n jäsenyrityksilleen tekemän kyselyn mukaan rakennusteollisuudessa kriisin aiheuttamat haitat tuotannolle olivat huhtikuun alkupuolella
kohtuullisen lieviä. Useimmissa yrityksistä ei ollut merkittävää pulaa materiaaleista tai työvoimasta.
Rakentajan tekemä soittokierros osoitti samaa; työmaat
toimivat vielä huhtikuun ensimmäisellä viikolla melko
normaalisti.
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Siivouksen taso halutaan
säilyttää koronan jälkeenkin
Talonrakennustyömaat pyörivät lähes normaalisti. Töihin
tuloa ja taukoja on porrastettu. Työporukkaa on jaettu pienempiin ryhmiin. Joillakin työmailla työt voivat hidastua
tai aloitukset myöhentyä ulkomaisten rakennustarvikkeiden saannin pysähtyessä.
Luottamusmiesten mukaan sosiaalitilojen siivousta on
lisätty. Tilat siivotaan vähintään 2 kertaa päivässä. Työntekijöitä kannustetaan myös pitämään yhteiset tilat omatoi-

KUVA: SAIJA KUIVALA

TEKSTI JA KUVAT: JOHANNA HELLSTEN JA JUKKA NISSINEN

Skanskan työmaalla
on porrastettu
taukoja.
Huomaa
käsidesi
seinällä.

misesti siistinä. Käsidesiä on tarjolla.
Hartelan pääluottamusmies Janne Gren kuuluu
itse riskiryhmään, joten etätyöt ovat pakollisia jo oman
terveyden takia.
– Se syö miestä, kun ei pääse tapaamaan joukkuettaan työmailla.
Gren on ehdottanut, että eri ammattiryhmien edustajat jaettaisiin erillisiin ryhmiin.
– Jos esimerkiksi kaikki talotekniikan työntekijät
sairastuisivat kerralla, koko työmaa menisi sekaisin.
Pakolliset viiltosuojakäsineet tarjoavat rakennusalalla nyt tuplasuojan.
– Ihminen työntää harvemmin hanskan suuhunsa
tai koskettelee kasvojaan.
YIT:n pääluottamusmies Jari Jääskeläinen käy viikoittain 5–18 työmaalla. Muuten työt tehdään etänä.
– Käyn työmailla taukojen välillä tarkastamassa
ilmoitustaulut ja sosiaalitilojen kunnon sekä pesuvehkeiden riittävyyden. Tapaan ulkona ihmisiä, mutta vältän
turhia kontakteja.
Muutamia lomautuksia on tehty, mutta yleistilanne
on hyvä.
– Tampereen luottamusmieheltä Jussi Sakarilta tuli
viestiä, että julkinen liikenne saattaa häiriintyä. Sillä
olisi iso vaikutus työntekoon.
Rakennusliiton oma koronatiedotus on auttanut
Jääskeläistä.
– Jaoin liiton tiedotteita somessa ja lisäsin oheen
omat hyväksi havaitsemani käytännön ohjeet. Yleisten
tilojen siivouksessa on saatu aikaan iso loikka eteenpäin.
Meidän pitää säilyttää sama taso koronan jälkeenkin.
Skanskan pääluottamusmies Jari Renlundin mukaan työntekijöille on tehty reilu kymmenkunta koronatestiä, mutta yhtään varmaa sairastumistapausta ei
ole löytynyt. Muutama työntekijä on varmuuden vuoksi
karanteenissa ulkomaanmatkojen jälkeen.
– Meillä on kokeiltu yhden työmaan pukukopeissa
desinfiointia. Katsotaan miten se vaikuttaa.
Renlundin työt hoituvat puoliksi etänä ja puoliksi
konsernin konttorilla, jossa on paikalla 400 ihmisen
sijaan 20–30 henkeä. →

Maanrakennus on
yksinäistä puurtamista
Infra-alan yritys Veljekset Toivanen Oy:n
luottamusmies Marko Lamsijärvi on tör20

Pölysuojaimista pulaa?
Rakennusliiton työympäristöasiantuntija Tapio Jääskeläisen puhelin
on soinut viime viikot tiuhaan. Viime päivinä kysymyksiä on tullut pölysuojainten riittävyydestä. Niitä tarvitaan monessa rakennusalan
työssä – erityisesti sellaisissa töissä, joissa muodostuu pölyä kuten
hiomisessa.
– Yritysten olisi hyvä varautua siihen, että pölysuojaimista voi tulla
pulaa. Siviilit ovat ostaneet ne kauppiailta hyllyistä loppuun. Se on pois
ammattilaisten käytöstä, Jääskeläinen muistuttaa.
Kyse ei ole pelkästään Suomen ongelmasta, vaan kaikenlaisista
hengityksen suojamista on pulaa maailmanlaajuisesti.
– Nyt pölyävissä töissä tulisi laajasti ottaa käyttöön moottoriavusteiset kokonaaman suojaavat hengityssuojaimet, joissa käytetään vaihdettavia suodattimia käyttötarkoituksen mukaan. Niitä pitää
osata käyttää oikein ja ymmärtää, miltä ne suojaavat ja miltä eivät.
Joillakin puhtaasti ammattilaisia palvelevilla tukkureilla on mahdollisesti käytettävissä suojainvarastoja ammattikäyttöön. Lisäksi osalla
yrityksistä on omiakin varastoja.
Suojainpula ei saa aiheuttaa muunlaisia vaaroja, kuten rakentajien
altistumista syöpävaarallisille pölyille. Työnantajan on huolehdittava
siitä, että työ suoritetaan turvallisesti. ¶

KUVA: TIMO HAUTAMÄKI

Joskus on
hyvä ottaa
vähän etäisyyttä työkavereihin
tauollakin.

KUVA: MARTTI JUONOJA

– Tänään kävin poikkeuksellisesti
työmaalla mestari-kisälli-projektin takia.
Halusin kertoa, miten projektissa jatketaan.
Se oli eka kierros 3 viikkoon.
Lehto Rakennuksen pääluottamusmies
Satu Mäkinen työskentelee Espoon Niittykummussa isolla, lähes 300 asunnon kerrostalotyömaalla. Sosiaalitiloina on vanha
4-kerroksinen toimistorakennus, joten tilaa
on riittävästi.
Mäkinen käy työmailla harvakseltaan
tapaamassa työsuojeluvaltuutettuja. Puhelin on soinut epidemian aikaan moneen
kertaan.
– Minulta kysellään työmaiden tilanteesta ja onko meillä mahdollisesti koronaan sairastuneita.
Alussa Lehdon työmaiden siivouksen
ohjeistuksessa oli kangertelua, mutta ongelmat on saatu ratkottua.
SRV:n pääluottamusmies Aleksi Auerin
työpäivä alkaa joka aamu yrityksen korona
ryhmän etäkokouksella. Ryhmässä on mukana SRV:n ylin johto.
– Yksi tärkeimpiä tehtäviä on ohjeistusten teko työmaille.
Auer on tyytyväinen siivouksen lisäämiseen työmailla. Sosiaalitiloja on pilkottu
väliseinillä pienemmiksi. Määräysten noudattaminen on sujunut pienen alkukangertelun jälkeen hyvin.
Lujatalon pääluottamusmies Marko
Metsäpelto on tympiintynyt etätöihin.
– Tämä menee samaan kategoriaan
tulorekisterin kanssa.
Metsäpelto ymmärtää hyvin tiukkojen
rajoitusten tarpeen, mutta 30 vuotta työmailla pyörineelle äijälle etätöiden opettelu
on käynyt työstä.
Lujatalo tihensi ensimmäisten rakennusliikkeiden joukossa työmaiden siivousta.
– Meillä on sellaisiakin työmaita, joiden sosiaalitilat siivotaan ja desinfioidaan
jokaisen tauon jälkeen. Mikkelin sairaalatyömaalla työskentelyä on rajoitettu
niin, että samassa tilassa voi työskennellä
korkeintaan 2 työntekijää kerrallaan. Jokaiselle 2 hengen ryhmälle on oma taukotila
mikroineen. Nämä ovat tilaajan vaatimia
tiukennuksia.

NCC:n työmaakopeissa muistutetaan julisteilla oikeasta yskimistekniikasta.

männyt koronatautiepäilyjen takia tehtyihin lomautuksiin. Kittilän kaivoksella työntekijät lomautettiin pariksi päiväksi.
– Maanrakennusalalla hypätään koko
ajan työkoneesta toiseen. Desinfioimme nyt
koneet aina vaihdon yhteydessä.
Työntekijät ovat nyt myös tarkoituksella
työmailla itsekseen. Se ei eroa paljoakaan
maanrakennusalan normaalitilanteesta,
mutta yhteisiä tapaamisia on vähennetty.
Firman työkohteisiin kuuluu muun
muassa Stora Enson Kemin tehdasalueiden →

ejendals.com

HUIPPUTASON
JALAS EXALTER
TURVAJALKINEET.
Uusi JALAS® EXALTER on nyt täällä – parempana kuin koskaan.
Neljä uutta mallia, jotka takaavat turvallisen työpäivän.
Osta uudet JALAS® EXALTER -turvajalkineet jälleenmyyjältäsi.

MALLIT 9985 JA 9965 (S3) YLEISKÄYTTÖÖN

Lisätietoja, skannaa
QR-koodi.

MALLIT 9945 JA 9925 (S1P) OVAT HENGITTÄVIÄ

KUVA: LAURI KINNUNEN

Kiteen sairaalatyömaalla käytetään väliaikaisesti erillisiä WC-tiloja sairaalan henkilökunnan kanssa.
Näin minimoidaan riskit
tartuntaan, sillä terveysasemalla testataan koronapotilaita.

kunnossapito, joka työllistää parhaimmillaan 15 henkeä.
– Työporukkaa on hajautettu, jotkut
ovat jääneet lomille ja työnjohto on erillään.
Näin yritetään välttää tilannetta, että kaikki olisivat yhtä aikaa sairaana.
Lamsijärvellä on työkavereita myös
Ruotsissa Haaparannan työpisteessä. Työmatkaliikenne oli sallittua Ruotsiin.
– Tähän aikaan vuodesta ei siellä ole
töitäkään, joten ei tarvitse vielä lähteä tuuraamaan.

Talotekniikkaurakat jatkuvat
Constin pääluottamusmies Tapio Knuuttila ja Are Oy:n putkiasennuksen pääluottamusmies Teemu Honkanen kertovat,
että talotekniikkapuolella työmaat pyörivät
normaalisti.

Liittojen yhteiset neuvot
• Rakennusliitto, Ammattiliitto Pro ja Rakennusteollisuus RT muistuttavat, että koronaepidemian aikana työpaikan yhteisten tilojen siisteyteen ja hygieniaan tulee panostaa aivan erityisesti.
• Työnantajien sekä työntekijöiden tulee sitoutua yhdessä sovittuihin
pelisääntöihin. Yksi merkittävimmistä tekijöistä on työpaikkojen yhteisten tilojen hygienian taso. Siinä on kysymys ennen kaikkea turvallisuudesta.
• Työnantajan on huolehdittava, että henkilöstötilat pidetään puhtaina, siivotaan päivittäin ja tarvittaessa useamminkin. Siivouksen
sekä tarvittavan desinfioinnin tasoa tulee nostaa.
• Käsienpesupisteillä tulee olla riittävä määrä saippuaa ja kertakäyttöisiä paperipyyhkeitä ja käsidesiä monessa pisteessä.
• Työntekijöiden lähikontakteja voidaan välttää porrastamalla töiden
aloitus- ja lopetusaikoja siten, että useiden henkilöiden ei tarvitse
vaihtaa vaatteita samanaikaisesti. Myös taukoja voi porrastaa.
• Vastuu siivouksesta sekä muiden olosuhteiden ja toimintatapojen
järjestämisestä kriisitilanteen edellyttämälle tasolle on työnantajalla ja/tai työmaan päätoteuttajalla.
• Jokaisella on vastuu itsestään ja työkavereistaan. Noudattamalla
poikkeustilan vaatimia käsihygienia-, kättely-, yskimis-, turvaväli- ja
muita käytäntöjä, voidaan vaikuttaa siihen, että tästäkin selvitään
ja työmaita ei koronankriisin takia jouduta sulkemaan. ¶
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– En ole kuullut, että meillä olisi työmaita pysähtynyt eikä väkeä ole myöskään
lomautettu. Pääosa työmaistamme on
ulkotiloissa tai rakennuksissa, joissa ei ole
paikalla muita kuin rakennustyöntekijöitä,
Knuuttila sanoo.
Honkasen mukaan työmaita ei ole keskeytetty.
– Yhdellä työmaalla 1 henkilö työkunnasta sairastui. Silloin myös muu työkunta
lähetettiin loppuviikoksi kotiin, Honkanen
kertoo.
Constin työmailla korona näkyy
Knuuttilan mukaan muun muassa siinä,
että turvavälejä pyritään pitämään. Lisäksi
käsienpesun merkitystä korostetaan ja
sosiaalitiloihin on tullut käsidesiä.
– Olen itse pienellä työmaalla. Me pyyhimme itse sosiaalitilojemme pöydät. En ole
kierrellyt nyt hirveästi muilla työmaillamme, koska sitä ei pidetä tällä hetkellä kovin
hyvänä ideana, joten en tiedä, onko niillä
tehostettu siivoamista, Knuuttila sanoo.
Honkasen mukaan Aren ohjeet työntekijöille ovat samoja, kuin mitä julkisuudessa on annettu kaikille.
– Mitään yrityksen omia ohjeistuksia
ei ole. Triplan työmaalla iso ruokala on nyt
jaettu kahtia, ettei siellä olisi liikaa väkeä
kerralla. Toisaalta sosiaalitiloissa on edelleen paljon käyttäjiä, vaikka työmaa alkaa
olla lopuillaan.

Tuoteteollisuudessa
ollaan tarkkana
Nurmijärven elementtitehtaalla työskentelevä Ruduksen pääluottamusmies Tero Halme kertoo, että epidemia näkyy tehtaalla
uudenlaisina järjestelyinä.
– Korona-epidemia näkyy esimerkiksi
siinä, että tauoilla ei ole 4 ihmistä enempää samaan aikaan. Ruokalassa käymistä
ei suositella ja kannamme eväitä mukana.
Käsidesiä on joka kulmassa, Halme sanoo.
Tehtaalla on pieni miehitys. Ruduksen
omaa väkeä on 15 ja lisäksi muutama ulkopuolinen huollossa.
– Tämänkokoinen porukka hajaantuu
hyvin tuonne hallille.
Tehtaalla on ollut suorastaan kiirettä.
– Taloudelliset vaikutukset tulevat
yleensä alalle viiveellä, mutta ainakin maaliskuun puolivälissä pidetyssä koko yrityksen isossa etäkokouksessa vaikutuksia ei
vielä näkynyt. ¶

Aidosti asiantuntevaa
palvelua!

Verkkokauppamme
on aina auki!

Meillä hinnat sis. alv 24%

PAT569

PAT542

Työvaatteet
• värit: fl.keltainen/musta,
fl.oranssi/musta ja
fl.punainen/musta
K

RANDAL

Softshell-takki

O

P

Myös naisten
mallit keltaisena,
koossa XS-2XL!

• 320 g/m² polyesteri
• tuulenpitävä, vettähylkivä ja hengittävä
• resorit hihansuissa
• EN ISO 20471:2013 luokka 2
• koot: XS-5XL

89,-

PAT569K/O/P-XS/5XL

TRITON

Stretch-housut
riipputaskuilla

Myös naisten
mallit keltaisena,
koossa XS-2XL!

• 290 g/m² polyesteri-puuvilla
• polvisuojataskut, monipuolisesti muitakin taskuja
• lahkeita saa pidennettyä 6 cm
• EN ISO 20471:2013 luokka 1
• koot: S-5XL, D88-D116
PAT542K/O/P- S-5XL/D88-D116

89,-

Suojakypärät
Evo Lite Linesman
• UV-suojattu ABS-muovi
• nelipiste leukahihna
• sisäosassa 6-piste kiinnitys
• EN397
Keltainen
Oranssi
Sininen
Valkoinen

SHJSP014K
SHJSP014O
SHJSP014S
SHJSP014

kpl

39,-

PAINATUSPALVELUT
MEILTÄ OSTETTUIHIN
VAATTEISIIN!
Kysy yrityksellesi
edustavia työvaatteita
omalla logollasi!

SieviAir R3 Roller S3

Turvajalkine

• alumiinivarvassuoja ja teräksinen
naulaanastumissuoja
• öljyn ja useiden kemikaalien kesto (pohja)
• SieviAir®-pohjaratkaisu
• koot: 35-48
SK52375-35/48

169,-

Tarjoukset voimassa 31.5.2020 saakka. Hinnat sis. ALV 24 %. Pidätämme oikeuden hintamuutoksiin.

Katso lähin

-kauppiaasi: ikh.fi

→ Terveys

TEEMA: RAKENTAJAN TYÖTURVALLISUUS JA -TERVEYS

Mielenterveysongelmat
ovat yhteinen asia
Työtoverit huomasivat ensimmäisinä, että Juhan muisti toimi
huonommin kuin ennen. Kun se alkoi näkyä urakkatyössä,
he ottivat asian puheeksi hänen kanssaan.

M

IELENTERVEYSONGELMISTA jutellaan

nykyään myös miesvaltaisilla aloilla. Silti pelätään, että ne edelleen
leimaavat työntekijän toisin kuin jokamiehen flunssa.
– Pienemmät mielenterveysongelmat
ratkeavat usein itsekseen ajan kanssa, mutta
keskivaikeassa masennuksessa tarvitaan
apua, kertoo MIELI Suomen Mielenterveysseura ry:n johtava asiantuntija Meri
Larivaara.
Masennus on tuki- ja liikuntaelinten sairauksien rinnalla suurimpia syitä
ennenaikaiselle työeläkkeelle siirtymiseen
rakennusalalla. Nuorempi sukupolvi jää
työeläkkeelle useimmissa tapauksissa juuri
pitkittyneen masennuksen takia.

Muisti pätki ensin
Työtoverit huomasivat ensimmäisinä, että
putkiasentajana työskentelevän Juhan,
50 v., muisti toimi huonommin kuin ennen.
Kun se alkoi näkyä urakkatyössä, he ottivat
asian puheeksi Juhan kanssa.
– Nukuin jo siinä vaiheessa huonosti,
enkä illalla oikein jaksanut tehdä muuta
kuin levätä. Kuitenkin olin aina treenannut
liikuntaa. Töihin jaksoin raahautua juuri ja
juuri. Muistamattomuutta oli ollut jo useita
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vuosia, Juha muistelee. Hänen nimensä on
muutettu tähän juttuun.
Juhan työ oli vuosien mittaan muuttunut entistä kiireisemmäksi. Välillä aika
ei riittänyt siihen, että olisi voinut tehdä
hyvää työjälkeä.
– En aluksi uskonut toisia, että minulla
ei ollut kaikki kunnossa. Tilanne pääsi
liian pitkälle. Viime elokuussa tuli sitten
stoppi.
Juhasta oli alkanut tuntua, ettei pää
toiminut tavallisesti ja töissä syntyi virheitä. Myös esimies otti asian puheeksi ja
ohjasi työterveyshuoltoon. Putkimies sai
sairauslomaa keskivaikean masennuksen ja
ahdistuksen takia.
– Masennusta ja ahdistuneisuutta on
hoidettu lääkkeillä. Ne aiheuttivat ikäviä
sivuoireita, mutta nyt on löytynyt kohtuullinen lääke, joka auttaa selviytymään
jotenkin. Päivät ovat erilaisia, hyviä ja sitten
huonompia, jolloin täytyy vain levätä.
Nettikeskustelut masennuslääkkeiden
sivuvaikutuksista ovat tarjonneet tärkeää
vertaistukea.
Nyt Juha on saanut lähetteen erikoisterveydenhoitoon, jossa on tarkoitus
selvittää ongelmia lisää ja tarkistaa lääkitys.
Se rinnalle suunnitellaan parantumista
edistävää psykoterapiaa. →

TEKSTI: RIITTA MALVE KUVAT: LEHTIKUVA
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Rakentaja, hoida
mielenterveyttä
• Tärkeä asia on levon ja
työn tasapaino.
• Liikunta tekevät hyvää
mielelle.
• Tapaa läheisiä, ystäviä ja
muita ihmisiä.
• Uuden oppiminen ja mieleinen harrastus virkistävät.
• Muita auttaessaan saa
myös itse.
• Opettele tunnistamaan
tunteitasi ja nimeämään
ne.
• Mieti, mikä on sinulle merkityksellistä. Vaikkapa
perhe, työ, harrastukset
tai lemmikki kannattelevat, kun on vaikeaa.
• Vaalikaa työmaalla yhteishenkeä ja yhdessä tekemistä.
• Vaikuta työn muokkaamiseen terveellisemmäksi.
• Ota puheeksi työtoverin
vointi, jos hänen käytöksensä muuttuu. Se on toisesta välittämistä.
• Seniorit, muistakaa, että
Rakennusliiton osastojen veteraaniryhmistä löytyy oman alan juttukumppaneita.
Lähteet:
• Meri Larivaara, Suomen
Mielenterveysseura, Tiina Nurmi-Kokko, Rakennusliitto
Linkkejä:
• https://www.ttl.fi/oppimateriaalit/opas/hyvan-mielen-tyopaikka/
• https://www.tyosuojelu.
fi/tyosuojelu-tyopaikalla/tyoolosuhdemittarit/
tyon-psykososiaaliset-kuormitustekijat-kysely
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”En aluksi uskonut toisia, että minulla ei ollut kaikki
kunnossa. Tilanne pääsi liian pitkälle.”
– Olen valtavan huojentunut,
että hoito menee eteenpäin. Palaan
mielelläni töihin niin pian kuin
mahdollista. Mutta ymmärrän, että
aluksi minun pitää välttää liiallista
stressiä. Näin ollen urakkatyö ei
tule kyseeseen.
Juha on hakenut kuntoutustukea ja työkyvyttömyyseläkettä Kelan kautta, mutta se on evätty. Nyt
asioita on muutoksenhakulautakunnassa. Rakennusliitosta saamaansa
apuun tukien hakemisessa Juha on
tyytyväinen.

Joka toisella on
mielenterveysongelmia
– Mielenterveyden ongelmat ovat
epämääräinen käsite lievästä työuupumuksesta skitsofrenian kaltaisiin
sairauksiin. Kaikilla on joskus pitkittynyttä stressiä tai unettomuutta. Se ei kuitenkaan tarkoita sairautta, Meri Larivaara kertoo.
Kansanvälisen tutkimuksen
mukaan joka toinen kärsii mielenterveyden häiriöistä jossain
vaiheessa elämää. Puolet niistä jää
tunnistamatta ja ilman hoitoa. Osa
ihmisistä toipuu ilman hoitoakin.
Osa häiriöistä kuitenkin vaatii
hoitoa. Tavallisimpia ovat esimerkiksi ahdistuneisuushäiriöt,
sosiaalisten tilanteiden pelko ja
paniikkihäiriö. Samoin eriasteiset
masennustilat.
– Masennus kehittyy usein
pikkuhiljaa eikä sitä välttämättä
itse tunnista. Moni masentunut
näkee omasta mielestään maailman
realistisesti ja pitää muita ylioptimistisina. Itseluottamus kuitenkin vähenee, keskittymiskyky heikkenee, voimakas
väsymys lamauttaa, eikä mikään tuota enää
mielihyvää. Usein siihen liittyy myös so
siaalista vetäytymistä.
Masennuksen taustalla saattaa olla

sekä yksityiselämään että työhön liittyviä
ongelmia.
Rakennusalalla Larivaara näkee altistavina tekijöinä ennen muuta kiireen ja
tapaturma-alttiin työn.
– Sillä, miten tapaturmat, varsinkin
vakavammat, käsitellään työpaikalla, on
merkitystä.
Myös mahdollisuus vaikuttaa omaan
työhön innostaa ja siten tukee hyvinvointia.
Päinvastainen tilanne turhauttaa.

Ota puheeksi
Jos joku vetäytyy ruokatauolla toistuvasti
omiin oloihinsa, tulee vähäpuheiseksi tai
käytös muuten muuttuu, Larivaara rohkaisee työtovereita kyselemään hänen vointiaan.
– Silloin kannattaa kuunnella työtovereita. Suosittelen hakemaan apua matalalla
kynnyksellä. Ensisijainen hoitotaho on työterveyshuolto. Jos siihen ei kuulu sairaanhoitoa, julkinen terveyskeskus auttaa myös.
Larivaara on huomannut, että nykyään työterveyslääkärit ja -hoitajat osaavat
tunnistaa mielenterveysongelmat hyvin.
Lakisääteinen työterveyshuolto myös arvioi
työn psykososiaalista kuormitusta ja osallistuu työkäytäntöjen parantamiseen.
– Hoitoon tulee hakeutua myös työuupumuksesta. Se kertoo kuormituksesta ja
altistaa masennukselle.
Työuupumista ei ole kuitenkaan luokiteltu mielenterveyden häiriöksi. Se ei ole
yksinään sairausloman peruste.
Mielenterveysongelmien hoitokeinoja
ovat lääkkeet, psykososiaaliset hoidot, pääasiassa terapeuttiset keskustelut. Larivaara
korostaa, että nykyään on useita erilaisia
psykoterapioita, joista löytyy kaikille sopiva.
Uutta on verkkoterapia, joka ei ole sidottu paikkaan, vaan se onnistuu pitkilläkin
etäisyyksillä.
Myös skitsofrenian ja kaksisuuntaisen
mielialahäiriön kaltaisista sairauksista on
mahdollista kuntoutua työkykyiseksi lääkityksen ja psykososiaalisen hoidon avulla. ¶

Rakentajien mielenterveysongelmat
hoidetaan puutteellisesti
– Huono johtaminen, epäoikeudenmukaisuus, kiusaaminen ja raskas työmäärä suhteessa työaikaan altistavat alalla
kuin alalla mielenterveyden ongelmille,
tutkimusprofessori Ari Väänänen Työterveyslaitokselta sanoo.
Tähän voisi lisätä pirstoutuneet urakointiketjut, pitkät työpäivät, työskentelyn kotimaassa tai ulkomailla pitkissä
jaksoissa perheestä erossa, harmaan
talouden ja huonot asumisolosuhteet.
Rekisteritutkimus, jota Väänänen
johtaa, osoittaa rakennus- ja kaivostyöntekijöillä olevan vähiten masennuksesta johtuvia sairauspoissaoloja muihin suuriin ammattiryhmiin verrattuna.
He myös ostavan vähiten masennuslääkkeitä. Sen sijaan ryhmä tekee eniten itsemurhia.
– Näyttäisi siltä, että rakennus- ja
kaivostyöntekijät eivät saa riittävästi
hoitoa mielenterveysongelmiinsa. Eräänä taustasyynä mielenterveyspalvelujen alihyödyntämiseen saattaa olla
miehinen omillaan pärjäämisen kulttuuri. Naiset hakevat herkemmin apua ma-

sennukseen ja ahdistukseen, ja keskustelevat psyykkisistä haasteista
ystävien kanssa.
– Suhde mielenterveyteen on kuitenkin muuttumassa rakennusalallakin
avoimemmaksi. Vielä 1970-luvulla masennus helposti naamioitiin lääkärin ja
työntekijän yhteisellä sanattomalla sopimuksella esimerkiksi tuki- ja liikunta
elinten vaivoiksi, jolloin lääkäri pystyi
kirjoittamaan sairaslomaa ja työntekijä sai levätä.
TYÖKALUJA TYÖSUOJELUN
YHTEISTOIMINTAAN
Työllä on parhaimmillaan myönteisiä
vaikutuksia mielenterveyteen. Se tarjoaa toimeentulon, arvostusta, yhteisöllisyyttä ja merkitystä elämään. Työterveyslaitoksen uusi Hyvän mielen työpaikka -materiaali tukee esimiesten taitoja edistää mielenterveyttä työpaikoilla.
Järkeistämällä työkäytäntöjä tue
taan työntekijöiden voimavaroja. Riskejä tunnistamalla ja hallitsemalla vähen-

netään mielenterveyden häiriöitä.
– Hyvä esimies ottaa puheeksi työkykyongelmat, tukee oireilevia ja sairastuneita työntekijöitä, hankkeesta
vastaava Työterveyslaitoksen erityis
asiantuntija Pauliina Mattila-Holappa
kertoo.
Materiaali tarjoaa hyödyllistä tietoa
myös työsuojeluvaltuutetuille ja työsuojelun yhteistoiminnan avuksi.
Aluehallintovirasto on julkaissut hiljattain Työn psykososiaaliset kuormitustekijät -kyselyn valvonnan tueksi.
Kysely nostaa esiin useita rakennustyömailla esiintyviä ongelmia kuten
kohtuuttomat tavoitteet ja liiallisen työmäärän sekä työn yksitoikkoisuuden ja
liian vähäisen tuen esimieheltä. Kysely sopii niin ikään työsuojelun yhteistoimintaan.
SAK osallistui sekä Hyvän mielen
työpaikka -hankkeen että Työn psykososiaaliset kuormitustekijät -kyselyn
ohjausryhmään.
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→ Henkilö

TEEMA: RAKENTAJAN TYÖTURVALLISUUS JA -TERVEYS

Kirvesmies Janne Helenius kuntoilee laajalla rintamalla:

Uintia, pyöräilyä, sauvakävelyä,
moottoripyöräilyä, ammuntaa

Kirvesmies Janne Helenius
on intohimoinen pyöräilijä.
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IISIKYMPPINEN kirvesmies Janne Helenius käy esimerkkinä
ruumiillisen työn tekijästä, joka
pitää hyvää huolta kunnostaan.
Helenius on harrastanut juoksua,
uintia ja pyöräilyä sekä näiden yhdistelmää, triathlonia. Uinti ja pyöräily
ovat Heleniuksen lempilajeja, juoksusta hän ei niin perusta. Mutta kun se
kuuluu triathloniin niin menköön.
Heleniuksen lajivalikoimaan kuuluu myös moottoripyöräily, erityisesti
enduro, mutta myös cross country. Jos
joku hämmästelee moottoripyöräilyn
nimeämistä kuntoilulajiksi, saa kirvesmieheltä napakan vastauksen:
– Siinä pitää käyttää koko ajan
kroppaa. Kaloreita kuluu tunnissa huimat määrät!
Hieman eksoottisempi laji Heleniuksen valikoimassa on ammunta.
Sitä hän harrastaa pienoiskiväärillä.
– Siinä seisotaan useampi tunti
jalkojen päällä. Käy kyllä kuntoilusta,
hän perustelee.

Sutjakassa kunnossa
Ikäisekseen kirvesmies Helenius on
erinomaisessa kunnossa. Silmämääräisesti lisäkiloja ei ole tullut, vaikka
mies itse vähättelee:
– Vatsanseudulle on vuosien myötä muutama kilo tullut, ei voi mitään.
Sen verran ovat vuodet tehneet
tehtävänsä, että juokseminen ei enää
oikein onnistu. Ei ainakaan pitkän
matkan pinkominen.
Sen sijaan uiminen sopii huonopolvisellekin. Nuorempana Helenius
oli niin kova uimari, että sai kavereiltaan jopa lempinimen ”Nokian Pelpsi”
moninkertaisen olympiavoittajan
Michael Phelpsin mukaan.
Kun koronavirus rupesi jylläämään, suljettiin uimahallit. Niinpä
”Nokian Pelpsi” joutuu nyt odottelemaan järvivesien lämpiämistä päästäkseen harrastamaan lempilajiaan.
Maaliskuun puolivälissä, kun Rakentaja tapasi Heleniuksen, oli myös pohdinnassa, suljetaanko ampumaratakin
epidemian takia.
Sauvakävely onnistuu, vaikka polvet eivät juoksua kestäkään. Samoin
pyöräily.

Liikuntafysiologi:
TYÖPERÄINEN LIIKUNTA EI RIITÄ
Liikuntafysiologi Katariina Ojala
Tampereen UKK-instituutista on
perehtynyt monipuolisesti liikunnan terveysvaikutuksiin. Rakentaja
esitti hänelle muutaman pikakysymyksen.

Tarvitseeko melko raskasta ruumiillista työtä tekevä rakentaja vielä työpäivän jälkeen jotain
muuta liikuntaa?
– Kyllä vain. Sekä lihasvoimaa
että tasapainoa ja liikehallintaa
tulee vahvistaa liikunnan avulla.
Ellei ole hyvässä fyysisessä kunnossa, ei jaksa tehdä kahdeksaa
tuntia vaativaa ruumiillista työtä.

Millaista liikuntaa suunnittelisit
rakentajille?
– Uinti on hyvä, samoin pyöräily, joka vahvistaa reisilihaksia
ja parantaa myös aerobista kestävyyttä. Rakentajilla on hyvä olla
jaloissa voimaa.

Voiko kuntoilusta innostua liikaa?
– Voi. Iän myötä levon ja palautuksen merkitys korostuu. Ei kannata vetää treenejä liian monena
päivänä peräkkäin. Ellei jaksa, niin

Nuoret rakentajat
urheilevat
Helenius on paitsi kirvesmies ja kuntoilija, myös ay-aktiivi. Hän johtaa
Rakennusliiton Tampereen aluejärjestöä, johon kuuluu nelisenkymmentä
ammattiosastoa. Parhaillaan Helenius
rakentaa kerrostaloa Peltolammilla.
Sitä ennen työmaa oli Nokialla, vain
puolen kilometrin päässä kotoa.
Ruokatuntikeskusteluissa Hele
nius on havainnut, että nuoret rakentajat puhuvat usein urheiluharrastuksestaan.
– Mitä olen kavereilta kuullut,
he käyvät paljon kuntosalilla sekä pelaavat tennistä ja jääkiekkoa. Mikään
niistä ei ole minun lajejani, mutta hienoahan se on, että nuoret liikkuvat.
Vaikka rakennustyö on usein
raskasta, ei Heleniukselle ole ollut vai-

Liikunta
fysiologi
Katariina Ojalan mielestä
raskas fyysinen työ vaatii
liikuntaa vastapainokseen.
Hän suosittelee uintia ja
pyöräilyä.

voi vallan hyvin antaa itselleen
armon tehdä vähän lyhyemmän ja
kevyemmän liikuntasuorituksen.

Mitä ajattelet erilaisista rannekkeista ja sormuksista, jotka mittaavat harjoituksen rasittavuutta?
- Jos ne motivoivat liikkumaan,
niin ne ovat aivan käyttökelpoisia. Mutta ei niiden kannata antaa
ahdistaa. Ei tule ottaa paineita
siitä, että jonain päivänä esimerkiksi askeleita ei tulekaan ihan sitä
tavoitteen mukaista kymmentä
tuhatta kappaletta.

keaa lähteä työpäivän jälkeen harrastamaan liikuntaa.
– Minulla ei ole enää mitään tulostavoitteita niin kuin nuorempana.
Ehkä olisi hyvä olla. En ole myöskään
innostunut mistään kuntomittareista.
Sen sijaan kuuntelen omaa kroppaani
ja liikun sen mukaan. ¶

Kun polvet
eivät kestä
juoksemista,
on sauva
kävely
oivallinen
vaihtoehto,
Janne
Helenius
tietää.
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→ Työsuojelun historia

TEEMA: RAKENTAJAN TYÖTURVALLISUUS JA -TERVEYS

Kadunra
kennustöitä
Perhonkadun
kohdalla Helsin
gissä vuonna
1907. (Helsin
gin kaupungin
museo)

Työsuojelun alkuvaiheet
Työvoimaa on suojeltu Suomessa jo 1800-luvun lopulta.

K

UN VUONNA 1889 annettu asetus

teollisuusammateissa olevain työntekijäin suojelemisesta astui voimaan, kuuluivat sen määräysvaltaan
ensisijaisesti tehtaat. Ensimmäiset
työsuojeluviranomaiset, ammattientarkastajat, ryhtyivät valvomaan, että
määräyksiä noudatettiin.
Heidän toimivaltansa piiriin
kuuluivat myös kirvesmiehet, muurarit, maalarit, kivimiehet ja ylipäänsä
ulkotyöntekijät, jotka työskentelivät
rakennusyrityksissä. Rakennustyöläisten valvonta oli kuitenkin hankalaa,
koska moni työskenteli väliaikaisissa ja
epätyypillisissä työsuhteissa.

Työantajan
vastuunalaisuus
Vuoden 1895 tapaturmalaki, eli laki
työnantajan vastuunalaisuudesta työntekijää kohtaavasta tapaturmasta tuli
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voimaan vuoden 1898 alussa. Pitkällä
odotusajalla haluttiin varmistaa, että
työnantajat saivat riittävästi aikaa vakuuttamisvelvollisuutensa hoitamiseen.
Tapaturmalaki oli vuoden 1889
asetusta merkittävämpi rakennustyöntekijöiden kannalta, sillä työntekijöillä
oli nyt ensimmäistä kertaa mahdollisuus tulla vakuutetuiksi työantajan
puolesta ja saada tapaturman sattuessa
korvausta.
Tapaturman täytyi tapahtua työssä ja tarkemmin työtä tehdessä. Sen
sijaan työmatkalla sattuneet tapaturmat eivät olleet korvattavia.
Suomen Muurarien liiton mukaan
olisi ollut hyvä, että tapaturmassa työkykynsä osittain säilyttäneelle turvattaisiin työpaikka alennetulla palkalla:
osittaisen työkyvyn ainaiseksi menettämisen perusteella olisi turvattava
työpaikka aina sen työnantajan luona
jossa vahingoittui, alennetulla palkal-

la, että hänen elämänsä olisi turvattu
taloudelliselta kannalta.
Helsingin Albertinkadulla tapahtui
toukokuun lopussa 1911 onnettomuus, joka
vaati kolmen työmiehen hengen. Kaksikerroksisen talon purkamisessa oli mukana
kolme ulkotyömiestä. Onnettomuus sattui,
kun ylimmässä kerroksessa, naapuritaloa
vastassa oleva kahden ja puolen metrin
korkuinen pääty kaatui työmiesten päälle.
Kuvassa myös toinen ruhjoutuneista
nuorukaisista. Tapaturman vuoksi pidettiin poliisitutkinta. Urakan hoitaakseen
ottaneen ulkotyömies Wilhelm Pöyryn leski
kertoi miehensä viime aikoina sairastaneen
ja eläneen ahtaissa taloudellisissa oloissa.
(Uusi Suometar 28.5.1911).

Rakennustöiden suojelu
Vuoden 1889 asetus oli antanut konkreettisia ohjeita vain rakennustelineistä, joiden piti olla hyvin tehdyt ja

TEKSTI: TUULA VUOLLE-SELKI

kestävät. Tapaturmavakuutuksessa yksikerroksisissa rakennuksissa työskentelevät jäivät vakuutusvelvollisuuden
ulkopuolelle.
Ennen itsenäisyyttä astui vielä
voimaan asetus (1914) ammattivaaroilta
suojelemiseksi. Siinä huomioitiin rakennustyöt paitsi ei yksityisten maalla
yksikerroksisia asuin- ja talousrakennuksia rakennettaessa. Laki suojasi
rakennustyöt kaupungeissa ja kauppaloissa, sekä maallakin, kun oli kyse
yksityisten yhtä kerrosta korkeammista rakennuksista.

Mitättömät korvaukset
Monet työnantajat olivat huolimattomia ja välinpitämättömiä työläistensä
vakuuttamisesta niin, että pahimmassa tapauksessa työntekijä jäi tapaturman sattuessa ilman avustusta.
Suomen muurarien liiton jäsen O.
Peltonen työskenteli kesällä 1913 Tampereella poliisi Ylösen talossa. Peltonen
toimitti joitakin tehtäviä laastiraanan
luona, jolloin hän horjahti siten, että oikea
käsi joutui käynnissä olevan raanan siipiin
ja katkesi. Suuriperheelliselle miehelle on
tapaturmasta sitä suurempi vahinko, kun
hän ei saa tapaturma-avustusta. Isäntä oli
kyllä aikoinaan työväkensä vakuuttanut,
mutta se oli ennen tätä tapausta päättynyt.
Hän on väittänyt kehottaneensa asiamiestä
jatkamaan vakuutusta mutta se oli jättänyt
sen tekemättä. (Työmies 5.9.1913).
Helsingin rakennustyöväen yhteisessä kokouksessa syyskuussa 1913
käsiteltiin rakennusalalla esiintyvää

tapaturmakysymystä sekä tapaturmalain puutteellisuutta ja epäedullisuutta
työläisten kannalta. Nekin työläiset,
jotka olivat pakollisen tapaturmavakuutuslain alaisia, saivat kuitenkin
verrattain mitätöntä korvausta tapaturman sattuessa.
Sen lisäksi oli vielä paljon rakennustyöläisiä, joihin pakollinen tapaturmavakuutuslaki ei ulottunut, esimerkkinä
rakennusajurit, vaikka he työskentelivätkin usein juuri vaarallisimmissa
paikoissa ja alttiina tapaturmille.

Yli 200 kuollutta
Rakennusalalla tapaturmia sattui ja
tapahtui. Työsuojeluviranomaiset
olivat avuttomia; rakennustyö oli
vaarallista ja ilman turvalaitteita moni
onnettomuus koitui kuolemaksi.
Vuonna 1915 huoneenrakennus ja
siihen kuuluvissa töissä kuoli tapaturmaisesti 70 työntekijää. Tie- ja vesirakennustöissä töissä kuoli peräti 189
työntekijää.
Rakennustyöväen paikallis- ja
ammattiosastot toivoivatkin, että he
saisivat rakennusalalla sattuneista tapaturmista tiedot, jopa vähäisemmistäkin. Työväen tuli pitää huolta siitä,
että he olivat työnantajan puolesta
vakuutetut ja vaatia sitä. Pienimmänkin tapaturman sattuessa oli työtoverin tai luottamusmiehen, jos sellainen
oli työmaalla, annettava tieto osastolle
ja selvitettävä, onko tutkimus tapaturmasta tehty, ja mitä siitä on saatu
selville. ¶

Rakennusliiton
pohjoisen toiminta-alueen
jäsenhankintakilpailu
1.1.–30.6.2020
Tarkemmat ohjeet: jasenhankinta.rakennusliitto.net

Helsingin kaupungin kaasulaitoksen raken
nustyömaa Suvilahdessa 1909. (Helsingin
kaupunginmuseo)
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• Helin, Jyrki, Rakentajien liitto: rakennusalan työläisten järjestötoiminta Suomessa 1880-luvulta vuoteen 1995. Rakennusliitto 1998.
• Hoskola, Leena, Sata vuotta työsuojelua Suomessa: työsuojelulainsäädännön
synty ja kehitys 1889-1989. Työsuojeluhallitus 1989.
• Peruskivi-lehti 1.3.1908, 1.10.1913, 1.1.1916
ja Työmies 5.9.1913
• Suomenmaan Virallinen Tilasto XXVI.
Työtilastoa. Teollisuushallituksen julkaisema. A. Työssä kohdanneet tapaturmat.
Vuosi 1915.Helsinki 1920. osoitteessa:
https://www.doria.fi/bitstream/handle/10024/160775/xtapat_191500_1920_dig.
pdf?sequence=1&isAllowed=y
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KOONNUT JOHANNA HELLSTEN

→ Laki ja oikeus

Milloin työsuojeluvaltuutettu voi keskeyttää työn?
RAKENNUSALA on vaarallinen ala,

jossa tapaturmataajuus on korkea ja
tapaturmissa myös menehtyy ihmisiä. Alalla on myös työstä aiheutuvia
pitkäaikaissairauksia, koska ollaan
tekemisissä erilaisten kemikaalien
ja pölyjen kanssa. Työturvallisuus ja
työsuojeluvaltuutetun rooli ovat alalla
erityisen tärkeitä. Työmailla voi tulla
vastaan erilaisia vaaratilanteita, joissa
työsuojeluvaltuutettu miettii, millä
tavalla hän voi toimia suojatakseen
työntekijöitä.
Työsuojeluvaltuutetun tehtävänä
on edustaa työntekijöitä yhteistoiminnassa työnantajan kanssa ja suhteessa
työsuojeluviranomaisiin. Tämän lisäksi työsuojeluvaltuutetun pitää perehtyä työpaikkansa työympäristöön ja
työyhteisön tilaan liittyviin työntekijöiden turvallisuuteen ja terveyteen
vaikuttaviin asioihin sekä työsuojelusäännöksiin.

Työsuojeluvaltuutetun
oikeus keskeyttää
vaarallinen työ
Jos työstä aiheutuu välitöntä ja vakavaa vaaraa työntekijän hengelle tai
terveydelle, työsuojeluvaltuutetulla on
oikeus tietyin rajoituksin keskeyttää
työ edustamiensa työntekijöiden osal-

Työstä pidättäytyminen
Työsuojeluvaltuutetun oikeutta keskeyttää
työ ei pidä sekoittaa työntekijän oikeuteen pidättäytyä vaarallisesta työstä. Jälkimmäinen
oikeus perustuu työturvallisuuslakiin ja sen 23.
pykälään. Jos työstä aiheutuu vakavaa vaaraa
työntekijän omalle tai muiden työntekijöiden
hengelle tai terveydelle, työntekijällä on oikeus
pidättäytyä tällaisen työn tekemisestä.
Työstä pidättäytymisestä on ilmoitettava työnantajalle tai tämän edustajalle niin pian
kuin mahdollista. Oikeus pidättäytyä työnteosta jatkuu, kunnes työnantaja on poistanut vaa32

ratekijät tai muutoin huolehtinut siitä, että työ
voidaan suorittaa turvallisesti.
Työstä pidättäytyminen ei saa rajoittaa
työntekoa laajemmalti kuin työn turvallisuuden
ja terveellisyyden kannalta on välttämätöntä.
Työstä pidättäytyessä on huolehdittava siitä,
että pidättäytymisestä mahdollisesti aiheutuva vaara on mahdollisimman vähäinen.
Jos työntekijä tämän pykälän mukaisesti pidättäytyy työstä, hän ei ole velvollinen korvaamaan työstä pidättäytymisestä aiheutuvaa vahinkoa.

→ Laki ja oikeus

ta. Tämä perustuu lakiin työsuojelun
valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta ja nimenomaisesti
lain 36 pykälään.
Työsuojeluvaltuutetun on, milloin
se vaaran laatuun ja muihin olosuhteisiin nähden on mahdollista, ilmoitettava työn keskeyttämisestä työnantajalle ennakolta ja joka tapauksessa
heti, kun se voi vaaratta tapahtua.
Työnantaja voi varmistuttuaan, ettei
1 momentissa tarkoitettua vaaraa enää
ole, määrätä työn jatkettavaksi.
Työn keskeyttäminen ei saa rajoittaa työntekoa laajemmalti kuin työn
turvallisuuden ja terveellisyyden kannalta on välttämätöntä. Työtä keskeytettäessä on huolehdittava siitä, että
keskeytyksestä mahdollisesti aiheutuva haitta ja vaara on mahdollisimman
vähäinen.
Jos työsuojeluvaltuutettu on lain
mukaisesti keskeyttänyt työn, hän ei
ole velvollinen korvaamaan työn keskeyttämisestä mahdollisesti aiheutuvaa vahinkoa. ¶

Maankäyttö- ja
rakennuslaki uudistuu
UUDISTUKSEN tavoitteena on yksinkertaistaa alueidenkäytön suunnittelujärjestelmää, kehittää rakentamisen ohjausta, tukea kansalaisten
mahdollisuuksia vaikuttaa omaa
elinympäristöä koskevaan suunnitteluun ja päätöksentekoon sekä
varmistaa, että lakiteksti on selkeä
ja johdonmukainen. Valmistelusta
vastaa ympäristöministeriö.
Tavoitteena on, että hallituksen
esitys uudeksi maankäyttö- ja rakennuslaiksi valmistuu vuoden 2021
loppuun mennessä.
Lakia uudistettaessa otetaan
huomioon muun muassa laajat
yhteiskunnalliset ilmiöt kuten
ilmastonmuutos, aluerakenteen
erilaistuminen, kaupungistuminen,
digitalisaatio, liikkumisen murros
ja siirtyminen puhtaan energian
käyttöön.
Huomiota pyritään kiinnittämään myös eri alueiden elinvoimaisuuteen ja kestävään kehityk-

seen, alueidenkäytön suunnittelun
laatuun, rakentamisen laatuun ja
vastuukysymyksiin, viranomaisohjauksen toimivuuteen, osallistumisen ja vuorovaikutuksen helppouteen, yhteensopivuuteen muun
lainsäädännön kanssa sekä Suomen
EU-jäsenyyden ja kansainvälisten
sitoumusten tuomiin vastuisiin.

Nykyinen laki
vuodelta 2000
Maankäyttö- ja rakennuslaki tuli
voimaan 1.1.2000. Lakiin on tehty
sen voimassaolon aikana lukuisia
muutoksia, ja niitä tehdään edelleen.
Muutettuja, lisättyjä tai kumottuja pykäliä on peräti kaksi
kolmasosaa lain runsaasta 300
pykälästä. Lain toimivuudesta ja
soveltamisesta on tehty lukuisia
selvityksiä. Kokonaisuudistuksen
tarkoituksena on selkeyttää lakia. ¶
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TEKSTI: RAKENNUSLIITON VEROTYÖRYHMÄ KUVA: JUKKA NISSINEN

→ Verotus

Iloisemman veronmaksajan ohje:

Muista tehdä
verovähennykset ennakkoon!
Veroilmoitukseen itse tehtävät vähennykset
parantavat ostovoimaasi.

34

→ Verotus

P

OSTI on tuonut meille verovelvollisille esitäytetyn, vuoden
2019 veroilmoituksen. Esitäytettyyn lomakkeeseen on merkitty
valmiiksi ne tiedot, jotka verottaja
on saanut muista lähteistä. Tiedot on
aina tarkastettava. Mikäli sinulla on
enemmän tuloja kuin lomakkeeseen
on merkitty, ne on syytä ilmoittaa.
Verottaja saattaa myöhemmin hakea
omiaan korotusten kera.
Kaikkia vähennyksiä, kuten ateriakorvaus-, matkakulu- ja työkaluvähennyksiä on ehdottomasti vaadittava.

Mikäli jotakin vähennystä ei vaadi,
sitä ei myöskään huomioida verotuksessa.
Erityisalalla työskentelevät työntekijät, esimerkiksi timpurit, muurarit
ja rakennusmiehet, voivat vähentää
matkakulut aina tulonhankkimiskuluna oman auton käytön perusteella
(0,25 euroa/kilometri) eikä vähennyksessä ole omavastuuta eikä ylärajaa.
Työntekijät, joilla on varsinainen
työpaikka, kuten rakennustuoteteollisuudessa, vähentävät matkakulut
verottajan ohjeiden mukaan.
Jos työskentelee yli 3 vuotta
samassa tai hyvin lähellä toisiaan olevissa kohteissa, varsinaisen työpaikan
määritelmä täyttyy myös erityisalan
työntekijöillä.
Oman auton käytön verovähen
nysoikeus ei silloin ole enää itsestään

Erityisala =
työpaikan osoite
vaihtelee
selvyys. Matkakuluihin tulee
omavastuu ja yläraja. Oikeus ateriakorvausvähennykseen myös poistuu.
3 vuoden laskennan katkaisee vain yli
6 kuukauden poissaolo työkohteesta,
jonka aikana tehdään ainakin päivä
töitä muualla.
Moni rakentaja tekee osan töistään kotona. Mittamiehet ja urakkaporukoiden nokat suunnittelevat
töitään ennakkoon iltaisin ja viikonloppuisin. Digitalisaatio tuo myös
muiden rakentajien töitä kotiin.
Silloin kannattaa hakea työhuonevähennystä. →

Vähennykset näppärästi netissä
Teet muutosvaatimukset helpoimmin OmaVero-palvelussa. Ohjeisiin kannattaa tutustua ennen ilmoituksen jättämisen takarajaa. Viimeisenä palautuspäivänä verottajan palvelimella voi olla ruuhkaa, mikä hidastaa
OmaVeron toimintaa.
Jos korjaat veroilmoitusta, korjausten määräpäivä on tänä vuonna
joko 5.5., 12.5. tai 19.5. Päivän näkee omasta esitäytetystä veroilmoituksesta tai OmaVero-palveluun kirjautumalla.
KUITIT TALTEEN
Säilytä itselläsi kaikki mahdolliset tositteet ja mieluiten myös kopiot lisäselvityslomakkeista siltä varalta, että verottaja palaa niihin myöhemmin.
Kuitit ostetuista työkaluista on säilytettävä 6 vuotta. Pidä myös tallessa
kirjanpitosi työkohteista, ajetuista työmatkoista ja työpäivistä.
OmaVerossa voi myös täyttää lomakkeet näytöllä ja tulostaa vasta
sitten. Tärkeimmät lomakkeet ovat:
1A Matkakulut – Asunnon ja työpaikan väliset matkat
1B Matkakulut – Viikonloppumatkat
1C Matkakulut – Matkat toissijaiselle työpaikalle
1D Matkakulut – Tulonhankkimismenoina vähennettävät matkat
• tälle lomakkeelle erityisalojen matkakulut
50A Ansiotulot ja niistä tehtävät vähennykset
• mm. ateriakorvaus, työkalut, itse maksetut ay-jäsenmaksut, työhuonevähennys
PALKKA- JA ETUUSTIEDOT SIIRTYVÄT
AUTOMAATTISESTI
Tulorekisteri sisältää kattavasti palkka-, eläke- ja etuustietoja. Työnantajat ilmoittavat maksamansa palkat ja ennakkoverot sähköisesti tulorekisteriin. Tulorekisteri on myös työttömyyskassojen käytössä.
OmaVero-palveluun voit ilmoittaa milloin tahansa yleisimpiin verovähennyksiin oikeuttavia menoja, esimerkiksi kotitaloustyön ja työmatkojen kuluja. ¶
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Liiton sivuilta löydät tarvittavat verolomakkeet:
https://rakennusliitto.fi/tyontekija/tyossa-rakennusalalla/verovahennykset/

Talonrakennusalan
vähennykset

Kun teet töitä kotitalouksille,
käytä Palkkaus.fi-palvelua!
Tehdystä työstä ei jää epäselvyyttä,
kun lähetät palkkalaskelman palkkalaskurin
avulla työnantajalle maksettavaksi.

• Työntekijälle ilmainen palvelu
• TES-erät, kulut ja km-korvaukset
• Palvelumaksun maksaa työnantaja

1

REKISTERÖIDY
ILMAISEKSI

2

LÄHETÄ LASKELMA
TYÖNANTAJALLE

3

HELPPOA
TYÖNANTAJALLE

WWW.PALKKAUS.FI

Talonrakennusalalla, jossa työntekijällä ei ole
kiinteää työpaikkaa eli työskennellään erityisissä työntekokohteissa kuten talonrakennus- tai
korjausrakennustyömaalla, työntekijä vähentää
matkakulut tulonhankkimiskuluina. Omaa
autoa työmatkoihin käytettäessä vähennys on
0,25 euroa kilometriltä. Vähennyksessä ei ole
omavastuuta eikä ylärajaa.
Erityisalan työntekijä, jolla ei ole varsinaista
työpaikkaa, hakee tulonhankkimisvähennyksenä ateriakorvauksen 10,50 euron suuruista
vähennystä työpäivää kohden edellyttäen, ettei
työnantaja ole järjestänyt ja kustantanut työmaaruokailua. Mikäli työpäivän pituus ylittää
ruokatauot mukaan lukien 11 tuntia matkustusaikaa huomioimatta, voi hakea vähennystä
kaksinkertaisena kyseisiltä päiviltä.
Työssä käytettävien omien työkalujen hankinnasta ja kulumisesta johtuvia kuluja vähennetään kuittien perusteella. Erityisen tärkeää
on muistaa vähentää työnantajan maksama
perustyökalukorvaus 1,68 euroa tai 1,01 euroa
työpäivältä. Maksettua perustyökalukorvausta
ei huomioida ennakonpidätyksessä ja vähennyksen saaminen edellyttää sen hakemista.

Muut tes-alat
Maalaus- ja vedeneristysalalla on voimassa yleiset verovähennykset.
Lattianpäällystysalalla on samanlaiset työkaluvähennykset kuin talonrakennuksessa.
Maa- ja vesirakennusalalla saa samat vähennykset kuin rakennusalalla. Ateriakorvausvähennyksen saamisen edellytys on, ettei työnantaja ole sitä maksanut. Kiinteiden työpaikkojen
osalta noudatetaan verotuksen yleisiä matkakustannusten vähennyssääntöjä.
Asfalttialalla ja rakennustuoteteollisuudessa
verovähennykset ovat yleisten matkakustannusten piirissä.
Kaikilla tes-aloilla voi olla poikkeavia tehtäviä ja erilaisia vakiintuneita verotuskäytäntöjä.
Nämä selviävät parhaiten kysymällä omalta
luottamusmieheltä. ¶

→ Talous

Elina Pylkkänen,
johtaja,
Palkansaajien
tutkimuslaitos

Tästäkin vielä selvitään

M

AAILMASSA on nyt huoli syvästä talouslamasta koronapandemian takia. Vaikka
tiedetään, että epidemia kyllä väistyy ennemmin tai myöhemmin, huolta kannetaan siitä,
miten taloudellinen aktiviteetti taas lähtee käyntiin
laman jälkeen. Muuttaako pitkä eristysjakso ihmisten käyttäytymistä? Tulevatko samat yritykset enää
markkinoille? Elpyykö työllisyys koronaa edeltäneelle tasolleen?
NÄMÄ kaikki ovat hyvin haastavia kysymyksiä vas-

tattavaksi. Sen vuoksi haluaisin päästä toiselle galaksille, jotta voisin tarkastella tilannetta etäämmältä.
On kuitenkin helpompaa turvautua avaruustähtitieteen emeritusprofessori Esko Valtaojan kaukoputkeen. Hän nimittäin esittää hyvin optimistista näkymää talouden ja vaurauden kehityksestä maailmassa.

KUN otetaan 10 000 vuoden perspektiivi tästä ajanhetkestä taaksepäin, BKT:n kasvu oli lähes olematonta ensimmäiset 9 700 vuotta, ja vasta sitten alkoi
tapahtua. Tuotanto alkaa kasvaa 1700-luvun puolivälistä tähän päivään eksponentiaalisesti. Ja selitys on
työn tuottavuuden katkeamaton kasvu vuosittain,
korkoa korolle. Huikea vaurastumisen tahti. Me
kaikki voimme havaita sen todeksi. Elämme vauraammassa yhteiskunnassa kuin koskaan ennen:
saamme nauttia korkealaatuisista julkishyödykkeistä, hyvin toimivasta infrastruktuurista ja huippuluokan julkisista palveluista.
TUOTTAVUUDEN kasvu on talouskasvun ja kumuloi-

tuvan vaurauden lähde. Tuottavuutta kasvattavat
keksinnöt ja innovaatiot. Edistys lähtee laiskoista

ihmisistä, jotka koettavat aina päästä vähemmällä
ja löytää helpomman tavan tehdä asioita. Mieleeni
tulee, että siivoustekniikka ja -välineetkin alkoivat
kehittyä vasta sitten, kun perheenisät ”pakotettiin”
kotitöihin. Nyt pyöreät robotti-imurit kiertävät
olohuoneen lattioita, eikä selkäänsä tarvitse nostaa
sohvasta. Uudet keksinnöt tekevät elämämme aina
vain helpommaksi ja mukavammaksi.
VAIKKA Suomessa tuottavuuden kasvu on ollut kovin
kituliasta viimeisen vuosikymmenen aikana, tehdään
muualla maailmassa uusia keksintöjä koko ajan jopa
huomaamatta. Eritoten digitaalisessa ympäristössä
syntyy jatkuvasti mielettömiä elämää helpottavia
keksintöjä. Suomalaiset pääsevät nauttimaan myös
niistä, mutta tietenkin suurin hyöty menee keksinnön omistajille.
MIKSI kehitys suistuisi radaltaan juuri nyt koronapan-

demian jälkeen? Pitkässä perspektiivissä lamajaksot
eivät tunnu missään. Mutta ymmärrän huolen. Kun
ihmiset jäävät työttömiksi ja rahat käyvät vähiin,
muututaan tee-se-itse -ihmisiksi. Tuottavuuden kasvun moottorina ollut työnjako ja erikoistumisen hyödyt heitetään syrjään. Tehdään itse tai harjoitetaan
luontoismuotoista vaihdantataloutta, ja ohitetaan
kansantalouden tilinpito ja eurot vaihdon välineenä.
Silloin kakkua ei muodostu jaettavaksi. Tästä oli kysymys 1990-luvun laman pitkässä hännässä.

NYT olemme viisaampia. Ja toivon, että sitä ovat
päättäjämmekin. Keksinnöt ja innovaatiot syntyvät
koulutukseen ja tutkimukseen satsaamalla. Eikä ole
rakettitiedettä tajuta tätä. ¶
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TEKSTI: SINI SAARITSA KUVAT: JUHANI KALLIO

→ Kulttuuri

Kulttuurin kukille vettä
Nyt on hyvä hetki idättää
ideoita ja miettiä, miten omaa
luovuutta lannoittaisi. Kansan
Sivistysrahasto tukee myös
Rakennusliiton jäsenten
kulttuuritekoja.

K

UOROJA, BÄNDEJÄ, puukonveis-

toa, valokuvia ja runonlausuntaa.
Jos vähän alkaa raaputtaa rakennusliitolaisten innostusta kulttuuriin,
sitä löytyy kyllä.
Takavuosien kesäpäivillä liitolla oli
tapana järjestää urheilukilpailujen ohella
kulttuurikatselmus, jossa jäsenten hengen- ja kättentuotoksista saatiin nauttia. Nykyinen järjestöpäällikkö Jukka
Asikainen muistelee lämmöllä, miten Pelle Miljoona istui raadissa arvioi38

massa bändikatselmuksen osallistujia.
Niinhän se on, että ammattilaisen
ja amatöörin erottaa siitä, ettei toista
tahdo saada lavalle ja toista sieltä pois.
RAHOITUSTA VALOKUVANÄYTTELYYN
Turkulainen Juhani Kallio toivoo kulttuurikatselmusten paluuta Rakennusliiton
tilaisuuksiin, mutta myös tukea jäsenten
kulttuuriharrastuksille.
Kallio haki ja sai vuonna 2014 Kansan Sivistysrahaston (KSR) SAK:n rahastosta 400 euroa valokuvanäyttelyn
pystyttämiseen.
Kesällä 2015 Turun Portsan pihamarkkinoita juhlistivat Kallion kuvat historiallisesta Tallinmäen puistosta eri
vuodenaikoina. Kallio osti 11 metriä lakanakangasta, jolla verhoili vanhan lippakioskin ulkoseinät, ja ripusti valokuvansa siihen.

– Olin asunut puiston lähellä ja seurannut kameroineni, miten hienosti ne
kivet jäätyivät ja mitä kukkia siellä kasvoi kesäisin, Kallio kertoo.
Kallion luontokuvausharrastus alkoi, kun hän ajeli pyörällä töihin Parman
tehtaalle ja alkoi kuvata kasveja matkan
varrella. Sittemmin jo eläköityneen harrastajavalokuvaajan teoksia on nähty
myös työpaikkaruokalan seinillä.
RAHAA TYÖVÄENKULTTUURIIN
Jukka Asikainenkin kaipaa entistä yhteisöllistä ja jäseniä yhteen kokoavaa kulttuuritoimintaa, ja toivoo, että jäsenet
osaisivat hakea tukea esimerkiksi juuri
KSR:stä.
KSR on 65-vuotias ammattiliittojen ja työväenjärjestöjen kanssa yhteistyötä tekevä yksityinen säätiö, joka jakaa vuosittain rahaa työväenliikkeen

→ Kulttuuri

jäsenten kulttuuritekoihin yli 100:sta eri
rahastosta.
Tukea myönnetään tieteen ja taiteen
tekemiseen laajalla kaarella: kaikki aloittelijoista ja opiskelijoista eläkeläisiin
ovat oikeutettuja hakemaan. Jos hakijan ammattiliitolla ei ole omaa rahastoa,
KSR ohjaa hakemuksen sopivaan rahastoon, kuten SAK:lle. Seuraava hakuaika
on elokuu 2020.
KSR:n asiamies Ulla Vuolanne kannustaa raksalaisiakin hakemaan ja
muistuttaa, että SAK:n tuen saajissa
painottuvat nimenomaan ne, joiden lii-

toilla ei ole omia rahastoja.
– Jokainen voi hakea. Kauttamme rahaa on saanut niin 84-vuotias esikoisrunoilija, 16-vuotias baletin harrastaja ja
metallista taidetta tekevä metallimies.
Vuolanne painottaa, ettei tuen myöntämisen edellytyksenä ole pitkä ja polveileva hakemus.
– Mieluummin tiivis teksti, jossa
mennään suoraan asiaan. Kannattaa
miettiä, että jos olisi itse arvioimassa
hakemuksia, mitä arvostaisi.
Ytimekkyys nopeuttaa apurahoista
päättävien rahastojen hoitokuntien työtä.

Vuosittain KSR jakaa 300 000–400 000
euron potista nelisen sataa apurahaa.
Vuolanteen mukaan tärkeintä on perustella oma hanke eli selittää, miksi harrastus tai projekti on tarpeellinen ja millainen yhteiskunnallinen vaikutus sillä on.
– Oli sillä merkitystä sitten itselle,
omalle alalle tai vaikka kaupunginosalle,
se on kaikki tärkeää, Vuolanne sanoo. ¶
Kulttuuriharrastuksille voi hakea
tukea myös SKR:n kulttuurilahjajoukkorahoituksen avulla.
Lisätietoja: www.sivistysrahasto.fi

Rakkauden vastakohta on liha

Rock’n’roll on jo pirun harvinaista

VILLE-JUHANI SUTINEN: LIHA.

RÄJÄYTTÄJÄT: III (EKTRO

INTO KUSTANNUS 2020.

RECORDS / RÄJÄ RECORDS /
FULL CONTACT RECORDS).

AMERIKASSA voi ostaa tuotemerkin. Mielikuvan.
Täysin yhdenmukaistettuja pikaruokaravintoloita
mainostetaan yksilöllisellä
vapaudella.
Neuvostoliitossa taas
valtion keittokirja esittelee
ruokia, joita ei voi hankkia.
Riehakas ja herkullisen
tarkka matkaromaani kuvaa
yhtäältä 1930-luvun Amerikkaa. Neuvostoliiton kansankomissaari Anastasia
Mikovin ajaa Fordilla idästä
länteen seurueineen: tulkki,
vaimo, insinöörit.
Mikovin vastaa elintarviketuotannosta. Hän on opintomatkalla.
Tehtaissa on ihmeteltävää. Niin on myös siinä, että
komeimpia rakennuksia ovat
kauppakeskukset. Ostaminen on paikallinen jumala,
Suuri Idea.
Mikovin tekee kuolemaa
vuonna 1978. Yksipuolinen
rakkaus Suureen Ideaan ja
liki puolijumalalliseen Sosoon
(Stalin) täytti elämän. Mukana oli aina vain halua rakentaa vihdoin hyväksi.

TÄYSIN omia polkuja kulkeva,

Ihmisiä teurastettiin. Mikovin allekirjoitti listoja. Rakkauden vastakohta ei ole
viha. Sen vastakohta on pahuus. Olivatko he pahoja?
Opintomatkallaan amerikkalaisessa puhtaassa ja tehokkaassa teurastamossa
Mikovin oli näkevinään kotimaan koneiston toverit sen
osina eläinten sijaan. Niistä
käytettiin hyödyksi kaikki.
Mikovin oksensi.
Rakkauden vastakohta
on myös liha. Ja kipu. Ja kuolema.
Vapaa voi olla vain tavoitellessaan vapautta. Preerialla. Kaukasuksella. Vallankumousta tehden. Niitäkin
Mikovin rakasti.
Nuorena hän oli kasvissyöjä. ¶
INARI JUNTUMAA

alusta asti itse levynsä tehnyt ja julkaissut rocktrio Räjäyttäjät jaksaa yllättää.
Uutuus, joka kantaa yksinkertaisesti nimeä III, sisältää sellaista materiaalia,
jolla olisi hyvät mahdollisuudet yltää isommillekin areenoille. Syy siihen on äänittäjä
ja miksaaja Tuukka Tervossa,
sekä siinä, että kappaleet
ovat parempia kuin ennen.
Musiikki, sovitukset ja tuotanto on tehty yhteisvoimin,
mutta piisit on tällä kertaa
merkitty erikseen, josta varmaan tulee levyn nimi III.
Kokonaisuus on mainio.
Levyä jaksaa kuunnella monet kerrat peräkkäin ja molempien puoliskojen keskellä
olevat englanninkieliset,
rumpali Alex Reedin muusta
materiaalista poikkeavat
kappaleet, tuovat hauskan
piristysruiskeen levylle. Jos
nyt elettäisiin 80-lukua, olisivat ykköspuolen päättävä
basisti Mikko Siltasen kirjoittama Samassa veneessä
varma hitti, kuten myös kak-

kospuolen aloitus Uusi vesimiehen aika. Mutta kuten tuossa viimeksi mainitun
tekstissä lauletaan, taitaa
rock’n’roll tulla takaisin vasta
vuonna 2067, jolloin hipit
nousevat haudoistaan.
Ryyppyliivi päättää
rauhallisesti loistavan
paketin. Laulun tarina kertoo
miehestä, jonka vaimo yrittää
muuttaa häntä mieleisekseen
ja maalailee sukulaisilleenkin
täysin vääränlaista kuvaa
hänestä. Tarina on hyvin
kirjoitettu ja näen jo, miten
riemukkaasti yleisö laulaa
mukana keikoilla kappaleen
lopussa samaistuen tarinan
kertojaan: … ja sua enää ikinä
näe en. Mainiot, rockin kulta-ajan tyyliin tehdyt kannet
on piirtänyt sarjakuvataiteilija
Ville Pirinen. Laulujen sanat
löytyvät sisäpussista. ¶
JYRI VASAMAA

39

→ Kolumni

Timo Kuvaja,
maalari

Parasta juuri nyt:
bataatti

Pesuvati ja pyyhe
VAIHTAESSANI työmaata tammikuun lopussa, oli

uudella mestalla toistuva aihe valitukseen käsipyyhepaperien ja saippuan puuttuminen sosiaalitiloissa.
Käsipyyhkeitä sai, kun kävi itse asiakseen mestarien
kopista hakemassa. Vastaava ojensi pari pakettia ja
kehoitti jemmaamaan toisen kaappiin, että itsellä ainakin olisi.

KEKSELIÄÄT sähkärit laimensivat Swarfegaa pumppupulloon saippuan korvikkeeksi. Viikonloppuisin
käyvää siivoojaa sanottiin ohjeistetun huolehtimaan
tilojen tykötarpeista, mutta liekö viesti kadonnut jonnekin matkalla, kun tilanne oli jatkuva.
MYÖS nykyään tilanteessa kuin tilanteessa käytettävä
”kyllähän niitä on sinne toimitettu, mutta kun ne aina
pöllitään ” -kortti oli hyvin käytössä. Voi, voi, sepä ei
muuta tarvetta miksikään.
KAIKKI muuttui muutama viikko sitten, ei tosin kerta-

rysäyksellä, eikä ihan valittamatta. Ohjeistukset käsien
pesusta, oikeaoppisesta yskimisestä ja kaikesta, mitä on
nyt nähty ja kuultu joka puolella olivat olleet koppien
seinällä jo tovin, ennen kuin ihan oikeasti alkoi olla
mahdollista noudattaa niiden ohjeistusta. Ennen kuin
joku otti asian hoitaakseen.

HELMASYNTI rakennustyömailla tänä päivänä on,
että monet jokapäiväiset asiat eivät tunnu kuuluvan
kenellekään. Tarve tehdä myönnetään, mahdollisesti
jopa ohjeistetaan hoitamaan, mutta sitä, tuliko homma
hoidettua, ei sitten varmisteta.
USKON ja toivon kuitenkin, että lähtökohtaisesti kai-

killa rakennustyömaalla työskentelevillä ihmisillä on
vilpitön halu ja tahto hoitaa asiat oikein. Käsillä oleva
kriisi on osoittanut ainakin sen, että kun vain asia otetaan omaksi, se hoituu, ennen pitkää. Joskus se vaatii
vain THL:n ja hallituksen määräyksen. ¶
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Muhkea bataatti nauttii nykyään
aikamoisesta suosiosta meikäläisten
keittiöissä, eikä ihme: lempeän makeahko
juures taipuu kyökissä moneen. Siitä
valmistuvat helpot sosekeitot, laatikot
ja vuoat, curryt ja burgerit sekä tietysti
herkulliset bataattiranskalaiset.

L

ATINALAISESTA Amerikas-

ta kotoisin oleva bataatti
viihtyy lämpimissä ja
aurinkoisissa maissa, joissa yölämpötila ei juuri laske alle 10
asteen. Meillä bataattia saakin
vain tuontijuureksena. Väri on
usein punertavanoranssi, mutta
bataatista on myös vaaleampi,
pinkki sekä violetti versio. Mitä
violetimpi bataatti, sen enemmän siinä on elimistöä suojaavia
antioksidantteja.

TEKSTI JA KUVAT:
SANNA PÖYRY

Herkullista, halpaa, terveellistä
Pidän bataatista, koska perunan tavoin se on edullinen
ja terveellinen juures, joka taittaa nälän hetkessä. Fyysisen työn tekijälle – varsinkin jos treenaat työpäivän
päälle – bataatissa on enemmän magnesiumia kuin
rakastamassamme potussa.
Antioksidanttien ja magnesiumin ohella bataatti sisältää runsaasti kuitua ja hiilareita, sekä etenkin

→ Rakentajan eväät

näin flunssakaudella vastustuskykymme kannalta tärkeitä Aja C-vitamiineja. Tähän aikaan
vuodesta korvaankin perunan
usein bataatilla. Tämä tuontijuures on vielä hetken ajan parhaimmillaan, eikä sitä tarvitse
metsästää erityiskaupoista.
Myös bataatin kuorissa
on kuitua ja vitamiineja, joten
juuresta ei kannata suotta kuoria. Etenkin jos teet bataattiranskalaisia, kuori on hyvä pitää tallella jo rapeuden vuoksi.
Maultaan miedon makeahko bataatti tykkää monenlaisista mausteista. Esimerkiksi
cayenne- ja mustapippuri,
kuivayrtit, valkosipuli ja chili
sekä kumina, kaneli ja kardemumma ovat sen mieleen.
Kokeile rohkeasti erilaisia yhdistelmiä! ¶

Rapeat bataattiranut
Jos olet ranskisten ystävä, bataattiranskalaiset tarjoavat kivaa vaihtelua ranskanperunoille. Kun teet ne uunissa, lopputulos on vähärasvaisempi kuin friteeratessa, ja maku
miltei yhtä hyvä. Entä riittääkö kuorien säilyttäminen tekemään bataattiranuista rapeita? Ei. Rapeuden avain on liottamisessa ja maissitärkkelyksessä. Ihana maku kyllä palkitsee valmisteluvaivan.
pari isohkoa bataattia
maissitärkkelystä (maizenaa)
oliiviöljyä
savupaprikajauhetta
tai tavallista paprikajauhetta
kuivattua rosmariinia
merisuolaa maun mukaan
TARJOILUUN:
majoneesia
½ limetin mehu
ruohosipulia
Lämmitä uuni 200 asteeseen. Huuhtaise
bataatit ja harjaa ne juuresharjalla.
Leikkaa bataatit mahdollisimman samankokoisiksi suikaleiksi ja liota niitä kylmässä vedessä noin 20 minuuttia. Kuivaa
suikaleet talouspaperilla ja pyörittele ne

ohuelti maizenassa.
Levitä suikaleet uunipellille leivinpaperin päälle väljästi, etteivät ne makaa toistensa päällä. Pirskota oliiviöljyllä ja ripottele päälle paprikajauhe ja rosmariini.
HUOM: Isohkosta bataatista pilkotut
ranskikset täyttävät miltei koko pellin. Jos
käytät kahta bataattia, käytä kahta peltiä
ja vaihda niiden paikkaa uunissa kypsennysajan puolivälissä.
Kypsennä ranuja 40–50 minuuttia, uunistasi riippuen. Tarkkaile uunia, jotta suikaleet kypsyvät kauttaaltaan. Ota kypsät
ranut uunista ja suolaa ne makusi mukaan.
Halkaise limetti ja purista mehu majoneesin sekaan. Silppua ruohosipuli ja sekoita se majoneesiin. Dippaa ranut ja nauti.
(Oma pelti tosin hupeni ihan sellaisenaan.)

→ Sarjakuva
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→ Rakennuskassa

Työni päättyy – kuinka toimin?
työnhakusi TE-toimis
1tiedon
toon vireille heti, kun saat
työsi päättymisestä
LAITA

www.rakennuskassa.fi
Sähköposti:
rakennuskassa@rakennuskassa.fi
Siltasaarenkatu 4, PL 308, 00531 Helsinki
Päivärahahakemusten toimitusosoite:
www.rakennuskassa.fi -> eAsiointi
tai postitse
Rakennusalan työttömyyskassa
PL 135, 70101 KUOPIO
Yhteydenotot:
Kätevimmin yhteydenotto kassaan
tapahtuu eAsioinnin viestipalvelun kautta.
Puhelinpalvelu ma-pe klo 9.00-15.00
Työttömyyskassa 020 690 230
Takaisinperintäasiat 020 690 250
Ajantasainen hakemusten käsittelytilanne on ilmoitettu kassan nettisivuilla
www.rakennuskassa.fi.

tai lomautuksen alkamisesta.
Työnhaku tapahtuu osoitteessa
www.te-palvelut.fi.
Kerää hakemukseesi kaikki
tarpeelliset liitteet, jotka sinulla
jo on, esim. lomautusilmoitus,
työsopimus sekä mahdollisesti
päätökset sosiaalietuuksista ja
vahvistetusta verotuksesta.

2
kaessa loputkin tarvittavat
liitteet päivärahan hakemista
KOKOA työttömyyden al-

varten, esim. työtodistus ja
palkkatodistus.
Täytä ensimmäinen päivärahahakemus työttömyyskassalle, kun olet ollut kaksi kokonaista viikkoa työttömänä tai
lomautettuna. Täytä hakemus

sunnuntaihin saakka. Hakemus
tulee kassalle nopeimmin ja
turvallisimmin, kun sen täyttää
kassan eAsioinnissa.
Ajantasaisen hakemusten
käsittelytilanteen näet kassan
kotisivuilta www.rakennus
kassa.fi.
tarvitsee lisäsel3
vityksiä hakemukseesi, toimi
mahdollisimman pian kassalta
JOS KASSA

saamiesi ohjeiden mukaan. Näin
päivärahasi maksaminen ei viivästy turhaan. Kassa käsittelee
hakemuksesi heti, kun kaikki
tarvittavat lisäselvitykset ja tiedot on saatu.

lähetä hakemuk4
set 4 kalenteriviikon jaksoissa (ma–su), ellei kassa ohjeista
JATKOSSA

sinua toisin.

Mitt arbete upphör – hur ska jag göra?
dig omedelbart som
1närarbetssökande
via TE-byrån,
du får veta om att ditt arbete
ANMÄL

upphör eller att permitteringen
börjar. Du söker arbete på adressen www.te-tjanster.fi.
Samla ihop alla de bilagor
du behöver för din ansökan och
som du har, t.ex. meddelandet
om permittering, arbetsavtalet samt eventuella beslut om
sociala förmåner och fastställd
beskattning.

börjar
2
ska du samla in resterande
bilagor för ansökan om dagNÄR ARBETSLÖSHETEN

penning, t.ex. arbetsintyg och
löneintyg.
Fyll i din första ansökan
om dagpenning till arbetslöshetskassan, när du har varit
arbetslös eller permitterad i två
hela veckor. Fyll i ansökan till
och med söndag. Ansökan når
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kassan snabbast och säkrast om
du fyller i den i kassans eTjänst
(eAsiointi).
Du kan kolla ansökningarnas nuvarande behandlingssituation på kassans hemsida
www.rakennuskassa.fi.
behöver til�3
läggsutredningar ska du
handla så snabbt som möjligt
OM KASSAN

enligt de anvisningar som kassan ger dig. Då fördröjs inte utbetalningen av din dagpenning
i onödan. Kassan behandlar din
ansökan genast när alla de til�läggsutredningar och uppgifter
som behövs har kommit.

skickar
4
du in dina ansökningar i
perioder om fyra (4) kalenderI FORTSÄTTNINGEN

veckor (må-sö), om kassan inte
ger andra anvisningar.

→ Kassa vastaa

Kassa vastaa -palstalla Rakentajien työttömyyskassan
asiantuntijat vastaavat ajankohtaisiin kysymyksiin. Juttusarja
ilmestyy myös verkossa, osoitteessa www.rakennusliitto.fi

Liikkuvuusavustus,
mikä se on?
LIIKKUVUUSAVUSTUKSEN tarkoituksena

on tukea työttömyyspäivärahalla olevien työllistymistä oman työssäkäyntialueen ulkopuolella.
Liikkuvuusavustuksella korvataan
kuluja, joita aiheutuu pidemmästä työmatkasta tai asuinpaikan muutosta työpaikan takia. Avustusta voidaan maksaa silloin, kun vastaanotat työttömänä
päivärahan saajana työn, joka sijaitsee kaukana nykyisestä asuinpaikastasi. Työsuhde voi olla kokoaikainen tai
osa-aikainen.

Kuka voi saada
liikkuvuusavustusta?

Liikkuvuusavustusta maksetaan silloin,
kun työttömänä päivärahan saajana
aloitat uuden työsuhteen, ja työmatkat
kestävät kokoaikatyössä yli kolme tuntia päivässä, osa-aikatyössä yli 2 tuntia
päivässä. Työsuhteen pitää kestää vähintään kaksi kuukautta.
Myös työpaikan saamiseen vaadittavan vähintään kahden kuukauden
mittaisen rekrytointikoulutuksen aloittaminen oikeuttaa liikkuvuusavustuksen saamiseen, jos avustuksen saamisen muut ehdot täyttyvät.

Liikkuvuusavustusta voidaan maksaa myös, jos muutat nykyisestä kotipaikastasi kauempana olevan työpaikan takia.

Kuinka suuri on
liikkuvuusavustus?

Liikkuvuusavustus on peruspäivärahan suuruinen, 33,66 euroa päivässä. Lisäksi alaikäisistä huollettavista lapsista maksetaan lapsikorotusta 5,28-10,00
euroa päivässä. Jos työpaikka sijaistee
yli 200 kilometrin päässä asuinpaikasta,
maksetaan myös korotusosaa 4,79 euroa päivässä.
Osa-aikatyössä liikkuvuusavustusta
maksetaan työssäolopäiviltä, kuitenkin
enintään 5 päivältä viikossa.
Osa-aikatyön ajalta voi olla oikeus
saada myös soviteltua työttömyyspäivärahaa liikkuvuusavustuksen ja palkan lisäksi. On tärkeää pitää työnhaku
voimassa TE-toimistossa osa-aikaisen
työskentelyn aikana.

Kuinka kauan avustusta voi
saada?

Liikkuvuusavustuksen kesto riippuu

työsuhteen pituudesta. Avustusta voidaan maksaa 30 kalenteripäivän jaksolta, jos työsuhde kestää vähintään
2 kuukautta. Jos työsuhde kestää vähintään 3 kuukautta, avustusta voidaan maksaa 45 kalenteripäivän jaksolta ja työsuhteen kestäessä vähintään
4 kuukautta avustusta voidaan maksaa
60 kalenteripäivän jaksolta. Maksettavia päiviä kalenteriviikon aikana voi olla
enintään 5.

Miten avustusta
haetaan?

Liikkuvuusavustusta voidaan hakea jo
ennen kuin työsuhde alkaa, mutta viimeistään kolmen kuukauden kuluessa
työn tai siihen liittyvän koulutuksen alkamisesta. Lomake avustuksen hakemiseen löytyy kassan nettisivuilta https://
rakennuskassa.fi/lomakkeet/. Liikkuvuusavustus maksetaan koko ajalta yhden hakemuksen perusteella.
Lisätietoja liikkuvuusavustuksesta
ja sen hakemisesta voit lukea
kassan nettisivuilta
https://rakennuskassa.fi/paivarahat/
liikkkuvuusavustus/. ¶
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KOONNUT SOILE AHREMAA-LUTTINEN

→ Liitossa

Ole tarkkana ilmoitusten
lähettämisessä!
Postitse lähetettäessä kuoressa on ehdottomasti
oltava merkintä: Rakentaja-lehti/ilmoitukset,
PL 307, 00531 Helsinki
Sähköpostit on lähetettävä osoitteella:
ilmoitukset@rakennusliitto.fi
Kun lähetät ilmoituksen Rakentaja-lehteen,
muistathan merkitä yhteystietosi! Toimitus
muokkaa tarvittaessa lehden ilmoitussivuille
tulevaa materiaalia. Ilmoitussivuille tarkoitettujen
tekstien tulee olla lyhyitä.

LOMAT

LOMAMÖKKI AHVENANMAALLA!
Vuokrattava iso mökki, 4 huonetta ja keittiö. Mukavuudet:
suihku, wc, avotakka, TV, sauna ja soutuvene.
Autotie perille asti. Vuokra: 550 €/viikko tai 79 €/vuorokausi.
Ay-väen Öran-mökki, Hammarland, Öra
Tiedustelut p. 040 534 5666

STUGA PÅ ÅLAND!
Uthyres Fackets stora stuga på Åland, 4 rum och kök.
Bekvämligheter: dusch, wc, öppen spis, TV, bastu och roddbåt.
Bilväg ända fram. Hyra: 550 €/vecka eller 79 €/dygn.
Fackföreningarnas Örastuga, Hammarland, Öra
Förfrågningar tel. 040 534 5666

TAPAHTUMIA

PERINTEINEN RAKENTAJAKARAVAANARIEN
KOKOONTUMINEN ON PERUTTU!
Liiton suosituksen mukaisesti koronaviruksen leviämisen hidastamiseksi.

VALTAKUNNALLINEN MAANRAKENTAJIEN
JA AJONEUVONOSTURINKULJETTAJIEN
TAPAAMINEN TURUSSA
Aika:
8.–9.8. Tilaisuus alkaa la 8.8. klo 10
Paikka:
Scandic Atrium, Eerikinkatu 28–30, Turku
Ohjelma: Rakennusliiton varapuheenjohtaja Kimmo 		
Palonen pitää tilannekatsauksen. 			
Neuvottelupäällikkö Matti Korhonen esittelee 		
maa- ja vesirakennusalan työehtosopimus-		
tilanteen. Tarkempi ohjelma lähetetään 		
ilmoittautuneille myöhemmin.
Tilaisuus on yhteinen kaikille maa- ja vesira-		
kennusalan työehtosopimuksen piirissä työskenteleville Rakennusliiton jäsenille.
Erillistä ajoneuvonosturinkuljettajien tapaamista
ei järjestetä.
Ilmoittautumiset viimeistään pe 5.6., Matti Korhonen,
matti.korhonen@rakennusliitto.fi tai p. 050 566 5273.
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POHJOIS-POHJANMAAN RAKENTAJIEN
LOMASÄÄTIÖN VUODEN 2021 LOMAT
VUOKATTI CHALETS 2 JA RUKA SKI CHALETS 1
Lomahuoneistot ovat haettavissa Oulun aluejärjestön osastojen jäsenille.
Lomat ovat 3–4 vrk:n pituisia 200 € suuruisella omavastuulla/loma. Huoneistot on mitoitettu 4–6 hengelle. Lomien
kesto on 4 vrk (ma–pe) ja 3 vrk ja (pe–ma).
Lomahuoneistojen osoitteet: Opistontie 4, 88610 Vuokatti ja
Rukatunturintie 12, 93825 Rukatunturi.
Varauksia otetaan vastaan to 6.5. klo 9–12 ja 13–16,
Kirsti Haapasalo p. 044 242 6146. Lomat annetaan varausjärjestyksessä. Lomaa voivat hakea ne, jotka eivät ole aiemmin
varanneet huoneistoa vuoden 2020 varausaikana. Mikäli olet
varannut lomasi vuodelle 2020 varausajan ulkopuolella, voit
tehdä varauksen vuodelle 2021. Mahdollisen peruutuksen
sattuessa laskutamme varausmaksun 35 €.
Lemmikkieläinten tuonti huoneistoihin on kielletty!
Lisätietoja: http://www.vuokatti.fi,
http://www.vuokattisport.fi ja http://rukaskichalets.fi

LOMAT

LIITON VETERAANILOMAT 2020
Rakennusliitto järjestää vuoden 2020 aikana kolme (3) viikon
mittaista veteraanien lomaviikkoa 50 hengen suuruiselle ryhmälle. Lomat järjestetään Härmän Kylpylässä sekä Lohja Spa
ja Resortissa.
Lomat on tarkoitettu vapaajäsenyyden saavuttaneille yli 30
vuotta jäseninä olleille eläkkeellä oleville jäsenille, jotka eivät
aiemmin ole vastaavaa lomaa käyttäneet. Lomat sisältävät
täysihoidon. Lomaa voit hakea soittamalla lomavastaavalle
tai lähettämällä hänelle vapaamuotoisen hakemuksen joko
postitse tai sähköpostilla.
Hyväksytyille lomalaisille lähetetään kutsukirje noin kuukautta ennen lomaa.
Hakemus osoitteella:
Rakennusliitto/lomavastaava
PL 307
00531 Helsinki
p. 020 774 3012
carita.vuorenmaa@rakennusliitto.fi
Härmän Kylpylä, Kauhava 7.–13.9.2020
Veteraanille lomaviikko on maksuton. Mukaan tuleva puoliso,
ystävä tai avustaja maksaa lomasta 345 €.
Matkakuluista vastaa jokainen lomalainen itse.
Hakuaika päättyy 30.6.2020.

ONNEA

MUISTOLLE

75 vuotta

Bäck Helka Marjatta

Jämsä Kauko Olavi 17.4.,
Haukipudas.
Os. 393, Oulun putkimiehet ja
-eristäjät

Osastomme pitkäaikainen
jäsen Helka Marjatta
Bäck kuoli 17.2.2020. Hän
oli syntynyt 18.5.1939 ja
liittynyt Rakennusliiton
jäseneksi 1.1.1971.
Muistoa kunnioittaen
Os. 047, Lohja

70 vuotta
Leppänen Väinö 31.1.,
Helsinki.
Os. 006, Uudenmaan
torninosturikuljettajat ja
-asentajat

Nyt
opiskellaan
verkossa!
Rakennusliiton
lähiopetuksen
ollessa tauolla
keväällä 2020
tarjoamme
jäsenillemme
verkossa
koulutusta.
Mainostamme
verkkokoulutuksia
pitkin kevättä,
seuraathan siis
ilmoituksiamme
mm. somessa!
#RLkoulutus

Hovi Tauno
Osastomme pitkäaikainen
jäsen Tauno Hovi kuoli
8.3.2020. Hän oli syntynyt
8.1.1926 ja liittynyt
Rakennusliiton jäseneksi
1.4.1956.
Muistoa kunnioittaen
Os. 066, Lahti

rakennusliitto.fi/koulutus

→ Liitossa

MUISTOLLE
Kolehmainen Olavi
Osastomme pitkäaikainen
jäsen Olavi ”Olli”
Kolehmainen kuoli 1.3.2020.
Hän oli syntynyt 16.6.1943
ja liittynyt Rakennusliiton
jäseneksi 1.1.1961.
Muistoa kunnioittaen
Os. 394, Kuopion
putkimiehet

Korhonen Jaakko Kalevi
Osastomme pitkäaikainen
jäsen Jaakko Kalevi
Korhonen kuoli 3.3.2020.
Hän oli syntynyt 21.6.1939
ja liittynyt Rakennusliiton
jäseneksi 1.11.1967.
Muistoa kunnioittaen
Os. 099, Kajaani

Lomu Heikki
Osastomme pitkäaikainen
jäsen Heikki Lomu kuoli
2.2.2020. Hän oli syntynyt
29.9.1947 ja liittynyt
Rakennusliiton jäseneksi
1.2.1982.
Muistoa kunnioittaen
Os. 548, Kymen
maarakentajat

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

Keskustoimisto avoinna:
ma–to 8.30–16
pe 8.30–15.30

Jäsenrekisteriin toimitettavien asiakirjojen postitusosoite:
Rakennusliitto ry/Skannauskeskus
PL 134, 70101 Kuopio

Palvelunumerot:
Jäsenyysasiat
Työnantajatilitykset
Työttömyyskassa

020 690 231
020 774 3344 tai ta-tilit@rakennusliitto.fi
020 690 230

Takaisinperintä
Palveluaika

020 690 250
ma–pe
9–15

Työehtoasiat
Palveluaika
		

020 690 232
ma–to
9–16
pe
9–15.30

Palvelunumeroihin soittaminen maksaa lankapuhelimesta soitettaessa
liittymäsopimuksen mukaisen paikallisverkkomaksun verran ja matka
puhelimesta soitettaessa matkapuhelinmaksun verran.
Aluetoimistojen yhteystiedot löytyvät www.rakennusliitto.fi/yhteystiedot

Sairanen Jouko
Osastomme pitkäaikainen
jäsen Jouko Sairanen
kuoli19.2 2020. Hän oli
syntynyt 29.8.1938 ja
liittynyt Rakennusliiton
jäseneksi 1.1.1972.
Muistoa kunnioittaen
Os. 390, Helsingin
putkimiehet ja -eristäjät

Kolme tapaa päivittää yhteystiedot:
•
•

SAARROT
Tarkemmat tiedot löytyvät
osoitteesta http://rakennusliitto.fi/saarrot
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•

pääset kätevästi päivittämään tietojasi mihin vuorokauden
aikaan tahansa liiton kotisivuilla olevan eAsioinnin kautta
Ilmoittamalla uusista yhteystiedoista s-postitse osoitteeseen
asiakirjat@rakennusliitto.fi
soittamalla jäsenrekisterin palvelunumeroon p. 020 690 231
ma–pe klo 9–15

Yhteystiedot kannattaa pitää ajan tasalla, jotta saat heti tiedon
tärkeistä ajankohtaisista asioista ja parhaan mahdollisen hyödyn
Rakennusliiton jäsenyydestä.

PÄÄTOIMITTAJA
JOHANNA HELLSTEN
P. 040 770 5194

TOIMITTAJA
JUKKA NISSINEN
P. 050 2785

VIESTINTÄPÄÄLLIKKÖ
JANNE MÄKINEN
P. 040 352 1161

VIESTINNÄN
ASSISTENTTI
SOILE AHREMAALUTTINEN
P. 020 774 3031

TOIMITUKSEN
SÄHKÖPOSTIOSOITTEET:
ETUNIMI.SUKUNIMI@RAKENNUSLIITTO.FI
JULKAISIJA
RAKENNUSLIITTO RY
TOIMITUKSEN OSOITE
SILTASAARENKATU 4, HELSINKI
TAITTO
PUNAMUSTA, MEDIALOGISTIIKKA
POSTIOSOITE
PL 307, 00530 HELSINKI
PUHELIN, VAI HDE 020 774 003
TILAUSHINTA
12 KK/30 €
PAINOPAIKKA
PUNAMUSTA, FORSSAN YKSIKKÖ
ISSN 0355–8614
ILMOITUSMYYNTI
TIETOTALLI OY/JYVÄSKYLÄ
HEIDI ANDERSSON
P. 050 528 7770
HEIDI.ANDERSSON@TIETOTALLI.FI
Lehden ilmestymispäivä on perjantai.

Seuraavassa
numerossa:

TES-liite
Kesäkuun Rakentajan välissä
ilmestyy TES-liite, josta löydät
kaikkien sopimusalojemme
tuoreet työehtosopimukset.
Lehdessä tutustumme
Vaasan jäähallin
kattoremonttiin, vesierityksen
saloihin sekä rakentajien
kesänviettotapoihin.
Ilmestymispäivä
12.6.2020
Aineistopäivä
15.5.2020.
Ilmoitusvaraukset:

Tietotalli Oy/Jyväskylä
Heidi Andersson
050 528 7770
heidi.andersson@tietotalli.fi
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TOIMI NÄIN,
JOS SINUT
LOMAUTETAAN
Koronaviruksen vuoksi lomautusmenettelyyn on sovittu muutoksia Rakennus
liiton sopimusaloilla:
• YT-menettely voidaan sivuuttaa, kun kysymyksessä on koronaviruksesta
aiheutuva lomautus.
• Lomautusilmoitusaikoja voidaan sopimalla lyhentää. Lomautusilmoitusajaksi
voidaan sopia 1–14 päivää.

Ilmoittaudu TE-toimistoon ensimmäisenä lomautuspäivänä
Jos sinut lomautetaan, ilmoittaudu TE-toimistoon viimeistään ensimmäisenä
lomautuspäivänäsi: www.te-palvelut.fi. TE-toimisto antaa kassalle lausunnon
työnhakusi voimassa olosta. Ilman esteetöntä lausuntoa et voi saada päivärahaa.

Lähetä päivärahahakemus kahden viikon kuluttua
Kun olet ollut lomautettuna kaksi kokonaista kalenteriviikkoa, lähetä päiväraha
hakemus Rakennuskassaan mieluiten eAsioinnin kautta. Kassa tarvitsee
hakemuksesi liitteeksi ainakin lomautusilmoituksen ja palkkatodistuksen
vähintään 26 kalenteriviikolta ennen lomautuksen alkamista.
Suomen hallitus ilmoitti 20.3., että lomautusten viiden päivän omavastuuaika
poistuu ja oikeus työttömyysetuuteen alkaa heti. Muutoksen tarkemmasta
soveltamisesta ei vielä ole tietoa, seuraa viestintäämme!

Milloin hakemus käsitellään?
Hakemusten käsittelytilanne löytyy Rakennuskassan verkkosivuilta. Älä soita
Rakennuskassan puhelinneuvontaan kysyäksesi käsittelytilannetta, sillä
se hidastaa kaikkien hakemusten käsittelyä. Jos kassa tarvitsee lisätietoa
hakemuksesi käsittelyyn, sinuun ollaan yhteydessä.

Lähetä jatkohakemus neljän viikon välein
Hae päivärahaa aina takautuvasti. Lähetä jatkohakemukset neljän kalenteriviikon
välein, jos lomautuksesi edelleen jatkuu.

