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RAKENTAJAN
TERVEYS
Keho pysyy
kunnossa
liikkeellä. s. 12

Sairaala

Ratamokeskus-sairaalahanke tarjoaa
rakentajille töitä vuoteen 2021 asti. s. 26
TÖITÄ KAJAANISSA
Kauppakeskuksen
työmaalla arvellaan,
että töitä riittää.
s. 16

TEEMA
Uudis
rakentaminen

VÄITÖS: TYÖSUOJELUSSA VALTAKUNNALLISIA EROJA. S. 30

→ Pääkirjoitus / Johanna Hellsten

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

Ihana, hirveä peltilehmä
SAIN ensimmäisen motorisoidun ajoneuvoni
15-vuotiaana. Se oli mopo, Suzuki PV50 eli tuttavallisemmin Suitsa, jolla pääsin huristelemaan
teinirientoihin, kun bussi kulki kavereiden luokse
kerran tunnissa ja viimeinen tuli kotiin 21.30.
AJOKORTIN ajoin heti kun se oli mahdollista, sillä

lukioon piti mennä kahdella bussilla ja jos niistä
ensimmäinen oli vähän myöhässä, joutui vaihtoa
odottamaan Kehä III:n varrella tunnin, satoi tai
paistoi. Sitä onnea, kun pääsin isän auton puikkoihin ensimmäistä kertaa.

OPISKELU- ja työurani alun asuin Helsingissä Punavuoressa, enkä tarvinnut yli 10 vuoteen autoa.
Omat jalat ja julkinen liikenne toimivat täydellisen
hyvin Helsingin ydinkeskustassa, jossa sijaitsivat
sekä opiskelu- että työpaikka.
SITTEN muutin takaisin vanhaan koti-

talooni. Vantaan taajama-alueelle, jossa
lähin kauppa on 3 kilometrin päässä ja
busseja menee Helsinkiin tunnin välein.
Ilman autoa olisi erityisesti nyt korona-aikaan ollut ihan mahdotonta liikkua. Erilaisille kuvauskeikoille olisi pitänyt jättää
kokonaan lähtemättä, sillä matka-aika
olisi kestänyt puolen tunnin sijaan 1,5
tuntia. Ei kovin tehokasta työaikaa.
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RAKENNUSTYÖMAAT sijaitsevat usein paikoissa,

joihin ei vielä edes kulje julkista liikennettä. Työntekijöillä on raskaita työkaluja, joita ei hevillä kanniskella mukana metrossa. Ja koska me tavalliset
ihmiset saamme tavallista palkkaa, emme voi valita itsellemme perheasuntoa Helsingin keskustassa.

TUNTUU, että auto on ikuinen lypsylehmä, jonka

käytölle keksitään loputtomasti uutta maksua ja
veroa. Polttoaineiden verotusta kiristettiin taas.
Valtionvarainministeriön nerot myös ehdottivat
hetki sitten työpaikan parkkipaikkojen verottamista.

KANNATAN ehdottomasti julkisen liikenteen käyt-

töä sekä kehittämistä ja uskon, että autokanta
sähköistyy pikkuhiljaa. Täyssähköautojen hinnat
ovat kuitenkin edelleen varsin korkeita, ja niiden
ostamiseen maksettava hankintatuki on vaivaiset 2 000 euroa.
Työntekijöillä
Se ei lohduta hirveästi, kun
ladattavan sähköauton hinta on
on raskaita
1,5-kertainen polttomoottorillityökaluja,
seen verrattuna.

joita ei hevillä
kanniskella
mukana
metrossa.

MISSÄ vaiheessa kestävämpään
liikenteeseen aletaan pyrkiä realistisesti, kunnon porkkanalla,
eikä ainaisella kepillä? ¶
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Ara-tuotantoon
iso potti elvytysrahaa.

→ Tässä numerossa

” Kun työmailla
on todettu
tartuntoja, on
tartunnanjäljitys päästy
aloittamaan
heti.”
– YLILÄÄKÄRI
SANNA ISOSOMPPI

ANTTI KIRVES

KUVA: JOHANNA HELLSTEN
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Pääkirjoitus
Ajankohtaista ja 		
puheenjohtajan palsta
Liiton hommissa
Rakentajan terveys
Laki ja oikeus
Talouskolumni
Kulttuuri
Kevyttä

KUVA: KIMMO BRANDT

KUVA: EEVA VÄNSKÄ

16

Kajaani saa uuden kauppakeskuksen.

KUVA: ESA TUOMINEN

8

22

Akkutehtaan
työmaalle ei
kävellä suoraan
sisään.

32

Ratamokeskus
on tärkeä
työllistäjä
Kymessä

KANNEN KUVA: KIMMO BRANDT
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→ Ajankohtaista

SAK:lainen suurkassa tekeillä:

Työttömyyskassat
liittyvät yhteen
Teollisuuden työttömyyskassa, Julkisten ja hyvinvointialojen
työttömyyskassa sekä Rakennusalan työttömyyskassa ovat
päättäneet aloittaa valmistelut sulautumisesta yhdeksi suurkassaksi. Mikäli sulautuminen etenee suunnitellusti, vielä nimeä
vailla oleva uusi kassa aloittaa toimintansa 1.1.2022.
KASSOJEN hallitukset näyttivät

28.8.2020 yksimielisesti vihreää valoa
hankkeen etenemiselle. Sulautuminen
toteutetaan kaikkien osapuolien tarpeet tasapuolisesti huomioon ottaen.
Uudesta työttömyyskassasta tulee
selkeästi maan suurin ammattiliitto4

taustainen työttömyyskassa ja maan
toiseksi suurin kassa. Teollisuuden
kassalla oli viime vuoden lopussa reilut
139 000, Julkisten ja hyvinvointialojen
kassalla reilut 141 000 ja Rakennusalan kassalla reilut 45 000 jäsentä eli
yhteensä yli 326 000 jäsentä.

Kassat maksoivat viime vuonna
yli 66 000 jäsenelleen reilut 403 miljoonaa euroa etuuksia. Ne työllistivät
yhteensä lähes 250 työntekijää.

Lakimuutokset
vauhdittavat kehitystä
Kassojen yhdistymistä puoltavat
monet lainsäädäntöön ja ansioturvaan kohdistuvat muutospaineet sekä
digitalisaatio, jotka haastavat myös
kassojen nykyisiä toimintatapoja.
Uusi suurempi kassa on myös valmis
ottamaan vastaan mahdollisia uusia
lakisääteisiä tehtäviä.
Kassafuusiolla otetaan kehityksen
hallinta omiin käsiin sen sijaan, että
muutoksia tehtäisiin vasta vaatimusten sitä edellyttäessä.
Kassojen ja niiden henkilöstön rooli
palvelevina asiantuntijoina tulee kasvamaan. Yhdistymisen yksi merkittävä
tavoite onkin tarjota jäsenille toimialan
parasta palvelua ja asiantuntijuutta.

→ Varapuheenjohtajalta

Kimmo Palonen
on Rakennusliiton
varapuheenjohtaja

Sovitaan paikallisesti

Palvelu varmistuu
Rakennusalan työttömyyskassan
jäsenille tuleva sulautuminen on hyvä
asia, koska siten varmistetaan kassan
jäsenten hyvä palvelu ja etuuksien
nopea läpimenoaika. Suurempi kassa
pystyy varmistamaan hyvän jäsenpalvelun kassan jäsenille. Suurempi kassa
merkitsee myös sitä, että uuden kassan
jäsenmaksutaso tule olemaan matalampi kuin nykyinen.
Sulautumisen on määrä edetä
siten, että uuden kassan säännöt olisivat valmiit ensi tammikuussa. Varsinaiset sulautumispäätökset tehdään
ensi kesänä. Nopeimman aikataulun
mukaisesti toimittaessa kassa voi siis
aloittaa jo vuoden 2022 alussa. ¶
Jan Peltonen
Kirjoittaja on Rakennusalan
työttömyyskassan johtaja.

PAIKALLISEN SOPIMISEN lisääminen on jälleen noussut otsikoihin
ratkaisuna suunnilleen kaikkiin
työelämän ongelmiin. Työpaikkoja syntyy kuin taikaiskusta, kun
vain kaikki saisivat sopia kaikesta
työpaikoilla. Yhtään uskottavaa
perustelua en ole kuullut siitä,
mistä työpaikat syntyisivät.
Kovin paljoa avauksia siitä,
mistä sitten sovittaisiin paikallisesti,
ei ole kuulunut. Tämän jo sinällään
pitäisi soittaa kelloja. Jos on niin,
että sopimisella tarkoitetaan minimipalkkojen ja muiden työsuhteen
ehtojen alittamista niin miksei sitä
kerrota suoraan. Jos alhaiset palkat
olisivat ratkaisu työllisyysongelmaan, olisi Saharan etelänpuoleisessa Afrikassa täystyöllisyys.
Suomessa ei ole minimipalkkalakia vaan työsuhteiden vähimmäisehdot määräytyvät normaali- ja
yleissitovien työehtosopimusten
perusteella. Työehtosopimuksilla on
sovittu myös asioista, joista voidaan
paikallisesti sopia toisin. Sopijaosapuolina ovat tällöin pääsäännön
mukaan luottamusmies ja työnantajan edustaja. Työantajaliittoihin
järjestäytyneillä työnantajilla ja heidän luottamusmiehillään on tämä
sopimusoikeus. Siis niillä tahoilla,
jotka työehtosopimuksen solmivat
(ammattiliitto ja työnantajaliitto).
Nyt EK, joka edustaa työehtosopimuksia solmivia työnantajaliittoja ja Suomen Yrittäjät SY haluavat muuttaa pelikirjan sääntöjä.

Paikallinen sopiminen tulisi kirjata
lakiin työehtosopimusjärjestelmä
ohittaen ja tietenkin siten, ettei
työntekijöiden edustaja, luottamusmies olisi sopijaosapuolena.
On kummallista, että Elinkeinoelämän Keskusliitto haluaa
romuttaa itse sopimansa järjestelmän. Vaikea on nähdä sopimushalukkuuden lisääntyvän, jos paikallista sopimista ajetaan lakiteitse
luottamusmiehet ohittaen. Väitän,
että sopiminen ei lisäänny, sanelu
kylläkin.
EK on jo hyvän aikaa sitten
ilmoittanut, ettei se halua sopia
ammattiliittojen tai niiden keskusjärjestöjen kanssa oikein mistään,
varsinkaan palkka- ja työehdoista.
On kuulemma eduskunnan asia
säätää lait. Niin onkin, mutta työelämään liittyvistä kysymyksistä
kannattaisi neuvotella ja sopia kolmikannassa. Laatu on tällöin paljon
parempaa, ratkaisut kestävämpiä,
eikä yritystenkään tarvitse miettiä
mitä työelämään liittyviä päätöksiä
tuleva eduskunta taas kumoaa.
Ei Suomalainen palkansaaja
ole kyvytön sopimaan asioita myös
yritystasolla. Elämänkokemus on
kuitenkin opettanut, että jotkut
pelisäännöt työntekijän turvan
takaamiseksi tulee säilyttää. Nämä
säännöt meillä on olemassa työehtosopimuksissa ja niistä tulemme
pitämään kiinni. ¶
Kimmo Palonen
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→ Ajankohtaista

Omaehtoinen karanteeni ei toimi

Rakennusliiton
vaatimukset:

KUVA: JOHANNA ELONEN

Työmaiden sosiaalitilat
surkeassa kunnossa

1. Kaikkien rakennustyömaiden sosiaalitilat on siivottava vähintään kerran päivässä
koronaviruksen ehkäisemisen kannalta hyväksyttävällä tavalla. Siisteysmääräys on
osa rakennusalan yleissitovia
työehtosopimuksia ja sitä tullaan valvomaan korostetusti.
2. Ulkomailta saapuville rakennustyöntekijöille on määrättävä 14 vuorokauden karanteeni, jona aikana he eivät
saa käydä työmailla. Työn tilaajan on maksettava heille
tältä ajalta palkka. Karanteenista voidaan vapauttaa vain
Suomessa tehdyn koronatestin perusteella.
3. Komennustyöntekijöiden majoitusolosuhteet on järjestettävä turvallisiksi myös korona-aikana. Yhteismajoitus,
jossa asuu useita henkilöitä
yhdessä huoneessa, on kiellettävä.
4. Viranomaisten on lisättävä valvontaa niin työmailla
kuin komennusmiesten asumisolosuhteiden osalta.

Sosiaalitilojen siisteydellä on tärkeä osa koronapandemian torjunnassa. Niiden ei pitäisi
näyttää tältä.

Rakennusliitto ry on erittäin huolissaan koronatilanteesta rakennustyömailla. Altistumisia virukselle ja sairastumisia on tapahtunut useilla paikkakunnilla, erityisesti ulkomaalaisten komennustyöntekijöiden parissa. Tapahtumat koskevat yhteensä satoja
työntekijöitä.
RAKENNUSLIITTO edellyttää kaikkien

rakennusalan työntekijöiden terveyden kunnioittamista ja on kuukausien ajan vaatinut käytännön toimia
turvallisuuden varmistamiseksi. THL
antoi 30.6. suosituksen koronan vastaisista toimista rakennustyömailla.
Juuri mikään THL:n suosituksista ei
toteudu käytännössä.
Pahimmat epäkohdat liittyvät
työmailla sosiaalitilojen puhtauteen
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sekä lähinnä ulkomaalaisten komennusmiesten omaehtoisen karanteenin
toteutumiseen sekä asumisolosuhteisiin.
Jopa maan suurimpien rakennusyhtiöiden pääurakoimilla työmailla
esiintyy välinpitämättömyyttä sosiaalitilojen hygienian suhteen. Jokaista
asiallisesti asian hoitavaa työmaata
kohti löytyy kaksi, joissa on räikeitä
puutteita.

Rakennusalalla sovellettu omaehtoinen karanteeni maahantulon
tai korona-altistuksen yhteydessä on
osoittautunut kuolleeksi kirjaimeksi.
Koska työntekijälle ei yleensä makseta
palkkaa omaehtoisen karanteenin
ajalta, ei köyhistä maista Suomeen
tulevilla työntekijöillä ole mahdollisuutta karanteenin noudattamiseen.
Samasta syystä töihin mennään jopa
sairaana.
Komennusmiesten yhteismajoitus tarkoittaa, että yhden sairastuessa
koko ryhmä pitäisi asettaa karanteeniin. Näin ei ole tapahtunut, vaan
koko asia on jätetty työnantajiensa
armoilla olevien työntekijöiden vastuulle. ¶

TEKSTI JA KUVAT: JUKKA NISSINEN

→ Tapahtumat

Infrarakentaminen on hyvä lamalääke
Valtakunnallinen maanrakentajien ja
ajoneuvonosturinkuljettajien tapaaminen
pidettiin elokuun alussa Turussa.

– Olen työnjohtohommissa, mutta
välillä teen kaivutöitä itsekin.
Vuori otti töihin tulonsa yhteydessä uuden, juuri alalle kouluttautuneen miehen töihin. Ammattikoulussa
opetetaan perusasiat, mutta vasta työmaalla valmistuu ammattilaisia.
– Ne, jotka osaavat, ovat jo töissä,
Vuori kuvaa alan osaajapulaa.

Keski-Suomessa
hyvä työtilanne

Jyväskylästä tultiin Turkuun isommalla
porukalla. Kuvaan ehtivät Arto Pellonpää
(vas.), Tomi Huttunen, Mika Huupponen
ja Miro Nieminen.

K

ONEMIESTEN tapaamisessa todet-

tiin, että ilman infrarakentamista taloutta ei saada nousuun.
Kotimainen perusinfrastruktuuri on
huonossa kunnossa vuosikymmenien
laiminlyöntien takia.
Maanrakentajien ja ajoneuvonosturinkuljettajien tapaamisen järjestelyt
oli helppo toteuttaa, sillä Turun hotelleissa oli hyvin tilaa niin kokoustamiselle kuin majoituksellekin. Turussa
oli kokouksen aikaan koronatapaukset
kasvussa, mutta Rakennusliiton Turun
aluejärjestön saunatilojen ansiosta
illanviettokin oli helppo järjestää turvallisesti.
– Saunaillan suhteen oli hulppeammat suunnitelmat, mutta korona
sotki ne. Kuulun aluejärjestön hallitukseen, tiloista oli helppo sopia,
Turun maansiirtotyöntekijöiden osasto
533:n puheenjohtaja, kaivinkoneenkuljettaja Jouni Vuori kertoi.
Maanrakennusalan tessi ei taivu
kaikille ammattiryhmille yhtä mallikkaasti.

Korona sotki Jouni Vuoren suunnitelmat
konemiesten tapaamisen illanvietosta,
mutta korvaavat tilat järjestyivät aluejärjestön tiloista.

– Rakennuksien pohjia tekevälle
tai muuta vastaavaa kaivinkonetyötä
tekevälle tessissä ei tullut mitään
uutta. Palkankorotus oli ainoa mitä
sain, sillä en tee vuorotyötä enkä saa
tonnilisiä urakoista, Vuori toteaa.
Vuori piti asiaa esillä tes-neuvotteluryhmässä, mutta palkkarakenteen
kehittäminen jäi tällä kertaa vähemmälle huomiolle.

Lomautuksia ja
osaajapulaa
Jouni Vuori lomautettiin helmikuussa
ennen korona-aaltoa.
– Huhtikuussa lomautus jatkui
koronan takia. Pääsin juuri ennen
konemiesten tapaamista takaisin
töihin. Se etu lomautuksesta oli, että
pääsin kerrankin yhtä aikaa pitkälle
lomalle lastentarhanopettajavaimoni
kanssa.
Vuoren työnantaja, Mynämäen
Kone- ja Rakennuspalvelu Oy urakoi
Carunalle maasähkökaapeleita.

Jyväskylän osasto 542:sta oli lähdetty
ammattialatapaamiseen isolla porukalla.
– Tapaamisen anti oli pitkälle vanhan kertaamista, osaston sihteeri Arto
Pellonpää kiteyttää.
– Uudessa tessissä tärkeimpiä
olivat prosenttimuutokset. Liiton
varapuheenjohtaja Kimmo Palonen ei
päässyt tapaamiseen, mikä söi puolet
sisällöstä, hallituksen varajäsen Tomi
Huttunen valittelee.
– Tapaamisessa ei tullut paljoakaan uutta tietoa, hallituksen jäsen
Mika Huupponen komppaa.
Huupposen mielestä kiinnostavinta oli se, miten tessiä aiotaan seuraavaksi kehittää.
Hallituksen varajäsenelle Miro
Niemiselle työuran toinen konemiestapaaminen meni jo vanhalla rutiinilla.
– Tessistä tuli uutta tietoa, Nieminen toteaa.
Tessi ei tullut valmiiksi tälläkään
kierroksella. Etenkin vuosilomakorvauksien määräytymisperusteita jumpataan tulevaisuudessa.
Korona ei ole vaikuttanut Keski-Suomessa maanrakennus- ja nostotöihin.
– Keväällä oli hiljaista leudon talven takia. Lumityöt jäivät tekemättä,
Huttunen toteaa.
– Korona näkyy siinä, että autossa
on desinfiointiaineita, joita käytetään
kuskia vaihdettaessa.
– Jyväskylän seudulla rakennetaan paljon. Luultavasti rakentaminen
hiljenee jossain vaiheessa, Huupponen
sanoo.¶
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TEKSTI: JOHANNA HELLSTEN KUVA: ANTTI KIRVES

Ylilääkäri Sanna Isosomppi:

”Jokaisen ihmisen arkisilla
teoilla on merkitystä
koronapandemian hallinnassa.”
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→ Henkilö

Helsingin epidemiologisen toiminnan ylilääkäri Sanna Isosomppi pääsi
aloittamaan tehtävässään kesäkuun alussa, juuri ennen kesäistä suvantoa
koronatartunnoissa. Uudessa tehtävässä oli paljon ennestään tuttua, sillä
Isosomppi toimi ennen nykyistä työtään THL:n terveysturvallisuusosastolla
koronatilanneryhmässä asiantuntijalääkärinä.

–O

LIMME kevääseen verrattuna
rauhallisessa vaiheessa perehtymiseni aikana, Isosomppi
sanoo.
Rakennusalalla oli kesän suvantovaiheenkin aikana tartuntaryppäitä.
Mistä tämä johtui?
– Rakennusalan työpaikoilla ollaan fyysisesti lähekkäin pienissäkin
tiloissa, joissa ei vielä ole ilmanvaihtoa. Sellainen voi altistaa tartunnoille.
Myös sosiaaliset hetket, kuten yhdessä
ruokailu tai kahvittelu, voivat olla altistustilanteita, Isosomppi muistuttaa.

Jäljitys toiminut hyvin
– Kun työmailla on todettu tartuntoja, on tartunnanjäljitys päästy aloittamaan heti. Yhteistyö yritysten kanssa
on sujunut erinomaisesti, Isosomppi
kiittelee.
– Tartunnanjäljitys on kulmakivi tartuntaketjujen katkaisemisessa.
Selvitämme ketkä kuuluvat tartunnan
saaneen kanssa samaan työporukkaan
tai ovat muuten olleet lähikontaktissa hänen kanssaan. Olemme saaneet
hyvin tietoja sekä tartunnan saaneilta
työntekijöiltä itseltään että työnjohdolta, Isosomppi sanoo.
Tartunnanjäljityksen lisäksi
yrityksissä on käyty tartuntatautilääkäreiden kanssa läpi, minkälaisia
toimenpiteitä työmailla on jo tehty
tartuntojen ehkäisemiseksi ja mitä
voisi parantaa.
– Tarkennuksia ja muistutuksia on
tehty muun muassa työmaalla noudatettavista turvaväleistä, riittävistä
käsienpesu- ja desinfiointipisteistä –
työmaan mahdollisuudet ymmärtäen –
sekä sosiaalitiloista; niissä pitäisi välttää ruuhkautumista. Jos turvavälejä ei
voi aina toteuttaa, olemme suositelleet
suu-nenäsuojuksen käyttöä. Myös ruokailujen rytmitykseen on kiinnitetty
huomiota, ja että niissä käytäisiin sen

oman työporukan kanssa, jolle joka
tapauksessa altistuu.
Työmaiden kanssa yhteistyössä on
myös tehty ohjeistusta koronaviruksen
torjunnasta kaikilla työmaan kielillä.
– Olemme painottaneet, että
töihin ei tulla sairaana ja testiin pitää
hakeutua, jos koronavirustautiin viittaavia oireita ilmenee.
– Jos työmaalla on ilmennyt
useampia tartuntoja, olemme tarjonneet mahdollisuutta joukkotestaukseen. Se on järjestetty työmaalla, ja
kaikki ovat päässeet testiin. Pyrimme
tekemään seulonnasta työntekijälle
mahdollisimman yksinkertaista ja
helppoa osallistua.
Rakennusalalle ei ole ainakaan
näillä näkymin tulossa lisää ohjeita,
mutta viranomaiset seuraavat tilannetta tarkasti.
– Kevään poikkeusolojen sijaan
viranomaiset tekevät nyt paikallista ja
alueellista harkintaa. Käymme yhdessä läpi epidemiatilannetta ja tarvittavia toimenpiteitä pääkaupunkiseudun
muiden terveysviranomaisten ja Avin
kanssa. Pyrimme pitämään yllä tasapainoa siinä, että yhteiskunta toimii,
mutta tauti ei leviä.

Jaksaako Suomi
tsempata?
Moneen maahan verrattuna Suomi on
tähän asti selvinnyt koronasta melko
hyvin. Miksi?
–Yksi syy siihen varmasti on, että
suomalaiset luottavat viranomaisten
antamiin ohjeisiin, kun ne ovat selkeitä ja perusteltuja. Harvasta asutuksesta
on myös hyötyä. Vaikeinta epidemian
hallinta on suurissa kaupungeissa,
joissa kontakteja on väistämättä enemmän. Suomalainen kulttuuri on myös
monia muita pidättyväisempi; täällä ei
ole mitään poskisuutelun perinnettä,
Isosomppi miettii.

Osansa lienee myös suomalaisten
sitkeydellä. Sitä tarvitaan, kun syksyn
pimeys painaa päälle. Miten estää koronaväsymys?
– Henkilökohtaisesti minua auttaa jaksamaan se, että meillä epidemiologisessa toiminnassa on erittäin
ammattitaitoinen ja motivoitunut
tiimi. Kaikilla on halu hoitaa tehtävänsä mahdollisimman hyvin. Olen
iloinen, että suurin osa kansalaisista
noudattaa ohjeita; pitävät turvavälejä,
huolehtivat käsi- ja yskimishygieniastaan, välttävät joukkotilaisuuksia.
Myös maskien käyttö lisääntyy koko
ajan. Näillä toimilla on paljon merkitystä, sillä olemme yhdessä torjumassa
pandemiaa.
Isosompin mukaan Suomessa on
onnistuttu koronatartuntojen leviämisen ehkäisyssä suhteellisen hyvin.
– Kun jaksamme jatkaa näitä
pieniä tekoja, pärjäämme jatkossakin
hyvin.
Isosomppi pitää tärkeänä, että ihmiset eläisivät niin normaalia
elämää kuin ohjeiden noudattamisen
puitteissa on mahdollista. Sosiaalisten
suhteiden ylläpito on tärkeää.
– Kunhan muistetaan, että ei tavata isoissa ryhmissä. Vakavan taudin
riskiryhmiin kuuluvia ei saa tavata, jos
itse on vähänkin oireinen. Isovanhemmille voi soitella. Myös yksinäiselle
kaverille kannattaa kilauttaa.
Jokainen testissä kävijä kantaa
oman kortensa kekoon. Eikä pidä hävetä, jos saa koronan.
– Korona tarttuu kuten normaalit
flunssatkin eli pisara- tai kosketustartuntana. Joskus tartunnan voi saada,
vaikka olisi noudattanut ohjeita miten
hyvin tahansa. Jos saa koronadiagnoosin ja se pelottaa ja mietityttää, voi
asiasta keskustella työterveyshuollon
tai muun terveydenhuollon ammattilaisen kanssa. ¶
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TEKSTI JA KUVA: JUKKA NISSINEN

→ Liiton hommissa

Jäsenpalvelupäällikkö
Tuula Hyötynen
jäsenmaksun maksamisessa, sillä joskus se on hankalaa.
– Otamme kontaktin kaikkiin
rakennusalalle valmistuviin opiskelijoihin, jotka ovat meidän tiedossamme.
Mitä rakennusliittolaiset ovat
tykänneet yhteydenotoista?

– 99 prosenttia soitoistamme on
otettu positiivisesti vastaan. Yhteydenotot ovat välittämistä.
Työtehtäväsi ovat aika tuoreita?

Tuula Hyötynen, mitä teet työksesi?

– Pidän tiimini kanssa huolta siitä,
että jäsenrekisterimme on kunnossa
ja jäsenet saavat ajantasaista palvelua.
Pidämme yhteyttä jäseniimme myös
itse. Emme pelkästään odota, että
meille soitetaan tai tullaan käymään
aluetoimistolle.
– Jäsen ei ole meille pelkkä nimi
tai jäsennumero tietokoneella. Meidän
on tunnettava jäsenistömme ja heidän
tarpeensa. Jokaisen jäsenen on saatava
samat palvelut asuinpaikasta riippumatta.
Milloin liitosta soitetaan ihmisille?

– Meillä oli kampanja, jonka aikana
soitettiin juuri liitosta eronneille
jäsenille. Halusimme selvittää syitä
liitosta lähtemiseen. Se auttaa kehittämään liiton palveluita.
– Soitamme myös juuri liittoon
liittyneille uusille jäsenille ja kerromme Rakennusliiton tarjoamista
palveluista ja jäseneduista. Otamme
yhteyttä parin kuukauden sisällä liittymisestä. Opastamme itse maksavia
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– Aloitin jäsenpalvelupäällikkönä 3
vuotta sitten. Tulin liittoon töihin
loppuvuodesta 2012 jäsenrekisterin
hoitajaksi. Silloin ajateltiin, että kukin
aluetoimisto hoitaa vain alueensa
asioita. Hämeen alueella oli silloin 2
ihmistä jäsenpalveluissa ja me teimme
myös työnantajaperinnän seurantaa,
joka vei paljon työaikaamme. Pidin
sitä vääryytenä, sillä emme ehtineet
tehdä jäsenpalvelutyötä tarpeeksi.
– Rakennusliiton jäsenet on
palveltava loppuun saakka. Jos emme
tiedä jotain asiaa, selvitämme sen ja
otamme yhteyttää kysyjään.
Mitä muuta työhösi kuuluu?

– Kehitämme liitolle uusia palveluja.
Olen esimerkiksi ollut mukana suunnittelemassa meidän uusia työnvälityspalveluitamme.
– Osallistun luottamusmiesten
peruskoulutukseen. Kerron heille
jäsenyyteen liittyvistä asioista, kerron
työttömyysturvasta ja työnvälityksestä. Luottamusmiehet saavat tietoa
ja työkaluja Rakennusliiton viestin
viemiseen työmaille.
Millainen työporukka
jäsenpalveluissa työskentelee?

– Meillä on erinomainen, yhteen
hiileen puhaltava työyhteisö. Jäsenpal-

velutiimissä on 19 työntekijää ja hyvä
tekemisen meininki.
Mitä uutta on luvassa
lähitulevaisuudessa?

– Kehitämme ammatillista koulutusta
jäsenistöllemme. Rakennamme liitolle
urapalveluita, jotka aloitimme ensiksi
työnvälityksellä. Teemme parhaillaan
opiskelumateriaalia nettiin.
– Urapalveluiden kehittäminen on
lähtenyt saamastamme palautteesta.
Jäsenten ja luottamushenkilöiden
kanssa käydyistä keskusteluista viriää
aina uusia ideoita.
Mikä on työssäsi raskainta?

– Parhaiten muistiin jäänyt kokemus
asiakaspalvelusta on täältä Tampereelta. Meidän jäsenemme oli hyvin
tuohtunut siitä, että hän oli joutunut
odottamaan työttömyyspäivärahojaan pitkään meistä riippumattomista
syistä eli TE-toimiston lausunto ei
ollut tullut ajallaan. Jäsen lähti ovet
paukkuen ja totesi lähtiessään, että
lapsille on sanottava: ”Tänäänkään ei
sitten syödä”. Se oli pysäyttävä hetki.
– Kyseinen nuori mies oli myöhemmin rauhoituttuaan ymmärtänyt,
että syy ei ollut työttömyyskassassa.
Seuraavalla viikolla sain anteeksipyyntönä suklaarasian. Meidän jäsenemme
ovat todella ihania.
Miten kiteytät työsi yhteen
lauseeseen?

– Autan liiton jäsentä saamaan mahdollisimman paljon irti jäsenyydestään.¶
Liiton hommissa -palstalla
esittelemme erilaisia liiton tehtäviä
niiden ihmisten kautta, jotka näitä
hommia hoitavat.

Verkkokauppamme
on aina auki!

Aidosti asiantuntevaa
palvelua!
Meillä hinnat sis. alv 24%

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

Talvityövaatteet

• 100% polyesteri, 220 g/m²
• 300 denierin Ripstop -päällikangas
• veden- ja tuulenpitävä, hengittävä
• teipatut saumat, tikkivuori
• EN 343 vedenpitävyysluokka 3,
hengittävyysluokka 1
• värit: fl.punainen/musta,
fl.keltainen/musta ja
K O
fl.oranssi/musta

Turvajalkine

Viper Roller High + S3

Takista myös
naisten malli
fl.keltainen/musta,
koot: XS-2XL!

P

• päällismateriaali on hengittävää
ja vettä hylkivää mikrokuitua
• komposiitti varvassuoja
• komposiittitekstiili
naulaanastumissuoja
• Sievi DUAL Comfort -pohjallinen
• Öljyn- ja useiden kemikaalien kesto
• koot 35-47
SK52150-35/47

ADAMIITTI

179,-

AMETISTI

Takki

• takaa pidennetty malli
• EN ISO 20471 luokka 2
• koot: 2XS-5XL
PAT522P/O/K/2XS/5XL

Housut

109,-

• korotettu vyötärö
• irrotettavat olkaimet
• EN ISO 20471 luokka 1
• koot: 2XS-5XL, D88-D116
PAT555P/O/K-2XS/5XL-D88/D116

99,-

Tarjoukset voimassa 31.10.2020 saakka. Hinnat sis. ALV 24 %. Pidätämme oikeuden hintamuutoksiin.

Katso lähin

-kauppiaasi: ikh.fi

TEKSTI JA KUVAT: JOHANNA HELLSTEN

→ Rakentajan terveys

1

Tasapainottelu yhdellä
jalalla pakottaa kropan
ja aivot yhteistyöhön.

Kropan krempoissa
liike on lääke
Raskaissa töissä voi tulla monenlaisia
ongelmia tuki- ja liikuntaelimistölle, mutta
niitä voi estää ja niitä pystytään hoitamaan,
kunhan omakin aktiivisuus on kohdillaan.

R

AKENNUSALALLA tehdään

edelleen raskaita fyysisiä töitä,
usein myös hankalissa asennoissa. Lisäksi erilaisia loukkaantumisia
on edelleen enemmän kuin melkein
millään muulla alalla. Harva rakentaja säilyy krempoitta koko työuransa
ajan.

Liikettä, ei leikkelyä
– Olkapäihin liittyviä ongelmia on
paljon, samoin lyhyt- ja pidempikestoisia alaselkävaivoja, tenniskyynärpäitä
sekä polvien ja lonkkien nivelrikkoja,
työterveyslääkäri Outi Pentinlehto
Mehiläinen Oy:stä kertoo.
Pentinlehdon mukaan olkapääongelmista suuri osa on kiertäjäkalvoon
liittyviä ongelmia, tulehduksia, vamman aiheuttamia repeämiä tai rappeuman seurauksia. Jo työuransa alussa
olevia parikymppisiä joutuu hoitoon
kremppojen takia.
– Vielä 5 vuotta sitten näitä ongelmia hoidettiin paljon leikkauksilla,
esimerkiksi olkalisäkkeen avarrusleikkauksella. Tutkimus on osoittanut,
että samaan lopputulokseen päästään
fysioterapialla ja leikkauksia pyritään
välttämään. Kun työterveyslääkäri on
todennut ongelman, hän tekee lähetteen fysioterapeutille, joka tutkimuksen ja haastattelun perusteella antaa
12

kuntoutusohjeet, työfysioterapeutti
Minna Havunen kertoo.
Pentinlehdon mukaan kipua voidaan ensin hoitaa kuurina otettavilla
kipulääkkeillä ja joissain tapauksissa
käytetään myös kortisonipistoksia
tulehduksen hillitsemiksi. Kipua voidaan lievittää myös kylmällä ja levolla.
Myös sairasloma voi olla tarpeen kuormituksen keventämiseksi.
– Usein kevyt lihaskuntoharjoittelu auttaa, sillä liike on lääke. Lisäksi
ohjaan työergonomiaa ja työtapoja tai
työolosuhteita sellaisiksi, että vastaava
ongelma ei toistuisi, Havunen kertoo.
Kuinka hyvin ihmiset muistavat
tehdä kuntouttavia liikkeitä?
– Kipu on hyvä muistuttaja. Niin
kauan kuin kipua tuntuu, muistaa
liikkeet tehdä. Haastavampaa on siinä
vaiheessa, kun kipu on poissa. Harjoituksia pitäisi tehdä jatkuvasti, ettei
ongelma toistu, Havunen sanoo.
Toipumisaika on kiinni oman jaksamisen lisäksi työtehtävistä.
– Jos verrataan esimerkiksi rakennussiivousta ja yläsuuntaan tehtävää
piikkaustyötä, on työn raskaudessa
ehkä jonkin verran eroa, Pentinlehto
sanoo.
Kuntoutus on syytä hoitaa huolella, koska jos esimerkiksi olkapää joudutaan leikkaamaan, kestää toipuminen
pikemminkin kuukausia kuin viikkoja.

Työpäivä alkuun
turvallisesti
Tuki- ja liikuntaelinvammojen ja -kulumien ehkäisy etukäteen on järkevää
sekä työntekijälle että työnantajalle.
Fyysisessä työssä kroppa on hyvä valmistaa päivän koitoksiin.
– Joka-aamuinen aamujumppa
työmaalle tullessa joko yksin tai porukalla on hyvä alku. Siinä lämmitetään
lihakset, notkistetaan nivelet ja herätetään hermosto, Havunen kuvaa.
Hyviä liikkeitä ovat erilaiset rangan kierrot, tasapainottelut yhdellä
jalalla, kevyt kyykky ja hartioiden
pyörittely. Hyvä liike keskellä työpäivääkin on nostotöiden jälkeen selän
taivutus taaksepäin.
– Kaikki näitä voi tehdä myös
pienissä erissä työpäivän aikana parin
minuutin ajan, Havunen sanoo.

2

Rangan kierto
saa selkärangan
hereille.

Hyvä työturvallisuus ei vaikuta
vain tapaturmatiheyteen vaan myös
muuhun fyysiseen hyvinvointiin.
– Nykyään rakennustöihin on
olemassa monenlaisia apuvälineitä
työtä helpottamaan, mutta käytetäänkö niitä kiireessä, on toinen kysymys.
Tähän pitäisi kiinnittää enemmän
huomiota ja työsuojelulla yhdessä työterveyshuollon kanssa on tässä iso ja
tärkeä osa, Havunen toteaa.

Pelkkä fyysinen työ
ei riitä kuntoiluksi
Varsinkin vanhemmissa rakentajissa on
niitä, jotka ajattelevat raskaan fyysisen
työn käyvän liikunnasta ja että töiden
jälkeen riittää lepo sohvalla. Näin ei

3

kuitenkaan ole. Esimerkiksi siihen, miten kivuliaita vanhemmiten luonnollisesti muodostumat rappeumat kehossa ovat, voi vaikuttaa säännöllisellä
liikunnalla myös työajan jälkeen.
– Nykynuoret ovat tietoisempia
tästä. He tietävät, että raskas työ vaatii hyvää lihaksistoa. Nuorilla toisaalta
saattaa mennä joskus yli. Jos rankan
työpäivän jälkeen vetää vielä todella
rankan treenin, se voi olla liikaa, Havunen muistuttaa.
Niveliä ja lihaksistoa olisi kuitenkin hyvä kuormittaa sopivasti, palautumista unohtamatta.
– Töistä palautuminen voi olla
kevyttä liikuntaa, kehonhuoltoa kuten
venyttelyä tai rullailua, rentoutumisharjoituksia, saunomista tai vaikka

Olkapäiden pyörittelyllä
verenkierto paranee
tärkeimmässä työvälineessä.

päiväunet. Sellaista, minkä kukin kokee rentouttavaksi, Havunen listaa.
– Sauna ja olut sen sijaan eivät ole
paras vaihtoehto, sillä alkoholi heikentää pienissäkin määrissä yöunen
laatua, Pentinlehto toteaa.
Palautumisen lisäksi tarvitaan
myös kovempaa liikuntaa. Matalasykkeistä liikuntaa pitäisi saada viikoittain yhteensä vähintään 2,5 tuntia tai
rankkaa liikuntaa 1 tunti 15 minuuttia.
Lisäksi lihaskuntoharjoittelua 2 kertaa
viikossa. ¶
Malliksi ylipuhuttiin Rakennusliiton
hallituksen jäsen, Hartelan pääluottamusmies Janne Gren, joka jumppaa
tässä Herttoniemen Hertsi-kauppakeskuksen viereisellä joutomaalla.
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TEKSTI: JANNE MÄKINEN KUVAT: JUKKA NISSINEN

Pohjoisen työmailta SAK:n johtoon
Kirvesmies Huutola
siirtyy reserviin
Luottamuksen ilmapiiri
työmarkkinajärjestöjen kesken
on tuhottu ja tilalle yritetään
tuoda sanelupolitiikkaa, sanoo
eläkkeelle jäävä entinen SAK:n
varapuheenjohtaja Matti Huutola.

M

ATTI HUUTOLA valmistui
Rovaniemen ammattikoulusta 1977 ja aloitti saman tien
Rovarakennuksessa kirvesmiehenä.
Työpaikka pysyi samana koko kirvesmiesuran. Luottamusmieheksi nuori
Huutola valittiin jo muutaman työvuoden jälkeen.
– 1980-luvulla elettiin Lapin
rakentamisen kulta-aikaa. Loma-asuntorakentaminen kukoisti koko maakunnassa ja muun muassa hiihtokeskuksia laajennettiin vauhdilla. Tarjolla
oli paljon hyväpalkkaista urakkatyötä,
hän muistelee.
1990-luku toi suuren muutoksen.
Lama pysäytti Lapin rakentamisen
kuin seinään. Matti Huutola aloitti toimitsijauransa Rakennusliiton Rovaniemen toimistossa palkkaturvahakemusten tekemisellä. Aika oli hurjaa, jopa
70% Lapin rakentajista oli työttömänä.

Toimitsijasta
kansanedustajaksi
Lamavuosina myös media havaitsi
aktiivisen ay-toimitsijan. Huutolasta
tuli pohjoisessa julkisuuden henkilö,
kun hän milloin maakuntalehdessä,
milloin alueradiossa, kertoi rakentajien
kuulumisia laman syövereissä. Siitä
syntyi ponnistuslauta politiikkaan.
Eduskuntavaaleissa 1995 Huutola
nousi varasijalle Vasemmistoliiton
14

Matti Huutola kehottaa ammattiliittoja pitämään huolta järjestäytymisestä: Liitolla on voimaa juurin paljon kuin sillä on jäseniä.

vaalilistalla Lapissa. Kutsu eduskuntaan kävi varapaikalta keväällä 1998.
Huutola uusi paikkansa eduskuntavaaleissa seuraavana vuonna.
– Ilman Rakennusliiton toimitsijan tehtävässä saatua kokemusta, en
koskaan olisi ehdolle lähtenyt eikä
minusta olisi kansanedustajaa tullut,
hän arvioi.

Kiky oli pahin paikka
Eduskuntavaaleissa 2003 ei tie Arkadianmäelle enää auennut ja Huutola
palasi Rakennusliiton toimitsijaksi.
Lähes saman tien häntä kysyttiin
ehdolle merkittävälle paikalle, kun
SAK:hon etsittiin seuraajaa Pekka
Ahmavaaralle. Helmikuussa 2004
Huutola aloitti uudessa tehtävässään
SAK:n johtajana ja hallituksen varapuheenjohtajana, joka jatkui syyskuuhun
2020. Yli kuusitoista vuotta työmarkkinapolitiikan keskiössä on pitkä aika.
Yhtä merkittävintä asiaa Huutola ei halua työmarkkinauraltaan
nimetä. Olennaista on sen sijaan pitkä
ja kestävä linja palkansaajien edunvalvonnassa. Sopimusten myötä otettiin
merkittäviä askelia myös työelämän
lainsäädännön kehittämisessä.
Työmarkkinauran niin kutsuttu
kovin paikka liittyy sekin sopimustoimintaan. Kilpailukykysopimusta
Huutola ei muistele hyvällä.

– Mutta pitää muistaa, että kikyn
vaihtoehtona olivat pakkolait: Porvarihallitus olisi tehnyt vielä paljon
pahempia toimia palkansaajien kannalta, jos kikyä ei olisi syntynyt.

Työmarkkinapolitiikassa
vaarallinen käänne
Kiky oli myös eräänlainen käännepiste suomalaisessa työmarkkinapolitiikassa. Vallalle olevaa kehitystä,
jossa työnantajat pyrkivät puhtaaseen
sanelupolitiikkaan, Huutola pitää vaarallisena kehityksenä.
– Tätä maata on rakennettu
yhteistyöllä ja hakemalla neuvottelemalla ratkaisut vaikeisiin kysymyksiin. Työnantajien taholta on nyt
laajalti heitetty roskiin sopimisen
kulttuuri ja pyrkiminen yhteiseen
tahtotilaan.
Työnantajajärjestöt ovat Huutolan
mukaan myös politisoituneet. Etelärannassa tehdään oppositiopolitiikkaa
kuin porvaripuolueiden työmarkkinasiipenä. Kuinka siis tästä eteenpäin?
– Pitää vain yrittää luoda ja säilyttää luottamuksellista ilmapiiriä
sopimusosapuolten kesken, kaikesta
huolimatta. On myös huolehdittava
järjestäytymisasteesta. Siksi ay-liikkeen on puhuttava ja toimittava niissä
asioissa, jotka ovat jäsenille heidän
arjessaan tärkeimpiä.¶

Air

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

TEEMA: UUDISRAKENTAMINEN

Iso
työmaa
pienellä
tontilla
Kajaanin Raatikeskus on jo pitkällä ja
kakkoskerros hahmottumassa muotoonsa.
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TEKSTI JA KUVAT: EEVA VÄNSKÄ

K

AJAANIN ydinkeskustan liikekeskuksen yhtey-

teen rakennetaan myös asunto-osakeyhtiötalo
sekä parkkihalli. Kokonaiskerrosneliöt liikekeskuksessa ovat rapiat 8 000, lisäksi 3 000 neliötä
asuintaloon.
Luottamusmies ja työsuojeluvaltuutettu Timo
Oikarinen ei itse ole tällä työmaalla töissä, mutta
tuli käväisemään paikalla. Juttelemme kohteesta,
joka sijaitsee pienellä tontilla.
– Ahtaan näköistähän se on, niin kuin voi
olettaa keskellä kaupunkia.
Työntekijöitä on parhaillaan hommissa kolmisenkymmentä, kaikkiaan noin 60.
– Luottamusmiehen töissä hienoa on työn
vaihtelevuuden lisäksi se, miten paljon kohtaa
uusia ja erilaisia ihmisiä. Itte olen kotoisin Sotkamosta. Alueella on ihan normaalia rakentamista,
vaikka on sitä tullut käytyä muuallakin töissä. Totta täällä mieluummin on hommissa kuin jossain
muualla, täällä on paljon väljempääkin.
Oikarinen luonnehtii Raatikeskuksen työmaata paikallisesti poikkeukselliseksi. Edellisestä
liikekeskuksen rakentamisesta tulee jo parikymmentä vuotta.
– Yleisesti voi sanoa, että kiire on työmailla
riskitekijä. Aikatauluista huolimatta pitää pystyä
tekemään töitä turvallisesti, ilman tapaturmia ja
mieluiten ilman liikaa stressiä.

Vaativa kohde
Työmaan vastaava mestari Petri Järvelä sanoo, että
tilaajan puolelta asetetussa aikataulussa halutaan
toki pysyä, mutta samalla huolehtia työturvallisuudesta.

Kajaanin Raatikeskus
•
•
•
•
•
•
•
•

Suunnittelu: arkkitehti Arto Klemetti
Rakennesuunnittelu: WSP
Rakennuttaja: Osuuskauppa Maakunta
Pääurakoitsija: Rakennusliike Halonen
Neliöitä 8 000 + 3 000
Kokonaisbudjetti: noin 20 miljoonaa euroa
Työt alkoivat tammikuussa 2020
Valmista on kesällä 2021

– Yläkertaan tuleva lääkärikeskus on lisäksi
vaativaa rakentamista, eli puhdasta jälkeä tehdään.
Järvelän mukaan tähän mennessä ei ole ilmennyt mitään yllätyksiä, ja kaikki on sujunut
suunnitelmien mukaan, vaikka rakennesuunnittelu meinaa laahata vähän perässä.
– Työmaan alussa purku viivästyi hivenen aiotusta, mutta nyt olemme aikataulussa.
Kohde on vaativaa lajia myös siksi, että siinä
yhdistyy tavallaan kaksi projektia.
– Mukana on kerrostalo ja liikekeskus, joten
töitä ja kirjaamisia on luonnollisesti enemmän.
Pienen tontin takia logistiikka toimii ”käestä suuhun” periaatteella, kun tontille ei mahdu väliaikaisvarastoja. Mielestäni meillä on hommissa hyvä
porukka ja työmaalla vallitsee hyvä henki.
Jutuntekohetkellä kakkoskerroksessa liiteli
elementtejä sinistä taivasta vasten. Elementtipuolesta vastaa aliurakoitsija Maanrakennusliike Alpo
Heikkinen Oy. →
Työmaa koostuu
liikekeskuksesta
sekä asuntoosakeyhtiöstä.
Lisäksi
parkkikellariin
syntyy 94
autopaikkaa.
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”Jos ei ole uudiskohteita, niin jostain päästä alkaa korjaaminen.”

Kirvesmies Ismo
Heikkinen näyttää mallia
kahdenkymmenen
vuoden kokemuksella.

Rakennusliike Halosen luottamusmies ja työsuojeluvaltuutettu Timo Oikarinen sanoo,
että työsuojelusta pitää aika-ajoin muistuttaa.

Kirvesmies Olli Juntunen on myös
tuore työsuojeluvaltuutettu.
– Arvostan näissä hommissa
vaihtelua, kun pääsee työskentelemään erilaisilla työmailla.

Veera Heikkilä on aloittamassa
oppisopimuskoulutusta Rakennusliike Halosella. Hän haluaisi
tulevaisuudessa keskittyä
tarkkana ihmisenä pintatöihin.

Varuillaan olemista

Tulevat käänteet

Olli Juntunen on parhaillaan laudoitushommissa
työkaverinsa Ismo Heikkisen kanssa. Juntunen on
toiminut tämän työmaan työsuojeluvaltuutettuna.
– Toivon, että kaikki lutviutuu työmaalla
mukavasti samaan malliin kuin tähän asti. Tämä
on tavallista isompi työkohde, jossa on paljon
huomioitavaa. Tällä hetkellä meillä ei ole koronaa
Kainuussa, mutta varuillaan ollaan.
Järvelä täydentää, että käsidesien lisäksi työn
tekemistä jaksotetaan tarvittaessa kuten taudin
ensimmäisen aallon aikaan.
Ismo Heikkinen kertoo olevansa parhaillaan laittamassa lautoja ontelon alapuolelle. Hän näyttää käytännössä. Tikkailla ensin
oikeaan korkeuteen, jotta yltää kakkoskerroksen
kattotasoon. Siinä saa lauta kyytiä. Laudoittamisen jälkeen alkavat valut.
– Kirvesmiehen työt on mukavan monipuolisia, ja käsillä tekeminen on mieluisaa. Takana
on 20 vuotta näitä töitä. Ilman mittaa ja kynää ei
pärjäisi, Heikkinen linjaa.
Hän kuvaa Kajaania pieneksi mutta hyväksi
kaupungiksi, josta löytyy kaikki tarvittava.
– Ei täällä ole mitään, mitä muuttaisin.

Miltä lähitulevaisuus näyttää tämän työmaan
jälkeen?
– Kyllä rakentaminen jatkuu. Jos ei juuri ole
uudiskohteita, niin sitten jostain päästä alkaa korjaaminen, Olli Juntunen miettii.
Mikä on keskeisin työvälineesi?
– Liekö tuo akku(pora)kone. Ja maltti: sitä tulee iän myötä enempi ja silloin tietää mitä kannattaa tehdä, Juntunen sanoo.
Tapaan rautanippujen vierestä vielä Veera
Heikkilän. Hän on aloittamassa oppisopimuskoulutusta, ja tuli työmaalle kolme viikkoa sitten.
– Olen saanut tehdä jo muotteja, raudoituksia
ja valuja, monenlaista.
Heikkilä kuvaa olevansa tarkka ihminen, ja
häntä kiinnostaa tulevaisuudessa erityisesti erilaiset pintatyöt. Fyysinen työ ja aikaansaamisen
tunne motivoivat.
– Olen ammatinvaihtaja, toimin aiemmin
sairaanhoitajana. Vaihdoin rakennusalalle, koska
haluan nähdä kätteni jälkeä ja minua kiinnostaa
sekä rakentaminen että suunnittelu. Eikä raikkaasta ulkoilmasta ole haittaa, Heikkilä sanoo ja
hymyilee leveästi päälle. ¶
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TEEMA: UUDISRAKENTAMINEN

TEKSTI JA KUVAT: JOHANNA HELLSTEN

Ara paikkaa hieman
laskevaa asuntorakentamista
Kohtuuhintaisella vuokratuotannolla elvytetään jälleen kerran. →

Kun nyt
käynnissä olevat
asuinrakennustyömaat
valmistuvat,
ei uusia ole
välttämättä
luvassa.

Suurimmat
yleishyödylliset
rakentajat Suomessa
vuonna 2020
• Helsingin asuntotuotantotoimisto ATT
• A-Kruunu Oy
(valtion omistuksessa)
• Espoon Asunnot Oy
(Espoon kaupunki)
• TA-Yhtymä (yksityinen)
• Y-Säätiö
• YH-kodit (omistajina
eläkeyhtiöitä, säätiöitä ja kuntia)
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SANA kesäkuussa julkaistua valtion elvyttävää lisäbudjettia Asumisen rahoitus- ja
kehittämiskeskuksen, Aran, korkotukivaltuutta korotettiin 340 miljoonalla eurolla vuodelle
2020. Tänä vuonna korkotuella valmistuu noin
9 000 asuntoa, mikä on lähes kolmannes Suomen
koko vuoden asuntotuotannosta.
Ensi vuonna osuus noussee entisestään.
Vuodelle 2021 valtiovarainministeriö on esittänyt
Aralle 1,8 miljardin euron korkotukivaltuutta,
ympäristöministeriö jopa 2 miljardin. Tänä vuonna valtuus on kesäkuun lisäbudjetin jälkeen 1,75
miljardia euroa.
– Elokuun lopussa alkavaa ara-asuntotuotantoa oli noin 5 700 asunnon verran, joka on noin 17
prosenttia enemmän kuin viime vuonna. Lisäksi
Ara on hyväksynyt noin 5 400 asunnon suunnitelmat ja kustannukset ja antanut ehdollisia varauksia
noin 7 000 asunnolle, jotka etenevät suunnitteluun
ja urakkakilpailuun. Jos hintataso ja suunnitelmat
hyväksytään meillä, tulee niihin sitova lainapäätös,
johtaja Jarmo Linden Arasta kertoo.
– Kun taloudessa menee hyvin, on ara-tuotannon osuus vain viidesosa kaikesta asuntorakentamisesta. Lamavuodet näkyvät aina selvästi ara-tuotannossa, esimerkiksi finanssikriisin
jälkeen vuonna 2009 elvytettiin myös, samoin
1990-luvun laman aikana, Linden jatkaa.

Kasvukeskukset
ykkösiä
Valtioneuvoston päätöksen mukaan ara-tuettua
tuotantoa ohjataan kasvukeskuksiin, ja se on
toteutunut hyvin. Ara-korkotuettua asuntotuotantoa tehdään ylivoimaisesti eniten Helsingin seudulle, jonne ohjautuu 50 prosenttia rahoituksesta.
Helsingin seudun jälkeen eniten ara-rakentamista
tehdään Tampereella ja Turussa (20–25 prosenttia).
– Esimerkiksi Oulussa korkotuettua tuotantoa
ei juurikaan ole. Siellä asuntojen vuokramarkkina
on melko tasapainoinen, Linden kertoo.
Lindenin mukaan kasvaviin alueisiin kuuluu
myös Jyväskylä, jossa on tänä vuonna lähtenyt
käyntiin 350 ara-tuetun asunnon rakentaminen.
Lahdessa ja Kuopiossa on myös nousua.
– Näille kaikille edellä mainituille alueille
menee yli 90 prosenttia kaikesta ara-tuotannosta.
Muualle maahan hyvin vähän.
Muilla alueilla näkyy jonkin verran Aran toinen velvollisuus, eli erityisryhmien asuntojen rakentamisen tukeminen. Erityisryhmiä ovat muun
muassa vanhukset, opiskelijat ja vammaiset.
Myös riskipitoisempia, mutta tarpeellisia
asuntopoliittisia ratkaisuja voidaan tehdä ara-tuella. Tästä esimerkkinä toimii Uusikaupunki, jonne
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Rakennusalan työttömyys on jo nousussa. Saa nähdä, paikkaako ara-tuotanto
muun tuotannon laskua riittävästi niin, ettei alan työttömyys räjähdä käsiin.

autotehtaan myötä muodostui valtava kohtuuhintaisen vuokra-asumisen tarve, ja jonne niitä myös
rakennettiin korkotuella.
Tonttien riittävyydestä ara-tuotantoon huolehditaan maankäytön, asumisen ja liikenteen
sopimuksilla (MAL), joiden piirissä on jo 4 Suomen
suurinta seutukuntaa (Helsingin, Turun, Tampereen ja Oulun seudut) ja 3 seuraavan (Jyväskylän,
Kuopion ja Lahden seudut) kanssa on käynnissä
neuvottelut.
– MAL-sopimuksissa on esim. pääkaupunkiseudulla sovittu, että kaupunkien kaavoittamista
tonteista 20 prosenttia varataan yleishyödylliseen
pitkän korkotuen vuokra-asunnoille. Kaikkiaan
PKS-alueella tavoitteena on 30 prosenttia ara-tuotantoa, josta 10 prosenttiyksikköä on asumisoikeusasuntoja ja lyhyen korkotuen asuntoja.
Korkotukilainoitusta ohjataan myös olemassa
olevan asuntokannan kehittämiseen. Tähän liittyvät muun muassa Aran purkuavustukset, kun
halutaan purkaa vanhaa ja rakentaa tilalle paremmin tarvetta vastaavaa.
– Purkuavustuksiin on viime vuosina satsattu
ja siihen on nyt ohjattu 8 miljoonaa euroa. Alunperin summa oli 2 miljoonaa euroa. Tukea nostettiin
nyt myös siten, että se voi kattaa 90 prosenttia
purkukustannuksista, Linden sanoo.

Isompia asuntoja
Viime viikkoina on käyty jälleen keskustelua siitä,
että yksiöitä rakennetaan liikaa, ne ovat liian
pieniä, eivätkä ne jousta elämäntilanteen mukaan.
Osa syytä on finanssikriisin jälkeinen sijoittajakysyntä. Yksiöillä on paras tuotto. Varsinkaan pääkaupunkiseudun hintatasolla monella ei myöskään
ole varaa isompaan asuntoon.
– Meidän mielestämme rakennetaan liian pieniä asuntoja. Alle 30 neliön asunto ei taivu erilaisiin
asumisen tarpeisiin. 40 neliössä on jo enemmän
mahdollisuuksia niin, että se kestää erilaisia elämäntilanteita. Koronakriisi toi esiin sen, miten moneen
asiaan kotia käytetään. Monet tekevät etätöitä ja
keväällä lapset kävivät koulua kotona, Linden sanoo.
Tämän vuoden heinäkuun lopussa ara-tuotannossa asunnon hankinta-arvo oli pääkaupunkiseudulla omalla tontilla 4 400 euroa ja vuokratontilla
3 900 euroa. Rakentamiskustannukset olivat pk-seudulla 3 500 euroa ja muualla maassa 3 000 euroa.
– Oletamme taantuman alentavan jonkin verran rakentamisen hintaa viimeistään ensi vuonna,
Linden sanoo. ¶

Ensi vuoden asuntotuotanto selvästi alaspäin
PÄÄEKONOMISTI Jouni Vihmo Rakennusteollisuus RT ry:stä, kertoo, että
ensi vuoden asuntotuotanto tulee
jämään selvästi alhaisemmaksi, kuin
mikä maan tavoitetaso on.
– Tämän vuoden asuntotuotanto alkaa vielä kolmosella, mutta ensi
vuonna se alkaa kakkosella eli jäädään
alle 30 000 asunnon tuotannon. Koko
lovea ei pysty ara-tuotanto paikkaamaan, Vihmo sanoo.
Vaikka koronakriisi ei tähän
mennessä ole vaikuttanut esimerkiksi pääkaupunkiseudun asuntohintoihin, se on kuitenkin jo selvästi
vähentänyt tulevia asuntoaloituksia,
sillä luvissa on kovaa laskua. Tilastokeskuksen mukaan vuoden 2020
toisella neljänneksellä rakennuslupia
myönnettiin 10,9 miljoonaa kuutiometriä, 31,2 prosenttia vähemmän
kuin vuotta aiemmin. Asuinrakentamiseen myönnetty kuutiomäärä
väheni 22,2 prosenttia.

– Asuntotuotannon vähenemisellä
on kauaskantoisia seurauksia moneen
asiaan; työvoiman liikkuvuus vähenee, kestävän kehityksen periaatteiden toteutuminen hidastuu ja sillä on
myös sosiaalinen puolensa; ihmisille
tulee vaikeammaksi saada sellaista kotia kuin he toivoisivat, Vihmo miettii.

Mistä potkua?
Vihmon mukaan tilanteeseen on vaikeaa vaikuttaa valtion tasolla.
– Poliitikoilta puuttuu käsitys vapaarahoitteisen tuotannon merkityksestä asuntotuotannossa, Vihmo sanoo.
Yksi isoimmista rakennuttajien
huolista on tällä hetkellä rs-lainoituksen kiristyminen. (Rs-rahoitus on
kuluttajille suunnattu tuote, joka turvaa rakenteilla olevan uuden asunnon
kauppaa.)
– Rakennuslehden jutussa 2
suurta pankkia vihdoin myönsi, että

ehdot ovat kiristyneet. Tällä hetkellä
rakennusyhtiöt kertovat laajasti, että
rahoituksen saamisessa on ongelmia,
Vihmo kertoo.
Vihmon mukaan rs-rahoitus on
suomalainen monopoli, ja jos se hana
menee kiinni, se todella menee kiinni.
– Olen miettinyt pitkään, miksi
rakennusala on lähes ainoana alana
Finnveran takausten ulkopuolella.
Rakennusalan pääseminen mukaan
siihen olisi valtiovallalta tärkeä signaali siitä, miten suuri merkitys asuntotuotannolla on, myös työllisyyden
kannalta.
Hyvä asia on se, että valtion elvytyspaketin satsaukset infraan vivuttavat ylös muutakin rakentamista.
– Hyvä esimerkki oli Espoon
metro ja Matinkylä. Heti kun rakentajat kuulivat, että sinne tulee metro, he
ottivat harpin kouraan, piirsivät ympyrän metrosta ja alkoivat rakentaa.
Infra tuottaa asuntorakentamista. ¶
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TEEMA: UUDISRAKENTAMINEN

Sähköautot
yleistyvät
Harjavallan akkutuotetehtaan työmaalla on pian 500 rakentajaa.
Tehtaan tuotantorakennuksen vihreä
teräsrunko loistaa kauas.
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TEKSTI JA KUVAT: ESA TUOMINEN

P

Iiro Riihelä osaa
jäädä pyöröovesta oikeassa
kohtaa pois.

ÄÄLUOTTAMUSMIES Iiro Riihelä työntää kul-

kulupakorttinsa tottuneesti koneeseen ja saa
auki pyöröoven. Ja osaapa hän jäädä oikeassa
kohtaa poiskin, ettei vahingossa pyörähdä takaisin
työmaan puolelle.
Helsingin yliopiston Porthanian pyöröovista
sanotaan, että jos niistä selviää, niin selviää koko
yliopistosta. Tiedä sitten, pärjääkö rakennustyömaalla, jos osaa pyöröovista ulos ja sisään.
– Meillä on aika tiukkaa kulkemisen kanssa.
Magneettikortti pitää olla, muuten portin ovet
eivät pyörähdä. Systeemi on vielä sellainen, että
järjestelmä rekisteröi sähköisesti työmaalla olijat,
joten aina voidaan nähdä, kuka on sisällä, Riihelä
kertoo.

Tietoa tipoittain
Iiro Riihelän työpaikka on Harjavallassa, jossa
rakennetaan saksalaisen kemian alan konsernin BASF:n uutta tehdasta. Kun tuotanto parin
vuoden päästä käynnistyy, tehdas alkaa tuottaa
materiaaleja sähköautojen akkuihin.
– Valmis tuote viedään Saksaan, jossa sitä
jalostetaan edelleen ja lopputuote toimitetaan
akkutehtaille. Meidän vuosituotantomme riittää
noin 400 000 sähköauton akun tarpeisiin, tulevan
tehtaan operatiivinen johtaja Tomi Oja selostaa.
Rakentajan toimittaja otetaan työmaalla kohteliaasti vastaan ja tietoa jaetaan sen verran kuin
tarpeelliseksi katsotaan. Esimerkiksi investoinnin
kokonaiskustannusta ei kerrota. Eikä pyöröovista
kulkemista medialle sallita – siihen tosin vaikuttaa
osaltaan koronaepidemiakin.
– Investoinnin suuruus on liikesalaisuus.
Mutta yhdessä Saksan Schwarzheideen tehtävän
akkutehtaan kanssa sijoitus on arvoltaan kolminumeroinen miljoonaluku, Oja suostuu avaamaan.
Se voi tarkoittaa mitä tahansa 100 miljoonan
ja 999 miljoonan euron välillä. Siihen tarkkuuteen
on nyt tyydyttävä.
Uuteen tehtaaseen on luvassa yli 100 työpaikkaa. Noin puolet on tuotantotyöntekijöitä,
puolet toimihenkilöitä. Tehdas saa raaka-aineensa
kätevästi aivan naapurissa sijaitsevalta Norilsk
Nickeliltä.

– Ei ole tarvinnut kärsiä työttömyydestä. Ja
lisää töitä on tulossa. Firman tilauskirjat ovat
täynnä 2–3 vuotta tästä eteenpäin.
Iiro Riihelä on alun perin Kotkan poikii, mutta Pori on vakiintunut asuinpaikaksi työn ja puolison kautta. Hän kehuu tehdastyömaan tiukkaa
turvallisuuskulttuuria: →

Porilaisfirmalla
erinomainen työtilanne
BASF:n uutta tehdasta rakentaa noin 200 työntekijää. Enimmillään rakentajia tulee olemaan noin 500.
Yksi urakoitsijoista on porilainen MVR Oy,
jonka kirjoissa Iiro Riihelä on. Pääluottamusmies
kehuu työtilannetta:
Ei tätä edemmäs. BASF:n tehtaan työmaa on varjeltu kohde.
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Sähköautot yleistyneet hitaasti
• Sähköautojen määrä kasvaa maailmalla, mutta ei räjähdysmäisesti. Viime vuonna maailmassa myytiin noin 2,1
miljoonaa sähköautoa, jossa on kasvua kuusi prosenttia.
• Luku kannattaa suhteuttaa maailman kaikkien autojen
määrään, joka on reilusti yli miljardi.
• Suomessa on liikenteessä noin 6 500 sähköautoa. Vielä
4 vuotta sitten sähköautoja oli meillä liikenteessä alle
tuhat.
• Täyssähköautojen yleistymistä ovat jarruttaneet niiden korkea hinta sekä akkujen rajalliset latausmahdollisuudet. Tosin nykyisin parhailla akuilla voidaan yhdellä
latauksella ajaa jo satoja kilometrejä.
• Huomattavasti nopeammin kuin täyssähköautot ovat
Suomessa lisääntyneet hybridiautot, joissa on sekä
sähkö- että tavallinen polttomoottori. Niitä on liikenteessä 5 kertaa enemmän kuin täyssähköautoja.
• Sähköautot saavat kehuja ympäristöystävällisyydestään. Tosin kun otetaan huomioon niissä
käytettävän sähkön tuotanto, laskelmat saattavat
muuttua. Jos sähköauton virta on tuotettu hiilellä, on
ekologisuus kyseenalaista.
Lähde: Autoalan tiedotuskeskus, Wikipedia, Kauppalehti

– Meillä pitää olla varrelliset turvakengät, pitkät housut ja pitkähihaiset paidat. Kypärän hihnaa
pitää jokainen kiinni. Yhtä pientä työtapaturmaa
lukuun ottamatta on selvitty ilman onnettomuuksia. Työturvallisuuskriteerit ovat meillä korkeammat kuin mitä Suomen laki määrää ja mikä on
yleinen käytäntö, vastaava mestari Kari Mykrä
puuttuu puheeseen.
Erityismaininnan Riihelä antaa työmaan
kahdelle torninosturille, jotka ovat alansa viimeis-

Kari Mykrän
johdossa on
toistaiseksi
parisen sataa
rakentajaa,
mutta pian
heitä on puolen
tuhatta.
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tä tekniikkaa. Nosturinkuljettaja pääsee siirtymään ylös ja alas hissillä eikä matka huipulle kestä
kauan. Hytti on melkein kuin lentokoneen ohjaamo useampine kameran näyttöineen. Ja tietenkin
ilmastoitu. Työtuoli on ergonominen ja hytin edustalla on jopa pieni terassi.
– Vessaa ei sentään ole, eikä saunaa. Muuten
olot ovat siellä korkealla erinomaiset, Riihelä nauraa.
Akkutuotetehtaan rakennustyömaan toimistossa on hyvin kansainvälinen tunnelma. Työkieli on englanti, mutta toimistoväellä on laskettu
olevan yhteensä 13 äidinkieltä. Rakentajat puhuvat
kuitenkin vain suomea, mitä nyt muutama virolainen on joukossa mukana.
– Ei minulle englanninkieli mikään ongelma
olisi, Riihelä sanoo.
– Toistakymmentä vuotta sitten olin töissä
Pansion telakalla Turussa ja siellä oli rakentajia 30
maasta. Puhuttiin englantia niitten ulkomaalaisten kanssa.

Isolle tontille
Uuden tehtaan rakentaminen ei Suomessa ole nykyään ihan jokapäiväinen juttu. Siksi akkutuotetehtaalla on suuri merkitys Harjavallalle ja alueelle
vähän laajemminkin.
Vastaava mestari Kari Mykrä kertoo faktoja
työmaan koosta:
– Rakennusalaa on yhteensä 3 hehtaaria. Kuutioita tulee 220 000. Koko tontin ala on 14 hehtaaria ja tehtaalla on varaa laajentuakin tälle tontille
tulevaisuudessa, jos siihen on tarvetta.
Mykrä kehuu erityisesti työntekijöiden sosiaalitiloja, joissa on suuri määrä mikroja, jääkaappeja
sekä säilytys- ja ruokailutiloja.
– Yksi kontti on varattu mahdollisten tapaturmien hoitoon. Se on puhdas tila sänkyineen ja
ensiapukaappeineen.
Koronatilanne on otettu huomioon niin, että
kaikille on firman puolesta tarjolla maskeja ja käsidesiä. Jos joku on käynyt ulkomailla – missä maassa tahansa – on hänen kuljettava maskissa kaksi
viikkoa. Jokaisen aliurakoitsijan työntekijöille on
omat sosiaalitilat ja kahvitauot on porrastettu.
Kun Rakentaja vieraili tehdastyömaalla elokuun lopussa, olivat työt Mykrän mukaan seuraavassa vaiheessa:
– Paalutukset on tehty ja infrapuolen työt ovat
pitkällä. Toimistorakennus on vesikatossa, tuotantorakennus runkovaiheessa ja varastorakennuksen
perustustyöt ovat menossa.
Aidan takaa erottaa, että rakennusten runkopalkit ovat kauas näkyvää vihreää terästä. Seinät
tehdään elementeistä.

Kouluttaudu
syksyllä
kursseillamme

Harjavallan tehdastyömaan nosturi on markkinoiden
viimeistä huutoa. Sen huipulle ei tarvitse nousta tikkaita
pitkin vaan hissillä pääsee.

Lähiopetusta ja
verkkokursseja
luottamushenkilöille,
osastotoimijoille
sekä ihan kaikille!

Sähköautot ovat
vähäpäästöisiä
Tulevan akkutuotetehtaan operatiivinen johtaja
Tomi Oja on vakuuttunut sähköautojen ympäristöystävällisyydestä. Hän muistuttaa myös akkujen
kierrätyksestä:
– BASF:n, Fortumin ja raaka-ainetta toimittavan Norilsk Nickelin kesken on solmittu yhteistyösopimus akkujen kierrättämisestä. Akuista
otetaan mahdollisimman paljon materiaalia uusiokäyttöön ja loput hävitetään turvallisesti.
Viranomaiset ovat myöntäneet tehtaalle ympäristöluvan ja kemikaaliluvan, joten tuotanto voi
niiden puolesta käynnistyä suunnitellusti. Työntekijöiden rekrytointi tehtaalle on jo aloitettu.
– Tarvitsemme hyvin ammattitaitoista työväkeä. Siksi heidän kouluttamisensa kestää kauan.
Euroopan Unioni on asettunut tukemaan
akkuteollisuutta osana kestävän kehityksen politiikkaansa. Tehtaanjohtaja Tomi Oja pitää Suomen
ja Harjavallan valitsemista BASF:n akkutuotetehtaan sijaintipaikaksi tunnustuksena suomalaiselle
osaamiselle ja työn laadulle.
Entä voisiko tehtaan rakentaja kuvitella hankkivansa itselleen sähköauton? Iiro Riihelä vastaa:
– Mikä ettei. Kunhan niiden hinnat halpenisivat vielä lisää. Työkaverit sanovat, että jos saisi
sähköautona pakun, niin sitten. Rakentajalla pitää
olla pakettiauto. ¶

Ilmoittaudu:
rakennusliitto.fi/
tapahtumat
#RLkoulutus

TEEMA: UUDISRAKENTAMINEN

Uusi sairaala Kouvolaan
pitkän väännön päätteeksi
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TEKSTI: JUKKA NISSINEN KUVAT: KIMMO BRANDT

Ratamokeskuksen rakentaminen on vihdoin päässyt vauhtiin.
Sairaalatyömaalla riittää töitä vuoden 2021 loppuun asti.

K

Ratamo-keskuksen
työmaa on Kouvolan
keskustan kupeessa.

OUVOLAN keskustan ja Valtatie 6:n väliin rakennetaan
parhaillaan uutta Ratamokeskus-sairaalaa.
Yhteysmies Arvi Kärhä oli ensimmäisiä Lujatalon työntekijöitä
Ratamon tontilla.
– Tuli työmaalle 3. helmikuuta. Silloin täällä oli kaivinkone ja
2 maanrakennusmiestä tekemässä työmaakoppien pohjia, Kärhä
sanoo.
Kärhä kulkee töissä Luumäeltä käsin. Hän Lujatalon Lappeenrannan yksikön palkkalistoilla,
mutta on lainassa tällä työmaalla. Nykyiselle työmaalle matkaa kertyy 62 kilometriä. Lujalle Kärhä
on tullut töihin ensimmäistä kertaa 13 vuotta
sitten, mutta joutui välillä käymään muualla töissä
pitkien lomautusten takia.
– Nyt ei ole enää pitkä matka eläkeikään. Nyt
on enää 3 vuotta jäljellä, jos haluaa päästä korotetulle eläkkeelle, 62 vuotta täyttänyt Kärhä laskee.
Kärhä on tyytyväinen siihen, että rakentamisessa on kehitys kulkenut sääsuojauksen osalta
eteenpäin.
– Pressujen alla rakentaminen on fiksumpaa,
kun vettä ei tule alakertaan.
Ratamokeskus-työmaan TR-tulosten pisteet
ovat 90:n paremmalla puolella.
– Siisteyttä ja henkilökohtaisten suojaimien,
etenkin suojalasien, käyttöä pitää vielä tehostaa,
jotta päästäisiin vielä parempiin pisteisiin.
Lujalla työsuojeluvaltuutetut kiertävät tekemässä TR-mittauksia eri työmailla, jotta mittari
pelaa samalla lailla koko konsernissa. Korona-aikana TR-kalibrointi on tietenkin pois ohjelmasta.
Kouvolan alueella on tiedossa muutamia sairastapauksia, mutta Lujan työmaat ovat säästyneet
pandemialta.
– Tällä hetkellä työmaalla on kymmenkunta
alihankkijan työntekijää, jos vuokramiehet lasketaan mukaan, Kärhä toteaa.
Työtekijämäärä kokonaisuudessaan on alihankkijat mukaan lukien noin 70 henkeä. Projektiurakkamalli näkyy siinä, että Ratamokeskus-työ→
maalla aliurakat pitää kilpailuttaa.

Yhteysmies
Arvi Kärhä
on lainassa
Lujatalon
Lappeenrannan
konttorista.
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"Pidetään työmaa ja rakennusala turvallisena."

Työturvallisuus on kiinnostanut Ville Pihlajasaloa jo ennen
varatyösuojeluvaltuutetun pestiä

– Se vaikuttaa myös omien miesten palkkaamiseen, siihen on oltava lupa projektijohdolta,
alueyksikön ensimmäinen varatyösuojeluvaltuutettu Ville Pihlajasalo sanoo.
Pääosa Lujatalon omista miehistä on yrityksen
Kotkan konttorin palkkalistoilla.
– Lujatalolaisia on tällä työmaalla kymmenkunta, kun kaikki kesälomat on pidetty.

Työsuojelu vaatii jatkuvaa
ylläpitoa
Pihlajasalo on ollut varatyösuojeluvaltuutettuna
vuoden verran. Vaalit menivät sopuisasti, sillä tehtävään ei ollut tunkua.
– Roni Lonka kysyi, lähtisinkö varatyösuojeluvaltuutetuksi. Elämäntilanteeni on sellainen, että
voin helposti tuurata Lonkaa.
Työsuojeluvaltuutetun pestissä kiinnosti mahdollisuus päästä vaikuttamaan työpaikan turvallisuusasioihin.
– Työsuojelua ei oteta vieläkään tarpeeksi
vakavasti huomioon. Jouduin usein kysymään
työmaalla, olisiko jokin toinen turvallisempi
tapa tehdä, ettei joutuisi ottamaan riskejä. Olen
kiinnostunut siitä, että asiat saadaan hoitumaan
mahdollisimman hyvin. Pidetään työmaa ja rakennusala turvallisena.
Pihlajasalo on ollut ennen tsv-pestiään yhteysmiehenä. Ronin edeltäjä Juha Mahalakoivu kysäisi
nuorelta rakennusmieheltä kiinnostaisiko tällainen pesti.
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Lujatalon Kaakkois-Suomen työmaat ovat säästyneet
koronapandemialta.

Ratamokeskussairaalahanke

Lujatalon omilla työntekijöillä on nyt täystyöllisyys.

– Siinä pääsi näkemään työmaata vähän laajemmin. Eihän se paljoa muuttanut tilannetta, puutuin
epäkohtiin samalla tavalla aikaisemminkin. Onhan
se tietysti hienoa, että joku luottaa sinuun ja samalla pääsee kehittämään työtään. Mahalakoivu halusi
siirtää tehtäviään nuoremmille.
Ratamokeskuksen työmaalla ei ole sattunut
vakavampia työtapaturmia. Pienillä nirhaumilla
on selvitty. Suojavälineissä on vielä kehittämistä,
esimerkiksi suojalasien käytettävyyden suhteen.
– Olemme huomanneet, että viiltosuojakäsineitä käytettäessä kädet kuivuvat herkästi. Olen
kysellyt mestareilta löytyisikö asiaan ratkaisua.
Puuta käsitellessä esimerkiksi laudoitustöissä hanskoista tikut tulevat helposti läpi. Parannettavaa
vielä riittää, Pihlajasalo toteaa.
Pihlajasalo ei ole vielä ehtinyt liiton ts-koulutuksiin mukaan
– Lonka on kehottanut, että lähde ihmeessä.
Se onkin minun tavoitteenani,
Koulutukset ovat nyt vaikeammin järjestettävissä koronapandemian takia.

Lujatalon työllisyys
hyvällä mallilla
Ratamokeskuksen
työmaalla
työskentelee
tällä hetkellä
70 henkeä.

Kymenlaakson rakentajien työllisyystilanne on jo
useamman vuoden ajan ollut heikko. Pihlajasalollakin oli lomautus viime talvena.
– Jouduin ajamaan Porvooseen töihin 4 vuoden ajan. Talvet ovat olleet usein hyvin hiljaisia
työnteon kannalta.

KOUVOLAN keskustan tuntumaan rakennettava Ratamokeskus korvaa
Kouvolan Kuusankoskella sijaitsevan
Pohjois-Kymen sairaalan. Ratamon rakentamisesta vastaa Kymsoten Carea-Sairaalat. Uusi sairaalakeskus
valmistuu vuoden 2021 loppuun mennessä, ja se otetaan käyttöön vuoden
2022 alkupuolella.
Nelikerroksiseen sairaalaan tulee muun muassa päivystys ja 115 vuodepaikkaa sekä hammaslääkärin vastaanotto. Potilashuoneista puolet on
yhden hengen huoneita ja loput kahden hengen huoneita. Jokaiseen huoneeseen tulee oma wc- ja kylpyhuone.
Kerrospinta-ala on reilut 21 000 neliömetriä
Uuden sairaalan kokonaisurakan
pääurakoitsija on Lujatalo, joka sai urakan vastattavakseen tämän vuoden
alussa. Rakennushankkeen budjetti on
68 miljoonaa euroa.
Joulukuussa aloitettiin 2018 Ratamokeskuksen tontilla uuden sairaalan
maarakennustyöt. Soisen maapohjan
takia rakennuspohja paalutettiin kesällä 2019.
Sairaalahankkeen historia on pitkä.
Ensimmäistä kertaa uuden sairaalaan
rakentamisesta keskusteltiin vuonna
2008. Monipolvisen poliittisen väännön jälkeen jo kertaalleen hyväksytty
rakennushanke pantiin jäihin vuonna
2016, kun edellisen hallituksen soteja maakuntasuunnitelmista ei saatu
täyttä selvyyttä. Kouvolan rakennusja ympäristölautakunta myönsi lopullisen rakennusluvun syksyllä 2018.

Tällä hetkellä kaikki Lujatalon työntekijät
ovat täystyöllistetty.
– Kuulin, että meille on juuri palkattu yksi
timpuri lisää.
Ratamokeskuksen Pihlajasalo on tullut kesäkuun lopulla. Näillä näkymin töitä tällä työmaalla riittää puoleksitoista vuodeksi. Pihlajasalo on
tullut Lujatalolle töihin 8 vuotta sitten suoraan
ammattikoulusta. ¶
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TEKSTI JA KUVAT JUKKA NISSINEN

→ Työsuojelu

Lapissa kehotetaan,
muualla huomautetaan
Aki Lappeteläisen tutkimus kertoo, että työsuojeluvalvonnan toimintatavoissa on alueellisia eroja. Vaikka erot eivät vaaranna työsuojelun
toteutumista, yhteiset käytännöt koko maassa olisivat parempi ratkaisu.

K

OULUTUSSUUNNITTELIJA Aki Lappeteläinen

päätti käyttää vuorotteluvapaansa väitöskirjatyöhönsä. Tutkimuskohteeksi valikoitui oma
työpaikka, aluehallintovirastojen työsuojelutarkastajien raportit ja alueelliset vertailut. Sen lisäksi
Lappeteläinen haastatteli 52 työsuojelusta eri tasoilla vastaavaa henkilöä. Tutkimukselle oli tarvetta,
sillä työsuojeluhallintoa ja valvonnan toteutumisen
yhtenäisyyttä ei ole tutkittu tällä vuosituhannella.
– Pohjois-Suomen avi poikkeaa muista siinä,
että siellä käytetään eniten kehotuksia, Lappeteläinen toteaa.
Avin tarkastajan työkaluvalikoimassa kehotus
merkitsee sitä, että kehotuksen saaneessa työpaikassa käydään toistamiseen tarkastamassa, onko
asia korjattu. Muissa aveissa suositaan huomautusta, johon reagoimista ei erikseen aina seurata.
– Työpaikoilla tykätään kehotuksista juuri
valvonnan takia. Toimintaohjeitakin valvotaan,
jos esimerkiksi työsuojeluvaltuutettu ottaa yhteyttä ja kertoo, että epäkohdalle ei ole tehty mitään.
Silloin tarkastaja tulee tietenkin paikalle.
Muitakin painotuseroja avien välillä löytyi.
Vaikka työsuojeluvalvonta on erilaista, se on Lappeteläisen mielestä hyvällä tasolla ympäri maata.
– Haastattelemani Seppo Pekkala Lounais-Suomen avista on sanonut hyvin: ”Työnantajan tietämättömyys työturvallisuusvaatimuksista edellyttää eri valvonnan toimenpiteitä kuin
haluttomuus”.

Rakennusalalle ei ole
valvontaohjetta
Lappeteläiselle tulokset eivät olleet yllättäviä, sillä
hän on työskennellyt työsuojeluhallinnossa vuodesta 2008 lähtien.
– Tulin töihin Hämeen työsuojelupiiriin.
Vuonna 2010 luotiin aluehallintovirastot, Lappeteläinen kuvaa omaa uraansa.
Lappeteläisen väitöskirjan kysymyksenasettelu kiteytyi työsuojeluhallinnon valtakunnallisen
koulutuksen suunnittelijan työkokemuksesta. Työsuojeluvalvonnan menettelytavat olivat muotoutuneet eri puolilla maata erilaisiksi.
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– Huomasin, että johtajilla ei
ollut toimivaltaa sanoa, että tällä
tavalla toimitaan koko maassa. Vastuualueet ovat lain mukaan itsenäisiä. Niillä on mahdollisuus ja jopa pakko tehdä
omia menettelytapoja, jos ei ole valtakunnallisia
ohjeita. 13 valtakunnallista valvontaohjetta ei riitä.
Esimerkiksi rakennusalalle ei ole sellaista tehty.
Lappeteläinen ehdottaakin ratkaisuksi koko
maan kattavan työsuojelu-avin muodostamista.
– Käytän väitöskirjassani esimerkkinä poliisihallitusta. Se toimii aivan loistavasti yhden
organisaation alaisuudessa. Uutta työsuojeluvirastoa ei tarvita, mutta itsenäiset avit on yhdistettävä.
Tarkastaja joutuu tilanteen mukaan katsomaan
mikä toimii parhaiten, mutta alueellisesti toimien
menettelytavat erilaistuvat. Lapin hiihtohissit toimivat samalla tavalla kuin etelässäkin, vaikka mäet ovat etelässä matalampia, Lappeteläinen vertaa.
Talvivaaran kaivoksen ympäristöongelmat
reilut 10 vuotta sitten toivat esille toisen alueellisen
viranomaisvalvonnan ongelmat. Kainuulaisten
ympäristöviranomaisten rahkeet eivät yksinkertaisesti riittäneet suuren kaivoksen päästöjen ja
rakenteiden selvittämisessä. Koronapandemian
aikana on huomattu, kuinka ulkomaalaisen työvoiman asuinolosuhteet eivät ole kunnossa, mikä
selvisi viranomaisille vasta sairastumisryppäiden ja
Ylen MOT-ohjelman paljastusten jälkeen.
Koko maassa toimivilla rakennusliikkeillä ei
ole erilaisia työturvallisuusmääräyksiä eri puolella
Suomea. Isojen konsernien työsuojeluvaltuutetut
kiertävät ympäri maata ja tekevät esimerkiksi yhteisiä TR-mittauksia kalibroidakseen omat havaintovälineensä samanlaisiksi. Lappeteläinen haluaisi
viedä työsuojeluvalvontaa samaan suuntaan.

Työsuojeluhallituksen
pelko jarruttaa muutosta
Eräs syy valvonnan erilaistumiseen oli vuonna
1973 perustetun Työsuojeluhallituksen perintö.
Virasto lakkautettiin vuonna 1993 osana valtionhallinnon virtaviivaistamista. Taustalla vaikutti
se, että Työsuojeluhallituksen katsottiin erityi-

– Kolmikantayhteistyöstä
on hyötyä
työsuojelussa,
Aki Lappeteläinen
toteaa.

Ympäri Suomea toimivilla rakennusyhtiöillä on samat työturvallisuussäännöt kaikilla työmailla. Lujatalon työsuojeluvaltuutettuja ja Rakennusliiton porukkaa tutustumassa
Kuopion Turvapuistoon.

sesti työnantajien mielestä politisoituneen liikaa.
Työsuojeluhallituksessa uskottiin, että työsuojelu
edistyy puhtaasti viranomaistyönä ilman kosketusta työelämään. Yhdellä työkalulla ei kuitenkaan avata kaikkia ongelmatilanteita.
– Hallinto uskoi silloin, että se näkee norsunluutornistaan paremmin, mikä on ongelma ja
miten se ratkaistaan.
Tätä nykyä työmarkkinajärjestöt ovat mukana
työsuojeluhallinnossa työsuojeluneuvottelukunnan kautta. Kun sosiaali- ja terveysministeriö tekee
rakennusalaa sivuavaa työsuojelulainsäädäntöä,
niin Rakennusliitto kuin työnantajien Rakennusteollisuus RT kertovat omat näkemyksensä
työsuojelun tarpeista ja soveltuvuudesta. Kolmikantayhteistyötä käytetään perinteisesti eri hallinnonalojen lainsäädännön valmisteluun ja Lappeteläisen mielestä siitä on hyötyä myös toimivan
työturvallisuuden kehittämisessä.
– Työsuojelussa kolmikanta toimii. Hyvä
yhteistyö auttaa hallintoa pääsemään tavoitteisiin
keskustelun kautta. Kolmikannassa idealismi ja
teknokratia voivat käydä kauppaa keskenään.
Työsuojeluhallituksen aikana kolmikanta ei
työnantajien mielestä toiminut. Tämä saattaa olla
yksi syy sille, että valtakunnallisesta organisaatiosta luovuttiin ja sen uudelleen luomista pelätään
edelleen.
– Silloin hallinto mokasi ja jopa vastusti työnantajia käyttäen työsuojelua keppihevosenaan.
Nykyisin hallinto tekee yhteistyötä.
Kolmikannan kääntöpuolella viranomaisten
itsenäisyys ja valvonnan tehokkuus.
– Eihän Valvirallakaan ole säännöllistä neuvotteluyhteyttä kuntien ja terveydenhuoltoalan
yritysten kanssa. ¶

KOONNUT JOHANNA HELLSTEN

→ Laki ja oikeus

Kansallinen erityistarve
ohittaa EU-direktiivin
Lähetettyjen
työntekijöiden
direktiivi saanee
mallioppilas-Suomen
lipeämään rivistä.
HALLITUKSEN esityksessä (71/2020) eh-

dotetaan muutettavaksi työntekijöiden
lähettämisestä annettua lakia. Ehdotetuilla muutoksilla pantaisiin täytäntöön palvelujen tarjoamisen yhteydessä
tapahtuvaa työntekijöiden lähettämistä työhön toiseen jäsenvaltioon koskevan EU-direktiivin muutosdirektiivi.
Sillä laajennetaan lähetettyjen työntekijöiden lainsäädäntöä muillekin aloille
kuin rakennusalalle.
Direktiivissä, joka Suomen pitäisi
implementoida, on pykälä 5, jossa lähetettyjen työntekijöiden ensimmäisen
Suomeen suuntautuvan matkan ja
majoituksen kustannukset määriteltäisiin lähettäjämaan lainsäädännön
ja työsopimusten mukaan.
Hallituksen esitystä on valmisteltu kolmikannassa, ja siinä esitetään,
että Suomi poikkeaisi EU-lainsäädännöstä. HE 71/2020:ssa matka- ja majoituskustannukset määräytyisivät siten,
että ne vastaisivat asiallisesti suomalaisten työehtosopimusten tasoa,
mikäli lähettäjämaassa ei ole säädetty
korvauksista mitään tai kustannusten
korvaustaso poikkeaisi olennaisesti
alaspäin Suomen tasosta.
– EU-lainsäädännöstä on mahdollista poiketa kansallisesti sosiaalisesti
pakottavista syistä. Kolmikantavalmistelussa Rakennusliitto, Rakennusteollisuus ja Suomen Yrittäjät
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näkivät, että erityisesti rakennusalalla
tällainen erityinen peruste on. EK
olisi halunnut lakiesityksen komission
direktiivin mukaan, Rakennusliiton
vastaava lakimies Jyrki Ojala sanoo.

"Tälläkin hetkellä
on ollut nähtävissä,
että rakennusalalla
lähetettyjen työntekijöiden
yhdenvertaisessa
kohtelussa on jo nyt
vakavia ongelmia."

→ Laki ja oikeus

Kolmannes pois palkasta
Ongelmakohta muutosdirektiivistä rakennusalan kannalta on, että työntekijöiden tilapäiseen työntekomaahan
lähettämisestä aiheutuvat kustannukset, kuten matka- ja majoituskustannukset, jäisivät lähtöjäsenvaltion
soveltamisalaan ja määräytyisivät
lisäksi myös työsopimuksessa sovittujen ehtojen mukaisesti.
– Ongelman tästä tekee se, että
Euroopassa on työvoiman lähettäjämaita, jotka ovat poistaneet matkustuksen ja majoituksen korvauksen
säännökset omasta lainsäädännöstään.
Tälläisessä tilanteessa työnantaja voisi
ulosmitata kolmanneksen työntekijän
palkasta näihin kustannuksiin, Ojanen toteaa.
Tämä muuttuu näkyväksi siinä
vaiheessa, kun esimerkiksi romanialainen yritys lähettää Suomeen
työntekijöitä ja noin 2 000 euron
kuukausipalkasta otetaan matka- ja
majoituskustannuksia 650 euron edestä. Kukaan ei kuitenkaan pysty valvomaan, vastaavatko majoitusolosuhteet
Suomessa riittäväksi määriteltyä tasoa.
Tämä johtaisi epäreiluun kilpailutilanteeseen.
– Tälläkin hetkellä on ollut nähtävissä, että rakennusalalla lähetettyjen
työntekijöiden yhdenvertaisessa kohtelussa on jo nyt vakavia ongelmia. Avit
raportoivat vuonna 2019 lähetettyjen
työntekijöiden palkkauksen puutteista
joka toisen tarkastuksen yhteydessä.
Koronaepidemian myötä on myös
ulkomaisen työvoiman majoitusolosuhteiden puutteet ovat tulleet entistä
näkyvämmiksi, Ojanen muistuttaa.
Ojasen mukaan mikäli direktiivi
toteutuisi EU:n määräämässä muodossa, voisi tulla houkutus perustaa yritys
esimerkiksi Romaniaan ja lähettää
sieltä työntekijöitä esimerkiksi Ouluun täysin eri säännöillä kuin vaasalainen yritys, joka lähettää työntekijät
suomalaisilla säännöillä.
– Se merkitsisi rakennusalalla
tasapuolisten toimintaedellytysten
vaarantumista, Ojanen sanoo. ¶

Nollatuntisopimuksiin
rajoituksia
TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖSSÄ

on meneillään lainvalmistelu HE
työsopimuslain 1 luvun 11 §:n ja
13 luvun 7 §:n muuttamisesta eli
nollatuntisopimuksista.
Valmistellussa muutoksessa työnantajan on tarkasteltava
vähintään 12 kuukauden välein
työsopimuksessa sovitun vaihtelevan työaikaehdon toteutumista.
Jos tarkastelujaksolla toteutuneiden työtuntien määrä osoittaa
työsopimuksen mukaisen vähimmäistyöajan olevan liian alhainen,
työnantajan on kuukauden kuluessa tarkastelun suorittamisesta
tarjottava työntekijälle sopimusta
työaikaehdon muuttamisesta vastaamaan tarkastelun tulosta.
Vähimmäistyöaikaehdon uudelleen määrittelyä ei kuitenkaan

ole tarpeen tehdä silloin, kun tarkastelujakson korkeampi työtuntimäärä johtuu poikkeuksellisista
syistä eikä se enää vastaa työnantajan todellista työvoiman tarvetta.
Tarkastelujakso siis nousisi 6
kuukaudesta 12 kuukauteen. Hallitusneuvos Tarja Kröger TEM:stä totesi YLE:n haastattelussa
11.9.2020, että ”Vuoden mittaan
on erilaisia sesonkeja. 12 kuukauden tarkasteluväli ottaa ne nykyistä paremmin huomioon.”
Rakennusalan työntekijän
työsopimus on pitänyt jo vuodesta
2014 laatia siten, että kuluvan ja
seuraavan tilikauden työpäivät ja
työtunnit ovat etukäteen tiedossa. Sopimuksia, joissa työaika on
avoin jollakin vaihteluvälillä, ei
voi käyttää. ¶
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→ Talous

Elina Pylkkänen,
johtaja,
Palkansaajien
tutkimuslaitos

Yllätyyys!

O

TSIKKO kirjoitettuna niin kuin se lausutaan,

kun haluaa yllättää kaverinsa erittäin miellyttävällä tavalla.

YLLÄTYKSET elämässä voivat olla iloisia, mutta myös
ikäviä. Taloudessa yllätykset ovat useammin ikäviä
kuin iloisia – vai olenko turhan pessimisti, kun näen
asiat näin päin? Onhan ylämäkiäkin yhtä paljon kuin
alamäkiä.
TÄNÄ KEVÄÄNÄ nähty hurja bkt-pudotus oli yllätys kaikille, niin ekonomisteille kuin päättäjillekin.
Virusepidemia aiheutti kaikkien aikojen suurimman
tipahduksen yhdellä vuosikvartaalilla. Toisaalta,
niinhän ne laskusuhdanteet ovat aina tulleet vähän
yllätyksenä. Vaikka tiedetään, että suhdannesyklin
(eli aikajakso suhdannehuipulta seuraavalle huipulle)
kesto on vajaat kymmenen vuotta, tulee talouden
sukellus miltei aina yllätyksenä.
LAMASTA ylös pääseminen onkin sitten haastavaa.

Kulloinkin valtakunnan politiikasta vastuussa olevat
päättäjät tekevät kaikkensa, että talous saataisiin kasvuun, koska myös äänestäjien kannatus useimmiten
saadaan sitä kautta nousemaan.

MONESTI lääkkeenä kannattaa käyttää samaa meto-

dia kuin ongelma itse käytti tullessaan, eli yllätystä.
Ennen euro-järjestelmään siirtymistä lamalääkkeen
keksiminen oli helppoa: devalvoitiin markka yli yön
ja yllätettiin markkinat. Eli niin, ettei kukaan voinut
varautua valuutan arvonmuutokseen, jotta vaikutus
olisi mahdollisimman suuri.
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TALOUTTA elvyttävän yllätyksen toteuttaminen yh-

teisvaluuttaan siirtymisen jälkeen on vaikeampaa.
Esim. ALV:n alentaminen lamassa elvyttäisi kulutuskysyntää, mutta kevennys pitäisi toteuttaa niin ikään
yllätyksenä, jotta vaikutus olisi maksimaalinen. Jos
saisimme tietää tänään, että ALV-kantaa lasketaan
ensi vuoden alusta lähtien 5 prosenttiyksiköllä, kysyntä tyssäisi kulutustavaroiden osalta tähän paikkaan.
Tai jos työvoiman liikkuvuuden lisäämiseksi kiinteistöjen ja asunto-osakkeiden varainsiirtovero poistettaisiin, olisivat asuntomarkkinat jäissä koko lain valmistelun ja eduskuntakäsittelyn vaatiman ajan.
TALOUDEN käänteet eivät saisi tulla päättäjille eikä
varsinkaan ekonomisteille yllätyksinä. Maan hallituksella tulee olla pöytälaatikossa aina vaihtoehtoinen suunnitelma siltä varalta, että yllätyksiä tulee.
Ekonomistien on syytä kehittää työkaluja, jotka toimivat ennusmerkkeinä ja joita seuraamalla ainakin
yllätyksiltä vältyttäisiin, vaikka taantumia ei vältetäkään. Luotettavat indikaattorit ovat sellaisia, joiden
on todettu historiassa kulkevan samaan suuntaan
kuin toteutunut talouskehitys.
RAKENNUSALA on hoitanut tällaista indikaattorin

virkaa jo vuosikymmeniä. Kun rakennuslupien määrä
näyttää laskusuuntaa, voidaan alkaa varautua koko
talouden hiipumiseen. Vaikka rakentamisen volyymi
oli hyvässä vauhdissa vielä tänä keväänä, haettujen
rakennuslupien määrä on jyrkässä laskussa. Näyttää
siis huolestuttavalta talouden kannalta. Koska me havaitsemme tämän, emme ainakaan tule yllätetyiksi. Ja
istuva hallitus pitäkööt huolta siitä, että niin ei käy. ¶

Ihan Suomessa.

Nauti Holiday Club jäseneduista!
Rakennusliitto on hankkinut Holiday Clubilta tasokkaita loma-asuntoja jäsentensä käyttöön, liiton kohdevalikoimasta löytyvät seuraavat Holiday Club -kohteet: • Holiday Club Katinkulta • Holiday Club Kuusamon
Tropiikki • Holiday Club Saariselkä • Holiday Club Saimaa • Holiday Club Salla • Holiday Club Turun Caribia
Jäsenten lomanvaraussivut: www.holidayclubresorts.com/fi/yrityspalvelu/
Käyttäjätunnus: Rakennusliitto / Salasana: mukavaloma
Viikkojen 1-22/2021 haku on alkanut 21.9. ja päättyy 19.10.2020. Arvonta hakijoiden kesken suoritetaan
21.10.2020. Arvontapäivänä kaikki osallistuneet saavat ilmoituksen sähköpostitse.
Arvonnoissa vapaaksi jääneet ajankohdat tulevat varattaviksi 28.10.2020 klo 10:00 alkaen.
Jäsenhintaisten lomien haku kannattaa, sillä viikkojen 1-22/2021 lomahaun jälkeen arvotaan hakuun
osallistuneiden kesken 10 kpl kahden vuorokauden hotellipaketteja Holiday Club kylpylähotelleihin!
Muista myös katsoa sivuilta yhä vapaana olevat liiton kohteet tältä vuodelta viikkoon 53/2020 asti ja tiesithän,
että 14 vuorokauden sisällä alkavat liiton lomat vain puoleen hintaan äkkilähtönä! Näille lomille varaukset varausjärjestyksessä.
Jatkuvat edut Holiday Clubille
Holiday Clubin loma-osakkeiden ja hotellivarausten päivän hinnoista 25 % alennus. Minimivaraus hotelli 1 vrk,
huoneistot 2 vrk. Hotelli- ja loma-asuntojen varaukset joko verkkokaupasta www.holidayclub.fi kampanjakoodilla:
Rakennusliitto25 tai puhelimitse Holiday Clubin asiakaspalvelusta puh. 0300 870 900 (ma–pe 8–18, la 10–15).
Holiday Club Villas-asunnoista 50 % alennus jäsenille päivän hinnoista, minimivaraus Villaksissa 2 vrk (etu
voimassa 28.2.2021 asti). Villas-varaukset verkkokaupassa www.holidayclub.fi kampanjakoodilla:
Rakennusliitto50
Katso lisää ja tutustu sivustolla ennakkoon varausohjeisiin, hinnastoon, kohteisiin sekä etuihin!
Lisätiedoissa ja kysymyksissä sinua palvelee:
Holiday Club Yrityspalvelu, puh. 0300 870 903 (ma–pe 9–15)
yrityspalvelu@holidayclub.fi
(puheluiden hinnat 0300-numeroihin: 0,49 €/min + pvm/mpm)

TEKSTI JA KUVAT: JOHANNA HELLSTEN

→ Kulttuuri

Huumoria
syntyy
ikävistäkin
päivistä
Torninosturitarkastaja
Henri Iso-Koivisto tuo iloa
elämään sarjakuvilla ja
stand up -komiikalla.

H

ENRI ISO-KOIVISTO veti ensimmäisen stand

up -keikkansa 10 vuotta sitten armeijassa.
Aliupseerikoulun puolikurssijuhlaan kaivattiin esityksiä ja kaverit potkivat hänet ilmoittautumaan mukaan.
– Esitin keikan ajan sotaveteraania, joka ihmettelee nykyarmeijan menoa. Se oli aika helppo
tilanne, sillä siellä väki sai juoda ekan kerran luvan
kanssa alkoholia palvelusaikana ja itsekin olin
ottanut pari olutta rohkaisuksi. Keikka meni hyvin. Tuolloin Pohjanmaalla ei vielä ollut stand up
-klubeja, mutta Kauhavan lentosotakoululla oli sen
yhden illan ajan, Iso-Koivisto muistelee lämmöllä.
Piirustelusta hän on pitänyt aina. Jo ala-asteella Iso-Koivisto teki ystäviensä kanssa kokonaisen
sarjakuvalehden, ja sitä myytiin ovelta ovelle.
– Huumori helpottaa kohtaamisia ja kommunikaatiota ihmisten välillä, se rikkoo jään. Huumori on tärkeää työmaallakin. Mitä paremmin
ihmiset kommunikoivat keskenään, sen parempaa
myös työturvallisuus on.
Nykyään Iso-Koivisto käy esiintymässä erilaisten pubien stand up -illoissa ja hän on myös
esiintynyt liiton tilaisuudessa pari vuotta sitten.
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Tuolloin torninosturipäivien yleisö pääsi nauttimaan oman alan komiikasta.

Huumoria lähtee
huonoista päivistä
Iso-Koivistolla on päivätyönsä lisäksi sivutoimisena
myös graafisen alan yritys. Rakennusalan sarjakuvat ovat House 6:n työntekijän käsialaa.
– Yhteistyö on sujunut hyvin. Minä keksin jutut ja käsikirjoituksen, graafikko kuvittaa ideani.
Huumoria löytyy normaaleista työpäivistä.
– Kun esimerkiksi mokaa jotain ja oikein suututtaa, vitsailu helpottaa tuskaa. Kiukkukin voi olla arvokas voimavara, jota ei kannata aina haaskata
jäätelöön tai tupakkaan, vaan kanavoida viisaasti
ja tuotteliaasti mahdollisuuksien mukaan. Rakennusalalla pitää löytyä huumorintajua, kun välillä
sataa vettä tai räntää kaatamalla. Pitää näyttää,
että minua eivät sääolosuhteet hallitse. Kuljen pyörälläkin, satoi tai paistoi.
Vitsit sekä sarjakuviin että stand upiin syntyvät Iso-Koiviston rakkaudesta pyöritellä sanoja,
mutta myös ongelmista.

→ Kulttuuri

"Tarkastajan työssä ei saa olla puurokoura, vellihousu eikä puusilmä."
– Ideoiden keksimisessä on paliolti kyse siitä,
että keksii ja tajuaa ongelman. Eli puoli voittoa on
kun keksii ensi hyvän työstettävän epäkohdan.

Huipulla
Iso-Kovisto on työskennellyt Raanapojat Oy:n palveluksessa vuodesta 2016.
– Nostoala on – kirjaimellisesti – huippuhommaa. Tarkastajan työssä ei saa olla puurokoura,
vellihousu eikä puusilmä, Iso-Koivisto toteaa.
Hänen työnsä on torninosturien tarkastaminen. Siinä yksi tärkeimmistä työvälineistä on
nykyään älypuhelin.
– Otan mahdollisista vioista kuvan kännykällä.
Kuvien lisäksi käytän videoita. Jos jostain nosturin
osasta kuuluu kummallista ääntä, on paljon informatiivisempaa ottaa siitä äänellinen video, kuin yrittää
kuvata sanoin, miltä ääni kuulostaa. Työssäni huomaa hyvin, miten yksi kuva vastaa tuhatta sanaa.
Iso-Koviston mukaan nosturit ovat lahjomattomia.
– Koneet tekevät sitä, mitä ihmiset ovat ne
laittaneet tekemään. Ongelmia tulee silloin, kun
työntekijä ei kehtaa myöntää rajallisuuttaan tai
mokanneensa jotain. Kun joltain esimerkiksi jää
merkkaamatta koneen päiväkirjaan, että siinä on
jotain vialla siksi, että ei uskalla myöntää mokanneensa. Häpeästä pitää päästä pois.
Iso-Koivisto työskentele nyt pääkaupunkiseudulla, muun muassa Kalasataman nosturien parissa. Työmatkat hän taittaa usein polkupyörällä.
– Meillä on firmassa työautoja, mutta nyt niitä
ei juuri käytetä tarkastustöissä. Lähes kaikki liikkuvat polkupyörällä ja julkisilla rinkat selässä. Se
on paljon kätevämpää.
Mistä mies haaveilee tulevaisuudessa?

– Suurin haaveeni on maailman ja olojemme
parantaminen. Olen kiinnostunut tuoteinnovaatiosta ja olen myös opiskellut sitä. Rakennusalalla
olisi vaikka miten paljon parannettavaa. Käytetään
tekniikkaa 1970-luvulta. Esimerkiksi radiopuhelimet, joiden kanava vaihtuu vielä tänäkin päivänä
joltakin vahingossa vääräksi, kun nuppia on pyöräytetty epähuomiossa. Pyrin töissäkin parantamaan meidän työolojamme kaiken aikaa. ¶
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TEKSTI: JUKKA NISSINEN

→ Historia

Jänisjärveltä Voronetsiin

JYRKI KOULUMIES: ITÄRAKENTAJAT –

TYÖMAILLA NEUVOSTOLIITOSSA (SKS)

S

UOMALAISEN Kirjallisuuden Seura, SKS, julkaisi osuvasti 3. syyskuuta suomalaisista rakentajista
Neuvostoliitossa kertovan teoksen.
Samalle päivälle osui rakennusviennin
tärkeimmän puuhamiehen presidentti
Urho Kekkosen syntymän 120-vuotispäivä.
Itärakentajat-kirja perustuu Rakennusliiton ja Rakennusteollisuus RT:n
yhdessä vuonna 2017 käynnistämään
ja SKS:n toteuttamaan itärakentajien muistitiedon keräykseen. Tämän
lisäksi Rakennusliiton entinen Kymen
aluepäällikkö Kari Lapatto jäljitti kirjan kirjoittajalle Jyrki Koulumiehelle
reilut 30 rakennusviennin veteraania
haastatteluja varten.
– Haastateltavia on Kaakkois- ja
Itä-Suomesta, mutta erityisen paljon
heitä on Kainuusta, Lapatto kertoo.
Koulumies ja Lapatto tekivät haastattelut yhdessä. Lapatto keskittyi ammatillisen puolen kysymyksiin, jotka
Koulumies tallensi omien kysymystensä ohessa kirjan materiaaliksi. Lapatolla itsellään on myös itärakentajatausta
Svetogorskin työmaalta. Ensimmäinen
ulkomailla tehty työpäivä on jäänyt
hyvin mieleen. Tammikuisena pakkaspäivänä vuonna 1976 Lapatto matkusti ensimmäistä kertaa eläessään
Neuvostoliittoon.
38

– Ensimmäisenä työpäivänä vähän pelottikin ja ajattelin, etten enää
ikinä mene sinne takaisin.
Lapatto on kiertänyt esittelemässä
teosta ammattiosastojen kokouksessa.
– Olen seuraavaksi lähdössä tapaamaan kainuulaisia rakentajia. Lupasin
haastteluihin osallistuneille, että käyn
jakamassa jokaiselle kirjalämpimäiset.
Kostamuksen rakennusprojektin
vaikutukset olivat melkoiset Kainuun
talouteen ja työllisyyteen.
– Kun Kostamusta rakennettiin,
Kuhmoon tehtiin 100 omakotitaloa
vuodessa. Nyt rakennustahti on 2 taloa vuodessa, Lapatto vertaa.
Kainuulaisia oli helppo löytää
haastatteluihin.
– Haastattelutilaisuuteen piti
esimerkiksi Kuhmossa tulla 3 ihmistä,
mutta paikalle saapui 8 haastateltavaa,
Lapatto sanoo.
– Kuhmolainen-lehden toimittaja
Antero Komulainen kyseli jo, onko
kirjalle tulossa jatko-osaa. Niin monta
tarinaa on kuulemma jäänyt kertomatta.

Itärakentaminen alkoi
jo 1940-luvulla
Itärakentajat-teos on merkittävä osa
rakentajien lähihistoriaa. Muistitiedon
keruu tapahtui viime hetkillä, sillä moni rakentajaveteraani ehti kirkkomultiin ennen tiedonkeruukampanjaa.
– Suuri joukko rakentajia kävi
Neuvostoliitossa töissä. Täällä Kaakkois-Suomessa erikoisuutena oli se,
että ylitimme päivittäin rajan Svetogorskin työmaan takia.
On hyvin harvinaista, että työnantajat ja työntekijät tekevät yhteisen
historiateoksen. Lapatto kiittää erityisesti RT:n entistä Kaakkois-Suomen
aluepäällikköä Raimo Hovia erinomaisesta yhteistyöstä kirjahankkeen osalta.
– Meillä oli heti yhteinen näkemys
siitä, mitä kirjassa pitää olla. Pääsimme vaikuttamaan kirjan tekoon
kustannustoimittajan kautta, Lapatto
toteaa.

Itärakentamisella oli pitkä historia. Se alkoi vuonna 1940-luvun
lopulla Lapissa Jäniskosken voimalan rakennustyömaalta ja jatkui aina
1990-luvun alkuun asti. Projektivientisopimusten arvo oli nykyrahaksi
muutettuna 7–9 miljardia euroa.
Täsmällistä arviota Neuvostoliitossa työskennelleiden rakentajien määrästä ei ole saatavilla. Erään
arvion mukaan rakennusviennin koko
olisi yli 400 000 henkilötyövuotta.
Pelkästään Svetogorskissa työskenteli
yhteensä 10 000 työntekijää vuosina
1972–1988. ¶

Kostamuksen työmaan pääluottamusmies Oiva Suutari Kostamuksen ykkösvaiheen kerrostalotyömaalla.

Rakennusliitto ry:n jäsenvakuutus
Tuoteseloste 1.7.2020 alkaen
Vapaa-ajan tapaturmavakuutus
Vakuutetut

Tapaturman aiheuttama pysyvä haitta

Vakuutettuina ovat työelämän käytettävissä olevat liiton jäsenet. Aktiivien lisävakuutuksessa vakuutettuina ovat ammattiosastojen puheenjohtajat, varapuheenjohtajat, taloudenhoitajat, sihteerit ja tiedottajat, liiton luottamushenkilöt,
yhteysmiehet ja liittoon kuuluvat työsuojeluvaltuutetut sekä
edellä mainittujen varahenkilöt.
Vakuutus on voimassa siihen päivään saakka, jolloin jäsen jää
pysyvälle eläkkeelle tai lakkaa kuulumasta aktiivien lisävakuutuksessa vakuutettujen piiriin.
Vakuutettuina ovat yllämainitut henkilöt, joilla on vakinainen
asunto Suomessa ja jotka pääasiallisesti oleskelevat täällä.
Tämä tarkoittaa, että jäsenellä on vakituinen osoite Suomessa
ja että hän oleskelee yli puolet vuodesta Suomessa.
Vakuutusturva on sidottu liiton jäsenyyteen. Jos jäsen eroaa tai
erotetaan liitosta, vakuutusturva päättyy välittömästi.

Tapaturman aiheuttamalla pysyvällä haitalla tarkoitetaan lääketieteellisesti arvioitua yleistä haittaa, joka vammasta aiheutuu vakuutetulle. Haitan suuruus määritellään valtioneuvoston
antaman haittaluokituksen mukaan. Haittaa määriteltäessä
huomioidaan vamman laatu, mutta ei esimerkiksi vakuutetun
ammattia tai harrastuksia. Haitan tulee ilmetä kolmen vuoden
sisällä tapaturman sattumisesta.
Täydestä haitasta maksetaan sovittu haittakorvaus ja osittaisesta haitasta haittaa vastaava osa haittakorvauksesta. Pysyvän
haitan korvaus maksetaan, kun haitta on muodostunut pysyväksi, kuitenkin aikaisintaan vuoden kuluttua tapaturmasta.

Voimassaolo
Vakuutus on voimassa vapaa-aikana Suomessa. Henkilöillä, joilla ei ole työsuhdetta ja jotka eivät ansiotarkoituksessa harjoita
yritystoimintaa, vakuutus on voimassa kokopäiväisesti.
Vakuutus ei ole voimassa kilpaurheilussa tai sen harjoittelussa,
eikä ehdoissa erikseen poisrajatuissa urheilulajeissa tai harrastuksissa.
Tapaturma
Tapaturma on äkillinen ja ulkoinen tapahtuma, josta aiheutuu
ruumiinvamma vakuutetun sitä tahtomatta. Tapaturmana pidetään myös hukkumista, kaasumyrkytystä, lämpöhalvausta,
auringonpistosta, paleltumista sekä huomattavasta paineen
vaihtelusta syntynyttä vammaa, ellei vakuutettu ole itse näitä
aiheuttanut. Myös äkillisen liikkeen tai voimanponnistuksen
aiheuttama lihaksen tai jänteen venähdysvamma katsotaan
tapaturmaksi, ellei sen syynä ole vakuutetun sairaus tai ruumiinvika. Lisäksi edellytetään, että lääkärinhoito on aloitettu 14
vuorokauden kuluessa vammautumisesta.
Jos tapaturmana korvattavasta vammasta riippumattomat
seikat, kuten esimerkiksi olemassa oleva sairaus, ovat vaikuttaneet vamman syntyyn tai sen paranemisen pitkittymiseen,
maksetaan vakuutuksesta korvauksia vain siltä osin, kuin hoidon tai haitan katsotaan lääketieteellisin perustein aiheutuvan
tapaturmana korvattavasta vammasta. Esimerkiksi tapaturmavamman taustalla saattaa olla iän mukanaan tuomia kulumia ja
rappeutumia, joita ei katsota tapaturman seurauksiksi.
Tapaturman hoitokulut
Tapaturman hoitokuluja korvataan tapaturmaa kohti enintään
vahinkohetkellä voimassa olleeseen vakuutusmäärään asti. Aktiivien lisävakuutuksen piiriin kuuluvilla vakuutetuilla on erisuuruinen hoitokulujen vakuutusmäärä kuin muilla vakuutuksessa
vakuutetuilla. Vakuutuksessa ei ole omavastuuta. Vakuutuksen
päättymisen jälkeen hoitokuluja korvataan enintään yhden
vuoden ajalta.
Täydellinen luettelo korvattavista ja korvauksen ulkopuolelle
jäävistä hoitokuluista on vakuutusehdoissa.

Tapaturmainen kuolema
Vakuutetun tapaturmaisesta kuolemasta maksetaan sovittu vakuutusmäärä. Edunsaajana ovat aina omaiset. Omaisilla tarkoitetaan vakuutetun puolisoa ja perintökaaren mukaisia perillisiä. Puoliso on henkilö, jonka kanssa vakuutettu oli kuollessaan
avioliitossa tai rekisteröidyssä parisuhteessa. Avopuolisoa ei
katsota edunsaajamääräyksen mukaiseksi puolisoksi.
LISÄTIETOJA
Jäsenvakuutuksen tarkempi sisältö ja vakuutuksessa olevat rajoitukset ovat vakuutusehdoissa. Ne löytyvät Rakennusliitolle
räätälöidyiltä Turvan palvelusivuilta turva.fi/rakennusliitto.
Vakuutusehdot saa myös Turvan toimipaikoista tai pyytämällä
palvelunumerosta 01019 5110.
Rakennusliitto on ottanut jäsenilleen myös Järjestövakuutuksen järjestötehtäviin. Lisätietoa tästä vakuutuksesta Turvan
palvelusivuilla turva.fi/rakennusliitto

Lataa TaskuTurvamobiilisovellus.
Tutustu
turva.fi/taskuturva

Keskinäinen Vakuutusyhtiö Turva
asiakaspalvelu@turva.fi
Palvelunumero 01019 5110
Korvauspalvelu 01019 5108

TEKSTI JA KUVA: SINI SAARITSA

→ Kulttuuri

Kuolleiden kortteleissa ja kapakoissa
Hautausmaan kävelykierros
kertoo tarinoita legendoista
ja tuntemattomista ihmiskohtaloista.

”L

ÄHDETÄÄN kävelemään”, Kai

Sadinmaa sanoo, kääntyy
ja astelee kohti Malmin hautausmaan jyhkeiden lehmusten reunustamaa käytävää. Parikymmenpäinen
joukko seuraa perässä.
Tietokirjailija ja pappi Sadinmaa vietti
pari vuotta sitten kesän helsinkiläisen hautausmaan pappina. Päivittäinen
vaeltelu kalmistossa sai hänet innostumaan: hän halusi tutkia, keitä multiin oikeastaan on laskettu ja millaisia ovat
heidän tarinansa. Syntyi vuosi sitten julkaistu Kuolleiden kirja ja sen pohjalta
hautausmaakävelyt, joita Sadinmaa on
vetänyt viime syksystä lähtien.
Nyt hän kurvaa määrätietoisesti sivukäytävälle ja pysähtyy lopulta jäkälöityneen hautapaaden eteen. Sammaloi40

tunutta nimeä on vaikea erottaa, mutta
Sadinmaa on rapsutellut sitä kauan ja
tietää, että siinä lepää 2.8.1906 kuollut
K.W. Lampi, punakaartilainen.
Ihmettelin tätä, koska minä liitin punakaartilaiset sisällissotaan. Mutta punakaarti perustettiin kahdesti, ensimmäisen kerran yleislakon jälkeen
vuonna 1905.
Viaporin kapinaan liittyvä taistelu
punakaartilaisten ja ylioppilaiden suojeluskaartilaisten välillä käytiin Hakaniemessä. Sadinmaa selvitti, että sen jäljiltä kuolleita punakaartilaisia oli kaksi:
työmiehet Filppu Kihlström ja Juho Jokinen.
K.W. Lampi jäi mysteeriksi, kunnes
Facebookissa yksi tuttu oli löytänyt
vanhan lehtileikkeen, jossa mainittiin
myös K.W. Lampi.
Työmies-lehden arkistojutusta selvisi myös, että punakaartilaisten maahanpanijaisissa ei laulettu virsiä.
Laulettiin kansainvälinen.
Kerran Olavi Virran haudalla seisos-

kellessaan, Sadinmaan mieleen juolahti,
että Matti Pellonpään hauta on lähellä,
korttelissa 89.
Yhtäkkiä tiesin, että sinne on täsmälleen sata askelta Virran haudalta.
Sadinmaa lähtee harppomaan kujan
ja nurmikon yli, ja sata askelta myöhemmin hän on epäsäännöllisen muotoisen
kivenmurikan luona. Aki Kaurismäen
elokuvien jäljittelemätön näyttelijä kuoli
44-vuotiaana, 13.7.1995.
– Jos tänne eksyy Pellonpään kuolinpäivänä tai syntymäpäivänä 28. maaliskuuta, saattaa saada kossuryypyn, Sadinmaa sanoo ja ympärillä seisoskelevia
naurattaa.
Mutta pappi kyykistyy ja kaivaa muistolaatan alta pari sameaa ja sään syömää viinapulloa. Tyhjiä ovat. Ohjaaja Kaurismäki on seissyt tässä 25 vuotta sitten,
ystävänsä avonaisen haudan äärellä.
Kaurismäki lausui siinä mielessään
Pellonpäälle jäähyväissanat. Kuulemma
ne olivat ”Pidä baari auki, perässä tullaan.”

→ Kulttuuri

Kuningas alkoholin hallitsemien suomalaistaiteilijoiden leposijoilta kierros
jatkuu vielä kortteliin numero 91. Ilta-aurinko paistaa matalalta ja sokaisee. Nurmiaukean pinnassa erottuu syvälle painuneiden kivien reunustamia ruutuja,
mutta harmaiden pienten laattojen hai-

puneita kirjaimia voi vain yrittää sormellaan seurata.
– Tämä on köyhien lasten kortteli,
Sadinmaa toteaa.
1920- ja 30-luvuilla kuolleita lapsia
haudattiin ilmaisiin kertahautoihin, jotka
aina 20 vuoden kuluttua otettiin uuteen

käyttöön. Mutta tämän korttelin haudat
päätettiin pelastaa. Niiden annetaan vajota maahan. Sitä Sadinmaa pitää lohdullisena.
Puiden juuret ottavat kaikki vainajat
vastaan. ¶

Herkkua vinyyliharrastajille

lan Kunnailla, josta tällä kokoelmalla on vuoden 1986 versio.
Kappaleessa on ehkä parhaiten taltioituna se energia,
vimma ja positiivinen hulluus,
mikä yhtyeellä oli parhaimmillaan livenä. On mulla unelman
aloitus on yhä yksi maailman
nerokkaimmista ja Säkenöivä
voima pakottaa edelleen hyppimään ja pomppimaan. Sielun Veljet olikin malliesimerkki
oikeasta rockyhtyeestä. Melodiaa, sanoja ja esitystapaa

ei voi erottaa toisistaan. Vain
heidän tapansa on se ainoa oikea. Esimerkiksi Rakkaudesta
olisi paljon tylsempi ja mitäänsanomattomampi ilman Jouko
Hohkon voimakasta bassottelua. Osaa levyn kappaleista
ei ole koskaan julkaistu vinyylinä, joten siinäkin on hyvä syy
hankkia tämä levy. Jos olisin
saanut vaikuttaa levyn kokoamiseen, olisin jättänyt Laatikoita kappaleen pois, ja laittanut tilalle Pohjois-Amerikan,
joka ilmestyi aikoinaan Rakkaudesta singlen b-puolella.
Laila Kinnusen Iskelmiä
vuosien varrelta vie meidät
vielä kauemmas, 60-luvulle
asti. Kinnusen ääni kuulostaa raikkaalta, tunteita tihkuvalta, ja hän eläytyy teks-

teihin niin kuin ne olisivat
hänen omiaan. Ennen sai iskelmissäkin olla huumoria.
Pikku, pikku bikineissä on esimerkiksi sellainen ralli, joka
saa välittömästi hyvälle tuulelle. Lailan vilpitön ääni, kömpelö miesääni, sekä Jaakko
Salon osuva sovitus saavat
Sauvo Puhtilan tekstistä vieläkin hauskemman. Kivan viikonloppufiiliksen saa päälle
myös Lauantai, jonka Laila tulkitsee yhdessä siskonsa Ritvan kanssa. Jaakko Salon sovitus kruunaa tämänkin rallin.
Kuinka piristävää onkaan
kuulla pitkästä aikaa oikein
kunnon urkusooloa! Näiden
iskelmien viehätysvoima ei
ole vähentynyt pätkääkään.

sestä. Erakko-Eemeli (1877–1945)
eleli Länsi-Lapissa.
Milla Peltosen
mukavasti soljuvassa kirjassa lähdetään liikkeelle Lapin kultaerakoista.
Heikkinen ei tosin ollut maallisen
mammonan perässä vaan yhteydessä Jumalaan.
Erakkojen muotokuviin
mahtuu kulutusyhteiskunnan
kriitikoita, oravanpyöriin ja
kaupunkien ihmispaljouteen

väsyneitä, elämäntaiteilijoita
ja -kirjailijoita, voimiensa tai
tiensä etsijöitä, myös velvoitteitaan karanneita. Täyserakkojen lisäksi tutustutaan
määrä- ja osa-aikaisiin erillään eläjiin.
Peltosen esittelemät etelän ja pohjoisen korpieläjät
ovat paikoin jopa riemastuttavia tarinan iskijöitä. Toiset vannottivat eksyneitä olemaan
paljastamatta mökkiä. Lähinnä
erakkoja yhdistää muiden ja
yhteiskunnan odotuksista vapautuminen, arvioi omavaraistilallinen Rami Hiltunen.

”Outo rakastaa kaikkea elämää. - - Outo ei välttämättä ole yhteiskuntakelpoinen, mutta hän on varsin
kosmoskelpoinen”, tiivisti
Mustavuoren erakko Itäväylän tuntumassa.
Voimallisimmin samaistuin
Mörkökorven Marketta Horniin, jolla on ekoyhteisökokemustakin. Maailmanpolitiikan
tohtori, ekomummo kirjoittaa
lehtiin ja nettisivuilleen sekä
reissaa seminaareihin. Hänelle kuluttamattomuus ja rahajärjestelmästä osin erillään
olo ovat myös protestia.

SIELUN VELJET:

AINA NÄLKÄ &
LAILA KINNUNEN :
ISKELMIÄ VUOSIEN
VARRELTA
(Lipposen levy
ja kasetti)
ON PALJON ihmisiä, jotka ha-

luavat kuunnella musiikin ihan
oikealta levyltä, ja onneksi
nykyään julkaistaan myös
kokoelmia menneiltä ajoilta.
Näistä Sielun Veljien kokoelma Aina Nälkä on nyt saatavana Lipposen Levy ja Kasetti -yhtiöltä ensimmäistä
kertaa vinyylinä.
Näin monen vuoden jälkeen oikeastaan hämmästyy,
miten hyvä kappale on esimerkiksi Sielun Veljien Karja-

Ne epätavalliset
tarinat
MILLA PELTONEN:

ERAKOT.
OMINTAKEISTEN
SUOMALAISTEN
ELÄMÄNTARINOITA.
Into Kustannus 2020
”HÄN ON epäilemättä tyy-

tyväisin ihmisen, mitä koskaan olen tavannut”, Martti
Tyrkkö toteaa Eemil Heikki-

JYRI VASAMAA

INARI JUNTUMAA
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→ Kolumni

Anne Rohkee

Onko eineslihiksistä
mihinkään?
Vastuu, mitä se on?
SE ON SITÄ , kun alakoulussa muistat pitää penaalin

mukana repussa ja siellä olevan hb-lyijärin aina terässä. Se on myös sitä, kun teininä otat viikonlopun
humpalle kumin takataskuun, kaiken varalta.

AJAN SAATOSSA vastuunotto sen kun kasvaa, ja sitä

kutsutaan usein aikuistumiseksi. Joskus vastuuta
kasaantuu liian nopeasti, tai enemmän kuin itse pystyy ottamaan vastaan. Työelämässä se näkyy keskittymiskyvyttömyytenä, sinkoiluna ja hutiloimisena.

MUISTAN hyvin ensimmäiset työmaat, joilla olin
maalarinokkana. Olihan se pelottavaa ja jännää, se
oli sitä rehellistä sinkoilua, vaikka tekemisen kautta
parhaiten oppii. Siitä kuitenkin selvittiin ilman
suurempia kömmähdyksiä. Tärkeimpänä koin sen
tsempin ja avun, mitä silloin ympäriltä sai.
KUNNIANHIMO lisääntyy rivakasti hyvien onnis-

tumisten ja ensiarvoisen tärkeän luottamuksen
myötä. Kunnianhimo kasvattaa myös halua kehittää
itseään. Vastuunotto vaatii usein koulutuspohjaa
ja asioihin perehtymistä. Tai vähintäänkin hyvää
itsetuntoa.

JAETTU vastuu on kuitenkin mielestäni toimivin
työmailla. Asioita on helppo delegoida raksalla esimerkiksi muiden duunareiden kesken. Luotettava
ja tuttu porukka tekee vankkumatonta yhteistyötä
eikä ole ollenkaan tavatonta jakaa työn vastuuta
useamman innokkaan duunarin kanssa.
OLEN useampaankin kertaan nähnyt työmailla

työpareja tai yhteisöjä, jotka melkein sanattomasti
kykenevät toimimaan keskenään ja lopputulos on
priimaa. Se se vasta on suklaata silmille. ¶
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Moni meistä rakastaa kunnon lihapiirakkaa:
lämmintä, tuoretta, tuoksuvaa ja juuri sopivan rasvaista. Kovin terveellistähän lihis ei
ole, mutta jos työmaalla hiukoo huolella, lihapiirakka avittaa pahimman yli. Maku tietysti olisi parhaimmillaan vastaleivottuna,
mutta aika usein on turvauduttava valmistavaraan. Nappasin testiin kolme lähikaupoistani löytyvää lihistä.
VAIKKA lihis tavataan nauttia
mausteiden ja höysteiden – ketsupin, sinapin, raa’an sipulin
ja kurkkupikkelsin tai suolakurkun – kera, makuvertailua varten nautin lihapiirakat
ilman niitä. Hyvän lihiksen
nimittäin pitää maistua joltain jo
TEKSTI JA KUVAT:
sellaisenaan.
SANNA PÖYRY
Testasin myös kaikki piirakat
sekä kylminä että lämmitettyinä. Koska mikrossa
lihapiirakoista tulee saman tien tulikuumia, kuoren
rasvan maku helposti korostuu ikävällä tavalla. Siksi
aina kun vain on mahdollista, lämmitän market-lihikset uunissa. Kiireen keskellä lihapiirakka tulee tosin
usein hotkaistua sellaisenaan, lämmittämättä.

Yksi grahamversio,
kaksi klassikkoa
Saarioisen Graham-lihapiirakka mainostaa olevansa
”muheva ja makoisa”. Jälkimmäistä se onkin, mutta
muhevaksi en kutsuisi. Pikemminkin graham-lihiksen
kanssa hampaat joutuvat hommiin: tässä lihiksessä on
reippaasti purupintaa!
Grahamkuori narskuu kivasti hampaissa, eikä
kuoresta jää näppeihin rasvan tuntua. Suutuntumaltaan miltei ryynimäisessä pikkulihiksessä on vertailun

→ Rakentajan eväät

lihiksistä eniten lihaa suhteessa kuoreen, joskin jauheliha voisi olla mehevämpää. Graham-lihapiirakka on
myös testikolmikon ainut, joka tuoksuu – ja hyvälle.
Suolaus sen sijaan on niin maltillinen, että sitä voi lisätä halutessaan. Itse maustaisin tämän tujulla dijonsinapilla tai Turun Väkevällä Sinapilla.
HoviRuoka Lihapiirakan pakkauksessa lukee
”rypsiöljyssä rapeaksi paistettu”. Ensi puraisulla rapeus
on kuitenkin tiessään: lihis ei maistu oikein miltään,
suuhun jää lähinnä rasvan maku ja jauhomainen yleisfiilis. Miinusta tulee myös vaimeasta tuoksusta.

Sisuskaan ei säväytä: lihaa on kuoreen nähden
selvästi vähemmän kuin grahampiirakassa, ja jauhelihaseoksessa on omaan makuun turhan paljon riisiä.
Johtuneeko sitten riisin määrästä, että tämä lihis on
melkoisen kuiva? Neutraali, ei sinänsä pahanmakuinen, mutta lattea kokonaisuus, joka tarvitsee aimo
annoksen mausteita ja täytteitä.
Kolmikon kookkain pussi on Koskikylän Lihapiirakka, jossa on peräti 8 lihapiirakkaa. Mainoslauseita
tai omakehuja kääreestä ei löydy. Näppituntuma on
melko nahkea. Sisuksen liha-riisiseos sen sijaan on mehevämpi, maukkaampi ja ilmavampi kuin HoviRuoan
lihiksessä. Kokonaisuutta nostaa myös onnistunut
suolaus.
Koskikylän Lihapiirakka ei ole hassumpi esitys,
vaan varmasti monen makuun taipuva hyvä peruslihis,
josta tulee mieleen lapsuuden hiihtoreissut. On tyystin
makuasia, pitääkö enemmän tästä vai grahampiirakasta. Omaksi suosikiksi nousee graham, koska pienestä
koostaan huolimatta siinä on eniten ”syötävä”. ¶

→ 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

Lomautus ja vuosiloman pitäminen
Olen lomautettu työsuhteestani ja
sain kassalta kirjeen, jossa pyydettiin
selvitystä vuosilomien pitämisestä.
Täytyykö minun pitää vuosilomani vai
saanko kassalta päivärahaa?
Vuosilomalain mukaan vuosilomaa kertyy lomanmääräytymisvuodelta eli 1.4.-31.3. väliseltä ajalta
työssäolon mukaan. Se osa vuosilomasta, joka on
ns. kesälomaa, täytyy pitää lomakaudella eli ajalla 2.5.-30.9. Useimmiten tämä aika on 24 päivää eli
neljä viikkoa, jos lomaa on kertynyt kaikilta työssäolokuukausilta. Jos lomapäiviä on kertynyt enemmän kuin 24 päivää, loppuosa lomasta annetaan lomakauden ulkopuolella ns. talvilomana.
Jos kesälomaa ei ole pidetty lomakaudella eikä
vuosiloman siirrosta ole tehty kirjallista sopimusta
työnantajan kanssa, kassa joutuu antamaan päivärahasta hylkypäätöksen 1.10. jälkeiselle hakemukselle. Hakemus hylätään yhtä monelta päivältä kuin
pitämätöntä kesälomaa on kertynyt. Puhutaan lomalle laitosta. Et voi siis saada sekä kesäloman
palkkaa rahana että kassalta työttömyysetuutta,
kun sinulla on oikeus ansaittuun vuosilomaan. Pelkkä oikeus lomaan siis riittää.
Kannattaa muistaa myös, että pidetyn vuosiloman ajalta kertyy uutta työssäoloehtoa, mutta lomalle laiton ajalta työssäoloehtoa ei kerry.

Entäpä osa-aikainen työ ja vuosiloma?
Miten päivärahan saamisen kanssa käy,
jos olen vuosilomalla osa-aikatyöstäni
ja saan vain osa-aikaisen palkan?
Tilanteessa, jossa päivärahan saajan vuosiloma on
kertynyt osa-aikaisesta työstä, voi olla oikeus soviteltuun työttömyyspäivärahaan myös vuosiloman ajalta. Osa-aikaisessa työsuhteessa palkkatulo huomioidaan sillä päivärahan hakujaksolla, jonka
aikana osa-aikatyön palkka on maksettu. Työtunnit
huomioidaan myös palkan maksupäivän mukaan.
Jos huomioitava työaika ei ylitä 80 % täydestä työajasta, soviteltavaa päivärahaa voidaan maksaa.
Sovitellun päivärahan määrä riippuu päivärahan
perusteena olevan palkan suuruudesta ja maksetusta osa-aikatyön palkasta. ¶

Jos kesälomaa ei ole pidetty
lomakaudella eikä vuosiloman
siirrosta ole tehty kirjallista
sopimusta työnantajan kanssa,
kassa joutuu antamaan
päivärahasta hylkypäätöksen
1.10. jälkeiselle hakemukselle.
45

TEKSTI JA KUVA JUKKA NISSINEN

→ Liitossa

Rakentajahaukkujen voitto matkasi Mikkeliin
Rakentajahaukkujen
voittaja Metusalems Nitro
suostui lopettamaan
vasta 8 tuntia kisojen
päättymisen jälkeen.

T

ÄMÄN SYKSYN Rakentajahaukkujen yleinen tulostaso oli kehnoin
kautta aikojen. Vaikka voittaja
jämtlanninpystykorva Metusalems
Nitro sai kasaan hyvän tuloksen 90,5
pistettä. Kakkossija irtosi Kauno
Peltosen omistamalle Kuurnaspotin
Caapolle 52 pisteellä.
– Tulostaso jäi heikoksi, mutta
koiranomistajille lohdutukseksi voin
kertoa, että tilanne on ollut samanlainen ympäri Suomea, hirvikokeen
ylituomari Jyrki Piispa totesi.
Rakentajahaukut järjestettiin tällä
kertaa Haminassa Kannusjärven ja Kitulan metsästysyhdistyksen maastoissa.
Tapahtumaan osallistui normaalia vähemmän koiria. Pohjan lohkolta ei ollut
edustusta lainkaan. Keli oli hirvikokeen
kannalta kohtuullinen ja hirviäkin oli
alueella, mutta siitä huolimatta koirat
eivät päässeet kunnolla hirvien jäljille.
Nitron omistaja Heikki Arpiainen
epäili, että koirat saattoivat olla vielä
kesäterässä.
– Hirvet juoksivat karkuun eivätkä
antaneet haukkua. Metsissä oli kyllä
hirviä, Arpiainen summasi.
Nitrolle ja Arpiaiselle Rakentajahaukut on tuttu tapahtuma, sillä he
ovat osallistuneet kisoihin jo 3 kertaa.
Toissa vuonna Kajaanissa ykkössija jäi
vain puolen pisteen päähän. Kaiken
kaikkiaan Nitro on osallistunut 21 kertaa hirvikokeisiin, joista 18 kerralla on
tullut ykköstulos.
– Nitro on varmatoiminen koira
metsässä, mutta sillä on yksi ongelma:
tottelemattomuus. Kun haukku alkaa,
se ei enää kuule isäntäänsä.
Tämä huomattiin Haminassakin,
sillä Nitro tuli pois hirvihaukusta vas46

Rakentajahaukut 2020, tulokset
1. Metusalems Nitro
om. Heikki Arpiainen,
Mikkeli
2. Kuurnaspotin Caapo
om. Kauno Peltonen,
Hamina
3. Käskyttäjän Ninja
om. Jouko & Jesse
Lampinen, Mikkeli
4. Touhu Tanen Nestori
om. Ville Salmela,
Kauhajoki

90,50

52,00

38,00

36,50

5. Teilojan Rekku
om. Hilma Gren &
Tenho Kontula, Luumäki
6. Jämäkän Jobi
om. Jorma Kiviniemi,
Alavus
7. Kantolanrinteen Sakke
om. Pasi Kallinen, Liperi
8. Suoniityn Jakke
om. Pekka Virsu, Loviisa
9. Moposarven Laku
om. Veijo Koski, Kurikka

12,50

12,50

12,50
11,00
9,50

ta kello 23 tietämissä. Saalista 5-vuotias
koira hakee hyvin ja Nitron työskentelyn ansiosta joka syksy ammutaan
useita hirviä. Tälle vuodelle Arpiaisen
metsästysseuralla on 10 hirvilupaa.
Arpiainen on voittanut jo kerran
aikaisemmin Rakentajahaukut Herkko-koiran kanssa.
Maalta kotoisin olevalle Arpiaiselle
metsästys tuli harrastukseksi luonnostaan.
– Muutin maalta kaupunkiin
ja metsästyskaverillani oli ajokoira.
Hommasin itselleni ajokoiran vuonna
1984. Sen jälkeen liityin hirviporukkaan, mistä sain kimmokkeen hankkia
hirvikoiran.
Nitro-jämptin lisäksi Arpiaisella
on koiratarhassa myös harmaa norjanhirvikoira ja 2 ajokoiraa.

Oma kisaviiri
Rakentajahaukuille
Rakentajahaukut saivat 16-vuotisen
historiansa kunniaksi ensimmäisen kisaviirin, jonka kävi vetämässä salkoon
Rakennusliiton pohjoisen palvelualueen
päällikkö Marko Niskanen. Niskanen
oli paikalla vanhasta muistista, sillä 4
vuotta sitten Rakentajahaukut järjestettiin myös Markkulan leirikeskuksessa.
Tätä nykyä Hamina kuuluu Rakennusliiton eteläiseen palvelualueeseen.¶

Metusalems Nitro ja Heikki Arpiainen esittäytymässä Rakentajahaukkujen avajaisissa.
Taustalla Kannusjärven ja Kitulan metsästysyhdistyksen kunniapuheenjohtaja ja Rakentajahaukkujen maastotuomari Hannu Toikka.

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
syyskokoukset
Lokakuun 15. ja joulukuun 15. päivän välisenä aikana
pidettävässä syyskokouksessa:
a) päätetään niistä perusteista, joiden mukaan
osaston toimihenkilöiden kulut korvataan;
b) päätetään toimintasuunnitelmasta ja
talousarviosta seuraavalle vuodelle;
c) valitaan toiminnantarkastaja ja hänelle varahenkilö;
d) valitaan puheenjohtaja ja hallituksen varsinaiset
jäsenet henkilökohtaisine varajäsenineen;
e) valitaan edustajat henkilökohtaisine
varaedustajineen aluejärjestön edustajakokoukseen;
f) valitaan tarpeelliset toimikunnat ja jaostot
sekä tarvittaessa osaston luottamusmies ja
hänen varamiehensä;
g) päätetään kokouksen koollekutsumistavasta;
h) asetetaan ehdokkaat aluejärjestön hallituksen
jäseniksi;
i) käsitellään muut mahdolliset asiat

OSASTOTAPAHTUMAT

Lahden Osastot: 066, 177, 405
Yhteinen syyskokous to 1.10. klo 18, Ravintola Koti, Salpausselänkatu 7, Lahti. Messuhallin 2. krs, pääovesta vasemmalle.
Kokous aloitetaan ruokailulla klo 17.30. Esillä sääntöjen
määräämät asiat (toimihenkilövalinnat vuodelle 2021) sekä
muut esille tulevat asiat. Tervetuloa!
Hallitukset

Os. 083, Keuruu
Syyskokous la 31.10. klo 13, Pappilan Taverna, Kangasmannilantie 4, Keuruu. Esillä sääntöjen määräämät asiat
sekä muut esille tulevat asiat. Lounastarjoilu. Tervetuloa!
Hallitus

OSASTOTAPAHTUMAT

Os. 131, Rovaniemi
Syyskokous pe 16.10. klo 18, Työväentalo, Lapinkatu 2 A,
Rovaniemi Esillä sääntöjen määräämät asiat (toimihenkilövalinnat vuodelle 2021) sekä muut esille tulevat asiat.
Kahvitus ja lopuksi ruokatarjoilu. Syyskokoukseen osallistujille osaston pikkujouluihin ei omavastuuta. Pikkujoulujen
ajankohta ilmoitetaan myöhemmin.
Hallitus

Os. 288, Nurmijärvi
Syyskokous ke 7.10. klo 18, Perttulan kansantalo,
Nummenpääntie 9, Perttula. Esillä sääntöjen määräämät
asiat (toimihenkilövalinnat vuodelle 2021) sekä muut esille
tulevat asiat.
Hallitus

Os. 349, Matinkylä
Syyskokous ma 12.10. klo 18, Matinkylän Pirtti, Keskipäivänkuja 4, Espoo. Esillä sääntöjen määräämät asiat (toimihenkilövalinnat vuodelle 2021) sekä muut esille tulevat asiat.
Hallitus

Os. 354, Sodankylä
Syyskokous su 11.10. klo 17, Järjestökeskus Kitinen,
Jäämerentie 19, Sodankylä. Esillä sääntöjen määräämät
asiat (toimihenkilövalinnat vuodelle 2021) sekä osaston
lakkauttaminen. Lisäksi muut esille tulevat asiat.
Hallitus

KOULUTUKSET

RAKENNUSLIITTO KOULUTTAA
Kymi
Talonrakennusalan urakanlaskentakoulutusta urakkatyöstä
kiinnostuneille tai urakkatyöhön aikoville.
Aika:
la 24.10. klo 9–15
Paikka:
Sokos Hotel Lappee, Barhenkatu 1, Lappeenranta
Sisältää: työsopimuksen teko, työkunta, urakkatyömääräykset, urakan hallitseminen, urakan laskenta
myös atk-pohjaisena, ruokailu.
Kouluttajana neuvottelupäällikkö Kari Lamberg,
keskustoimisto.
Lisätietoja ja ilmoittautumiset viimeistään to 8.10.,
matti.leinonen@rakennusliitto.fi tai p. 050537 3695.
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LOMAT

HYVINVOINTILOMAT RY:N LOMA TYÖIKÄISILLE 2021
Lomalaisten valinnoissa noudatetaan sosiaali- ja terveysministeriön
ohjeita. Hyvinvointilomat lähettää kutsukirjeen ja laskun loman saaneille, lasku on maksettava eräpäivään mennessä. Lomakohde lähettää noin kolme viikkoa ennen loman alkua lomalaiselle kirjeen, jossa
kerrotaan tarkemmat tiedot lomasta. Loma toteutetaan yhteistyössä
Hyvinvointilomat ry:n kanssa sosiaali- ja terveysministeriön veikkausvoittovaroista myöntämällä avustuksella.
Lomakoti Kotoranta
Kotorannantie 74, 05250 Kiljava
www.kotoranta.fi
Lomakoti Kotoranta sijaitsee Kiljavalla, noin 50 km Helsingistä.
Majoitus kahden hengen huoneissa. Täysihoitoloma sisältää:
aamiaisen, lounaan ja päivällisen sekä yhteisen ohjelman.
Omavastuu on 90 €/5 vrk/hlö.

HYVINVOINTILOMAT RY:N
TYÖTTÖMIEN LOMAT 2021
Lomalaisten valinnoissa noudatetaan sosiaali- ja terveysministeriön ohjeita. Hyvinvointilomat lähettää kutsukirjeen
ja laskun loman saaneille, lasku on maksettava eräpäivään
mennessä. Lomakohde lähettää noin kolme viikkoa ennen
loman alkua lomalaiselle kirjeen, jossa kerrotaan tarkemmat tiedot lomasta. Loma toteutetaan yhteistyössä Hyvinvointilomat ry:n kanssa sosiaali- ja terveysministeriön
veikkaus-voittovaroista myöntämällä avustuksella.
Lomakeskus Huhmari
83700 Polvijärvi (Joensuu)
www.lomakeskushuhmari.com
Lomakeskus Huhmari sijaitsee Höytiäisen rannalla Huhmarisvaaran kainalossa Pohjois-Karjalassa. Täysihoitoloma sisältää: aamiaisen, lounaan, päivällisen ja yhteisen ohjelman. Vesimaailman poreissa voit viihtyä ti–la. Omavastuu
50 €/5 vrk/hlö. Alle 16-vuotiaat pääsevät lomalle maksutta.
Työttömien loma 15.–20.3.2021
Hakuaika 15.10.–15.12.2020
sähköinen haku osoitteessa:
https://lotu.lomajarjestot.fi/t/HYVINVOINT/calendar/
info/46596

Puhtia työvuosiin 15.–20.2.2021
Hakuaika 1.–30.11.2020
sähköinen haku osoitteessa:
https://lotu.lomajarjestot.fi/t/
HYVINVOINT/calendar/info/49032
Hakulomake paperisena:
Voit ladata tulostettavan (PDF)
hakemuslomakkeen
www.hyvinvointilomat.fi tai tilata sen
soittamalla liiton aluetoimistoon tai
lomavastaavalle p. 020 774 3012.
Paperisen lomahakemuksen palautus:
Rakennusliitto ry/lomavastaava,
PL 307, 00531 Helsinki

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

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

1

REKISTERÖIDY
ILMAISEKSI

2

LÄHETÄ LASKELMA
TYÖNANTAJALLE

3

HELPPOA
TYÖNANTAJALLE

Hakulomake paperisena:
Voit ladata tulostettavan (PDF) hakulomakkeen
www.hyvinvointilomat.fi tai tilata sen soittamalla liiton
aluetoimistoon tai lomavastaavalle p. 020 774 3012.
Paperisen lomahakemuksen palautus:
Rakennusliitto ry/lomavastaava, PL 307, 00531 Helsinki
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HYVINVOINTILOMAT RY:N
ELÄKELÄISTEN LOMAT 2021
Lomalaisten valinnoissa noudatetaan sosiaali- ja terveysministeriön ohjeita. Hyvinvointilomat lähettää kutsukirjeen
ja laskun loman saaneille, lasku on maksettava eräpäivään
mennessä. Lomakohde lähettää noin kolme viikkoa ennen
loman alkua lomalaiselle kirjeen, jossa kerrotaan tarkemmat
tiedot lomasta. Loma toteutetaan yhteistyössä Hyvinvointilomat ry:n kanssa sosiaali- ja terveysministeriön veikkausvoittovaroista myöntämällä avustuksella.
Lomakeskus Huhmari
83700 Polvijärvi (Joensuu)
www.lomakeskushuhmari.com
Lomakeskus Huhmari sijaitsee Höytiäisen rannalla Huhmarisvaaran kainalossa Pohjois-Karjalassa. Täysihoitoloma
sisältää: aamiaisen, lounaan ja päivällisen sekä yhteisen
ohjelman. Omavastuu 100 €/5 vrk/hlö.
Yhdessä enemmän 19.–24.4.2021
Hakuaika: 1.–30.11.2020
sähköinen haku osoitteessa:
https://lotu.lomajarjestot.fi/t/HYVINVOINT/calendar/info/47034
Hakulomake paperisena:
Voit ladata tulostettavan (PDF) hakulomakkeen
www.hyvinvointilomat.fi tai tilata sen soittamalla liiton aluetoimistoon tai lomavastaavalle p. 020 774 3012.
Paperisen lomahakemuksen palautus:
Rakennusliitto ry/lomavastaava, PL 307, 00531 Helsinki

VETERAANITOIMINTA

Hämeenlinnan rakentajaveteraanit
Kokoukset keskiviikkoisin klo 13, Birger Jaarlin katu 12,
Hämeenlinna.
Seuraavasti: 21.10. ja 18.11.

Keski-Suomen rakentajaveteraanit
Veteraanit kokoontuvat joka kuukauden ensimmäinen tiistai
klo 14 Keski-Suomen aluetoimistolla, Yrjönkatu 30, Jyväskylä.

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

→ Liitossa

ONNEA
70 vuotta
Kyllönen Unto Tapani 25.9.,
Otanmäki.
Os. 099, Kajaani

MUISTOLLE

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

Kärkkäinen Vilho Antero

Jäsenrekisteriin toimitettavien asiakirjojen postitusosoite:

Osastomme pitkäaikainen
jäsen Vilho Antero Kärkkäinen kuoli 29.7.2020.
Hän oli syntynyt 9.10.1923
ja liittynyt Rakennusliiton
jäseneksi 1.9.1945.
Muistoa kunnioittaen
Os. 143, Iisalmi

Rakennusliitto ry/Skannauskeskus
PL 134, 70101 Kuopio

Ojala Rainer Kalevi
Osastomme pitkäaikainen
jäsen Rainer Kalevi Ojala
kuoli 22.8.2020. Hän oli
syntynyt 25.6.1947 ja
liittynyt Rakennusliiton
jäseneksi 27.9.1988.
Muistoa kunnioittaen
Os. 094, Turun betonituote

Oksanen Vesa
Osastomme pitkäaikainen
jäsen Vesa Oksanen kuoli
1.7.2020. Hän oli syntynyt
10.1.1931 ja liittynyt Rakennusliiton jäseneksi 1.10.1949.
Muistoa kunnioittaen
Os. 342, Jyväskylän
kirvesmiehet

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

Pyymäki Jaakko Johannes
Osastomme pitkäaikainen
jäsen Jaakko Johannes
Pyymäki kuoli 9.8.2020.
Hän oli syntynyt 11.4.1926 ja
liittynyt Rakennusliiton
jäseneksi 9.8.1950.
Muistoa kunnioittaen
Os. 028, Varkaus

Seppälä Pentti
Osastomme pitkäaikainen
jäsen Pentti Seppälä kuoli
21.7.2020. Hän oli syntynyt
29.4.1936 ja liittynyt Rakennusliiton jäseneksi 1.7.1953.
Muistoa kunnioittaen
Os. 060, Kouvola
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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.

PÄÄTOIMITTAJA
JOHANNA HELLSTEN
P. 040 770 5194

VIESTINTÄPÄÄLLIKKÖ
JANNE MÄKINEN
P. 040 352 1161

TOIMITTAJA
JUKKA NISSINEN
P. 050 2785

VIESTINNÄN
ASSISTENTTI
SOILE AHREMAALUTTINEN
P. 020 774 3031

TOIMITUKSEN
SÄHKÖPOSTIOSOITTEET:
ETUNIMI.SUKUNIMI@RAKENNUSLIITTO.FI
JULKAISIJA
RAKENNUSLIITTO RY
TOIMITUKSEN OSOITE
SILTASAARENKATU 4, HELSINKI
TAITTO
PUNAMUSTA OY,
SISÄLTÖ- JA SUUNNITTELUPALVELUT
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:
Seuraava Rakentaja pureutuu
tarkemmin työmaiden
sosiaalitilojen tilanteeseen.
Lisäksi käymme seuraamassa
maalareiden työskentelyä ja
kerromme Turun kauppatorin
ympäristön hotelliremontista.
Mukana tietysti myös tutut
vakiopalstat rakentajan
terveydestä, liiton hommista ja
lakiasioista.
Ilmestymispäivä
6.11.2020
Aineistopäivä
9.10.2020.
RAKENTAJA 8/20
Aineistopäivä 13.11.2020
Ilmestymispäivä 11.12.2020
RAKENTAJA 1/21
Aineistopäivä 4.1.2021
Ilmestymispäivä 29.1.2021
RAKENTAJA 2/21
Aineistopäivä 19.2. 2021
Ilmestymispäivä 19.3.2021

Ilmoitusvaraukset:

Tietotalli Oy/Jyväskylä
Heidi Andersson
050 528 7770
heidi.andersson@tietotalli.fi
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RAKENTAJAN
RUKKANEN

Mielenterveyden ongelmat ovat yleisin syy työkyvyttömyyseläkkeelle. Määrä on kasvanut
vauhdilla jo kymmenen vuoden ajan. Nuorista vain joka viides palaa pysyvästi työmarkkinoille.
Rakentajan rukkanen on Rakennusliiton ja MIELI ry:n tekemä mielenterveysteemoihin
pureutuva verkkotyökalu, joka tarjoaa rakennusalalla työskenteleville ajantasaista tietoa
hyvinvoinnin ylläpitoon sekä mielenterveyden tukemiseen.

RAKENNUSLIITTO.FI/RAKENTAJAN-RUKKANEN

