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KUOLEMA TÖISSÄ
Rakennusalalla kuoli
viime vuonna 8 ihmistä
tapaturmissa. s. 8
LIITON
REKRYTOINTIPÄIVILTÄ
sai kalasoppaa,
ammattiylpeyttä ja
kesätöitä. s. 26
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TEEMA
Nuoret
rakentajat

Digiä

Työmaat digitalisoituvat pikkuhiljaa. Piirustukset
kulkevat mukana kännykässä tai tabletilla. S. 18
KUKA MAKSAA RAKSANUORTEN ELÄKKEET? S. 22
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→ Pääkirjoitus / Johanna Hellsten

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

Raksanuoret
eivät ole pilalla
JUTUTIN TÄMÄN lehden teemaa varten Raksa
nuorten mediakurssille osallistuneita nuoria
rakentajia. Kysyin heiltä, minkälaisista asioista
he kaipaavat tietoa lehdeltä ja Rakennusliitolta.
Odotin varmaankin jotain ihmeellisen trendi
kästä ja käsittämättömän siistiä, jota tällainen
keski-ikäinen tietotyöläinen ei osaisi edes toteut
taa. Vastaukset yllättivät.

TOKI TULEVIIN eläkkeisiin liittyy riskitekijöitä,
jos Suomen syntyvyys pysyy alhaisena ja yhä pie
nempi työssäkäyvien joukko maksaa yhä suurem
man joukon eläkkeet, joten nuorten huoli ei ole
täysin perusteeton. Kun tähän yhdistetään vielä
se, etteivät nuoret välttämättä työllisty heti perin
teisiin työsuhteisiin, voi tulevaisuus tuntua joskus
epävarmalta.

NUORIA HUOLETTAVAT ihan samat asiat kuin

ONNEKSI TULEVAISUUS ei kaikilta osin näytä niin
synkältä. Digitaalisuus hiipii työmaille pikku
hiljaa, mutta varmasti. Siitä saattaa löytyä viisas
tenkivi ratkaisemaan rakennusalan tuottavuus
ongelmia. Nuorille erilaiset digivehkeet ovat kuin
oman ruumiin jatke. He osaavat käyttää niitä ja
he myös haluavat hyödyntää niitä. Työmailta löy
tyy varmasti töitä sellaisille tekijöille, joilla pysyy
kädessä sekä akkuruuvinväännin että tabletti.

vanhempiakin rakentajia; eläkeasiat, verotus,
työllisyys ja työttömyys. Kiinnostuksenkoh
teissakin on paljon samaa: koulutukset, liiton
tapahtumat ja työturvallisuusasiat. Kuulosti
siltä, että me emme voi viestiä liikaa. Tiedon
tarve on valtava.

MONI ELÄKEKYSYMYSTÄ kommentoinneista
ajatteli, että he pääsevät eläkkeelle vasta seit
semänkymppisenä, jos mitään eläkkeitä edes
siinä vaiheessa maksetaan. Rakentajan sivulla 22
Työeläkevakuuttajat TELA:n erityisasiantuntija
rauhoittelee pahimpia pelkoja; Suomen eläke
järjestelmä on kansainvälisessä vertailussa par
haimmiston joukossa.
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VANHEMPIEN RAKENTAJIEN velvollisuus on ottaa
nuoret avosylin vastaan työmailla. Hiljainen tieto
ja oppi siirtyy parhaiten työntekijältä toiselle.
Kukaan ei ole valmis suoraan koulunpenkiltä,
vaan työmaan tavoille oppiminen vaatii koko
rakentajien yhteisöä. ¶

TEEMA: NUORET RAKENTAJAT

JUK K

Pääsetkö
eläkkeelle?
Mitä eläke
järjestelmä
lupaa nuorille
rakentajille?

”Vaikka puhutaan,
että pätkätyöt
ovat lisääntyneet,
ei työmarkkinoilla
ole tapahtunut
rakenteellista
muutosta.”

ANTTI KIRVES

A NIS SINE N

22

→ Tässä numerossa

JKMM ARKKITEHDIT OY

– ANNA PÄRNÄNEN

VAKIOT
2
Pääkirjoitus
4 	Ajankohtaista ja
puheenjohtajan palsta
13 Liiton hommissa
14 Rakentajan terveys
29 Talouskolumnisti Elina Pylkkänen
30 Laki ja oikeus
38 Kulttuuri
40 Kevyttä

TEEMA: NUORET RAKENTAJAT
18	Digitaalisuus on jo osa
joidenkin rakentajien arkea
22 	Eläkejärjestelmä on kunnossa
24 	Rakennusliitto kouluttaa
työnohjaajia
26 	Rekrypäivä
28 	Raksanuoret ovat muutakin
kuin viihdettä

18

RAMI MARJAMÄKI

38

Tanssin talon
peruskivi muurattiin
keskellä sateista
talvea.

16

Digitalisaatio
hiipii työmaille
kännyköihin ja
tabletteihin.

8

Rakennusalan
työpaikka
kuolemien
takana on usein
monimutkainen
ongelmavyyhti.
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KUVA: ESA TUOMINEN

→ Ajankohtaista

Betoniteollisuudessa hiekkapölyä voi syntyä lähinnä raaka-aineiden käsittelyssä ja valmistuksen jälkeisessä mekaanisessa käsittelyssä.

Kvartsipölyn torjunta
on syövän torjuntaa
TÄMÄN vuoden alussa astui voimaan
uusi asetus työhön liittyvän syöpä
vaaran torjunnasta rakennusalalla.
Asetus määrittelee sitovat raja-arvot
22 uudelle syöpävaaralliselle teki
jälle. Rakentajien terveyden kannalta
tärkeimmät aineet ovat kvartsi (eli
kiteinen piioksidi), dieselpakokaasu
ja hitsaushuurut (ruostumattoman
teräksen hitsaus).
Työmailla tulee erityisesti huo
mioida pölyävien töiden vaarojen
tunnistaminen ja pölyntorjunnan
suunnitteleminen kaikkiin työvai
heisiin. Pölytyö pitää tehdä osastoissa
ja kaikki käsityökoneet on viimeis
tään nyt varustettava kohdepoistolla.
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Lisäksi työnantajien on panostettava
sosiaalitilojen laatuun, määrään ja siis
teyteen. Rakennusliitto esittää myös,
että jokaisella työntekijällä tulisi olla
erikseen pukukaapit työvaatteille ja
siviilivaatteille. Työnantajien pitäisi
huolehtia myös työvaatteiden pesusta,
jotta rakentajien perheet eivät altis
tuisi syöpävaarallisille aineille.
Lisäksi työnantajien on ilmoitet
tava kaikki syöpävaarallisille aineille
ja työvaiheille altistuvat työntekijät
ASA-rekisteriin.
– Tämä tarkoittaa rakennusalojen
työnantajille kymmenien tuhansien
uusien työntekijäilmoituksien teke
mistä ASA-rekisteriin. On tärkeää,

että työnantajat hoitavat tämän
lakisääteisen velvoitteen, kuten se on
annettuna, Rakennusliiton työympä
ristöasiantuntija Tapio Jääskeläinen
toteaa.
– Kaikilla toimijoilla on omat
vastuunsa syöpävaarallisten aineiden
torjunnasta mestoilla, Jääskeläinen
tiivistää. ¶
Rakennusliiton verkkosivuilta
löytyy ohjeet syöpävaarallisten
aineiden torjuntaan rakennusalalla
osoitteesta:
https://rakennusliitto.fi/
tyontekija/tyossa-rakennusalalla/
tyosuojelu/syopavaaran-torjuntarakennusalalla/

→ Varapuheenjohtajalta

Työssäoppiminen
tarvitsee remonttia

Kimmo Palonen
on Rakennusliiton
varapuheenjohtaja

JOUKKO metsä- ja infra-alan toimi

joita julkisti maalikuussa alan yrityk
sissä tapahtuvaa työssäoppimista
koskevan keskustelupaperin. Toimi
joiden yhteinen huoli on työvoiman,
etenkin maarakennus- ja metsä
koneenkuljettajien saatavuuden
turvaaminen. Työssäoppiminen on
keskeinen keino varmistaa valmis
tuvien ammattilaisten osaamista,
mutta se tulee kalliiksi työssäoppi
mispaikkoja tarjoaville yrittäjille.
– Infra- ja metsäalan pienet ja
suuret yritykset, työntekijät sekä
järjestöt jakavat huolen tekijöi
den riittävyydestä tulevaisuudes
sa. Infra-alan ja metsäalan työt ovat
kiinnostavia ja muuttuvia ammat
teja, joissa uutta tekniikkaa otetaan
koko ajan käyttöön. Paras tapa op
pia ammattiin on tehdä työtä am
mattilaisten ohjauksessa. Tämän
tulee olla valtavirta alan koulutuk
sessa ja koulutuksen rahoitukses
sa, Rakennusliiton puheenjohtaja
Matti Harjuniemi toteaa.
Maarakennuskoneen- tai metsä
koneenkuljettajaksi opiskelevien
kokemukset työssäoppimisesta
ovat selvityksen pohjalta olleet
pääosin myönteisiä oppilaitoksissa,
yrityksissä ja alalle valmistuneiden
ammattilaisten keskuudessa.
Selvitys osoittaa, että koska
yksittäinen koneenkuljettaja vas
taa koko tuotantoprosessista, pie
nissä yrityksissä koneiden antami
nen työssäoppijoiden ajettavaksi
tarkoittaa tuotannon hidastumista,
keskeytyksiä ja tuotannon mene
tyksiä.
Alan toimijoita kannustetaan
alan vetovoiman parantamiseen
ja koulutussopimukseen perehty
miseen. Oppilaitosten tulisi vaih
taa työssäoppimisjaksojen parhaita
käytäntöjä ja pohtia työssäoppimis
jakson ajoittamista niin, että opiske
lija olisi valmiimpi käytännön töihin.
Poliittisessa päätöksenteossa tulisi
miettiä, miten julkiset toimijat voisi
vat hankinnoissaan huomioida työ
mailla tapahtuvan työssäoppimisen,
ja olisiko käytöstä poistetun koulu
tuskorvausmallin uudelleenarvioimi
nen paikallaan erityistoimialoilla. ¶

Ollaan ihmisiksi
NAINEN, MIES, homo, hetero, tumma

tai vaalea – ihminen. Joskus on
vaikea käsittää, miksi ihmisiä pitää
laittaa lokeroihin. On ehdottoman
tärkeää, että kaikilla on samat oikeu
det ja velvollisuudet. Ihmisoikeudet
ja tasavertainen kohtelu tulee olla
itsestäänselvyys.
Yhtä selvää on, ettei maailma
ole oikeudenmukainen paikka.
Tuntuu vain siltä, että lietsommeko
itse lisää vastakkainasettelua aivan
turhaan. Myös rakennusalalla meillä
Suomessa törmää lokerointiin:
konemiehet, naismaalarit, nuo
ret, ulkomaalaiset ja niin edelleen.
Emmekö voi vain olla rakentajia,
tasavertaisia ihmisiä sukupuolesta,
iästä, uskonnollisesta vakaumuksesta
tai sukupuolisesta suuntautumisesta
riippumatta.
Tietenkin epäkohtiin, ahdis
teluun ja syrjintään, joita kiistatta
esiintyy, pitää puuttua eikä niitä saa
sallia. Jätetään kuitenkin itse raken
tamamme vastakkainasettelu pois ja
keskitytään siihen, että kaikilla olisi
paremmin.
Tämän lehden teemana ovat
nuoret rakentajat. Laitan toivoni
heihin (sorruinko lokerointiin?). Kun
seuraan oman rakkaan lapsenlapseni
elämää, olen toiveikas. Ei pieni lapsi
välitä siitä, minkä värinen on päivä
kotitoverin iho tai onko leikkikaveri
sateenkaariperheestä. Merkitystä on
vain sillä, onko hän kiva leikkikaveri.
Kuluva työehtokierros on karulla
tavalla osoittanut, että meillä on
paljon haastetta ilman kotikutoista

keskinäistä sapelinkalistelua. Meidän
tulee keskittyä yhteishengen kohot
tamiseen ja järjestäytymisasteen
nostamiseen, jotta voimme säilyttää
nykyiset työehdot ja kehittää niitä.
On nimittäin niin, etteivät työn
antajat anna mitään ilmaiseksi. Jos
ammattiliitto on heikko eikä pysty
tarvittaessa painostustoimiin, käy
meille kylmät.
Ei ole epäilystäkään, ettemmekö
tarvittaessa pysty laittamaan Suo
men rakennusteollisuutta sekaisin.
Tämä ei kuitenkaan ole annettua,
vaan vaatii jatkuvaa määrätietoista
järjestämistyötä, johon eivät enää
riitä pelkät historialliset saavutukset.
Kehitetään yhdessä liittoa houkutte
levammaksi kaikille rakennusalalta
leipänsä hankkiville ihmisille, ja ker
rotaan siitä ylpeästi. Tämä ei tieten
kään sulje pois jämäkkää työehto- ja
edunvalvontapolitiikkaa.
Ammattiliittotoiminta on
parhaimmillaan sitä, että pidetään
heikommassakin asemassa olevista
huolta. Vaikka ay-liikettä kuinka
mätetään julkisuudessa, on selvää,
että yhdessä on enemmän kuin
yksin. Jostain kumman syystä monet
työnantajatkin ovat järjestäytyneet
omiin liittoihinsa eikä tätä tunnuta
paheksuttavan julkisuudessa.
Keskitytään rakentajien yhteis
työhön ja yhtenäisyyteen ilman
lokerointia. Kaikille tasavertaiset
oikeudet ja velvollisuudet ilman itse
rakennettuja raja-aitoja. Edesmen
nyttä taiteilija J. Leskistä lainaten:
”ollaan ihmisiksi”. ¶
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Kutsu Rakennusliitto ry:n
ylimääräiseen liittokokoukseen
Rakennusliitto ry:n sääntöjen 10 § mukaan halli
tus kutsuu ylimääräisen liittokokouksen koolle,
kun katsoo sen tarpeelliseksi. Ylimääräisessä
liittokokouksessa edustajina toimivat edel
liseen varsinaiseen liittokokoukseen valitut
edustajat.
Rakennusliiton ylimääräinen liittokokous
järjestetään Scandic Helsinki Aviacongress ho
tellin tiloissa osoitteessa Robert Huberin tie 4,
01510 Vantaa lauantaina 16. päivänä touko
kuuta 2020 alkaen klo 10.00. Mikäli asioiden
käsittely niin vaatii, kokousta voidaan jatkaa
sunnuntaina 17.5.2020.
Kokousedustajina toimivat Rakennusliitto
ry:n 24. liittokokoukseen valitut edustajat vaali
piirikohtaisten valtakirjojen määrittämässä jär
jestyksessä.
Kokous päättää hallituksen esityksen poh
jalta jäsenyyttä sekä jäsenmaksujen määräy

tymistä koskevista sääntömuutosesityksistä.
Lisäksi ylimääräinen liittokokous käsittelee lii
ton sääntöjen 11 § 5 kohdan mukaisesti liitto
valtuuston varsinaiselle kokoukselle kuuluvat
asiat: käsitellään hallituksen laatima toiminta
kertomus ja tilinpäätös vuodelta 2019 sekä
kuullaan tilintarkastajien lausunto ja päätetään
vastuuvapaudesta.
Jäsenyhdistyksillä on mahdollisuus tehdä
aloitteita ylimääräiselle liittokokoukselle. Aloit
teet tulee toimittaa kirjallisesti Rakennusliiton
hallitukselle osoitettuna 16.4.2020 mennessä.
Helsingissä 24. päivänä tammikuuta 2020
RAKENNUSLIITTO ry Hallitus
Matti Harjuniemi puheenjohtaja
Kimmo Palonen varapuheenjohtaja

Inbjudan till Byggnadsförbundet RF:s
extra Förbundsmöte
Enligt 10 § i Byggnadsförbundet rf:s stadgar
kallar styrelsen till ett extra förbundsmöte,
när den anser det nödvändigt. Representan
ter vid det extra förbundsmötet är de represen
tanter som valdes till föregående ordinarie för
bundsmöte.
Byggnadsförbundets extra förbundsmöte
hålls i hotellet Scandic Helsinki Aviacongress
på adressen Robert Hubers väg 4, 01510 Vanda,
lördagen den 16 maj 2020 kl. 10.00. Om behand
lingen av ärendena så kräver, kan mötet åter
upptas söndagen 17.5.2020.
Som representanter på mötet fungerar de
representanter som valts till Byggnadsförbun
det rf:s 24 förbundsmöte, i den ordning som full
makterna från valkretsarna anger.
Mötet beslutar på basis av styrelsens för
slag om förslag till ändring av stadgarna gäl
lande medlemskap och fastställande av med
lemsavgifter. Dessutom behandlar det extra

6

förbundsmötet ärenden som hör till förbunds
fullmäktiges ordinarie möte i enlighet med 11 § 5
punkten i förbundets stadgar: styrelsens verk
samhetsberättelse och bokslutet för 2019 be
handlas och dessutom hör man revisorernas
utlåtande och beslutar om ansvarsfrihet.
Medlemsföreningarna har möjlighet att
komma med initiativ till det extra förbunds
mötet. Initiativen ska lämnas in skriftligen rik
tade till Byggnadsförbundets styrelse senast
16.4.2020.
Helsingfors 24 januari 2020
BYGGNADSFÖRBUNDET rf
Styrelsen
Matti Harjuniemi
ordförande

Kimmo Palonen
vice ordförande

TEKSTI: JANNE MÄKINEN KUVA: JUKKA NISSINEN

→ TES-sopimuskierros

Työmarkkinajunalla
päin seinää?
Meneillään oleva työmarkkinakierros on monilla
toimialoilla osoittautunut yhdeksi historian vaikeimmista
ja neuvotteluja ovat leimanneet lukuisat työnantajan
provokaatiot. Onneksi rakennusalan neuvotteluissa
edetään rakentavammissa merkeissä.

M

ITEN parhaiten voisi luonneh

tia meneillään olevaa työ
markkinakierrosta? On vielä
liian varhaista tehdä lopullisia johto
päätöksiä, sillä lukuisia sopimuksia on
auki ja esimerkiksi kuntapuolella on
vasta ryhdytty neuvotteluihin. Tähän
mennessä tapahtunutta voi kuitenkin
hyvällä syyllä nimittää kiky-farssiksi
ja työnantajapuolen häikäilemättö
mäksi yritykseksi kaataa suomalainen
työmarkkinamalli ja nujertaa ammat
tiliitot.
On vain kovimmissa väännöissä
olleiden ammattiliittojen, Teollisuus
liiton ja Paperiliiton, ansiota, että
katastrofi vältettiin. Miksi työnantajat
halusivat ehdoin tahdoin ajaa työ
markkinajunan päin seinää?
Suomalainen hyvinvointi on
rakennettu hyvin toimineella työ
markkinapolitiikalla. Tavoitteena on
ollut sopiminen, ei alistaminen. Kum
pikaan neuvotteluosapuoli ei ole ham
paat irvessä hakenut ”murskavoittoja”
vastapuolesta. Hyvällä neuvottelukult
tuurilla on Suomessa saatu sovittua
vaikeitakin asioita.
Nyt tunnelma on toinen. Työn
antajaleiri pyrkii tuomaan sanelun ja
alistamisen neuvottelun ja sopimisen
sijaan.

Mitä luvassa
seuraavaksi?
Kysymys kuuluu, miksi työnan
taja muutti neuvottelut puolittai
seksi sodankäynniksi? Miksi 24:stä
kiky-tunnista tehtiin arvovaltatais
telu, vaikka niiden merkitys kilpailu

kyvyn parantamisessa oli vähintään
kyseenalainen? Ja ennen kaikkea,
mihin tilannekuvaan valittu strategia
perustui?
Mitä on tulossa parin vuoden
päästä, kun on seuraavan tes-kier
roksen aika? Työnantajien kampanja
näyttää nyt jääneen vaille tuloksia,
mutta tuskin se tähän jää. Järjestäy
tymisaste on pudonnut huolestutta
vasti. Liittojen jäsenkenttä on myös
muuttunut. Pitävätkö rivit, jos asemia
joudutaan puolustamaan pitkällä
lakolla? Nyt pitivät kovaan paikkaan
joutuneilla liitoilla kiitettävän hyvin,
mutta entä tulevaisuudessa?
Suomessa ei ole sopimisen pak
koa. Jos työnantajaleirissä arvioidaan
ammattiliittojen heikentyneen riittä
västi, ei niillä ole painetta neuvotella
työehtosopimuksia. Vain riittävän
korkea järjestäytymisaste pitää osa
puolet neuvottelupöydissä. Sekin päivä
voidaan Suomessa kokea, että jonkin
toimialan työnantajat ilmoittavat
lopettavansa kollektiivisen sopimisen
työehdoista.
Arvostettu työmarkkinakonkari
Lasse Laatunen kirjoitti Teollisuu
den palkansaajat ry:n toimeksian
nosta katsauksen meneillään olevaan
sopimuskierrokseen. Yli 40 vuoden
ajan Etelärannan työnantajajärjestöjä
palvellut ja EK:n työmarkkinajohtajan
paikalta eläköitynyt Laatunen toteaa
ykskantaan, että ”neuvottelutoiminta
kaipaa tuekseen parempia pelisään
töjä. Epäluottamuksen ja nokittelun
tilalle on rakennettava luottamus.”
Tähän arvioon on ammattiyhdis
tysliikkeen helppo yhtyä.

Työmarkkinaneuvottelut eivät ole tällä
kertaa menneet tuttuja raiteita pitkin.

Rakennusliiton
neuvotteluissa parempi
tunnelma
Edellä kirjoitettu kuvaa suomalaista
työmarkkinailmapiiriä yleensä, mutta
onneksi ei niinkään Rakennusliiton
neuvottelutilannetta. Rakennusliitto
aloitti sopimusneuvottelut kahdeksalla
sopimusalalla helmikuun alussa. Tun
nelma kaikkien sopimusalojen pöydissä
on ollut suhteellisen hyvä, varapuheen
johtaja Kimmo Palonen sanoo.
– Työnantajilta ei ole meidän pöy
tiimme tullut sellaisia törkyesityksiä,
joita toisilla toimialoilla on yritetty
saada läpi. Se luo tietenkin uskoa neu
vottelujen etenemiseen muutoinkin
hyvässä hengessä.
Palonen kommentoi neuvottelujen
etenemistä liiton verkkosivuilla. Neu
vottelujen alaisia asioita ei kuitenkaan
sen enempää avata julkisuudessa. Se
on rakennusalan neuvotteluissa jo
pitkä perinne ja tuottanut vuosien
saatossa parhaan tuloksen.
– Rakennusliiton neuvottelu
tavoitteet on asetettu muun muassa
kaikille liiton ammattiosastoille avoi
messa maakokouksessa ja sopimus
alojen neuvottelukuntien kokouksissa,
Palonen sanoo. ¶
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PISTE

TYÖP
AIKK

AKUO
LEMI

Vuoden 2019
työpaikkakuolemien takana oli
ongelmien vyyhti: puutteita suunnittelussa,
toteutuksessa, koulutuksessa ja työturvallisuus
yhteistyössä sekä kiirettä, kustannuspaineita ja riskinottoa.
TEKSTI: RIITTA MALVE KUVAT: TAIGA TRILLES
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→ 0 tapaturmaa

K

UKATIES rakennusmies sopi

vielä kahvitunnilla työporukan kalareissusta. Aika loppui
kuitenkin kesken. Mies putosi
aamupäivällä korkealta ja menehtyi vammoihinsa.
Työtapaturmasta johtuva
kuolema järkyttää lähipiiriä ja työtovereita. Myöhemmässä vaiheessa läheisissä herää suuttumus.
Miksi kävi näin, eikö turvallisuudesta huolehdittu
riittävästi?
Työsuojeluviranomainen tutkii kaikki vakavat tapaturmat ja työpaikkakuolemat. Jos on syytä
epäillä työturvallisuusrikosta, työsuojelu tekee
rikosilmoituksen poliisille. TVK:n perusteellisiin
työpaikkaonnettomuuksien TOT-tutkintoihin
valitaan kuolemantapaukset sen perusteella, saadaanko niistä lisätietoa, jolla pystytään estämään
vastaavat haaverit. TOT-tutkintoja on eniten rakennusalalta.
Työtapaturmista johtuvat kuolemat ovat vähentynee rakennusalalla pitkään. Viime vuonna
kuolleiden määrä kuitenkin kasvoi.

Hissin puuttuminen
ohjasi riskinottoon
Rakennustyömailla sattui 8 työpaikkakuolemaa
vuonna 2019. Putoaminen oli syynä 4 tapauksessa.
Yhtä monta jäi putoavien ja kaatuvien kappaleiden
alle.
Työntekijän riskinotto ja henkilönsuojainten
puuttuminen johtivat osaltaan tapaturmiin, mutta
viranomaisten pöyhiessä tapauksia, löytyi rakennushankkeista ongelmia paljon laajemmin.
Eräänä heinäkuun aamuna kokenut timpuri
pyysi nuorta työtoveriaan kuljettamaan itsensä ja
ovipaketin mastonostimella kuudennen kerroksen parvekkeelle, vaikka se oli ohjeiden vastaista.
Yrittäessään ponnistaa lavan kulmalaudan päältä
kaiteen yli parvekkeelle, lauta petti ja timpuri putosi lavan ja seinän väliin jääneestä 49 cm:n raosta
16 metriä maahan.
Tapauksen TOT-tutkinnassa nousi esiin henkilötavarahissin puute, jonka nähtiin ohjanneen
timpuria käyttämään mastolavaa. Vielä jokin aika
sitten monissa rakennusyrityksissä vähennettiin
rakentajien fyysistä kuormitusta työmaahisseillä.
Rakennusliiton tietojen mukaan hissit ovat kui
tenkin vähentyneet merkittävästi. Syynä ovat
kustannukset. Rakentajat kantavat tavarat hissiä
halvemmalla.

Suunnittelussa ja
perehdytyksessä
parantamisen varaa
Sijaisena toiminut kuljettaja kiipesi helmikuisena
aamuna ajoneuvonosturin vaakatasossa olleelle
puomille korjaamaan liitoskohtaa. Työskentely
olisi pitänyt suorittaa turvallisesti maasta käsin
tikkailla. Kuljettajalla ei ollut putoamisvaljaita eikä
kypärää. Etäisyys maasta oli neljä metriä. Mies
putosi nostokoukun päälle ja sai iskun päähänsä.
Hän menehtyi seuraavana päivänä.
TOT-tutkinta näki riskinottamisen yhtenä
tapaturmaan johtaneena tekijänä. Nostopaikan
epätasaisuus saattoi estää tikkaiden käytön. Työn
perehdytyksessä oli kuitenkin käyty läpi turvallisuusmääräykset.
Valjaat olisivat estäneet myös rakennusmiehen
putoamisen omakotitalon peltikatolta ja kattoluukkuja asentaneen rakennusmiehen tippumisen
kerrostalon katolta. Toisessa tapauksessa myös auttamaan rientänyt työtoveri syöksyi maahan.
Omakotityömaalla vapaasti seisova hirsiseinä
kaatui rakennusmiehen päälle, koska sitä ei ollut
tuettu väliaikaisesti. Rakentaja yritti pidätellä
hirsiä, mutta pusertui niiden alle ja kuoli saamiinsa
vammoihin sairaalassa. TOT-tutkinnan mukaan
haaveriin vaikuttivat puutteet asennusryhmän
perehdytyksessä ja koulutuksessa sekä työn turvallisuuden valvonnassa ja asennusohjeiden puuttuminen turvallisesta pystytyksestä.

Sateinen sää, keski-ikä ja
hyvä kokemus yhdistävät
Viime vuonna infra-työmailla sattuneista työpaikkakuolemista ei tehty yhtään TOT-tutkintaa.
Ilman perusteellista tutkintaa syyt eivät selviä
kunnolla.
Lokakuussa kuorma-auto kaatui soramontun
lumisessa mäessä. Koska kuljettajan turvavyö ei
ollut kiinni, hän tippui ulos ja puristui rungon alle.
Rakennusmies menehtyi infra-työmaalla kesäkuussa, kun kauha tippui tuntemattomasta syystä
hänen päälleen.
Rakentamisessa uhrit ovat joskus myös sivullisia. Varsinkin pienemmillä työmailla ulkopuolisten
henkilöiden liikkumista valvotaan huonosti. Viime
kesänä sivullinen kuoli maatilan lietesäiliön rakentamisessa, kun nosturi kaatui tuntemattomasta
syystä hänen päälleen. →
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Työpaikkakuolemia sattuu eniten keski-ikäisille, työssään kokeneille miehille. Niin tapahtui
nytkin. Useimmat työskentelivät rakennusmiehinä. Lisäksi sateinen sää, märkyys ja liukkaus
yhdistivät useita tapauksia.
Onnettomuuksia tapahtui tasaisesti ympäri
vuoden. Turmapaikat heijastavat rakentamisen
alueellista määrää.
Viime vuonna 1 haaveri liittyi ulkomaalaiseen
rakennusyritykseen. Viranomaisten havaintojen
mukaan ulkomaalaisuus ei korostu vakavissa työ
tapaturmissa ja kuolemissa.

Rutinoituminen on vaarallista
– Vakavien tapaturmien suurin syy on niin suunnittelussa kuin toteutuksessa, arvioi Etelä-Suomen
aluehallintoviraston ylitarkastaja Ville Lappalainen, joka on tutkinut monia työpaikkakuolemia.
– Työturvallisuusasiat huomioidaan osassa
suunnitelmista yleispiirteisesti. Esimerkiksi turvavaljaiden kiinnityspisteitä ei aina merkitä konkreettisesti. Jos tulee muutoksia, niitä ei muisteta
tarkistaa.
Vaarallisimmissa töissä työnantajalta vaaditaan
erityisen hyvää riskiarvioinnin osaamista. Jos työtä
ei pysty tekemään turvallisesti, suunnitelmia on
ylitarkastajan mukaan syytä muuttaa, vaikka turvallinen ratkaisu olisi kalliimpi.
– Rutinoituminen on niin ikään vakavien tapaturmien ja kuolemien takana. Kun aiemminkaan
niihin ei ole puututtu, miksi nytkään?
Lisäksi kaivannoissa sattuvien onnettomuuksien suuri määrä huolestuttaa Lappalaista.
– Seinämien tuennassa on yleisesti suuria puutteita, kun vakava työtapaturma sattuu. Reunojen
sortumisista ja putoamisista johtuvat kuolemat
vältettäisiin hyvällä riskiarviolla, suunnittelulla ja
toteutuksella.

Rakentajat kirjoittamaan
oma riskiarvio?
Kiire on Rakennusliiton läntisen toiminta-alueen
päällikön Jouni Ruotsalaisen kokemuksen mukaan
yksi tärkeimmistä syistä, jotka johtavat vakaviin
työtapaturmiin ja kuolemiin. Ruotsalaisen aikana
toiminta-alueella on sattunut useita työpaikka
kuolemia.
– Riski kasvaa, kun ajatellaan, että teenpä vielä
tämän nopeasti, vaikka tehtävä ei kuulu suunniteltuun työhön. Hyvin voidaan tehdä koko päivä varsinaista työtä suojainten kanssa asiaankuuluvasti,
mutta päivän päätteeksi ryhdytään hetken mielijohteesta tekemään ylimääräistä, eikä suojainta
enää muisteta. Kokeneetkin tekijät saattavat silloin
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erehtyä, Ruotsalainen kertoo.
Vaaratilanteita aiheutetaan myös muille, kun
aikaa on vähän ja työtä paljon.
– Sääolosuhteiden vaihtelu vaikuttaa työolosuhteisiin ja työturvallisuuteen paljon. Sitä ei huomioida riittävästi työturvallisuuden suunnittelussa.
Esimerkiksi lämpimällä säällä pitää muistaa juoda,
ettei huimaa. Sateen ja lumen aiheuttamaan liukkauteen on syytä varautua jo suunnitelmassa.
Ruotsalainen pitää hyvänä ExxonMobil Finland Oy:n voiteluainetehtaan työturvallisuuskäytäntöä, jossa työntekijät, myös rakentajat, joutuvat
joka aamu kirjoittamaan riskiarvion sen päivän
työstään.
– Uskon, että se palauttaa turvallisuussäännöt
mieleen ja vähentää riskinottoa. Lisäksi se vaikuttaa työnantajan ja työnjohdon asenteisiin.
Käytäntöä voisi varmasti kokeilla rakennus
alallakin.
Entä kaikki Rakennusliittoon kuuluvat koulutetut ja innostuneet työsuojeluvaltuutetut, löytyykö heille yhtä hyviä kumppaneita työnantajan
taholta laittamaan pisteen työpaikkakuolemille? ¶

RAKENNUSALAN
TYÖTAPATURMAT 2009–2018
• Putoaminen on suurin syy työtapaturmiin,
myös vakaviin. Seuraavana tulevat laitteen
rikkoutuminen ja hallinnan menettäminen,
itsensä kolhiminen ja fyysinen kuormittuminen.
• Sormet vahingoittuvat useimmiten, toiseksi
eniten jalat mukaan lukien polvet.
• Vakavien, yli 30 päivän työkyvyttömyyteen
johtavien työtapaturmien osuus on pysynyt
kymmenen vuotta melko samana, noin 1 300
tapauksessa. Se on 9 prosenttia kaikista
rakennusalan tapaturmista.
• Kaivosten ja kaivantojen osuus oli suurin
vakavien tapaturmien tapahtumapaikkana.
• Alan kaikkien tapaturmien lukumäärä on
vaihdellut viimeisen kymmen vuoden aikana
14 000–15 000:ssa, taajuus on kuitenkin
laskenut.
• Suurin osa tapaturmista sattui uudisrakennus
työmailla ja purkutyömailla.
• Vuokratyössä sattuneiden tapaturmien
määrä on lisääntynyt merkittävästi ja keskit
tynyt nuorille. Se selittyy osaksi alan kasvulla
ja ikärakenteella
• Kuolemaan johtaneita tapaturmia on ollut
muutamia vuodessa. Poikkeuksena vuonna
2019 menehtyi 8.
Lähteet: TVK:n tilastot ja Rakennusalan työtapa
turmat 2009–2018 -julkaisu
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LINNANMÄKI

RAKENNUSLIITON

KESÄPÄIVÄT

Rakennusliitto toivottaa jäsenet perheineen
tervetulleiksi Helsinkiin 12.–14. kesäkuuta
viettämään liiton kesäpäiviä. Perinteeksi
muodostuneilla kesäpäivillä viihdytään
sekä tavataan ympäri Suomen saapuneita
rakentajia. Tapahtumien keskiössä on
Helsinki monipuolisine nähtävyyksineen ja
vierailukohteineen. Mielenkiintoista ohjelmaa
ja tekemistä on luvassa kaiken ikäisille.
Lapsiperheitä saattavat kiinnostaa erityisesti
Linnanmäen ja Korkeasaaren edut.
Kesäpäiväläisille on hankittu Helsinki Card
CITY 24 -kortit, joilla pääsee nauttimaan
ilmaiseksi muun muassa Korkeasaaren,
Linnanmäen ja esimerkiksi Amos Rex
-taidemuseon tarjonnasta. Helsingin sisäinen
julkinen liikenne sekä Hop on, Hop Off -kierto
ajelubussit kuuluvat hintaan. Kortti on
voimassa 24 tuntia aktivointihetkestä eli
ensimmäisestä käytöstä lähtien.
Kesäpäiviä voi viettää myös 22 tunnin
risteilyllä Silja Line Europa -laivalla, joka
matkaa kohti Tallinnaa lauantaina-iltana.

KORKEASAARI

HELSINGISSÄ 12.–14.6.2020

Katso ohjelma, lisätietoa ja
ilmoittautumisohjeet osastokirjeestäsi tai

kesapaivat.rakennusliitto.net

TEKSTI JA KUVA: JUKKA NISSINEN

→ Liiton hommissa

Työympäristöasiantuntija
Tapio Jääskeläinen
Tapsa, mitä teet työksesi?

– Tarjoan työsuojelun asiantuntija-
apua työpaikoille, luottamushenkilöverkostolle ja liiton alueorganisaatiolle.
Viime aikoina työtäni ovat ryydittäneet erilaiset työsuojeluun liittyvät
lainsäädäntöhankkeet. Olen mukana
lainsäädäntötyön kolmikannassa yhtenä työntekijäpuolen edustajana.
Näyttää siltä, että lähiaikoina
muutostyön alle on tulossa rakennusalaa koskevaa säätelyä, kuten rakennustyön ja työterveyskortin asetukset
sekä sosiaalitilojen vähimmäisvaatimukset. Jopa asbestikartoituksen
tekijän pätevyysvaatimuksia saatetaan
päivittää.
Miltä asetusten muutostyö vaikuttaa tällä hetkellä?

torninosturin kaatuminen Vantaalla
vuoden vaihteessa vei hetkeksi kaiken
huomion.
Joskus on hyvä ottaa tekstit ilta
lukemiseksi, jotta asian saa sisäistettyä
ilman ajatuskatkoja.
Voisivatko laki- ja asetustekstit
olla selkeämpiä?

– Minusta lakitekstit pitäisi kirjoittaa
määräävämmiksi. Säätelyssä on paljon
sellaisia sanoja kuin tulisi tai pitäisi.
Ne ovat työntekijän kannalta hankalampia. Esimerkiksi sosiaalitilojen pitäisi olla ”riittävällä etäisyydellä työntekopaikasta” tai käsienpesupaikkoja
ja vessanpyttyjä on oltava ”riittävä
määrä”. Tällaisista epämääräisyyksistä
tulee helposti riitaa.

– Olemme jo odottaneet tätä muutostyötä. Me olemme keränneet luottamushenkilöiltä hyviä havaintoja siitä,
miten rakentamisen työturvallisuutta
voitaisiin parantamaan. Ne ovat käytännöllisiä neuvoja, jotka parantaisivat
nykyistä lainsäädäntöä.

Miten pitkään olet ollut
töissä Rakennusliitossa?

Voiko ammattiliitto vaikuttaa lainsäädäntöön?

Miten aluetoimitsijan työ eroaa työympäristöasiantuntijan työstä?

– Jos saisimme ihan itse tehdä lait ja
asetukset, ne olisivat toimivia. Valitettavasti euro määrää ja työnantaja
sanelee paljon. Olemme kuitenkin
vaikuttaneet esimerkiksi kypärän ja
suojalasien yleistymiseen. Liittona
olemme neuvotelleet suojavaatteiden
pakollisuudesta.
Miten ison osan työajastasi lainsäädännön valmistelu vie?

– Työ vaatii perehtymistä, lukemista ja
tekstiesitysten valmistelua. Työturvallisuudessa on välillä äkillisiä tilanteita,
joihin on reagoitava heti. Esimerkiksi

– Tulin Rakennusliittoon töihin vuo
denvaihteessa 2003–2004 Uudellemaalle aluetoimitsijaksi. Vuonna 2006
siirryin työsuojelusihteeriksi edun
valvontaosastolle.

– Aluetoimitsija sammuttaa erilaisia
tulipaloja kentällä. Työympäristö
asiantuntijana kehitän työsuojelua ja
koulutan luottamushenkilöitä vastaamaan työsuojelun haasteisiin.

Olet myös mukana jäsenistön edunvalvontatyössä?

– Minulle kuuluvat torninosturinkuljettajien tes-asiat. Ne ovat osa talon
rakennusalan tessiä. Ne istuivat hyvin
työympäristöasiantuntijan työnkuvaan, sillä 15 vuotta sitten monet nostureiden ohjaamot olivat luokattoman
huonoja. Niitä ammuttiin kirurgisesti

alas yksitellen. Nostotyöt ovat työmaan vaarallisimpia töitä osaamattomien tekijöiden käsissä, joten työ
turvallisuusasiat ovat automaattisesti
osa työnkuvaa.
Miten pidät huolta työssäjaksamisestasi?

– Työmatkapyöräily on ollut minulle
kova juttu. Matkaa kertyy 10 kilometriä aamuin ja illoin. Vaihdoin juuri
pyörääni uuden takapakan ja ketjut.
Sähköpyöräily on tulevaisuutta! ¶
Liiton hommissa -palstalla
esittelemme erilaisia liiton tehtäviä
niiden ihmisten kautta, jotka näitä
hommia hoitavat.
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TEKSTI: JOHANNA HELLSTEN KUVA: JUKKA NISSINEN

→ Rakentajan terveys

Rakentajat kuntoon

Palkansaajien hyvinvointi ja terveys
ry:n kursseilla pyritään pysyvään
elämäntapojen muutokseen
– PYSYVÄÄN muutokseen -kurssit on

tarkoitettu niille, jotka ovat tyytymättömiä omaan kuntoonsa, jaksamiseensa tai muuten elämäntapoihinsa,
koordinaattori Marjukka Somiska
PHT:sta kertoo.
Rakentajat ovat vielä tähän asti
hakeneet kursseille melko laiskasti,
vaikka varmasti raskasta työtä tekevillä siihen olisi tarvetta.
– Miehiä on hakijoista vain 15 prosenttia, Somiska ihmettelee.
Kurssien tarkoituksena on saada
aikaan pysyviä muutoksia arjessa. Kyseessä ei siis ole kuntoloma tai laihdutusleiri.
– Ohjauksessa on käytössä psykologinen lähestymistapa. Siinä pyritään
pohtimaan omia valintoja ja esteitä
elämäntapojen muutokselle.

Raavas rakentaja
joogaa

Jouni Rantasen ryhti on
suora ja mieli virkeä. PHT:n
kurssilta saa motivaatiota
elämäntaparemonttiin.
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Lavasterakentaja Jouni Rantanen on
osallistunut kahteen kertaan PHT:n
kurssille. Vielä 5 vuotta sitten kurssit
olivat hyvin erilaisia kuin nykyään.
– Se oli täyttä sotaa. Silkkaa suorittamista, tehtiin fyysistä maksimia.
Minulla oli 2. kurssipäivänä reidet niin
kipeät, että en päässyt portaita ylös. Ei
niitä harjoituksia kai olisi ollut pakko
niin kovaa tehdä, mutta minä vedän
aina täysillä, Rantanen kertoo.
Nyt toisella kerralla kurssi oli aika
erilainen. Siihen liittyi mielen valmennusta ja pehmeämpiä urheilulajeja,
kuten pilatesta, kahvakuulatreeniä ja
joogaa. Rantanen on nuoruudessaan
urheillut paljon, pelannut jalkapalloa,
harrastanut ju-jutsua ja painonnostoa.

1. Askel ja PHT ry
• Palkansaajien hyvinvointi ja terveys PHT ry on yleishyödyllinen
terveyden edistämisen järjestö,
joka järjestää veikkausvaroin tuettuja 1. askel -hyvinvointikursseja
aikuisille ja lapsiperheille.
• PHT:n kurssit järjestetään vapaa-
ajalla. Aikuisten kurssi muodostuu 3 jaksosta, joista ensimmäinen
kestää 3 vuorokautta ja 2 muuta
2 vuorok autta. Kyseessä ei ole mikään lepolomailu, vaan kurssien
ideana on tarkastella omia elämäntapoja ja tehdä aktiivisia liikkeitä
niiden muuttamiseksi.

Polven hajottua liikunta jäi ja kunto
oli mitä oli.
– Kun tulin 2. kurssille Imatran
kylpylään, tajusin olevani käytännössä työkyvytön invalidi. En pystynyt
edes menemään kyykkyyn. Joogan ja
syvävenyttelyn avulla siihen saatiin
korjaus, Rantala kertoo.
Kurssien tarkoituksena on saada
aikaan pysyvä elämäntapojen muutos,
mutta se ei ole helppoa.
– Yksi pahimmista terveyteeni
vaikuttavista tekijöistä on tupakointi. Sain tehtyä päätöksen, etten enää
polta sisällä. Ja se on pitänyt.
Entä onko liikunnasta tullut säännöllistä?
– Heti kurssin jälkeen kävin
vesijuoksemassa 4 kertaa viikossa, ja
lisäksi juoksin ja sauvakävelin. Sitten
polvet eivät kestäneetkään vesijuoksua. Arjessa en pysty säännölliseen

• Kurssipaikkoja on ympäri Suomea
ja ne ovat esimerkiksi kylpylöitä tai
urheiluopistoja.
• Kerralla voi hakea kolmelle eri
kurssille. Valinnoissa painotetaan
taloudellisia, sosiaalisia ja terveydellisiä seikkoja, mutta myös hakijan motivaatiolla on painoarvoa.
• Hakuohjeet kursseille:
https://pht.fi/nain-haet/
• Haku aikuisten kurssille:
https://pht.fi/aikuisille/
tayta-hakemus-aikuiset/
• Päätös valinnasta lähetetään vain
myöntävän päätöksen saaneille.

liikuntaan. Se johtuu laiskuudesta.
Rantanen sai kuitenkin kurssilla
henkilökohtaisia jumppaohjeita, miten
polvet pidetään paremmassa kunnossa ja ohjeista on ollut myös iloa. Hän
kannustaakin rakentajia hakemaan
kurssille.
– Sehän on käytännössä ilmaista.
Aamupala, lounas ja päivällinen kuuluvat hintaan. Saa jumpata ja retkeillä.
Porukka on todella hyvä, samoin ohjaajat. Jos ei oikein ymmärrä fiksusta
ruokavaliosta, siihenkin saa reseptejä
ja tietoa, Rantanen kehuu.
Kurssin mielenhuolto lisää motivaatiota, mutta tärkeintä Rantaselle
oli silti liikuntakyvyn paraneminen.
– Minä en ollut pystynyt juoksemaan vuosikausiin. Kun sitten ensimmäisen kerran pääsin vesijuoksemaan
ja polvet nousivat korkealle, oli se fiilis
ihan mahtava, hän kertoo. ¶

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

PYSYVÄÄN
MUUTOKSEEN

1

Mahdollisuus
pysähtyä

Kurssi tarjoaa mahdolli
suuden irtautua arjesta
ja pysähtyä miettimään.
Maisemanvaihdos tekee
hyvää.

2

Vertaistuki

Vertaistuella on mahtava
voima. Vaikka muut osan
ottajat olisivat mistä
tahansa liitosta, ovat
ongelmat usein yhteisiä.
Voi huomata, että vierus
toveri kamppailee ihan
samojen asioiden kanssa.

3

Mielen valmennus

Keskustelujen ja
pohdinnan kautta etsitään
uudenlaisia tapoja
käsitellä omaa toimintaa.

Enite
n
hank jäseniä
k
palk ineet
itaan
!

TEKSTI: SANNA PÖYRY KUVA: ANTTI KIRVES

→ Henkilö

Pelkät numerot
eivät kerro mitään
Tilastokeskuksen erikoistutkija Anna Pärnänen tulkitsee
työkseen työmarkkinoita koskevia tilastotietoja. Mitä ne kertovat
työsuhteiden ja työnteon tapojen muutoksesta maassamme?

–T

ILASTOKESKUKSESSA on kerätty
tietoa työmarkkinoista jo 60 vuotta. Yksityiskohtaista tietoa meillä
on viimeisten 20 vuoden ajalta. Sen
perusteella vakituisessa kokoaikatyössä
käyvien palkansaajien osuus, 65 prosenttia työvoimasta, ei ole muuttunut.
Lopun 35 prosentin sisällä sen
sijaan on tapahtunut muutoksia:
määräaikaisessa työsuhteessa olevien
työntekijöiden määrä on hiipunut, ja
yksinyrittäjyys, freelancer-työskentely
– maatalousyrittäjyyttä lukuun ottamatta – on nostanut päätään.
– Vaikka puhutaan, että pätkätyöt
ovat lisääntyneet, ei työmarkkinoilla
ole tapahtunut rakenteellista muutosta. Itsensä työllistävien määrä on toki
kasvanut, ja kasvu on ollut suurinta
media-, rakennus- ja kuljetusaloilla.

Rakennusalan
yrittäjillä pyyhkii hyvin
Muutama vuosi sitten julkaistussa
artikkelissaan Pärnänen vertaili yrittäjien ja palkansaajien tuloja verotietojen valossa. Siinä missä monilla
aloilla yrittäjien palkkataso jäi selvästi
jälkeen palkansaajista, rakennusalalla
yrittäjillä oli sama – tai jopa parempi
– tulotaso kuin palkansaajilla.
– Arvelen yhdeksi syyksi sitä, että
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alalla ollaan hyvin tietoisia TES-tason
palkasta. Markkinoilla oleva työvoima
tietää, mitä he voivat työstään pyytää.
Pärnäsen mukaan alan tilannetta
selittänee myös se, että rakennusosaamista vaativat työt ovat usein välttämättömiä. Jos vaikkapa katto vuotaa, palkataan ammattimies hätiin viipymättä.
– Lisäksi olemme eläneet hyvän
työllisyystilanteen aikaa, ja rakennusmiehistä on ollut jopa pulaa. Ala on
kuitenkin hyvin suhdanneherkkä: kun
talous kääntyy laskuun, se heijastuu
heti rakentamiseen.
Tilastojen valossa vuosina 2005–
2019 rakennusalalle on tullut 34 000
ihmistä lisää töihin.
– Yrittäjien määrä alalla on kasvanut. Palkansaajiakin on tullut lisää,
mutta yrittäjiä on tullut suhteessa
enemmän. Tämä johtunee siitä, että
alihankintaketjut työmailla ovat lisääntyneet, kun urakkatöitä pilkotaan
yhä enemmän spesifeiksi osa-alueiksi.
Pärnänen huomauttaa, että luvut
eivät silti kerro koko kuvaa alan tämän
päivän tilanteesta:
– Meillä on paljon ulkomaalaistaustaisia työmiehiä. Moni heistä ei ole
rekisteröitynyt Suomeen, joten näistä
ihmisistä emme saa tietoja työvoimatilastoihimme.

Miksi tilastot
sytyttävät?
Pärnänen itse astui työvoimaan jo
varhain silloisessa kotikaupungissaan
Kuopiossa.
– Olin 13-vuotiaana pesulassa kesätöissä. Halusimme kaverin
kanssa rahaa uusiin farkkuihin, joten
kiersimme Puijonkatua ovelta ovelle
kysymässä hommia. Viides ovi tärppäsi, ja saimme pesulapestin kuudeksi
viikoksi.
Seuraavat kesät kuluivat Kuopion
torilla Hanna Partasen kalakukkoja,
lihapiirakoita, munkkeja ja riisipiirakoita myyden. Sieltä tie vei Jyväskylän
yliopistoon, josta Pärnänen väitteli
yhteiskuntatieteiden tohtoriksi organisaatioiden ikäpolitiikoita koskevalla
tutkimuksellaan.
– Tilastot heijastavat aikaansa.
1980-luvun lopulla alettiin kerätä
tietoa osa-aikatyöstä ja 90-luvulla
määräaikaistyöstä. Viime vuosina on
kartoitettu nollasopimuksia ja tarvittaessa työhön kutsuttavia työntekijöitä sekä alustatyöntekijöitä. Työelämän haasteet ovat erilaiset kuin
1950–70-lukujen rakennemuutoksen
ja Ruotsiin muuttoliikkeen aikaan.
Silloin tapetilla oli toimeentulon
niukkuus. ¶

Kuka?
Anna Pärnänen on tilastojen sisältöasiantuntija.
Sisältöasiantuntijan
tehtävä on ymmärtää
työelämän ilmiöitä. Se
on näköalapaikka siihen,
mitä työmarkkinoilla
tapahtuu.
Pärnänen kuuluu
työministeriön kokoamaan riippumattomaan
tutkijar yhmään, jonka
tavoitteena on pohtia
keinoja, joilla työllisyysasteemme saataisiin
nostettua 75 prosenttiin. Tietolähteinä käy
tetään esimerkiksi
työnvälitysrekisteriä
ja väestölle tehtäviä
kyselyitä.

Anna Pärnänen arvelee,
että rakennusalalla ollaan
hyvin tietoisia tessin
määrittämästä palkasta.
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→ Digitalisaatio

TEEMA: NUORET RAKENTAJAT

Tehoa, laatua
ja turvallisuutta
Digitaalisuus rakennustyömailla on jo osa
(joidenkin) työntekijöiden arkea.

Ilmastointiasentaja Riku Parviainen
joutuu usein työskentelemään ahtaissa
ja hankalissa paikoissa. Niissä piirustukset kulkevat paljon kätevämmin
puhelimessa kuin paperilla.
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TEKSTI: JOHANNA HELLSTEN KUVAT: JOHANNA HELLSTEN JA RAMI MARJAMÄKI

T

R-MITTAUKSET tehdään mobiilisti, putkiasentajien, väliseinämiesten ja elementtiasennuksen nokkamiesten käsissä kulkevat tablettitietokoneet ja sähköiset järjestelmät on otettu
käyttöön myös laadunvarmistuksessa esimerkiksi
malliasennusten kuittaamisessa ja sähköisten puutelistojen avulla.
Ilmastointiasentaja Riku Parviainen, Constin alueellinen pääluottamusmies, työskentelee
parhaillaan Scanian rakenteilla olevalla hallilla
Pirkanmaalla.
– Constilla on ollut käytössä projektipankkiohjelma Sokopro, josta löytyy projektien piirustukset, parin vuoden ajan. Tällä työmaalla ei ole
sähköisiä piirustuksia, mutta olen skannannut ne
itse paperisista kännykkääni, Parviainen kertoo.
Parviainen työskentelee ilmastointiasentajien
tapaan usein todella ahtaissa paikoissa.
– Kännykästä piirustuksia on paljon helpompi lukea kuin 3 metriä leveitä piirustuspapereita.
Ulkotöissäkin tämä on parempi, jos sataa vaikka
vettä, hän jatkaa.
Parviainen suosii nimenomaan kännykkää,
sillä se mahtuu kätevästi työvaatteiden taskuun,
jonne tablettitietokone ei välttämättä sovi.
Piirustusten lisäksi kännykässä kulkee myös
tuotevalmistaja Lindabin oma sovellus, Lindab
Vent Tools, jossa on muun muassa kanavalaskuri,
käyrien siirtymä, eristemitoitus, kattokulma sekä
K-arvojen haku ja laskenta.
– Huomasin mainoksen siitä joillain messuilla
ja hain sen sovelluskaupasta. Se on todella kätevä
käytössä, Parviainen kertoo.
Parviaisen mukaan sähköisistä työkaluista
syntyy selvää ajansäästöä sekä itselle että muille.
– Kun joku työmaalla tulee kävellessä vastaan ja kysyy, ”muistatko, miten piirustuksissa oli
tämä asia”, pystyn tarkistamaan sen välittömästi
kännykällä.
Työmaakopissa on myös läppäri, josta ilmastointiasentajat vilkuilevat silloin tällöin myös
rakennusten 3D-kuvia.
– Esimerkiksi alakattokuvia on hyvä katsoa
päätelaitteita asentaessa. Myös erilaiset risteämät
näkyvät paremmin 3D-mallista.

Juokseminen vähenee
Skanskalla on työntekijätason työmaahenkilöstön käsissä noin 100 tablettia. Erilaisten asennus
porukoiden nokkamiehet, torninosturinkuljet

tajat ja alamiehet käyttävät tabletteja piirustusten
tarkastelussa. Lisäksi infrapuolella tietomallia
hyödynnetään kaivinkoneiden koneohjauksessa.
Droonit lentävät työmailla tarkistaen töiden etenemistä ja tehden mittauksia laser-pistepilven avulla.
– Nuorille alkaa olla ihan perusjuttu käyttää
tekniikkaa, joten sitä on helppo ottaa käyttöön,
laadusta ja tuottavuudesta vastaava johtaja Ilkka
Romo Skanskalta sanoo.
Joni Koponen ja Timo Seppänen työskentelevät Skanskan Atrain-työmaalla Helsingin
Kalasatamassa. Koponen on elementtiporukan
nokkamies ja Seppänen tekee väliseinäasennuksia.
Molemmilla on käytössään ipadit.
– Minulle ipad tuli käyttöön vuosi sitten.
Samaan aikaan kaikille skanskalaisille tuli firman
sähköpostit. Olen aina hankkinut kotiin uusimmat digivehkeet, joten käyttöönotto ei ollut vaikeaa, Seppänen kertoo.
Seppäsen mukaan ipad mini on seinähommissa hyvä. Laite menee takataskuun ja käyttäjä
pystyy tutustumaan kohteisiin etukäteen. →

Tabletilta on helppo
katsoa piirustuksia
joko kokonaisuutena
tai lähelle zoomaten.
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Joni Koponen (vas.) ja
Timo Seppänen ovat jo
tottuneita sähköisten
piirustusten syynääjiä.

Työaika jatkuu
kotona
Mitä enemmän työmaat digitalisoituvat, sitä enemmän
työ näyttää seuraavan kotiin
myös rakennustyöntekijää.
Mittamiesten – noiden rakennusalan digitalisaation edelläkävijöiden – työpäivät ovat jo
pitkään venyneet kotikoneella
normaalin työpäivän jälkeen.
Nyt sama kehitys tapahtuu
muissakin töissä.
On helppo ”vähän vilkaista”
suunnitelmia tabletilta tai läppäriltä kotona, kun tietää, että
seuraavana päivänä on kiire ja
työmaalla saa juosta kieli vyön
alla. Se ”vähän vilkaisu” on kuitenkin työtä, josta harvalle
maksetaan. Eihän työnantaja
toki pakota tekemään töitä
vapaa-ajalla, mutta motivoituneelle ja säntilliselle työn
tekijälle voi olla ylivoimaista
olla tekemättä sellaisia asioita,
jotka parantavat ja tehostavat
omaa työtä.
Työmaan ei kuitenkaan
pitäisi jatkua kotona. Rakennustyö on tarpeeksi raskasta
muutenkin, eikä siihen tarvita
lisää kuormitusta.

Nuorille digivehkeiden käyttö on arkipäivää,
mutta kyllä vanhempikin oppii.

– Juokseminen työmaatoimistolle loppui.
Aiemmin oli pohjakuvat mukana paperisina,
mutta kalustekuvia ei välttämättä ollut. Nyt kaikki kulkee mukana ja turha tulostaminen vähenee,
Seppänen kertoo.
Elementtinokan kuvissa on vähän enemmän
mukana; sähköt, lvi, omat seinäkuvat ja raudoituskuvat ovat nähtävissä nopeasti.
– Todellakin toimistolla juokseminen vähenee. Voi katsoa kuvia tabletilta ja varmistaa sitten
puhelimella mestarilta, jos jokin on epäselvää,
Koponen kertoo.
Koponen käyttää myös 3D-mallia silloin
tällöin.
– Silloin se on tärkeää, kun pitää nähdä,
mitä tapahtuu ylimpien kerrosten välillä. Joskus
suunnittelijat suunnittelevat esimerkiksi ylimmän
kerroksen ylityspalkin ulkoseinän alle. Jos siinä
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on jo kerros paikallaan, pitää purkaa, Koponen
naurahtaa.
Hänelle tabletti tuli käyttöön jo 3 vuotta sitten. Hän oli talon ensimmäisiä käyttäjiä työmaatasolla.
– Minulla oli jo sitä aiemmin kotona ipadi,
kun vaihdettiin läppärit siihen. Tässä on nyt käytössä Skanskan omia sovelluksia, jotka ovat aika
yksinkertaisia käyttää, Koponen kertoo.
Seppänen on samaa mieltä.
– Kyllä näitä vanhempikin oppii nopeasti
käyttämään. Kaikki oppii, kun vaan opettelee.
Suunnittelua tehdään nykyään paljon projektin aikana ja suunnitelmat muuttuvat. Sähköisiä
reittejä pitkin työntekijöillä on aina tuoreimmat
tiedot käsissään.
– Aina kun laitteen avaa, suunnitelmissa on
viimeisin päivitys, miehet kertovat. ¶

Digitalisaatio etenee hiljakseen
Peabilla hyödynnetään ohjelmistoyhtiö Congridin ohjelmistoja. Työturvallisuusraportteihin kertyvät työmailla tehdyt, mobiilit TR-mittaukset
teksteinä ja kuvina, ja niistä saadaan koostettua helposti erilaisia
raportteja. Kaikilla Peabin työmailla
tehdään nykyään TR-mittaukset
sähköisesti. Tilanne on muuttunut
huomattavasti 5 vuoden takaisesta.
Congridia käytetään myös laadunvarmistuksessa sekä malliasennuksissa. Myös työmaan päivittäisessä havainnoinnissa käytetään
sähköistä järjestelmää. Jos jokin
kohta esimerkiksi suunnitelmissa ei
toimi, napataan kuva ja se lähetetään kommentin kanssa suunnittelijalle.
– Nuoret ovat innokkaampia
kokeilemaan ja testaamaan uusia
järjestelmiä ja välineitä, mutta kyllä
meillä kokeneemmatkin rakentajat niitä käyttävät, kehitysinsinööri

Katja Torniainen Peab Finlandilta
kertoo.
Digitaalisuus helpottaa joskus
myös asiakkaiden kanssa toimimista. Peabilla on ainakin yksi putkiremonttikohde, jonka kaikista asunnoista otettiin 360-asteiset kuvat
ennen remontin alkua. Näin on selvä
kuva lähtötilanteesta silloin, kun
remontti valmistuu.
YIT:n kanssa käyty keskustelu
palauttaa digihaaveilijan maan pinnalle; rakentamisen kehittämisestä
YIT:llä vastaava Sakari Aaltonen
toteaa, että tässä vaiheessa digitaalisuus näkyy rakennustyöntekijän silmiin lähinnä sähköisenä kulunvalvontana.
Congridin käyttö turvallisuus- ja
laatuhavaintojen tekemiseen on kuitenkin mahdollista kaikille YIT:n työmailla työskenteleville joko QR-koodin tai YIT:n sähköpostiosoitteisiin
sidottujen käyttäjätunnuksen

kautta.
– Congrid on nyt käytössä koko
YIT:ssä vakioituna ratkaisuna, mutta
tässä vaiheessa sen käyttöön on
koulutettu vasta kaikki työnjohtajat.
Joillakin yksittäisillä työmailla työntekijät ovat kuitenkin jo itsenäisesti
omaksuneet muun muassa mobiili
ratkaisut tr-mittauksiin, Aaltonen
kertoo.
Aaltosen mukaan muutos on kuitenkin tulossa.
– On selvää, että keskeinen syy
rakennusalan huonoon tuottavuuteen on siinä, ettei digitalisaatio ole
vielä levinnyt työmaille. Oikea tieto,
oikea-aikaisesti molempiin suuntiin
on tärkeää. Meillä on suunnitelmia,
miten tästä edetään.
Aaltosen mukaan uusi sukupolvi
muuttaa tilannetta luonnostaan.
– He ovat tottuneet käyttämään
erilaisia laitteita kaikilla elämän
osa-alueilla.

Laadun
rakentaja
2020
Kenelle rakentamisen hyvä laatu
on kunnia-asia? Kenen asenteesta
ja ammattitaidosta kannattaa ottaa
oppia? Kuka ansaitsee näkyvän tunnustuksen laadukkaasta työstään?
Ilmoittautuminen 8.4.2020 mennessä
www.rakennusteollisuus.fi/laatuteko-ilmoittautuminen
Lisätietoja
www.rakennusteollisuus.fi/laatuteko
laatuteko@rakennusteollisuus.fi

Kehu kaveriasi tai ilmianna itsesi
Laadun Rakentaja 2020 -kilpailuun
Laadun rakentaja voi olla kunnostautunut laatua parantavilla oivalluksilla, yhteistyökyvyllä, ammattiylpeydellä tai kehittämillään menetelmillä ja työtavoilla.
Laadun rakentaminen ei koostu pelkästään yksittäisistä
teoista, vaan oikean asenteen tulee ohjata työskentelyä jatkuvasti.
Kilpailussa arvostettavia ominaisuuksia ovat niin ikään
työssä osoitettu vastuullisuus ja uudistuminen sekä
sellaisten laatua edistävien menetelmien kehittäminen,
jotka ovat monistettavissa myös muiden käyttöön.

Lähetä ehdokkaasi Laadun Rakentaja 2020 -kisaan
ja liitä mukaan lyhyt, vapaamuotoinen perustelu.
Kilpailuraati valitsee finaaliin kuusi ehdokasta. Kaikista
finalisteista tehdään esittelyartikkelit ja -videot, jotka
julkaistaan kilpailun järjestäjien kanavissa syksyllä 2020.
Rakennustyömaiden työntekijöille ja työnjohdolle
suunnattu kilpailu järjestetään nyt neljännen kerran.
Kilpailu on avoin niin talonrakentajille, infraosaajille
kuin erikoisurakoinninkin taitajille. Aiemmin kilpailu
oli nimellä Rakentamisen laatuteko.
Kilpailun voittaja julkistetaan ja palkitaan 1000 euron
lahjakortilla FinnBuild-messuilla lokakuussa 2020.

→ Työeläke

TEEMA: NUORET RAKENTAJAT

TELA:n erityisasiantuntija
Janne Pelkonen levittää
työeläkkeen ilosanomaa
asiasta kiinnostuneille.

Riittävätkö rahat
eläkkeisiin?
Suomalainen työeläkejärjestelmä
on yllättävän hyvässä kunnossa.
– ELÄKKEET ovat merkittävä osa sosiaa-

livakuutusta ja eläkkeissä sukupolvien
välinen tulonsiirto on voimakasta,
Työeläkevakuuttajat TELA ry:n erityis
asiantuntija Janne Pelkonen toteaa.
Työeläkejärjestelmä perustuu
siihen, että töissä oleva väestö maksaa pitkällä aikavälillä 75 prosenttia
eläkkeistä ja 25 prosenttia maksetaan
eläkerahastoista. Tällä hetkellä rahastoissa on lähes 210 miljardia euroa
eläkevaroja.
– Monilla on harhaluulo, että he
ovat maksaneet oman eläkkeensä.
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Moni eläkeläinen uskoo, että hänellä
oma tili, mistä eläke tulee.
Työntekijät maksoivat vuonna
2018 työeläkemaksuja lähes 6 miljardia
euroa. Työnantajien osuus reilut 15 miljardia euroa. Eläkeläiset saivat 28 miljardia euroa. Käänne rahavirroissa
tapahtui vuonna 2014, jolloin eläkkeitä
maksettiin enemmän kuin rahastoon
tuli työeläkemaksuja.
– Työssäkäyvät ikäluokat kantavat suurimman vastuun eläkkeistä.
Samaan aikaan meillä syntyvyys
laskee. Suomeen pitäisi tehdä väestö

Kiky vaikuttaa
rakentajan
eläkemaksuihin
Vaikka Rakennusliitto ei
tehnyt vuonna 2016 kiky-
tessiä, Sipilän hallituksen
runnoma kilpailukykysopimus vaikuttaa tänäkin
vuonna työeläkemaksuun.
Työntekijöiden eläkemaksut ovat nousseet vuosina
2017–2020 1,2 prosentti
yksikköä. Vastaavasti työn
antajien maksut ovat alen
tuneet samassa suhteessa.
Työntekijän maksu
vuonna 2020 on 7,15 prosenttia alle 53-vuotiailla ja
yli 62-vuotiailla sekä 8,65
prosenttia 53–62-vuotiailla. Työnantajan maksu on
keskimäärin 16,95 prosenttia maksun perusteena olevista palkoista.

TEKSTI: JUKKA NISSINEN KUVAT: KIMMO BRANDT

poliittinen ohjelma, sillä sellaista ei ole
ollut 15 vuoteen.
Suomi seuraa Japanissa jo tapah
tunutta väestökehitystä parin vuosikymmenen viiveellä. Japanissa
aikuisten vaippojen myynti ylitti
vauvanvaippojen myynnin vuonna
2013. Suomessa heti sodan jälkeen syntyneet suuret ikäluokat ovat suhteellisesti suurempia kuin Japanissa, mutta
vanhusten määrä tasaantuu myös
nopeammin.
Pelkosen mukaan väestöohjelmilla
ei parhaassa tapauksessakaan saavuteta nopeita käänteitä. Väestöpolitiikan
tähtäin on jo vuodessa 2050.
– Meillä on korvamerkitty eläkkeitä varten reilut 200 miljardia, vaikka monien mielestä sille rahalle olisi
muutakin käyttöä. Tässä toimittiin
viisaasti vuonna 1962, kun työeläkejärjestelmä luotiin. Muuten järjestelmä olisi vaikea pitää pystyssä ja näin
pystymme pitämään eläkemaksutason
alhaisempana.

SAK mukana
eläkeneuvotteluissa
Viimeksi työeläkejärjestelmään tehtiin muutoksia vuonna 2017. Tätä ennen eläkejärjestelmää remontointiin
merkittävästi vuonna 2005. Pienempiä
uudistuksia tulee vuosittain.
Koska sekä työntekijät että työnantajat osallistuvat eläkkeiden rahoittamiseen, työmarkkinajärjestöillä on
pääsy neuvottelupöytään työeläkejärjestelmää uudistettaessa.
Vaikka eläkejärjestelmä on
vakaa ja toimiva, myös kritiikille on tilaa.
– Riskien jako on yksipuolista. Jos menee huonosti
ja talous ei kehity suotuisasti,
kaikki maksupaineet on kerätty palkansaajille ja nuoremmille
ikäpolville. Me eläkeläiset olemme täysin suojassa, taloustieteen
emeritusprofessori Sixten Korkman
arvosteli eläkeuudistusta Ylen haastattelussa vuonna 2017. ¶

55-vuotias rakentaja,
syntynyt vuonna 1965

25-vuotias rakentaja,
syntynyt vuonna 1995

alin vanhuuseläkeikä
65 vuotta 2 kuukautta

alin vanhuuseläkeikä
67 vuotta 10 kuukautta

eläkkeen suuruus
nykyrahassa on 2001
euroa kuukaudessa

eläkkeen ostovoima
samalla tasolla

Elinaikakerroin nostaa jokaisen ikäluokan eläkeikää elin
ajanodotteen nousun mukaisesti. Lopullinen elinaikakerroin
määritellään kullekin ikäluokalle 62 vuoden iässä.

Vanhuuseläke
=
työeläke
+
kansaneläke

Suomen eläkejärjestelmä
pärjää kansainvälisissä
vertailuissa
Kansainvälisissä vertailuissa Suomen
eläkejärjestelmää pidetään luotettavana ja läpinäkyvänä. Suomi sijoittui
viime vuonna neljänneksi Mercerin eläkevertailussa. Indeksivertailun mukaan
parhaat eläkejärjestelmät ovat tällä
hetkellä Hollannissa ja Tanskassa. Suomen sijoitus laski vuodesta 2018 yhden
sijan Australian noustessa kolmanneksi.
Mercer-indeksin tekijöiden suomalaista eläkejärjestelmässä on korjattavaa muun muassa minimieläkkeiden
tasossa, työeläkkeiden rahastoinnissa
ja ikääntyneiden työllisyysasteen nostamisessa.
Pelkän eläkevertailun lisäksi Melbourne Mercer -tutkimus nostaa vuosittain esille eläkkeitä sivuavia teemoja.
Tällä kertaa tutkijat olivat vertailleet
kotitalouksien velkaantumista ja eläkejärjestelmien rahastointiastetta. Niissä
maissa, jossa eläkerahastoja oli jo kerrytetty, kotit aloudet uskalsivat ottaa
enemmän velkaa. Suomi sijoittui tässä
vertailussa maajoukon puoliväliin.
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→ Koulutus

TEEMA: NUORET RAKENTAJAT

Tapio Virolainen (vas.) ohjasi
Niko-Juhani Pitkäsen harjoittelua
niin hyvin, että Pitkänen sai työ
paikan samasta firmasta.

Harjoittelijasta tulee
ammattilainen ohjaamalla
Työnohjaajakoulutukselle on kova kysyntä. Turun kurssilla
50 rakentamisen ammattilaista tutustui ohjaustyön teoriaan.

R

AKENNUSALALLA pelätään työvoimapulaa. Samaan aikaan
opetusta on siirretty koululuokista työmaille. Turussa työpaikkaohjaajien koulutustilaisuudessa annettiin
eväitä harjoittelijoiden ohjaamiseen
työmaalla.
– Sinä olet esimerkki nuorelle
rakentajalle. Hän imee kaiken tiedon
ja näkemyksesi, Kiljavan opiston koulutuspäällikkö Antero Ahonen muistutti työpaikkaohjaajan vastuusta.
Ahosesta leivottiin muottitimpuri
24

Äänekosken paperitehtaan rakennustyömaalla 1980-luvun lopulla.
– Ensimmäisenä työpäivänä
mestari viittasi isolla työmaalla kaukaisuuteen: ”Mene tuon Männistön
Reiskan matkaan”. Reiskalla oli päällä
punainen teddykarvainen metsurin
välitakki. Päässä oli pelkästään lampaanvillainen kypärämyssy. Jumankauta mille se mies haisi: moottori
sahan katkulle, purulle, hielle ja ehkä
vähän vanhalle viinalle. Ajattelin, että
tuo on kyllä oikea Mies!

Tärkein tunne Ahoselle oli se, että
Reiska otti mukaansa joka paikkaan:
kahvitauolle, työnjohtajan kopille ja
muun työporukan joukkoon. Esitteli
mestarit, työsuojeluvaltuutetun ja
luottamusmiehen.
– Ensimmäisen tilin jälkeen meitä
oli 2 samannäköistä timpuria. Ostin
metsurintakin ja moottorisahan.
Ahosen mukaan käytännössä kaik
ki työntekijät ohjaavat työpaikalla uutta
tulokasta. Vastuu onnistuneesta harjoittelusta kuuluu koko työyhteisölle.

TEKSTI JA KUVAT: JUKKA NISSINEN

Harjoittelijalle annettava
sopivasti vastuuta
Forssalainen tasoitemies ja maalari
Niko-Juhani Pitkänen oli 4 vuotta
sitten työharjoittelussa Tasoite ja
Maalaus Virolainen Oy:ssä. Pitkäsellä
on kokemusta kolmenlaisista työn
ohjaajista.
– Tapio Virolainen oli paras
ohjaaja. Toisen ääripään ohjaaja ei
onnistunut ohjaamisessa ollenkaan.
Hän vain kiukutteli ja jätti minut
yksin tekemään töitä. Työn jälkeen
hän ei ollut koskaan tyytyväinen,
Pitkänen vertaa.
Kolmas ohjaaja oli mukava ja avulias, mutta liiallisella holhoamisella
esti harjoittelijan oman työnteon ja
oppimisen.
– Olin enemmänkin apumiehenä.
Se ei kehitä osaamista. Kehittyminen
tapahtuu haasteiden kautta.
Maalarimestari Virolaisen ohjauksessa oli sopiva sekoitus neuvomista ja
harjoittelijan omaa yrittämistä.
– Teimme töitä työparina. Tein
ensin itse. Jos työ ei mennyt kohdilleen, Tapio näytti kuinka hän tekisi
sen itse. Kirjoista näitä töitä ei opi,
vaan tekemällä.
Virolainen arvosteli Pitkäsen
näyttötyöt, vaikka hän ei ollutkaan
virallinen ohjaaja.
– En antanut ihan puhtaita papereita näytöistä, Virolainen kertoo.
Arvioinnit olivat hyvin perusteltuja: mitä hyvää suorituksessa oli ja
mitä pitäisi vielä kehittää.

TYÖPAIKKA
OHJAAJA

Työnohjaajakoulutuksen toinen
vetäjä Antero Ahonen jakaa porukkaa
ryhmätöihin.

Virolaisen mielestä työharjoittelu
järjestelmän iso ongelma on se, että
työnohjaaja on viimeinen, jolle kerrotaan harjoittelijan tulosta työmaalle.
Harjoittelusopimus tehdään oppilaitoksen ja yrityksen välillä.
– Ohjaaja joutuu ohjaamaan
hänelle aivan tuntematonta harjoittelijaa, Virolainen toteaa.
Pitkäsen mukaan harjoittelija
saattaa joutua hyppäämään työmaalla
liian suuriin saappaisiin.
– Vaikka lain mukaan opiskelija
ei saisi korvata työntekijää, kiireen

Työpaikkaohjaaja on työnantajan nimeämä henkilö, joka ohjaa
opiskelijan työssäoppimista
työpaikalla. Työpaikkaohjaajan on oltava kokenut ammattilainen. Hän tekee yhteistyötä
ohjaavan opettajan kanssa.
Työpaikkaohjaaja voi osallistua
opiskelijan arviointiin ja näyttökokeiden järjestämiseen.
Työpaikkaohjaaja tutustuttaa opiskelijan alan työtehtäviin, työpaikkaan ja työelämän pelisääntöihin. Harjoittelija
työskentelee yleensä ohjaajan kanssa työparina, jolloin
ohjaaja opastaa ja valvoo työtä.
Työpaikkaohjaaja vastaa opiskelijan työturvallisuudesta.

takia harjoittelija joutuu siihen tilan
teeseen.
Turun työpaikkaohjaajien koulutustilaisuus oli hetkessä täynnä.
Rakennusliiton läntisen toiminta-alueen päällikkö Jouni Ruotsalainen ihmettelee työnantajien nihkeyttä ohjaajakoulutusta kohtaan.
– Työnantajat eivät päästä työaikana ohjaajakoulutukseen. Tarvetta koulutukselle on, sillä tällekin
kurssille on 70 hakijaa ympäri läntistä toiminta-aluetta. He olivat valmiita opiskelemaan vapaa-ajallaan. ¶
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→ Työnvälitys

TEEMA: NUORET RAKENTAJAT

Talonrakennusalan rekrytointipäivä keräsi suurimman opiskelijajoukon liiton Uudenmaan aluetoimistoon.

Leevi Lindholm pääsi heti seuraavana
maanantaina työharjoitteluun.

Töitä tarjolla!
500 opiskelijaa haki harjoittelupaikkoja ja tutustui yrityksiin Rakennusliiton rekrytointipäivillä.
TEKSTI JA KUVAT: JUKKA NISSINEN

R

AKENNUSLIITON rekrytointipäivät
järjestettiin jo toista kertaa 4.–6.
helmikuuta. Tapahtuman tärkein
anti oli tutustuttaa opiskelijat rakennusalan työpaikkoihin.
– Eräs opiskelija tuli minulta kysymään neuvoa, miten päästä tiettyyn yritykseen töihin, rekrytointipäivien vetäjä,
oppilaitostiedottaja Anniina Kangas
kertoo.
– Vastasin, että sinulla on nyt hyvät
mahdollisuudet, sillä yrityksen toimitusjohtaja on paikalla. Opiskelija kysyi silmät
suurina, että onko tuo tosiaan toimitus
johtaja?
Kankaan mukaan tapahtuma mata
loittaa kynnystä ottaa yhteyttä yrityksiin myös rekrytointipäivien jälkeen.
Rekrytointipäivillä oli oma teemapäivä talorakennukselle, pintakäsittelylle ja talotekniikalle. Reilut 20 yritystä
esitteli toimintaansa 500 opiskelijalle.
Rakennusliitto tarjosi heille kalasoppaa,
jotta kaikki jaksoivat kiertää 7–10 esit
telyrastia lävitse.
Kankaan mukaan liiton rekrytointi
päivät toimivat paremmin kuin erilaiset isot rekrymessut tai vastaavat työtoritapahtumat. Ohjattu kiertokäynti
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eri yritysten esittelyihin välittää tietoa
tarkemmin kuin yleinen haahuilu Messukeskuksessa.
– Yritysten työntekijöiden oma am
mattiylpeys välittyy ja tarttuu paremmin meidän järjestämässä tapahtumassa. Opiskelijastakin alkaa tuntua, että
hän opiskelee juuri oikealle alalle, Kangas
sanoo.
– Yritysten edustajat eivät kuitenkaan kaunistelleet todellisuutta. Opiskelijoille kerrottiin, että rakentaminen on
rankkaa duunia.

Työt oppii tekemällä
Caverionin huoltopäällikkö Veli-Matti
Ilmolahden mukaan harjoittelijalla pitää
olla asenne kohdallaan. Osaaminen karttuu sitten ajan myötä.
– Kannattaa olla aktiivinen. Meillä on
aina joku, joka ohjaa ja neuvoo opiskelijaa.
Osaamistasoaan ei kannata jännittää.
Rekrytointipäivien kävijämäärä kasvoi viime vuodesta jonkin verran ja oppilaitosten opettajat olivat tällä kertaa
aktiivisemmin mukana opiskelijaryhmien
kierrättämisessä yritysrastien välillä.
– Järjestämme samanlaisen tilaisuu-

– Ensi vuonna kutsumme työttömät työnhakijat rekrypäiville, Anniina Kangas lupaa.

den myös ensi vuonna. Tarkoituksena
on, että markkinoimme tilaisuutta myös
Rakennusliittoon kuuluville työttömille
työnhakijoille, Kangas kertoo.
Espoon Leppävaarassa talotekniikkaa opiskelevalla Leevi Lindholmilla
rekrytointipäivät onnistuivat täydellisesti.
– Hain harjoittelupaikkaa Cerviltä.
Aloitan siellä maanantaina 2–3 kuukauden harjoittelujakson. Jos hyvin käy,
töitä voi olla pidemmäksikin aikaa, toisen vuosikurssin opiskelija Lindholm
kertoo.
Toinen mielenkiintoinen työtarjous
tuli Boltilta, joka haki tulityövahteja.
Harjoittelupaikan lisäksi Lindholm piti
tärkeänä sitä, että useampi yritys tuli
tilaisuudessa tutuksi. Yritysinfoa olisi
voinut olla enemmänkin.
– Yritykset olisivat voineet kertoa
toiminnastaan laajemmin. Nyt esittelyissä jäi pitkiä hiljaisia hetkiä. ¶
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→ Raksanuoret

TEEMA: NUORET RAKENTAJAT

Raksanuorten toiminnassa on aina ollut
mukana asiaohjelman lisäksi erilaista
hauskaa yhteistä tekemistä.

Raksanuorten toiminta
ei ole pelkkää viihdettä
TEKSTI: SAIJA KUIVALAINEN KUVAT: JOHANNA HELLSTEN JA JUKKA NISSINEN

R

AKSANUORTEN tapahtumissa on

monenmoista tekemistä. Kaiken
juhlinnan ja hauskanpidon
lomassa keskitytään asiaankin. Jokaisessa Raksanuorten tapahtumassa on
asiaohjelmaa, joka vaihtelee vapaamuotoisesta liiton työntekijän pitämästä keskustelusta aina nuorisokursseihin, jotka ovat koulutuspohjaisia.
Pyrkimys on pitää asiaohjelma
ajankohtaisena tai yleishyödyllisenä
asiana. Myös jäsenistö on tätä toi
vonut.

Vapaamuotoista vai
koulutusta?
Nuorten rakentajien keskuudessa on
tullut suosituksi se, että joku Rakennusliiton työntekijöistä on tapahtumassa mukana. Kun liiton työntekijä
on osan aikaa tapahtumassa paikalla,
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on jokaisen helppo käydä juttelemassa
ja kyselemässä esimerkiksi palkkausasioista, kiistatilanteista tai työtilanne
tietoja.
Loppuillasta päästään sitten
asiaan ja pidetään ajankohtais-infoa
ennen vapaa-ajan viettoa. Välillä on
helpompi saada yhteys ihmisiin, kun
pitää asian vapaamuotoisena ja ren
tona jutusteluna.
Tällä hetkellä kaivattuja infoja
olisivat veroasiat – ottaen huomioon
kuinka vaikeata tämä nykyinen tapa
on monelle – kun jokaisen täytyy
täyttää ja lähettää omat verotietonsa
verottajalle. Tämä on mahdollistanut
sen, että monella ihmisellä on saattanut jäädä rahaa saamatta verottajalta.
Kaikki eivät myöskään tiedä, mitä
kaikkea voi laittaa verovähennyksiin.
Yhtenä hyvänä asiana voidaan
nähdä juuri käynnistynyt tes-kierros.

Nuoria kiinnostaa tietää, missä
mennään ja varmasti monet haluavat
tietää myös tavoitteet, joita lähdemme
hakemaan tällä kertaa. Nämä ovat
sellaisia asioita, jotka vetävät porukkaa
puoleensa.

Monenlaisia
koulutusideoita
Paljon on tullut ehdotuksia, mitä
koulutuksia voisimme pitää nuorille
ja miksi ei vähän vanhemmillekin.
Ehdotuksia on tullut aktiiveille järjestettävästä työoikeuskurssista lähtien
aina Rakennusliiton historia -kurssiin
asti. Toiveita on tullut paljon erilaisista työelämän tieto- ja taitokursseista,
joita pidettäisiin viikonloppuisin.
Tämä mahdollistaisi suuremman
osallistujien määrän, sillä arkipäivinä
järjestettäville kursseille eivät pääse
osallistumaan kuin luottamusmiehet
ja työsuojeluvaltuutetut.
Itse voin sanoa, että paras koulutus, jossa olen ollut, oli vaikuttamisen
kurssi ennen liittokokousta. Kokoonnuimme Serenassa Espoossa, ja siellä
meitä kouluttivat Eero Honka, Johanna Elonen ja Jari Renlund.
Kurssi tarjosi paljon mielenkiintoisia asioita, joita voimme käyttää
hyödyksi vaalikampanjoinnissa sekä
pientä nippelitietoa, jota voi käyttää apuna lähtiessään ehdolle liitto
kokoukseen tai hakiessaan luottamusmieheksi tai työsuojeluvaltuutetuksi. ¶

→ Talous

Elina Pylkkänen,
johtaja,
Palkansaajien
tutkimuslaitos

Euroopan mestari rakentamisessa

E

UROOPAN komissio julkaisi helmikuun lopussa

talouspolitiikan EU-ohjausjakson puitteissa
nk. maaraportin, jossa tarkastellaan Suomen
talouden tilaa ja tulevaisuuden näkymiä. Komissio
antaa euroalueen maille talouspolitikkaa koskevat
suositukset myöhemmin keväällä.

SUOMEN talouden suhdannehuippu on jo takana-

päin, vaikka talous jatkaa edelleen kasvuaan. Talouden tulevaa kasvupotentiaalia kuitenkin kutistaa se,
että tuotannolliset investoinnit koneisiin ja laitteisiin sekä tutkimukseen ja kehitykseen ovat selvästi
alle EU-maiden keskiarvon. Eli juuri ne investointi
ryhmät, jotka lisäävät tuotantopotentiaalia ja
tuottavuuden kasvua pidemmällä aikavälillä. Tämä
on tärkeää siksi, että tuottavuuden kasvu on ollut
vaurastumisemme lähde kautta aikain. Matala investointiaste hidastaa talouden kokonaistuottavuuden kasvua ja antaa meille tuotantoa vähemmän, eli
hidastaa elintasomme kasvua.

MUTTA SE, millä Suomi voi briljeerata ovat raken-

nusinvestoinnit. Suomen investointiaste on Euroopan huippua rakentamisessa. Vuotuiselta arvoltaan
jopa 15 prosenttia maamme bruttokansantuotteesta.
Ruotsikin häviää meille näyttävästi tässä lajissa.
Asuntorakentamisen osuus on noin puolet koko
rakentamisen volyymista, ja vaikkei sitä suoraan
luokitellakaan nk. tuotannolliseksi investoinniksi, on sillä kuitenkin äärettömän tärkeä välillinen
vaikutus talouden kasvuun, nimenomaan työllisyyden ja työvoiman saatavuuden kannalta. Asuntorakentaminen edistää tärkeimmän tuotannon

tekijän eli työvoiman hyödyntämistä tuotannossa.
Se mahdollistaa ja helpottaa työvoiman alueellista
liikkuvuutta, mikä on yksi keskeisimmistä pullonkauloista työllisyyden ja talouden kasvun kannalta
tällä hetkellä.
EI SIIS mikään ihme, että Euroopan komission asian-

tuntijat kehuivat ja nostivat suomalaisen asuntopolitiikan sekä asuntotuotannon Euroopan mallimaaksi. Asiantuntijat ihailivat sitä päämäärätietoisuutta,
jolla olemme poistaneet asunnottomuuden yhteiskunnastamme ja ratkaisemme kaupungistumisen aiheuttamia infrastruktuurikapeikkoja jo ennen kuin
asuntopulasta tulee talouskasvun tulppa!

VAIKKA asiat näyttäytyvät mahdollisesti liiankin

hyvässä valossa komission suuntaan, voidaan aivan
vilpittömästi todeta, että rakentaminen on talouskasvun keskeinen kulmakivi. Ilman rakentamista
taloudessa ei mikään muukaan elinkeino voi kasvaa
ja uudistua. Siirryttäessä yhä voimakkaammin jälkiteolliseen yhteiskuntaan, rakentamisesta tuleekin
entistä tärkeämpi tuki elinkeinorakenteen murrokselle. Koko joukko palvelusektorin eri toimialoja on
palveluja tarjotessaan täysin riippuvaisia uusista ja
kunnostetuista rakennuksista, joihin nykytekniikka
mahdollistaa uudenlaista eri tavoin ihmisten hyvinvointia edistävää toimintaa.

ULKONA sateen piiskatessa tuulen voimistamana, ei

voi olla kuin mitä tyytyväisin suomalaiseen rakentamistaitoon. Kiitokset omasta ja EU-komission
puolesta! ¶
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KOONNUT JOHANNA HELLSTEN JA JUKKA NISSINEN

→ Laki ja oikeus

Työsuhteen perusteeton päättäminen
Tauno (nimi muutettu) oli sopinut
26.7.2017 (aika muutettu) suullisesti,
että hän aloittaa seuraavana päivänä
työt yhtiön palveluksessa. Tauno oli
töissä, kun hän sai iltapäivällä tiedon
1.–4.8 eri paikkakunnalla järjestettävästä asbestikurssista, johon hänen
olisi tullut osallistua. Tauno meni
seuraavana aamuna 28.7. keskustelemaan kirjallisen työsopimuksen solmimisesta ja pakottavasta esteestään
osallistua kurssille.
Työnantaja purki ennen kirjallisen
sopimuksen solmimista työsopimuksen päättymään heti, koska Taunolla
oli este kurssille osallistumiseen.
Taunolla oli noin kuukausi aiemmin
varattu aika lastenvalvojalle työajan
ulkopuolelle lasten tapaamissopimuksen solmimiseksi 3.8.
Tauno oli tehnyt aiemmin työnantajan palveluksessa telinetöitä,
mutta oli kiinnostunut myös asbestitöistä. Hän oli halukas osallistumaan
asbestikurssille, mutta em. syystä ei
tällä varoitusajalla voinut osallistua
kyseiselle kurssille. Osapuolilla oli riitaa siitä, oliko kurssille osallistuminen
ollut edellytys työsuhteelle ja milloin
kurssin ajankohta oli ilmoitettu.
Vastauksessaan käräjäoikeudelle
työnantaja myös kiisti päättäneensä
työsuhdetta. Työnantajan näkemyksen mukaan sillä olisi kuitenkin ollut
oikeus päättää työsuhde.
Tauno oli soittanut yhtiön luottamusmiehelle, kun oli saanut tiedon
asbestikurssista. Luottamusmies
oli myös käynyt keskustelemassa
heti työsuhteen päättämisen jälkeen työnantajan edustajan kanssa.
Luottamusmiehen muistiinpanoihin
perustuvalla todistajalausunnolla
ja tuoreeltaan tapahtumien kulusta
asiassa lähettämillä sähköposteilla
Rakennusliiton aluetoimitsijalle oli
merkitystä arvioitaessa sitä, oliko
työnantaja purkanut työsopimuksen
tai vähintään käsittänyt Taunon ymmärtäneen asian näin.
Käräjäoikeus katsoi työnantajan
purkaneen työsuhteen ja arvioi tämän
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jälkeen, ettei työnantaja ollut näyttänyt, että työsuhdetta solmittaessa olisi
edellytetty asbestikurssin käymistä
juuri elokuussa ja vaikka olisikin, niin
työnantaja ei ollut pystynyt selvittämään, miksi tämä olisi ollut olennainen velvoite, koska Tauno oli palkattu
myös muihin töihin, joita olisi ollut
tarjolla. Työantajalla ei ollut purkuperustetta ja näin ollen se tuomittiin
suorittamaan Taunolle työsopimuksen
perusteettomasta päättämisestä 4 kuukauden palkkaa vastaavan määrän n.
10 000 euroa, korvauksena saamatta
jääneenä irtisanomisajan palkkana n.
1 300 euroa ja lisäksi, koska työnantaja
oli maksanut myöhässä myös päivän

palkan, velvoitettiin työnantaja vielä
suorittamaan n. 600 euron odotusajan
palkkaa korkoineen.

Työsopimuslain 8 luvun 1 §:n 1 momentin
mukaan työnantaja saa purkaa työsopimuksen noudatettavasta irtisanomisajasta
tai työsopimuksen kestosta riippumatta
päättyväksi heti vain erittäin painavasta
syystä. Tällaisena syynä voidaan pitää
työntekijän työsopimuksesta johtuvien tai
laista johtuvien, työsuhteessa olennaisesti
vaikuttavien velvoitteiden niin vakavaa
rikkomista tai laiminlyöntiä, että työnantajalta ei voida kohtuudella edellyttää
sopimussuhteen jatkamista edes irtisanomisajan pituista aikaa.

→ Laki ja oikeus

Alipalkkauksen
kriminalisointi
saattaa edetä
RAKENNUSLIITON vastaava lakimies Jyrki Ojanen pohti
hallitusohjelmaan kirjattua mainintaa törkeän ja tahallisen alipalkkauksen kriminalisoinnista liiton luottamushenkilöiden täydennyskurssilla Jyväskylässä helmi
kuussa.
– Alipalkkauksen kohdalla en näe sellaista perustus
laillista estettä, etteikö eduskunnan yksinkertaisella
enemmistöllä voisi sitä säätää. Alipalkkauksen kriminalisointi pitäisi nimenomaan säätää lailla. Sitä ei voi tehdä
tesseillä, Ojanen sanoo.
Alipalkkauksen kriminalisoinnin vastustajat kuitenkin keksivät monenlaisia syitä sille, miksi kriminalisointi
ei ole helppoa.
– Kyseenalaistetaan se, suojellaanko asiaa, jota
on suojeltava. Onko se, että ihminen saa laillista, tessin
mukaista palkkaa asia, jota pitää käsitellä rikosoikeu
dellisesti vai onko se siviilioikeuden asia? Ojanen kertoo.
Ojanen ei näe tämän kysymyksen osalta ongelmaa.
– Onhan ympäristön turmeleminenkin rikoslaissa,
vaikka sille ei ole selkeitä määrityksiä. Yritysten välinen
kilpailulainsäädäntö perustuu siihen, että kaikki pelaavat samoilla säännöillä, samoin tuloverotus.
Toiseksi vastustajat ovat kyseenalaistaneet sen,
kuinka suurta osaa työvoimasta alipalkkaus koskee.
– Alipalkkaus ei toki ole ongelma julkisella puolella ja
esimerkiksi lääkäreillä. Kun puhutaan alipalkkauksesta,
puhutaan kokon maan työmarkkinoista, ei vain rakennusalan lähetettyjen työntekijöiden palkasta.
Kolmantena kriminalisaatioon suhtautumiseen vaikuttaa punninta hyödyistä ja haitoista.
– Itse näen ainoaksi mahdolliseksi haitaksi vain sen,
että palkkauksen valvontaan pitäisi palkata hiukan
lisää työvoimaa.

EU:ssa keskustellaan
samoista asioista
Tällä hetkellä EU:ssa käydään keskustelua siitä, miten
hankalaa eri maiden työehtosopimusjärjestelmiä on tulkita, kun siirtyy toiseen maahan töihin. Pitäisi olla yksinkertainen tapa nähdä, miten palkkaus eri maissa toimii.
Ojanen uskoo, että suomalaiset työntekijä- ja työn
antajaliitot pystyisivät muodostamaan nopeasti tau
lukon, josta voisi nähdä, paljonko palkkaa eri aloilla pitää
minimissään maksaa.
– Me olemme tehneet toimivan esityksen yhdessä
50 asiantuntijan kanssa jo 2010-luvun alussa. Kaikki
olisi valmiina. Asialle tarvitaan myötätuulta ja hyvää
pöhinää, että asetus liikkuisi eteenpäin. ¶

Alipalkkaus kuriin ja työntekijälle, se mikä hänelle kuuluu.

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
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LÄHETÄ LASKELMA
TYÖNANTAJALLE
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HELPPOA
TYÖNANTAJALLE

WWW.PALKKAUS.FI

TEKSTI JA KUVAT: ESA TUOMINEN

→ Henkilö

Timo Hassisen
toimenkuvaan
kuuluu sisäseinien
rakentaminen.

Yli 200

omakotitalon mies
Timo Hassinen viimeistelee Kastellin
omakotitaloja sananmukaisesti urakalla.
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E

NSIN Timo Hassinen pystytti Kastellin

omakotitalojen runkoja. Nyt hän työs
kentelee sisäkirvesmiehenä ja viimeis
telee talot luovutuskuntoon.
Pystytyksen hoitavat nykyään alihank
kijat.
– Vaikka miten laskisi, niin kyllä niitä
täytyy yli 200 olla, Hassinen vastaa kun
häneltä kysyy, monessako omakotitalossa
hänen työnsä jälki näkyy.
Hassisen kaltaiset kirvesmiehet alkavat
olla lajinsa viimeisiä. Vielä vähän aikaa sitten
Kastellilla oli Tampereen seudulla 5 kirves
miestä. Nyt ei ole enää kuin 2.
– Työt ovat menneet alihankkijoille.
Minä tässä vielä sinnittelen.

Samassa firmassa
yli 20 vuotta
Nokialainen Timo Hassinen villoittaa raken
teilla olevan omakotitalon väliseiniä. Ollaan
Ylöjärvellä hieman syrjäisellä alueella. Ta
lossa on jo lämmitys päällä, joten sisällä
saa työskennellä miellyttävässä lämmössä,
vaikka ulkona elohopea onkin laskenut mii
nusasteille.
– Kun tulin firmaan, pystytimme oma
kotitalojen runkoja työparin kanssa kahdes
taan. Nykyään teen viimeistelytyöt yksin.
Eipä tule ainakaan riitaa työkaverin kanssa,
kun yksin tekee, Hassinen naurahtaa.
Kun Hassinen aloitti Kastellissa, oli
nuoren kirvesmiehen tehtävänä pystyttää
runko esikatkotusta eli niin sanotuista pre
cut-puista.
– Parhaimmillaan runko oli pystyssä
yhdessä päivässä, jos kohde oli yksinkertai
nen. Mutta jos oli kaksikerroksinen talo,
erkkereitä ja kottaraisia, saattoi mennä viik
kokin. Joskus puut menivät väärin ja sitten
ei auttanut kuin purkaa. Jos joku väittää,
että pystytti runkoja aina oikein heti ensi
kerralla, se kyllä valehtelee!
Aluksi Hassinen pystytti runkoja koke
neemman kirvesmiehen ohjauksessa. Vuo
den parin päästä hän oli oppinut homman jo
niin, että tiesi, miten runko kootaan.
– Kyllä molempien rungon kokoajien täy
tyy ymmärtää, miten työ tehdään. Jos toinen
on vain ”kiinnipitäjä”, ei siitä tule mitään.

HALUAISITKO
SINÄKIN
VAIKUTTAA?
Oletko aktiivinen,
yhteiskunnallisista asioista
kiinnostunut ja etenemishaluinen
tyyppi?
Hae Rakennusliiton suosittuun
vaikuttajakoulutukseen
18.3. mennessä:
koulutus@rakennusliitto.fi
Kerro samalla, kuka olet, miksi
haluat vaikuttajaksi ja mitä teemoja
haluaisit kehittää?
Koulutus kestää vuoden ja opiskelu
tapahtuu lähijaksoilla sekä
verkossa. Koulutuksessa käsitellään
yhteiskunnallisia ja rakentamiseen
liittyviä ilmiöitä. Sen tavoitteena on
vahvistaa taitoja ja uudistaa liiton
edunvalvonnallista otetta.
Lisätietoja koulutuspäällikkö Juhani
Lohikoskelta
puh. 050 366 1171
#RLkoulutus
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Omakotitalon tekeminen muuttovalmiiksi
kestää noin 8 kuukautta.

Timo Hassisen työt yhdellä
omakotityömaalla kestävät
lyhyimmillään puolitoista,
pisimmillään neljä kuukautta.

KASTELLI
• Perustettu vuonna 1989.
• Osa Harjavalta-konsernia, sisaryritykset
Puustelli Group ja rakennusliike Lapti Group
• Omakotitalopaketteja, parit aloja, rivitaloja.
• Henkilökuntaa noin 160.
• Liikevaihto vuonna 2019 noin 87 milj. euroa.
• Liikevoitto vuonna 2018 noin 3 milj. euroa.
• Talopakettien markkinajohtaja vuodesta
1994.
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Nykyään elementeistä
Puolenkymmentä vuotta sitten Kastellin
omakotitalojen pystytys muuttui niin, että
alihankkijat hoitavat rungon ja elementit
paikalleen. Kun tämä työ on tehty, tulee
sisäkirvesmies Hassisen vuoro.
– Lattianvalusta ylöspäin, väliseinä
rungot, levytykset, eristykset, välikatto...
Lyhyesti sanoen sisäkirvestyöt. Viimeiste
len talon myös ulkopuolella. Teen terassit,
räystäänaluslaudoitukset, nurkkalaudat ja
sen sellaiset, Hassinen kertoo.
Hassiselle kuuluvat myös vuositakuu
työt ja reklamaatioihin reagointi.
Sisäkirvesmiehen työrupeama omako
titalossa kestää puolestatoista kuukaudesta
neljään kuukauteen.
– Kokonaisuudessaan omakotitalon
tekeminen ensimmäisestä lapionpistosta
muuttovalmiiksi kestää noin 8 kuukautta.
Se valmistuisi nopeamminkin, mutta beto
nin kuivumista pitää odotella.
Laatan tiiviys- ja kosteusmittaus teete
tään ulkopuolisella asiantuntijalla. Mittaus
tulokset dokumentoidaan talon tilaajalle,
että mitään ei jäisi epäselväksi.

Urakalla
Kun Timo Hassinen pystytti omakoti
talojen runkoja, teki hän työtään urakalla.
Myös sisäkirvesmiehenä hän on urakka
palkalla.
– Ei niistä urakoista kauheasti ole neu
voteltu. Työnantaja on ilmoittanut hinnat.
Mutta kyllä minä olen ollut tyytyväinen.
Jos joku on ollut urakkahinnoittelussa
pielessä, olen kertonut mielipiteeni ja aina
on päästy lopulta yhteisymmärrykseen,
Hassinen kertoo.
Urakkatyö on tuonut Hassiselle vapau
den työajoista.
– Ei minulla ole tarkkoja työaikoja.
Vaikka yöllä tekisin. Pääasia että työt tulee
tehtyä, hän selostaa aikataulujaan.
Hassisella on kolme jääkiekkoa har
rastavaa poikaa ja se tuo tiettyjä paineita
ajankäyttöön.
– Siksi on hienoa, että saan itse mää
ritellä työaikani. Onhan se kätevää myös
moottoripyörä- ja metsästysharrastukseni
kannalta. ¶

Aidosti asiantuntevaa palvelua!
Meillä hinnat sis. alv 24%

Työkäsineet

Nahka-spandex
• CE-kategoria 2
• EN 420, EN 388
• koot: 8-12
SH11108M-12M

890

Työvaatteet
GRANIITTI
Takki

• materiaali polyesteri ja
puuvilla, 290 g/m²
• takana pidennetty helma
• EN ISO 20471 luokka 2
• väri: fl.punainen/harmaa,
fl. keltainen/harmaa ja
fl. oranssi/harmaa
• koot XS-5XL
PAT538/K/O-XS/5XL

P
K
O

79,-

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

Stretch housut RT
• 80% polyesteri,
20% puuvilla - 290 g/m²
• Cordura-vahvikkeet polvissa
• polvisuojataskut
• lahkeita mahdollisuus
pidentää 6 cm
• EN ISO 20471:2013 luokka 1

TRITON
• värit: fl.keltainen/musta,
fl.oranssi/musta ja
fl.punainen/musta
• koot: S-5XL, D88-D116

K
O
P

89,-

PAT542K/O/PS-5XL/D88-D116

DESPINA
Naisten malli!

• väri: fl.keltainen/musta
• koot: XS-2XL
PAT542N-XS/2XL

K

89,-

Turvajalkine

SieviAir R3 Roller S3
• alumiinivarvassuoja ja teräksinen
naulaanastumissuoja
• BOA-kiristys
• öljyn ja useiden kemikaalien kesto (pohja)
• SieviAir®-pohjaratkaisu
• koot: 35-48
SK52375-35/48

169,-

Tarjoukset voimassa 30.4.2020 saakka. Hinnat sis. ALV 24 %. Pidätämme oikeuden hintamuutoksiin.

Katso lähin

-kauppiaasi: ikh.fi

TEKSTI JA KUVAT: JOHANNA HELLSTEN

→ Kansainvälisyys

Henry Dimaano on toiminut
neuvottelijana stadioneita
rakentavien työntekijöiden ja
Qatarin hallinnon ja yritysten
välillä.

Heidi Saarisen näkökulma Qatarin
tekemiin uudistuksiin on kriittinen.

Qatarin stadionrakentajien
tilanne on parantunut
Qatarin jalkapallon 2022 MM-kisojen tuhannet rakentajat
ovat kokeneet kovia. Kansainvälisten järjestöjen kuten ILO:n
ja BWI:n sekä paikallisten toimijoiden yhteinen painostustyö
on kantanut hedelmää. SASK:n solidaarisuuspäivillä
Lahdessa esiteltiin maan tilannetta.

–Q

ATARISSA on töissä 800 000

rakennustyöntekijää, joista
300 000 työskentelee suo
raan 7 jalkapallon MM-kisastadionin
työmaalla, Qatarin filippiiniläisyhtei
sön puheenjohtaja Henry Dimaano
kertoo.
Dimaano ja eri maiden työnteki
jöitä edustava yhteisö on avustanut
Maailman rakennustyöläisten liittoa
BWI:tä ja Qatarin rakennustyöläisiä
epävirallisesti, sillä ammattiliitot eivät
ole edelleenkään sallittuja maassa.
– Eri maiden siirtotyöläisryhmät
kertovat meille ongelmansa ja me
kommunikoimme Qatarin eri ministe
riöiden kanssa, Dimaano kuvaa.
Dimaanon mukaan siirtotyöläis
ten oloissa on tapahtunut edistystä,
kun tilannetta verrataan vuoteen 2016.
– Käyttöön on otettu muun muas
sa eräänlainen palkkaturva; palkan
on oltava sama kuin mitä lähtömaassa
on luvattu ja sen on tultava ajoissa.
Lisäksi kafala-järjestelmää on lieven
netty. Enää työntekijä ei tarvitse työn
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antajan lupaa, jos hänelle tulee esi
merkiksi hätätapaus kotona, ja hänen
täytyy lähteä kesken sopimuskauden,
Dimaano kertoo.
Tällä hetkellä BWI, ILO, työnte
kijäyhteisön edustajan ja Qatarin hal
linto tekevät yhteistarkastuksia työ
maille. Dimaanon mukaan nyt on se
hetki, kun Qatar joutuu kiristämään
rakennusaikatauluja, jotta stadionit
saadaan ajoissa valmiiksi.
– Siihen sisältyy riski. Työmailla
voi tulla kiire. Uskon kuitenkin, että
Qatarin hallinto jatkaa parannusten
toimeenpanoa.
Gradunsa Qatarin siirtotyöläisistä
tehnyt Heidi Saarinen ei täysin jaa
Dimaanon käsitystä rakennustyöläis
ten olojen parantumisesta.
– Vaikka kafala-lainsäädäntöä on
lievennetty ja muitakin parannuksia
on tehty lainsäädäntöön, on uudistus
ten toimeenpano ja valvonta vähäistä.
Qatarissa on tahoja, jotka haluaisivat
lopettaa koko kafala-järjestelmän,
mutta erityisen vahvat painostus

Kafala
• Kafala-järjestelmällä (sponsoroinnilla) kontrolloidaan
siirtotyöläisten oleskelua ja
työskentelyä useissa Persianlahden maissa.
• Työnantaja ottaa sekä laillisen
että taloudellisen vastuun
maahan tulevasta siirto
työläisestä sopimuksessa
määritellyksi ajaksi.
• Työntekijä ei useissa tapauksissa saa poistua maasta tai
vaihtaa työpaikkaa ilman työnantajan lupaa.
• Monissa tapauksissa työn
antaja ottaa haltuunsa siirtotyöläisen passin ja työntekijä
on täysin riippuvainen työn
antajastaan. Siirtotyöläisellä ei
ole samanlaisia oikeuksia kuin
maan kansalaisilla.
• Kafala-järjestelmää on pidetty
modernin orjuuden muotona.

ryhmät maassa estävät sen, Saarinen
kommentoi.
Saarisen mukaan kansainvälinen
huomio on vaikuttanut myönteisesti
työntekijöiden olosuhteisiin, mutta
tilanteen seuraamiselle myös MM-ki
sojen jälkeen on tarve.
Dimaano on samaa mieltä.
– Me emme lopeta vuoden 2022
jälkeen. Qatar ei voi menestyä, jos siir
totyöläisillä on ongelmia. ¶

NUORET RAKENTAJAT
MUKANA
Solidaarisuuspäiville osallistui 19 Rakennusliiton jäsentä. Tomi Pöntinen ja Lauri Kinnunen osallistuivat Qatarin rakentajien tilannetta käsittelevään pienryhmään.
– Olen ensimmäistä kertaa mukana solidaarisuuspäivillä. Olin utelias, kun en tiennyt
tilaisuudesta mitään ja halusin tulla tutustumaan, Pöntinen kertoo.
Pöntisen mukaan päivien anti on ollut kiinnostavaa. Häntä harmitti, että monet kiinnostavat pienryhmät osuivat päivän aikana päällekkäin.
Myös Kinnuselle Lahden tilaisuus oli
ensimmäinen.
– Näin jo syksyllä mainoksen ja tulin ilmoittautuneeksi mukaan. Unohdin koko asian,
mutta tulinkin valituksi joukkoon.
Kumpikaan nuorista miehistä ei pitänyt
huonona asiana sitä, että suomalainen ay-liike
tukee kansainvälistä solidaarisuustyötä ja
ammattiliittojen vahvistumista muissa maissa.
– Pitää osata hahmottaa, että se on pitkä
jänteistä, vuosia kestävää työtä, joka ei
tapahdu hetkessä. Se kantaa lopulta hedelmää, Kinnunen kommentoi.
Pöntinen suhtautui asiaan hiukan kriittisemmin.
– En ole hirveästi ajatellut asiaa, että osaisin sanoa siihen juuta taikka jaata. Jos työllä
saadaan konkreettisia asioita aikaan, tuki on
ok, Pöntinen toteaa.

Rakennusliittolaiset Tomi Pöntinen ja Lauri
Kinnunen olivat ensimmäistä kertaa mukana
SASK:n tilaisuudessa.
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TEKSTI JA KUVA: SINI SAARITSA

→ Kulttuuri

Tanssi
yli peruskiven
Tanssin talo on vasta monttu
Helsingin Kaapelitehtaan
kupeessa. Päättäjät ja tanssin
ystävät kävivät työmaalla,
joivat kuohuviinit ja muurasivat
peruskiven.

J

OUKKO HYVIN PUKEUTUNEITA ih-

misiä pikkukengissään kerääntyy
iloisesti hälisten sateesta märän
hiekkamaan laidalla ammottavan reiän
ympärille.
Helsingin pormestari Jan Vapaavuori ja sekä tiede- ja kulttuuriministeri
Hanna Kosonen seisovat juhlallisina sementistä valetun kuopan reunalla. Yhteisvoimin he asettavat sen pohjalle
metallisen, lieriön muotoisen teräspurkin, vetävät valkoiset hansikkaat käteensä ja viskaavat lastoilla isoista ämpäreistä sementtiä purkin päälle.
Ihmiset hymyilevät ja taputtavat
käsiään sateessa. Tämä on historialli38

nen ilon päivä. Helsinkiin kauan odotetun Tanssin talon peruskivi on muurattu,
suoraan tulevan pääsalin alle. Tanssille
– sen tekijöille, harrastajille ja sen katselemisesta nauttiville – on hinguttu
omaa tilaa jo vuodesta 1985, jolloin Suomen valtionhallinto tunnusti sen omaksi
taiteenlajikseen.
Työmaalle astutaan suoraan Kaapelitehtaan Pannuhallista, joka aikanaan
tulee oleman osa tätä tanssitaiteelle
omistettua rakennusta. Nyt hallissa
parveilee ihmisiä kuohuviinilaseja kilistellen ja kolmea tilassa liikkuvaa tanssijaa väistellen.
Pannuhallin keskellä lasikuvun alla
on tulevan talon pienoismalli. Sen ääreltä löytyy arkkitehti Harri Lindberg, yksi
talon suunnittelijoista JKMM -arkkitehtitoimistosta. Lindberg tiirailee luomusta
lasin läpi ja selittää sen yksityiskohtia.
– Rakennuksen painovoimaa uhmaava, mittakaavaa hämärtävä kuori
kätkee sisälleen valtavasti terästä, betonia ja tekniikkaa. Konemaisuus näkyy

ja tuntuu kaikkialla. Kävijä tulee kokemaan monta yllätystä.
Ennen muurausta Kaapeli Oy:n toimitusjohtaja ja Tanssin talon rakennustoimikunnan puheenjohtaja Kai Huotari
kiittelee asianosaisia.
– Haluan kiittää kaikkia niitä henkilöitä, jotka täällä työmaalla jo työskentelevät.
Muurauksen aikana Kaapelitehtaan
kupeessa levittäytyvä hiekka-alue on
autiota. Huotari ei patsastele paikan
päällä alinomaa, mutta hän näkee työmaalle huoneensa ikkunasta Kaapelitehtaan 2. kerroksesta.
Huotarin johtaman toimikunnan tehtävänä on valvoa, että projekti etenee
suunnitelmien mukaan ja pysyy budjetissa, 40 miljoonassa eurossa.
Suurin yksityinen rahoittaja 15 miljoonalla eurolla on Jane ja Aatos Erkon
Säätiö. Hanketta tukevat myös Kaapeli
vajaalla 8 miljoonalla, Helsingin kaupunki
hitusen alle 10 miljoonalla ja valtio reilulla 7 miljoonalla.

→ Kulttuuri

Toistaiseksi Huotari on päässyt helpolla, sillä rakennuttajakonsulttina toimii Haahtela-rakennuttaminen, jota luotsaa professori Yrjänä Haahtela. Miestä
on julkisuudessa tituleerattu myös ”kustannusguruksi”. Peruskiven muurausta
vaatimattomasti taka-alalla todistanut Haahtela ei hyväksy sitä, että rakennusprojektien kustannusarviot pauk-

kuvat. Ja hänen ohjauksessaan budjetit
pitävät, siitä kertovat menestyksekkäät kulttuurin ja taiteen rakennushankkeet, kuten Amos Rexin taidemuseo ja
Svenska Teaternin peruskorjaus.
Mitä Vapaavuori ja Kosonen kuoppaan sitten laskivat? Kapseliin oli peruskiven muuraustavan mukaan pakattu
päivän lehdet eli torstain 30. tammi-

Toiveikkaita työkaluja ristiriitoihin

kuuta Helsingin Sanomat, Hufvudstadsbladet, Ruoholahden Sanomat sekä vii
meisin tanssin erikoislehti Faktum.
Lisäksi tötterössä on käytössä olevia
kolikoita, Tanssin talon peruskirja sekä
piirustukset, muistitikulla. ¶
Seuraa projektin etenemistä:
www.tanssintalorakentuu.fi

Kupletteja rokkimeiningillä.

ME JA NE. VÄLINEITÄ
VASTAKKAIN
ASETTELUJEN AIKAAN.
MIRIAM ATTIAS & JONNA
KANGASOJA (TOIM.) INTO
KUSTANNUS 2020.
RISTIRIIDAT, riidat, kon-

fliktit, jännitteet ja niiden kärjistyminen ovat
tavallisia. Me ja ne -kirjan kirjoittajat tietävät.
Osa on toiminut esimerkiksi naapurusten ja perheiden riitojen sovitteluissa.
Sovittelu alkaa
tapaamalla osapuolet. Heiltä kysytään samoja kysymyksiä, kuten
”mistä tässä tilanteessa
on sinun näkökulmastasi
kyse”. Sovittelija on puolueeton, vaikka tilanteet
voivat herättää heissäkin tunteita.
Riidan osapuolten
saaminen saman pöydän
ääreen ei ole aina viisasta. Kun tunteet ovat
kovimmillaan, keskustelu voi kärjistää. Ensin
etsitään pienin yhteinen
nimittäjä, joka yhdistää.
Se voi olla esimerkiksi
lasten turvallisuus.
Kirjan ensimmäisessä osassa kuvataan
ristiriitojen ja jännittymien syntymisiä ja jäsentämistä. Ristiriita on
myönteinen asia, sillä se
mahdollistaa pinnan alla

kyteneiden asioiden ratkaisun. Kokonaisuutena
luku kuvaa jännitteiden
tarkoituksellista rakentamista Suomessa väestöryhmien välillä.
Yhteiskuntarauha on
sarja konflikteja, jotka
on havaittu ajoissa,
jotka on käsitelty yhdessä ja jotka eivät ole
kärjistyneet väkivallaksi
tai mustavalkoiseksi
ajatteluksi, kirjoittavat
Miriam Attias, Pasi Ojala
ja Hanna Vuorinen kirjan toisessa, käytännön
työkaluja sisältävässä
osassa. Kirjan jälkipuoli
on täynnä empatiaa ja
toivoa esitellessään työkaluja ja näköaloja rauhalliseen rinnakkais
eloon ihmisten kesken.
Parempi maailma on
mahdollinen! ¶
INARI JUNTUMAA

JUKKA NISSINEN: JUKKA
NISSINEN II. HUMU RECORDS
JA HILLOTEHDAS.
YHDESSÄ PÄIVÄSSÄ äänitetty

vieremäläisen maanviljelijän ja
kääntäjän, Jukka Nissisen toinen levy on todiste hänen bändinsä hyvästä keikkakunnosta.
Livemeininki ja näppärät sanoitukset ovatkin tämän levyn
parhaat puolet. Kansikuva on
onnistunut, ja kertoo minun mielestäni hyvin levystä, mutta
logo on jotain outoa huumoria.
Se viittaa enemmänkin johonkin
saatananpalvontaporukkaan.
”Kirkonpolttaja” –singleen se
kyllä tietysti sopisi, jos sellainen
joskus julkaistaisi, mutta tähän
kokonaisuuteen se ei oikein istu.
Tästä ”Kirkonpolttaja”-kappaleesta, joka on toisena kappaleena levyllä, huomaa Nissisen
sanoitustaidot. Rallissa pohditaan, mitä liikkuu kirkonpolttajan aivoituksissa. Vankilareissu
ja satojentuhansien korvaukset
oli tempusta palkkana, ja pettymys, kun ei edes nimeä saanut

kunnolla lehtiin. Sanoitus sisältää monia oivalluksia, kuten miten asiasta kertoo sukulaisille.
Suomalaiseen sielunmaisemaan sukeltaa hienosti myös
”Suomalaiset tarjoo kahvit”.
Tämä kertoo nimensä mukaisesti suomalaisten innokkuudesta tarjota kahvit, ja kenkien
jättämisestä eteiseen. ”Turha
siinä on enää pohtia, baby, sä oot
syntynyt santsaamaan”, on jotenkin hienosti sanottu. Kappale
on tarttuva ja ehdottomasti levyn parhaimmistoa.
Vähän toisenlaista Nissistä
ovat puolestaan folkballadit Taivaallinen olento, sekä Suihkulähteet suihkuaa. Nämä todistavat,
että loppujen lopuksi balladin
esittämiseen ei tarvita muuta
kuin laulaja ja kitara, ja huumori
on myös hyvä ottaa pieninä annoksina mukaan, niin vältytään
liialta siirappisuudelta. Tämä
tuntuu unohtuneen monelta nykyartistilta ja tuottajalta.
Kiitosta ansaitsee myös
levyn sisäpussi, josta tulee mieleen Eppu Normaalin vanhojen
vinyylien sisäpussit. Siitä löytyvät kaikki sanoitukset, ja jopa
soinnut. Mainittakoon vielä, että
Nissinen on vaikuttanut aiemmin Jumalan Ruoska punk-
yhtyeessä, sekä tehnyt tämän
ja esikoisalbuminsa lisäksi Kajaani EP:n.
Jukan kerrotaan itse sanoneen tästä, että keskinkertaiseenkin olisi tyydytty, mutta
priimaa tuli tälläkin kertaa. ¶
JYRI VASAMAA
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Punttipaten
ruokavalio

→ Kolumni

Anne
Rohkee

Uudistusideat kehiin
NYT ON erinomainen aika pysähtyä hetkeksi ja miettiä
minkälaista työelämää me haluamme elää ja mitä se
pitää sisällään. Emme me duunarit ole mitään koneita,
jotka jumputtavat, kun painaa käynnistysnappulaa ja
hurrutetaan hamaan tulevaisuuteen saakka taukoamatta. Aamulla työmaalle kirjautumisen tulee olla
mielekästä ja jollain tasolla merkityksellistä. Kukapa
sitä vuosikymmentolkulla mitään paskahommia haluaisi tehdä. Vaikka toisaalta, kaikissa työvaiheissa kai
on tarkoitus kokonaisuutta ajatellen.
TYÖN mielekkyyteen vaikuttaa osittain myös oma

asenne. Asenne, joka meillä kaikilla on joskus hukassa.
Työssäoloasennetta parantaa muun muassa hyvä ilmapiiri, eli mukavat työkaverit, riittävä palkka, tasokkaat
työmaat ja joustavat työolot ylipäätään. Yhteisöllisyys
on erittäin tärkeää. Hyvä yhteisö on sellainen, johon
kaikki ovat tervetulleita ja jossa kaikkia kuunnellaan ja
autetaan pulmatilanteissa. Hyvään yhteisöön on helppo soluttautua ja tuntea olonsa tervetulleeksi. Hyvä
yhteisö heittää yläfemmat.

RAKENNUSLIITTO uudistuu kovaa vauhtia ja on todet-

tava, että olen todella tyytyväinen, kun saan olla osa
uudistusta. Kaikki me jäsenet olemme vahvasti osa
sitä. Nyt on oiva hetki antaa paukkua ääneen ajatukset
ja uudistusideat, jotka parantavat meidän kaikkien
työssäoloa ja jäsenyyttä. Yleensä ne yksinkertaisimmat
asiat ovat parhaita ja niillä on kauaskantoiset seuraukset. Älä mieti liikaa vaan ole oma itsesi, anna palaa ja
ole rohkea.

TYÖELÄMÄ muuttuu koko ajan ja on tärkeää pysyä

ajan hermolla, mukana tässä kujanjuoksussa. On hyvä
muistaa, että vaikka työolot muuten muuttuisivat,
ystävällinen asenne toisia kohtaan on samalla tavalla
toteutettavissa.
YHDESSÄ me teemme työelämän. ¶
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Oulun seudulla kirvesmiehen töitä paiskiva
Jarkko Kemppainen treenaa kehon
rakennusta tosissaan. Toukokuussa alkava
kisadieetti laittaa muutenkin syömisiään
tarkoin kontrolloivan miehen lujille.

15

-VUOTIAASTA lähtien punttisaleja kolun-

neen Jarkon tähtäin on ensi syksyssä ja
Kehonrakennuksen SM-kisoissa. Se vaatii
6–7 treenikertaa viikossa sekä systemaattista ravitsemusta. Kun raskaan työn päälle treenataan illat, on
energiantarve valtaisa.
– Päivittäinen kulutukseni huitelee 4 500–5 500
kilokalorissa. Kun tuota elopainoakin on 120 kiloa, jo
perusaineenvaihdunta ottaa paljon energiaa.
Pitääkseen aineenvaihduntansa optimaalisesti
käynnissä Jarkko syö 7–8 kertaa päivässä.
– En erottele aterioita ja välipaloja, vaan lasken
treenijuomatkin syömisiksi. Kaikki ateriat ovat mulle
samanarvoisia; saan niistä yhtä paljon proteiinia ja hiilareita. Tärkeintä on ruokailun rytmittäminen.

Polttoainetta kehoon
pitkin päivää
Kehonrakentajalle omat eväät ovat kova sana. Mustikoilla ja mansikoilla höystetyn aamupuuron jälkeen
Jarkko sekoittaa kaurahiutaleet, veden ja proteiinin shakerissa sekä pilkkoo kasvikset eväitä varten.
Etenkään kisaruokavaliokaudella ”ei voi syödä missä
tahansa”.
– Valmentaja tekee ruokaohjelmani ja vaimo keittelee ruokaa pari kertaa viikossa. Minä sitten mittailen

KUVA: HARRI SIMILÄ

→ Rakentajan eväät

ja purkitan. En osaa enää syödä ilman
keittiövaakaa. Vaikka mittaaminen masentaa hetkittäin, niin vaa’an unohtuminen mökkireissulta on kauhia paikka!
Jarkko naurahtaa ja jatkaa:
– Pidän huolta, että joka aterialla on
kurkkua, parsakaalia tai pinaattia – eli
näitä emäksisiä aineita, jotka tasapainottavat elimistöä. Ja välillä korvaan
lihan nyhtökauralla tai muilla uusproteiineilla.
Myös nesteytys pysyy kunnossa,
kun päivän mittaan tulee hörpittyä viitisen litraa vettä.

Entä jos kaikesta
huolimatta alkaa hiukoa?
– Jos olen muualla kuin töissä, syön
vaikka banaanin ensi hätään. Mutta
näissä urakkahommissa ei auta muu
kuin painaa etiäpäin, vaikka heikottaisi.
Työmaapäivän jälkeen Jarkko käy
nopeasti kodin kautta, nappaamassa

kahvin ja treenijuoman.
– Juomassa on hiilareita, proteiinia,
kreatiinia ja aminohappoja, mutta ei
makua. Proteiinissa tosin on suklaa-
aromia, mutta muuten välttelen makeutus- ja makuaineita. Maustamattomia
juomia on myös helpompi sekoittaa
keskenään.

Kisakuntoon
– ja sieltä takaisin
180-senttinen Jarkko toteaa, että hänen
kohdallaan kisakunto tarkoittaa reilun
parinkymmenen kilon karistamista
varresta.
– Kisadieetin kesto riippuu lähtökunnosta, mutta yleensä se kestää
16–20 viikkoa. Silloin ei nautita äidin
kotiruoasta kastikkeineen, vaan vedetään riisiä ja kanaa paljaaltaan. Onneksi
ketsupilla saa pelastettua paljon.
– Tällä hetkellä voin vielä syödä
suht vapaasti, mutta kun alan hankkiu-

tua kisakuntoon, kastikkeet sun muut
pitää unohtaa, koska niiden kalorimääriä on hankala mitata. Valkosipulikanaa
ja kiinalaista tulee pian ikävä.
Kun kisat ovat ohitse, ensimmäiset pari päivää Jarkko syö ihan kaiken,
minkä napa vetää. Sen jälkeen ruokavaliota aletaan normalisoida asteittain.
Treenaamisesta pidetään 2–4 viikkoa
taukoa.
Normalisointi tarkoittaa, että
hän sallii taas itselleen lempiruokansa
pizzan tai hampurilaisen.
– Tai jonkun
pikkuherkun, kuten suklaalevyn
tai karkkipussin.
Mutta makeisiin
virvoitusjuomiin ja
saunakaljaan en ole
koskaan tottunut:
saunavichy on paljon
mieluisampi vaihtoTEKSTI
SANNA PÖYRY
ehto! ¶

→ 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

Mikä on tulorekisteri?
TULOREKISTERI on Verohallinnon ylläpi-

tämä kansallinen sähköinen tietokanta.
Se sisältää kattavat palkka- ja eläketiedot yksilötasolla. Verohallinnon Tulorekisteriyksikkö ylläpitää tulorekisteriä ja
toimii sen vastuuviranomaisena.
Työnantajat ilmoittavat tulorekisteriin työntekijöilleen maksamansa palkat. Tiedot on ilmoitettava rekisteriin viiden päivän kuluessa maksupäivästä.
Palkkatiedot ovat tulorekisterissä vuodesta 2019 alkaen. Työttömyyskassat
ovat saaneet tulorekisterin palkkatiedot
käyttöönsä vuoden 2020 alusta. Kassat alkavat myös ilmoittaa maksamansa
etuudet tulorekisteriin vuoden 2021
alusta alkaen.
Työnantajilla on mahdollisuus ilmoittaa tiedot tulorekisteriin suppealla tai
laajalla ilmoitustavalla. Mitä laajemmin
ja tarkempia tietoja työnantaja ilmoittaa
tulorekisteriin maksaessaan palkkoja,
sitä paremmin kassat pystyvät rekisterin tietoja hyödyntämään päivärahan
maksussa.
Tietojen ilmoituksesta tulorekisteriin vastaa aina tietojen ilmoittaja eli palkan- tai muun suorituksen maksaja. Tulorekisteriyksikkö ei tarkista rekisteriin
ilmoitettuja tietoja, vaan toimii ainoastaan tietojen välittäjänä.

Mitä tulorekisterin tiedoilla
tehdään Rakennuskassassa?
Työttömyyskassalla on oikeus käyttää
tulorekisterin palkkatietoja vain
•p
 äivärahaoikeuden ratkaisemiseen
liittyvissä tilanteissa
•p
 äivärahan suuruuden laskemiseen sekä
•s
 ovitellun päivärahan maksamisessa tarvittavien palkkatietojen
hankkimiseen.
Muita tietoja rekisteristä ei toimiteta
työttömyyskassoille.
Kassa saa rekisterin kautta tietoonsa myös sellaisia palkkatuloja, joita
päivärahanhakija ei ole muistanut päivärahaa hakiessaan ilmoittaa. Tästä aiheutuu etuuden takaisinperintöjä ja
muita mahdollisia seuraamuksia.

Kuinka toimin itse jatkossa,
kun haen päivärahaa?
Työttömyysturvalaki määrittelee, mitä
tietoja päivärahan maksamiseen tarvitaan.
Suosittelemme, että toistaiseksi liität hakemukseesi mukaan työnantajan kirjoittaman palkkatodistuksen tai
palkkalaskemasi, jos työllistyt osittain

ja haet soviteltua päivärahaa. Tämä nopeuttaa päivärahahakemusten käsittelyä ja maksamista. Saatamme jatkossakin pyytää sinulta palkkalaskelmasi
tai palkkatodistuksesi, jos kaikki tarvittavat tiedot eivät käy ilmi tulorekisterin
tiedoista.
Kaikkea päivärahan maksussa tarpeellista tietoa emme saa tulorekisterin kautta.
Hakemuksiin pitää edelleen liittää
• työsopimus
• työtodistus
• lomautusilmoitus
• irtisanomisilmoitus
• tulotiedot yritystoiminnasta
ja omasta työstä

Tulorekisteriä kehitetään
edelleen
Tulorekisteriä kehitetään koko ajan, kun
siitä saadaan enemmän käyttökokemusta ja palautetta tiedon tallentajilta
ja tiedon käyttäjiltä.
Seuraa Rakennuskassan sekä
Työttömyyskassojen yhteisjärjestön
tiedotusta tulorekisterihankkeesta
osoitteissa www.rakennuskassa.fi
ja www.tyj.fi. ¶
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TEKSTI JA KUVAT: JOHANNA HELLSTEN

Täykkäri sähköisti Jyväskylän
LUOTTAMUSHENKILÖIDEN täydennyskurssi järjestettiin

Jyväskylän Paviljongissa helmikuussa. Paikalle saapui yli
120 luottamusmiestä pohtimaan ajankohtaisia aiheita.
Nykyisin Rakennusliiton kursseilla ei istuta tunti
kausia kuuntelemassa luennoitsijaa, vaan koulutus perus
tuu työpajatyöskentelyyn. Työpajoissa käsiteltiin muun
muassa liiton työnvälitystä, rakentajien terveyttä ja
hyvinvointia, syrjintää ja epäasiallista kohtelua, sosiaalista
mediaa ja videoiden tekoa sekä vähähiilistä rakentamista.
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24.–26.7. SEIN

Ahkera kouluttautuja
Rainis Kopso, luottamushenkilö Rakennusurakointi
Jerodos Oy:stä on osallistunut ahkerasti liiton kursseille.
Tämänkertainen oli hänelle jo 2. täykkäri.
– Ensimmäisellä kurssilla en vielä oppinut niin pal
jon, koska en vielä ymmärtänyt suomea yhtä hyvin kuin
nykyään. En pystynyt olemaan kovin aktiivinen, Kopso
kertoo.
Nykyisin Kopson kielitaito on hyvä ja mahdollistaa
hänen omien sanojensa mukaan myös ”rivien välistä”
lukemisen.
Kopso kehui avajaispäivänä puhunutta Rakennusliiton
vastaavaa lakimiestä, Jyrki Ojasta loistavaksi puhujaksi.
Tiina Nurmi-Kokon esittelemä vakuutuskassa kiinnosti
myös. Kopso aikoo viedä siitä firman muulle väelle tietoa.
– Myös Juhani Lohikosken ja Nina Koivumäen vetä
mä vuokratyötä käsittelevä työpaja oli todella hyödyllinen.
Vuokratyön lisääntyminen näkyy Kopson mukaan
selkeästi.
– Meillä oli vuosi sitten omia työntekijöitä 130, ny
kyään 70. Isot pääurakoitsijat ostavat enää tuntitöitä
ja kun Redi ja Tripla valmistuivat, ei kaikille riittänyt
hommaa. Näillä isoilla työmailla vuokratyövoimaa näkyy
todella paljon.
Kopso kehuu Jerodosta, sillä siellä asiat ovat sujuneet
hyvin.
– Työnantaja itse suositteli minulle Rakennusliittoon
liittymistä. Hän perusteli sitä sillä, että haluaa työntekijän
olevan turvassa myös
huonoina aikoina. Olen
nyt toiminut yrityk
sen luottamusmiehenä
2,5 vuotta ja sinä aikana
minulla on yksi iso teh
tävä. Meillä on kaikki
kunnossa, ihmisille
maksetaan, mitä pitää,
Kopso kertoo.

Rainis Kopso (vas.) ja Timo
Hautamäki repivät riemua
tekemästään videosta.
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Rakennusliitto toivottaa jäsenensä puolisoineen
tervetulleiksi 27. kerran rakentajamotoristien
tapaamiseen hotelli Sorsanpesään Seinäjoelle.

Viikonlopun ohjelmaa
Perjantai 24.7.
saapuminen Sorsanpesään omaan tahtiin
15 jälkeen
majoittuminen
16.30–17.30
yhteinen tilaisuus kokoustila Holminhovissa
17.30–19
päivällinen noutopöydästä
17.00–21.30
saunat lämpimänä
19.30
piha-alueella ”männän tarkkuusheiton”
mestaruuskilpailut
Lauantai 25.7.
7–10.30 aamiainen
12
kokoontumisajo Seinäjoen maisemissa
15–20
sauna ja allas käytettävissä
15
piha-alueella motoristien mestaruuskilpailut:
tikanheitto, frisbee
17–21.30
saunat lämpimänä
17–19
päivällinen noutopöydästä
Illalla ravintolassa karaoke
Sunnuntai 26.7.
klo 7–10.30
aamiainen
klo 10.30
päätöspalaveri kokoustila Holminhovissa
Käsitellään esitykset vuoden 2021
rakentajamotoristitapaamisen osalta.

Kokoontuminen sekä majoitukset Hotelli Sorsanpesässä.
Majoitusvaraukset: p. 020 741 8181 tunnuksella
”Rakentajamotoristit”. Paikkoja varattu 120. Varaa ajoissa!
Hinnat: 90 €/hlö/kahden hengen huone/2 vrk,
150 €/yhden hengen huone/2 vrk

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.

Ammattiosastojen
kevätkokoukset
Viimeistään maaliskuun viimeisenä päivänä
pidettävässä osaston kevätkokouksessa:
a) käsitellään hallituksen laatima toiminta- ja
tilikertomus edelliseltä kalenterivuodelta;
b) käsitellään toiminnantarkastajan lausunto;
c) päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja
vastuuvapauden myöntämisestä;
d) päätetään mahdollisista muista tulevista asioista.

Os. 010, Tampere
Kevätkokous to 26.3. klo 17, osaston tilat; Sorinkatu 4 A, Tam
pere. Esillä sääntöjen määräämät asiat sekä muut esille tulevat
asiat. Kahvitarjoilu. Tervetuloa!
Hallitus

Os. 015, Turun kirvesmiehet
Kevätkokous ke 25.3. klo 18, Turun aluetoimisto, Uuden
maankatu 6a, Turku. Esillä sääntöjen määräämät asiat sekä
muut esille tulevat asiat. Kahvitarjoilu. Tervetuloa!
Hallitus

Os. 027, Joensuu
Kevätkokous to 19.3. klo 19, kerhohuone, Torikatu 5, Joensuu.
Esillä sääntöjen määräämät asiat sekä muut esille tulevat asiat.
Hallitus

Os. 028, Varkaus
Kevätkokous to 19.3. klo 16, ravintola Amanda, Pirnankatu 4
(Forum), Varkaus. Esillä sääntöjen määräämät asiat sekä muut
esille tulevat asiat.
Hallitus

Os. 029, Kuusankoski
OSASTOTAPAHTUMAT

Lahden osastot: 066, 177, 405
Yhteinen kevätkokous to 19.3. klo 18, Ravintola Koti, Salpaus
selänkatu 7, Messuhallin 2. krs pääovesta vasemmalle, Lahti.
Kokous alkaa ruokailulla klo 17.30. Esillä sääntöjen määräämät
asiat sekä muut esille tulevat asiat. ilaisuudessa mukana
varapuheenjohtaja Kimmo Palonen. Tervetuloa!
Hallitukset

Os. 007, Rakennusalojen ulkomaalaiset
ammattilaiset
Kevätkokous ke 31.3. klo 17.30, Uudenmaan aluetoimiston tilat,
Siltasaarenkatu 4, katutaso, Helsinki. Esillä sääntöjen
määräämät asiat sekä muut esille tulevat asiat. Kahvitarjoilu.
Tervetuloa!
Virkistyspäivä Vesipuisto Serenassa. Mukaan pääsee 35 jä
sentä perheineen. Lisätietoja perhelipusta ja ilmoittautumiset
arki-iltaisin klo 17–19: Igor p. +358 415 437 733.
Hallitus

Kevätkokous ti 31.3. klo 18, Voikkaan Työväentalo, Voikkaantie
2. Esillä sääntöjen määräämät asiat sekä muut esille tulevat
asiat. Tervetuloa!
Kesäretki 16.–17.7. Tarttoon, Hotelli Dorpat. Matkalla mukana
oma bussi. Omavastuu 300 €/hlö. Sitovat ilmoittautumiset
viimeistään la 30.5., Seppo p. 040 055 6103.
Hallitus

Os. 039, Helsingin matto- ja parkettimiehet
Kevätkokous ti 24.3. klo 16, osastojen Tiimitupa, Viides linja 3,
Helsinki. Esillä sääntöjen määräämät asiat sekä muut esille
tulevat asiat. Kahvitarjoilu.
Hallitus

Os. 043, Pori
Kevätkokous pe 27.3. klo 18, Hotelli Amado, Keskusaukio 2,
Pori. Esillä sääntöjen määräämät asiat sekä kesäviettopaikan
mahdollinen myynti. Lisäksi muut esille tulevat asiat. Ilmoittau
tumiset ruokailun vuoksi viimeistään ti 17.3. puheenjohtajalle
p. 040 411 8305.
Hallitus
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Os. 055, Järvenpää

Os. 160, Kerimäki

Kevätkokous to 19.3. klo 18, Järvenpää-talo, Hallintokatu 4, Jär
venpää. Esillä sääntöjen määräämät asiat sekä muut esille tule
vat asiat. Kahvitarjoilu.
Hallitus

Pilkkikilpailut la 21.3. klo 9 Pääkannassa. Tervetuloa!
Kevätkokous la 28.3. klo 14, Niskavuoren portti, Ruokojär
ventie 8, Haapakallio. Esillä sääntömääräiset asiat sekä muut
esille tulevat asiat.
Hallitus

Os. 059, Oulu
Kevätkokous ke 25.3. klo 18, Oulun aluetoimiston kokoustila,
Rautatienkatu 40, Oulu. Esillä sääntöjen määräämät asiat sekä
muut esille tulevat asiat. Kahvitarjoilu.
Hallitus

Os. 187, Lempäälä
Kevätkokous ke 25.3. klo 17, Kahvila Siiri, Uotintie 5, Lempäälä.
Esillä sääntöjen määräämät asiat sekä muut esille tulevat asiat.
Kahvitarjoilu.
Hallitus

Os. 082, Nokia

Os. 197, Pieksämäki

Kevätkokous ti 17.3. klo 17, osaston toimisto, Pirkkalaistori 8 C,
Nokia. Esillä sääntöjen määräämät sekä muut esille tulevat
asiat. Kahvitarjoilu.
Hallitus

Pilkkikisat la 21.3. klo 9–12, osaston mökillä. Jos on jäitä.
Kevätkokous su 22.3. klo 15, Länsi-ABC Pieksämäki, Vehka
notko 2, Pieksämäki. Esillä sääntöjen määräämät asiat sekä
muut esille tulevat asiat.
Hallitus

Os. 083, Keuruu
Kevätkokous la 28.3. klo 13, Pappilan Taverna, Kangasmannilan
tie 4, Keuruu. Esillä sääntöjen määräämät asiat sekä muut esille
tulevat asiat. Lounastarjoilu. Tervetuloa!
Hallitus

Os. 206, Juva
Kevätkokous pe 27.3. klo 18, Työntuloksen kerhohuone,
Peltotie 1–3, Juva. Esillä sääntöjen määräämät asiat sekä muut
esille tulevat asiat. Tervetuloa!
Hallitus

Os. 088, Vaasan seudun rakentajat

Os. 280, Helsingin betoniraudoittajat

Kevätkokous pe 27.3. klo 18, Kotirannan Työväentalo, Kustaa
lantie 82, Vaasa. Esillä sääntöjen määräämät asiat sekä muut
esille tulevat asiat. Paikalla puhumassa myös järjestöpäällikkö
Jukka Asikainen. Kokouksen yhteydessä myös cate r ingruokailu. Kaikki jäsenet erittäin tervetulleita!
Hallitus

Kevätkokous la 14.3. klo 10, Purpurinpolku 7–9, Kannelmäki,
Helsinki. Esillä sääntöjen määräämät asiat sekä muut esille
tulevat asiat.
Hallitus

Os. 283, Viiala
Os. 131, Rovaniemi
Kevätkokous pe 27.3. klo 18, Raksakellari, Korkalonkatu 18,
Rovaniemi. Esillä sääntöjen määräämät asiat sekä muut
esille tulevat asiat. Kahvitarjoilu.
Hallitus

Kevätkokous ke 25.3. klo 18, Viialan Sampola, Vakkistentie 5,
Viiala. Esillä sääntöjen määräämät asiat sekä muut esille tule
vat asiat.
Hallitus

Os. 285, Pielavesi
Os. 151, Orivesi
Kevätkokous la 21.3. klo 10, kahvila Hella, Aihtiantie 9, Orivesi.
Esillä sääntöjen määräämät asiat sekä muut esille tulevat asiat.
Tervetuloa!
Hallitus
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Kevätkokous ma 23.3. klo 18, Ikälä, järjestötila, Torikatu 6, Piela
vesi. Esillä sääntöjen määräämät asiat sekä muut esille tulevat
asiat. Kahvitarjoilu. Tervetuloa!
Yhteinen kevätpäivä/pilkkikilpailut la 28.3. klo 10, osaston
kesämökillä. Makkaran paistoa, kahvia ym. Kaikki pilkkijät
palkitaan. Jäsenet perheineen tervetuloa!
Hallitus
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Os. 288, Nurmijärvi

Os. 395, Jyväskylän putkimiehet ja -eristäjät

Kevätkokous to 26.3. klo 18, Perttulan Kansantalo, Nummen
pääntie 1, Perttula. Esillä sääntöjen määräämät asiat sekä muut
esille tulevat asiat.
Hallitus

Pilkkikilpailut la 14.3. klo 9 Muuramen Hautalahdessa.
Kevätkokous ti 17.3. klo 17.30, Keski-Suomen aluetoimisto, Yrjön
katu 30, Jyväskylä. Esillä sääntöjen määräämät asiat sekä muut
esille tulevat asiat. Kahvitarjoilu. Tervetuloa!
Hallitus

Os. 318, Kiuruvesi
Kevätkokous ti 24.3. klo 18, Puistonkulma, Asematie 16, Kiuru
vesi. Esillä sääntöjen määräämät asiat, osaston lakkauttaminen
sekä muut esille tulevat asiat. Tervetuloa!
Hallitus

Os. 425, Pudasjärvi/Taivalkoski
Kevätkokous su 22.3. klo 14, ravintola Merita Kebab, Jukolan
tie 4, Pudasjärvi. Esillä sääntöjen määräämät asiat sekä muut
esille tulevat. Kokoukseen osallistujien kesken pientä arvontaa.
Lopuksi ruokailu. Tervetuloa!
Hallitus

Os. 320, Laihia
Kevätkokous to 19.3. klo 18, Laihian Kansantaloyhdistys, Man
nilan talo, kokoushuone, Laihiantie 36. Esillä sääntöjen
määräämät asiat sekä muut esille tulevat asiat.
Hallitus

Os. 349, Matinkylä
Kevätkokous ma 16.3. klo 18, Matinkylän Pirtti, Keskipäivänkuja
4, Espoo. Esillä sääntöjen määräämät asiat sekä muut esille
tulevat asiat.
Kuukausikokous ma 6.4. klo 18, Matinkylän Pirtti, Keskipäivän
kuja 4, Espoo. Käsitellään esille tulevat asiat.
Hallitus

Os. 437, Huittinen
Kevätkokous pe 27.3. klo 18, Ay-toimisto, Sahakatu 4, Huittinen.
Esillä sääntöjen määräämät asiat sekä muut esille tulevat asiat.
Hallitus

Os. 459, Vantaa
Päiväristeily la 16.5. Tallinnaan, m/s Viking XPRS. Lähtöajat:
Helsinki–Tallinna klo 10.30–13 ja Tallinna–Helsinki klo 17–19.30.
Hinta jäsenille 10 €/hlö ja puolisolle 20 €. Hintaan sisältyy: meno
matkalla brunssi klo 10.15 ja paluumatkalla buffet klo 16.30.
Matkatavaroille on varattu viisi B-luokan hyttiä. Paikkoja varattu
30 hengelle. Tiedustelut ja sitovat ilmoittautumiset viimeistään
su 12.4., Toivo Kumpulainen p. 044 516 0642.
Hallitus

Os. 354, Sodankylä
Kevätkokous la 28.3. klo 15, Järjestökeskus Kitinen, Jää
merentie 19, Sodankylä. Esillä sääntöjen määräämät asiat, osas
ton lakkauttaminen, sekä muut esille tulevat asiat.
Hallitus

Os. 468, Mäntsälä
Kevätkokous to 2.4. klo 19, Shell Mäntsälä P, Pohjoinen Pikatie 1,
Mäntsälä. Esillä sääntöjen määräämät sekä muut esille tulevat
asiat. Kahvitarjoilu.
Hallitus

Os. 365, Rautavaara
Kevätkokous su 29.3. klo 17, hotelli-ravintola Tiilikka, Kuusitie 2,
Rautavaara. Esillä sääntöjen määräämät sekä muut esille tule
vat asiat. Kahvitarjoilu.
Hallitus

Os. 390, Helsingin putkimiehet ja -eristäjät
Kevätkokous ti 17.3. klo 16, osastojen Tiimitupa, Viides linja 3,
Helsinki. Esillä sääntöjen määräämät asiat sekä muut esille
tulevat asiat. Ajankohtaisista asioista kertomassa aluetoi
mitsija Timo Turpeinen. Pullakahvitarjoilu. Tervetuloa!
Hallitus

Os. 475, Nilsiä
Kevätkokous la 28.3. klo 13, Mantun talo, Mantunsuora, Nilsiä.
Esillä sääntöjen määräämät asiat sekä muut esille tulevat asiat.
Hallitus

Os. 522, Merikarvia
Kevätkokous pe 20.3. klo 17, Paloasema, Lounasvaarantie 1,
Merikarvia. Esillä sääntöjen määräämät asiat sekä muut esille
tulevat asiat.
Hallitus
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Os. 541, Tampereen maanrakentajat
Kevätkokous ti 17.3. klo 16.30, Osasto 10:n kokoustilat, Sorin
katu 4 A, Tampere. Esillä sääntöjen määräämät asiat sekä muut
esille tulevat asiat. Kahvitarjoilu. Tervetuloa!
Hallitus

KUTSU RAKENNUSLIITON UUDENMAAN
ALUEJÄRJESTÖ RY:N EDUSTAJAKOKOUKSEEN
Aika:

Os. 546, Mikkeli

Paikka:

Kevätkokous la 21.3. klo 17, Linnasauna, Linnakatu 5, Mikkeli.
Esillä sääntöjen määräämät asiat sekä muut esille tulevat asiat.
Kokouksen jälkeen mahdollisuus saunomiseen.
Hallitus

Os. 547, Lahti

la 28.3. klo 10
aamupala ja matkalaskujen vastaanotto alkaa klo 9
Hotelli Nuuksio, Naruportintie 68, Kirkkonummi
entinen Siikaranta
Kokouksessa käsitellään aluejärjestön sääntöjen
5 §:ssä mainitut edustajakokoukselle määrätyt
asiat. Keskustellaan sääntömuutosesityksistä 		
ylimääräiseen liittokokoukseen. Tilannekatsauksen
pitää varapuheenjohtaja Kimmo Palonen.

Rakennusliiton Uudenmaan aluejärjestö ry:n hallitus

Kevätkokous pe 27.3. klo 18, toimisto, Hämeenkatu 32 A, Lahti.
Esillä sääntöjen määräämät asiat sekä muut esille tulevat asiat.
Kokouksen jälkeen pientä iltapalaa. Tervetuloa!
Hallitus

TAPAHTUMIA

PERINTEINEN RAKENTAJAKARAVAANARIEN
KOKOONTUMINEN TULOSSA!
VETERAANITOIMINTA

Aika:
Paikka:
Hinta:

Keski-Suomen rakentajaveteraanit
Tutustumismatka pe 17.4. eduskuntaan ja Rakennusliiton kes
kustoimistolle. Lähtö klo 6 Jyväskylästä Harjukadun tilausajo
laiturilta, matkareitti kulkee Joutsan kautta. Mukaan mahtuu
50 henkeä. Matkan hinta rakentaja-veteraaneille ja aveceille
10 €/hlö, muilta peritään 20 €/hlö. Ilmoittautumiset viimeistään
ti 7.4., Kaarlo p. 050 542 7290 tai Raimo p. 040 768 8811.
Kevätristeily ma 18.5. Tallinnaan. Lähtö klo 12.30 Jyväskylästä
Harjukadun tilausajolaiturilta. Paluu la 19.5. noin klo 24. Matka
reitti: Jyväskylä–Vaajakoski–Joutsa–satama. Paikkoja varattu
56 hengelle. Matkan hinta rakentajaveteraaneille ja aveceille
40 €/hlö, muilta peritään 54 €/hlö. Ilmoittautumiset viimeistään
ti 5.5. , Kaarlo p. 050 542 7290 tai Raimo p. 040 768 8811.

22.–24.5.
Sisäänajo pe 22.5. klo 12 alkaen.
Meri Caravan, Merikulmantie 820, Salo
70 €, varaudu käteismaksuun.
Osallistumismaksu sisältää auto-/vaunupaikan
valosähköllä, saunat, aamupalat la ja su sekä 		
keittolounaan la kahdelle henkilölle.
Tarkempi ohjelma jaetaan paikan päällä.

Lisätietoja ja sitovat ilmoittautumiset viimeistään ti 12.5.,
Ismo Ojala p. 040 086 8103.

KOULUTUKSET

ITÄINEN TOIMINTA-ALUE KOULUTTAA/ KYMI
Talonrakennusalan urakanlaskennan koulutusta urakka
työstä kiinnostuneille.
Aika:
Paikka:

la 25.4. klo 9–15
Kehruuhuone, Katariina kabinetti,
Kristiinankatu 20, Lappeenranta
Aihe:
Työsopimuksen teko, työkunta, urakkatyö- 		
määräykset, urakan hallitseminen ja laskenta.
Kouluttajana:
neuvottelupäällikkö Kari Lamberg, keskustoimisto
Lisätietoja ja ilmoittautumiset viimeistään ti 14.4.;
matti.leinonen@rakennusliitto.fi tai p. 050 5373 695.
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LOMAT

Oulun aluejärjestön Kalajoen
Hiekkasärkkäin Timantti B-lomaosake on
varattavissa alueen osastojen jäsenille
ajalle 1.6.–31.12.2020.
Huoneisto on 60 m2 ja mitoitettu 4–6 henkilölle. Lomat ovat
3–4 vrk:n pituisia ja niiden kesto 3 vrk (pe–ma) ja 4 vrk
(ma–pe). Hinta 200 €/loma.
Varauksia otetaan vastaan to 19.3. klo 9–12 ja 13–15,
Kirsti Haapasalo p. 040 705 8137. Lomat annetaan varausjär
jestyksessä. Lomaa voivat hakea ne, jotka eivät ole varan
neet huoneistoa vuoden 2019 varausaikana. Mikäli olet
varannut lomasi vuodelle 2019 varausajan ulkopuolella, voit
tehdä varauksen ajalle 1.6.–31.12.2020. Mahdollisen peruu
tuksen sattuessa laskutamme varausmaksun 35 €.
Huoneiston osoite: Kiinteistö Oy Hiekkasärkkäin Timantti B9,
Matkailutie 150 C as 9, 85100 Kalajoki.
Lemmikkieläinten tuonti huoneistoon on kielletty!
Voit käydä 1.6. lähtien tutustumassa varaustilanteeseen
lomarengas.fi sivustolla (haku Timantti B9).
Varaukset tulee kuitenkin tehdä Oulun toimiston kautta!

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 kuukaut
ta 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.

HYVINVOINTILOMAT RY:N
LAPSIPERHEIDEN LOMAT 2020
Lomalaisten valinnoissa noudatetaan sosiaali- ja terveys
ministeriön ohjeita. Hyvinvointilomat lähettää kutsukirjeen ja
laskun loman saaneille, lasku on maksettava eräpäivään
mennessä. Lomakohde lähettää noin kolme viikkoa ennen
loman alkua lomalaiselle kirjeen, jossa kerrotaan tarkemmat
tiedot lomasta. Loma toteutetaan yhteistyössä Hyvinvointi
lomat ry:n kanssa sosiaali- ja terveysministeriön veikkaus
voittovaroista myöntämällä avustuksella.
Urheiluopisto Pajulahti
Pajulahdentie 167, 15560 Nastola
www.pajulahti.com
Pajulahti sijaitsee itäisessä Lahdessa, noin 20 minuutin ajo
matkan päässä kaupungin keskustasta. Täysihoitoloma sisäl
tää: aamiaisen, lounaan, päivällisen ja iltapalan sekä yhteisen
ohjelman. Lastenhoito 3–6-vuotiaille lapsille ryhmähoitona
kahtena päivänä (2 h/pvä). Aikuisen omavastuu 100 €/5 vrk/
hlö. Alle 16-vuotiaat pääsevät lomalle maksutta.
Lapsiperheloma 6.–11.7.2020
Hakuaika: 1.3.–31.3.2020
sähköinen haku osoitteessa:
https://lotu.lomajarjestot.fi/t/HYVINVOINT/calendar/info/42608
Hakulomake paperisena:
Voit ladata tulostettavan (PDF) hakulomakkeen
www.hyvinvointilomat.fi tai tilata sen soittamalla liiton alue
toimistoon tai lomavastaavalle puh. 020 774 3012.
Paperisen lomahakemuksen palautus:
Rakennusliitto ry/lomavastaava, PL 307, 00531 Helsinki

ONNEA
70 vuotta
Leppänen Väinö 31.1.,
Helsinki.
Os. 540, Uudenmaan
torninosturikuljettajat
ja -asentajat

MUISTOLLE
Etholen Pentti Armas
Osastomme pitkäaikainen
jäsen Pentti Armas Etholen
kuoli 3.11.2019. Hän oli syntynyt
14.4.1928 ja liittynyt Rakennus
liiton jäseneksi 1.12.1945.
Muistoa kunnioittaen
Os. 154, Loviisa
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MUISTOLLE
Hirvi Martti Olavi
Osastomme pitkäaikainen
jäsen Martti Olavi Hirvi kuoli
21.12.2019. Hän oli syntynyt
20.5.1943 ja liittynyt Raken
nusliiton jäseneksi 1.7.1964.
Muistoa kunnioittaen
Os. 104, Helsingin asfaltti
miehet ja bitumieristäjät

Joenpolvi Keijo Juhana
Osastomme pitkäaikainen
jäsen Keijo Juhana Joenpolvi
kuoli 31.1.2020. Hän oli syn
tynyt 12.5.1929 ja liit tynyt
Rakennusliiton jäseneksi
6.9.1983.
Muistoa kunnioittaen
Os. 042, Hyvinkää

Kivimäki Voitto Kullervo
Osastomme pitkäaikainen
jäsen Voitto Kullervo Kivi
mäki kuoli 14.1.2020. Hän oli
syntynyt 10.1.1931 ja liitty
nyt Rakennusliiton jäseneksi
1.8.1949.
Muistoa kunnioittaen
Os. 043, Pori

Seppälä Aulis

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

Osastomme pitkäaikainen
jäsen Aulis Seppälä kuoli
17.1.2020. Hän oli syntynyt
27.12.1935 ja liittynyt Raken
nusliiton jäseneksi 1.2.1969.
Muistoa kunnioittaen
Os. 056, Salo

Kolme tapaa päivittää yhteystiedot:
SAARROT

•
•

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

•

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.
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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, VAIHDE 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 :

Työ
turvallisuus
ja terveys
Miksi rakentajan mieli piiputtaa?
Minkälaisia pölynpoistoratkaisuja
sodankyläläisellä betonitehtaalla
käytetään? Onko erilaisista
askelmittareista, kuntokelloista
ja muista itse-mittareista
todellista hyötyä? Seuraava
Rakentaja pureutuu rakentajien
turvallisuuteen ja terveyteen
monelta eri kantilta. Mukana
myös tuoreet verovinkit.
Ilmestymispäivä
24.4.2020
Aineistopäivä
27.3.2020
Ilmoitusvaraukset:

Tietotalli Oy/Jyväskylä
Heidi Andersson
050 528 7770
heidi.andersson@tietotalli.fi
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UUDET 4-SUUNTAAN JOUSTAVAT STRETCH -HOUSUT

Veny huippusuorituksiin.

VALITSE STRETCH!

Valikoimassa jopa 90
eri Stretch -mallia!
Tuote 1997

Tuote 1998

Tuote 1989

4-WAY
STRETCH
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Lisätiedot ja lähimmän jälleenmyyjän löydät osoitteesta www.blaklader.com

