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Sosiaalitilat
syynissä

PIIA SORMUNEN
luotsaa tutkijoita ja
yrityksiä ottamaan
koronalta nirrin pois.
s. 18
LASKUKAAVA
HIILIJALANJÄLJELLE
Rakentamisen
hiilipäästöt halutaan
kuriin. s. 20

Maalari
Hyvä tekijä ei hosu ja hätäile s. 14

RAKENTAJILLA EDELLEEN ENITEN KORVAN MELUVAURIOITA. S. 12

→ Pääkirjoitus / Johanna Hellsten

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

Rakentamisen
hyvät ja pahat
OLEN ILAHTUNEENA seurannut koko raken-

nusalan yhteistä some-kampanjaa, #pientäprojektia. Siinä alan ihmiset – ja jotkut
ulkopuoleltakin – jakavat isoja ja pieniä
rakennusprojektejaan. Instagramissa,
Twitterissä ja Facebookissa näkyy rakentajien kädenjälkeä aina saunanremontista
jättimäisiin infraprojekteihin.

IDEANA ON kohottaa alan mainetta, teki-

jöiden ammattiylpeyttä ja alan houkuttelevuutta työpaikkana. Rakentamista
kuvataan julkisuudessa yleensä niin negatiivisesti, että on hienoa, kun onnistumisetkin saavat välillä tilaa.

SAMAAN AIKAAN seuraan kuitenkin myös

verottajan ja työsuojelun havaintoja esimerkiksi siitä, kuinka paljon työmailla työskentelee ihmisiä, joilla ei ole työnteko-oikeutta
Suomessa, miten alipalkan maksajat joutuvat harvoin vastuuseen teoistaan, rakentajille tehdyt henkilöstötilat eivät täytä
minkäänlaisia standardeja ja ala on edelleen
tapaturmien osalta Suomen vaarallisin.
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ON HIENOA, että rakennusalan mainetta pyritään kohottamaan yhdessä. Rakennusala
on talouskasvun moottori, se takaa meille
kaikille lämpimät kodit, työpaikat, sujuvat
yhteydet läpi maan ja viihdyttävät ostospaikat. Rakentajien on syytäkin röyhistää
rintaansa ja kertoa ”Minä tein tuon”.
MUTTA ALAN maineen parantamiseen eivät

riitä hienot lopputulokset, jos ne on revitty työtätekevien ihmisten selkänahasta,
kiireessä ja vaarallisesti. Alan julkikuvalle
ei tee hyvää se, että uutisissa kerrotaan
jatkuvasti talousrikoksista, työntekijöiden hyväksikäytöstä ja tänä vuonna myös
työmaista koronaviruksen tartuntaketjujen
lähtöpaikkoina. Rakennusliiton toimitsijat
saavat selviteltäväkseen vielä lisää sotkuja,
jotka ei välttämättä tule julkisuuteen.

ENNEN KUIN #pientäprojektia voi vaikut-

taa alan houkuttelevuuteen ja maineeseen,
on todelliset ongelmat saatava vihdoin
ratkaistua. Jos ei vapaaehtoisesti, niin sitten
pakolla. ¶

Henkilöstötilat
ovat rakennusalan
häpeäpilkku.

”Tällä hetkellä
tarvitaan uusia
teknologioita
ilmanpuhdistukseen.
Sellaiseen, joka
oikeasti ottaa
virukset kiinni
ja tappaa ne.”

18
SANNA PÖYRY

KIMMO BRANDT

– TEKNIIKAN TOHTORI
PIIA SORMUNEN

ANTTI KIRVES

8

TAIGA RAPINAT

→ Tässä numerossa

VAKIOT
2
4
7
12
32
39
40
42

Pääkirjoitus
Ajankohtaista ja
puheenjohtajan palsta
Liiton hommissa
Rakentajan terveys
Laki ja oikeus
Talouskolumni
Kulttuuri
Kevyttä

KANNEN KUVA: KIMMO BRANDT

EEVA VÄNSKÄ

14

Nuoret maalarit
saavat tarvitsemaansa
ohjausta Sannamari
Rädyltä.

36

Peuranmetsästys on
kokonaisvaltainen
kokemus. Sekä ihmisille
että mäyräkoirille.

24

Turun Börs-hotellin työmaalla
huolehditaan logistiikasta
niin, että rakentajat voivat
keskittyä rakentamiseen.
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TEKSTI: JANNE MÄKINEN KUVA: JUKKA NISSINEN

→ Ajankohtaista

Varapuheenjohtaja Kimmo Palonen ei usko
rakennusalan isäntien seuraavan Metsä
teollisuuden esimerkkiä.

Liiton voima on jäsenissä ja järjestäytymisasteessa

Rakennusalalla jatketaan sopimista
Työnantajajärjestö Metsäteollisuus ry pudotti syksyn työmarkkinapommin lokakuun alussa
ilmoittaessaan luopuvansa työehtosopimustoiminnasta. Suomen paperi-, kartonki- ja
selluteollisuudessa sekä mekaanisessa metsäteollisuudessa siirrytään siis yrityskohtaisiin
työehtosopimuksiin, kun nyt voimassa olevat työehtosopimukset aikanaan umpeutuvat.
METSÄTEOLLISUUDEN ilmoitus yllätti
Rakennusliiton varapuheenjohtaja
Kimmo Palosen. Yllätyksen jälkeen
ensimmäinen ajatus oli, onko päätös
loppuun asti harkittu, lopputulos kun
ei voi olla isäntienkään tiedossa.
Metsäteollisuuden työntekijöitä
edustavat Paperiliitto ja Teollisuus4

liitto neuvottelevat edelleen jäsentensä
työehdot, mutta jatkossa siis yritysten,
ei työnantajaliiton, kanssa. Nähtäväksi jää, millä tasolla sopimuksia
tehdään. Tiettävästi ainakin paperiteollisuudessa on halua sopimiseen
moniportaisesti: konserni-, tehdas- ja
jopa kone- tai tuotantolinjatasolla.

Entä rakennusala?
Onko Metsäteollisuuden ilmoituksella sitten vaikutusta rakennusalalle?
Helppo vastaus on, että ei ole. Rakennusteollisuus RT on todennut, ettei
alalla ole pyrkimystä irtautua liittotasoisesta sopimustoiminnasta.

→ Puheenjohtajalta

Matti Harjuniemi
on rakennusliiton
puheenjohtaja

Mutta ollaanko tässä kuitenkin
murtamassa, toimiala kerrallaan, suomalaista sopimusjärjestelmää?
– Lähtökohtaisesti luotamme
rakennusalan isäntien sanaan. On
kuitenkin itsestään selvää, että Rakennusliitto valmistautuu puolustamaan
jäseniään ja sopimaan alan työehdoista myös toisenlaisessa tilanteessa,
Palonen sanoo.
Palonen ei kuitenkaan usko,
että Metsäteollisuuden ratkaisu saisi
nopeasti seuraajia. Hyppy tuntemattomaan on niin iso askel, että muilla
toimialoilla jäädään seuraamaan metsäteollisuuden kokemuksia.
Liittotasoisen sopimisen päättyminen tarkoittaa tietenkin myös
yleissitovuuden päättymistä – ei
ole olemassa sopimusta, joka voisi
olla yleissitova. Rakennusalalla
se tarkoittaisi ulkomaisille
yrityksille mahdollisuutta maksaa
työntekijöilleen palkkaa varsin
vapaasti. Suomalaiset alan yritykset
joutuisivat täysin kohtuuttomaan
kilpailutilanteeseen.
Rakennusalan työehtosopimukset ovat voimassa helmikuun loppuun
2022. Valmistautuminen seuraavaan
sopimuskierrokseen alkaa normaalisti
maakokouksella ensi vuoden syksyllä.

Voima kasvaa
järjestäytymällä
Ammattiliiton voima perustuu aina
järjestäytymisasteeseen. Hyppy
yrityskohtaisiin sopimuksiin saattaa
olla myös suuri mahdollisuus ammattiliitoille. Villit työntekijät eivät saa
mistään apua työehdoista sopimiseen.
Liiton apu on kuitenkin välttämätöntä, sillä neuvottelutilanne työntekijän ja yrityksen välillä ei ole koskaan
tasavertainen tai oikeudenmukainen.
– Yritykselle kyse on yhden työntekijän työehdoista, työntekijällä on
sen sijaan koko oma elanto pelissä.
Vain jäsenyys ammattiliitossa tasaa
pelimerkit neuvottelupöydässä, Palonen sanoo. ¶

Varma valinta
AMMATTILIITTO, työntekijöi-

den yhdistys, on itse kullekin
alalle syntynyt tarpeesta tehdä
sopimus työnteon ehdoista.
Sopimuksen tarkoitus on taata
kaikille työntekijöille vähimmäispalkat, lomaedut, sairausajan turva, työaikamääräykset
ja niin edelleen.
Liittymällä yhteen sopimuksen aikaansaamiseksi on
haluttu turvata myös vissi
tasapuolisuus. Pärstäkerroin ei
sanele työehtojen perustasoa.
Sopimus sitoo sopimusosapuolia keskinäiseen lojaalisuuteen,
molempien edun kunnioittamiseen. Toisen etua on kunnioitettava, vaikka esimerkiksi
työntekijän yhteiskunnalliset
mielipiteet, etninen tausta, kansallisuus tai vaikka sukupuolinen suuntautuminen eivät ole
samat kuin itsellä.
Myös työntekijän on oltava
lojaali työnantajaa kohtaan. Sen
etua kuuluu edistää. Sovittuja
työehtoja kuuluu noudattaa ja
työn on oltava sovitun kaltaista.
Yhteinen etu on ammattiliiton olemassaolon tarkoitus ja
tärkein peruste. Käytännössä
sitä toteutetaan tekemällä työehtosopimuksia. Siksi yksipuolinen irtautuminen työehtosopimusten teosta Metsäteollisuus
ry:n tyyliin iskee ammattiliiton
olemukseen.
Keneen isku, irtautuminen
työehtosopimusten tekemisestä,

oikeastaan kohdistuu? Kokemus
kertoo, että niitä, jotka pärjäävät pelkästään oman neuvotteluvoimansa ansioista, ei ole.
Kaikkien työehdot perustuvat
yhteiseen perustaan, alan työehtosopimukseen. Myös niiden,
jotka eivät kertomansa mukaan
ole koskaan tarvinneet liittoa,
työehtojen perusta on työehtosopimuksessa, liitossa.
Työelämän voimamiehiäja naisia ei oikeastaan ole. On
vain meitä ihmisiä, joiden hieno
hetki on silloin tällöin tuntea
olevansa elämänsä ohjaimissa.
Hienojen hetkien välissä on
karumpia kohtia, työelämää,
jonka turva on sopimuksissa.
Sama asiantila koskee myös
yrityksiä. Työnantajan ja työntekijöiden yhteispeli on sopimuksetonta tilaa vakaammalla
perustalla, kun sen keskeisenä
taustatekijänä on vähimmäistyöehdot turvaava työehtosopimus, pelisäännöt.
Varmin valinta työelämässä
on ammattiliitto ja alan työehtosopimus. Työehtosopimus taas
on sitä varmempi, mitä enemmän sen takuuihmisiä, sopijoita,
liittolaisia, on. Siksi on erittäin
tärkeää, että samoja töitä tekevä
työkaveri kuuluu alan ammattiliittoon. Näin jokainen oman
elämänsä sankari on paremmassa turvassa.

Matti
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→ Ajankohtaista

KUVA: JUKKA NISSINEN

-24,7%
Tilastokeskuksen
tuoreimman tilaston
mukaan myönnettyjen
rakennuslupien kuutiomäärä
pieneni lähes neljänneksen
viimevuotiseen verrattuna.
Asuntorakentamiseen
myönnetty kuutiomäärä
väheni viidenneksen eli 20,6
prosenttia.
Asuntorakentamisen
kiinteähintainen arvo
on laskenut tasaisesti
loppuvuoden 2018 huipusta
alkaen. Tällä hetkellä
asuntorakentamisessa
ollaan samalla tasolla kuin
vuonna 2016.

Työsuojelu syynää nyt
rakennuskoneiden turvallisuutta
KONE ON OSALLISENA useissa raken-

nusalan työtapaturmissa.
– Tapaturmia on aiheutunut
muun muassa siitä, että koneen valmistaja on laiminlyönyt velvollisuuksiaan koneen rakenteellisen turvallisuuden tai koneen käyttöohjeiden
suhteen, ylitarkastaja Mikko Koivisto
aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueelta kertoo.
Koneiden käyttö eri työvaiheissa
on yleistynyt rakennusalalla. Koneita
tulee työpaikoille joka puolelta maailmaa, eivätkä niiden ominaisuudet
aina täytä turvallisuusvaatimuksia.
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Työturvallisuuden parantamiseksi
työsuojeluviranomaisilla on alkamassa valtakunnallinen valvontahanke.
– Tarkoituksenamme on varmistaa, että rakennustyömailla käytettävät koneet ovat koneasetuksen mukaisia ja käytössä turvallisia, Koivisto
sanoo.
Valvonnalla pyritään varmistamaan myös, että koneista on saatavilla
sekä suomen-, että ruotsinkieliset
käyttöohjeet, joissa esitetään selkeästi
koneiden oikea käyttötarkoitus ja turvallinen käyttö.

– Tarkastamme myös koneiden
suoja- ja turvalaitteiden vaatimusten
mukaisuuden, Koivisto toteaa.
Tapaturmatilastojen mukaan
eniten työtapaturmia rakennusalalla
sattuu työntekijän työskennellessä
käsikäyttöisten työkoneiden, kuten
sahan tai sirkkelin kanssa. Liikkuvat
tai siirrettävät koneet aiheuttavat
myös huomattavan määrän tapaturmia.
– Koneiden aiheuttamissa työtapaturmissa vahingoittuvat eniten
kädet, jalat ja silmät, Koivisto tarkentaa. ¶

TEKSTI JA KUVA: JUKKA NISSINEN

→ Liiton hommissa

Koulutuspäällikkö
Juhani Lohikoski
Juhani Lohikoski, mitä teet
työksesi?

– Tittelini ei ole muuttunut, joten olen
koulutuspäällikkö vieläkin. Koulutustiimimme, jossa toisena työntekijänä
on Sara Putaansuu, on laajenemassa.
Säädämme jatkossakin kahdestaan
järjestö- ja luottamusmieskoulutusta,
mutta uudessa laajemmassa tiimissä
on myös nuorisotyö ja urapalvelut.
Mikä on syy muutoksiin?

– Rakennamme koulutusta laajemmasta ammatillisesta näkökulmasta.
Meilläkin on tehty asioita vähän
omissa siiloissaan. Nuoriso on esimerkiksi puuhaillut omia koulutuksia eikä meillä ole ollut niistä tietoa.
Rakennamme alustan, johon kootaan
koulutukset ja urapalvelut samaan
pakettiin. Mukaan otetaan myös muiden tuottamia palveluita, joista me
vinkkaamme jäsenille.
– Perusidea on sama kuin 100
vuotta sitten. Liitto jeesasi jäseniään
erilaisissa elämäntilanteissa.
Millainen työura sinulla on ollut
Rakennusliitossa?

– Aloitin Siikarannassa vuonna 2009
luottamusmiesaineiden opettajaksi.
Kun löimme hynttyyt yhteen Kiljava-opiston kanssa, tulin töihin liiton
keskustoimistolle vuoden 2012 lopulla.
Kaipaatko takaisin Siikarantaan?

– En. Olemme vapaampia kehittämään omaa koulutustamme, kun
meitä ei säätele valtionapujärjestelmän
määräykset. Teemme muuten tulevaisuudessa yhteistyötä Teollisuusliiton
Murikka-opiston kanssa.

Merkittävä osa koulutuksesta on
kuitenkin internetissä?

– Rakennamme Putaansuun kanssa
sähköistä oppisympäristöä. Se oli
käytössä jo ennen korona-aikaa vaikuttajakoulutuksessa. Jäsenet voivat
opiskella verkossa milloin vain kurssien sijaan.
Oppiiko siellä internetissä oikeasti?

– Sähköisen oppimisympäristön
haasteena on se, että sen pitää olla
osallistavaa. Teemme verkossa paljon
ryhmätöitä ja opiskelemme neuvottelutaitoja.
Miten korona vaikutti liiton
koulutustarjontaan?

– Koronarajoitusten alkaessa olin
Helsingin Triplassa vetämässä esiintymistaidon koulutusta. Oma Teams-fiidini oli jäänyt auki ja sieltä paukkui
yleisölle informaatiota kurssien perumisesta. Jengi naureskeli, että taitaa
jäädä seuraavan viikon kurssi Oulussa
väliin.
– Mietimme miten korvaamme
kursseja ja yhtenä ratkaisuna oli se,
että kutsuimme työsuojeluvaltuutettuja verkkotapaamisiin iltaisin. Vähän
sellaista uskovaisten teetupameininkiä
ja höyryjen päästelyä. Jengi tykkäsi
siitä meiningistä. Uusi vaikuttajaporukka ryhmäytyi yllättävän hyvin
etäyhteyksien kautta. Ihmiset eivät voi
kuitenkaan hetkessä hypätä uuteen
etäpalaverien maailmaan. Se on huomattu ihan liiton työntekijöidenkin
viestinnässä.
– Lähiopetusta on aloiteltu uudelleen. Luemme tarkkaan THL:n ohjeistukset. Huolehdimme turvaväleistä,

hygieniasta ja tilaisuuksissa on tarjolla
maskeja.
Mitä suomalaiselle
koulutuspolitiikalle kuuluu?

– Oppivelvollisuuden laajentamisen
yhteydessä on tärkeää edistää ammattikoulujen tilannetta. Opiskelijat eivät
aina ole kovin motivoituneita ja rakennusalan vetovoima on ollut laskussa.
Oppilaiden ohjaamista on valitettavan
vähän ammattikouluissa. Kehitämme
yritysten kanssa työssäoppimista. ¶
Liiton hommissa -palstalla
esittelemme erilaisia liiton tehtäviä
niiden ihmisten kautta, jotka näitä
hommia hoitavat.
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Tauko
paikkana
sikolätti
Työsuojelutarkastajat uskovat, että tuntuva hallintomaksu
parantaisi sosiaalitilojen tasoa.
TEKSTI: JOHANNA HELLSTEN KUVITUS: TAIGA RAPINAT
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OSIAALITILOJA ei ole järjestetty ollenkaan, työntekijät käyvät tarpeillaan
lähimetsässä. Henkilöstötiloja ei ole
siivottu kertaakaan niiden käytön aikana. Peseytymiseen ei ole edes juoksevaa
vettä, saatikka että se olisi lämmintä. Kemikaaleja, työkaluja, maaleja ja
pölyisiä työkamppeita säilytetään sosiaalitiloissa.
Jääkaappia tai mikroaaltouunia ei ole. Tässä muutamia esimerkkejä siitä, minkälaisten ”henkilöstötilojen” rakennusalan työntekijöiden koetaan
ansaitsevan.
Työmaiden sosiaalitiloja säädellään Suomessa
työministeriön päätöksellä rakennustyömaiden
henkilöstötiloista vuodelta 1994. Henkilöstötiloilla tarkoitetaan työntekijöiden pukeutumista,
peseytymistä, ruokailua sekä vaatteiden kuivaamista ja säilyttämistä varten varattuja tiloja ja
käymälätiloja. Asetusta valvovat Avien työsuojelun
vastuualueen tarkastajat.
Tähän juttuun on haastateltu Suomen kaikkien 5 Avin työsuojelun vastuualueen rakennusalan ylitarkastajia.

Puuttuva henkilöstötila
– Tarkastuksilla on käynyt ilmi, ettei henkilöstötiloja ole järjestetty ollenkaan ja näitä työmaita on
yllättävän paljon, Pohjois-Suomen Avin ylitarkastaja Lasse Ketola kertoo.
Ongelmallisia ovat erityisesti kertarakennuttajat, kuten taloyhtiöt.
– Alalla liikkuu tahoja, joilla henkilöstötilojen
kustannus on kyllä leivottu urakan hintaan, mutta
niitä ei ole todellisuudessa järjestetty. Raha jää urakoitsijan katteeksi viivan alle, Ketola jatkaa.
Ketola antaa esimerkin Oulusta, jossa rakennetaan paljon omakotitaloja.
– Siellä saa käydä vääntöä henkilöstötiloista.
Vaatteita vaihdetaan ulkona ja kuseksitaan lähimetsissä. Eihän se voi mennä näin, kun millään →
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muulla alalla ei ole ollut mahdotonta järjestää kunnon tiloja, Ketola huokaa.
Länsi- ja Sisä-Suomen Avin ylitarkastaja Janne
Hokkanen sanoo, että parhaiten asioihin päästään
viranomaispuolelta vaikuttamaan ennakoivasti.
– Rakentamisen kohteisiin tulisi päästä kiinni
jo suunnitteluvaiheessa, jolloin olisi mahdollisuuksia saada tilanne heti alussa kuntoon, Hokkanen
neuvoo.
Myös Hokkanen on törmännyt tilanteisiin,
joissa sosiaalitiloja ei ole järjestetty lainkaan.

Myös liiton toimitsijat
tarkastavat sosiaalitiloja
Aluetoimitsija Mikko Lindstedt, Läntinen palvelualue, Turun
toimipiste:
– Sosiaalitiloja on laidasta laitaan, hyviä ja huonoja. Turun
seudulla sosiaalitilat ovat pääsääntöisesti ihan hyviä. Erityisen hyvänä esimerkkinä haluaisin nostaa esiin Turun Peabin,
jolla on todella asialliset tilat.
– Ongelmat liittyvät useimmiten siisteyteen. Esimerkiksi kahvipöydät pitäisi siistiä kerran päivässä, mutta se toimii
yhtä huonosti kuin ennenkin. Jos huomaamme jotain isompia
puutteita, kerromme siitä työnantajalle ja annamme hänelle
aikaa hoitaa asia kuntoon. Sen jälkeen käymme tarkistamassa uudelleen.
Aluetoimitsija Ilpo Hiltula, Pohjoinen palvelualue, Oulun toimipiste:
– Mitä ylemmäs Suomea menee, sen huonompia sosiaalitilat ovat. Voi sanoa, että Suomen 8 suurinta järjestäytynyttä rakennusliikettä hoitavat asiat hyvin. Mitä pienempiin
mennään, sitä huonommin asiat ovat hoidossa. Kävin viimeksi Oulunsalossa Lujatalon työmaalla ja siellä oli oikein asialliset tilat.
– Pahin, jossa olen käynyt, oli Levillä. Siellä rakennettiin
miljonäärille 2 miljoonan euron mökkiä ja rakentajat olivat joutuneet tunkkaamaan sosiaalitilansa katon keskeltä, ettei se
romahda niskaan.
Aluetoimitsija Ari Koli, Eteläinen palvelualue, Uudenmaan toimisto
– Kyllä Uudellamaalla sosiaalitiloissa on ongelmia laajasti niin isoilla järjestäytyneillä yrityksillä kuin pienilläkin. Pientä
parantumista tilanteessa näkyi keväällä, kun korona tuli, mutta kesän aikana tapahtui paluu vanhaan normaaliin.
– Laki ja tes sanovat, että sosiaalitilat pitäisi siivota edes
kerran viikossa. Korona-ajan alussa sitä tehtiin ehkä 2 kertaa
viikossa. Tilanne oli aikoinaan parempi, kun rakennusurakoitsijoilla oli omat siivoojat. Nyt siivous on ulkoistettu ja siitä säästetään. Lehdissä kyllä julkaistaan hienoja korupuheita, mutta
todellisuus näytti aika toisenlaiselta, kun teimme laajan kierroksen elokuussa kaiken kokoisten yritysten työmailla.
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– Mitä pienempi rakennuskohde, sitä todennäköisemmin ei ole huomioitu koppien vaatimaa
tilaa, hän sanoo.
Uudenmaan Avin ylitarkastaja Ville Lappalainen sanoo, että sosiaalitilat puuttuvat välillä
kokonaan.
– Tai sitten ne on tehty johonkin varastoon
tai työtiloihin. Joissain tapauksissa, kuten maanrakennusurakoissa, sosiaalitila ei välttämättä
voi sijaita kohteessa, mutta kulku pitää järjestää
kauempana sijaitseviin sosiaalitiloihin, Lappalainen painottaa.
Kaikki ylitarkastajat kertovat, että sosiaalitiloja on myös käytetty työvälineiden, kemikaalien,
maalien ja muiden rakennustarvikkeiden säilytyspaikkana, joka saa kysymään, puhutaanko silloin
sosiaalitilasta vai varastosta?

Puutteita varustelussa
Asetuksessa sosiaalitilan varustelusta on säädetty,
että sen täytyy olla riittävän iso ja pukeutumis-,
peseytymis-, vaatteiden kuivatus- ja säilytys- sekä
käymälätilat on järjestettävä erikseen miehille ja
naisille.
– Joistain sosiaalitiloista on puuttunut esimerkiksi kokonaan vesipiste eikä wc-tiloja ole järjestetty lainkaan, Lounais-Suomen Avin ylitarkastaja
Anette Lehtonen kertoo.
Syöpävaarallinen kvartsipöly ja muutkin pölyt
pitäisi pitää poissa sosiaalitiloista ja puhtaista vaatteista.
– Pölynhallinta työmaalla pitää olla järjestetty,
mutta jos pölyä pääsee vaatteisiin, pitää arkivaatteille ja työvaatteille olla omat tilat. Näin ei
kuitenkaan aina ole, Itä-Suomen Avin ylitarkastaja
Janne Laakkonen sanoo.
– Pohjoisessa luulisi, että osaamista kvartsipölyn hallintaan on, sillä täällä siihen on totuttu
kaivosten myötä. Varmasti pystyttäisiin parempaan myös kaupunki-infran alueella. Tahtoa vain
tarvitaan, Lasse Ketola sanoo.
Länsi- ja Sisä-Suomessa on törmätty ”sosiaalitiloihin”, joissa ei ole sähkövirtaa, vettä tai viemäreitä.

Törkyiset tilat
Sitten tullaan tarkastajien useimmin mainitsemaan puutteeseen; siisteys ja järjestys sosiaalitiloissa.
– Tilat ovat välillä aivan törkyisiä. Niissä lojuu
ylimääräisiä kamppeita eikä niitä siivota, Janne
Hokkanen kertoo.
Anette Lehtosen mukaan vaihtelua on paljon.
– On työmaita, joiden sosiaalitilojen siisteys on

Rakennustyömaan henkilöstötiloista annetut velvoitteet 1.1.2019-30.9.2020
Toimintaohje: Tarkastajan toimittama kirjallinen ohje vähäisen puutteen korjaamiseksi.
Kehotus: Tarkastajan toimittama kirjallinen ohje vähäistä suuremman puutteen korjaamiseksi. Aikarajallinen,
toteutus varmistetaan.
Vastuualue

Tarkastuksia

Tila
kunnossa

Toimintaohje

Kehotus

Velvoitteita
yhteensä

3234

2624

444

98

542

Etelä-Suomi

549

453

95

1

96

Itä-Suomi

447

291

152

0

152

Lounais-Suomi

251

222

24

3

27

Länsi- ja Sisä-Suomi

1125

975

130

14

144

Pohjois-Suomi

862

683

43

80

123

hyvä ja sitten niitä, joita ei ole siivottu ikinä. Näyttää siltä, että erityisesti pienemmillä työmailla tietämys vaatimuksista ei ole kohdillaan, hän sanoo.
Järjestykseen ja siisteyteen liittyvät puutteet
toistuvat useimmin. Niihin liittyy sekä siivouksen
puutteita että sitä, että työmaakopeissa säilötään
kaikenlaista tavaraa.
– Nykyisin on sentään normaalia, että sosiaali
tilat löytyvät, mutta niiden pitäisi myös säilyä
asiallisina siisteyden ja viihtyisyyden osalta, Janne
Laakkonen toteaa.

Lisää muskeleita tarkastajille
Viime aikoina on väläytelty alipalkkaukseen liittyvää hallinnollista maksua, jonka tarkastaja voisi
lätkäistä sääntöjen rikkojalle. Voisiko sama toimia
myös sosiaalitilojen osalta? Ylitarkastajat eivät pidä

sitä huonona ajatuksena, mutta sen pitäisi olla suuruusluokaltaan riittävä.
– Raha yleensä ratkaisee vähän kaikessa. Jos
mahdollisuus sanktiomaksuun olisi, sen pitäisi
olla tarpeeksi tuntuva, että se vaikuttaisi oikeasti,
Anette Lehtonen toteaa.
– Tällä hetkellä työnantajan saaminen vastuuseen esimerkiksi sosiaalitilojen puutteista on
pitkä ja raskas tie. Sanktiomahdollisuus kuulostaisi kokeilemisen arvoiselta. Se olisi melko keveä
menettely ja tervetullut vaihtoehto tarkastajien
keinovalikoimaan, Lasse Ketola komppaa.
Janne Hokkasen mukaan hallinnollinen maksu voisi toimia nopeana kirittäjänä, sillä varsinainen uhkasakko vie aikaa.
– Ne työmaat, joilla on eniten vikaa, ovat jo
ohi muutamassa kuukaudessa. Siinä saadaan vain
paperitöiden iloa ja se syö viranomaisen statusta. ¶

Nauti Holiday Club jäseneduista!
Rakennusliitolla varattavissa tasokkaita Holiday Club loma-asuntoja
edulliseen jäsenhintaan (työelämän käytettävissä oleville
työssäkäyville ja työttömille jäsenille).
Lomanvaraussivut: www.holidayclubresorts.com/fi/yrityspalvelu/
Käyttäjätunnus: Rakennusliitto Salasana: mukavaloma
Katso sivuilta yhä vapaana olevat liiton lomakohteet viikkoon 22/2021
asti ja tiesithän, että 14 vuorokauden sisällä alkavat liiton lomat vain
puoleen hintaan äkkilähtönä!

Ihan Suomessa.

181x60_pohja.indd 1

Kirjaudu ja varaa oma lomasi! Lisätiedot: Holiday Club Yrityspalvelu,
puh. 0300 870 903 (ma – pe 9–15), yrityspalvelu@holidayclub.fi
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TEKSTI JA KUVAT: JUKKA NISSINEN

→ Rakentajan terveys

Melu ei tule tyhjästä
Vaikka meluvammat ovat vähentyneet merkittävästi,
ne ovat yhä yleisin ammattitauti rakennusalalla.

R

AKENTAJIEN yleisimmät am-

mattitaudit ovat meluvamma
ja asbestiplakkitauti. Vuosina
2005–2014 rakentajilla diagnosoitiin
noin 1 300 vakavaa meluvammaa.
Samaan aikaan rakentajilla todettiin
lähes 750 asbestiplakki- ja asbestoositapausta. Asbestin aiheuttamat ammattitaudit ovat erittäin vakavia, mutta
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meluvammoista ei yleensä puhuta
julkisuudessa.
Työsuojelu on tehostunut ja
suojaimet ovat parantuneet, mutta
meluntorjunnassa on vielä tehtävää.
Kuulosuojaimissa se ei jää ainakaan
kiinni.
– Vaihtoehtoja on suojautumisen
tarpeen mukaan sekä makuasiatkin

huomioiden. Käyttökelpoinen vaihtoehto löytyy varmasti kaikille melualtistumistilanteisiin, Työterveyslaitoksen vanhempi asiantuntija Erkko Airo
sanoo.
Onko meluntorjunta vaikeampaa
rakennustyömailla kuin tehdasolosuhteissa?
– Työnteon paikat vaihtelevat, sa-

moin työvälineet, joista melu syntyy,
Airo listaa rakennusmelun ongelmia.
Työmenetelmien ja -välineiden
valinta on meluhaittojen syiden kitkentää. Uusien, hiljaisempien työkoneiden hankkiminen on työnantajan
valintakysymys. Melulähteiden poistaminen on parasta melutorjuntaa.
Onko rakentajien asenteissa vielä
korjattavaa?
– Parannusta asenteissa on tapahtunut, mutta maailma ei ole valmis
tässäkään suhteessa. Yksilöiden välillä
on tietenkin eroja, Airo miettii.
– On tärkeää, että suojaimia opetellaan käyttämään oikein ja huolellisesti. Muuten kuulovauriot eivät katoa
tilastoista.

Rakennusalalla
paljon melua
Airolla on kokemusta rakentamisen
meluntorjunnasta 20 vuoden ajalta.
Parempaan suuntaan on menty, mikä
näkyy myös tilastoissa.
– Meluvaurioepäilyjä oli esimerkiksi vuonna 2016 noin 1 000 tapausta. Vahvistettuja kuulovaurioita oli
vajaat 400, Airo laskee.
Rakentaminen oli meluvaurioiden

osalta pahin ammattiala Suomessa.
Jopa metalliala jäi kakkoseksi meluvammojen osalta. Kuulovaurio voi
syntyä pitkän ajan kuluessa, jolloin
kuulon huononemista on vaikea huomata.
– 85 desibelin jatkuva melu on
merkittävän riskin raja-arvo. Rakentamisessa on myös iskumelua, joka äärimmillään voi aiheuttaa tapaturmatyyppisen kuulon aleneman. Yleensä
kyse on kuitenkin vuosien prosessista.
Airon mukaan vapaa-ajan esimerkit ovat auttaneet kuulon suojauksen
merkityksen ymmärtämisessä.
– Ihmiset ovat tottuneet käyttämään konserteissa ja keikoilla korvatulppia.
Samalla musiikin kuuntelu kannettavilla laitteilla on lisääntynyt
niin vapaa-ajalla kuin töissäkin. Se voi
luoda uusia ongelmia, mikäli musiikkia kuunnellaan liian lujaa. Työpaikalla saatetaan korvata kuulosuojaimet
kuulokkeilla.
– Nykyiset suoraan korvakäytävään työnnettävät silikonisovitteiset
kuulokkeet asettuvat paikoilleen hyvin tiiviisti. Siitä voi tulla harhakuvitelma, että ne toimisivat kuulosuojaimina meluisassa työympäristössä.

Musiikin kuuntelusta
ei suurta haittaa
Moni vanhempi rakentaja on pelännyt, että kuulokkeiden käyttäminen
aiheuttaa työturvallisuusongelmia
siksi, että ympäristön seuranta jäisi
vähemmälle. Airo ei ole löytänyt vahvaa tutkimusnäyttöä taustamusiikin
tai -puheen työsuojeluhaitoista, mutta
tunnistaa tilanteen.
– Työpaikoilla käydään perusteltua keskustelua siitä, miten musiikin
kuuntelu vaikuttaa havainnointiin
tai keskittymiseen. En ole suoraan
kuullut työpaikoilla tapahtuneista
tapaturmista, jotka olisi liitetty musiikin kuunteluun, mutta olen lukenut
yksittäisistä tapauksista, joissa radion/
musiikin kuuntelun on epäilty olevan
tapaturman osasyy.
Airo ei sulje pois havainnoinnin
herpaantumisen mahdollisuutta.
– Jos äänilähde on kuulosuojaimessa, niissä on rajoitettu äänen
voimakkuutta. Edellä mainituista
mahdollisista epäilyistä ja huolista
riippumatta rajoitustoiminto on hyvä
asia kuulonsuojaimen toiminnan
kannalta kuulon suojelemisen apuvälineenä. ¶

Ammattitautitilastot
kaunistuvat
Viimeisen 10 vuoden aikana kaikki ammattitautidiagnoosit
ovat vähentyneet lähes 60 prosenttia. Tutkijoiden mukaan
ammattitautien vähenemisen taustalla ovat työterveys
huollon parantuminen ja työturvallisuuden kehittyminen.
Tilastojen siistiytymiseen saattaa olla huonompiakin seli
tyksiä.
– Ammattitautitilastoihin voi vaikuttaa myös yksityis
yrittäjyyden ja pätkätöiden lisääntyminen, sillä yksityis
yrittäjillä ei ole lakisääteistä velvollisuutta hankkia työta
paturma- ja ammattitautivakuutusta ja pätkätyöt voivat
vaikuttaa halukkuuteen hakeutua ammattitautitutkimuk
siin, tutkija Kirsi Koskela arvelee.
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→ Maalaustyömaa

Sannamari Räty kuuntelee äänikirjoja silloin, kun
työtilassa ei ole muuta
työmaaliikennettä.

MAALAUSTA
ÄÄNIKIRJAN TAHTIIN
Sannamari Räty ohjaa aloittelijoita ringette-maalivahtiuran tuomalla
kokemuksella. Äänikirjat saavat maalausrissan lentämään.
TEKSTI: JUKKA NISSINEN KUVAT: KIMMO BRANDT
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E

NTISELLÄ Pasilan konepaja-alueella näkee koko rakentamisen
kirjon. Teollisuuskadun puolella
tehdään vasta maanrakennustöitä.
Konepajankujalla kannetaan valaisimia konttoritilojen uudelleensisustusta varten ennen vuokralaisten
saapumista.
– Vuokralainen on halunnut
tilaan lisää huoneita, uusia seiniä maalaava Sannamari Räty kertoo omasta
työkohteestaan.
Maalaamo MTW:llä riittää töitä
jatkossakin Konepajankujalla.
– Minulla on ollut töitä koko ajan.
Ensimmäisen ilmoituksen mahdollisesta lomautuksesta sain tänä keväänä
koronan takia, 3 vuotta maalarina
työskennellyt Räty toteaa.
Ilmoitus ei kuitenkaan johtanut
lomautukseen ja maalaustöitä on riittänyt koko koronapandemian ajan.
Räty on tullut pintakäsittelyalalle
Helsingin maalarikoulun verhoilu- ja
sisustusalan perustutkinnon kautta.
Fyysinen työ ja oman työn edistymisen hahmottaminen ovat tärkeitä syitä
alan valintaan.
– Olen tehnyt kaikki harjoittelujaksoni Maalaamo MTW:llä ja jäin
töihin tänne. Olen esittänyt todella
paljon tyhmiä kysymyksiä, mutta kukaan ei ole hermostunut siitä. Täällä
on huippukivat duunikaverit. Firmassa toimitaan reilusti ja työnjohtoon on
hyvä puheyhteys. Tykkään haasteista
ja sellaisia töitä myös annetaan.

Harjoittelijan vinkkilista
Räty on halunnut pistää omat hyvät
kokemuksensa työnohjauksesta kiertoon.
– Omasta urheiluvalmennuksesta ja opettajan sijaisuuksista on
ollut hyötyä harjoittelun ohjauksessa.
Haluan antaa alasta yhtä positiivisen
kuvan kuin itse sain harjoittelijana.
Rädyn vinkkilista harjoitteluun
tuleville sisältää tuttuja juttuja, mutta on kertaamisen arvoinen.
– Harjoittelu kannattaa ottaa
tosissaan. Se ei vaadi muuta kuin
olet ajoissa paikalla ja kuuntelet mitä
sinulle sanotaan. Vanhoilla työntekijöillä on hyviä vinkkejä, niitä
kannattaa kuunnella. Koulusta tullut
harjoittelija ei ole valmis ammattilainen. Minultakin revittiin nauhat pois
saumoista moneen kertaan ja sanottiin: tee uudelleen. Nyt olen siitä
kiitollinen. En olisi muuten oppinut
tekemään nauhoituksia kunnolla. Tämä työ vaatii elinikäistä oppimista.
Uusia materiaaleja tulee koko ajan.
– Opiskelijalla ei ole mitään
kiirettä töissä. Sanon aina, että tee
omaan tahtiisi, sillä tärkeintä on hyvä
lopputulos. Hosuminen ei maalaamisessa auta yhtään. Maalasin itse
harjoittelijana yhtä pientä huonetta
2 päivää. Työnjohtaja lohdutti, että
kyllä vauhti kasvaa vielä. Tämäkin
huone pitäisi maalata parissa
tunnissa. →
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Uusi vuokralainen, uusi maalipinta.

Urakkatöihin Räty ei ole vielä
3 vuoden työkokemuksen jälkeen
lähtenyt. Urheilijataustasta huolimatta maalausalan urakanteko saattaisi
käydä liian paljon kunnon päälle.
Kokemuksen karttuessa mieli saattaa
muuttua. MTW tekee paljon saneerausta ja suojeltujen tilojen entisöintiä.
– Olin yli vuoden Käärmetalon
työmaalla. Peruskorjaus sai vuoden
2019 Arkkitehtuurin Finlandia -palkinnon. Maalasimme ovien karmeja ja
kynnyksiä.
Räty on joutunut kerran vaatimaan parempia sosiaalitiloja työmaalle.
– Olimme siivoojan kanssa ainoat
naiset työmaalla ja ilmoitin, etten ala
vaihtamaan työvaatteitani samoissa tiloissa, jossa on keski-ikäisiä miehiä. En
lähde kotiin työvaatteet päällä ja sotke
omaa autoani maalitahroilla.
16

Rädyn mukaan isoilla rakennusyhtiöillä sosiaalitilat ovat aina olleet
kunnossa.

Äänikirja rytmittää työtä
Vaihtelevan työn lisäksi maalatessa voi
omaa työrauhaansa täydentää äänikirjoilla
– Ystäväni ovat kateellisia siitä, että voin kuunnella äänikirjoja työskennellessäni. Tänä vuonna olen kuunnellut jo 45 kirjaa työajalla.
Kuulokkeet pysyvät taskussa silloin, kun työmaalla on paljon muuta
liikennettä. Yksinäinen puurtaminen
on siedettävämpää hyvän kirjan tai
musiikin kanssa.
– Äänikirjat ovat hyviä senkin
takia, että kuuntelun läpi kuulee
muutkin äänet hyvin.
Räty suosittelee erityisesti Maria
Petterssonin Historian jännät naiset

-kirjaa, jonka hän kuunteli heti julkaisun jälkeen kuukausi sitten.
Räty on työn takia joutunut jättämään urheilun puolitoista vuotta
sitten. Räty pelasi maalivahtina tuusulalaisen SM-tason Blue Rings -joukkueen riveissä. Urheilu olisi vaatinut
liikaa aikaa.
– Maalarin työ ei sovi SM-tason urheilijan rytmiin. Pelin jälkeen
yöunet jäivät 4–5 tuntiin. Silloin ei
palaudu tarpeeksi, Räty perustelee
valintaansa.
Rätyä ei harmita urheilu-uran
lopettaminen. Sohvaperunaksi Räty
ei ole heittäytynyt, sillä tällä hetkellä
hän treenaa ensi kesän puolimaratonia
varten.
– Meillä on puolitoistavuotias
basset artésien normand -koira, jonka kanssa ulkoillaan säännöllisesti.
Tykkään myös hyvin paljon ruuan
laitosta. ¶

OPI
TALOUSTIEDON
PERUSTEET
VERKOSSA!
Jukka Viitanen kunnostaa vanhaa Helsingin kaupungin
vuokrataloa Herttoniemessä.

Työterveyshuoltoon tarvitaan
paremmat tes-kirjaukset
Helsingin kaupungin vuokrataloremonttikohteessa Herttoniemessä tehdään jo uutta pintaa asuntoihin.
– Ennen tehtiin urakalla. Nykyään tehdään
porukalla, JMP Oy:n luottamusmies Jukka Viitanen kuvaa maalausalan palkkausperusteiden kehitystä.
– Urakkahintatarjoukset ovat lähes samalla
tasolla kuin 20 vuotta sitten.
Tuntipalkan päälle JMP:ssä maksetaan piiskarahaa. Viitanen odottaa kauhulla uuden muodin
eli lean-ajattelun tuloa työmaille. Toyotan autotehtaalla syntynyttä toiminnanohjausmallia on jo
kokeiltu Suomessa rakentamisessa.
– Lean voi toimia työmaalla, jossa kaikki tuotteet ovat mittatarkkoja. Tällaisessa remonttikohteessa on aina heittoja mitoituksessa. Jos tällaisessa paikassa joutuu miettimään tiukassa
aikataulussa pysymistä, siitä ei tule mitään.
Seuraavalla tes-kierroksella Viitanen haluaisi tuoda keskustelun alle paremman työterveyshuollon.
– Esimerkiksi meillä työterveyshuoltoon kuuluu vain terveystarkastukset. Työterveyshuollon
tasoa pitäisi kehittää.
Viitaselle on kertynyt maalausalan työkokemusta jo 27 vuotta. Nykyisen työnantajan leivissä Viitanen on ollut 6 vuotta. Luottamusmiehen pesti on kestänyt 4 vuotta. Tänä syksynä on
luottamusmiesvaalit, mutta muita ehdokkaita ei
ole vielä ilmaantunut.
Viitasen työmaat ovat etupäässä pääkaupunkiseudulla, jossa parkkipaikat ovat joskus hakusessa. Tällä kertaa Herttoniemen työmaa on pysäköinnin kannalta passelissa paikassa.
– Keskustan työmailla auto on pakko jättää
kauemmaksi. ¶

Taloustieto yhteisen menestyksen
tukena -verkkokurssi auttaa sinua
ymmärtämään yritystalouden
perusteet ja käyttämään tätä
tietoa hyväksi työelämän eri
tilanteissa. Kurssi on hyödyllinen
erityisesti luottamushenkilöille.
ILMOITTAUDU
ilmoittaudu.rakennusliitto.fi/
verkko_taloustieto

Kurssi on tehty yhteistyössä Edita Publishing Oy:n kanssa.

TEKSTI: JOHANNA HELLSTEN KUVA: ANTTI KIRVES

Talotekniikalla pöpöjen kimppuun
Tekniikan tohtori Piia Sormunen kokoaa yhteen
tutkijoita ja yrityksiä selvittämään, miten virukset leviävät
ilmassa ja pinnoilla ja miten sitä voisi estää teknologialla.

Piia Sormunen
• Syntynyt vuonna
1970.
• Väitteli tekniikan tohtoriksi vuonna 2003.
• Johtaa perinteikkään
suunnittelutoimiston,
Granlundin konsultointi-tytäryhtiötä
• Toimii Tampereen yliopistolla rakennetun
ympäristön tiedekunnassa talotekniikan
industry-professorina. Professuuri kestää 5 vuotta ja se on
rahoitettu talotekniikka-alan järjestöjen ja yritysten lahjoitusvaroin.
• LVI-alalla toimivien
naisten yhteistyöverkosto LVI-naiset
ry valitsi Sormusen
vuoden 2015 LVI-naiseksi.
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→ Henkilö

–J

O KEVÄÄLLÄ keskusteluissa tutkijoiden kanssa aiheutti
hämmennystä se, miten koronaviruksen leviämisestä
sanottiin yhtä ja toista. Ilmavälitteisyyttä ei voi sulkea
pois, vaan aerosolien on oltava mukana, kun leviämistä pohditaan, Piia Sormunen sanoo.
Tieteellisiä julkaisuja koronaviruksesta on ilmestynyt
jo 36 000. Ongelmana on, että ne eivät kaikki ole korkealaatuisia. Siksi Tampereen yliopistolla polkaistiin käyntiin
Licence to Breathe -hanke, johon osallistuu 24 suomalaista
laboratorio- ja teknologiayritystä, ohjelmistotoimittajaa sekä
terveys-, rakennus- ja kiinteistöalan toimijaa sekä tutkijoita
4 eri alalta. Piia Sormunen vetää hanketta.
Hanke käynnistettiin tiukalla aikataululla touko–kesäkuun aikana ja sille saatiin 300 000 euron rahoitus Business
Finlandilta.

Ensin tietoa, suodatettuna
Ongelmana on koko kriisin aikana ollut se, että tutkimustietoa on paljon, mutta sen selvittäminen, mikä siitä on laadukasta, on hankalaa. Hankkeessa yritetään saada selkoa siitä,
miten koronavirus tarttuu sisäilmassa sekä pintojen kautta.
– Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa tutkijat keskittyvät tiedon seulomiseen. Ajantasaisen tiedon tuottamiseen
on perustettu tilannehuone, josta hankkeessa mukana olevat yritykset saavat tuoretta tietoa, Sormunen selittää.
– Tällä hetkellä tarvitaan uusia teknologioita esimerkiksi ilmanpuhdistukseen. Sellaiseen, joka oikeasti ottaa
virukset kiinni ja tapaa ne. Eli ei catch and release vaan catch
and kill. Tähän tarvitaan laboratoriossa tehtävää tutkimusta
ja näyttöä, Sormunen jatkaa.
Mukana on lääketieteen, biotieteiden, virtaustekniikan,
aerosolifysiikan, talotekniikan ja kiinteistöalan asiantuntijoita.

Turvatuunausta ja uusia ajatuksia
Hankkeessa pyritään löytämään toimintatapoja tilojen –
sekä uusien että vanhojen – suunnittelemiseen siten, että ne
olisivat ihmisille mahdollisimman turvallisia.
– Perinteisissä tiloissa pyritään niin sanottuun turvatuunaukseen, ja siihen, miten olosuhteita pystytään parantamaan nopeasti, Sormunen kertoo.
Uudistettavissa tiloissa tilaa käytetään edelleen perinteisesti, mutta korjausrakentamisen keinoin pyritään uudistamaan esimerkiksi talotekniikka.
– Sen osalta pohditaan esimerkiksi sitä, että jos ihmisten hengityskorkeudella on koronavirusta, miten se saadaan
tekniikalla pois tilasta ja hengitysilmasta. Tähän voivat
tuoda toivoa erilaiset ilmansuodatusratkaisut.
Oman ongelmakenttänsä sisäilman osalta muodostavat
myös laivat, bussit ja junat. Niissä käytetään ihan erilaista
tekniikkaa kuin muissa sisätiloissa.
– Niissä ilmanvaihto perustuu osin kiertoilmaan. Mitä
jos virukset leviävät sen mukana? Yritämme selvittää, miten
ne leviävät, kuinka pieninä hiukkasina ja ovatko virukset

vielä hengissä?
– Tässä on meneillään ajattelutavan muutos. Aiemmin
ollaan pohdittu sitä, miten rakennus voi sairastuttaa ihmisen. Nyt mietitään sitä, että se sairastuttaja onkin ihminen,
rakennuksen tai tilan loppukäyttäjä.

Tavoitteena teknologiavienti
Business Finlandin rahoittamien hankkeiden pitää aina liittyä siihen, kuinka yritysten kansainvälistä vientiä voidaan
kasvattaa. Siksi hankkeen pitkän tähtäimen kakkosvaihe on
siinä, mihin teknologioihin pitää keskittyä juuri nyt. Hanke
tähtää tutkijoiden ja yritysten yhteisinnovaatioihin.
– Suomesta löytyy kovan tason sisäilmaosaamista sekä muuta taloteknistä osaamista niin suunnittelun, urakoinnin
että teknologian osalta. Koronavirus on globaali ongelma,
johon tarvitaan globaaleja ratkaisuja, Sormunen sanoo.
Sormunen muistuttaa, että uusilla innovaatioilla ei taklata
pelkästään koronaa, vaan myös muita viruksia.
– Ja se miten meillä menee kansainvälisillä vientimarkki
noilla, hyödyttää koko Suomea. Yrityksillä on iso rooli
löytää tuotekehityksen kautta innovaatiota, joka tuo lisää
bisnestä Suomelle. Yhdessä olemme vahvempia. ¶

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

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

1

REKISTERÖIDY
ILMAISEKSI

2

LÄHETÄ LASKELMA
TYÖNANTAJALLE

3

HELPPOA
TYÖNANTAJALLE

WWW.PALKKAUS.FI

KUVA: JOHANNA HELLSTEN

Rakennusteollisuuden laskelmien mukaan puun...

Vuonna 2025:
Rakennuslupaa ei tule
ellei hiilijalanjälkeä ole laskettu
Suomi on ilmoittanut pyrkivänsä hiilineutraaliksi vuoteen 2035
mennessä. Hiilinegatiiviseksi aiotaan päästä 2040-luvulla.
TEKSTI: ESA TUOMINEN KUVAT: JOHANNA HELLSTEN JA ESA TUOMINEN

T

AVOITTEET OVAT KOVIA. Ne aset

tavat omat vaatimuksensa myös
rakentamiselle.
– Kasvihuonepäästöistä yli
kolmasosa aiheutuu rakennetusta
ympäristöstä, muistuttaa ympäristö
ministeriön erityisasiantuntija Matti
Kuittinen.
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Rakennuksen niin sanotun hiili
jalanjäljen laskeminen auttaa saamaan
selville, paljonko päästöjä talo tuottaa
elinkaarensa aikana. Vuonna 2025
jokaisen rakennuksen hiilijalanjälki
pitää laskea ja esittää viranomaisille.
Muuten ei rakennuslupa irtoa.
Ympäristöministeriössä on nyt val

mistunut laskentamenetelmä, jolla ra
kennuksen hiilijalanjälki määritellään.

Vähähiilisiä materiaaleja
Erityisasiantuntija Matti Kuittinen
sanoo, että suurimmat päästöjen
lähteet rakentamisessa ovat →

KUVA: JOHANNA HELLSTEN

...ja betonin hiilijalanjäljellä ei ole suurta eroa.

Rakennusmateriaaleilla
ei paljon eroa
Rakennusteollisuus RT:n mielestä rakennusmate
riaalien valinnalla ei ole niin paljon vaikutusta raken
nuksen hiilijalanjälkeen kuin yleisesti oletetaan.
– Betonin, puun ja tiilen hiilijalanjälki on melkein
sama kun rakennuksen koko elinkaarta tarkastel
laan. Jos kaikki kerrostalot rakennettaisiin puusta,
saavutettaisiin laskelmiemme mukaan vain vajaan
prosentin vähennys hiilidioksidipäästöihin, RT:n ym
päristö- ja energiajohtaja Pekka Vuorinen sanoo.
– Rakennusmateriaaleja vaihtamalla ei päästä
merkittäviin päästövähennyksiin.
Vuorisen mukaan rakennetun ympäristön pääs
töjen vähentämisessä on avainasemassa raken
nusten energiatehokkuus ja energiantuotanto. Ole
massa olevan rakennuskannan energiankäytöstä
syntyvät 13 miljoonan tonnin päästöt vuodessa.
– Rakennusmateriaalien tuotannosta syntyy
vuosittain päästöjä noin 2 miljoonaa tonnia eli sa
man verran kuin kahdesta Helsingin hiilivoimalasta
yhteensä. Tätä voidaan verrata liikenteen päästöi
hin, jotka ovat 10 miljoonaa tonnia vuositasolla.
Vuorinen nostaa teräksen ja betonin kaikkein
isopäästöisimmiksi rakennusmateriaaleiksi, joiden
hiilijalanjälkeä olisi ehdottomasti saatava pienem
mäksi. ¶

KUVA: ESA TUOMINEN

– Ei se hiilijalan
jäljen laskeminen
vaan se hiilijalan
jäljen pienentä
minen. Pete Ris
kun mielestä on
hyvä, että raken
nusten hiilijalan
jälki lasketaan,
mutta tehokkaita
toimia päästöjen
vähentämiseksi
tarvitaan.

energiankulutus elinkaaren aikana
sekä rakennusmateriaalien valmistus.
Sen sijaan työmaan toiminta ja kul
jetukset edustavat hyvin pientä osaa
koko rakentamisen päästöistä.
– Suomessa on linjattu, et
tä kivihiiltä ei enää vuodesta 2029
eteenpäin käytetä kaukolämmön tai
sähkön tuottamiseen. Tavoitteena on
myös siirtyä vähähiilisiin rakennus
materiaaleihin tai käyttää ylipäänsä
vähemmän materiaaleja.
Kuittinen nostaa esimerkiksi vä
hähiilisistä materiaaleista puutuotteet.
Suomessa on myös kehitelty teräsin
novaatioita, joiden ansiosta parinkym
menen vuoden kuluttua voidaan saada
käyttöön hiilineutraalia terästä.
Betoni on rakennusmateriaaleista
suurin syntinen, mitä hiilijalanjälkeen
tulee. Betonin valmistuksesta aiheu
tuu peräti kahdeksan prosenttia kai
kista maailman hiilipäästöistä. Tämän
rinnalla maailman lentoliikennekin
(kaksi prosenttia) jää toiseksi.
– Jos betoni olisi valtio, se olisi
maailman kolmanneksi suurin saas
tuttaja heti Kiinan ja USA:n jälkeen,
Kuittinen kärjistää.

Vihreää sementtiä

Hyvää tavaraa haaskuun
– Rakennuksen hiilijalanjälki on tarpeellista informaatiota, vähän niin
kuin rakennuksen energiatodistuskin. Se mitä kipeästi tarvitaan,
ovat toimenpiteet hiilijalanjäljen alentamiseksi.
Näin sanoo Skanskan alueellinen luottamusmies Pete Risku, joka
kertoo seuraavansa tarkkaan ympäristöasioita ja erityisesti ilmas
tonmuutosta.
– Yksittäisellä työmaalla ei tietysti kauhean paljon pystytä vai
kuttamaan rakennuksen hiilijalanjälkeen. Ratkaisevat päätökset
on tehty jo suunnittelussa ja hankinnassa. Mutta kyllä työmaallakin
käydään keskustelua esimerkiksi siitä, että hyvää tavaraa menee
paljon haaskuun.
– Ennen puut usein putsattiin ja käytettiin uudelleen. Nykyään
käytetty puu menee monesti valitettavasti jätteisiin. Kiertotalouden
kannalta olisi hyödyllistä, jos ylijäämämateriaalia voisi siirtää toisel
le työmaalle. Jos puu päätyy nyt kierrätettäväksi, se voidaan kuljet
taa Puolaan asti. Siellä massiivipuu murskataan ja siitä tehdään las
tulevyä.
Risku kertoo, että hänen työmaallaan Tampereen Ranta-Tampel
lan alueella on käytössä enimmillään 13 jätteenkeräysjaetta. Niihin
lajitellaan metalli-, puu-, kipsi-, eristys- ja muut jätteet. ¶
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Suomelle Kuittinen antaa kuitenkin
osittaisen synninpäästön sikäli, että
meillä on tehty paljon työtä sementin
valmistuksen hiilijalanjäljen pienen
tämiseksi. Hän toivoo, että puheet
”vihreästä sementistä” johtaisivat
nopeasti uusiin, vähähiilisempiin se
menttituotteisiin.
– Maailmassa aiotaan seuraavien
kymmenen vuoden aikana investoi
da aivan käsittämättömät määrät
rahaa vihreään rakentamiseen. Ja kun
Suomi on väkilukuun suhteutettuna
EU:n suurin rakennustuotteiden viejä,
meidän vähähiilisille tuotteillemme
pitäisi kaiken järjen mukaan avautua
huimaavia vientinäkymiä.
– Esimerkiksi Kiina aikoo päästä
hiilineutraalisuuteen vuoteen 2060
mennessä, joten siellä avautuvat
valtavat vähähiilisten rakennusmate
riaalien markkinat. Jos osaamme pela
ta korttimme oikein, voimme päästä
näistä markkinoista osallisiksi. ¶

Verkkokauppamme
on aina auki!

Aidosti asiantuntevaa
palvelua!
Meillä hinnat sis. alv 24%
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Talvityövaatteet
• 100% polyesteri, 220 g/m²
• 300 denierin Ripstop -päällikangas
• veden- ja tuulenpitävä, hengittävä
• värit: fl.punainen/musta, fl.keltainen/musta ja fl.oranssi/musta
• EN 343 vedenpitävyysluokka 3, hengittävyysluokka 1

Takki

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

109,-

Housut

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

99,-

Tarjoukset voimassa 31.12.2020 saakka. Hinnat sis. ALV 24 %. Pidätämme oikeuden hintamuutoksiin.

Katso lähin

-kauppiaasi: ikh.fi

Työsuhde-etuna hulppeat
kaupunkinäkymät
Uusi hotelli kohoaa korkealle Turun ydinkeskustassa, torin kupeessa.
Julkisivuelementit leijuvat katonrajan korkeudessa ja samaan aikaan
yhdellä lohkolla tehdään jo sisätöitä.
TEKSTI JA KUVAT: EEVA VÄNSKÄ

Börsin hotellin julkisivun yläosaan Kauppiaskadun puolelle asennetaan rivi kaarevia ikkunoita. Rakenne syntyy kolmen
asennusvalmiin elementin sarjasta.
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Börsin työmaa
• Uusi kymmenkerroksinen hotelli
1970-luvulla rakennetun tilalle
• Vanhin osa vuodelta 1885
saneerataan (suojelukohteena aula ja
porraskäytävää)
• Engelin suunnittelema palopuisto eli niin
sanottu Pörssin pöheikkö on säilytetty
• Purku alkoi kesällä 2019, kohde
valmistuu syksyllä 2021
• Pääurakoitsija YIT
Kirvesmies Marko Saarenlaita huolehtii Börsin työmaalla työturvallisuudesta. – Yksi osa turvallisuutta
ovat asianmukaiset varusteet ja ehjät työvaatteet.

B

ÖRSIN PERINTEIKÄS HOTELLI historiallisine

osineen uudistuu täysin. 272 hotellihuonetta,
kattobaari, liiketilaa ja parkkitilat kellariin
muodostavat suuren kokonaisuuden.
Tällä hetkellä runko on melkein valmis ja ylhäällä tehdään vesikattotöitä. Työmaalla mennään
aiotussa aikataulussa haastavasta keskustasijainnista huolimatta.
Työmaan yhteysmies, kirvesmies Marko
Saarenlaita kertoo, että Börsin työmaalla asiat
toimivat ja tarvittava tieto kulkee. Hän on työskennellyt YIT:llä 23 vuotta ja tuli Börsin työmaalle
viime vuoden toukokuussa tekemään tarvittavaa
osastointia ja pystyttämään aitoja.
Nyt hänen vastuullaan on työturvallisuus.
– Korjaamme putoamissuojauksia, kaiteita tai
reikiä, kaikkea mikä vaikuttaa työturvallisuuteen.
Teemme joka viikko työturvallisuuskierroksen
Ulla Salosen kanssa, ja kierroksella huomioidaan
kaikki puutteet.
Saarenlaita sanoo, että työturvallisuudessa on
menty huimasti eteenpäin: nykyään siihen osataan
panostaa kunnolla. On ymmärretty, että työturvallisuus tuo säästöä, kun kaikki paiskivat töitä ja
pysyvät terveinä.
– Yksi mietityttävä työhön vaikuttava asia on
kiire. Se voi huomaamatta johtaa työturvallisuuden heikentymiseen, kun ei esimerkiksi suljeta
aitoja takana tai olla riittävän tarkkana työssä. Aikataulut tehdään ja niihin tietysti pyritään, mutta
työturvallisuudesta ei saa tinkiä.
Saarenlaita kehuu työmaan hyvää henkeä.
Kaikkien kanssa pystyy puhumaan, ja työmaalla
osataan myös kuunnella toista.

• Noin 80 työntekijää
• Tilaaja LähiTapiola
• Kokonaisbudjetti 44 miljoonaa euroa
• Kokonaispinta-ala 15 000 neliötä

– Mestarin kanssa voi myös mennä juttelemaan, jos on jotain asiaa. Joustavuutta on, jos
jotain tulee eteen. Yhdessä me näitä hommia
tehdään.

Ihmiset ja tavarat
Työmaalla pitää osata työntekijöiden lisäksi ottaa
huomioon ulkopuoliset henkilöt.
– Olemme niin keskustassa, että ihmisiä saattaa puikkelehtia mistä vain, ja koko ajan pitää osata olla skarppina. Erityisesti kahden portin seutu
vaatii havainnointikykyä, Saarenlaita kuvaa.
Yksi haaste ovat tavarantoimitukset. Vastaava
mestari Jyrki Rantapaju kertoo, että Börsin työmaalla on käytössä erillinen logistiikkaurakoitsija.
– Meillä ei ollut oikeastaan muuta mahdollisuutta toimia, sillä tontilla ei ole varastotiloja ja
halusimme varmistua tavarantoimitusten oikea-aikaisuudesta. Samalla rakentamisen ammattilaiset
voivat keskittyä omaan työhönsä sen sijaan, että
siirtelisivät tavaraa puolelta toiselle.
Rantapaju uskoo, että logistiikkaurakoitsijan
käyttäminen on tulevaisuuden toimintamalli.
– Vaikka työmaa on haastava, se on myös kiinnostava, koska tässä joutuu miettimään asiat eri
tavalla ja kehittämään systeemejä. Keräämme koko
ajan dataa ja seuraamme tilannetta. Niin onnistumisista kuin virheistäkin otetaan opiksi.
Sijainnin suhteen oikeastaan rakennuksen
jokaisella sivulla on jotain erityistä.
– Siksi purkuvaiheessa rajapinnat purettiin
rauhallisesti, sillä liittymäpinnat olivat piilossa.
Joku seinä saattoi olla yhteinen naapurin kanssa →
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Ismo Laaksosen
käsissä nauharuuviväännin saa
kyytiä.

”Rakentajat voivat keskittyä omaan työhönsä sen sijaan,
että siirtelisivät tavaraa puolelta toiselle.”

Wiklundin kulma uuden rakentuvan hotelli Börsin ylimmästä kerroksesta. Torin
tienoosta Wiklund oli ensimmäinen korjattava kohde, ja
vuoden loppuun mennessä
valmistuu myös pysäköintihalli kauppatorin alle.

Turun rakennuslupien käsittelyn
jumit helpottamassa
Turun kaupungin rakennusvalvonnassa on
ollut henkilövajetta, mikä on heijastunut
suoraan lupakäsittelyaikojen pidentymiseen. Samalla tilanne on aiheuttanut ongelmia rakennusalalle, sillä yritykset eivät uskalla tarjota osaamistaan muualle, kun ovat
lupautuneet työhön, jonka lupa viipyy.
Turun rakennuslautakunnan jäsen ja Rakennusliiton Turun aluejärjestön puheenjohtaja Markku Rintala sanoo, että kun rakentajilta kysyy, tällä hetkellä lupaprosessiin
saa varata aikaa puolisen vuotta.
Lupien viipyminen on kuitenkin monen
tekijän summa.
– Turussa kokonaisuuteen vaikuttaa pitkä kulttuurihistoria ja kaupunkikuva, jota halutaan vaalia. Täytyy siis pyytää lausuntoja
esimerkiksi museokeskukselta tai kaavoituksesta, jotta kaikki sujuu lain ja asetusten
mukaan.
Lupien käsittelyprosessi voi venyä myös
valitusprosessin myötä.
– Kaikki kuitenkin kulminoituu luvan
myöntäjään, vaikka itse lupavalmistelu on
vain pieni osa kaikesta muusta valmistelusta. On kaikkien etu, että jos rakennushank26

keella on toteutusedellytykset, se saa luvan
mahdollisimman nopeasti.
Siksi lupakäsittelyä on haluttu uudistaa.
Esimerkkinä lupakäytäntöjen suoraviivaistamisesta on rakennusjärjestyksen tuleva
muuttaminen niin, että rajataan tarkemmin
mitkä kaikki työt ovat luvanvaraisia.
– Toinen työkalu voisi olla koronaliikennevalojen tapaan lupaliikennevalot. Kun valmistelija on saanut hankkeen keltaiseksi, sen voisi saattaa eteenpäin ja täydentää
tiettyyn aikarajaan mennessä puuttuvat dokumentit.
Rintala pitää ymmärrettävänä, että rakennusvalvonnan resurssivaje on heijastunut käytäntöön.
– Nyt on kuitenkin rekrytoitu uusia ihmisiä, ja muutenkin parannettu havaintojen
pohjalta toimintaa, mikä tulee näkymään jollain aikavälillä rivakampana lupaprosessina.
Rintalan mielestä kaikkein tärkeintä on,
että hankevalmistelu toteutetaan suunnitelmallisesti, niin että tarvittavat dokumentit ovat mukana ennen prosessin alkua,
jolloin ei tule ylimääräisiä täydennyspyyntöjä. ¶

Rakennuslautakunnan jäsen
Markku Rintala sanoo, että lupaprosessissa myös hakijoiden täytyy olla ammattitaitoisia ja tuntea prosessi. – Lisäksi
lupakäsittelyssä tarvitaan kokonaisnäkemystä kaavaehtojen toimivuudesta tontilla.

tai perustukset menivät ristiin. Selvää kuvaa kokonaistilanteesta ei ollut, mikä toi epävarmuutta.
Eerikinkadun kaivanto jouduttiin paaluttamaan sekä torninosturin että elementtipukkien
alta, jotta runkorakentaminen oli mahdollista
kahdella torninosturilla.

Lepo lisää jaksamista
Torninosturinkuljettaja Pasi Tuominen on poikkeuksellisesti maanpinnalla.
– Nosturi on väliaikaisesti poissa käytöstä
vian takia, mutta sitä korjataan parhaillaan. Onneksi saan tehdä muita töitä sen ajan.
Börsissä on käytössä poikkeavat työajat sikäli,
että nosturia ajetaan aamukuudesta iltakuuteen,
mutta työviikkoa seuraavan viikon saa olla
kotona.
– Olemme näin sopineet ja joka päivä saa
8 tunnin palkan. Työkaverini Pasi Jarva on
työskennellyt täällä työmaan alusta asti. Hän
ajaa aina sen viikon, kun olen itse vapaaviikolla,
Tuominen kertoo, ja tarkentaa, että on itse ollut
haastatteluhetkellä vasta 2 viikkoa työmaalla.
Hän on tyytyväinen siihen, että saa lepoaikaa työrupeamien väliin ja kiittelee työnjohtoa,
joka oli avoin työntekijöiden aloitteelle vuoroviikkosysteemistä. Työmaalla on myös toinen
nosturi, ja sitä hoitavat vuokramiehet 6 tunnin
pätkissä.
– Itse olen tehnyt parikymmentä vuotta
nosturinkuljettajan töitä. Kyllä voi sanoa, että
olen omalla alalla, joka päivä näkee muutoksen
työmaalla. Oman työnsä ja muiden työn jäljen.
Tapaamme vielä väliseinämies Ismo Laaksosen, joka on ollut väliseinien ammattilainen 23
vuotta. Hän tuli Börsiin elokuussa, ja työ jatkuu
kesään 2021 saakka.
– Olen töissä aliurakoitsijalla, ja teen urakkatyötä, joka tekee tästä työstä mielenkiintoista.
Työnantajani on Kaarinan Puutyö Oy, ja olen
luottamusmiehenä yrityksessä.
Laaksosen mielestä vaikeinta on pystyä ennakoimaan kaikki omaan työhön vaikuttavat asiat
ja aikataulut.
– Yhteistyössä urakoitsijoiden kanssa näistä sovitaan. Se helpottaa, kun on tutut muut
urakoitsijat ja asentajat, joiden kanssa on helppo
tehdä töitä.
Laaksosta motivoi urakkatyön itsenäisyys
ja se, että voi itse suunnitella ja vaikuttaa työn
kulkuun.
– Se on tulevaisuutta ajatellen mietityttänyt,
että eläkeputken katkaisu ei ole hyvä ratkaisu.
Miten käy niille työntekijöille, jotka eivät pysty
enää tekemään omaa työtään terveyssyistä? ¶

TEKSTI JA KUVA: JOHANNA HELLSTEN

Moni tapaaminen on siirtynyt verkkoon koronan myötä. Se ei keskustelua haittaa.

Rakentajanaisten
tapahtumia järjestettiin aikoinaan usein Siikarannassa. Ohjelmaan saattoi kuulua näinkin hikistä touhua.

Rakennusliitossa tavataan etänäkin
Rakentajanaiset tuulettivat tuntojaan verkkotapaamisessa.

V

AIKKA LIITON TOIMITSIJAT ovat

palanneet kiertämään työmaita
jo toukokuussa ja joitakin koulutuksia järjestetään livenä, tapahtuu
moni liiton kohtaaminen läppärin tai
kännykän äärellä.
Rakentajanaiset kokoontuivat
lokakuussa juttelemaan ajankohtaisista asioista ja tulevista tapahtumista
Google Meets -ohjelman avulla.
– Normaalisti tähän aikaan meillä
olisi ollut rakentajanaisten valtakunnallinen tapahtuma, johon olisi
kokoontunut 20–30 naista ympäri
Suomen. Näissä tapahtumissa, joita
on pian järjestetty 15 vuoden ajan, on
pohdittu yhdessä erilaisia teemoja.
Kun nyt sellaista ei voitu järjestää, sai
kansainvälisten asioiden asiantuntijamme Nina Kreutzman idean verkkotapaamisesta, tilaisuutta järjestänyt
liiton koulutussihteeri Sara Putaansuu kertoo.

Tasa-arvossa
on tekemistä
Rakentaja Jaana Särmä painottaa,
miten tärkeä Rakentajanaisten oma
verkosto on.
– Liitossa olen ollut jo yli 20 vuotta, nykyään vuosikorjaajana SRV:ssä.
Naistapaamisissa saan kuulla, mitä
maailmassa tapahtuu. Minulla on vain
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yksi työpari, ja työ on välillä yksinäistä.
Jyväskyläläinen laatoittaja Marjo
Valkonen oli ensimmäistä kertaa
mukana liiton virtuaalitapahtumassa. Valkonenkin tunnistaa yksinäisen
työn.
– Vaikka meillä laatoittajilla on
urakkaporukka, jokainen tekee töitä
yksin omassa kerroksessaan.
Naisia puhutti tapaamisessa erityisesti vastavalmistuneiden rakenta
jien tilanne ja tasa-arvo.
– Vastavalmistuneet maalarinaiset
otetaan työmaille siivoamaan ja sille
tielle he jäävät. Siivous on tärkeää työtä, mutta kun maalari on sen leiman
kerran saanut otsaansa, pitää olla todella kova saavuttaakseen tasa-arvon,
Cissu Mäkinen harmittelee.
– Nämä nuoret naiset ovat tehneet maalarin uravalinnan, mutta ei
se ole mitään nuorten ohjaamista, että
he putsaavat lattioita ja kantavat lautoja. He lähtevät pois alalta, Mäkinen
jatkaa.
Yhdenvertaisessa kohtelussa olisi
vielä tekemistä.
– Itse olen joskus kokenut sen,
että kun on tullut työmaalle laatoittamaan, mestari kysyy, tulinko siivoamaan. Kun olen todennut tulevani
laatoittamaan, alkaa kysely, jaksanko
nyt varmasti nostaa laattapaketin,
Valkonen kiroaa.

Yksi osallistuja kertoo, että
viimeisissä firman yt-neuvotteluissa
hänestä tehtiin siivoaja, eikä hän ole
enää saanut uusia vesieristys-sertifikaattiaan.
– Meillä on 60 työntekijää, joista
naisia on vain pari. Pomo osaa laittaa
naisväen ”huonompiin hommiin”.
Aika hurjaa, että meno on edelleen
tällaista työmailla. Luulisi, että 10
vuodessa olisi asenteet menneet eteenpäin.
Pomoista on paljon kiinni, miten
homma menee.
– Olen saanut tehdä työmailla
vaikka mitä, ja kiitos siitä kuuluu pomolleni, Mäkinen kertoo.
Henkilöstövuokrausyritys Sihdin
pääluottamushenkilö Niina Koivumäki tietää, mistä naiset puhuvat.
– 12,50 on kokeneen siivoojaan
hinta. Jos olet tehnyt vaativaa rakennussiivousta 35 vuotta, sinua ei oteta
työmaalle, koska olet liian kallis, jos
hinta menee yli tuon. Iäkkäämmillä
naisilla saattaa olla myös kremppoja.
Ei pääse edes henkilöstövuokrausyrityksen kautta työmaalle, kun on sekä
liian vanha että kallis, Koivumäki
kuvaa.
– Naisena pitäisi aina antaa itsestään se 120 prosenttia, jotta lunastaa paikkansa työmaalla, Valkonen
toteaa. ¶

Ammattilaisten K-Rauta PRO esittää: Paneelikeskustelu-podcast.
Raksapuhetta ammattilaiselta toiselle. Juontajana Jussi Heikelä.
Kuuntele uusin jakso ja kerro meille eeppisimmät raksatarinasi
osoitteessa k-rauta.ﬁ/keskustelu

TEKSTI: JUKKA ASIKAINEN KUVAT: HOLIDAY CLUB JA KASSIOPEIA HOTELS & RESTAURANTS

Lomailevalla rakentajalla
on mistä valita

R

AKENNUSLIITOLLA ja sen jäsenyhdistyksillä on historiansa aikana
ollut omistuksessaan useita
jäsenten ja heidän perheenjäsentensä lomailuun ja vapaa-ajan viettoon
tarkoitettuja kohteita. Liitto on strategisen harkinnan jälkeen vähitellen
luopunut niistä.
Lapissa Inarinjärven Nanguvuonon rannalla sijaitseva pieni mökkikylä muodostaa tähän perussääntöön
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poikkeuksen. Liiton perusyhdistyksinä toimivilla ammattiosastoilla näitä
vapaa-ajankohteita on omistuksessaan
vielä kymmenittäin.

Omien mökkien loppu
Minkä vuoksi Mäntyniemestä, Onnenlahdesta, Laitorannasta, Viitapohjasta, Lupponiemestä, Jollytöllistä ja
viimeksi myös Siikarannasta on pää-

tetty luopua, ja mitä on tullut tilalle?
Osasta kohteista oli luovuttu jo
aiemmin, mutta merkittävä keskustelu aiheesta käytiin liiton hallituksen
kokouksessa kesäkuussa vuonna 2004.
Keskustelussa todettiin, että kohteiden käyttöasteet ovat pääsääntöisesti
alhaisia ja etenkin nuoret jäsenperheet
kokevat kohteet heikkotasoisiksi. Kohteiden ylläpitäminen olisi edellyttänyt
jatkossa välttämättömiä merkittäviä

Lapin taikaa,
Savon lumoa

korjausinvestointeja. Pelkkä kohteiden
ylläpitäminen oli tuntuva taloudellinen rasite.
Pitkän keskustelun jälkeen hallitus teki periaatteellisen linjauksen,
jonka mukaa Rakennusliitto ei pyri
tuottamaan loma- ja virkistyspalveluja
jäsenilleen omana toimintanaan, vaan
tarjoaa niitä tekemällä yhteistyötä sopimuskumppaneina olevien palveluntarjoajien kanssa. Toinen tuossa yhteydessä tehty periaatteellinen linjaus oli
se, että uusimuotoinen jäsenetulomailu kohdennetaan työelämän käytettävissä oleville jäsenille puolisoineen ja
alaikäisinen lapsineen. Vapaajäsenille
suunnattuihin veteraanilomiin linjattiin samassa yhteydessä Once in the
lifetime-periaate.

Iso valikoima
jäsenetukohteita
Jäsenetulomavuorokausia tarjoavia
kohteita on tänä vuonna yhteensä

30. Kohteet sijaitsevat kattavasti eri
puolella maata, yksi tuossa Suomenlahden eteläpuolella Tallinnassakin.
Työelämän käytettävissä olevat jäsenet
hyödyntävät jäsenetulomavuorokausia varsin aktiivisesti. Viime vuonna
tuettuja lomavuorokausia kertyi yli
19 000.
Vuonna 2021 kohteita on yksi tätä
vuotta enemmän. Uusi kohde on Nilsiän Tahkolla.
Kohdekohtaiset esittelyt löytyvät
marraskuun lopulla jäsenille postitettavan jäsenkalenterin liitteestä ja samoihin aikoihin myös liiton kotisivuilta jäsenedut-osiosta.
Joulukuussa 2019 hallitus teki
hankintapäätöksen sadasta Holiday
Clubin viikko-osakkeesta. Niiden
toimintaidea on erilainen kuin edellä
kuvattujen jäsenetulomavuorokausien.
Yhteistäkin kuitenkin löytyy. Kummassakin mallissa jäsen/jäsenperhe saa
tasokkaan lomakokemuksen kohtuuhinnalla.

Kalastajille ja erästäjille voin lämpimästi suositella vielä Nanguvuonon
mökkikylää. Tosin tämän vuoden
osalta kohde pidettiin kokonaan
suljettuna koronapandemian vuoksi.
Normaalitilanteessa kohde on eksoottisuudessaan tutustumisen arvoinen
kenelle tahansa, mutta kalastajille ja
erästäjille maanpäällinen taivas.
Kuten jutun alussa totesin, on
kymmenillä jäsenyhdistyksillä edelleen omistuksessaan mökkejä/mökkikyliä. Minulla oli heinäkuun alussa
tilaisuus vierailla vaimoni ja kahden
koirani kanssa Tampereen osasto 10:n
mökillä Vilppulassa.
Kympin mökki on ympärivuotisessa käytössä. Kesäaikaan varauskalenteri täyttyy hyvin, mutta talvelta
löytyy vapaita viikkoja vielä mukavasti, kertoo osaston taloudenhoitaja,
mittamies ja Lujatalon pääluottamusmiehenäkin toimiva Marko ”Uku”
Metsäpelto. Tähän Tampereen osasto
10:n mökkiin kuten muihinkin yhdistysten mökkeihin ja niiden varaus
tietoihin voit käydä tutustumassa
osastojen kotisivuilta. Pääset niille
kätevästi liiton kotisivujen kautta. Valtaosa osastojen mökeistä on kaikkien
rakennusliittolaisten varattavissa.
Pysytään terveinä ja nautitaan vapaa-ajasta täällä koti-Suomessa, vaikka
näitä liiton jäsenetuja hyödyntäen. ¶
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TEKSTI: JOHANNA HELLSTEN KUVAT: ANNA LAURI, MIA SINDA, KATJA SYRJÄNEN, EEVA PULKKINEN

→ Laki ja oikeus

Jäsenten jutut hoidetaan
vaikka koronatestin kautta
Peruttuja istuntoja, etäkäsittelyjä, maskeja ja enemmän sovintoja
– niistä on Rakennusliiton oikeusosaston tämä vuosi tehty.

R

AKENNUSLIITON oikeusosastokaan ei jäänyt vaille pandemian
vaikutuksia keväällä. Juristeista
osa siirtyi monipaikkaiseen työskentelyyn maaliskuun puolivälissä.
– Keväällä käytännössä kaikki istunnot siirrettiin hamaan tulevaisuuteen, liiton juristit Anna Lauri, Mia
Sinda, Katja Syrjänen ja Päivi Poutanen kertovat. Oikeusjuttujen valmistelut tehtiin pääosin etäyhteyksin.
Työn määrä ei silti vähentynyt.
– Korona toi erityisesti keväällä
normaalia enemmän erilaisia tiedusteluja. Kanteita kirjoitettiin ahkerasti,
minkä lisäksi käynnissä olevat työehtosopimusneuvottelut pitivät osaston
kiireisenä, Sinda kertoo.

Mia Sinda

Poutanen palasi vanhempainvapaalta töihin kesäkuun alussa.
– Työkulttuurin muutos etätyöskentelyn takia tuntui suurelta aluksi.
Juttujen ajamisen osalta tilanne oli
minulla hieman erilainen kuin muilla,
kun keskeneräisiä tuomioistuinprosesseja ei ollut käynnissä, Poutanen kuvaa. Tuomioistuimien ruuhkan purkaminen vie aikaa ja odotettavissa toki
on, että vireille tulevien riita-asioiden
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valmisteluistunnot viivästyvät.
Suomen oikeuslaitos on tähän asti
suhtautunut pidättäytyvästi etäkuulemisiin. Lauri kuvaa tilannetta
niin, että ennen sai erityisestä syystä
oikeuden etäkuulemiseen ja nyt se on
toivottavaa, kun pyritään välttämään
matkustamista. Kaikki ei kuitenkaan
aluksi sujunut kuin Strömsössä.
– Oikeudet käyttävät Skypeä,
jonka toiminnassa on usein haastetta.

Päivi
Poutanen

→ Laki ja oikeus

Linjat olivat usein tukossa, joten yh
teyksien toiminnassa sekä videokuvan
välittymisessä on ongelmia. Kerran
sain istua etäkäsittelyssä niin, että vastapuolen kasvoihin pysähtynyt kuva
näkyi ruudulla 3 tuntia, Sinda kertoo.

Uusi järjestelyjä
oikeuteen
Keväältä siirtyneitä juttuja alettiin
käsitellä kesän loppupuolella ja alkusyksystä.
– Käsittelyjen siirtymiset ovat varmasti olleet henkisesti raskaita jäsenille. Oikeudenkäynti jännittää usein
jäseniä ja kun käsittelypäivä siirtyy,
joutuu henkisen valmistautumisen
aloittamaan alusta, Syrjänen sanoo.

– Minä sain nuhan ennen yhtä
käsittelyä. Kävin koronatestissä ja keskustelimme kaikkien osapuolten kanssa, voinko tulla nuhaisena paikalle
negatiivisen koronatestin kanssa, jotta
istunto voidaan järjestää, Sinda kertoo
ajan haasteista.
Oikeuslaitos on saanut sopeutua
etäyhteyksien lisäksi myös muilla
tavoin. Käsittelyjä on pitänyt siirtää
suurempiin tiloihin ja esimerkiksi
työtuomioistuimelle on järjestetty
väliaikainen tila pääkäsittelysaliksi
Messukeskuksesta, jotta pääkäsittelyt,
joissa voi olla paikalla parikymmentä
ihmistä, eivät viivästyisi riittävän isojen tilojen puutteen vuoksi.
– Istuntojen aloitusajoissa on
myös tehty aloitusaikojen porrastusta.
Lisäksi kaikkia käsittelyihin osallistuvia ei ole haluttu istuttaa odottamassa
samaan aikaan, vaan osapuolet ovat
saaneet mennä suoraan saliin, Lauri
kertoo.

Katja Syrjänen

Joskus mukana on erityisen huonoa tuuria. Yksi Syrjäsen sovittelu
siirtyi ensin keväältä syksylle. Kaksi
päivää ennen sovitteluistuntoa tuli
ilmoitus, että sovittelija oli joutunut
karanteeniin. Nyt jännitetään, pysyvätkö kaikki terveinä seuraavaan yritykseen. Yksikin sairastunut ihminen
siirtää tällä hetkellä käsittelyt hamaan
tulevaisuuteen.

Anna Lauri

Nyt myös maskisuositusta on
laajennettu.
– Oikeuslaitoksissa on voimassa maskisuositukset ja tähänastisen kokemuksen valossa maskia on

avustajien suotavaa pitää sekä turvatarkastuksessa, odotusaulassa että
oikeussalissa istunnon ajan, Lauri
kertoo.
Syrjänen on menossa seuraavaksi
Lahteen sovitteluun ja käyttää maskia,
vaikka asialle on varattukin iso sali.
– Me istumme lähekkäin päämiehen kanssa, joten se on molempien
turvaksi tarkoitettu.

Pidempiä käsittelyaikoja,
enemmän sovittelua
Tuomioistuimissa menetettiin keväällä useita kuukausia ja koska ne
olivat muutenkin ruuhkautuneita, voi
pääkaupunkiseudulla käsittelyä joutua
odottamaan todella pitkään.
– Jos Helsingissä on jo valmiiksi
käsittelyajat olleet noin 1,5–2 vuotta,
pidentyvät ne nyt entisestään, Sinda
sanoo.
Toisaalta se on lisännyt osapuolten sovitteluhalukkuutta.
– Olen pelkästään tällä viikolla sopinut 3 juttua. Sovinnon syntyminen
on usein olosuhdesidonnaista. Nyt,
kun kaikki käsittelyt ovat siirtyneet,
on osapuolilla ollut enemmän haluja tehdä töitä sovinnon eteen, Sinda
kertoo.
Sovinnosta hyötyy sekä ruuhkautunut oikeusjärjestelmä että liiton jäsen, jonka asiat etenevät tyydyttävään
pisteeseen nopeammin.
Vaikka moni asia tehdäänkin
etänä, oikeustiimi reissaa vielä pitkin
syksyä ympäri Suomea. Istuntoja on
niin pääkaupunkiseudulla, Turussa,
Porissa, Lahdessa, Kuopiossa kuin Oulussakin. Kaikki pyörii – keskellä pandemiaakin – ja rakentajien murheet
ovat pysyneet samanlaisina. ¶

Tutustu jäsenvakuutukseen ja
jäsenetuihisi turva.fi/rakennusliitto

TEKSTI JA KUVAT: JUKKA NISSINEN

→ Bioetanoli

Lasse Arvila
asentaa
bioetanoli
muunnossarjoja
vapaa-ajallaan.

Bioetanoli sopii monenlaiseen menopeliin.

Eflexfuel-laitteet tehdään Suomessa.

Harrastuksen avulla eroon
bensiinistä
Bioetanoliautolla voi ajaa kotimaisella polttoaineella.

K

OUVOLAN Leca-soratehtaan luottamusmie-

hellä Lasse Arvilalla on luontoa säästävä harrastus. Hän muuttaa vanhoja bensa-autoja
kulkemaan etanolipolttoaineella. Arvila on ollut
aina kiinnostunut pioneerivaiheen teknologiasta.
– Minulla oli 5 vuotta sitten isomoottorinen
Suzukin maasturi ja halusin siihen flexifuel-muunnoksen. Kouvolan seudulla ei ollut asentajia, jotka
olisivat tehneet muutostöitä.
Arvila otti yhteyttä tamperelaiseen eFlexFuel-laitteita valmistavaan StepOne Techiin ja
päätyi itse asentamaan ohjainyksikön ja polttoaineanturin.
– Testailin sitä vuoden verran ja sen jälkeen
ryhdyin asentamaan eFlexFuel-laitteita muillekin.
Arvilan maasturi toimi kuin tavallisella bensiinilläkin tankattuna. Kylmäkäynnistyksessäkään
ei ollut talvisin mitään ongelmia.
– Siinä on automaattinen rikastustoiminto,
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joka auttaa kylmäkäynnistyksessä.
Muunnossarjan asentaminen ei myöskään heikennä moottorin tehoja.
– E85:ssä puristuskestävyys on huomattavasti
parempi. Vapaasti hengittävässä moottorissa muutostyöt eivät vaikuta paljoakaan, mutta ahdetussa
moottorissa tehon lisäys on huomattava. Kilpa-autoissa käytetään usein E85:ttä, koska sillä saadaan
enemmän tehoa.
Arvilalle itselleen tärkein peruste E85-polttoaineeseen siirtymiselle ovat polttoaineen kotimaisuusaste ja ympäristöystävällisyys. Suomessa
polttoaine-etanoli tehdään elintarviketeollisuuden
jätteistä. Päätökseen vaikuttivat myös edullisemmat polttoainekustannukset ja hieman tehokkaampi moottori.
Alkuvuoden 2020 aikana bensiinin hinta oli
niin alhainen, joten varsinaisia säästöjä ei syntynyt, mutta normaalisti säästöä tulee. Tulevaisuu-

dessa fossiilisten polttoaineiden verotus kiristyy,
mikä parantaa etanolimuunnossarjan kannattavuutta.
– E85:tä löytyy aika mukavasti ympäri Suomea. Tankkauspisteitä on yli 130. Muutossarjan
ansiosta autoon voi tankata myös tavallista bensaa
ihan missä suhteessa hyvänsä. Polttoainelinjan
anturi mittaa automaattisesti etanolimäärän ja
säätää polttoaineensyöttöä.

Asennustöitä harrastuspohjalta
Muutossarjan hinta asennettuna on noin 500–600
euroa. Säädettävät ohjainyksiköt ovat kalliimpia
ja lähinnä virityskäyttöön ahdettuihin autoihin.
Autolle on tehtävä muutoskatsastus asennuksen
jälkeen.
– Minulla on sopimus paikallisen katsastuskonttorin kanssa 60 euron hintaisesta katsastuskäynnistä. Katsastuksen jälkeen voi hakea valtiolta
200 euron muuntotukea.
Muuntotukea saa ennen 1.1.2007 käyttöönotettuihin autoihin. Tukipäätös on voimassa ainakin ensi vuonna.
– On ollut puhetta, että vuosimallirajaa nostettaisiin vuoteen 2009, Arvila ennakoi lakimuutosta.
Ranskassa muutostyöt sallitaan myös uusiin
autoihin.
– Muualla etanolia tuotetaan maissista ja
muista viljelykasveista. Se ei ole yhtä ympäristöystävällistä kuin suomalainen polttoaine-etanoli.
Arvila aikoo pitää muunnossarjojen asennukset harrastuksenaan. Leca-soratehtaan vuorotyörytmi mahdollistaa muutostöiden tekemisen
arkipäivisin.
– Asennuksen tekeminen on niin nopeata, että
sen voi tehdä milloin vain. Se vaatii keskimäärin
2–3 tuntia.
Arvilan pajalla on käynyt reilut 50 autoa
muunnossarjan asennuksessa. Auto on helppo
palauttaa tavalliseksi bensa-autoksi tarvittaessa
laitteisto purkamalla.
Jotkut asiakkaat ovat yllättyneet siitä, että kulutuslukemat nousivat muutostyön jälkeen, vaikka
asiasta oli ollut puhetta ennen asennusta.
– Jos auto on kuluttanut bensaa 6 litraa satasella, se voi viedä asennuksen jälkeen E85:ttä 8 litraa satasella. Se voi herättää alkuun hämmennystä.
Arvilalla on moottoripyörä, johon on tarkoitus
asentaa muunnossarja, mutta siihen ei ole vielä
löytynyt aikaa.
– Bioetanolipäivityksen voi tehdä myös venemoottoreihin ja vesiskoottereihin. Esimerkiksi
Pariisissa lakaisukoneet on muutettu etanolipolttoaineelle. ¶

Kaipaatko
kuntoutusta?
MONIAMMATILLINEN YKSILÖKUNTOUTUS ON

LOISTAVA MAHDOLLISUUS
Moniammatillinen yksilökuntoutus on Kelan
kustantamaa ja voit hakea siihen ympäri vuoden.

KENELLE?

Voit hakea kuntoutukseen jos sairaus alentaa sinun toiminta- ja
työkykyäsi työssä ja vapaa-aikana.

TOTEUTUS

Yksilökuntoutus on Kelan kustantamaa ja toteutetaan
2-3 jaksossa, maksimissaan 16 vrk.

MONIAMMATILLINEN YKSILÖKUNTOUTUS
HÄRMÄN KUNTOKESKUKSESSA

Kuntoutuksessa keskitymme sairauksien ja oireiden vuoksi
alentuneen työ– ja toimintakyvyn edistämiseen.
suunni
Ohjelma suunnitellaan
yhdessä asiantuntijatyöryhmän kanssa
vastaamaan juuri Sinun kuntoutustarpeitasi.

LISÄTIETOJA:

Kuntoutuksen ja työhyvinvoinnin asinatuntija
Riitta Puumala
puh. 050 371 4712 | riitta.puumala@harmankuntokeskus..
Härmän Kuntokeskus, Vaasantie 22, 62375 Ylihärmä
ww
www.harmankuntokeskus..
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TEKSTI JA KUVAT: SANNA PÖYRY

METSÄLLÄ
Kalvolan metsästysseuran lokakuussa järjestämä vierasjahti
oli elämys Helsingin keskustassa asuvalle kynäniekalle.
Pitkän päivän aikana tuli opittua yhtä jos toista sorkkaeläimistä,
mäyräkoirien sielunelämästä, ensimmäisen laukauksen tärkeydestä
ja suomalaisesta metsästä.

S

AAPUESSANI Hämeenlinnan
asemalle on päivän sarastamiseen vielä kotva. Särvimme kahvit ”metsästysisäntäni” Ilkka Väisäsen
kanssa ja käymme läpi jahdin kulun.
Tarkoitus on metsästää valkohäntäpeuraa, sillä Iittalan alueen runsaslukuinen kanta tarvitsee harvennusta.
– Harvennustarve eli metsästyslupien määrä arvioidaan aina lumien
jälkeen. Minulla on 3 peurankaatolupaa tälle metsästyskaudelle: 1 pukille
(uros), 1 lehmälle (naaras) ja 1 kahdelle
vasalle.
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Myyntijahti houkuttaa
kauempaakin
Suosituimmille metsästysmaille on
tunkua. Tampereella asuva, miltei joka
viikonloppu metsällä käyvä Väisänen
kertoo olleensa hiljattain Posiolla
kanalintujahdissa alueella, jonka luvat
myytiin kolmessa minuutissa.
Nyt vuorossa on Kalvolan metsästysseuran vierasjahti, johon seura
on myynyt vieraslupia. Tulijoita on
Kuusamosta asti.
– He maksavat meille metsästä-

misestä meidän vuokraamillamme
mailla, Väisänen täsmentää.
Tunnelma pihamaalla on odottava. Miehet jutustelevat, tupakkiakin
kuluu. Mäyräkoirat, joita on yhdeksän, pyörivät malttamattomina. Naisia
on muutama – ja minä, eläinrakas
ensikertalainen.

Koirat tekevät
isoimman työn
Kahdeksan kieppeillä piha on täyttynyt metsästäjistä. Katsellessani koirien

intoa mietin, miten paljon työtä
pikkujalat joutuvat päivän mittaan
tekemään.
– Mäykyillä palo mennä metsälle
tulee selkäytimestä. Metsästysvietti on niin hurja, että ne eivät jättäisi
leikkiä kesken silloinkaan, kun voimat
alkavat jo ehtyä. Siksi en mielelläni ota
koiraa metsälle, jos lämpöä tai pakkasta on yli 15 astetta, sanoo Väisänen ja
katsoo 16-kuukautista Elli-koiraansa.
Metsänkävijänä Elli on vielä aloittelija, jonka ensimmäinen kaato on
edellisviikolta.
– Koirat ovat iso syy siihen, miksi
viihdyn metsällä. On hienoa nähdä,
miten ne kehittyvät. Edellinen mäyräkoirani oli erikoistunut luolametsästykseen, Väisänen kertoo.
Entä palkitaanko koirat jahdin jälkeen erikoisherkuilla tai vastaavilla?
– Koiralle isoin palkinto on se,
kun se pääsee kaadolle. Toki päivän
jälkeen kotona saa hyvät eväät.
Vaikka mäyräkoirilla on luonnostaan vahva metsästysvietti, metsästyskoirien jalostuksessa painotetaan
tiettyjä ominaisuuksia.
– Siinä missä toiset ovat näyttelylinjaisia yksilöitä, Elli on ajavalinjaisista vanhemmista.
Mäyräkoirien ohella moni metsästää esimerkiksi dreeverien kanssa. Se
on ollut mahdollista viime vuodesta
lähtien, kun sorkkaeläimiä metsästävien koirien säkäkorkeus nostettiin 28
sentistä 39:ään.

Metsä kietoo
kaupunkilaisen
pauloihinsa
Vaikka olen varustautunut mielestäni
fiksusti lokakuiseen Hämeen aamuun,
jo aukiolle osuva vilakka tuuli saa pohtimaan, ovatko vaatteeni hitusen liian
keveät. Aamun ensimmäisellä jahtiosuudella metsästä hohkaava kosteus
osoittaa, että ovat.
Seuran jahtipäällikkö Jorma Toivonen on jakanut meidät arvalla ryhmiin. Omaan triooni kuuluu Väisäsen
lisäksi koiranohjaaja Eija Rantanen.
Ensimmäinen metsästysalueemme on
tiheää ja melko vaikeakulkuista nuorten havupuiden hallitsemaa metsää.
Huomaan pian, että lenkkareiden sijaan olisi kannattanut lainata saappaat.
Pysyn vaiti, etten antaisi kaupunkilaistollon vaikutelmaa heti kättelyssä.
Elli odottaa autossa, kun Helmi
päästetään matkaan. Koira kiertää
tovin ympyrää ja säntää sitten vauhtiin. Kun kimakka haukku alkaa, me
seuraamme haukkumisfrekvenssiä
sovelluksesta, joka on yhteydessä Helmin tutkapantaan.
Iltapäivällä, nuotiomakkaroiden ja
puustien jälkeen, jahti jatkuu väljässä
kuivassa kangasmetsässä, jota aurinko
lämmittää ihanasti. Helmi on korvattu Patella ja Ellikin pääsee töihin. Pian
Elli kellottaa 117 haukkua minuutissa.
Missähän vaiheessa koira oikein ehtii
hengittää?

– Kun ampuu isoa eläintä, on
tärkeää osua vitaalialueelle, Väisänen
sanoo.
Helmin ja Ellin uurastuksesta
huolimatta meidän trio on kaadotta
vielä siinä vaiheessa, kun lähden asemalle, mutta se ei haittaa. Ryhmälle on
kertynyt seitsemän kaatoa (myöhemmin tulee kaksi lisää), ja päivä metsällä
on ollut ikimuistoinen. On helppo
allekirjoittaa Väisäsen sanat metsän
rauhoittavasta vaikutuksesta. ¶
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RAKENTAJAN
RUKKANEN
Hei kaveri,
miten jakselet?

Tässähän tämä.
Mitä nyt välillä
uuvuttaa!

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

→ Talous

Elina Pylkkänen,
johtaja,
Palkansaajien
tutkimuslaitos

Vietävän laadukasta

S

UOMEN PANKKI herätti huolen kustannuskilpailukykymme puolesta. Ennakoiviin tuotantolukuihin perustuvat laskelmat osoittivat, että
kilpailijamaissa yksikkötyökustannukset nousevat
hitaammin kuin meillä. Tähän pitää suhtautua
vakavasti, sillä finanssikriisin jälkeiset vuodet olivat
talouskasvulla mitattuna tuskallisen kituliaita.
Erityisesti tavaravienti kituutti ja investoinnit olivat
alamaissa.

YKSIKKÖTYÖKUSTANNUS saadaan jakamalla keskimääräiset palkat ja sivukulut keskimääräisellä tuottavuudella. Eli kun yhtä työntekijää kohden lasketut
työvoimakulut jaetaan yhtä työntekijää kohden
lasketulla tuotannolla, saadaan työvoimakustannusten suhde tuotantoon. Siten kilpailukykyä voidaan
parantaa joko alentamalla työvoimakustannuksia tai
parantamalla tuottavuutta. Kiky-sopimuksessa tehtiin molempia: sivukuluja siirrettiin palkansaajille ja
tuotantoa lisättiin työaikaa kasvattamalla palkkaa
kasvattamatta (nk. kiky-tunnit).
SUOMEN PANKIN laskelmat kilpailukyvyn heikentymisestä perustuvat ennakollisiin tietoihin, jotka
korjaantuvat vielä moneen kertaan ja näyttävät jo
nyt Suomen kannalta vähän paremmilta. Sitä paitsi
tutkijamme ovat havainneet, että syy-seuraussuhde
onkin päinvastainen: Kun vientikauppa lähtee kasvuun, yksikkötyökustannus alenee. Eikä niin, että jos
yksikkötyökustannus alenee, vienti lähtee vetämään.
TALOUSKRIISIN keskellä on herännyt huoli viennin

supistumisesta, noin -14 prosenttia tänä vuonna.

Teollisuuden tilauskirjat ohenevat ja palveluvienti on
vieläkin suuremmissa vaikeuksissa, koska henkilöliikennettä rajoitetaan. Uusien vientituotteiden perään
huudetaan, koska Suomen tavaraviennin kulmakivi
on ollut investointikalusto, jonka kysyntä vientimaissa on nyt kaikkein heikointa. Lamassa ei uskota
tulevaisuuden näkymiin.
VAAN MEILTÄPÄ voisi hyvinkin löytyä uutta vietävää. Meillä rakentaminen on tarkoin määrättyä ja
säädettyä. Esimerkiksi asuintaloissa on tiukat rakennusmääräykset erityisesti energiatehokkuudesta.
Lämpöä ei saa päästää karkuun, jolloin rakennuksen
tulee olla tiivis tai on kyettävä ottamaan talteen hukkalämpö.
KESKI- JA ETELÄ-EUROOPASSA tarvittaisiin niin ikään
tiiviitä koteja. Ei sen vuoksi, ettei lämpö pääsisi karkuun, vaan siksi, ettei pitkinä kuumina kesäkausina
viilennetty ilma pääse karkuun. Energiaa menee vielä
enemmän hukkaan, jos talot falskaavat. Ja kuten
tiedetään, jäähdyttäminen on noin 30 prosenttia kalliimpaa kuin lämmittäminen. Senhän vuoksi Google
perustaa konesaleja ja serveriasemia Suomeen, jossa
kylmä ilmasto antaa takuuvarman kustannussäästön.
EIKÖ SIIS Suomen energiatehokasta rakennustaitoa
voisi ryhtyä lanseeraamaan vientituotteeksi? Etenkin
vielä siksi, että EU:n tukipakettien kohteena tulee
olla ilmastonmuutoksen torjunta ja vihreä teknologia. Meillä olisi todella paljon arvokasta tietotaitoa
myytävänä sekä konkreettisten rakennuselementtien
että konsultaatiopalvelujen muodossa. ¶
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TEKSTI: SINI SAARITSA PIIRROKSET: SAMI KUJALA

→ Kulttuuri

Rujoa taidetta tauolla
Sami Kujala pitää suorasta viivasta ja puukoista.
Työmaan kahvikämpillä syntyy karua mutta humoristista taidetta.

P

UHELIMEEN KANTAUTUU kevyttä,
hakkaavaa ääntä. Sami Kujala,
26, istuu lokakuisena perjantaina
Vaasan keskussairaalatyömaan varastoalueella ja koputtelee maata omalla
vasarallaan.
Jalasjärveläinen rakennusmies on
pyynnöstä lähettänyt Whatsappin
kautta ”omakuvan”, jossa luurankokasvoinen, hurjasilmäinen rakentaja pitää
kiinni tellingistä ja katsoo alaspäin vasara hampaissaan. Aurinko helottelee
kevyiden pilvien takaa.
– Se tilanne oli toissa kesältä, kun
piti yksin tehdä 5 metriä korkea teline 25
asteen helteellä. Peiliä ei ollut, mutta olo
oli vähän tommonen.
Oma kuva on vain pieni osa laajaa
tuotantoa. Nimittäin kun työmaalla alkaa tauko, Kujala nappaa kuulakärkikynän käteensä. Kuuden vuoden aikana
kahvikämpän seinät ovat täyttyneet
pikkutarkoista piirroksista, joiden rujot
hahmot voivat tuoda etäisesti mieleen
amerikkalaisen Robert Crumbin satiiriset sarjakuvat. Jatkuvasti muuntuvaa ja
täydentyvää näyttelyä ovat päässeet
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ihailemaan työtoverit, pomot ja kaikki,
jotka sisään astuvat.
– Kukaan oo niitä käskenyt pois ottamahan.
Ala-asteella Kujalan kuvaamataidon
numero nousi neljännellä luokalla, kun
opettaja vaihtui. Edellinen oli antanut
tiukkoja raameja, käskenyt tekemään
maisemia aina ”niillä saatanan vesiväreillä”. Kujala halusi piirtää suoria viivoja,
mutta pensselillä viiva taipui. Uusi opettaja antoi vain aiheen ja vapaat kädet
toteuttaa se millä tekniikalla tahansa.
Kujalan valinta oli kynät.
– Niillä siitä viivasta tulee suora.
Sittemmin Sami Kujala on piirtänyt
aina, viime aikoina erityisesti kuulakärkikynillä, joita on yleensä aina saatavilla.
Ennen työyhteisöä Kujala piirsi armeijassa Kajaanissa.
– On sitä hullumpiakin tapoja tappaa
aikaansa. Ja purkaa mieltä. Toiset juo viinaa, minä piirrän kuvia.
Kuviin voi kätkeytyä tunnetila, mutta
ei aina mitään sen kummempaa. Joissain piirustuksissa valtava sika halailee
tai ahmii seteleitä. Niiden kärjistettyjä ja

humoristisia viestejä voivat ymmärtää
vain asianosaiset työmaalla.
– Kuvissa voi kertoa siitä, mitä ei oikein voi sanoa ääneen, Kujala miettii.
Aiheita kumpuaa päähän ja sitä
kautta paperille myös muualla kuin
töissä. Tummaksi viivoitetulla taustalla
on puukko pöydän yllä ja sen alle pöydän
rakoon on isketty pelikortti, ristijätkä.
Työmiehen kortti.
– Puukko oli mulla siinä, kun olin istuskellut mökillä saunaa lämmittämässä, Kujala virkkoo.

→ Kulttuuri

Kuvan taustalla näkyy öljylamppu.
– No siinä saunatuvassa oli semmoinen öljylamppu.
Paljastuu, että puukkojen piirtelyssä
yhdistyy kaksi intohimoa, koska hänen
toinen harrastuksensa on puukkojen tekeminen. Sitä varten hän hankki oman
ahjonkin.

– On sitä muutama sata tusinaa tullut puukkoja piirrettyä.
Vaikka Kujalan karua komiikkaa
pursuava taide kertoo raskaasta raadannasta ja työmiehen ”palkasta”, jalasjärveläinen rakennusmies viihtyy
alallaan hyvin. Työnkuva on laaja: ura
alkoi pullotunkkina ja nyt hoituu niin

valuhommat kuin ”piikkailu, roppailu ja
ruuvailu”.
Paussi alkaa olla ohi, ja Kujala vasaroineen suuntaa takaisin töihin.
– Lähden tästä tyhjäämään holvitavaraa kerroksilta alas.
Seuraavalla tauolla siitä voi syntyä
luonnos. ¶

Skandaalista skandaaliin
M.A. NUMMINEN:
KAUKANA
VÄIJYY YSTÄVIÄ.
(DOCENDO)
MAURI ANTERO

Numminen on monille vanhemman
polven rakentajille tuttu Siikarannan puheilmaisun
kursseilta, Rakentaja-lehden pakinoista, harjakaiskeikoilta, mutta ennen kaikkea
musiikistaan. Kulttuurin monilahjakkuus on kirjoittanut
muistelmansa uransa alkutaipaleesta.
Nummisen muistelmat alkavat vuodesta 1965. Hänen
touhuissaan oli alusta asti
paljon samaa, mitä oli seuraa-

van vuosikymmenen punkissa. Keikkoja keskeytettiin,
poliisi vainosi ja radion soittokieltoon
järjestäin joutuneet levyt julkaistiin oman Eteenpäin!
-merkin kautta. Ei
siis ihme, että hän
oli Suomen Talvisota 1939-40-yhtyeineen
yhtenä esikuvana sellaisille
70-luvulla uudenaallon ja punkin parista pinnalle ponnahtaneille tähdille kuten Eppu Normaalille ja Ismo Alangolle.
Nummisen taiteelliset
tempaukset hämmästyttävät
oikeastaan koko kirjan ajan.
Hänen elämänsä on ollut kuin
ihmeellistä unta. Rohkeuden

puutteestakaan ei voi moittia,
sillä vaatii aikamoista pokkaa mennä esimerkiksi Sähkökvartetti-yhtyeen kanssa
esiintymään kommunistisiin maihin. Hänellä on myös
viihteellisempi puoli. Vuonna
1969 hän tarjosi Love Recordsille kahta erilaista kappaletta. Laulut olivat Kissa
vieköön ja Missä yösi vietitkään? Levy julkaistiin vasta
maaliskuun lopussa 1970,
koska Atte Blom ja Chrisse
Schwindt eivät pitäneet tuotosta merkittävänä. Levystä
tuli valtava hitti, ja teki Nummisesta kansan suosiman artistin. Suomikaan ei Nummiselle riittänyt, vaan kohta hän
oli myös Ruotsissa iso tähti
Gummibollin myötä. Keikka-

paikat muuttuivat isommiksi,
ja palkkioilla hän rahoitti taiteellisempia juttujaan. Nummisen ensimmäisen Ruotsissa julkaistun LP:n nimi oli
M.A. Numminen på svenska.
Levyn alaotsikko Äkta finsk
negerjazz på svenska, huvitti
ruotsalaisia.
Kirjan myötä pääsee tutustumaan myös menneen
ajan poliisin toimintaan. Liikaa
innostunut soittaja saatettiin
pidättää ja ottaa muodolliseen kuulusteluun. Kuulustelun jälkeen soittaja pahoinpideltiin hakkaamalla tunnin
verran tämän jalkapohjia.
Tämä oli näppärää, koska
siitä ei jäänyt todistusaineistoa.
JYRI VASAMAA

Koomikko yrittää tykätä luonnosta
ARE KALVO:
HELVETILLINEN
VAELLUSKIRJA
(AULAKUSTANNUS)
KIRJANSA perusteella Are on
hauska heppu.
Puolivälissä
hoksasin, että hän
on koomikko. Ilmankos jatkuvasti nauratti.
Are on kasvanut ison norjalaisvuoren juurella. Luonto
on tuttu. Hän kuitenkin viihtyy paremmin kaupungissa:
terassilla, baarissa ja festi-

vaaleilla – kaikkialla,
missä on ihmisiä.
Area alkoi askarruttaa, miksi hän
häviää kavereitaan,
hauskoja heppuja,
luonnolle. Yhtäkkiä kaikki poseeraavat sosiaalisessa
mediassa vuorten
huipuilla kädet kohotettuna ilmaan. Lisäksi tyypeiltä on alkanut kuulla sellaista, että vaellus on ihan
mukava, vaikkei (sumun
vuoksi) näe mitään.
Mahdollisesti pahinta on,

että vaellustyypit ovat huumorintajuttomia. Luontokokemukset eivät ole naurun aihe.
Ne näyttävät jopa olevan jotain, jota Are lähtee pohdinnoissaan vertaamaan uskonnolliseen kokemukseen.
Are päättää tutkia asiaa.
Hän lähtee luontoon.
Reitillä Are kohtaa paljon puhetta eri reittien pituuksista ja niihin kuluvista
ajoista, leirikoulumaisia olosuhteita, alusvaatteisiin pukeutuneita ihmisiä tunturimajoissa, puita ja sumua.
Salaisuus ei selviä.

Uudelle yritykselle Are
kolminkertaistaa matkaseuransa. Dokumentointivastaavan lisäksi mukana ovat nyt
myös Huonoista Varusteista
Vastaava (HVV) ja Huolehtimisvastaava.
Seurue pakkaa viinaa ja
pikkusikareita sekä sukset.
Samat kokemukset pääosin toistuvat, vain talviolosuhteissa.
Tällä kerralla Arella on
hauskempaa.
Lukijalla kyllä on hauskaa
kaiken aikaa.
INARI JUNTUMAA
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→ Kolumni

Timo Kuvaja,
maalari

Parasta kotimaasta:
poronkäristys

Impivaara tuli ja meni
AIKA AJOIN julkisuudessa nousee esiin työelämään liittyviä epäkohtia. Puhutaan työuupumuksesta tai siitä,
miten koneet pian korvaavat meidät kaikki. Työnantajapuoli on taas toistuvasti huolissaan kilpailukyvystämme ja lakkauttaa aina silloin tällöin tehtaan tai
pari. Ihan vaan, että Suomella menisi paremmin.
TYÖNTEKIJÖIDEN riisto ja alipalkkaus ovat myös viime
vuosina saaneet tilaansa keskustelussa, mikä on luonnollisesti hyvä asia. Esille ovat nousseet niin uzbekistanilaiset tasoitemiehet, aasialaiset ravintolatyöntekijät
kuin thaimaalaiset ja ukrainalaiset marjanpoimijatkin.
Afrikkalaistaustaisia siivoojia unohtamatta.
EDELTÄNEEN loppukesän aiheita olivat jo edellä mainit-

tujen lisäksi Olympiastadionin työmaalla ilmenneet
hyväksikäyttötapaukset. Kaava toistui jo aiemmin
nähtyihin tapauksiin verrattuna samana. Useimmiten
julkisella työmaalla paljastuu räikeää ulkomaisen työvoiman hyväksikäyttöä. Pääurakoitsijana toimii joku
suurista ja vakiintuneista rakennusalan toimijoista.

KUN TAVARA on housussa, kielletään järjestelmällisesti kaikki. Apulaiskaupunginjohtajat, rakennusurakoitsijan yhteiskuntavastuusta sosiaalisessa mediassa
vastuussa olevat konsultit, kaikki tahot pikkuvirkamiehestä pääjohtajaan: ”Emme ole olleet tietoisia, emmekä hyväksy.” Se oli sitten siinä. Kunnes seuraavalla
työmaalla suomeen töihin tullut työntekijä joutuu
poistumaan rahojaan saamatta – pahimmassa tapauksessa velkaantuneena – ja väkivallan uhan alaisena
takaisin kotimaahansa. Suomeen jää työkohde, joka
kenties palkitaan hyvin hoidettuna esimerkkinä vaativasta rakennustyöstä.
ULKOMAINEN työvoima ei ole ongelma, heihin kohdis-

tuva riisto ja sen sallivat rakenteet ovat. ¶
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Nyt kun vuoden kamalin aika on täällä,
tuntuu siltä, että pimeyden keskellä
tekee enemmän mieli lihaa. Viime aikoina
olen opetellut syömään poroa, tuota
hienoa pohjoisen eläintä, jonka päälle en
nuorempana ymmärtänyt. Poronkäristys on
jo noussut suosikkieni joukkoon!

L

IHANA poro on eettistä ja

ekologista, koska sarvipäät laiduntavat vapaasti
pääosan vuotta ja hankkivat
ravintonsa luonnosta. Näin
poronhoidon päästöt ilmakehään ovat pienemmät kuin
karjatiloilla keskimäärin.

TEKSTI JA KUVA:
SANNA PÖYRY

Poro on maukasta ja terveellistä
Poronliha sopii fyysistä työtä tekevien – varsinkin
paljon treenaavien – ruokavalioon, sillä siinä on kosolti
proteiineja. Vähärasvaisuudesta huolimatta porossa
on makua ja mureutta, koska eläimet ovat varttuneet
puhtaassa pohjoisen luonnossa.
Myös kolesteroliaan vahtaavien kannattaa suosia
poroa, koska sen rasvat ovat hyviä, tyydyttymättömiä
rasvoja. Lisäksi poronlihassa on enemmän hiven- ja
kivennäisaineita ja vitamiineja kuin naudassa ja siassa.
Vaikkei puolikesyä poroa luetakaan riistaeläimiin,
monen puheessa poroherkut niputtuvat ”riistaksi”.
Omassa suussa poron maku on vähemmän riistainen kuin monen muun riistaeläimen – ja viimeistään
käristystä haudutettaessa tuo vivahde pehmenee.
Miedohko poro ei juuri mausteita kaipaa. Jotkut
suosivat katajanmarjaa, toiset valkosipulia, mutta jo
suolalla ja pippurilla pääsee pitkälle. Itse pidän piparjuuresta käristyksen kanssa, joskin sen annostelussa
maltti on valttia. ¶

→ Rakentajan eväät

Poronkäristystä peruna-piparjuurimuusin kera (2–3:lle)
Jos sinulla on poroa pakkasessa omasta takaa, hieno homma! Tässä helppotekoisessa ohjeessa käytetään valmiiksi
siivutettua pakastekäristystä. Toiset lisäävät haudutusvaiheessa kermaa. Itse
pidän siitä, että käristyksessä on vain
vähän muita makuja, jotta poron hienostunut maku pääsee oikeuksiinsa. Kermatilkan voit säästää muusiin.
• 1 pkt (250 g) poronkäristystä
(esim. Lapin Liha)
• 1 sipuli
• tuoretta timjamia maun mukaan
• voita ja öljyä paistamiseen
• 2 dl kantarelleja (tai muita
metsäsieniä)
• suolaa ja mustapippuria
• 1 ½ dl lager-tyyppistä olutta
• ½-1 dl vettä

muusi
• 500 g puikulaperunaa
• 1 dl täys- tai kevytmaitoa
• 2 cm:n pätkä piparjuurta
• 50 g voita
• (tilkka kermaa)
• suolaa ja mustapippuria
tarjoiluun
• karpaloita (pakaste käy hyvin)
• maustekurkkua pieneksi kuutioituina
Ota poropakaste sulamaan hyvissä ajoin.
Kuori ja hienonna sipuli. Riivi timjaminlehdet oksista. Kiehauta vesi kattilassa,
lisää suola ja keitä huuhdellut perunat
kuorineen.
Sulata voi pannulla. Kun voi vaahtoaa, revi ensimmäinen erä käristyslevyjä pienemmäksi ja ruskista. Paista lihat
kolmessa erässä ja siirrä kypsät sivuun
sitä mukaa. Paistaessasi voit tökkiä li-

hoja vielä pienemmiksi lastalla tai haarukalla.
Lorauta pannulle öljyä ja kuullota sipulisilppu. Lisää sienet ja paista. Sekoita
poro ja timjami joukkoon, suolaa ja pippuroi maun mukaan. Kaada pannulle olut
ja vesi, alenna lämpöä ja hauduta noin
vartti (tai kunnes neste on haihtunut).
Tarkista maku ja mausta tarvittaessa.
Tee käristyksen hautuessa muusi.
Valuta kypsät perunat ja ota talteen hiukan keitinvettä. Vetäise kuoret irti ja laita perunat takaisin kattilaan. Muusaa ne
survimella tai käsin.
Lämmitä maito ja sekoita siihen raastettu piparjuuri. Kaada maito perunoille,
lisää voi ja sekoita kuohkeaksi. Jos muusi tuntuu kankealta, lisää tilkka keitinvettä ja/tai kermaa (itse laitan molempia).
Mausta suolalla ja pippurilla. Tarjoa poron, karpaloiden ja kurkun kera.

→ 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

Hakemusten käsittelyaika
Kuinka saan päivärahani
mahdollisimman nopeasti?
Hakemuksen käsittelyä voit nopeuttaa
täyttämällä ja lähettämällä hakemuksesi aina eAsioinnin kautta. Hakemus
on perillä ja työjonossa alle puolessa
tunnissa, kun sen täyttää ja lähettää
eAsioinnissa. Paperipostin tulo saattaa
pisimmillään kestää jopa viisi arkipäivää.
Hakemuksessa olisi hyvä olla kaikki tarvittavat liitteet mukana. Puutteellisten hakemusten käsittely hidastuttaa
päivärahojen maksatusta. Tarvittavat liitteet voit tarkistaa kassan sivuilta usein kysytyistä kysymyksistä. Myös
eAsiointi neuvoo käsittelyssä tarvittavista liitteistä, kun lähetät hakemuksen
eAsioinnista.
Koska tieto käsittelytilanteesta löytyy
helposti nettisivuiltamme, toivomuksemme on, että käsittelyaikoja ei kyseltäisi
erikseen. Näin pystymme keskittymään
hakemusten käsittelyyn ja saamme päivärahat nopeammin maksuun.

Milloin saan päivärahani tilille?
Hakemusten käsittelytilanteen näet
kassan nettisivuilta. Päivitämme ajantasaisen käsittelytiedon joka aamupäivä. Käsittelytilanteessa kerromme, minä
päivänä saapuneet ensihakemukset ja
soviteltavat hakemukset ovat käsittelyvuorossa. Jos hakemuksesta puuttuu
käsittelyssä tarvittavia tietoja, päivärahojen maksaminen viivästyy, kun joudumme pyytämään lisäselvityksiä.
Kokonaan työttömien ja lomautettujen jatkohakemukset käsittelemme kahden arkipäivän kuluessa hakemuksen
saapumisesta kassalle.
Kun hakemuksesi on käsitelty maksuun, rahat ovat tililläsi 1–2 pankkipäivän kuluessa. Näet omasta eAsioinnistasi päivärahojesi tarkan maksupäivän
illalla maksuajon jälkeen. Myös päivärahapäätökset ovat nähtävissä eAsioinnissa.

Miksi ilmoittamassanne
käsittelytilanteessa
hakemusten käsittelypäivä
ei vaihdu joka päivä ja joskus
se menee monta päivää
eteen päin?
Käsittelemme hakemuksia joka päivä
tasaista tahtia. Joinakin päivinä hakemuksia saapuu enemmän ja toisina vähemmän. Suurimmat hakemusruuhkat
ajoittuvat kuun alkuun sekä jokaisen viikon alkuun.
Silloin, kun yhtenä päivänä on tullut
hakemuksia enemmän kuin mitä ehdimme päivän aikana käsitellä, ei käsittelytilanteen päivämäärä muutu joka päivä.
Yleensä loppukuusta käsittelytilanteen
päivä voi puolestaan mennä useamman
päivän eteenpäin yhdessä päivässä.
Laissa on mainittu, että hakemus pitäisi käsitellä 30 päivän kuluessa sen
saapumisesta kassalle. Olemme pystyneet ottamaan kaikki hakemukset käsittelyyn kahdessa viikossa. ¶
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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

Os. 022, Kerava
Syyskokous ke 11.11. klo 18, Keravan kirjaston satusiipi, Paasikivenkatu 12. Esillä sääntöjen määräämät asiat (toimihenkilövalinnat vuodelle 2021) sekä muut esille tulevat asiat.
Hallitus

Os. 039, Helsingin matto- ja
parkettimiehet
Syyskokous ti 17.11. klo 16, ammattiosastojen Tiimitupa, Viides linja 3, Helsinki. Esillä sääntöjen määräämät asiat (toimihenkilövalinnat vuodelle 2021) sekä muut esille tulevat asiat.
Kahvitarjoilu.
Hallitus

Os. 043, Pori
Syyskokous pe 20.11. klo 18, Porin Miittinki, Pohjoispuisto 4,
Pori. Esillä sääntöjen määräämät asiat (toimihenkilövalinnat
vuodelle 2021) sekä muut esille tulevat asiat.
Hallitus

Os. 047 Lohja
Syyskokous to 19.11. klo 18, osaston toimitilat,
Kauppakatu 8, Lohja. Esillä sääntöjen määräämät asiat
(toimihenkilövalinnat vuodelle 2021) sekä muut esille
tulevat asiat. Tervetuloa!
Hallitus

Os. 051, Jyväskylä

OSASTOTAPAHTUMAT

Syyskokous ke 25.11. klo 18, Rakennusliiton Jyväskylän toimipiste, Yrjönkatu 30, Jyväskylä. Esillä sääntöjen määräämät
asiat (toimihenkilövalinnat vuodelle 2021) sekä muut esille
tulevat asiat.
Hallitus

Os. 055, Järvenpää
Os. 010, Tampere
Ammattialajaostojen yleiset kokoukset, joissa asetetaan
ehdokkaat os. 10:n toimihenkilöiksi ja edustajiksi toimikaudelle 2021 sääntöjen määräämällä tavalla.
Kirvesmiesjaosto ke 11.11. klo 16.30, Sorinkatu 4 A, Tampere.
Vedeneristysjaosto to 12.11. klo 16.30, Sorinkatu 4 A, Tampere.
Rakennus-, kone- ja raudoitusjaosto pe 20.11. klo 16.30,
Sorinkatu 4 A, Tampere.
Syyskokous to 10.12. klo 18, Sorinkatu 4 A, Tampere. Esillä
sääntöjen määräämät asiat (toimihenkilövalinnat vuodelle
2021), sekä muut esille tulevat asiat. Kaikki kokouksissa huomioidaan koronarajoitukset ja -ohjeet. Tervetuloa!
Hallitus

46

Syyskokous to 12.11. klo 18, Järvenpää-talo, Hallintokatu 4,
Järvenpää. Esillä sääntöjen määräämät asiat (toimihenkilövalinnat vuodelle 2021) sekä muut esille tulevat asiat.
Hallitus

Os. 059, Oulu
Syyskokous to 12.11. klo 18, Radisson Blu Hotel Oulu, Hallituskatu 1, Oulu. Esillä sääntöjen määräämät asiat (toimihenkilövalinnat vuodelle 2021) sekä muut esille tulevat asiat. Ennen
kokousta klo 17 buffet-ruokailu kokoukseen osallistujille. Tervetuloa!
Hallitus

→ Liitossa

OSASTOTAPAHTUMAT

Os. 068, Joensuun betonituote

Os. 206, Juva

Syyskokous su 22.11. klo 12, ABC Marjala ABC, Marjalantie 18,
Joensuu. Esillä sääntöjen määräämät asiat (toimihenkilövalinnat vuodelle 2021) sekä muut esille tulevat asiat. Tarjolla
pientä purtavaa. Tervetuloa!
Hallitus

Syyskokous pe 13.11. klo 18, Kahvikulma, Juvantie 16, Juva.
Esillä sääntöjen määräämät asiat (toimihenkilövalinnat vuodelle 2021) sekä muut esille tulevat asiat.
Hallitus

Os. 079, Porvoo
Syyskokous la 14.11. klo 12, osaston toimisto, Sibeliuksenbulevardi 36, Porvoo. Esillä sääntöjen määräämät asiat (toimihenkilövalinnat vuodelle 2021) sekä muut esille tulevat asiat.
Hallitus

Os. 280, Helsingin betoniraudoittajat
Syyskokous la 14.11. klo 11, Purpuripolku 7–9, Kannelmäki, Helsinki. Esillä sääntöjen määräämät asiat (toimihenkilö-valinnat
vuodelle 2021) sekä muut esille tulevat asiat.
Hallitus

Os. 288, Nurmijärvi
Os. 086, Kokkola
Syyskokous ma 23.11. klo 18, osaston toimisto, Ristirannankatu
7, Kokkola. Esillä sääntöjen määräämät asiat (toimihenkilövalinnat vuodelle 2021) sekä muut esille tulevat asiat.
Rakentajien joulujuhlat pe 11.12. klo 19, Snelmankoti, Rantakatu 27, Kokkola. Tarjolla perinteistä jouluruokaa ja tanssia.
Omavastuu: jäsen 5 € ja avec 10 €, maksetaan viimeistään
pe 4.12. osaston tilille FI37 5162 0020 2679 21. Tervetuloa!
Hallitus

Os. 104, Helsingin asfalttimiehet ja
bitumieristäjät
Stand Up-ilta pe 20.11. klo 20, Suomi nauraa!, Finlandia-talo.
Hinta osaston jäsenelle 10 €/hlö.
Teatteri-Ilta la 12.12. klo 13, Toinen pullo Cavaa, Helsingin kaupunginteatteri, Areena-näyttämö. Näytöksen jälkeen ruokailu
Graniittilinnassa. Hinta 25 €/hlö.
Ilmoittautumiset viimeistään to 12.11., Matti Tiainen
p. 040 705 8809.
Hallitus

Os. 200, Tunturi-Lappi
Syyskokous la 28.11. klo 15, Äkäshotelli, Äkäsentie10,
Äkäslompolo. Esillä sääntöjen määräämät asiat (toimihenkilövalinnat vuodelle 2021) sekä muut esille tulevat asiat.
Pikkujoulut. Kokouksen jälkeen vietämme osaston
pikkujouluja samassa hotellissa. Ilmoittautumiset:
puheenjohtaja Antti Satta p. 040 550 3657 tai sihteeritaloudenhoitaja Eugen Parviainen p. 040 550 9282.
Lisätietoja osaston netti- ja facebook-sivuilta.
Koronapandemia voi muuttaa suunnitellun kokouksen ja
pikkujoulun järjestelyitä, joten seuratkaa tiedotusta osaston
nettisivuilta.
Hallitus

Jouluruokailu la 5.12. klo 13, Ravintola Pikkuparoni, Olantie 2,
Rajamäki. Sitovat ilmoittautumiset viimeistään pe 20.11.,
Jari p. 040 525 5427.
Hallitus

Os. 320, Laihia
Syyskokous to 12.11. klo 18, Mannilantalon kerhohuone,
Laihiantie 36, Laihia. Esillä sääntöjen määräämät asiat (toimihenkilövalinnat vuodelle 2021) sekä muut esille tulevat asiat.
Pikkujoulut pidetään joulukuussa, jos korona suo.
Paikka vielä auki. Pikkujouluun voi ilmoittautua jo nyt,
Jouko p. 040 097 1985.
Hallitus

Os. 349, Matinkylä
Kuukausikokous ma 9.11. klo 18, Matinkylän Pirtti, Keskipäivänkuja 4, Espoo. Käsitellään esille tulevat asiat.
Hallitus

Os. 365, Rautavaara
Syykokous ti 15.12. klo 17, taloudenhoitajan kotona, Alaluostantie 10, Rautavaara. Esillä sääntöjen määräämät asiat (toimihenkilövalinnat vuodelle 2021) sekä osaston lakkauttaminen. Lisäksi muut esille tulevat asiat.
Hallitus

Os. 378, Orimattila
Syyskokous la 21.11. klo 14, Humiseva, Karkkulantie 34, Orimattila. Esillä sääntöjen määräämät asiat (toimihenkilövalinnat vuodelle 2021) sekä muut esille tulevat asiat.
Hallitus
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Os. 390, Helsingin putkimiehet ja
-eristäjät
Syyskokous la 28.11. klo 10, Rakennusliiton Helsingin toimipiste, Siltasaarenkatu 4, katutaso, Helsinki. sillä sääntöjen
määräämät asiat (toimihenkilövalinnat vuodelle 2021) sekä
muut esille tulevat asiat. Tilannekatsauksen pitää aluetoimitsija Timo Turpeinen. Kahvitarjoilu. Tervetuloa!
Hallitus

Syyskokous/jouluruokatarjoilu pe 13.11. klo 18, Puistokulma,
Talkootie 4, Vantaa. Esillä sääntöjen määräämät asiat
(toimihenkilövalinnat vuodelle 2021) sekä muut esille
tulevat asiat. Ruokatarjoilun vuoksi ilmoittautumiset
viimeistään ti 10.11., Toivo Kumpulainen p. 044 516 0642.
Tervetuloa!
Hallitus

Os. 391, Turun putkimiehet ja -eristäjät

Os. 468, Mäntsälä

Syyskokous pe 4.12. klo 17, Rakennusliiton Turun palvelupiste,
alakerta, Uudenmaankatu 6a, Turku. Esillä sääntöjen määräämät asiat (toimihenkilövalinnat vuodelle 2021) sekä muut esille
tulevat asiat. Kokouksen jälkeen sauna ja pientä purtavaa.
Opintostipendi. Stipendin suuruus on 25 €/kurssipäivä ja se
maksetaan ay-kursseille osallistuville osaston jäsenille. Kurssille osallistuvan jäsenen tulee stipendi saadakseen lähettää
vapaamuotoinen hakemus ja kuva kurssitodistuksesta osaston sähköpostiosoitteeseen osasto391@gmail.com.
Hallitus

Syyskokous to 12.11. klo 18, Shell Mäntsälä P, Pohjoinen
Pikatie 1, Mäntsälä. Esillä sääntöjen määräämät asiat
(toimihenkilövalinnat vuodelle 2021). Osastomme tarvitsee
enemmän aktiivisuutta toiminnan takaamiseksi.
Lisäksi muut esille tulevat asiat. Kahvitarjoilu.
Hallitus

Os. 404, Porin putkimiehet ja -eristäjät
Syyskokous pe 20.11. klo 18, Rakennusliiton Porin palvelupiste,
Liisankatu 18, Pori. Esillä sääntöjen määräämät asiat (toimihenkilövalinnat vuodelle 2021) sekä muut esille tulevat asiat.
Hallitus

Os. 475, Nilsiä
Syyskokous la 21.11. klo 15, Mantun talo,
Vesitorninitie 1, Nilsiä. Esillä sääntöjen määräämät asiat
(toimihenkilövalinnat vuodelle 2021) sekä muut esille
tulevat asiat.
Hallitus

Os. 495, Uurainen

Syyskokous to 19.11. klo 18, Työväentalo, Mäkitie 18, Virrat.
Esillä sääntöjen määräämät asiat (toimihenkilövalinnat vuodelle 2021) sekä muut esille tulevat asiat.
Hallitus

Syyskokous su 22.11. klo 12, Parman ruokala,
Uuraistentie 529, Kangashäkki. Esillä sääntöjen määräämät
asiat (toimihenkilövalinnat vuodelle 2021) sekä muut esille
tulevat asiat.
Kahvitarjoilu. Tervetuloa!
Hallitus

Os. 418, Kirkkonummi

Os. 522, Merikarvia

Syyskokous su 22.11. klo 15, Finnsbacka kerhohuone, Kuninkaantie 5–7, Kirkkonummi. Esillä sääntöjen määräämät asiat
(toimihenkilövalinnat vuodelle 2021) sekä muut esille tulevat
asiat. Kahvitarjoilu. Tervetuloa!
Hallitus

Syyskokous pe 13.11. klo 17, Paloasema, Lounasvaarantie 1,
Merikarvia. Esillä sääntöjen määräämät asiat
(toimihenkilövalinnat vuodelle 2021) sekä muut esille
tulevat asiat.
Hallitus

Os. 437, Huittinen

Os. 608, Tampereen muurarit

Syyskokous pe 27.11. klo 18, Ay-toimisto, Sahakatu 4, Huittinen. Esillä sääntöjen määräämät asiat (toimihenkilövalinnat
vuodelle 2021) sekä muut esille tulevat asiat.
Hallitus

Syyskokous ma 30.11. klo 18, Sorinkatu 4 A, Tampere. Esillä
sääntöjen määräämät asiat (toimihenkilövalinnat vuodelle
2021) sekä muut esille tulevat asiat. Tarjoilu.
Hallitus

Os. 416, Virrat
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LOMAT

HYVINVOINTILOMAT RY:N ELÄKELÄISTEN
LOMAT 2021

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 Hyvinvointi-lomat ry:n kanssa sosiaali- ja terveysministeriön veikkaus-voittovaroista myöntämällä avustuksella.

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

Lomakoti Kotoranta
Kotorannantie 74, 05250 Kiljava
www.kotoranta.fi

Lomakeskus Huhmari sijaitsee Höytiäisen rannalla Huhmarisvaaran kainalossa Pohjois-Karjalassa. Täysihoitoloma sisältää: aamiaisen, lounaan ja päivällisen sekä yhteisen ohjelman. Omavastuu 100 €/5 vrk/hlö.

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.

Yhdessä enemmän 19.–24.4.2021
Hakuaika: 1.–30.11.2020
sähköinen haku osoitteessa:
https://lotu.lomajarjestot.fi/t/HYVINVOINT/calendar/info/47034

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) 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

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

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 veikkausvoittovaroista
myöntämällä avustuksella.
Lomakeskus Huhmari
83700 Polvijärvi (Joensuu)
www.lomakeskushuhmari.com
Lomakeskus Huhmari sijaitsee Höytiäisen rannalla
Huhmarisvaaran kainalossa Pohjois-Karjalassa.
Täysihoito-loma 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
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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MUISTOLLE
Holappa Matti
Osastomme pitkäaikainen
jäsen Matti Holappa kuoli
25.8.2020. Hän oli syntynyt
19.1.1936 ja liittynyt
Rakennusliiton jäseneksi
1.10.1963.
Muistoa kunnioittaen
Os. 015, Turun kirvesmiehet

Janhunen Lasse Olavi
Osastomme pitkäaikainen
jäsen Lasse Olavi Janhunen
kuoli 11.8.2020. Hän oli
syntynyt 10.7.1951 ja liittynyt
Rakennusliiton jäseneksi
17.1.1986.
Muistoa kunnioittaen
Os. 029, Kuusankoski

Syväkangas Veikko
Osastomme pitkäaikainen
jäsen Veikko Syväkangas
kuoli 26.9.2020. Hän oli
syntynyt 28.8.1941 ja
liittynyt Rakennusliiton
jäseneksi 1.6.1990
Muistoa kunnioittaen
Os. 286, Nivala

RAKENNUSLIITON
JULISTAMAT
SAARROT

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

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

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.
Palvelupisteiden yhteystiedot löytyvät www.rakennusliitto.fi/yhteystiedot

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

Kolme tapaa päivittää yhteystiedot:
•
•
•

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

Yhteystiedot kannattaa pitää ajan tasalla, jotta saat heti tiedon
tärkeistä ajankohtaisista asioista ja parhaan mahdollisen hyödyn
Rakennusliiton jäsenyydestä.
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PÄÄTOIMITTAJA
JOHANNA HELLSTEN
P. 040 770 5194

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:
Vuoden viimeisessä Rakentajassa
tutustutaan rakennusalan
talousrikollisuuteen,
puuelementtitehtaaseen
ja selvitetään, miltä tuntuu
paiskia hommia maskin kanssa.
Mukana myös tutut vakiopalstat
rakentajan terveydestä ja
lakiasioista. Rakennuskassa
vastaa tuttuun tapaan
ajankohtaisiin kysymyksiin.
Ilmestymispäivä
12.12.2020
Aineistopäivä
13.11.2020.
RAKENTAJA 1/21
Aineistopäivä 4.1.2021
Ilmestymispäivä 29.1.2021
RAKENTAJA 2/21
Aineistopäivä 19.2. 2021
Ilmestymispäivä 19.3.2021
RAKENTAJA 3/21
Aineistopäivä 9.4. 2021
Ilmestymispäivä 30.4.2021

Ilmoitusvaraukset:

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