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→ Pääkirjoitus / Johanna Hellsten

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

Liittoon kuulumiseen on
muitakin syitä kuin kassa
KUN TULIN työelämään, en kuulunut mihinkään
liittoon. Isäni suosituksesta kuuluin Yleiseen
työttömyyskassaan ja ammattiliittojen merkitys
oli minulle yllättävän hatara – varsinkin kun ottaa
huomioon, että valmistuin maisteriksi Helsingin
yliopiston poliittisen historian laitokselta. Opiskelun aikana tein freelance-toimittajan töitä, eikä
suhdetta esimerkiksi Journalistiliittoon päässyt
muodostumaan.

EN OLE ollut työttömänä, joten en ole varsinaisesti
”tarvinnut” työttömyyskassaa. Tiedän sen olevan
kalliimpi kuin Loimaan kassan, mutta liittoni kokonaismaksulla saan kuitenkin sen tasoisia palveluita, että koen saavani enemmän kuin mistä maksan.
Palveluita myös kehitetään jäsenistöä kuunnellen.

VAIKKA LAPSUUDENKODISSANI puhuttiin paljon
yhteiskunnallisista asioista, ei ammattiliitoista
juuri keskusteltu. Isäni teki ison osan urastaan
työnantajaleirissä ja muistan kyllä vääntäneeni
hänen kanssaan monet kerrat erilaisten talousnäkemystemme takia.

10 VUOTTA sitten minulle paljastui, että isänisäni
oli ay-miehiä. Hän toimi usein rakennustyömaan
luottamusmiehenä, sillä häneen luottivat sekä puolueen jäsenet että sitoutumattomat. Liittotoiminta
nimenomaan työntekijäpuolella olikin vai hypännyt yhden sukupolven yli.

KUN MENIN töihin Sanomien pääosin omistamaan

OLEN NYT työskennellyt Rakennusliiton palveluksessa 8,5 vuotta. Tänä aikana olen nähnyt, miten
liitto turvaa jäseniään todella pahoissakin paikoissa. Olen istunut luottamushenkilöiden kanssa
monilla kursseilla, joilla heille – ja minulle – kerrotaan työelämän pelisäännöistä aina työlaeista työturvallisuuteen. Ja iltasella vaihdetaan kokemuksia
vertaisporukoissa.

Rakennuslehteen, tuli silloinen päätoimittaja eli
työnantajan edustaja sanomaan, että ”meillä on
sitten tapana kuulua ammattiliittoon”. Liityin.
Sanomilla koettiin 15 vuotta sitten, että järjestäytyneen vastapuolen kanssa on fiksumpi neuvotella.

LIITTO AVASI aivan uudenlaisen maailman. Liitolla
oli lehti, jossa kirjoitettiin nimenomaan minun
alani asioista ja alan työntekijöitä haastateltiin
kaikissa jutuissa. Pressikortti on minulle edelleen
ylpeydenaihe, eikä vähiten siitä syystä, että kortilla
saa myös tuntuvia etuja itselleni tärkeistä palveluista. Olen osallistunut liiton koulutuksiin, jotka
ovat olleet minulle ilmaisia ja tiedän, minne voin
soittaa, jos minulla tulee ongelmia työelämässä.
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Pääsin myös toimimaan Rakennuslehden työsuojeluvaltuutettuna 2 kauden ajan.

TYÖTTÖMYYSKASSA ON tärkeä liittoon kuulumi-

sen syy, mutta se ei todellakaan ole ainoa. Kyse on
turvasta, eduista, yhteenkuuluvuuden tunteesta ja
jokainen meistä voi olla varma, että tulevina karuina aikoina yksin ei pärjää neuvotteluissa työnantajien kanssa. Siihen tarvitaan vahvaa työntekijöiden
yhteenliittymää. ¶

TEEMA: INFRATYÖMAAT

Tampereella louhitaan uutta
jätevedenpuhdistamoa.
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22

– ISA KUOSMANEN

KUVA: SKANSKA

28

Vesirakennushommiin on vaikea löytää
tekijöitä. Ruoppauslautalla
kaikki tekevät kaikkia töitä.

”Työvoiman
liikkuvuuden
siirtymäajasta
ei ollut juuri
hyötyä.
Viranomais
valvontaa ei
käytännössä
ollut.”

KIMMO BRANDT

KUVA: ANNE LAINE

→ Tässä numerossa
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Lähivuosina iso
osa rakentajien
leivästä tulee
infratöistä.
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Pääkirjoitus
Ajankohtaista ja
puheenjohtajan palsta
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Asfaltti kiertää
takaisin asfaltiksi.
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TEKSTI JA KUVA: JUKKA NISSINEN

→ Ajankohtaista

Rakennuskassa käsittelee
hakemukset nopeasti
Rakennusalan työttömyys on yli 40 prosenttia korkeammalla viime vuoden heinäkuuhun verrattuna.
Rakennuskassassa käsittelyjonon pituus on 3 päivää.
RAKENNUSKASSAN jäsenistä 31. heinäkuuta oli työttömänä 5 580 henkeä.
Työttömyysaste on 12,2 prosenttia,
mikä merkitsee lähes 44 prosentin
nousua viime heinäkuun tilanteesta.
Pahimmat työttömyysalueet ovat
Kainuu 17 prosentin ja Lappi 16,7 prosentin lukemilla. Ainoastaan Uudellamaalla ja Pohjanmaalla työttömyysluvut pysyivät alle 10 prosentissa.
– Työttömyyden nousu oli odotettavissa koronapandemian takia.
Työttömyyslukuja voi hieman vetää
alaspäin se, että osa lomautetuista
on vielä kesälomalla. Näemme vasta
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elo-syyskuussa mihin työttömyysluvut
nousevat, työttömyyskassan johtaja
Jan Peltonen toteaa.
Työttömyyden kehityksen ennustaminen ei ole helpottunut yhtään,
sillä esimerkiksi työnantajien keskusjärjestö EK:n suhdannebarometrin
mukaan jotkin rakennusalan yritykset
potevat työvoimapulaa. Rakentaminen kärsii muiden alojen taloudellisesta epävarmuudesta.
– Kun ei uskalleta investoida,
esimerkiksi linjasaneeraukset voivat
jäädä tekemättä taloyhtiöissä, Peltonen muistuttaa.

– Toivottavasti väylä- ja erityisesti
raideinvestointeihin saadaan vauhtia.
Espoossa se vaikuttaisi heti rakentamiseen.

Kassan tilanne hyvä
Rakennuskassa on pärjännyt kohtuullisesti työttömyyden kasvusta huolimatta. Heikki Turunen on kerännyt
16 suurimman työttömyyskassan
uusien työttömyyspäivärahahakemusten käsittelyajat. Rakennuskassan 3
päivän käsittelyaika on lyhyin. Erityiskoulutettujen työttömyyskassa Erkossa

→ Puheenjohtajalta

voi työttömyyskorvausta joutua odottamaan 75 päivää. Loimaan kassan eli
YTK:n käsittelyjono on 49 päivää.
– Tilanne voi huonontua nopeasti,
mutta nyt näyttää vielä hyvältä, Jan
Peltonen varoittaa.
Tänä vuonna arvioidaan työttömyyskorvausten maksatuksen
kohoavan 140 miljoonaan euroon, kun
ennakkoon korvausmenot arvioitiin
109 miljoonaksi euroksi.

Matti Harjuniemi
on rakennusliiton
puheenjohtaja

Mökkikauppa käy
ennätystahtiin

Ansiosidonnaisesta
työttömyysturvasta

Muutamia pieniä myönteisiä merkkejä
taloudessa on nähty rakennusalalla.
Asuntolainamarkkinat ovat palanneet yllättävän nopeasti lähemmäs
normaalia. Asuntolainoja on haettu
kesällä paljon, mutta vastaavasti
Suomen Pankin tilastot kertovat, että
huhtikuussa asuntolainoja neuvoteltiin uudelleen 5,5 miljardin euron
edestä, mikä vastaa 5,5 prosentin
osuutta asuntolainakannasta. Myös
opintolainoja, vapaa-ajanasuntojen
lainoja ja kulutusluottoja neuvoteltiin
uudelleen ennätyksellinen määrä.
Suomen Pankin mukaan uusia
kesämökkilainoja nostettiin kesäkuussa 2020 enemmän kuin koskaan
aikaisemmin. Lisäystä tuli 154 miljoonaa euron edestä, mikä on 64 prosenttia enemmän kuin vuosi sitten
vastaavana aikana.
Sanna Marinin (sd.) hallitus
nostaa korkotuetun asuntotuotannon
hyväksymisvaltuutta 340 miljoonalla
eurolla. Hallitus arvioi, että summalla
saadaan reilut 2 000 ara-asuntoa lisää.
RT ennustaa rakentamiseen supistuvan tänä vuonna 5 prosenttia. Se
merkitsee alan työllisyyden heikentymistä 20 000 työllisellä.
– Asuntorakentamisen tarve etenkin Etelä-Suomessa ei ole kadonnut
minnekään. Nyt pitäisi lisätä ara-tuettua asuntotuontantoa, Peltonen muistuttaa.
Tilastokeskuksen ennakkotietojen
mukaan kerrostaloasuntojen myynti
on laskenut lähes 35 prosenttia viime
vuoden vastaavasta ajankohdasta.
Rivitaloasuntojen myynti putosi 25
prosenttia. ¶

RAKENNUSLIITON ja sen ammattiosastojen huoli on aina ollut
kunnon työn riittäminen ja
työttömyysturva. Finanssikriisin ja suurtyöttömyyden aikana
totesikin yksi liiton hallituksen
jäsen näiden asioiden tulevan
liiton toiminnassa ensin. ”Sitte
tulee pitkä väli ja sitte tulee kärryllinen paskaa.”
Jo ennen työttömyysturvalainsäädännön alkua (1917)
ammattiosastot keräsivät
jäseniltä rahaa kassaan, josta
maksettiin ruoan ja lämmön
puutteessa oleville rakentajaperheille avustuksia. Nykyinen
työttömyyskassamme perustettiin alan ammattikuntien yhdistyessä Rakennustyöväen liitoksi
vuonna 1924.
Valtion avustuksia kassoille
lisättiin vuosien mittaan. Kassat
olivat kuitenkin pääosin omaapu-kassoja 1960-luvun alkuun
saakka. Tuolloin päätettiin
eduskunnassa työttömyysvakuutuksen malliksi liittojen
työttömyyskassojen rahoittaminen pääosin valtion ja työnantajien toimesta. Malli syntyi
pitkälti työnantajien (TK) ja
SAK:n neuvottelujen tuloksena.
Kassajärjestelmä lisäsi
ammattiliittojen jäsenmääriä.
Tämä sopi työnantajille, jotka
näin saivat vahvat ja maltilliset
neuvottelukumppanit. Politiikassa oli suuremmat riskit
kuin sopimusyhteiskunnassa.
Ammattiliittojen vahvuus on

työnantajien ja SAK:n yhteinen
tahtotila.
Kansanedustaja Elina Lepomäki esitti ansiosidonnaista
työttömyysturvaa kaikille niille,
joista maksetaan ja jotka maksavat työttömyysvakuutusmaksua. Tämä tarkoittaisi käytännössä luopumista nykyisestä
kassajärjestelmästä.
Esityksen pohdintaa ei ole
syytä pelätä. Kannattaa tavoitella koneälyä hyödyntävää
yksiselitteisempää ja laajempaa
työttömyysturvaa. Olipa systeemi mikä tahansa, ovat työn
asiat edelleen liittojen toiminnan keskiössä. Ansiosidonnainen työttömyysturvahan ei
tuo lisäturvaa ihmisille, joiden
ansiot ovat pienet ja epävarmat:
Nollatyösopimuksilla olevat,
alustatalouden työntekijät,
kevytyrittäjät. Oikeita palkallisia työtunteja pitää saada lisää
ja palkkojen on syytä nousta.
Tässä riittää hommaa kaikille,
jotka ovat huolissaan heikoimmassa asemassa olevista ihmisistä.
Nykyjärjestelmääkin voi
virittää perusteellisempaa
muutosta odotellessa. Työttömyyskassojen kokoa on syytä
kasvattaa kassoja yhdistämällä.
Siten varmistetaan asiantuntijapalvelun edelleen kehittäminen,
toiminnan nopeus ja kustannustehokkuus.

Matti
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→ Ajankohtaista

Rakentamisen työtapaturmat
laskivat vuonna 2019

Keudassa
laaja valikoima
rakennusalan
koulutuksia
Raudanlujaksi rakennusalan ammattilaiseksi!
Keudassa on laajat mahdollisuudet kouluttautua rakennusalalle: perustutkinto uran alkuvaiheeseen, ammatti- ja
erikoisammattitutkinnot kokeneemmalle. Koulutamme mm.
seuraaville aloille: Pintakäsittely, Puuteollisuus, Rakennusja talonrakennus, Talotekniikka sekä Tekninen suunnittelu.
Kortti- ja pätevyyskoulutuksista löytyvät mm.:
→ SFS6002 Sähkötyöturvallisuuskortti
→ Sähköturvallisuustutkintoon 2
Jatkuva haku
ja 3 valmistava koulutus ja
käynnissä,
tutkintotilaisuus
ha
e vaikka heti
→ Hitsauksen pätevyyskokeet
>>
→ Märkätilojen vedeneristäwww.keuda.fi
/
jän henkilösertifikaattiin
koulutustarjo
nta
valmentava koulutus
→ Tulityökorttikoulutus
→ Työturvallisuuskorttikoulutus

#keuda #omapolku
#työelämäävarten

KUVA: JOHANNA HELLSTEN

RAKENTAMISEN päätoimialalla sattui palkansaajille Tapaturmavakuutuskeskuksen mukaan vuoden 2019 aikana 14 428
työpaikkatapaturmaa. Määrä laski noin 4,5 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Rakennusalan yritysten työntekijöille
sattuneiden työpaikkatapaturmien määrä kääntyi laskuun
ensimmäistä kertaa neljään vuoteen. Kaikkiaan rakennustyömailla sattuneiden työpaikkatapaturmien määrä kuitenkin kasvoi, kun mukaan lasketaan siis muidenkin kuin
rakennusalan yrityksissä työskennelleiden vahingot.
Vuonna 2019 rakentaminen työllisti noin 193 000 henkilöä, joista noin 9 prosenttia oli naisia. Työllisistä palkansaajia oli 77 prosenttia ja loput yrittäjiä. Toimialalla tehtyjen
työtuntien määrä laski edellisvuodesta 4,7 prosenttia.
Työpaikkatapaturmien määrä kääntyi vuonna 2019
laskuun ensimmäistä kertaa neljään vuoteen. Lukumäärällisesti rakentamisen työpaikkatapaturmien määrä kasvoi
vuosina 2015–2018 tasaisesti. Lasku tapaturmien määrässä

selittyy suurilta osin rakennustoimialan tuotannon hiipumisella ja osin myös talven poikkeuksellisen leudoilla
sääolosuhteilla.

Vakavien työpaikkatapaturmien
osuus laskussa
Ennakkotiedon mukaan sattuneista työpaikkatapaturmista
noin 63 prosenttia oli lieviä eli tapaturma aiheutti alle 4
päivän työkyvyttömyyden. Lievien tapaturmien osuus on
kasvanut tasaisesti vuodesta 2005 muutamia poikkeusvuosia lukuun ottamatta. Vuonna 2005 lievien työpaikkatapaturmien osuus oli 47,5 prosenttia. Kehityksen voi katsoa
indikoivan työturvallisuustason kohentumista. Tutkimusten mukaan panostukset työturvallisuuteen vaikuttavat
korkean riskin toimialoilla erityisesti tapausten vakavuuteen ja vasta myöhemmin lukumääriin.
Vakavien työpaikkatapaturmien, eli yli 30 päivän
työkyvyttömyyden aiheuttavien, osuus oli ennakkotiedon
mukaan vuonna 2019 noin 8 prosenttia.
Ennakkotiedon mukaan kuolemaan johtaneita työpaikkatapaturmia rakentamisen toimialalla sattui vuonna 2019
yhteensä 5 tapausta. Näissä työpaikkatapaturmissa kuolleista 3 oli Suomen ja 2 Viron kansalaisia, joista toinen oli
yrittäjä. ¶

TEKSTI JA KUVA: JOHANNA HELLSTEN

→ Liiton hommissa

Aluetoimitsija
Toni Malmström
Toni, mitä teet työksesi?

– Olen aluetoimitsija Rakennusliiton
Uudenmaan aluetoimistolla. Toimin
luottamushenkilöiden ja työsuojeluvaltuutettujen yhteyshenkilönä liitossa. Me aluetoimitsijat käymme työmailla, perehdytämme luottareita ja
työsuojeluvaltuutettuja ja vastaamme
ringissä puhelimeen, kun jäsenellä
on kysyttävää tai ongelmia. Lisäksi
selvitämme riita-asioita ja siirrämme
niitä eteenpäin liiton lakiosastolle, jos
emme itse saa asiaa selvitettyä.
Milloin tulit liittoon töihin ja minkä
lainen ensimmäinen vuotesi oli?

– Tulin tänne töihin 3 vuotta sitten.
Ensimmäinen vuosi oli ihan hurjaa aikaa. Ei edes ehtinyt kunnolla
ymmärtää, mitä tapahtuu, kun uusia
asioita ja uusia ihmisiä tuli niin vauhdilla eteen. Kaikki tunsivat minut ja
minä en tuntenut ketään. Normaalisti
tuore toimitsija kerää ensimmäisen
vuoden aikana 10 kiloa lisää painoa,
kun työt muuttuvat fyysisistä enemmän henkisiksi. Minä heräsin 8 kilon
kohdalla, kun olin ollut täällä 10 kuukautta.
Tämäkään vuosi ei ole ollut
tavallinen. Miten työsi muuttui
maaliskuussa koronapandemian
takia?

– Meillä Uudellamaalla tehtiin päätös,
että työmaita ei kierretä normaaliin
tapaan. Tietysti sitten, jos jotain todella
akuuttia tuli, menimme paikalle. Se ei
tarkoittanut töiden vähenemistä. Kun
siirryimme enemmän toimistohommiin, alkoivat puhelimet soida. Jäseniä
askarruttivat koronaan liittyvät asiat,
kuten miten se vaikuttaa heidän työhönsä ja työllisyyteensä. Niitä puheluita tuli aivan hirveä määrä.

Yhteiskunta on avautumassa
varovasti. Muuttuuko maailmasi
taas?

– Toukokuun puolivälissä aloimme
valmistella paluuta työmaalle ja nyt
kun jonkinlaiset kokoontumisetkin
ovat sallittuja, olemme alkaneet varovasti palata työmaakierrosten pariin.
Mikä on parasta työssäsi?

– Tykkään pyöriä rakentajien parissa
työmailla, kuulla heidän asioistaan ja
auttaa aina kun pystyn.
Mikä on työn raskain puoli?

– Uusia asioita tulee paljon. Juuri kun
on opetellut jonkin työttömyyskassan säännön, se muuttuukin. Vaikka
rakentaminen oli fyysisesti raskasta,
tuntuu, että tässä työssä tulen väsyneempänä kotiin. Sitä ei olisi uskonut. Rakentajana, jos joku homma oli
kesken, siihen ei tuotu uutta hommaa
ennen kuin edellinen oli tehty. On
pitänyt tottua siihen, että keskeneräisiä asioita on kymmeniä. Niistä
aina joku nytkähtää vähän eteenpäin,
mutta pöytää ei saa täysin tyhjäksi.
Joskus raskautta tuo jäsenten
kokema kaltoinkohtelu. Ne tarinat
ovat välillä hirveitä. Meillä oli juuri
yksi tapaus, jossa virolainen työntekijä
oli sairastunut koronaan ja työnantaja
potkaisi hänet ulos asunnosta, ettei
hän tartuttaisi muita. Liiton ja pää
urakoitsijan yhteisellä painostuksella
saatiin työnantaja hoitamaan hänelle
karanteeniasunto.
Olet paljon tekemisissä
ulkomaalaisten työntekijöiden
kanssa. Kohdellaanko heitä
huonommin kuin suomalaisia?

– Palkkaepäselvyyksien osalta kyllä.
Tietysti nuoriin ja kokemattomiin

suomalaisiinkin kohdistuu erilaista
kaltoinkohtelua kuten perusteettomia irtisanomisia, mutta alipalkkaus
kohdistuu ulkomaiseen työvoimaan.
Muitakin epäselvyyksiä on. Teimme
toukokuun puolessa välissä vinkkien
perusteella tarkastuksen 2 työmaalla 15
ulkomaiseen rakennusalan yritykseen
ja niistä 3:ssa oli asiat kunnossa.
Miten pidät kaiken härdellin keskellä
huolta omasta jaksamisestasi?

– Olen harrastanut pitkään juoksua, muun muassa polkujuoksua ja
ultrajuoksua. Nyt siihen on ollut
vähemmän aikaa, mutta vieläkin
juoksentelen jonkun verran. Lisäksi
harrastan maastopyöräilyä. Myös se,
kun perheen kanssa puuhastelee jotain
ihan muuta, lepuuttaa nuppia. ¶
Liiton hommissa -palstalla
esittelemme erilaisia liiton tehtäviä
niiden ihmisten kautta, jotka näitä
hommia hoitavat.
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Korona
on
ovela
Isot rakennusliikkeet pyrkivät estämään
viruksen liikkeitä monilla eri tavoilla,
mutta silti tartuntaryppäitä on ilmennyt.
TEKSTI JA KUVAT: JOHANNA HELLSTEN
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UOMESSA on uutisoitu tartuntaryp
päistä rakennustyömailla kevään ja
kesän aikana. Yksi isoimmista uutisista
oli rakennusliike Lehdon tapaus, jossa
tartuntaa oli erityisesti tavattu ahtaasti
asuvilla ulkomaalaisilla työntekijöillä.
Karanteeniin joutui 38 henkilöä. Tar
tunta löytyi 10 ulkomaalaiselta työntekijältä ja 1:tä
Lehdon omalta työntekijältä.
Isot rakennusalan toimijat ovat pyrkineet vä
hentämään tartuntariskejä työmailla viranomais
ten antamien ohjeiden mukaan, mutta myös tiu
kemmilla tavoilla. Silti nekin ovat saaneet välillä
huomata, että virus on turvatoimia ovelampi.

YIT: 50 tartuntaa
YIT:n työmailla on ollut heinäkuun loppuun men
nessä 50 tartuntaa (aliurakoitsijat mukaan lukien)
ja arviolta noin 130 ihmistä on ollut karanteenissa.
– Yrityksessä on oltu hereillä jo vuoden alusta
lähtien. Helmikuussa johtoryhmä perusti valmius
ryhmän ja siellä päätettyjä asioita jalkautettiin työ
maille jo helmikuun lopussa. Pidimme tärkeänä,
että asioita opeteltiin etukäteen, YIT:n työhyvin
vointipäällikkö Salla Hälikkä kertoo.
– Varautumisesta ja rajoituksista huolimatta
ryppäitä pääsi syntymään, Hälikkä jatkaa.
YIT:ssä on opittu matkan varrella lisää. Eri
tyisesti pääkaupunkiseudulla tärkeä yhteistyö
kumppani on ollut paikallinen tartuntatautivi
ranomainen ja ryppäiden kohdalla yhteistyötä on
tehostettu entisestään muun muassa joukkotes
tausten muodossa.
– Maalliskuun alussa laadittiin työmaille
ohjeet turvaväleistä, käsihygieniasta, sosiaalitilo
jen käytön porrastuksesta ja siitä, että matkalta
tulevat jäävät kotiin 14 päiväksi. Lisäksi työmailla
ihmiset muodostivat pienryhmiä. Tunnistimme jo
varhain, että ongelma eivät ole pelkästään tar
tunnat, vaan myös massiiviset karanteenit, jotka
vaikuttaisivat vakavasti työmaiden toimintaan,
Hälikkä toteaa.
Hälikkä kertoo, että alalla on myös tehty yh
teistyötä, kun on pohdittu, miten toimia.
– Muiden isojen rakennusyhtiöiden verkoston,
kuten Skanskan kollegan, työhyvinvointipäälli
kön Helena Pekkasen kanssa on ollut hyvä jutella.
Teemme yhteistyötä, koska haluamme vaikuttaa
koko alan käytäntöihin.
Virustartuntoja oli useita muun muassa Kera
van Monitoimitalon työmaalla sekä Blominmäen
jätevedenpuhdistamolla Espoossa.
– Totesimme, että kaikki ohjeemme olivat
tarpeen ja epidemiaryppään iskiessä oli otettava
järeämpiä työkaluja käyttöön. Kohteissa tehtiin

joukkotestauksia ja otettiin määräajaksi käyt
töön vahva maskisuositus silloin, kun etäisyyden
pitäminen ei onnistunut. Lisäksi työmaille tuotiin
lisää sosiaali- ja saniteettitiloja. Kesä-aikaan tau
kopaikkoja on myös tehty ulos, sillä virus leviää
sisätiloissa helpommin.
Hälikän mukaan myös ihmiset ovat olleet
hyvin omatoimisia ja juoneet kahvinsa ja syöneet
eväänsä ulkotiloissa.
Työmaiden suosituksia ja määräyksiä ei ole vie
lä purettu muun yhteiskunnan mukana. Osa niistä
on tullut jäädäkseen hyvinä toimintatapoina.
– Kukaan ei tiedä, tuleeko 2. aalto ja kuinka voi
makkaana. Ei olisi mitään järkeä purkaa ennalta
ehkäiseviä hyviä käytäntöjä. Samoilla ohjeistuksis
sa mennään kuin tähänkin asti. →

Karanteeniasuntoja ja varamiehiä
Kesällä puhuttivat ulkomaisen työvoiman ”omaehtoisen karanteenin” säännöt sekä mahdollisuudet estää rakentajien ahtaissa kimppa-asunnoissa leviäviä tartuntoja. Rakennusliiton varapuheenjohtaja Kimmo Palonen kommentoi asiaa heinäkuussa:
– On turha kuvitella, että ulkomaisten työntekijöiden työnantajat hankkisivat asialliset karanteeniin sopivat majoitustilat,
Palonen totesi.
Henkilöstövuokrausyritys Baronalla on kuitenkin yhteistyössä samaan konserniin kuuluvan tilapäistä majoitusta tar
joavan Forenomin kanssa systeemi, jota toivoisi muidenkin
matkivan.
Yritykset kehittivät karanteeniasunnoista ja sijaistamispalvelusta koostuvan yhteisratkaisun koronatilanteen hallitsemiseksi jo maaliskuussa.
– Yhteismajoituksissa asuvat työntekijämme alkoivat ilmaista pääluottamusmies Pauli Nousiaiselle huolta siitä, mitä
tehdään, jos jollakin todetaan tartunta, Baronan rakentamisen
toimialajohtaja Timo Ahola kertoo.
– Baronallahan on paljon komennusmiehiä töissä eri puolilta
Suomea ja lisäksi Virosta. He asuvat yhteismajoituksissa, joissa
esimerkiksi keittiö on yhteinen. Pelättiin, että korona voisi levitä sitä kautta, jos jollain on tartunta, Nousiainen kertoo.
Samaan aikaan myös Baronan asiakasyritys Fira Oy ilmaisi saman huolen. Forenomilla oli keväällä hyvin majoituskapasiteettia tarjolla, joten konsepti saatiin käyntiin nopeasti asiakkaan, yrityksen ja luottamusmiehen yhteispelillä.
– Kysyntä ei rakentamisen puolella ollut erityisen kovaa. Noin
5 henkilöä käytti karanteenimajoitusta ja heistä useammalla
kyse oli vain tartuntaepäilystä, ei tartunnasta, Ahola sanoo.
Aholan mukaan syksystä ei kuitenkaan kukaan voi tietää ja
konsepti pidetään tarjolla pandemian ajan.
– Koko alaa ajatellen on iso uhka, jos korona lähtisi leviämään työmailla tai majoituksessa, Ahola toteaa.
Forenomilla majoittuminen onnistuu ilman ihmiskontakteja.
Erillistä sisäänkirjautumista ei tarvita, ja suurin osa kohteista
toimii tekstiviestitse saapuvilla avainkoodeilla tai avaimet ovat
noudettavissa avainlokerosta.
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Skanska: 30 tartuntaa
Myös Skanskalla virukseen varautumisen työryh
mä perustettiin jo helmikuussa. Työhyvinvointi
päällikkö Helena Pekkasen mukaan työturval

TEKSTI: JOHANNA HELLSTEN

Terveysviranomaisilla
rajalliset resurssit
Kesällä korona levisi rakentajien ahtaissa yhteisasunnoissa.
Asuinolosuhteiden valvonta ei kuulu työturvallisuusviranomaisille, vaan aina terveysviranomaisille. Rakentaja-lehti lähestyi
asiassa Suomen suurimman kaupungin, Helsingin terveysviranomaista. Kysymyksiin vastasi Helsingin ympäristöterveysyksikön päällikkö Pertti Forss.

Onko julkisuudessa käyty keskustelu tuonut uusia yhteydenottoja lähettyjen rakennustyöntekijöiden asumisolosuhteista, esimerkiksi ilmiantoja?
– Tietojeni mukaan emme ole saaneet yhtään yhteydenottoa.

Kuinka paljon näitä kimppa-asuntoja on Helsingissä tarkastettu epidemian aikana?
– Ihan aluksi on syytä pitää erillään asunnot ja majoitusliikkeet.
Jos kyseessä on asunto, niin niitä koskevat terveydelliset olosuhteet tulevat esille vain, kun käsittelemme meille tehtyjä toimenpidepyyntöjä. Ja ulkomaisten rakennustyöntekijöiden asuntoja koskevia toimenpidepyyntöjä meille ei ole tehty.
– Jos sitten on kyseessä varsinainen majoitusliike, niin niitä koskee ilmoitusvelvollisuus (terveydensuojelulaki 13 §). Niitä
meillä on myös mahdollisuus valvoa sekä toimenpidepyyntöjen
perusteella että myös oma-aloitteisesti. Nykyisillä resursseilla
mahdollisuudet oma-aloitteeseen valvontaan ovat kuitenkin hyvin rajalliset.

Minkä tahon ja millä tavoin teihin pitäisi olla yhteydessä,
jos on tietoa epähygieenisistä ja puutteellisista asuisolosuhteista?
– Meihin voi ottaa yhteyttä esim. asukas, rakennuksen omistaja,
isännöitsijä – vaihtoehtoja on useita. Yhteyttä voi ottaa esimerkiksi sähköpostilla, soittamalla, kirjeitse – yhteydenoton muodolla ei ole väliä.

Onko tarkoituksena tiivistää viranomaisyhteistyötä ulkomaalaisen työvoiman asumisolosuhteiden osalta esimerkiksi työsuojeluvalvonnan/mahdollisten muiden viranomaisten kanssa?
– Sitä sietää harkita. Asuntojen valvonta tapahtuu kuitenkin
vain meille tehtyjen toimenpidepyyntöjen perusteella. Ehkä ulkomaisia työntekijöitä voitaisiin nykyistä paremmin valistaa
suomalaisen asumisen pelisäännöistä ja myös asuntoja koskevista terveydellisistä vaatimuksista ja että heillä mahdollisuus
ottaa yhteyttä, jos he epäilevät asunnossa esiintyvän terveydellisiä epäkohtia.
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lisuus on Skanskalla erittäin tärkeä asia, ja osa
työturvallisuutta on koronan huomioiminen.
– Työmailla on käytössä tarkat ohjeet koro
naviruksen torjumiseksi ja korostamme jokaisen
vastuuta koronavaaran pienentämisessä. Kaikki
työmaamme ovat laatineet erillisen korona-tur
vallisuussuunnitelman, jolla ennaltaehkäistään ja
rajoitetaan koronaviruksen leviämistä työmaillam
me, Pekkanen kertoo.
Suunnitelmassa otetaan kantaa kunkin työ
maan viestintään, perehdytykseen, hygieniaan,
tehostettuun siivoukseen ja siihen miten lähikon
takteja minimoidaan.
Korona on koetellut yritystä noin 10 työmaalla
ja karanteenissa on elokuun alkuun mennessä ollut
noin 100 työntekijää. Yksi työmaista oli Puistosai
raala Helsingissä. Siellä sairastui 15 ihmistä.
– Tuolloin karanteeniin pantiin 15–20 henki
löä. Työmaa oli muutaman päivän suljettuna tilan
teen vaatimien viranomaisohjeiden selvittämiseksi
sekä työturvallisuuden vaatimien toimenpiteiden
varmistamiseksi, Pekkanen kertoo.
Kun työmaan uudelleen avaamisen vaatimat
selvitykset saatiin tehtyä ja riskienarviointi päivi
tettyä, työmaa avattiin ja toiminta käynnistettiin
porrastetusti. Pekkasen mukaan tilanne saatiin
hallintaan nopeasti.
Miten työmaalla lähdetään kohti syksyä? Mit
kä ovat olleet tärkeimmät opit?
– Useilla samanaikaisilla toimenpiteillä, päi
vittyvän tiedon mukaisilla toimenpiteiden ”tuu
naamisella” sekä toimenpiteiden varmistamisella
läpi organisaatioin voidaan vaikuttaa epidemian
leviämiseen vahvasti. Virus ei ole ”luonnonlaki”,
joka jyrää emmekä voi vaikuttaa. Hyvässä tilan
teessa pysyminen vaatii työmailta jatkuvaa tark
kaavaisuutta. Meillä on kattavat ohjeet ja kevään
aikana testatut toimintamallit. Työmailla sovittu
jen koronaturvallisuussääntöjen noudattaminen ja
jokaisen oma vastuu ja sitoutuminen ovat avain
asemassa.

SRV: ?
SRV ei suostu kertomaan, montako tartuntaa yri
tyksen työmailla on ollut yhteensä. Se kuitenkin
tiedetään, että yksi rypäs löytyi Kalasataman Lois
to-pilvenpiirtäjän työmaalta. Siellä tartuntoja oli
7. SRV:n viestinnän mukaan myös yhdellä toisella
työmaalla on ollut useampi kuin 1 tartunta, mutta
tartunnat ovat olleet yksittäisiä. Rakentaja-lehden
muualta saamien tietojen mukaan toinen rypästyö
maa voi olla Siltasairaalan työmaa Helsingissä.
SRV:kin perusti ajoissa koronaryhmän, joka
alkoi seurata tilannetta ja tehdä toimenpiteitä yri
tyksen toiminnan ja työntekijöiden turvaamiseksi

jo maaliskuussa. Koronaryhmässä istuu jäseniä
kaikista henkilöstöryhmistä.
– Koronaryhmä kokousti joka päivä maa
liskuusta alkaen kesälomakauteen saakka. Nyt
kokouksia on ollut hiukan harvemmin, koronaryh
män ja SRV:n työturvallisuutta tukevan turva
tiimin jäsen, pääluottamushenkilö Aleksi Auer
kertoo.
– Aluksi olimme täysin julkisen puolen ohjei
den varassa ja niitä tuntui tulevan päivittäin uusia.
Vähitellen pystyimme alkamaan soveltaa ohjeita
yrityksen toiminnan kannalta järkevällä tavalla,
Auer jatkaa.
SRV:ssäkin lopetettiin kättely, laitettiin ne
ihmiset etätöihin, jotka niitä voivat tehdä, rajattiin
live-kokousten kokoa ja rakennettiin esimerkik
si perehdytystoimistoon pleksinen ”koppi”, jotta
perehdyttäjä olisi turvassa. Sosiaalitiloista otettiin
tuoleja pois väkimäärän rajaamiseksi ja etäisyyk
sien turvaamiseksi ja joillekin työmaille vuokrat
tiin lisätiloja, kuten telttoja ulkoruokailua varten.
Silti tauti iski. SRV toteutti Loiston työmaalla
joukkotestauksen paikallisten terveysviranomais
ten kanssa ja tuli julkisuuteen tartuntojen kanssa.
– Mielestäni se oli todella suoraselkäistä toi
mintaa. Siinä kohtaa yrityksen omat ohjeistukset
alkoivat olla mallillaan, mutta valvonnan merkitys
korostui, Auer sanoo.
Työmaan sisähisseihin palkattiin hissivahti 2
vuorossa. Vahti varmistaa, että hississä on kor
keintaan 4 henkilöä kerralla ja kaikilla on mas
ki naamalla. Ne ulkomaiset työntekijät, joiden
täytyy pitää omaehtoista karanteenia, ovat omissa
sosiaalitiloissaan, omana ryhmänään ja kulkureitit
pyritään pitämään erillään muista.
– Arjen todellisuudessa ja työmaaolosuhteissa
tämä ei aina toimi. Mutta mielestäni toimitaan
niin hyvin kuin on mahdollista, Auer sanoo.
Turvatiimin hengentuote on myös työmailla
suoritettava koronakatselmus.
– Ajatus lähti TR-mittauksesta. Samantyyp
pinen lista tarkistettavista asioista tehtiin koronaa
varten. Katselmus tehdään jokaisella SRV:n työ
maalla kerran viikossa.
Kierroksella tarkastetaan viestintä, (onko
ohjeet näkyvillä), työmaiden koronavirusohjeis
tuksen ajantasaisuus, työmaaperehdytys, suoja
maskien tilanne, henkinen hyvinvointi sekä toi
mintaohjeet, jos epäillään tartuntaa. Yritys toivoo
tällaisten hyvien käytäntöjen leviävän koko alalle.
– Haluaisin erikseen korostaa henkisen hyvin
voinnin tärkeyttä. Tämä on ollut monelle todel
la raskas kevät ja kesä ja siitä pitää voida puhua
ääneen. Olin itsekin uupumassa ennen lomia. Joka
päivä pelkkää koronaa. Omasta jaksamisesta pitää
pystyä puhumaan ääneen töissäkin. ¶

TEKSTI: JUKKA NISSINEN KUVA: KIMMO BRANDT

→ Henkilö

Helsinki ei ole suomalaisen
rakentajan paratiisi
EU:n itälaajeneminen heikensi
rakennusalan palkkatasoa pääkaupunkiseudulla.

P

ÄÄKAUPUNKISEUDULLA suomalaisten rakentajien vuosiansiot
ovat 1 700 euroa pienemmät
verrattuna sellaisiin rakennusalan
ammatteihin ja alueisiin, joissa ei
työskentele yhtä paljon ulkomaalaisia
työntekijöitä. Isa Kuosmasen ja Jaakko Meriläisen tutkimuksen mukaan
vuoden 2006 EU:n laajeneminen näkyy yhä palkkatuloissa rakennusalalla.
Geneven yliopiston tutkijatohtori
ja VATT:n vieraileva tutkija Isa Kuosmasen mukaan ansioiden heikentyminen seuraa rakentajia koko työuran
ajan. Vuosiansiot tippuivat erityisesti
sekä alle 30-vuotiailla että yli 50-vuo
tiailla rakentajilla.
– Vanhat rakennustyöntekijät jäivät todennäköisesti työkyvyttömyyseläkkeelle, sähköasentajat puolestaan
osa-aikaeläkkeelle. Rakennusalalla voi
olla niin, että vanhempia työntekijöitä
vähän pusketaan eläkkeelle. Taustalla
voi olla myös se, että työntekijät eivät
pääse osa-aikaeläkkeelle, Kuosmanen
pohtii.
Sähköasentajien neuvotteluvoima
voi olla parempi tavalliseen rakennustyöntekijöihin verrattuna. Sähköasentajat voivat esimerkiksi työskennellä
osa-aikaeläkeläisinä työmaan kymppinä ja valvoa aloittelevien asentajien
työtä.
Työttömyysjaksot olivat pidentyneet, mutta muutos ei ollut suuri.
– Työttömyysjaksot pitenivät
muutamilla päivillä. Aineistosta puuttuvat ne ihmiset, jotka olivat tutki12

musjakson alussa työttöminä tai juuri
tulossa rakennusalalle.
– Tutkimusasetelman kannalta oli
ongelmallista, että emme pystyneet
seuraamaan vuonna 2000 työttöminä
olleiden tai vasta ammattikoulussa olleiden työuraa. Voi olettaa, että näillä
henkilöillä olisi vielä suurempi riski
menettää palkkatuloja.

Siirtymäajasta
ei ollut hyötyä
Vuoden 2004 EU:n laajentumisen yhteydessä Suomi halusi kahden vuoden
siirtymäajan työvoiman liikkumiselle uusista jäsenmaista. Kuosmasen mukaan siitä ei ollut käytännön
hyötyä suomalaisten työmarkkinoiden
kannalta, sillä rakennustyömaille tuli
erityisesti virolaisia ja puolalaisia työntekijöitä lähetettyinä työntekijöinä.
Viranomaisvalvontaa ei käytännössä ollut ja rekisteröitymissääntöjä ei
noudatettu. Kukaan ei tiedä, paljonko
ulkomaista työvoimaa tuli jo siirtymäkaudella rakennustyömaille.
– Myös muilla mailla, kuten Saksalla ja Itävallalla, oli siirtymäajat työvoiman liikkuvuudessa. Kokemukset
olivat samanlaisia kuin Suomessakin.
Kyse on yleiseurooppalaisesta ilmiöstä.
Ilmiön yleisyydestä huolimatta
sitä on tutkittu yllättävän vähän.
EU:ssa arvioidaan olevan yli 2 mil
joonaa EU:n sisällä pendelöivää
työntekijää.
Rakennusalan työntekijöiden

palkkojen lasku saattaa merkitä muille
ammattiryhmille parempia tienestejä.
Suurempi määrä rakennustyöntekijöitä tietää lisätöitä työnjohdolle ja
suunnittelijoille. Rakennusalan sisällä
sähkö- ja hissiasentajat voivat päästä
paremmille palkoille lisääntyneiden
työmahdollisuuksien ansiosta. Sveitsin
työmarkkinoilta on havaintoja paremmin koulutettujen sveitsiläisten palkkatason kohoamisesta rajaseuduilla.
– Viranomaiset valvovat sähkötöitä tarkemmin muuhun rakennusalaan
verrattuna. Kuka tahansa ei voi ryhtyä
sähköasentajaksi.
Suomalaisilta työmarkkinoilta ei
löytynyt selkeää tilastollista näyttöä
sähköasentajien parantuneesta työmarkkinatilanteesta. Sähköasentajien
vuosiansiot olivat nousseet, mutta
työttömyysjaksot olivat jonkin verran
pidentyneet.

Työvoiman liikkuvuutta
on tutkittu vain vähän
Kuosmasen mukaan EU:n laajenemisen vaikutuksia on tutkittu yllättävän
vähän niin Suomessa kuin muuallakin.
– Asiaa on tutkittu vasta viime
vuosien aikana. Vuoden 2004 laajeneminen oli kuitenkin iso tapahtuma.
Esimerkiksi Britannian brexit-eron taustalla saattaa olla EU:n itälaajenemisen aiheuttama pelko oman
työpaikan ja toimeentulon menetyksestä, jota helppoheikkien oli helppo
manipuloida EU:n vastaiseksi →
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Isa Kuosmasen mukaan eurooppalaisen työvoiman
liikkuvuuden vaikutuksia on tutkittu
yllättävän vähän.

äänestysinnoksi. Puolalainen putkimies oli pelottava ilmestys Brittein saarten työmarkkinoilla, mutta
tilastoista ei löydy todisteita palkkojen
heikentymisestä.
– Tutkijoilla ei ole hyviä aineistoja
asian tutkimiseen. Toinen syy taustalla voi olla se, että samaan aikaan
minimipalkkoihin tuli korotuksia.
Tutkijat ovat löytäneet työpaikan menettämiseen ja tulevaisuuden huonontumiseen liittyviä pelkoja.

Peruskoulu eriytyy
valintojen myötä
Kuosmasen väitöskirjan toinen tutkimuskohde oli Suomen peruskoulun kouluvalintojen vapauttaminen
1990-luvulla. Oppilaat pystyivät
14

hakeutumaan myös muuhun kuin
kunnan osoittamaan lähikouluun.
Tutkimuksen toinen tekijä on Liisa T.
Laine.
Tutkimuksen mukaan valinnat
yleistyivät voimakkaasti valintojen
sallimisen jälkeen kunnissa, joissa on
enemmän valintamahdollisuuksia.
– Kouluvalinnoilla on ollut eriarvoistava vaikutus oppilaisiin.
Yksittäisistä kouluista ei ole
valintaa helpottavia vertailutietoja, joka saattaa Kuosmasen mukaan
vaikeuttaa erityisesti heikommassa
sosiaalisessa ja taloudellisessa asemassa
olevien vanhempien mahdollisuutta
arvioida kouluvalintojen merkitystä
lasten kannalta. Varakkaat perheet
jaksavat hankkia tietoa ja heillä on
valmiit suhdeverkostot käytössään.

Tämä voi johtaa etenkin suurissa kaupungeissa koulujen eriytymiseen.
– Erilaisesta taustasta tulevat
oppilaat tapaavat yhä vähemmän
toisiaan koulussa ja vapaa-ajalla. Aikaisempien tutkimusten valossa tämä
kehitys on haitallista muun muassa
poliittisen polarisaation takia.
Ihmisryhmien eriytyminen voi
johtaa pahimmillaan Britannian
EU-eron tyyppisiin ratkaisuihin, kun
kansalaisilla ei ole enää yhteistä kieltä
ongelmien ratkomiseen. Ilmaisen peruskoulun pitäisi ratkoa ongelmia, ei
pahentaa niitä.
– Oppilaan ohjaus on avainasemassa. Heikommasta asemasta tulevia
lapsia pitäisi tukea enemmän, sillä
heidän vanhemmillaan ei ole resursseja siihen. ¶

Rakennusliitto
kouluttaa:
syksy 2020
Luottamushenkilöille
• Neuvottelutaito, Vantaa 10.–11.9.
• Peruskurssi, Kuopio 14.–16.9. ja 5.–6.10.
• Jatkokurssi, Helsinki 28.–30.9. ja 19.–21.10.
• Peruskurssi, Tampere 26.–28.10. ja 16.–17.11.
• Jatkokurssi, Oulu 9.–11.11. ja 30.11.–2.12.
• Työoikeuden peruskurssi, Helsinki 23.–25.11.
Verkkokoulutus
• Yhteysmiesten peruskurssi
• Ammattiosaston puheenjohtajan
ja sihteerin peruskurssit
• Taloustaitokurssi

Ilmoittaudu heti
osoitteessa
rakennusliitto.fi/
tapahtumat
#RLkoulutus

Varsinaista Wow-arkkitehtuuria, joka itsessään luo suuria haasteita suunnitteluun ja toteutukseen, ei Suomen Arkkitehtiliiton Safan puheenjohtaja Henna Helanderin mielestä Suomessa rakenneta.
Helsingin keskuskirjasto oli siinä poikkeus. Taloa kannatteleva kokeellinen silta-ratkaisu edellytti huolellista suunnittelua ja rakentamista sekä tiivistä yhteistyötä. Aivan kaikilta rakennusvirheiltä ei kuitenkaan säästytty. Erikoisratkaisut toivat työturvallisuushaasteita
muun muassa hitsaajille, mutta työturvallisuus pysyi hyvällä tasolla.

KUVIEN PARSIMINEN
ON TÄTÄ PÄIVÄÄ
– Rakentajat pysäyttävät puutteellisia
rakennussuunnitelmia
Lähtötietojen puute, taloudellisen voiton maksimoiminen ja siitä
seuraava kiire sekä suunnittelijat, joilta puuttuu käytännön kokemus
rakennustyöstä, lisäävät rakennussuunnitelmien ongelmia.
TEKSTI JA KUVAT: RIITTA MALVE
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OILLAKIN työmailla on jo pitkään parsittu. Se
ei suinkaan tarkoita rikkinäisten suojavaatteiden kunnostamista neulalla ja langalla, vaan
puutteellisten kuvien eli rakennussuunnitelmien
korjaamista. Eturintamassa on usein mittamies,
mutta ongelmaan joutuvat puuttumaan muutkin
rakentajat työmaalla.
– Kuvista puuttuu mittoja, varauksia ja monia
muita asioita. Joskus suunnitelman mukaan ei
yksinkertaisesti pysty rakentamaan. Rakennesuunnittelija ei ole ajatellut toteutusta työntekijän
kannalta, eräs kokenut mittamies kertoo.
Pääkaupunkiseudulla työskentelevä urakkaporukka puolestaan huomasi nopeasti kattorakenteen kuvasta, ettei sen mukaan pystynyt rakentamaan.
– Piirustuksessa oli niin paljon rautoja, ettei
betonimassaa olisi voinut mitenkään vibrata kunnolla, jos olisi laittanut ne kaikki. Valuun olisi varmasti jäänyt rotankoloja, ammattitaidostaan ylpeä
rakennusmies kertoo.
– Rakentamisessa on aina pieniä ongelmia. Se
ei mene kuten Strömsössä.
Kukaan tähän juttuun haastateltu rakentaja
tai urakoitsija ei halunnut kertoa kokemuksistaan
nimellään, koska arvelevat siitä koituvan hankaluuksia työssä. Yleensä rakennusyritykset vaikenevat rakentamisen aikana ilmenneistä suunnitteluvirheistä, eikä niitä kerätä. Mutta on myös harvoja
rakennushankkeita, joissa virheitä ruoditaan
avoimesti kustannusvaikutuksia myöten ja otetaan
opiksi.
Rakentajille ongelmasuunnitelmat aiheuttavat ylimääräistä työtä ja viivästystä aloitukseen.
Jos suunnitelma ei huomioi työntekijää ja sitä ei

muuteta, rakentaminen saattaa olla kohtuuttoman
hankalaa ja aiheuttaa harmaita hiuksia.

Jos ei huomaa virhettä,
tehdään sutta
Erään urakoitsijan kokemuksen mukaan työmaalla käytettyjen rakennussuunnitelmien taso alkoi
heiketä kymmenen vuotta sitten, kun 3D-mallintaminen tuli suunnitteluun. Samaan aikaan
suunnittelijat nuortuivat ja heidän kokemuksensa
rakennustyömailta oheni ohenemistaan.
Urakoitsija arvioi, että rakennussuunnitelmia
lähetetään työmaalle enemmänkin kokeilumielessä. Miten puutteellinen suunnitelma kelpaa ja
osaako joku työmaalla täydentää sitä?
Toisinaan löytyy taitava rakentaja korjaamaan
suunnitelmaa. Niin työ sujuu joutuisammin. Urakoitsija saa siitä jonkinlaisen korvauksen. Rakennesuunnittelijalle jää silloin muutosten hyväksyminen.
Ongelmat johtuvat todennäköisesti suunnittelun aikataulusta, puutteellisista lähtötiedoista ja
joissain tapauksissa suunnittelijan taidoista.
Tavallisesti työmaa huomaa ne ajoissa. Silloin
mestari pyytää korjaukset suunnittelijalta. Hyvässä tapauksessa tämä tulee työmaalle keskustelemaan ja virheet ratkaistaan yhdessä tuumin.
Mutta, jos työmaalla ei kyetä tunnistamaan
virheitä, tehdään helpolla sutta, joka myöhemmin
puretaan. Niin tapahtuu jatkuvasti.
Suunnitteluvirhe saattaa myös jäädä rakenteisiin ja paljastuu jossain vaiheessa rakennusvirheenä. Suuren konsulttitoimiston rakennesuunnittelija muistuttaa, että joka vuosi kattoja luhistuu →

Helsingin Sataman
uutta Länsiterminaali 2:sta on kehuttu siitä, ettei
rakennusprojektissa esiintynyt yhtään suunnitteluvirhettä.
Rakennus sai
Vuoden 2017 Teräsrakennepalkinnon linjakkuudesta. Veistoksellinen
ja selkeä rakennus nähtiin hyvänä
ensivaikutelmana Helsingistä, kun
kaupunkia lähestyy laivalla.
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Niin sanottu Pitsitalo Jätkäsaaressa Helsingissä palkittiin vuoden 2014 betonirakenteena. Palkintoraati kiitteli sitä taitavasta
ja vaativasta arkkitehti- ja rakennesuunnittelusta sekä laadukkaasta toteutuksesta.
Sitten vettä alkoi valua asuntoihin. Syyksi selvisi rakennusvirhe kattoterassin vesieristeessä, joka syntyi todennäköisesti
asennuksessa.
Rakennus on Helsingin kaupungin asunnot Oy:n.
Jätkäsaaren Pitsitaloa kehuttuun vuoden betonirakenne- palkinnon yhteydessä pitsimäisestä ja
harsomaisesta kuitubetonirakenteesta, joka elävöittää rakennusta ja luo asuntoihin vaihtelevaa valon ja
varjon leikkiä.

ja rakenteita sortuu. Jäljet korjataan usein kaikessa
hiljaisuudessa.

Suunnitteluvirheet eivät
ole vähentyneet
Suomen Arkkitehtiliiton Safan puheenjohtaja ja
Helsingin kaupungin johtava asiantuntija Henna
Helander on huomannut, että rakennushankkeissa syntyvien virheiden määrä ei ole vähentynyt.
– Ennen arkkitehti ja rakennesuunnittelija
tekivät valmiit työpiirustukset urakkatarjouksia
varten. Rakennus suunniteltiin kokonaisuudessaan etukäteen. Se oli etenkin rakennuttajan etu,
koska silloin laatu pysyy, Helander kertoo.
– Tänään arkkitehti ei välttämättä saa suunnitella valmista taloa lainkaan, tai rakentaminen
aloitetaan vaillinaisilla piirustuksilla, joita täydennetään rakentamisen edistyessä. Jotkut urakoitsijat
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jopa haluavat, että arkkitehti jättää esimerkiksi
detaljit kokonaan suunnittelematta.
Allianssihankkeet ovat Helanderin mukaan
hyviä, kun ne toimivat, mutta niissäkin on omat
prosessista aiheutuvat riskinsä. Allianssissa tuotekilpailutus käydään samaan aikaan kuin suunnitellaan ja rakennetaan.
– Siinä vaiheessa saatetaan kysyä arkkitehdilta, miten tuotteen vaihtaminen vaikuttaa lopputulokseen. Silloin voi jäädä huomaamatta jokin
pieni kerrannaisvaikutus, kuten ainepaksuuden
vaikutus. Kun muutoksia tehdään myöhäisessä
vaiheessa, virheiden riski kasvaa.
Allianssin osapuolia ovat tilaajat, suunnittelijat ja urakoitsijat.
– Rakennuttajat ovat kadonneet hankkeista
lähes kokonaan. Ennen oli sellaisia kuin Sato ja
VVO, mutta nyt Att ja muutama pienempi ovat
lähes ainoat, jotka rakennuttavat omia asuntokohteita Suomessa. Kun rakennuttajan ja urakoitsijan
erilaiset roolit ovat erilliset ja selkeät, hankkeiden
laadunvalvonta ei ainakaan heikkene.
Helander on kiinnittänyt huomiota myös työmaiden jakaantumiseen hyviin ja huonoihin.
– Hyvät urakoitsijat vetävät puoleensa hyvät
tekijät kirvesmiehestä lähtien ja laatu pysyy hyvänä. Huonoilla työmailla ammattitaito on puolestaan vähäistä niin suunnittelussa kuin työmaalla.
Kaikki lähtee asenteesta.
– Yksi syy suunnittelu- ja rakennusvirheisiin
on se, että rakentaminen on muuttunut yhä enemmän kiinteistösijoittamiseksi, jossa talot pyritään
tekemään mahdollisimman nopeasti ja mahdollisimman halvalla, arvioi tekniikan tohtori ja arkkitehti SAFA Harri Hautajärvi.
Hän näkee ongelmia myös nykyisessä tavassa rakentaa. Monikerroksiset, energiamääräysten
myötä yhä paksummat seinärakenteet ja materiaa-

lit sietävät huonosti kosteutta.
– Ilmaston lämpeneminen muuttaa Suomen
ilmastoa yhä sateisemmaksi, joten siinäkin mielessä talot pitäisi suunnitella ja rakentaa kosteutta
kestäviksi.

Keskustellaan ensin,
sitten suunnitellaan
– Se olisi yksi avain onnistuneisiin rakennusprojekteihin, että käytäisiin hyvissä ajoin ennen työvaiheen aloitusta keskusteluita eri osapuolten kesken,
miten kyseinen työvaihe toteutetaan. Kaikkien
näkemykset tulisivat esille ja suunnittelu tehtäisiin
tämän jälkeen, Helander arvioi.
Muutama vuosi sitten valmistuneen Helsingin
keskuskirjaston Oodin rakennushanketta sujuvoitettiin viikoittaisilla keskusteluilla, joihin osallistuivat kaikki tilaajasta työmaan edustajiin.
– Haastetta oli paljon taloa kantavassa silta-ratkaisussa. Miten huomioidaan yhdessä kaikki
suunnittelutarpeet ja vaatimukset rakenteille. Onnistumiseen tarvittiin hyvää yhteishenkeä. Näin
varmasti vältettiin ennakolta monta suunnitte-
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luvirhettä ja muutosta, vastaava työnjohtaja Tero
Seppänen YIT:ltä arvelee.
Hän huomauttaa, ettei rakennesuunnittelija
välttämättä osaa suunnitella vaikkapa raudoitusta
niin, että betonin valaminen onnistuu helposti,
koska eivät ole itse raudoittaneet ja valaneet.
– Siksi suosittelen myös suunnittelijoiden ja
työmaahenkilöstön keskinäisiä keskustelutilaisuuksia jo rakenteiden suunnitteluvaiheessa.
Päärakennesuunnittelija Tapio Aho Ramboll
Oy:stä kannustaa rakentajia kertomaan, miten
suunnitelmaa kannattaa parantaa, jos huomaavat
siinä ongelmia.
– Virheistä ja puutteista kertominen on ammattimiehen asennetta. Se saattaa estää isotkin
rakennusvirheet sekä helpottaa rakentamista.
Aho kertoo lähettävänsä rakennussuunnitelman työmaalle sillä mielellä, että siellä kommentoidaan, koska ei itse pysty ennakoimaan kaikkea
tekijöiden kannalta.
Parsimiseen erikoistuneella mittamiehellä on
niinikään hyvä keskusteluyhteys suunnittelijoihin.
Se takaa, että rakennussuunnitelmat korjataan ja
päivitetään yhteistyönä joutuisasti. ¶

Osanottajat:
Rakennusliiton jäsenen omistama tai
osaomistama hirvikoirarotuihin lukeutuva koira. Koiranohjaajan tulee olla
Rakennusliiton jäsen. Osanotto-oikeus
on rajoitettu 14 koiraan. Koirat valitaan
lohkojaon mukaisesti, kolme koiraa kustakin lohkosta. Lohkojaon ulkopuolelta
tulevat edellisen vuoden voittaja sekä
järjestäjien asettama kilpailija.
Valintakriteerit:
Valintakriteerinä käytetään ensisijaisesti
koekaudelta 2019 saavutettuja HIRV-kokeen tuloksia. Tuloksista huomioidaan
enintään kahden parhaan tuloksen
keskiarvo.
Ilmoittautuminen:
Koiranomistaja ilmoittaa koiransa tiedot
tuloksineen oman lohkonsa valitsijamiehelle viimeistään 21.8. mennessä.
Valitsijamiehet:

4.–5.9., kilpailupäivä la 5.9.
Kilpailukeskus Markkulan leirikeskus,
Hamina

Itä: Mikko Pehkonen, p. 040 013 8407
Etelä: Kalle Immonen, p. 040 847 5740
Länsi: Mikko Pentinmäki,
p. 040 547 0165
Pohjoinen: Juha Tuutijärvi,
p. 045 125 7453
Osanottomaksu:
Osanottomaksu on 40 €. Maksu sisältää

kisakeskuksen majoituksen 4.–5.9. ja
perjantai-illan ruokailun sekä kilpailupäivän aamiaisen, maastoeväät ja lounaan.
Tuomarit:
Kilpailun ylituomarina toimii Jyrki Piispa.
Osanottaja tuo tullessaan ryhmätuomarikelpoisen tuomarin. Järjestäjä järjestää
jokaiseen maastoon opastuomarin.
Tiedustelut:
Kalle Immonen p. 040 847 5740 ja
Yrjö Ahola p. 040 743 9593,
Kannusjärven ja Kitulan metsästysyhdistys.
Kilpailuun valituille koiranomistajille
lähetetään 25.8. erillinen vahvistuskirje,
jossa on tarkemmat tiedot kilpailukeskuksesta sekä muista tärkeistä asioista.
Palkinnot ja kiertopalkinnot:
Kilpailussa menestyneille on tarjolla laadukkaat palkinnot. Edellisen
vuoden 2019 kiertopalkinnon voittajaa
pyydetään palauttamaan palkinto 28.8.
mennessä osoitteella: Rakennusliitto ry,
Marko Niskanen, Kirkkokatu 1, 70100
Kuopio.
Järjestäjät:
Rakennusliitto ja Kannusjärven ja
Kitulan metsästysyhdistys

TEKSTI: JOHANNA HELLSTEN KUVA: LEHTIKUVA

→ Rakentajan terveys

Tarkistettavaa
työsuojeluvaltuutetuille
ASA-rekisteriin on ilmoitettava kvartsipölylle altistuneet.

K

VARTSIPÖLY lisättiin syöpävaarallisten aineiden listalle koko
EU:n alueella tänä vuonna ja sille altistuneet työntekijät on ilmoitettava vuosittain ASA-rekisteriin, jota
Suomessa hallinnoi Työterveyslaitos.
– ASA-rekisteriin tehtävät ilmoitukset kuuluvat meidän valvontaamme, ylitarkastaja Satu Auno
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Etelä-Suomen Avin työsuojelun vastuualueelta kertoo.
Aunon mukaan tähän asti ASA-rekisteriin tehtäviä ilmoituksia on rakennusalalla ollut melko vähän, mutta
kvartsipölyn tuleminen altisteiden
listalle lisää sellaisten yritysten määrää huomattavasti, joiden täytyy tehdä
ilmoitus rekisteriin.

– Tässä vaiheessa meillä ei vielä
ole tarkkaa arvioita siitä, kuinka isoa
työntekijämäärää ilmoitusvelvollisuus
koskee. Joukko joka tapauksessa laajenee huomattavasti.
Auno kertoo, että asiasta on käyty
aktiivista keskustelua sekä yritysten
että sidosryhmien kanssa.
– Keskusteluista on käynyt hyvin

ilmi se, että altistumisen arviointi on
hankalaa. On selvää, että mittauksia ei
ole järkevää toteuttaa kaikilla työmailla. Ilmoitusvelvollisuus täyttyy, kun
työntekijän on todettu altistuneen
kvartsipölylle biologisten altistumismittausten, työhygieenisten mittausten tai muilla työpaikoilla vastaavissa
olosuhteissa tehtyjen selvitysten ja
mittausten perusteella. Ellei käytettävissä ole mittaustietoja, altistuneiksi
on ilmoitettava työntekijät, jotka ovat
altistuneet merkittävän osan työajastaan vähintään 20 työpäivänä. Mutta
mikä etäisyys pölyn lähteeseen lasketaan altistumiseksi? Tieto kehittyy
koko ajan, kun tutkimus- ja mittaustietoa saadaan, Auno toteaa.

Yrityksillä vielä tehtävää
Aluehallintovirastojen työsuojelun
vastuualueilla on meneillään valtakunnallinen hanke, jossa tarkastetaan,
millä tavalla yritykset ovat alkaneet
noudattaa uusia velvoitteitaan. Kvartsipölyaltistumisen riski on muun
muassa murskaamoissa, valimoissa,
kaivannaisteollisuudessa, louhinta- ja
kivitöissä sekä rakentamisessa työskentelevillä.
Koronapandemia on hidastanut
Avin projektia, mutta heinäkuun alkuun mennessä Suomessa oli ehditty
tehdä 64 työpaikkatarkastusta rakennustuoteteollisuudessa ja rakennusyrityksissä.
– Ainakin Pohjois-Suomen kohdalla näyttää siltä, että yritykset ovat
odotelleet, mitä viranomaiset velvoittavat tekemään. Riskien arviointia

kvartsipölyn osalta ei ollut tehty kuin
yksittäisissä yrityksissä. Oma-aloitteisuus on puuttunut, ylitarkastaja Lasse
Ketola Pohjois-Suomen Avin työsuojelun vastuualueelta kertoo.
Myöskään työterveyshuollon
kanssa ei ole päivitetty työpaikkaselvityksiä eikä siten myöskään siihen
perustuvia työsuojelun toimintaohjelmia.
– Vaaroja on tunnistettu, mutta
riskejä ei ole arvioitu, Ketola sanoo.
Kun riskien ja altistumisien arviointia ei ole tehty, ei pystytä tekemään myöskään ASA-luetteloita altistuneista henkilöistä.

Tietoa ja
tutkimusta tarvitaan
Osa ongelmaa on siinä, että tutkimusta ja tietoa sitä, miten esimerkiksi
työmailla altistutaan kvartsipölylle,
on huonosti.
– TTL hakee parhaillaan rahoituspäätöstä tutkimushankkeelle, jossa
testattaisiin eri työmenetelmiä ja niissä altistumista, Auno kertoo.
Betoniteollisuudessa on jo tehty
yhdessä Työterveyslaitoksen kanssa
opas kvartsipölyn hallinnasta tehdasympäristössä.
– Teollisuudessa on vakiintunut työympäristö, jossa on helpompi
vaikuttaa pölynhallintaan. Olisi ehkä
mietittävä, pitäisikö työmaidenkin
pölyävät vaiheet tehdä teollisessa ympäristössä ja tuoda työmaalle valmiimpina, Ketola pohtii.
Ketolan mukaan alan toimijat
voisivat kehittää tietyistä yleisistä

• Rakennusalan perustutkinto, talonrakentaja
• Rakennusalan perustutkinto, talonrakentaja, iltakoulutus
• Talotekniikan ammattitutkinto, putkiasentaja
• Talotekniikan perustutkinto, putkiasentaja, iltakoulutus

1
2
3

Jokaisella työntekijällä on oikeus saada työnantajalta
tieto, onko hänet ilmoitettu ASA-rekisteriin.
Työsuojeluvaltuutetulla on oikeus saada tieto siitä, että
altistuneet on selvitetty ja tiedot on toimitettu ASA-rekisteriin.
Työnantajan on toimitettava tieto
kvartsipölylle altistuneista 31.3.2021
mennessä. Tiedon
tulee koskea vuonna 2020 altistuneita.

työvaiheista ja -tavoista yhteismitalliset ohjeet, jolloin kaikkien ei tarvitsisi
keksiä pyörää uudestaan.
– Esimerkiksi piikkauksesta tai
lattian hionnasta suunnitellaan työkortti, johon kirjataan työmenetelmät
myös pölynsidontaan ja -hallintaan
sekä tehdään mittaukset. Niiden tulosten pohjalta saataisiin tietoa 10–12
työvaiheesta ja niiden aiheuttamasta
altistumisesta. Sillä päästäisiin jo pitkälle, Ketola sanoo. ¶
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Katso lisätiedot Vamian sivuilta vamia.fi.
Siellä voit tutustua myös muuhun Vamian koulutustarjontaan

@vamiavaasa

fb.com/vamia.fi

www.vamia.fi

TEEMA: INFRATYÖMAAT

Maanalaisia louhintatöitä tehdään
usein melko pimeässä, eikä homma
sovi ahtaanpaikankammoisille.
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TEKSTI JA KUVAT: ESA TUOMINEN

”Seitsemän
eduskuntatalon
verran louhitaan”
Tampereen ja lähikuntien jätevesille
syntyy uusi suurpuhdistamo

–P

IRKANMAAN merkittävin ympäristöinvestointi. Näin rehvakkaasti mainostetaan Tampereelle rakennettavaa
uutta jäteveden keskuspuhdistamoa.
Uusi puhdistamo korvaa 3 vanhaa. Kun kaikki
on valmista, puhdistetaan Tampereen ja sen viiden
ympäristökunnan jätevedet yhdessä paikassa ja
entistä tehokkaammin.
Uuden puhdistamon ansiosta läheisen Pyhäjärven typpikuorman odotetaan puolittuvan. Puhdistuksessa on käytössä tehostettu aktiivilieteprosessi, hiekkasuodatus ja UV-desinfiointi.
Parhaillaan ovat menossa mittavat louhintatyöt Sulkavuoren uumenissa, viitisen kilometriä
Tampereen keskustasta. Joka kymmenes minuutti
louhittua maa-ainesta viedään kuorma-autolla pois
työmaalta.
Louhintatyön suuruutta kuvataan vertaamalla
sitä 7 eduskuntataloon. Toinen vertailukohde on
Tampereelle hiljattain valmistunut 2,3 kilometrin
mittainen rantatunneli: nyt louhitaan kaksi kertaa
enemmän kalliota.

KUVA: SKANSKA

Viileää mutta pölyistä
Kuumana kesäpäivänä kaksi Skanskan miestä,
työsuojeluvaltuutettu Arto Vainionpää ja kalliorakentaja Arttu Kurkinen tapaavat Rakentajan toimittajan työmaan lähellä sijaitsevassa kahvilassa.
Kuvaan miehet asettuvat työmaan portin edessä.
Sisälle ei toimittajalla ole nyt asiaa, koska urakoitsijayritys Skanska pitää koronan takia tiukkaa
linjaa ulkopuolisten vierailuissa.
Sekä Vainionpää että Kurkinen ovat kolunneet
jo monta maanalaista rakennuskohdetta. Kurkinen on panostanut ja ampunut kallioita jo melkein kymmenen vuotta. Vainionpää on alun perin
sähköasentaja, joten hän korjaa työmaan koneita ja
pitää huolen siitä, että sähköt pelaavat.
Kun Rakentaja tapaa Skanskan miehet, aurinko porottaa pilvettömältä taivaalta ja lämpötila →
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Arto Vainionpää ja Arttu Kurkinen saavat todistaa joka kymmenes
minuutti kiviä pois kuljettavan kuorma-auton lähtöä Sulkavuoren työmaan portista.

lähenee 30 astetta. Lähipäivinä sen on määrä
kivuta yli 30 asteen. Maan alla, kallion sisässä, on
kuitenkin viileää.
– Siellä on semmoiset 15 astetta maksimissaan.
Joskus talvipakkasella lämpötila voi laskea 8 asteeseen, mutta sen kylmemmäksi ei mene, miehet
kertovat työmaastaan.
Kallion sisällä ei siis hiki lennä, mutta muita
ongelmia on.
– Kivipölyä syntyy näissä hommissa väistämättä. Sitä yritetään poistaa tuulettamalla ja
kastelemalla.
– Onneksi täällä Tampereen seudulla kiven
laatu on sellaista, että kvartsipölyä ei synny, Arto
Vainionpää kertoo.
Kaikille maan alla työskenteleville on tarjottu
pölyltä suojaavia moottorimaskeja, mutta vain osa
on tarttunut tarjoukseen.
Työsuojeluvaltuutettuna Arto Vainionpää
tuntee työmaansa ongelmakohdat turvallisuusasioissa:
– Täällä on kova liikenne, kun ajoneuvoja tulee ja menee koko ajan. Toinen työturvallisuuden
kannalta ongelmallinen asia on kova kiire. Sama
se silti on ollut kaikilla isoilla hallityömailla, joissa
olen ollut. Kiire ja kova trafiikki haittaavat.
Toistaiseksi työmaalla on selvitty ilman pahempia tapaturmia.
– Mitään sellaista ei ole sattunut, josta ei ole
selvitty laastarilla, Vainionpää sanoo ja koputtaa
kahvilan puista pöytää.

Dynamiitti on jo historiaa
Kun Arttu Kurkinen panostaa, hän ei käsittele
dynamiittia, jota käytetään nykyisin enää harvoin
räjäytystöissä.
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Vierailijat eivät pääse Sulkavuoressa porttia pidemmälle. Koronavirusta ei haluta työmaalle.

– Meillä on käytössä geelimäinen emulsioräjähdysaine, joka on huomattavasti turvallisempaa
kuin entisaikoina yleinen dynamiitti. Se kehittyy
vasta porausreiässä eikä siis pääse räjähtämään
ennen aikojaan.
Panostus tapahtuu niin, että Kurkinen syöttää
räjähdysainetta letkulla porausreiän pohjalle. Hänen käytössään oleva kone laskee, paljonko räjähdysainetta tarvitaan.
Alue tyhjennetään räjäytyksen ajaksi ihmisistä. Kaksi vartijaa huolehtii, että kaikki poistuvat
paikalta. Vartijat itse poistuvat viimeisinä. Mitään
ei haluta jättää sattuman varaan.
Joskus harvoin saattaa käydä niin, että kaikki
räjähdysaine ei räjähdäkään. Silloin puhutaan
”pummista”. Nykyisin käytettävien geelien kanssa
pummi ei ole iso ongelma, mutta jos dynamiittia
jäisi räjähtämättä, silloin olisi oltava tarkkana.
Kurkinen ei ainoastaan panosta räjäytyksiä
– ammattikielellä räjäyttämisen sijasta puhutaan
ampumisesta – vaan hän myös truuttaa eli injektoi
sementtiä pohjaveden vuotokohtiin.
Panostustyöt sujuvat Kurkiselta jo rutiinilla. Hän on ollut kalliotöissä esimerkiksi Helsingin länsimetrossa, Pasilan viemäritunnelissa ja
Pyhäjoen ydinvoimalatyömaalla. Kurkinen asuu
Lahdessa, mutta työviikot hän yöpyy Tampereella.

KUVA: SKANSKA

Sulkavuoresta louhitaan keskuspuhdistamoa
varten seitsemän
eduskuntatalon –
tai kahden rantatunnelin –verran
kalliota.

Uuden jätevedenpuhdistamon tieltä louhitut kivet odottelevat Hiedanrannassa sijoittamistaan Näsijärveen.

Vainionpään koti taas on Tuusulassa, mutta Skanska on järjestänyt hänelle asunnon Tampereelta.

Pimeyttä ja vuorotyötä
Louhintatyömaa syvällä kallion uumenissa ei sovi
kaikille. Ainakin suljetun paikan kammoa poteville tunnelissa työskenteleminen saattaa olla kova
paikka.
– Joskus käy niin, että kaveri jää ensimmäisellä
ruokatunnilla pois töistä, kun ei kestä maan alla
työskentelyä, Arto Vainionpää tietää.
Myös korkean paikan kammosta kärsiville
tunnelityömaa saattaa olla tiukka paikka. Tällä
hetkellä tunnelilla on korkeutta 15 metriä, mutta sitä on tarkoitus syventää aina 25 metriin asti.
Katon rajassa työskenteleviltä vaaditaan korkean
paikan sietoa.
– Minulla itselläni on lievä korkean paikan
kammo. Se pysyy kuitenkin aisoissa, koska täällä
ei näy horisonttia, Vainionpää kertoo.
Toinen tunnelityömaan erikoisuus on pimeys.
Niukka valo tulee sähkölampuista, minkä lisäksi
jokaisella on kypärässään otsalamppu. Sen akun
luvataan kestävän 16 tuntia.
Sulkavuoressa tehdään töitä kellon ympäri.
Räjäytyksiä tosin on vain päiväsaikaan, mutta kiviä ja maa-ainesta kuljetetaan pois myös öisin.
Vainionpää ja Kurkinen tekevät kaksivuorotyötä: aamuvuoro alkaa kello kuudelta ja iltavuoro
kahdelta. Joskus he tekevät tasoitusvapaita myös
öisin. Yleensä yövuoroissa käytetään vuokramiehiä.
Kesäkuussa Sulkavuoressa oli töissä 17 Skanskan omaa miestä ja reilut parikymmentä alihankkijoiden työntekijää. Lisäksi kuorma-auton
kuljettajia on mukana kivirallissa noin 30 henkeä.
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5 vuoden aikana keskusjätevedenpuhdistamo tarjoaa työtä
Näin monen metrin syvyydessä
suoraan noin 2 500
kalliossa puhdistamo sijaitsee.
henkilötyövuoden
verran ja välilliset
työvoimavaikutukset vielä päälle.
Skanskan menossa olevan louhintaurakan on määrä
Näin monta kuorma-autollista
jatkua vielä pari
syntyy louhetta.
vuotta. Kun tunnelit
ovat valmiit, alkaa
betonirakentaminen. Maan päälle
tulee hallintorakennuksia. Kaiken pitäisi olla käyttöönottokunnossa vuonna
Näin monta kuutiometriä
2024.
jätevesiä tullaan puhdistamaan
Louhinnassa
vuorokaudessa.
syntyvä kiviaines
kuljetetaan varastoon Näsijärven
rantamaisemiin.
Tarkoituksena on käyttää ainesta Näsijärven
täyttämiseen, jotta näin syntyvälle maa-alueelle
voidaan rakentaa asuntoja uudella Hiedanrannan
alueella.
– Jätevedenpuhdistus on kaikkinensa menestystarina. Vielä vuonna 1972 tamperelaisten jätevedet menivät hyvin vaatimattomalla käsittelyllä
Pyhäjärveen. Kun Sulkavuoren keskuspuhdistamo
valmistuu, nousee käsittelyn taso entisestään,
Keskuspuhdistamo Oy:n toimitusjohtaja Timo
Heinonen kertoo. ¶

128 000
90 700
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TEEMA: INFRARAKENTAMINEN

Rakentajan leipä on parin vuoden aikana
vahvasti raideinvestointien leipomaa.

Ratahankkeet työllistävät
lähivuosina
Valtion elvytysrahoista iso potti menee infrarakentamiseen.

–O

LEMME tyytyväisiä elvytyspäätöksiin. Infra-ala
on perinteinen elvytysala. Infraprojekteista monet ovat
sellaisia, että ne pitäisi tehdä joka tapauksessa. Nyt suhdanne on otollinen
ja niitä on järkevää aloittaa, Infra ry:n
toimitusjohtaja Paavo Syrjö kertoo.
Kokonaisuudessaan infraan
satsataan yli 1,3 miljardia euroa, kun
lasketaan yhteen kevään lisätalousarvio ja MAL-sopimukset (maankäytön,
liikenteen ja asuisen sopimukset).
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Infra-alan mukaan miljoona euroa infraan tuo 13–15 uutta työpaikkaa.
Mitkä tulevat olemaan isoimmat
rakentajia työllistävät infrahankkeet
seuraavien vuosien aikana?

600 miljoonaa
euroa raiteisiin
Hallitus on varannut eri raidehankkeisiin merkittäviä summia ja koko liikenteen hallinnonalan toimenpiteisiin
755,8 miljoonaa euroa osana MAL-so-

pimuksia kestävään liikenteeseen. Tästä raide- ja ratikkainvestointien osuus
on 600 miljoonaa euroa. Hankkeiden
kustannukset jakautuvat useille vuosille (2020–2031). Useille rataosuuksille on esitetty erilaista ylläpitoon ja
parantamiseen liittyvää määrärahaa,
mutta jotkut isommat projektit ovat
saaneet suuriakin varauksia.
SUOMI-RATA

Suomi-rata-hankeyhtiön tarkoituksena
olisi edistää Helsingin ja Tampereen

TEKSTI JA KUVAT: JOHANNA HELLSTEN

Infra-projektit ovat klassista elvytyspolitiikkaa.

välisen Helsinki-Vantaan lentoaseman
kautta kulkevan raideyhteyden suunnittelua rakentamisvalmiuteen asti.
Alkuvaiheessa lisätään Helsinki–
Riihimäki-välin kapasiteettia. Suomi-radan toiseen vaiheeseen on 273
miljoonan euron valtuus ja 5 miljoonan euron määräraha vuodelle 2020.
Siitä ei ole vielä tietoa, tehdäänkö
kokonaan uusi rata, vai parannetaanko vanhaa siten, että sillä pystytään
ajamaan nopeampaa vauhtia.
TURUN TUNNIN JUNA

Osana MAL-sopimusta nopealle junayhteydelle on esitetty 137 miljoonaa
euroa valtion budjetista, joka tarkoittaa noin 50 prosenttia raidehankkeen
kustannuksista. Projektin hankeyhtiön perustaminen sai vihreää valoa
kesäkuussa. Hankeyhtiön tarkoituksena olisi edistää Espoo–Salo-oikoradan
sekä Salo–Turku-ratavälin suunnitte-

lua rakentamisvalmiuteen asti.
Projektin osana Espoon sisäiselle
kaupunkiradalle on tehty 137,5 miljoonan euron valtuus ja 1 miljoonan
euron määräraha vuodelle 2020.
KEMIN BIOTUOTETEHTAAN RATA

Metsä Groupiin kuuluva Metsä Fibre
tekee parhaillaan hankesuunnittelua
uuden biotuotetehtaan rakentamiseksi
Kemiin. Mikäli tämä hanke toteutuu,
varataan sen raideyhteyksiin yhteensä
yli 100 miljoonaa euroa. Investointeja
tehdään sekä uusiin rataosuuksiin että
vanhojen osuuksien parantamiseen.

Tiestön korjausvelkaa
kuriin
Jokainen maanteitä ajeleva huomaa,
että Suomen tiestölle on kerääntynyt
korjausvelkaa, infra-alan mukaan jopa
1,4 miljardia euroa.

– Vaikka raideverkko on tärkeä,
on myös maanteiden perusväylänpitoon satsaaminen olennaista. Sekin
tarjoaa töitä, pieniä puroja pitkin
Suomea. Suurten väyläprojektien merkitys on helppo tajuta, mutta pienemmätkin tieprojektit ovat alueellisesti
tärkeitä, Syrjö toteaa.
Syrjön mukaan Suomen mallisessa
maassa kaikki ei voi tukeutua raideliikenteeseen.
– Hallitus teki jo viime vuonna
perusväylänpitoon ”pysyvän” tasokorotuksen. Sen takia tiestön korjausvelkaa saadaan jopa kurottua hieman
umpeen.
Päällystystöihin satsaaminen
näkyy jo nyt, ja sitä tehdään 4 000
kilometrin edestä lähiaikoina.
– Päällystystyöt työllistävät jo
tänä vuonna merkittävästi asfalttialaa,
Syrjö kertoo. ¶
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TEEMA: INFRARAKENTAMINEN

Ruoppaajan hytistä
katsottuna maisema
on samanlainen niin
Norjassa, Ruotsissa kuin
Suomessakin.
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TEKSTI: JUKKA NISSINEN KUVAT: ANNE LAINE

Kjell Johanssonille
sopii 2 viikon
työvuorot
erinomaisesti.

Siistiä
sisätyötä
Vaikka ruoppaajalla kaivetaan savista ja
kivistä merenpohjaa, työtilat pidetään siistinä.

H

ECTOR-PORAUSLAUTALLA on
erittäin siistiä.
– Kengät pois tai muuten
tulee sanomista!
Pääluottamusmies Kjell Johansson ei päästä vieraitakaan laistamaan
siisteydestä. Sosiaalitiloissa ja komen
tosillan toimistossa liikutaan aina
sukkasillaan.
Viimeiset 10 vuotta Johansson on
pysynyt Wasa Dredgingin palkkalis
toilla.
– Löysin jokin aika sitten tun
tilistan vuodelta 1999, mutta aivan
tarkkaan en muista milloin olen en
simmäistä kertaa tullut Wasa Dred

gingille, reilut 15 vuotta firmassa työs
kennellyt Kjell Johansson kertoo.
Pääluottamusmiehen pestissä Jo
hansson on ollut vasta viime vuodelta,
sitä ennen Johansson oli varaluotta
musmiehenä vuosina 2010–2011.
– Silloin firma paisui niin suurek
si, että piti valita luottamushenkilöt.
Johansson on päätynyt vesiraken
nusalalle kaverinsa suosituksesta. Alan
kokemusta oli karttunut sivutöinä
tuttavan työmailla. Wasa Dredgingin
työmaapäällikkö oli kysellyt tuttaval
ta ruoppaushommia osaavaa tekijää
– Läksin pari päivää myöhemmin
kokeilemaan. →
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Kjell Johansson kävi välillä
tunnelirakennustyömailla, mutta keuhkot
tykkäsivät enemmän raittiista meriilmasta kuin pölystä ja pakokaasuista.

Hector-lautalla on sekä
Hitachi EX 2500 -kaivinkone
että porauslautta.

Työntekijät löydetään yhä samalla
tavalla.
Johanssonilla on myös kokemusta
maanrakennustöistä Skanskan ja Lem
minkäisen leivissä.
– Tunnelityömailla riesana olivat
pöly ja pakokaasut. Keuhkojen kunto
heikkeni joka vuosi, mistä lääkärikin
huomautti. Vaivat menivät lähes heti
ohi, kun tulin näihin hommiin. Täällä
on raitis ilma koko ajan.
Ruoppaustöihin on hankala löytää
tekijöitä. Johanssonin mukaan monen
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hyvän työntekijän on jäätävä rannal
le, sillä 2 viikon työvuorot eivät käy
kaikille.
– Moni on lähtenyt alalta silloin,
kun perheessä on pieniä lapsia. Äidille
voi olla rankkaa olla yksin kotona niin
pitkään, Johansson muistuttaa.

Motokuski pärjää
hyvin ruoppauksessa
Vesirakentajia ei kouluteta Suomes
sa. Se näkyy myös Wasa Dredgingin

työntekijöiden aikaisemmasta työko
kemuksesta. Esimerkiksi motokuskeja
on siirtynyt metsästä väylätöihin.
– Maalaisjärki on se, mitä tääl
lä kaivataan. Teemme kaiken itse:
kaivamme, poraamme ja huollamme,
Kjell Johansson listaa työtehtäviä.
Viimeisin ja hankalin rasti on se,
että lautalla pitää vielä siivota, kokata
ja pestä työvaatteet. Johanssonin
mukaan nämä huoltotyöt eivät käy
kaikkien luonteelle.
Johanssonille vuorotyö sopii hy
vin.
– Puolisoni sanoo, että on haus
kaa, kun tulen kotiin. Yhtä lailla hä
nestä on hauskaa, kun lähden 2 viikon
päästä työvuoroon.
Johansson on ollut useampana
talvena töissä Norjassa ja Skotlannissa.
Näillä näkymin Hector-lautta lähtee
Norjaan.
– Kokkolan työmaa tuli parhaim
paan mahdolliseen aikaan koronakrii
sin kannalta. Norrköpingin ja Norjan
työmaat loppuivat niin, että pääsin
tänne melkein suoraan.
Wasa Dredgingilla ei tiettäväs
ti kukaan ole sairastanut koronaa.
Lautan työvuorot suojaavat hyvin
tartunnalta.
Ulkomaan komennuksilla ei
nautita henkeäsalpaavista vuonomai
semista. Merivesi on samannäköistä
jokaisella työmaalla ja pohjan muotoja

seurataan 3D-mallinnuksista tietoko
neiden näytöllä. Paikannustekniikka
on niin hyvin varmistettu, että täy
dellistä laitteiden pimenemistä ei ole
sattunut.
– Ruoppauslautta tärisee, kun
raavimme kalliota. Siitä syystä tieto
koneiden piuhat irtoilevat ja elekt
roniikkaa särkyy, mutta se on hyvin
harvinaista, Johansson sanoo.
Ruoppauslautan arki on saman
laista ulkomaillakin. Ainoa merkittä
vämpi poikkeama on Ruotsissa, jossa
yötyön takia vaaditaan pidempiä pa
lautumisjaksoja työvuorojen väliin.

Lautalla on isot
tarvikevarastot
Lautan kaivurilla työskennellään ker
rallaan tunnin vuoroissa.
– Väsyneenä kaivamisesta ei tule
mitään. Vapaatunnilla tehdään päi
vittäisiä huoltotöitä sekä kokataan ja
siivotaan, Johansson sanoo.
Päivävuorossa työskentelee 3 ja yö
vuorossa 2 työntekijää. Päivävuorossa
työtä pätkittävät suunnitellut tank
kaukset ja lastaukset. Yöllä tehdään

vain pakolliset korjaukset ja huollot.
– Yövuorossa työskentely on te
hokkainta, kun ei tule keskeytyksiä.
Päivävuorossa on enemmän pomppi
mista.
Johanssonin reilun 20-vuotisen
väylärakentajan uran aikana suurin
mullistus on ollut paikannustekniikan
tulo työkoneisiin. Sosiaalitilat ovat
myös huomattavasti paremmat kuin
viime vuosituhannella.
– Ennen sosiaalitiloina oli muuta
ma kontti täkillä.
Toinen suuri muutos vesiraken
tamisessa on ollut ympäristöasioiden
parempi huomioonottaminen. Öljy
päästöjä ei enää hyväksytä.
Ruoppauslautta on mahdollisim
man omavarainen. Suuretkin huoltoja korjaustyöt tehdään paikan päällä,
joten huoltotilojen varastoissa säilyte
tään tarvikkeita moneen lähtöön. Kun
lautta lähtee ulkomaille, lastaus on
kova työrupeama.
– Täysi työpäivä menee pelkäs
tään ketjujen ja vanttiruuvien kanta
misessa, Johansson toteaa.
Kun merenkäynti haittaa hinaa
jien työskentelyä, työmaa hiljenee.

– Aallonkorkeus määrittää milloin
mennään sisäänpäin. Raja menee 2–2,5
metrissä. työmaan vastaava mestari
Ove Berg sanoo.
Wasa Dredgingin kalusto on koko
ajan liikkeessä. Talvikaudella ruop
paajat työskentelevät yleensä Ete
lä-Ruotsissa tai Norjassa. Varsinaista
huoltotukikohtaa firmalla ei ole, vaan
koneet korjataan ja huolletaan paikan
päällä. ¶

Työvaatteetkin
pestään lautalla.

Kokkolan syväväylän ja sataman syventäminen
Kokkolan 13 metrin väylän kulkusyvyyttä kasvatetaan 14
metriin. Se tarkoittaa vähintään 16,5 metrin ruoppaussyvyyttä. Ruoppauksen lisäksi projektiin kuuluvat läjitystyöt. Työn tilaajat ovat Väylävirasto ja Kokkolan satama.
Projektista vastaa Wasa Dredging – Van Oord Kokkola
Deepening JV -työyhteenliittymä.
Väylän ja sataman syvennystyöt maksavat 63 miljoonaa euroa. Valtion väyläosuuden syventämiseen on budjetoitu 45 miljoonaa euroa ja satama-alueella tehtäviin
rakennustöihin 18 miljoonaa euroa. Uloimmat ruoppauskohteet sijaitsevat 16 kilometrin päässä satamasta, jonne kaikki ruoppausmassat läjitetään.
Väylätöiden pitäisi valmistua syyskuun loppuun mennessä. Tämän jälkeen Kokkolan satamaan saapuvat Panamax- ja Capesize-luokan rahtialukset voivat lähteä
satamasta täydessä lastissa. Tähän asti kyseisten rahtialusten lastausta on jouduttu rajamaan 75 prosenttiin
kantavuudesta.
Wasa Dredgingillä on tällä hetkellä työmaalla 4 kauharuoppaajaa, joista 2 toimii myös poralauttoina. Massoja

liikutellaan 2 hinaajan, 6 palkoproomun ja 2 moottoriproomun voimin. Ruoppaustöiden väyläsyvyydet tarkastetaan harauslautalla. Satamassa työskentelee 2 kauhakuormaajaa.
Kokkolan työmaan kokonaisvahvuus on 60 miestä.
Töitä tehdään 2 viikon vuoroissa 30 työntekijää kerrallaan.
– Aliurakoitsijoiden työntekijöitä on saman verran, 30
miestä, vastaava mestari Ove Berg sanoo.
Aliurakoitsijat työskentelevät pääasiassa satamassa
vastaamassa logistiikasta, aallonmurtajan rakennustöissä sekä proomujen hinauksessa.
Viime kesänä Van Oordin imuruoppaajan putkesta löydettiin kranaatti ja työt jouduttiin keskeyttämään
loppupäiväksi. Räjähteet eivät tulleet yllätyksenä, sillä
Puolustusvoimat hävitti räjähteitään 1940–1970-luvuilla upottamalla ne vesistöihin ympäri Suomea. Räjähteisiin törmättiin myös edellisen ruoppaustyön yhteydessä
1990-luvun alussa. Räjähdeupotusten alueelta ruopatut
riskimassat on läjitetty Pommisaareksi, joka maisemoidaan lopulta turvallisilla maamassoilla. ¶
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TEEMA: INFRATYÖMAAT

Hyvän tien reseptillä
grillit kuumana
Vaalimaan kupeessa, maantie 387:llä jyrisee: Peab Asfaltin remix-kone
nielee vanhaa tietä. Erikoisinta koko jutussa on se, että sama kone
tekee perään uuden päällysteen, osin vanhasta tiestä.

Remix+-monsteri murisee, haukkaa vanhaa tietä ja
tekee saman prosessin päätteeksi uuden uutukaisen
pinnan, tällä kertaa
maantie 387:llä Ylämaalta Käyhkään.
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TEKSTI JA KUVAT: EEVA VÄNSKÄ

Grillit höyryävät:
polttaa
(kesäkatu
kuuma).

N

ELJÄTOISTA työntekijää vastaa maantie

387:n uudesta päällysteestä 19 kilometrin
matkalta liikenneohjaajat mukaan lukien.
Tämän lisäksi materiaaliliikennöintiä hoitaa kuusi
massa-autoilijaa.
Työmaapäällikkö Miska Hänninen Peab Asfaltilta, mistä uusiotiessä on kysymys?
– Remix-tekniikassa vanha tienpinta kuumennetaan ensin asfalttikuumentimella, jyrsitään ylös
ja sen jälkeen lisätään uutta massaa. Sama kone
levittää uuden tienpinnan työmaan edetessä.
Remix-menetelmällä voidaan tehdä joko koko
kaistan leveys tai pelkät urien kohdat, mihin on
omat kapeammat koneet. Massaa lisätään molemmissa tapauksissa vain urien verran.
Uusioasfaltin pääetuna on se, että säästetään
neitseellistä kiviainesta ja bitumia. Remix-tekniikassa tiehen tulee 20–30 prosenttia uutta kiviainesta ja loppumassa on vanhaa tienpohjaa.
Maantie 387:llä Ylämaalta Käyhkään on
käytössä remix+ -menetelmä 8 metrin akselivälin
monsterissa, jolla syntyy koko tie.

Grillit ja tuutit
Remix-kone on vaikuttava näky: se murisee, kun
55 tonnia painoa vyöryy eteenpäin täsmällisesti oikeassa kohdassa kolmen kuumentimen perässä. Tie
hohkaa kuumentimien jäljiltä jopa 250 asteessa.
Lisäksi töitä paiskii yksi lisämassa-auto sekä
kaksi jyrää. Koko letkan pituus on noin 200 metriä. Remixerin käyttö vaatii työntekijöiltä erikoisosaamista, ja työhön koulutetaan erikseen.
Ensimmäistä kuumenninta, eli tuttavallisemmin grilliä, ajaa Christer Nikander, joka on käyttänyt kyseisiä laitteita kaikkiaan 16 vuotta.
– Etenemisvauhti on 6–7 metriä minuutissa.

Lämmityskoneenkuljettaja Eetu
Virronen käyttää isojen poikien
kaukosäädintä, eli
lämmityskoneen
ohjainta. – Lämmintä on, mutta
se on ihan hyvä.
Mukavaa hommaa tämä on.

Ei tässä mitään, pitää vaan mennä muita edeltä
karkuun.
Remixeri on se, joka määrittää vauhdin.
– Tärkeintä on työn etenemisen seuraaminen
ja valppaana pysyminen. Pääasia, että mennään tasavauhtia ja pysytään viivalla, Nikander tiivistää.
Massa-autosta tuleva uusi aines viedään remixerin tuutista kuljettimella koneen takaosaan.
Välissä jyrsin kuorii vanhan tien, minkä jälkeen
väliperä levittää vanhan jyrsityn tavaran pohjalle
ja uuden massan parin sentin kerrokselta päälle.

Perämies päättää
Homman avainhenkilö on remixerin perämies.
Hän päättää käytännössä kuinka paljon lisämassaa
koneesta tulee, ja säätää perät ja jyrsinten käytön.
Perämies Markus Eurén on tehnyt asfalttihommia vuodesta 1996 asti. Painaako vastuu
työssäsi? →
Perämies Markus
Eurén vastaa remixerin käytöstä,
ja siitä, että massaa käytetään
juuri oikea määrä.
(Kuvausteknisistä syistä aurinkolasimalliset suojalasit ovat hetken
poissa päästä.)
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”Uusittava tie analysoidaan ennen töiden aloittamista.”

Mikä ihmeen remix?
– Tietyssä määrin kyllä, mutta olen oppinut
käsittelemään vastuuta tekemällä tätä työtä. En
ressaa, mutta tunnen vastuuni.
Eurén pitää työssään eniten siitä, että saa käyttää päätään. Taskusta tulee tarvittaessa nopeasti
esiin muistikirja, jonka sivut on täytetty numeroriveillä.
– Ei tässä tarvitse mikään hirveän lahjakas matemaatikko olla, perusgeometrialla pärjää, kerto- ja
jakolaskuilla, joilla voi selvittää massan neliölle.
Perämieheksi kuulemma sopii, jos ei karsasta
reissun päällä olemista, eikä pelkää fyysistä työtä.
Siis sen matemaatikkopuolen lisäksi.
Markus Eurén sanoo olevansa tottunut kesälämpötiloihin.
– Mitä kuumempi työpäivä, sitä paremmin tulee illalla uni. Tykkään kesästä enemmän kuin syksystä, sillä kesäkelillä työtkin sujuvat nätimmin.

Testin tulokset
Alalla toimivat tuntevat hyvin remix-menetelmän,
mutta sen käyttö vaihtelee vuodesta toiseen.
– Taustalla on talous: kun piki on halpaa,
tilaajat teettävät usein uutta asvalttia. Keskimäärin remixerillä tehdään vuosittain Suomessa 7–10
miljoonaan neliömetriin tietä, Hänninen kertoo.
Vaikka remix sopii periaatteessa mihin asfalttikohteeseen tahansa, putkeen tekniikkaa voidaan
käyttää maksimissaan 4 kertaa peräkkäin.
Jotta lopputuloksesta tulisi laadukas, uusittava
tie analysoidaan ennen töiden aloittamista. Tutkitaan niin sanottu bitumin tunkeuma.
Päällysteestä otetaan poranäyte, josta bitumi
erotellaan. Neula painetaan bitumiin, ja testi kertoo tienpohjan sitkeydestä ja vanhentumisasteesta. Tulosten perusteella määritellään uuden tien
resepti.
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• Asfaltin kierrätystekniikka, jossa vanhan tienpohjan kalliomurske ja bitumi käytetään uudelleen.
• Yksi ja sama kone jyrsii vanhan tienpohjan ja tekee perään
uuden pinnan.
• Tekniikassa käytetään 70–75 prosenttia vanhaa tiemate
riaalia.
• Massaa kuluu 25–30 kiloa neliömetriltä koko tietä uusittaessa.
• Uusioasfaltti vastaa kestävyydeltä uusista raaka-aineista
tehtyä tietä.
• Tekniikalla säästetään neitseellisiä raaka-aineita ja energiaa.
• Kokonaispäästöt vähenevät.

Laatu ja takuu
Jyräkuljettaja Ilpo Sivonen joutuu vesitankkauskeikalle. Parinkymmenen minuutin päästä hän
jyristää takaisin omalle paikalleen.
– Jälkijyrääjä tiivistää tietä, ja lisää sen tasaisuutta. Periaatteessa kelit määräävät paljon.
Sivonen viittaa asfaltin jähmettymiseen.
– Joskus pahimmat valssin jäljet on vaikea saada kauempaa pois, ei niitä koskaan kaikkia saa.
Sivonen on paiskinut asfalttihommia vuodesta
1994 lähtien. Hän tuli alalle kavereiden esimerkistä, ja sillä tiellä ollaan.
– Omasta mielestä on hyvä, että tehdään nelipäiväistä viikkoa, jolloin jää pidempi viikonloppu
nauttia vähän kesästäkin.
Uusiotie kestää hyvin, ja kestotakuuksi on
annettu kolme vuotta. Tietysti paikalla ja liikennemäärillä on merkitystä: kehäteillä pinta kestää
vähemmän aikaa kuin maantie pienellä paikkakunnalla. ¶

Ihan Suomessa.

Nauti Holiday Club -jäseneduista!

Rakennusliiton omistamat, jäsenhintaiset lomahuoneistot pian haettavissa talven viikoille 1–22/2021. Hakuaika alkaa 21.9.2020 ja
päättyy 19.10.2020. Arvonta hakuun osallistuneiden kesken suoritetaan 21.10.2020. Kaikki osallistuneet saavat ilmoituksen
sähköpostitse. Arvonnoissa mahdollisesti vapaaksi jääneet ajankohdat tulevat varattaviksi 28.10.2020 klo 10.
Jäsenten lomavaraussivut: www.holidayclub.fi/yrityspalvelu, kirjaudu käyttäjätunnuksella: Rakennusliitto ja salasanalla: mukavaloma
HOLIDAY CLUB KATINKULTA

Hiekkaniemen huoneisto 6+2:lle, viikot 7, 9-10, 550 €/vko
Golfpuiston huoneisto 4+2:lle, viikot 3-6, 350 €/vko ja viikko 8, 550 €/vko

HOLIDAY CLUB SAIMAA

Anttilankaaren huoneisto 4+2:lle, viikko 22, 350 €/vko tai 200 €/vkol pe-ma
tai arki ma-pe
Rantapuiston huoneisto 4+2:lle, viikot 20-21, 350 €/vko

HOLIDAY CLUB SALLA

Tunturitähden huoneisto 4+2:lle, viikot 11-13, 15-16, 500 €/vko

HOLIDAY CLUB TURUN CARIBIA

Spa Lodge 1 huoneisto 4+2:lle, viikot 3-5, 11-12, 350 €/vko tai 200 €/vkol pe-ma
tai arki ma-pe

HOLIDAY CLUB KUUSAMON TROPIIKKI

Petäjälammenranta 7 huoneisto 4+2:lle, viikot 1, 7-9, 13-15, 550 €/vko ja
viikot 2-3, 19-21, 350 €/vko

HOLIDAY CLUB SAARISELKÄ

Villas Saariselkä 3 huoneisto 4+2:lle, viikot 1, 9-12, 550 €/vko ja
viikot 2-4, 17-20, 350 €/vko

Muista myös katsoa yhä vapaana olevat liiton kohteet tältä vuodelta viikkoon 53/2020 asti sivustoilta kohdasta
VAPAAT VIIKOT ja varaa heti! Näille lomille varaukset varausjärjestyksessä.
Lomien haku kannattaa, sillä ensimmäisen kahden vuoden ajan jokaisen lomahaun jälkeen arvotaan kaikkien hakuun
osallistuneiden kesken 10 kpl kahden vuorokauden hotellipaketteja Holiday Club kylpylähotelleihin. Ensimmäinen
lahjakorttiarvonta suoritetaan viikkojen 1-22/2021 hakijoiden kesken 21.10.2020.
Holiday Club Yrityspalvelu, puh. 0300 870 903 (arkisin 9–15),
yrityspalvelu@holidayclub.fi

KOONNUT JOHANNA HELLSTEN

→ Laki ja oikeus

Karanteeni ja vuosiloma
Altistus koronavirukselle tapahtui
ja loman alkamisen sijaan alkoikin
karanteeni. Palavatko vuosilomat,
vaikka virukselle altistuminen tapahtui työpaikalla?

Koronavirukselle altistumisesta johtuva karanteeni ei oikeuta poikkeamaan
vuosilomalaista eikä työehtosopimuksen vuosilomamääräyksistä, elleivät
työntekijä ja työnantaja sovi joustoista
vuosiloman pitämiseen. Kesälomakausi on 2.5.–30.9., millä ajalle lähtökohtaisesti on sijoitettava vuosilomasta 24
päivää. Muu osa lomasta on annettava
ennen seuraavan lomakauden alkua.
Vuosiloman ajalta työntekijä
saa normaalisti työehtosopimuksen
mukaisen lomapalkkansa. Mikäli
työntekijä pitää kesälomansa kesken
lomautuksen, jatkuu lomautus alkuperäisen lomautusilmoituksen mukaisesti vuosiloman päätyttyä.
Kesälomamatkojen suhteen on
syytä etukäteen selvittää, millainen
karanteenisuositus matkalta palattua
on (Työnantajalla ei välttämättä ole
palkanmaksuvelvoitetta, jos karanteenisuositus menee päällekkäin töihin
paluun kanssa.). Jos työntekijä on
määrätty karanteeniin työmatkallaan,
suositus on, että työnantaja maksaa
työntekijälle palkkaa karanteenin
ajalta.
Mikäli työntekijä joutuu korona-altistuksen takia karanteeniin
kesälomansa tai työajan lyhennyksestä
annetun vapaan aikana, niin altistuksella ei sinänsä ole vaikutusta vapaan
tai loman ajankohtaan.
Entä jos sitten vielä kaiken lisäksi
sairastuu?

Jos työntekijä sairastuu koronavirukseen, työntekijälle maksetaan työpäiviltä normaalia sairausajan palkkaa
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työntekijään sovellettavan työehtosopimuksen määräysten mukaisesti.
Jos työntekijä on vuosilomansa
tai sen osan alkaessa koronan vuoksi työkyvytön, loma on työntekijän
pyynnöstä siirrettävä myöhempään
ajankohtaan. Mikäli työntekijä sairastuu vuosiloman tai sen osan aikana,
tällä on oikeus pyynnöstään saada
siirretyksi vuosilomaan sisältyvät

kuusi lomapäivää ylittävät työkyvyttömyyspäivät.
Edellä tarkoitetut omavastuupäivät eivät saa kuitenkaan vähentää
työntekijän oikeutta neljän viikon
vuosilomaan. Toisin sanoen omavastuupäiviä voi olla vain silloin,
kun työntekijä on ansainnut lomaa
enemmän kuin neljä viikkoa. Siirretty osa kesälomasta on annettava

→ Laki ja oikeus

kuluvalla lomakaudella tai jos tämä ei
ole mahdollista, niin se on annettava
seuraavan vuoden lomakaudella ja kuitenkin viimeistään seuraavan vuoden
loppuun mennessä.
Tuli reissattua maassa, josta palatessa suositellaan omaehtoista karanteenia. Saako siitä korvausta?

Tietyistä Euroopan maista palaaville
suositetaan tällä hetkellä niin sanottua omaehtoista karanteenia. Sitä ei
pidä kuitenkaan sekoittaa lääkärin
määräämään karanteeniin. Omaehtoisessa karanteenissa ei makseta tartuntapäivärahaa.
Kela voi maksaa tartuntatautipäivärahaa, kun työntekijä on määrätty olemaan poissa työstään jonkin
tartuntataudin, esimerkiksi koronaviruksen, leviämisen estämiseksi.
Alle 16-vuotiaan huoltajalla on oikeus
tartuntatautipäivärahaan, jos lapsi on
määrätty karanteeniin ja huoltaja ei
siksi voi tehdä työtä.
Tartuntatautipäivärahassa ei ole
omavastuuaikaa, ja se korvaa täysimääräisesti työstä poissaolon, eristyksen tai karanteenin aiheuttaman
ansionmenetyksen. Työntekijän päiväraha määräytyy sen palkan mukaan,
jonka hän olisi saanut, jos hän olisi
ollut töissä.
Kela tarvitsee tartuntatautipäivärahan maksamista varten kunnan tai
sairaanhoitopiirin tartuntataudeista
vastaavan lääkärin päätöksen työstä
poissaolosta, eristämisestä tai karanteenista.
Päivärahaa voidaan maksaa
EU-alueella eristetylle tai karanteenin
määrätylle henkilölle. Karanteenista
tai eristyksestä tarvitaan todistus lääkäriltä, jolla on oikeus määrätä näitä
rajoituksia kyseisessä maassa. ¶

Eteneekö alipalkkauksen
kriminalisointi?
HALLITUSOHJELMASSA on maininta siitä, että selvitetään
uusia keinoja, esimerkiksi hallinnollisia sanktioita, tahalliseen tai törkeän huolimattomaan alipalkkaukseen puuttumiseksi. Hallitus on myös perustanut alipalkkauksen
kriminalisointia varten työryhmän. Eteneekö asia tämän
hallituskauden aikana?
Jotain voi ehkä päätellä aihetta kesällä kommentoineiden poliitikkojen puheista.

”On syytä koventaa seuraamuksia
työehtojen ja työsuojelun
laiminlyönneistä, työsyrjinnästä ja jopa
ihmiskaupasta.”
Liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka (sd.),
HS 24.7.2020

”Minusta alipalkkaus on kohtuutonta.
Paitsi hyväksikäytettäville työntekijöille,
myös rehellisesti toimiville yrityksille.”
Kansanedustaja Jussi Saramo (vas.) Facebookissa 6.7.2020

”Hyväksikäytön pitäisi olla työnantajalle
niin suuri riski, ettei se kannata.”
Pääministeri Sanna Marin (sd.), Turun Sanomat 5.7.2020

”Alipalkkaus on varastamista
työntekijöiltä, ja sen vuoksi se pitäisi
kriminalisoida samalla tavalla kuin
muukin varastaminen.”
Vasemmistoliiton eduskuntaryhmän puheenjohtaja
Paavo Arhinmäki, YLE 30.6.2020
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Markus Keränen (vas)
ja Lauri Suominen ovat
nuoresta iästään huolimatta jo kokeneita
tulipalon taltuttajia.

Nuoret maanrakentajat
sammuttavat vapaa-aikanaan
tulipaloja
Markus ja Lauri ryntäävät tarvittaessa tulta päin
TEKSTI JA KUVAT: ESA TUOMINEN
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I ETTEI nuoria kiinnosta vapaaehtoistyö? Joka tällaisen luulon
vallassa elää, voisi tutustua eurajokelaisiin nuoriin miehiin, Markus
Keräseen ja Lauri Suomiseen, jotka
ovat omistautuneet palokuntatyölle.
– Ei tästä mitään rahaa saa. Paras
palkka on se, kun onnistuu sammuttamaan tulipalon tai pelastamaan
ihmisiä, nuoret miehet vakuuttavat.

Luolatöissä öisin
Markus Keränen, 25, ja Lauri Suominen, 26, ansaitsevat elantonsa
maanrakennustöissä. Keränen ajaa
kuorma-autolla kiviä, jotka Suominen
lastaa kaivinkoneella auton lavalle.
Nuorten miesten työpaikka on
muun muassa Eurajoen Olkiluodossa.
He ovat mukana tekemässä onkaloa,
johon aiotaan sijoittaa läheisen ydinvoimalan säteilevä jäte.
– Onkalo on viiden kilometrin
mittainen luola, joka ulottuu lähes
puolen kilometrin syvyyteen. Sillä on
leveyttä noin 5 metriä ja korkeutta 8
metriä, Suominen kertoo.
Sinne, onkalon uumeniin, säilötään ydinjäte kapseloituna moninkertaisten suojausten taa.
– Eiköhän se siellä pysy. On vaikea
ajatella, että se sieltä enää luontoon
vapautuisi, Keränen uskoo.
Onkalotyömaalla on sellainen
päiväjärjestys, että aamupäivisin porataan ja panostetaan, iltapäivisin räjäytellään. Kivien poiskuljetus tapahtuu
öisin. Keränen ja Suominen ovat töissä
joka toinen viikko öisin.

VPK kiinnosti
jo teini-ikäisenä
Eurajoen VPK:lla on käytössään
uudehko rakennus vanhan, jo käytöstä poistuneen palokuntatalon vieressä. Tallissa seisoo kaksi paloautoa ja
kaksi pelastusajoneuvoa. Miehistön
kypärät ovat hyllyillä siisteissä riveissä
ja haalarit roikkuvat valmiina puettaviksi.
Markus Keränen ja Lauri Suominen käsittelevät paloautoa tottuneesti.
Eikä ihme, he ovat tulleet palokuntatyöhön jo 15-vuotiaina nuorukaisina.

Markus Keränen (vas) ja Lauri Suominen rakentavat työkseen ydinjätteiden loppusijoituspaikkaa, mutta työajan ulkopuolella he ovat innokkaita vapaapalokuntalaisia.

– Ensin olimme mukana nuoriso-osastossa. Sen toiminta käsittää
vain harjoittelua. Kun täytimme 18
vuotta, pääsimme mukaan sammutuskeikoille, nuoret miehet kertovat
vpk-historiastaan.
Keränen ja Suominen eivät ole
pelkästään palonsammuttajia, vaan he
ovat kouluttautuneet savusukeltajiksi.
Heidän tehtävänään on mennä rohkeasti palavaan kohteeseen ja pelastaa
sieltä ihmisiä.

Keikkoja tämän tästä
Vapaapalokuntalaiset harjoittelevat
kerran viikossa. Tosin koronaepidemian aikaan harjoitukset on peruttu.
– Yleensä se on kuivaharjoittelua,
mutta kerran vuodessa sytytetään varta vasten kohde palamaan ja sitten se

sammutetaan, Keränen sanoo.
Pelastuskeikkoja nuorille miehille
kertyy pitkälle toista sataa vuodessa.
Se tietää 2–3 lähtöä joka viikko.
– Keikkoja on monenlaisia. On
rakennuspaloja, maastopaloja, autopaloja, Suominen luettelee.
Eurajoen VPK:n kirjoilla on 35 palokuntalaista. Naisiakin on mukana 4
muuten miesvoittoisessa porukassa.
Eurajoella hälytystä ei enää nykyisin anneta sireenillä, vaan tieto keikasta tulee kunkin matkapuhelimeen.
Auton pitäisi päästä lähtemään 3–4
minuutin kuluessa hälytyksestä.
Entä jos on juuri ollut saunassa ja
ehtinyt tempaisemaan yhden saunaoluen?
– Silloin ei lähdetä. Meillä on
nollatoleranssi, nuoret palokuntalaiset
vastaavat kuorossa. ¶
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→ Talous

Elina Pylkkänen,
johtaja,
Palkansaajien
tutkimuslaitos

Unelman comeback

K

ESKI-IKÄISTEN ja sitä vanhempien sukupolvien
elämänunelmana oli Ruotsista lainattuna: villa, vovve ja volvo. Unelma toteutui, jos sai perheelleen omakotitalon ja pittoreskin pihapiirin, jossa
puutarha kukoistaa ja seurakoira täydentää harmoniaa ja farmariauto on valmiudessa pihassa odottaen
seuraavaa kauppareissua.
NUOREMPIEN sukupolvien haaveet näyttävät toisen-

laisilta. Nuoruutta venytetään, perheen perustamista viivytetään ja tavoitteet muotoutuvat maailman
megatrendien mukaan. Digitalisaatio tukee tätä toisenlaista unelmaa, jossa viitataan kintaalla fyysisille
puitteille ja naapurikilpailulle. Myös vapaus turhanpäiväisestä puuhastelusta viehättää.

VIIME vuosituhannen lopulta lähtien kaupungistu-

misen megatrendi on ollut suurten kaupunkien ydinkeskustojen vastustamatonta vetovoimaa. Kehyskunnista halutaan hinnalla millä hyvänsä pois. Kahvilat,
ravintolat ja hengailu tapahtumissa on pääasia, joka
toteutetaan keskustakämpän asuinneliöistä tinkimällä.
MUTTA mitä tekikään korona? Pandemia muutti

kertaheitolla parhaassa työiässä olevien ihmisten toiveita. Nyt vanhemman sukupolven elämänunelma
tekee comebackin, ainakin asuinympäristön osalta.
Tarttuvalta taudilta suojautuminen ja etätyöpakko
laittoivat unelmat vaihtoon. Lande ja kehyskunnat
kiinnostavat taas asuinpaikkana. Oma kasvimaa
oman talon ympärillä on noussut suosioon, mikä
näkyy asuntomarkkinoiden täyskäännöksenä. Vaati-

40

mattomat kesämökitkin käyvät kaupaksi pitkäaikaisen trendin vastaisesti.
ILMIÖ on erittäin kiinnostava eri suunnilta katsottuna. Taloustieteilijänä itseäni kiehtoo se, pätevätkö
asuntomarkkinoiden teoriat enää käytännössä vai
onko aika korjata vanhoja teorioita nykyaikaan. Perinteisen teorian perusoletuksena on se, että kysyntä
heiluttaa koko täydellä voimallaan hintoja, koska
tarjonta ei pysty reagoimaan kasvaneeseen kysyntään lyhyellä aikavälillä lainkaan. Teorian mukaan
sama pätee erityisesti maapohjaan. Maan tarjonta on
vakio, koska sen valmistus on jo lopetettu (maapallon
pinnanmuutokset ovat perin hitaita).
LUULENPA , ettei perinteinen teoriakehikko sovellu

asuntomarkkinoiden tarkasteluun. Vaikka maata ei
muodostu enää lisää, kaavoittamatonta tonttimaata
on tarjolla vaikka kuinka paljon harvaan asutussa
Suomessa, jopa pääkaupunkiseudulla. Espoon ja Vantaan teillä on hirvivaroituksia! Mutta ennen kaikkea
teoria on vanhentunut rakennusten tarjonnan osalta.
Rakentamisessa on otettu aimo harppauksia eteenpäin ja tuottavuus on kasvanut toimialalla vauhdikkaasti. Talo saadaan pystyyn parhaimmillaan parissa
viikossa avaimet käteen -periaatteella. Tarjonta pystyy reagoimaan yhä nopeammin kysynnän muutoksiin.

VAIKKA ensin myydään käyttämättöminä olleet omakotitalot ja mökit, seuraavassa aallossa on vuorossa
tontit ja oman kodin suunnittelu ja rakentaminen,
unelman toteuttaminen. ¶

TEKSTI: JUKKA NISSINEN

Osastojen kevätkokoussuma
ajoittui kesän alkuun
Osastojen kevätkokoukset siirtyivät myöhemmäksi koronapandemian
takia. Päätöksenteossa on kokeiltu myös uutta tekniikkaa.

U

SEIMPIEN osastojen kevätko
koukset pidettiin kesäkuun
alussa. Rakentajan vuoden
alusta lähtien käytössä ollut Ammat
tiosastojen tapahtumailmoitukset
-nettisivu auttaa yllättävästi muuttu
vien kokousaikojen ilmoittamisessa
joustavasti.
Puhelinhaastattelukierroksen pe
rusteella Rakennusliiton jäsenet ovat
suhtautuneet ymmärtäväisesti osasto
jen tärkeiden kokousten siirtämiseen.
Osasto 015, Turun kirvesmiehet piti
kevätkokouksen heti, kun se oli mah
dollista eli kesäkuun alussa.
– Kevätkokouksessa oli poruk
kaa samalla tavalla kuin ennenkin.
Kokouksessa ei tarvinnut olla kylki
kyljessä kiinni, osaston puheenjohtaja
Jouko Lehtonen kertoo.
– Käsienpesuun kiinnitettiin
huomiota, siitä oli ohjeet ja asiasta piti
vähän huomauttaakin.
Tampereen osasto Kympin ke
vätkokouksessa jätettiin tarkoituk
sella perinteisten ansiomerkkien jako

syyskokoukseen, jotta onnittelukät
telyt jäivät tartuntavaaran takia pois
ohjelmasta.
– Kokouksessa oli 11. kesäkuuta
tavallista vähemmän väkeä, vain pari
hallituksen ulkopuolista jäsentä, pu
heenjohtaja Jukka Viljamaa toteaa.
Kympissä hallituksessa ja jaostois
sa osaston asioista päättää parikym
mentä henkeä. Normaalisti kevät
kokouksessa on noin 30 osallistujaa.
Osaston perinteisissä kokoustiloissa
Sorinkadulla riitti tilaa.
– Porukka istui väljästi. Olimme
varautuneet isompaankin väkimää
rään, Viljamaa sanoo.

Päätösvaltaisuus
minimimiehityksellä
Rovaniemen osasto 131 oli siirtänyt
kevätkokouksen Rovaniemen työ
väentalolle osaston oman Raksakella
rin sijaan.
– Porukkaa ei tullut niin paljon
kuin odotimme. Olisi melkein tar

vinnut megafonin, kun joutui huuta
maan nurkasta toiseen. Häpeäksi on
tunnustettava, että paikalla oli vain
puheenjohtaja, sihteeri, taloudenhoi
taja, Jussi Mikkola ja aluetoimitsija
Jarmo Alatarvas, puheenjohtaja Harri
Anttila kuvaa tilannetta.
Osaston hallitus piti viikkoa
ennen kevätkokousta valmistelevan
kokouksen, jossa oli enemmän väkeä
ja asiat käytiin valmiiksi läpi varsi
naista kokousta varten. Anttila lähetti
kokouksen jälkeen kevätkokousilmoi
tuksen Rakentajan netti-ilmoituspals
talle, jolloin kokous saatiin päätösval
taiseksi.
Helsinkiläisen osasto 003:n
puheenjohtaja Janne Gren ratkaisi
kevätkokouksen turvavälit jakamalla
kokousmateriaalin valmiiksi.
– Ihmiset halusivat mennä istu
maan perinteisille paikoilleen. Ilmoi
tin, että nyt pidetään isommat välit.
Kevätkokous järjestettiin poik
keuksellisesti tiistai-iltana 9. kesäkuu
ta perinteisen viikonloppukokouksen
sijaan. Kokoukseen pystyi osallistu
maan myös videoyhteyden avulla.
– Meillä oli käytössä Teams-oh
jelma. Se aiheutti valtavan ihmisryn
täyksen kokoukseen, sillä Teamsin
kautta kokousta seurasi peräti 3 ihmis
tä, Gren nauraa.
Normaalisti osaston kevätkokouk
sessa on 30 henkeä. Vaikka paikalla oli
vain parikymmentä henkeä, mukaan
mahtui muutamia uusiakin osaston
jäseniä.
Kolmosessa pohditaan, nyt voi
daanko osaston 125-vuotisjuhlia järjes
tää lainkaan.
– Olemme hallituksessa päättä
neet, että mikäli koronatilanne para
nee, juhlimme merkkivuotta. ¶
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TEKSTI JA KUVA: SINI SAARITSA

→ Kulttuuri

Meijeristä elokuvateatteriksi
Elokuvateatteri ei ole mikä
tahansa talo. Cine Mäntsälän
rakennuttajat odottavat
jo hetkeä, jolloin valot
himmenevät.

M

ÄNTSÄLÄN PÄÄTIEN varressa
vanha rapattu kivitalo hehkuu
auringossa valkeana. Vieressä
kohoaa tiilipiippu. Kulttuuritoimintaan
valjastetun entisen meijerin vasemmalla
puolella kulmikas rakennus toistaa samoja värejä ja muotoja. Uusi ja vanha
näyttävät viihtyvän rinnakkain, vaikka
toinen on 1900-luvun alun rakennus ja
toinen jotain aivan muuta.
Ihan esimerkiksi semmoinen yksityiskohta, että elokuvateatterin salissa
ei voi olla ikkunoita, Kaj Itämäki sanoo.
Itämäki selitti tämän ja muutaman
muun asian arkkitehdeille ja rakentamisen ammattilaisille kolmisen vuotta sit42

ten, kun hän ja Taina Itämäki päättivät toteuttaa yhden unelman: Cine Mäntsälän.
Nyt Itämäet seisovat helteisenä kesäpäivänä elokuvateatterinsa vielä soraisella pihalla ja seuraavat, kun esteetön sisäänkäynti rakentuu, ja sisätilojen
viimeistelytöiden tekijät kanniskelevat
esimerkiksi ilmastointiin liittyvää tekniikkaa paikoilleen.
– Tämä on erikoisrakentamista,
Taina Itämäki toteaa.
Kaikessa on huomioitava tekniikka,
jotta kaksi salia tarjoavat yleisölle ensiluokkaisen katselukokemuksen.
Radan rakentamisenkin myötä vilkastuva Mäntsälä eittämättä ansaitsee oman leffateatterinsa, ja yrittäjäpariskunnalla on vahva käsitys siitä, että
tälle on tilausta. Kunnan ikäjakauma on
tasainen, ja lapsiperheitä näkyy katukuvassa paljon.
Kaj ja Taina Itämäki eivät ole lähteneet leffahankkeeseen puskista. Heidän

Storyhill Oy -yrityksensä on järjestänyt
elokuvaesityksiä eri puolilla Uuttamaata
jo vuosia. Myös Mäntsälän elokuvateatteritarpeita on kartoitettu erilaisten pop
up -esitysten avulla. Yleisöä on riittänyt
kotimaisia ja ulkomaisia uutuuksia tar
joavissa näytöksissä.
Elokuva-ala on muutenkin molemmille tuttu: Taina työskenteli pitkään
Finnkinon markkinointipäällikkönä, ja Kaj
muun muassa vastasi yli 10 vuotta saman teatterijätin koko ohjelmistosta.
Hän vastaa tulevaisuudessa myös Cine
Mäntsälän kahden elokuvasalin tarjonnasta. Tarkoituksena on tuoda paikallisten asukkaiden helposti saataville kaikki
samat elokuvat, jotka muuallakin pyörivät. Yleisön toiveita kuunnellaan kuitenkin tarkasti.
Elokuvissa on se hyvä puoli, että taideteoksen voi hylätä seitsemän päivän
jälkeen, jos yleisö ei innostu siitä.
Cine Mäntsälän omistajille on kuiten-

→ Kulttuuri

kin merkittävintä se, että maailmassa
on ihmisiä, jotka osaavat tehdä elokuvia. Kun Kaj Itämäeltä kysyy hänen omia
mieltymyksiään, elokuvamies nauraa.
– Skaala on aika laaja! Sanotaan että
Nottinghillistä Moulin Rougen kautta
Kauriinmetsästäjiin. Tai Tuntemattomasta sotilaasta Leijonakuninkaaseen,
siis vuoden 1994 versioon.

KORONA-EPIDEMIA keskeytti myös Sto-

ryhillin elokuvatoiminnan, mutta sen takia Itämäillä on ollut aikaa keskittyä rakennushankkeeseensa.
– Koronastakin tullaan tekemään
vielä elokuvia, Kaj Itämäki ennustaa.
– Mutta niissäkin se pandemia tulee olemaan vain kulissi, niin kuin Titanicissa laiva on vain lavaste hienolle draa-

malle, hän sanoo.
Cine Mäntsälä avaa ovensa vielä kesän aikana. Itämäet, elokuvateatterialan konkarit, odottavat jo nyt sitä hetkeä, kun salin valot himmenevät.
Ja yhdessä koetun elämyksen jälkeen sieltä tullaan ulos silmät lautasina! ¶

Iloinen, mutta rikollinen 1920-luku

Suomen sähkökitaravallankumous

VIRPI HÄMEEN-ANTTILA:

JARI MOBERG: SADOIN
SÄHKÖKITAROIN (GTJ)

KALMAN KEVÄT
(OTAVA, 2020)
KARL Axel Björk varttui köy-

hyydessä tuhlailevan ja pitkävihaisen isänsä ansiosta.
Kalle opiskelikin pikavauhtia
saadakseen paremman tulevaisuuden.
Oppia ei löytynyt vain kirjoista. Esimerkiksi Berliinissä
Kalle opiskeli joutotöikseen
myös tiirikointia alan asiantuntijan opissa. Tutuiksi ovat
tulleet myös mm. uuden ajan
sielutiede ynnä huumausaineet sekä jiu-jutsu.
Virkamiehenä ja sittemmin liikealalla Kalle pohtii,
miksi haluaa tutkia rikoksia
– vaikkei halua (sääntöjen sitomaksi) poliisiksi. Sielun pimeä puoli ja alamaailma
kutsuvat. Ratkaisut tyydyttävät älyä. Kalle pelkää, miten kestäisi, jos uusi side isän
puolen suvun kanssa estäisi
öiset puuhat.
Tekijät ovat olleet milloin politiikan, milloin omien
harhojen tai perversioiden,
milloin suuren omaisuuden
vuoksi murha-asialla. Taustalla on totuuden siemeniä.
Sarjassa sivutaan esimerkiksi vuoden 1921 niin sanottua suojeluskuntaselkkausta,
viinan trokausta ja prostituutiota, Berliinin sarjamurhia ja
uusia automobiileja.

Sarjan seitsemännen
osan, Kalman kevään, mysteeri näyttää henkimaailman tekosilta. Tutkimukset
kulkevat tutusti: ratkaisevan hetken myötä palaset
loksahtavat ja huijareiden
ja varkaiden lomasta löytyy
murhaaja – hieman liian myöhään!
Toisinaan viehkeät ja
älykkäät naistuttavuudet
meinaavat uuvuttaa öisen
työn raatajan. Kallen romanttinen ja intohimoinen elämäkään ei ole vailla yhteyttä rikoksiin. Tältä osin Kalman
kevät sisältää käännekohdan. ¶
INARI JUNTUMAA

JARI Moberg on kirjoittanut
mainion tietokirjan siitä, miten 60-luvun alussa ensimmäisen kerran nuoret alkoivat itse tehdä musiikkia
nuorille Suomessa. Innostus oli niin kovaa, että soittimia ja vahvistimia valmistettiin jopa itse. Toinen syy oli
tietysti se, että ne maksoivat
paljon. Kirjan kuvitukseen on
nähty paljon vaivaa, ja se on
toteutettu hieman 1960-luvun muotilehtien tyyliin. Vanhojen levyjen kannet ovat
tyylikkäitä ja vanhat lehtileikkeet hauskoja.
50-luvulla nuoriso tanssi
vielä Suomessa hyvin pitkälle
levy-yhtiöiden määräämään
tahtiin. 60-luvun alussa tähän tuli muutos, kun täkäläiset kuulivat The Shadowsia,
ja The Venturesia. Rautalankabuumi alkoi Suomessa räjähdysmäisesti siitä, kun
koulupoikien perustaman
The Soundsin ensimmäinen
single Emma/Mandschurian
Beat nousi listaykköseksi
20.2.1963. Nuoriso oli saanut
ensimmäiset tähtensä, jotka
sovittivat itse kappaleensa
ja olivat itsekin hyvin nuoria. Toivo Kärki yritti epätoivoisesti tehdä rautalankaa
ammattimuusikoilla, mutta
kaikki yritykset epäonnistui-

vat. Sen sijaan koululaispojilta
homma sujui, ja uusia
bändejä syntyi räjähdysmäiseen tahtiin.
Kirja paljastaa myös, miten pihalla levy-yhtiöt olivat
muutoinkin koko asiasta. Kun
The Strangers oli Ranskan
kiertueella, ja vaikka Kolme
kitaraa soi Ranskan radiossa
joka päivä enemmän, ei suomalainen Scandia suostunut
yhteistyöhön ranskalaisten
kanssa. The Sounds -yhtyeen Mandschurian Beat
puolestaan myi Japanissa
Eleki Guitar Bookin päätoimittajan Yuzo Sasakin mukaan
singlenä ja EP-levynä yli miljoona vinyyliä, ollen ulkomaalaisten bändien myydyimpiä Japanissa. Musiikki-Fazer
ei kuitenkaan kertonut sitä
bändille. He olivat ilmoittaneet ainoastaan, että Japanissa olisi kiinnostusta, levyt
ovat myyneet ja kiertueesta
on ollut puhetta. Johnny
Liebkindin mukaan bändin jäsenien vanhemmat olivat kokoustaneet asiasta, ja päättäneet, että keskitytään nyt
vain koulunkäyntiin. Mitä olisi
tapahtunut, jos The Sounds
olisi lähtenyt Japanin kier
tueelle, pohtii Jari Moberg.
JYRI VASAMAA
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→ Kolumni

Timo Kuvaja,
maalari

Hyvää ja täyttävää
halvalla

Aika inhimillistää
duunari
HÄMMENTÄVÄ kevät on ohi. Rakennustyömailla työn-

teko on jatkunut normaalisti koko pandemian ajan.
Paitsi tietenkin niillä työmailla, joissa tartuntoja on
havaittu ja joihinkin toimenpiteisiin on ollut ryhdyttävä. Poikkeusolojen alussa monet yritykset antoivat
lomautusvaroitukset koko henkilöstölle pelättyään,
että työmaat vähintäänkin tartuntojen ilmaantuessa
suljetaan kokonaan. Näinhän ei käynyt.
TOIMENPITEET työmailla ovat olleet vaihtelevia. Itse
työskentelen julkisen rakennuksen työmaalla, jossa
asiat on hoidettu hyvin. Käsidesiä on ollut jatkuvasti
saatavilla ja siivoukset on tehty sosiaalitiloissa kolme kertaa päivässä. Turvavälejä on ollut mahdollista
noudattaa, tosin jo kohtuullisen henkilömääränkin
ansiosta. Näin monella muullakin mestalla.

TOISENLAISIAKIN tarinoita kuulee ja tuli itsekin todettua vieraillessani eräällä suuremmalla mestalla. Ainoa
muutos kuului olleen mestareiden kopin lukitseminen
ja siitäkin oli luovuttu alkukesästä.
TUTTU valokuvaaja oli käynyt keikalla rakennustyömaalla ja järkyttynyt, miten vähän määräyksiin oli
kiinnitetty huomiota ja somessa joku kirjoitti, miten
kahvitauolla olleet rakennustyömiehet olivat lähinnä
naureskelleet turvaväleille. Ei ole ensimmäinen kerta,
kun mieleen tulee, että on yhteiskunta ja työelämän
pelisäännöt, sitten on raksat.
MONET Euroopan maat sulkivat keväällä myös rakennustyömaat, silti koronatilanne saattoi olla pahempi
kuin Suomessa. Kukaan ei varmasti osaa sanoa, mikä
on ollut oikein ja mikä väärin tai mitä tulee tapahtumaan. Toivottavaa kuitenkin olisi, ettei ihmisten
tarvitsisi pelätä terveytensä puolesta työpaikoillaan.
Kaikesta tästä huolimatta; Hyvää loppukesää! ¶
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Jauheliha pitää pintansa ruokapöydissäm
me, eikä ihme: se taipuu moneen, se on
edullista ja sitä saa kaikkialta. Omia jauhe
lihasuosikkejani on liha-perunasoselaatik
ko, jota ala-asteella kutsuttiin ”pilkkumuus
siksi”. Tuota mautonta kouluruokaa en enää
välitä muistella, mutta tällä ohjeella syntyy
ihanan muhkea herkku, josta riittää seuraa
vana päivänä työmaallekin.

Näin paistat jauhe
lihan meheväksi
Moni tekee jauhelihan
kanssa yhä sen virheen, että
ottaa lihan suoraan jääkaapista pannulle ja ruskistaa sitä
liian antaumuksella. Ota siis liha
TEKSTI JA KUVA:
SANNA PÖYRY
huoneenlämpöön puolisen tuntia
ennen paistamista ja muista, että kevyt ruskistaminen
riittää mainiosti: liha-perunasoselaatikko menee vielä
kolmeksi vartiksi uuniin kypsymään.
Pidä myös huoli, että pannu on tarpeeksi kuuma.
Haalealla pannulla lihan omat nesteet karkaavat ja
liha menettää mehevyyttään. Kaikkea lihaa ei myöskään kannata läväyttää pannulle kerralla. Kun paistat
jauhelihan parissa-kolmessa osassa, liha ei viilennä
pannua.
Toisin kuin jauhelihakeitossa ja -padoissa, ”pilkkumuussissa” jauhelihan on tarkoitus olla vain pieninä
murusina muusin seassa. Paistaessasi lihaa, murustele
sitä puuhaarukalla tai lastalla.
Maustamisen suhteen en ole huomannut olennaista eroa siinä, maustatko jauhelihan jo paistamisen
lomassa vai vasta lopuksi. Tee niin kuin parhaaksi
näet. ¶

→ Rakentajan eväät

Liha-perunasoselaatikko (4:lle)
Jauhoisista lajikkeista tulee paras muusi, ja perunat kannattaa keittää kuorineen päivineen – säästät aikaa!
• 1 ½ kg perunaa
(esim. pitoa, puikulaa tai rosamundaa)
• hienoa suolaa
• 1 iso sipuli
• 2 valkosipulinkynttä
• 75 g voita
• 4 dl täysmaitoa
• tilkka kermaa
• valkopippuria
• ripaus muskottipähkinää
(tarkkana määrän kanssa; muskotti on
hallusinogeeni)
• oliivi- tai rypsiöljyä paistamiseen
• 400 g naudanjauhelihaa tai nautasikaa (itse käytän 80 % nautaa, 20 %
sikaa -jauhelihaa)
• tuoretta oreganoa tai jotakin muuta
yrttiä makusi mukaan
• 1 kananmuna
• korppujauhoja

Kiehauta vesi isossa kattilassa. Lisää veteen sopivasti suolaa ja perunat kuorineen. Hienonna sipulit pottujen kypsyessä. Laita uuni kuumenemaan 200
asteeseen. Paloittele voi ja ota se huoneenlämpöön (jätä hiukan voitelua varten). Kuumenna maito toisessa kattilassa.
Kun perunat ovat kypsiä, kaada heti
keitinvesi pois. Anna perunoiden jäähtyä
hetki, ettet polta näppejäsi. Sen jälkeen
kuoret lähtevät helposti vetäisemällä.
Laita kuoritut perunat takaisin kattilaan. Lisää voi, maito muutamassa osassa sekä kerma. Sekoita kuohkeaksi survimella tai sähkövatkaimella (itse suosin
käsin kuohkeuttamista). Mausta suolalla ja pippurilla, ja raasta joukkoon hiukan
muskottia. Sekoita, tarkista maku ja lisää
tarvittaessa suolaa.

Lämmitä öljy pannulla ja kuullota sipulit. Varo käristämästä valkosipulia! Lisää pannulle jauheliha ja ruskista. Kun
liha alkaa kypsyä, riivi muutamasta oreganonvarresta lehdet lihan joukkoon. Jos
käytät kuivattua oreganoa, teelusikallinen riittää.
Yhdistä liha muusiin ja sekoita joukkoon muna. Kaada seos voideltuun ja
korppujauhotettuun uunivuokaan tai pataan ja ripota päälle korppujauhoja. Kypsennä 45–55 minuuttia, uunistasi riippuen.
Perinteisesti liha-perunasoselaatikko nautitaan etikkakurkkujen ja punajuuren kera, mutta näin täyttävän ruoan
kumppaniksi riittää muutama salaatinlehtikin.

→ 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

Minkälainen tilanne Rakennuskassassa on tällä hetkellä?
KIITOS KYSYMÄSTÄ! Kassalla on melko

hurja kevät ja alkukesä takana. Väliaikaiset työttömyysturvaan liittyvät useat
lakimuutokset ovat aiheuttaneet paljon muutoksia käytössä olevaan maksatusjärjestelmään, uuden opettelua
etuuskäsittelijöillemme sekä haastaneet ajantasaisen tiedon jakamista jäsenistöllemme. Kaikesta olemme kuitenkin
selvinneet suhteellisen hyvin. Ihanat jäsenemme ovat ymmärtäneet tilanteen ja
antaneet hurjasti positiivista palautetta
kassan toiminnasta. Tämä auttaa jaksamaan ja tsemppaa meitä entisestään.
Tuleva syksy ja loppuvuosi voi olla
rakennusalalla joidenkin ennusteiden
mukaan vielä haastavampi kuin alkuvuosi. Työttömyyspäivärahan saajien määrän arvellaan nousevan loppuvuonna, mikä aiheuttaa hakemusten käsittelyaikojen pidentymistä. Olemme palkanneet apukäsiä, muokanneet
etuuskäsittelyn prosesseja ja saaneet
tukea myös liiton henkilöstöltä esimerkiksi puhelinpalveluumme.

Mihin on tullut muutoksia
työttömyysturvassa?
Päivärahaoikeuteen liittyvistä lakimuutoksista on säädetty pitkin kevättä ja

kesää niin, että väliaikaiset lakimuutokset voivat vaikuttaa päivärahaoikeuteen ajalla 16.3.–31.12.2020. Osa lakimuutoksista on voimassa 31.10.2020
saakka. Tässä joitakin muutoksia:
Päivärahan enimmäismaksuaika on
jäädytetty lomautetuilla ajalla 16.3.–
30.6.2020 ja kaikilla etuuden saajilla
ajalla 1.7.–31.12.2020.
Omavastuun ajalta maksetaan nyt
poikkeuksellisesti päivärahaa.
Sovittelutulon suojaosuutta kuukaudessa on nostettu 300 eurosta 500 euroon ajalla 1.6.–31.10.2020.
Jos sinulla on oikeus soviteltuun päivärahahaan, etuus maksetaan soviteltuna koko 4 viikon tai kuukauden jaksolta siltä osin, kun etuuden saamisen
edellytykset täyttyvät. Kaikki tänä aikana ansaitut tai maksetut tulot vaikuttavat päivärahan määrään. Hakemus on
myös täytettävä koko jaksolta.
Liikkuvuusavustuksen saamista kokoaikatyön vastaanottamisen yhteydessä on helpotettu. Matka-ajaksi työsuhteen alussa riittää tunti suuntaansa.
Päivärahan osamaksuennakkoa voidaan maksaa aiempaa pidemmältä ajalta, jos kassan käsittelytilanne ruuhkautuu yli kuukauden mittaiseksi.

Mistä löydän ajantasaista
tietoa työttömyysturvasta?
Ajantasaista tietoa väliaikaisista lakimuutoksista sekä kaikista työttömyysturvaan liittyvistä asioista löytyy parhaiten netistä Rakennuskassa.fi
-sivuilla sekä työttömyyskassojen yhteisjärjestön tiedotteista TYJ.fi. Myös
Rakennusliitto.fi -sivustolla sekä liiton
facebookissa on tietoa työttömyysturvaan liittyvistä väliaikaisista lakimuutoksista.

Kuinka toimin, jos jään
työttömäksi?
Lue ohjeet hakemukseesi tarvittavista
liitteistä kassan nettisivuilta Usein kysytyistä kysymyksistä ja muista ohjeista. Hakemus kannattaa täyttää kassan
eAsioinnissa, jolloin se tulee nopeasti ja
varmasti perille. Myös liitteet lähetetään
eAsioinnin kautta.
Käsittelytilanne päivitetään kassan
nettisivuille joka päivä. Toivomme, että
tämän takia meille ei soitettaisi, jolloin
saamme enemmän aikaa itse hakemusten käsittelyyn ja päivärahojen mahdollisimman nopeaan maksuun. ¶
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KOONNUT SOILE AHREMAA-LUTTINEN

→ Liitossa

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

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.

TAPAHTUMIA

Os. 051, Jyväskylä
Kevätkokous ke 19.8. klo 18, Rakennusliiton Keski-Suomen
aluetoimisto, Yrjönkatu 30, Jyväskylä. Esillä sääntöjen määräämät ja muut esille tulevat asiat.
Hallitus

Os. 154, Loviisa
Kevätkokous su 23.8. klo 13, Neste K Ankkurituuli, kabinetti,
Länsikaari 3, Loviisa. Esillä sääntöjen määräämät asiat sekä
muut esille tulevat asiat. Kokouksen jälkeen ruokailu. Tervetuloa!
Hallitus

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

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

Os. 027, Joensuu
Kevätkokous to 27.8. klo 19, kerhohuone, Torikatu 5, Joensuu.
Esillä sääntöjen määräämät asiat sekä muut esille tulevat
asiat. Kahvitarjoilu.
Hallitus

Os. 043, Pori
Kevätkokous ma 7.9. klo 18, SAMK Satakunnan ammattikorkeakoulun tilat, Satakunnankatu 23, Pori.
Esillä sääntöjen määräämät asiat, mahdollinen kesäviettopaikan myyti. Lisäksi muut esille tulevat asiat.
Hallitus

48

1

REKISTERÖIDY
ILMAISEKSI

2

LÄHETÄ LASKELMA
TYÖNANTAJALLE

3

HELPPOA
TYÖNANTAJALLE

WWW.PALKKAUS.FI

TAPAHTUMIA

Os. 187, Lempäälä
Kevätkokous ti 25.8. klo 17, Kahvila Siiri, Lempäälä. Esillä sääntöjen määräämät asiat sekä muut esille tulevat asiat.
Hallitus

Os. 349, Matinkylä
Kuukausikokous ma 7.9. klo 18, Matinkylän Pirtti, Keskipäivänkuja 4, Espoo. Käsitellään esille tulevat asiat.
Hallitus

Os. 418, Kirkkonummi
Kevätkokous su 6.9. klo 15, Finnsbackan kerhohuone, Kuninkaantie 5–7. Esillä sääntöjen määräämät asiat ja muut esille
tulevat asiat. Kahvitarjoilu. Tervetuloa!
Hallitus

Os. 468, Mäntsälä
Kevätkokous to 17.9. klo 19, Shell Mäntsälä P, Pohjoinen Pikatie 1, Mäntsälä. Esillä sääntöjen määräämät sekä muut esille
tulevat asiat (pikkujoulut 2020). Kahvitarjoilu.
Hallitus

VETERAANITOIMINTA

Keski-Suomen rakentajaveteraanit
Risteily 26.–27.10. Tallinnaan. Lähtö ma 26.10. klo 12.30 Harjukadun tilausajolaiturilta ja paluu ti 27.10. noin klo 24. Linja-auto ajaa reittiä: Vaajakoski–Joutsa–satama. Paikkoja varattu 56 hengelle. Matkan hinta 40 €/hlö, myös avec. Muut
lähtijät 55 €/hlö. Ilmoittautumiset viimeistään ke 23.9.: Kaarlo
p. 050 542 7290 tai Raimo p. 040 768 8811.
Veteraanit kokoontuvat joka kuukauden toinen tiistai klo 14
Keski-Suomen aluetoimistolla, Yrjönkatu 30, Jyväskylä.

→ Liitossa

ONNEA

75 vuotta
Huhtanen Raimo Juhani 5.7.,
Turku.
Os. 016, Turku

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

Keskustoimisto avoinna:
ma–pe 8.30–15.30

MUISTOLLE

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

Virolainen Erkki Ensio
Osastomme jäsen
Erkki Ensio Virolainen
kuoli 15.5.2020. Hän oli
syntynyt 12.9.1960 ja
liittynyt Rakennusliiton
jäseneksi 4.5.1998.
Muistoa kunnioittaen
Os. 011, Tampereen maalarit

Palvelunumerot:
Jäsenyysasiat
Palveluaika

020 690 231
ma–pe

9–15

Työnantajatilitykset 020 774 3344 tai ta-tilit@rakennusliitto.fi
Palveluaika
ma–pe
9–15
Työttömyyskassa 020 690 230
Kassan puhelinpalvelu on kiinni koronan takia keskiviikkoisin toistaiseksi.
Palveluaika
ma–ti ja to–pe 9–15
Takaisinperintä
Palveluaika

020 690 250
ma–pe
9–15

Työehtoasiat
Palveluaika

020 690 232
ma–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

Kolme tapaa päivittää yhteystiedot:
•
•
•

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, VAI HDE 020 774 003
TILAUSHINTA
12 KK/30 €
PAINOPAIKKA
PUNAMUSTA, FORSSAN YKSIKKÖ
ISSN 0355–8614
ILMOITUSMYYNTI
TIETOTALLI OY/JYVÄSKYLÄ
HEIDI ANDERSSON
P. 050 528 7770
HEIDI.ANDERSSON@TIETOTALLI.FI
Lehden ilmestymispäivä on perjantai.

Seuraavassa
numerossa:

Uudis
rakentaminen
Seuraavassa Rakentajassa
teemana on uudisrakentaminen.
Vierailemme muun muassa
Kajaaniin rakennettavan
uuden kauppakeskuksen
työmaalla ja tutustumme
asuntorakentamiseen.
Lisäksi kuulemme miten
osasto 6:n jäsenestä tuli
sarjakuvapiirtäjä, miten
rakentaja voi pitää parempaa
huolta kropastaan ja mitä eroja
työsuojelutarkastuksissa on
Suomen eri osien välillä.
Ilmestymispäivä
25.9.2020
Aineistopäivä
28.8.2020.
Ilmoitusvaraukset:

Tietotalli Oy/Jyväskylä
Heidi Andersson
050 528 7770
heidi.andersson@tietotalli.fi
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TaskuTurva-sovelluksessa
vakuutusturva aina mukanasi
Asioi kätevästi
verkossa turva.fi

Tyytyväisimmät asiakkaat –
EPSI Rating -asiakastyytyväisyystutkimuksen
voittaja jo kahdeksan kertaa

Mutkatonta
palvelua

Tavataan verkossa,
toimistolla tai
vaikka kotonasi

Suomalaista
turvaa
10 % jäsenalennus
ammattiliittojen jäsenille

Ammattiliiton jäsenille
räätälöityjä tuotteita

10 % omistaja-alennus
Liittokasko –
parasta turvaa autollesi

Mekin uskomme,
että yhdessä olemme enemmän.
Ammattiliiton jäsenenä saat parhaat Turvan edut,
täyden kympin alennukset ja räätälöidyt tuotteet.
Lisäksi Rakennusliiton jäsenet ja heidän perheenjäsenensä
saavat 20 % alennuksen jatkuvasta matkustajavakuutuksesta.
Tutustu osoitteessa turva.fi/rakennusliitto

Keskinäinen Vakuutusyhtiö Turva • turva.fi • 01019 5110

