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

→ Pääkirjoitus / Johanna Hellsten

RAKENTAMISEN HUOMATTAVASTA MERKITYKSESTÄ 
kansantalouden kukoistukselle ei ole epäselvyyttä. 
Kiinteistöomaisuudessa on kiinni valtava osuus 
Suomen varallisuudesta. Ala työllistää, se on his-
toriallisestikin parantanut valtavien ihmismasso-
jen elämänlaatua ja se on etulinjassa taisteltaessa 
ilmastonmuutosta vastaan.

RAKENNUSALAN MERKITYS on kuitenkin myös 
henkilökohtainen. Kun oman kodin kohdalla 
menee jotain pieleen, syytetään rakentajia. Pa-
himmassa tapauksessa päädytään iltapäivälehtiin 
haukkumaan yksittäistä yhtiötä ja leimataan koko 
alan työ laaduttomaksi puuhasteluksi. Niistä het-
kistä, kun rakennusalan työntekijä tai yritys onkin 
ollut pelastava enkeli, ei kerrota julkisuudessa. 
Paitsi joskus; tähtitieteen professori Kari Enqvist 
kirjoitti rakkaudella persvakoäijistä, jotka tulevat 
paikalle silloin, kun on todellinen hätä.

OMALLE KOHDALLENI on sattunut monta kertaa 
haalarienkeli, viimeksi tammikuun puolivälin 
pakkasilla. Lämmitysjärjestelmä piiputti maanan-
taiaamuna ja edessä oli palelua tai muutto hotel-
liin. Soitin huoltoyritykseen, jossa väki oli paina-
nut töitä koko viikonlopun auttaessaan kylmään 
jääneitä ihmisiä. Työnjohtaja varoitteli, että en 
välttämättä saisi heti apua, koska joka ikinen asen-
taja oli ylityöllistetty. Sanoi kuitenkin soittavansa, 
jos joku vapautuisi yllättäen.

Pelastava enkeli 
haalareissa

JA NIINHÄN SIINÄ KÄVI, että iltapäivällä pihaan ajoi 
pakettiauto, josta astui ulos nuori mies kasvomas-
kissaan. Kaveri oli tuttu, sillä hän oli käynyt aivan 
samassa tilanteessa luonamme 3 vuotta sitten 
korjaamassa pakkasella piiputtaneen lämmitysjär-
jestelmämme. Yritys ei halunnut jättää meitä hä-
tään pakkaseen ja asentajat joustavat – kuten alan 
työehtosopimukset mahdollistavat – kun ihmisiä 
on pulassa.

KOKENUT AMMATTILAINEN on myös hyvä asiakas-
palvelija. Asentaja tarkisti koko järjestelmän ja 
näki heti, että 10 vuodessa jotkin osat olivat tulleet 
käyttöikänsä päähän. Kertoi meille, mitä vaihde-
taan ja miksi. Seuraavilla pakkasilla minun ei siis 
tarvitse kaahata Tokmannille hakemaan raksa-
lämmitintä.

JA ASENTAJAKIN sai 3 vuotta sitten meille jääneen 
jakoavaimensa takaisin.

JOS JULKISUUDESSA KERROTTAISIIN enemmän  
myös näitä pieniä, arkisia onnistumisen tarinoita, 
ei alan maine ehkä olisi niin huono kuin se nyt 
on. ¶
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TEKSTI: JOHANNA HELLSTEN

RAKENNUSLIITTO vaatii alan työn-
tekijöiden terveyden turvaamista ja 
kaikkien rakennuksille ulkomailta 
tuotavien työntekijöiden koronates-
tausta ja pakollista karanteenia.

– Ketään ei voi toki pakottaa 
koronatestiin, mutta jos työmailla on 
koronalle altistuneita, menee yleinen 
terveysturvallisuus yksilön vapauden 
ohi, Rakennusliiton varapuheenjohtaja 
Kimmo Palonen sanoo ja jatkaa:

– Ulkomailta tulevia työntekijöitä 
koskeva omaehtoinen karanteeni on 
tällä hetkellä sellainen karanteeni, 
jossa kukaan ei ole kotona vaan töissä. 

Suomeen tuodaan rakentajia 
eniten Baltiasta ja Romaniasta. EU:n 
ulkopuolisista maista rakennusmiehiä 
tuodaan muun muassa Ukrainasta, 
Uzbekistanista ja Moldovasta. Kai-
kissa näissä maissa koronatilanne on 
erittäin hälyttävä ja merkittävästi 
Suomea huonompi.

Työmailla useita 
tartuntaryppäitä
Rakennusliiton tietoon on tullut syk-
syn ja talven aikana merkittävä määrä 
työmailla ilmenneitä koronatapauksia 
ja laajoja altistuksia, viimeisimpänä 
tammikuussa tartuntarypäs Lääkä-
rien talon työmaalla Helsingissä ja 
toinen nimeämättömällä työmaalla 
Seinäjoella. 

Rakentaminen on keväästä alkaen 
ollut yliedustettuna koronatapausten 
määrässä. Tästä huolimatta ongelman 
vakavuutta ei ole tahdottu myöntää. 
Liittoon ovat olleet olleet yhteydessä 
myös huolestuneet terveysviranomai-
set pääkaupunkiseudulla.

Tuleeko työmaille koronatestipakko?
Rakennusliitto vaatii korona-
testejä ja oikeaa karanteenia 
ulkomailta tuleville työnteki-
jöille.

Normaalilla työmaalla omaehtoisessa karanteenissa olevien erottaminen muista työnteki-
jöistä ei onnistu. Kuvan työmaa ei liity koronatapauksiin. Kuva: Johanna Hellsten

Rakennusliiton varapuheenjohtaja Kimmo 
Palonen penää työnantajilta nyt aitoa vas-
tuullisuutta testauksissa ja karanteeneis-
sa. Kuva: Jukka Nissinen

– Rakentaminen on sen kaltaista 
toimintaa, että ”omaehtoisessa” karan-
teenissa olevien työntekijöiden erotta-
minen muista työntekijöistä työmailla 
on mahdotonta. Kun siirtotyöläiset 
lisäksi asuvat ahtaasti yhteisasun-
noissa, altistumisia tapahtuu normaa-
lia enemmän myös työn ulkopuolella, 
Rakennusliiton puheenjohtaja Matti 
Harjuniemi sanoo.

Rakennusliitto vaatii kaikkien 
ulkomaisten työntekijöiden korona-
testausta ja määräämistä karanteeniin 
viranomaisten tarpeelliseksi katso-
maksi ajaksi. Työssä käyminen ei saa 
olla sallittua karanteenin aikana. 
Työnantajien on vastattava karan-
teenin kustannuksista.

RT puuhaa suositusta
Myös Rakennusteollisuus RT näkee 
tarpeelliseksi ulkomailta saapuvien 
työntekijöiden koronatestit ja val-
mistelee suositusta, jonka mukaan 

→ Ajankohtaista
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RAKENNUSKASSA maksoi viime 
joulukuussa ansiosidonnaista työt-
tömyysturvaa 7 833 jäsenelleen. 
Päivärahan saajia oli yli 1,5 kertaa 
enemmän kuin vuoden 2019 joulu-
kuussa. Luku ei kerro kuukauden 
täsmällistä työttömyyslukemaa. 
Joillakin työttömyys nimittäin 
alkoi kesken kuukauden, joillakin 
työttömyys saattoi päättyä ja suuri 
osa jäsenistä oli työttömänä koko 
kuukauden. Luku kertoo kuiten-
kin, että työttömyyttä on paljon-
laisesti ja että työllisyystilanne on 
heikentynyt. Kun rakennusliit-
tolaisten työttömyyteen lisätään 
muiden liittojen rakennusalalla 
työskentelevien jäsenten ja järjes-
täytymättömien työntekijöiden 
lukemat, päädymme noin 15 000 
työttömään rakennusalan työnte-
kijään.

Suomessa ei ole täsmällistä tie-
toa rajojen yli liikkuvasta rakennus-
alan työvoimasta. Tiedetään, että 
Suomen veronumeroita on sadoilla 
tuhansilla ulkomaalaisilla työnte-
kijöillä, mutta vain osa heistä oli 
täällä työskentelemässä esimerkiksi 
joulukuussa. Arvio on, että ulko-

maalaisia työntekijöitä olisi töissä 
Suomessa rakennusalalla kerrallaan 
noin 25 000. Varsin suuri osa heistä 
on EU-työntekijöitä. Etenkin 
eteläisessä Suomessa on runsaasti 
myös kolmansien maiden työn-
tekijöitä työvoimaviranomaisten 
lepsun toimintapolitiikan seurauk-
sena: työvoiman tarveharkinta on 
lopetettu Etelä-Suomen rakennus-
alalla käytännössä kokonaan.

Taloustieteellinen tutkimus 
osoittaa, että tuottavuus heikke-
nee kohdemaassa, kun sinne tulee 
yrityksiä ja työvoimaa tuottavuu-
deltaan huonomman tason maista. 
Siltä vaikuttaa meilläkin. Monen, 
aivan tavallisenkin rakennuskoh-
teen kulkulupalistoilla onkin usein 
kymmeniä �rmoja ja satoja työnte-
kijöitä. Mikäli työtunnit laskettai-
siin ja tilastoitaisiin, näyttäisivät ne 
järkyttäviä tuottavuuslukemia.

Rakennusalalla tuottavuuden 
keskeisin lähde on työkokemuksen 
tuottama, vähemmän kokeneille 
kavereille ammattilaisilta luon-
tevasti siirtyvä hiljainen tieto. Se 
edellyttää työnantajan ja työnte-
kijöiden keskinäistä lojaalisuutta, 

hyvää tarkoitusta.  Molemmat 
tahtovat toisensa parasta. Tästäkin 
on tutkimusnäyttö. Tuottavuuden 
kehittäminen vaatii myös uusien 
sukupolvien ottamista mukaan. 

Pilkottuaan työt valtavaan 
määrään halpisurakoita ja siir-
tyessään kohti itäeurooppa-
laista työkulttuuria rakennusala 
on monin paikoin kadottanut 
tämän tuottavuutensa lähteen. 
Valitettavasti emme voi ennustaa 
hyvää näkymää myöskään 
työturvallisuudessa, jonka heik-
keneminen huonon tuottavuuden 
syynä ja seurauksena on todellinen 
uhka.

Suuri omien työttömien määrä 
ja suorastaan valtava ulkomaa-
laisten yritysten ja työntekijöi-
den määrä on tuhlausta. Tuhlaus 
tuottaa myös taloudellista tappiota. 
Suuretkin kehityshankkeet ontu-
vat, jos työmaa epäonnistuu. Työ-
maat saadaan onnistumaan, kun 
tuhlaus lopetetaan. Se taas loppuu, 
kun näemme vaivaa työttömien 
rakentajien työllistämisessä.

Matti

Työtilanteen ja tuottavuuden kehitys

Matti Harjuniemi 
on rakennusliiton 
puheenjohtaja

→ Puheenjohtajalta

myös tarkoin valtioneuvoston tulevia 
päätöksiä ja mahdollisia linjauksia 
maahantulon suhteen, Rakennus-
teollisuus RT:n toimitusjohtaja Aleksi 
Randell sanoo.

RT:n mielestä testaus voitaisiin 
tehdä joko lähtömaassa tai Suomeen 

saavuttaessa.
Rakennusliitto suhtautuu myön-

teisesti RT:n suositukseen.
– Peräänkuulutan nyt työnan-

tajapuolelta aitoa vastuullisuutta ja 
nopeaa toimintaa. Mennään terveys 
edellä, Kimmo Palonen muistuttaa. ¶

negatiivinen testitulos olisi työmaille 
pääsyn ehtona.

– Olemme käyneet neuvotte-
luja Helsingin kaupungin ja muiden 
viranomaisten kanssa, olisiko testaus 
mahdollista käytännössä järjestää 
tarvittavassa laajuudessa. Seuraamme 
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• Työntekijälle ilmainen palvelu
• TES-erät, kulut ja km-korvaukset
• Palvelumaksun maksaa työnantaja

REKISTERÖIDY
ILMAISEKSI

LÄHETÄ LASKELMA
TYÖNANTAJALLE

HELPPOA
TYÖNANTAJALLE

WWW.PALKKAUS.FI
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Tehdystä työstä ei jää epäselvyyttä,
kun lähetät palkkalaskelman palkkalaskurin

avulla työnantajalle maksettavaksi.

Kun teet töitä kotitalouksille,
käytä Palkkaus.fi-palvelua!

KORKEALLA RAKENTAMINEN on Suomessa melko uusi ilmiö, 
ja siihen liittyvä työturvallisuusohjeistus on kehittynyt tar-
peen mukaan. Ohjeistuksia ovat laatineet mm. rakennus- ja 
pelastusviranomaiset, rakennesuunnittelijat ja arkkitehdit. 
Viranomaisten laatimat alueelliset velvoittavat ohjeistukset 
osaltaan myös korvaavat puuttuvaa lainsäädäntöä.

Korkealla rakentamisen työturvallisuusopas kokoaa 
yhteen eri viranomaisten ohjeistukset ja auttaa ratkaise-
maan korkealla rakentamiseen liittyviä työturvallisuus-
haasteita.

– Kun rakentamisen käytännöt eivät ole vielä vakiintu-
neet, on tehtävä runsaasti taustoittavaa riskien arviointia 

Luettavaa rakentajille: 

Korkealla rakentamisen työturvallisuus-
opas ilmestyi
Työturvallisuuskeskuksen rakennusalojen työalatoimikunta on julkaissut oppaan turvallisen korkeal-
la rakentamisen tueksi. Opas kokoaa yhteen viranomaisten ohjeistuksia ja antaa apua kaikille kor-
kean rakentamisen hankkeeseen ryhtyville.

ja vaarojen tunnistamista, jotta korkealla rakentamisen 
riskit hallitaan, Työturvallisuuskeskuksen asiantuntija Eero 
Honka sanoo.

Oppaan sisällöstä vastaa Työturvallisuuskeskuksen 
rakennusalan työalatoimikunta. Oppaan kirjoittajilla 
Aleksi Auerilla, Erno Martinilla ja Jekora Vornasella on 
vankka käytännön kokemus sekä korkealla rakentamisesta 
että työturvallisuustehtävistä. ¶

Oppaan voi ladata osoitteesta:  
https://ttk.�/oppaat_ja_ohjeet/ladattavat_julkaisut/korkealla_
rakentamisen_tyoturvallisuusopas

Oikaisu
TR-mittaaja Pauli Haapiainen on  
NCC:n alueyksikön ensimmäinen varatyö-
suojeluvaltuutettu.

Pilvenpiirtäjiä ei ole rakennettu Suomessa vielä kauaa, joten raken-
tamien käytännöt eivät ole vielä vakiintuneet. Kuvassa Kalasata-
man tornitaloja. 
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→ Ajankohtaista
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Ihan Suomessa.
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Työturvallisuuskortin suosio 
pysyi korkealla tasolla koro-
na-aikana. Vuonna 2020 Työ-
turvallisuuskortteja suoritet-
tiin yli 80 prosenttia normaalin 
vuoden tasosta.

– Työturvallisuuskeskus valvoo 
ja auditoi toiminnan laatua. Vuonna 
2020 pilotoidut toimintamallit eivät 
aiheuttaneet poikkeamien määrän 
kasvua vaan koulutus on säilynyt laa-
dukkaana, Wuorikoski kertoo.

Työturvallisuuskorttikoulutus 
antaa perustiedot työympäristön 
vaaroista ja työsuojelusta yhteisellä 
työpaikalla. ¶

Työturvallisuuskorttikoulutus  
siirtyi verkkoon 

Verkkokoulutus ei ole kaikkien saatavilla
On hyvä, että koronavuonna työturvallisuuskorttikoulutuksen siirto verk-
koon on onnistunut hyvin. Lähiopetus ei ole ollut mahdollista monella paik-
kakunnalla. Useat yritykset ovat siirtäneet myös yleisperehdytyksen verk-
koon.

Työturvallisuuskorttikoulutusta ei voi tehdä verkossakaan omaehtoi-
sesti ja prosessi on auditoitu ja valvottu. Se estää sen, että esimerkiksi vi-
lunkimiehet suorittaisivat muiden puolesta ison kasan kortteja, jolloin työ-
mailla pyörisi väkeä, jonka käsitys rakentamisen turvallisuuskulttuurista ja 
yhteisistä pelisäännöistä olisi hatara.

Iso osa nuoremmista rakentajista on varmasti kotonaan verkkoympä-
ristössä ja siellä toimiminen on luontevaa. Vanhemmissa rakentajissa sen 
sijaan on sellaisiakin työntekijöitä, joille verkkoympäristö voi tuntua vie-
raalta. Heille pitää jatkossakin taata mahdollisuus uusia työturvallisuus-
korttinsa – jota ilman ei ole asiaa töihin – myös lähiopetuksena. Ainakin vii-
meistään siinä vaiheessa, kun koronapandemia on ohi.

TEKSTI: JOHANNA HELLSTEN

VUODEN 2021 ALUSTA lähtien Työtur-
vallisuuskortin on voinut suorittaa 
verkko-, lähi- ja monimuotokoulutuk-
sena. Monimuoto- ja verkkokoulu-
tusta pilotoitiin vuoden 2020 aikana. 
Pilotoidut uudet toimintamallit saivat 
hyvää palautetta koulutuksen järjes-
täjiltä, asiakkailta ja korttikoulutusta 
kehittäviltä yrityksiltä.

Työturvallisuuskorttikoulutuk-
sessa vuorovaikutus on keskeinen osa 
koulutusta. Verkossa Työturvallisuus-
kortin voi suorittaa 8 tunnin koulu-
tuksena etäyhteysohjelmalla.

– Työturvallisuuskorttia ei voi 
suorittaa täysin itseopiskeltavina 
verkkokursseina, sillä vuorovaikutus 
osallistujan ja kouluttajan välillä on 
osa laadukasta koulutusta”, Työturval-
lisuuskeskuksen kehittämispäällikkö 
Tuomas Wuorikoski sanoo.

Työturvallisuuskortti on rekiste-
röity tavaramerkki, jonka haltija on 
Työturvallisuuskeskus ry. 
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TEKSTI: SALLA VIRTANEN

Lauri Kinnunen valittiin 
luottamustehtävään sähköisen 
järjestelmän avulla. 

RAKENNUSLIITON Vaalimylly-palvelu laajeni vuoden-
vaihteessa maanlaajuiseen käyttöön. Vaalimyllyn 
avulla luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen 

vaalit voi nyt järjestää sähköisesti.
Palvelu on ollut koekäytössä osassa maata, ja siitä on 

kertynyt paljon positiivisia kokemuksia. Lauri Kinnunen 
valittiin viime keväänä Rakennusliike Joen Talon työ-
suojeluvaltuutetuksi ja varaluottamusmieheksi sähköisillä 
vaaleilla.

Kinnunen kehuu Vaalimyllyä yksinkertaiseksi järjestel-
mäksi. Liitto hallinnoi vaaleja, joten vaalien järjestelyt eivät 
sido yrityksen työntekijöiden aikaa.

Sähköisissä vaaleissa äänestäminen on helppoa. Vaali-
mylly lähettää kaikissa vaalien vaiheissa äänioikeutetuille 
tekstiviestin. Tekstiviestissä on linkki, josta pääsee asettu-
maan ehdolle tai äänestämään.

Kinnunen kertoo työntekijöiden kehuneen selkeitä vies-
tejä ja parilla klikkauksella äänestämistä. Myös liittoon kuu-
lumattomat jäsenet ovat kiitelleet äänestämisen helppoutta.

– Meillä on liikkuvia työkohteita, ja kaikki pystyivät 
äänestämään työkohteissa. Ei tarvinnut sählätä papereiden 
kanssa edestakaisin, Kinnunen kertoo.

Luotettavat vaalit
Yksi syy Vaalimyllyn kehittämiseen on ollut vaalien luotet-
tavuuden takaaminen. 

– Kirjevaalien epäselvyydet ovat huolestuttaneet jäse-
niä, Rakennusliiton pohjoisen palvelualueen päällikkö Mar-
ko Niskanen kertoo. 

Myös Lauri Kinnunen kehuu sitä, että vaalisalaisuuden 
vaarantumista ei Vaalimyllyn kanssa tarvitse miettiä.

Vaalien järjestäjät eivät näe, kuka on äänestänyt ketä-
kin. Myöskään äänestystilannetta ei pääse näkemään ennen 
vaalien päättymistä.

– Palvelun avulla voimme tuottaa jäsenillemme hyvän, 
vaivattoman ja luotettavan palvelun, järjestelmää kehittä-
mässä ollut Niskanen toteaa.

Luottamushenkilö tai liiton jäsen käynnistää vaalit mo-
biilijäsenkortin kautta. Sen jälkeen Vaalimyllystä vastaava 
henkilö hoitaa loput tarvittavat toimet siihen saakka, että 
valinnat saadaan tehtyä. Kaikkien työntekijöiden puhelin-
numerot pyydetään yritykseltä ja luottamusmiesehdokkai-
den kelpoisuus tarkistetaan liiton jäsenrekisteristä. ¶

Vaalimylly helpottaa 
luottamushenkilö-
valintoja

Sähköisillä vaaleilla luottamustehtäviin valitun Lauri Kinnusen työ 
on lähtenyt hyvin käyntiin, ja hommia on tehty yhteisymmärrykses-
sä. Kuva: Marko Mutanen.

Vaalimylly lähettää kaikissa vaalien vaiheissa äänioikeu tetuille 
tekstiviestin. Tekstiviestissä on linkki, josta pääsee asettumaan 
ehdolle tai äänestämään. Kuva: Salla Virtanen.
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TEKSTI JA KUVAT: JUKKA NISSINEN, 

TAUSTAKARTTA: MAANMITTAUSLAITOKSEN VANHAT KARTAT -PALVELU 
→ Valtakunta

Jyväskylän aluetoimisto
Suomen keskeisin aluetoi-
misto aloittaa uuden Raken-
taja-lehden sarjan.

RAKENNUSLIITON Jyväskylän 
aluetoimisto sijaitsee Yrjönka-
dun ja Rauhankadun kul-

massa melkein Tourujoen partaalla. 
Viereisestä Tourulan kaupungi-
nosasta huolimatta konttori ei 
sijaitse aluetoimitsija Mika Touru-
sen suvun vanhoilla mailla.

Tourunen on ollut liitossa töissä 
5 vuotta. Hänelle on tänä syksynä 
keskitetty Keski-Suomen alueen 
riita-asioiden valmistelut oikeusapua 
varten.

– Olen työkorttikouluttaja ja 
mukana liiton ulkomaalaistiimissä.

Palveluneuvoja, jäsenyysasian-
tuntija Riikka Antinaho tuli töihin 
Rakennusliittoon SAK:n Jyväskylän 
aluepalvelukeskuksesta 4 vuotta 
sitten. Rakennusliiton aluetoimisto 
on avoinna maanantaisin. Merkit-
tävä osa Antinahon asiakkaista tuo 
erilaisia työttömyysturvaan, eläke-
päätöksiin ja jäsenmaksuun liittyviä 
hakemuksia ja tositteita.

– Puhelinpalvelu on iso työtäni. 
Osallistun 2–3 päivänä viikossa 
puhelinpäivystykseen. Olen erikois-
tunut opiskelijoiden ja eläkeläisten 
vapaajäsenyyksien selvitykseen, 
mutta teen kaikkia jäsenasioihin 
liittyvää työtä.

Maanantain kävijämäärä on 
5–10 henkeä. Toimitsijat ottavat 
suurimman osan kävijöistä vastaan, 
Antinaho purkaa jonoa, sillä kävijät 
tulevat yleensä yhdessä ryppäässä.

– Iso osa kävijöistä on avaimen 
hakijoita. Toimiston neuvottelutilat 
ovat osastojen kokous- ja muussa 
käytössä, Tourunen sanoo.

Vaikka korona rajoittaa kontto-
rilla käyntiä, se on tärkeä osa liiton 
toimintaa.

– Keskusteleminen on tärkeä 
sosiaalinen osa työtämme, tuore 
aluetoimitsija Tuomas Tihinen 
muistuttaa.

Tihinen on aloittanut työt 
Rakennusliitossa 1. marraskuuta.

– Suuria yllätyksiä ei ole tul-
lut vastaan. Olen päässyt sisään 
työyhteisöön yllättävän helposti, 
vaikka olen tehnyt 20 vuotta aivan 
toisenlaista työtä, rakennustuo-
tetehtaalla työskennellyt Tihinen 
toteaa. 

Rakennustuotepuolen kokemus 
tuo jatkossa Tihiselle töitä läntisen 
palvelualueen tehtailta.

Tihisen vastuulla on tällä het-
kellä pääasiassa luottamushenkilöi-
den perehdyttämiset.

– Perehdytykset on nyt hel-
pointa tehdä toimistolla, sillä 
työmaakäyntien järjestäminen on 
pandemian takia hankalampaa. 
Luottamushenkilöt ovat myös pitä-
neet tätä hyvänä mallina.

Jyväskylässä työskentelee myös 
Rakennuskassan Kirsi Kolmonen. 

– Aikaisemmin työttömyys-
päivärahat maksettiin alueellisesti, 
mutta me olemme jo pitkään toimi-
neet valtakunnallisesti.

Kolmonen on tullut Rakennus-
liittoon töihin vuonna 1997 muuta-
maksi viikoksi sairaslomasijaiseksi. 

Hajautettu kassan toiminta-
malli tarkoitti viikoittaisia etäpala-
vereita jo ennen koronapandemiaa. 
Kolmoselle etäpalaverit eivät ole 
ongelma.

Jyväskylässä tykätään siitä, että 
kaikilla on omat työhuoneet avo-
konttorin sijaan. Se takaa paremmin 
työrauhan.

Mikä on jyväskyläläisten koro-
navinkki?

– Älkää olko puolison kanssa 
samaan aikaan etätöissä. Silloin jou-
tuu tekemään töitä sohvan nurkassa 
pahvilaatikko työpöytänä. Kroppa 
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Valtakunta-juttusarjassa 
Rakentaja matkaa läpi 
Suomen vieraillen liiton 
aluetoimistoissa.

Riikka Antinaho

Tuomas Tihinen

Mika Tourunen

ei ole vieläkään toipunut siitä sol-
musta, Tourunen sanoo.

Antinaho, 6- ja 10- vuotiaiden 
poikien äiti on samaa mieltä etätyön 
epäautuaallisuudesta.

– Koti ja työ on pidettävä  
erillään. ¶
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TEKSTI JA KUVAT: EEVA VÄNSKÄ

kunnossapitoon liittyvät tehtävät 20 
vuoden ylläpitojakson ajan.

Skanskan alueluottamushenkilö 
Jani Mikkonen on itse töissä Ainolan-
pihan kerrostalotyömaalla Oulussa, 
mutta on käynyt useasti piipahtamas-
sa Ylivieskassa. Hänen luottamus-
henkilövastuulleen kuuluu Skanskan 
Lapin ja Oulun seudun työmaat.

– Ylivieskassa on Skanskalle uusia 

motivoituneita työntekijöitä, ja työt 
luistavat hyvin. Koulut ovat isoja koh-
teita paikkakunnan ja alueen näkö-
kulmasta. Elinkaarihanke merkitsee 
myös sitä, että rakentamisen laatuun 
panostetaan.

Mikkonen arvioi, että lähitule-
vaisuudessa asuntotuotanto saattaa 
hidastua. Koronan vaikutukset voivat 
näkyä tässä pienellä viiveellä. 

Terveistä materiaaleista ja talotekniikan osaamisesta

Hyvä oppimisympäristö

Ylivieska ponnisti historiansa 
kalleimman hankkeen, kun 
Taanilaan rakennetaan uusi 
yhteiskoulu ja samaan aikaan 
Jokirannan vanha koulu uusitaan.

YLIVIESKA SAA kaksi uutta koulua 
tulevaksi syksyksi Skanskan ja 
Caverionin yhteishankkeena. 

Työmailla paiskii noin 65 rakentajaa, 
Taanilassa 35 ja Jokirannassa 30. 

Skanska vastaa rakennusteknii-
kasta ja sen suunnittelusta sekä toimii 
pääurakoitsijana. Caverion puolestaan 
vastaa talotekniikan kokonaistoteu-
tuksesta suunnitteluineen ja hoitaa 

Ylivieskan kaksikerroksisiin koulurakennuksiin on rakennettu yläpohjaan erityiset talotekniikan käytävät. Kuva Taanilasta.

→ Työmaat
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– Se on sanottava, että Skans-
kalla on otettu pandemia vakavasti 
ja panostettu koronarajoituksiin. 
Esimerkiksi jos perheenjäsen käy 
testissä, Skanskan työntekijä odottaa 
kotona siihen asti, että tulos saadaan 
selville.

Ylivieskan jedit
Vastaava työnjohtaja Martti Siika-aho 
Taanilan koulutyömaalta sanoo, että 
elinkaarimalli on hyvä tapa toteuttaa 
kouluja, sillä hankkeeseen varataan 
riittävästi aikaa ja rakennus ehditään 
myös koekäyttää perusteellisesti en-
nen opetuksen alkamista. 

– Rakenteellisesti kouluissa ei ole 
sinänsä mitään ihmeellistä. Ulko-
seinät ovat betonia, runko koostuu 
betonielementeistä ja paikallavaletuis-
ta seinistä, puuta on kattorakenteissa. 
Rakennuksen pohja jouduttiin paalut-
tamaan savisen maaperän takia.

Sellainen hienous rakennuksiin 
liittyy, että niissä on korkea koneelli-
sesti tuulettuva alapohja. Pihojen poh-
jatyöt on tehty, pintatyöt jatkuvat kun 
talvi on ohi. Sisätyöt ovat parhaillaan 
käynnissä, ja ne ovat jo pitkällä.

Työsuojeluvaltuutettu, kirvesmies 
Mikko Kokko on menossa jatkamaan 
holkkien valamista lattioihin: ensin 

tehdään massa ja sen jälkeen valetaan 
paikat tuleville salin tolpille.

– Parasta näissä hommissa on töi-
den monipuolisuus, saa tehdä laidasta 
laitaan töitä. Haastavimpia kohtia 
ovat erilaisten liitosten teot. Pitää olla 
yhtä kuvien kanssa, jedimestari Kokko 
muotoilee.

– Ei kuvien lukeminen silti mitään 
rakettitiedettä ole. Ja tarvittaessa voi 
kysyä joltain vanhemmalta timpuriltä, 
mikä olisi hyvä tapa edetä.

Kokko miettii, että kirvesmiehen 
työt vaativat kolmiulotteista hahmo-
tuskykyä ja sitä, että osaa soveltaa 
teoriaa käytäntöön.

– Toki alku-uralla jokaiselle pitää 
taata oppimisen mahdollisuus. Minul-
lekin aikanaan koulun jälkeen näy-
tettiin kädestä pitäen asioita ja niin 
osaaminen karttui.

Tekniikkakäytävät
Ylivieskan kaksikerroksisiin koulura-
kennuksiin on rakennettu yläpohjaan 
erityiset talotekniikan käytävät IV-lin-
joille. Tällä on suora vaikutus paitsi 
rakentamiseen niin, että alakattoihin 
ei tarvitse rakentaa suurta määrää 
kanavia, myös huoltoon,  

Vastaava työnjohtaja Martti Siika-aho 
kertoo, että ison työmaa-alueen etuna 
on ollut oma portti kantatieltä raskaalle 
liikenteelle ja oma kulku henkilöliikenteelle. 
– Selkeä logistiikka tuo turvallisuutta.

Kirvesmies Mikko Kokko on toiminut työsuojeluvaltuutettuna nelisen vuotta, jo edellisen 
työnantajan palveluksessa. – Skanskalla olen ollut hommissa puolitoista vuotta.

1 
Koulujen elinkaarihankkeen 

arvo 45 miljoonaa euroa

2 
Taanilan koulun lattiapinta-ala 

7065 neliömetriä

3 
Jokirannan lattiapinta-ala 

6138 neliömetriä

→
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kun huoltotyöt voidaan tehdä koulu-
työtä häiritsemättä.

Hankekehityspäällikkö Teemu 
Liehu Caverionilta sanoo, että elin-
kaarimallin etuna kouluissa on hyvät 
ja ajantasaiset olosuhteet oppimiseen.

– Kouluille tulee tarkasti ohjat-
tava tekniikka, jota voidaan säätää 
käyttötarpeen mukaan. Koulut ovat 
malliesimerkkejä nykyaikaisesta oppi-
mis- ja oheiskäyttöympäristöstä, jossa 
digitaalisuuden ja tiedonhallinnan 
yhteensovittaminen toteutuu. 

Liehun mukaan taloteknisesti 
optimaalinen koulurakennus olisi 
kuin Rubikin kuutio. Ylivieskaan 
syntyy kuitenkin kaksi ”kukkaa”, 
joissa rakennus levittyy keskusaukion 
ympärille.

– Kerroskorkeus olisi järkevää 
tehdä korkeammaksi kuin nykyisin 
tehdään, sillä se helpottaa taloteknii-
kan toimivuutta ja tuo säästöjä. Osin 
pystyimme Ylivieskassa vähentämään 
tilanahtautta yläpohjan konehuoneilla.

Hyvästä paremmaksi
Tarkoitus on, että palvelujakson ai-
kana käyttäjäkokemuksesta kerätään 
koko ajan tietoa, ja sen perusteella voi-
daan tehdä säätöjä, jotta ympäristö on 
paras mahdollinen oppimiseen.

– Tuotekehitys ei siis saa lop-
pua rakennuksen luovutusvaiheessa. 
Olemme paikalla koko palvelujakson 
ajan. Tuomme samalla nykyaikaiset 
raportointimenetelmät päätöksien 
tueksi, Liehu muotoilee. 

– Kun digitaalinen toiminnanoh-
jausjärjestelmä toimii, saadaan joka 
vuosi säästöä rakennuksen elinkaaren 
ajalta, minkä lisäksi mahdollistuu 
koulun tärkein tehtävä eli oppiminen.

Oppimisympäristössä toteutuu 
esimerkiksi turvallinen kampuksella 
kaikkialla toimiva verkkoyhteys, joka 
voidaan yhdistää kaikkiin laitteisiin. 
Kulku tiloihin helpottuu, kun ovissa 

Ylivieskan elinkaarimallikouluhanke:
• Taanilan ja Jokirannan koulujen rakentaminen alkoi kesäkuussa 2019
• Koulut luovutetaan tilaajalle syyslukukauden 2021 alussa
• Taanilaan mahtuu aikanaan 400 oppilasta
• Jokirannan uudisrakennukseen mahtuu 500 oppilasta, siellä 

säilytettään vanha väestönsuoja sekä keittiön runko; uudeksi nimeksi 
tulee Kaisaniemen koulu

• Molempiin kouluihin tulee jakelukeittiöt
• Caverion vastaa koulujen ylläpidosta 20 vuoden ajan ja vastaa 

yleisen talotekniikan lisäksi oppimisvälineistöstä, 360 asteen 
esitystekniikasta, ICT-sisäverkkoinfrasta sekä järjestelmien 
yhteensopivuudesta

Tammikuussa Taanilan sisätyöt olivat pitkällä, ja julkisivut myös.

on henkilötunnistin, joka aukaisee 
ovet esimerkiksi siivoojille.

– Myös jokaisella lampulla on 
osoite, eli valaistustekniikkaa voidaan 
ohjata myös etänä. Siivoojalle syttyy 
automaattisesti siivoukseen sopivat 
valot, kun taas opettajat saavat heille 
sovitetun valaistuksen toiminnan 
mukaan.

Toteutuksen osalta Liehu sanoo 
Ylivieskan olevan malliesimerkki yh-
teistyöstä.

– Olemme saaneet tehdä hyvää 
yhteistyötä unelmatiimin kanssa, jo-
hon kuuluu niin Skanska kuin tilaajan 
edustajat. 

Puhdasta ja paikallista
Sisällä Taanilassa loppusiivooja Jo-
hanna Prittinen on tekemässä P1:stä 
varten tarkastusta.

– Muutama kohta pitää korjata, 
esimerkiksi katon poikkikiskojen pö-
lyttömyys pitää varmistaa ja folioput-
ket pyyhkiä. 

Prittinen vaihtoi rakennustyöhön 
hoitoalalta. 

– On ollut mukava tehdä töitä 
ilman, että siihen liittyy asiakkai-
den ohjausta. Toisaalta P1-siivous on 
haasteellista, ja samalla pitää löytää 
toiminnallinen yhtenäisyys, niin että 
kaikki ymmärtävät puhtauden merki-
tyksen.

Ulkona kirvesmiehet Antti Polso 
ja Arto Ahokas lyövät levyä seinään. 
Ahokkaan mielestä kirpakka 19 asteen 
pakkanen on parempi kuin märkä keli. 
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RAKENNUSLIITON VAKUUTUSKASSA 
TURVAA RAKENTAJIEN TERVEYTTÄ 
Terveydentilan seuranta on tärkeää, jotta voidaan 
puuttua ajoissa mm. korkeaan verenpaineeseen, 
kohonneeseen diabetesriskiin tai piileviin hammas
sairauksiin. Terveystarkastuksien avulla osataan 
hakeutua ajoissa jatkotutkimuksiin ja hoitoon. 
Kassan jäsenyys on vapaaehtoinen, ja jäseneksi voivat 
liittyä liiton A- ja LO -jäsenet. Vuosimaksu on 150 e. 

Mitä kassan jäsen saa? 
• joka toinen vuosi oikeuden lääkärintarkastukseen ja

suppeaa n la boratoriotutki m u kseen
• joka toinen vuosi oikeuden käyttää hammaslääkärin

ja suu hygienistin palveluja 300 eurolla
• kuolemantapauksessa edunsaajalle 500 euron

hautausavustus
Edut vain kassan jäsenille 

Lisää tietoa rakennusliitto.fi/vakuutuskassa

Rakennusliitto 
BYGGNADSFÖRBUNDET 

– Haastavinta näin isolla työmaalla on työvaiheiden 
ennakointi, hän sanoo.

Välillä mestareita muistutetaan esimerkiksi koolin-
kitavaran loppumisuhasta. Molemmat ammattilaiset 
kulkevat Ylivieskan työmaalle Toholammilta, jonne on 
45 kilometriä suuntaansa. 

Miksi valitsitte alun perin rakennusalan?
– Rakennusmiehet ovat kovia jätkiä, Polso lataa ja 

nauraa päälle.
Ja mehän tiedämme jo paikallisista jedivoimista. 

Ahokas taas arvostaa monipuolista työnkuvaa, mikä 
motivoi.

– Pystytin ennen Skanskaa elementtitaloja. Homma 
kesti kerrallaan viikon tai kaksi. Nyt saa tehdä monipuo-
lisemmin töitä.

Materiaalit ja vaatimukset
Koululle rakennetaan kansainväliset mitat täyttävä 
liikuntahalli. Ylivieskassa ollaan intohimoisia futsal-pe-
laajia, ja hallissa voidaan järjestää sarjapelejä iltaisin, kun 
rakennus ei ole koulukäytössä.

Työmaan ollessa käynnissä liikuntahallia on voitu 
käyttää kuivana materiaalien säilytyspaikkana. Pääpaino 
on kuitenkin ollut täsmätoimituksissa, jolloin materiaa-
leja ei jouduta pitämään työmaalla pitkiä aikoja.

Koulutyömailla on kunnianhimoinen neljän tähden 
RTS-luokitustavoite. Martti Siika-ahon mukaan sen 
eteen pitää tehdä töitä.

– Ympäristövaatimuksia on paljon enemmän kuin 
kahden tähden luokassa. Pitää osata ottaa ympäristövaa-
timukset huomioon kokonaisvaltaisesti koko hankkeen 
ajan ja koko rakennusketjussa. 

– Käytännössä luokitustavoite merkitsee dokument-
tien tekemistä ja vaatimustasoon pääsyn osoittamista 
esimerkiksi materiaalien oikeasta käsittelystä. Mutta 
nämä menevät aika hyvin käsi kädessä Kuivaketju   10  -jär-
jestelmän vaatimusten kanssa. ¶

Loppusiivooja Johanna Prittinen varmistaa, että ennen kattojen 
levyttämistä putket ovat puhtaat.
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Kylmiä suihkuja, jäisiä avantoja
Voiko kylmyyteen tottua siedätyshoidolla?

TYÖTERVEYSLAITOS JULKAISI 
SYKSYLLÄ tutkimusraportin 
palomiesten fyysisestä rasituk-

sesta palautumisen vauhdittamisesta 
kylmäsumusuihkun avulla. Tulokset 
olivat lupaavia, rasituksesta palau-
tuminen nopeutui parhaimmillaan 
parilla tunnilla.

– Tuloksiamme voi helposti so-
veltaa ja hyödyntää kaikissa pelastus-
toimen ammateissa sekä vastaavissa 
raskasta fyysistä työtä sisältävissä am-
mateissa, Työterveyslaitoksen erikois-
tutkija Satu Mänttäri toteaa.

Kollegallani on kotikäytössä 
kylmäsumusuihku. Hänen mukaan-
sa kylmähoito auttaa reumaattisiin 
kipuihin. Onko meillä ihmelääke 
kaikkiin vaivoihin?

TTL:n tutkimus on tehty pienelle 
ja hyväkuntoiselle koejoukolle. Ko-
keeseen osallistui vain 10 palomiestä. 
Esimerkiksi kiinalaisessa tutkimukses-
sa on huomattu, että avantouinti voi 
lisätä sydän- ja verisuonitautipotilai-
den kuolemanriskiä.

Tuoreen kanadalaistutkimuksen 
mukaan urheilijoiden voimaharjoit-
telun aikana ei kannata ottaa kylmiä 

Sääestepäivien väliaikainen  
koronasäädös poistui
Sääestepäiviltä maksetaan täyttä työttömyyspäivärahaa, mikäli päivä-
rahan saamisen edellytykset muutoin täyttyvät esimerkiksi omavastuu-
ajan osalta. Päivärahaa maksettiin viime vuonna poikkeuksellisesti ilman 
omavastuuta.

Vaikka virallinen termi on sääestepäivä, työttömyyspäivärahan kan-
nalta kyse on pakkaspäivistä. Rankkasateen sattuessa sääeste päivät 
eivät kartu. Lisäksi 5 päivän omavastuuajan on kerryttävä sääestepäi-
vien osalta 8 peräkkäisen kalenteriviikon aikana. Pakkaspäivien työttö-
myyspäivärahaa maksetaan ainoastaan talonrakennusalalle.

Pakkasrajat kannattaa sopia ennakkoon, jotta turhilta työmatkoilta 
säästyttäisiin. Rajaa määritettäessä huomioidaan työvaiheet ja olosuh-
teet. Rakennuksen runkovaiheessa voi työnteon tilapäisesti estää pak-
kasen aiheuttama sääeste.

Ilmasto-olosuhteet vaihtelevat maan eri osissa. Ne työkohteet, jois-
sa pakkasrajat on määritelty asianmukaisesti, rajat ovat vaihdelleet -15– 
-20 Celsius-asteen välillä. Työtehtäväkohtaisesti raja voi olla huomatta-
vasti alhaisempikin. Esimerkiksi julkisivurappauksessa ja muurauksessa 
käytettävät materiaalit asettavat käyttölämpötilan vähimmäisrajat.

suihkua. Harjoitusten jälkeinen kyl-
mähoito lieventää proteiinisynteesiä ja 
lihasten kasvua.

Avannossa maalliset vaivat unohtuvat.

→ Rakentajan terveys
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Jos sittenkin avantoon?

Valitettavasti kylmäsumusuihkutte-
lu ei ole ilmaista puuhaa. Suihkulai-
te maksaa lähes 900 euroa ja sitä ei 
voi asentaa ahtaisiin suihkutiloihin. 
Olisiko mahdollista saada samat vai-
kutukset halvemmalla? Avantouinti 
talvisin ja uimahallien kylmäaltaat 
ajavat saman asian. Kylmään veteen 
pulahtelijat ovat rakennelleet vanhois-
ta pakastimista kotikäyttöisiä kylmä-
vesialtaita. Kannattaa muuten ottaa 
kylvyn ajaksi sähköt pois päältä.

Talviuinnin harrastajia on Suo-
messa 150 000 henkeä. Siitä huolimat-
ta talvi- ja avantouintia ei ole tutkittu 
kovinkaan paljon. On mahdollista, 
että talviuintia säännöllisesti harrasta-
villa on kehossaan tavallista enemmän 
ruskeaa rasvaa, joka parantaa elimistön 
aineenvaihduntaa. Tosin esimerkiksi 
Turun yliopiston tutkija Milja Holstila 
on sitä mieltä, että suomalaisen kesän 
hytisyttävän epämiellyttävä keli saat-
taa tuottaa paremmin ruskeaa rasvaa 
kuin avantouinti.

Miten kylmää voi torjua työmaalla?
– Minimoidaan kylmässä työskentelyn aika.
– Huolehditaan työn riittävästä tauotuksesta ja varataan kylmässä 

työskentelyyn tavallista enemmän työaikaa. Hyödynnetään työkiertoa.
– Huolehditaan siitä, että käytössä on lämpimät taukotilat ja vaattei-

den kuivaustilat.
– Käytetään kylmätyöhön sopivia ja testattuja koneita ja laitteita.
– Käytetään ajoneuvoja ja työkoneita, joissa on hyvät hytit ja lämmi-

tyslaitteet.
– Käsineet kädessä työskentely tehdään mahdolliseksi.
– Käytetään työkaluja, joiden kahvat ovat esimerkiksi kumia tai puu-

ta. Vältetään liukkaita ja metallisia kahvoja.
– Säilytetään työkalut lämpimässä.
– Siirretään huolto sisätiloihin.
– Käytetään sääsuojia ja kohdelämmittimiä.
– Käytetään eristäviä puualustoja pysyvissä työpisteissä.
– Kerrospukeutuminen on tehokas tapa suojautua kylmyydeltä. Kos-

ka varsinainen lämmöneriste on vaatetuksen sisältämä ilma, vaat-
teiden tulee olla kuivia ja riittävän väljiä.

Lähde: TTL

Koskikara ja saunaranta
Olen harrastanut avannossa kastautumista yli 40 vuoden ajan. 
Avantouimaria minusta ei saa, sillä tykkään lillua kylmässä vedes-
sä. Toinen asia, joka erottaa minut oikeista avantouimareista on se, 
että minua ei saa avantoon ilman saunomista.

Avannossa pulikointi on täydellistä pikajoogaamista. Joogan perim-
mäinen tarkoitus on tyhjentää pää ajatuksista. Kylmään veteen laskeutuminen nol-
laa päänupin täysin. Siinä ei työkiireet ja rahahuolet tunnu missään, kun keskittyy 
vain hengittelemään.

Avannosta haluaa heti pois, mutta hetken päästä sinne haluaa uudestaan. Illalla 
tehty avantoreissu vaikeuttaa nukahtamista, mutta siitä huolimatta aamulla herää 
virkeänä lyhyempien yöunien jälkeen.

Hauskimman kylmäkylpyni otin 1990-luvulla Töölön uimahallissa. Uimahalliin oli 
tehty remontin yhteydessä kylmävesipotero, jossa oli pakko piipahtaa uintireis-
sun päätteeksi ennen saunaa. Kerran saunaan oli eksynyt myös hullu löylynheittäjä, 
joka halusi tyhjentää saunan löylytyksellään. Lopulta istuimme kahdestaan isossa 
saunassa. Löylynheittäjä alkoi olla jo melkoisen punakka ja hengitys oli lähinnä ähi-
nää. Kylmäaltaan ansiosta kiukaan lämpö ei oikein tarttunut nahkaani.

– Viittisitkö heittää kauhallisen, kun ei oikein tunnu vielä missään, kysäisin.
Löylynheittäjältä taisi päästä jokin kirosanan tapainen hönkäisy, kun hän kapu-

si alas lauteilta. 
Hienoimmasta avantokäynnistäni on kulunut jo 36 vuotta. Itä-Hämeen kansan-

opiston sauna sijaitsi Tainionvirran koskisuvannon rannassa. Pakkasta oli -15 astet-
ta. Lauantai-iltapäivän valonkajossa huomasin, että minulla oli avantouintiseuraa. 
Viereisen kosken avovedessä sukelteli koskikara iltapalaa itselleen. Maailman pa-
huus oli jossain kaukana. ¶

Kylmäsuihku on kallis ja jonkin verran tilaa 
vaativa hankinta.

Todennäköisesti tärkein syy tal-
viuinnin suosiolle on sen aiheuttama 
hyvän olon tunne. Ilmiö tunnetaan 
tiedemaailmassa ja tämä hormoni-

ryöppy on nimetty post-swim high 
-tilaksi. Sen voi vapaasti suomentaa 
avantouimarin pilvireissuksi. ¶

TEKSTI: JUKKA NISSINEN KUVAT: MARTTI KAINULAINEN JA JOHANNA HELLSTEN
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TEKSTI: JOHANNA HELLSTEN KUVAT: ANTTI KIRVES

Katja  
Syvärinen
• Valittiin SAK:n ensimmäi-

seksi naispuoliseksi vara-
puheenjohtajaksi elokuus-
sa 2020.

• Syntyi Eurassa vuonna 1971.

• Toimi Vasemmistoliiton va-
rapuheenjohtajana 1992–
1995 ja puolueen kansan-
edustajana 1999–2003.

• Mukana myös kunnallispo-
litiikassa Eurassa kunnan-
valtuuston jäsenenä 1992–
2006.

• Hän on työskennellyt muun 
muassa YK-liitossa, ulkomi-
nisteriön kehitysyhteistyö-
tiedottajana sekä Vantaan 
kaupungin palveluksessa 
asukasdemokratian ja osal-
lisuuden parissa. Hänen vii-
meisin työpaikkansa ennen 
varapuheenjohtajan pestiä 
oli viestintätoimisto Kaskas 
Mediassa.
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→ Henkilö

KATJA SYVÄRINEN valittiin SAK:n va-
rapuheenjohtajaksi erikoiseen aikaan. 
Valintaprosessi siirtyi – koronan 
takia. Suurin osa työyhteisöstä toimii 

etänä – koronan takia. Silti perustehtävät ovat 
tavallista, arkista työtä. Syvärinen johtaa muun 
muassa keskusjärjestön järjestöosastoa, johon 
kuuluvat myös alueelliset toimistot, nuoriso-
työtä, ay-koulutustoimintaa, oppilaistoyhteis-
työtä ja niin edelleen. Työhön ei siis liity yksin 
varapuheenjohtajan yhteiskuntavaikuttaminen 
ja edustaminen.

– Minä olen pyrkinyt olemaan aika paljon 
konttorilla. SAK:n työntekijöistä suuri osa työs-
kentelee etänä, joten täällä on maksimissaan 
noin neljännes paikalla. Onneksi näen kuiten-
kin ihmisiä jonkin verran. Se on tutustumisen 
ja perehtymisen kannalta todella tärkeää, Syvä-
rinen kertoo.

Syvärinen on joutunut pohtimaan, miten 
koko ay-liike toimii etämaailmassa.

– Miten tässä tilanteessa pystytään hake-
maan uusia jäseniä, miten pystymme tekemään 
työtämme näkyväksi tai edunvalvontatyötä 
arjessa. Tämä tilanne haastaa monella tapaa.

Jäsenyys, jäsenyys, jäsenyys
SAK:n uudessa strategiassa painotetaan vahvas-
ti jäsenyyden merkitystä; miten saadaan uusia 
jäseniä, miten pidetään vanhat jäsenet ja miten 
huolehditaan siitä, että erilaisissa ammateissa 
työskentelevät tai opiskelevat haluavat tulla toi-
mintaan mukaan.

– Meillä on paljon toimivia käytäntöjä, jotka 
tulevaisuudessakin ovat perusteltuja. Mutta kyl-
lä meidän pitää olla pari askelta edellä, jos halu-
taan homman menevän myös tulevaisuudessa 
maaliin. Jäsenkehitys ei ole ollut kovin auvoisaa 
monessakaan liitossa. Kolkutellaan jo yleissito-
vuuden rajoja. Onko silloin aidosti mahdollisuus 
puhua, edustaa ja vaatia? Joukkovoima perustuu 
laajaan jäsenpohjaan, Syvärinen sanoo.

Joskus muinoin liittoon kuuluminen oli 
itsestäänselvyys, enää ei.

– Jos me haluamme pärjätä, meidän on 
kuunneltava ihmisiä. Oltava jäsenen iholla, 
mutta myös jäsenyyttä empivien ja jopa liitosta 
eronneiden iholla. Miten he näkevät meidät? 
Olen itse muotoilijataustainen, joten työskente-
lytapani on asiakaslähtöisyys. Heitä on kuun-

SAK:n ensimmäinen naispuolinen varapuheenjohtaja 
haluaa suhtautua liittojen jäseniin 

kuin asiakkaisiin – liittoon kuulumisen hyödyn 
täytyy näkyä kaikessa.

Katja Syvärinen 
kuuntelee

→
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neltava ja heille on kehitettävä palvelua. 
Hyödyn pitää näkyä jatkuvasti. 

Syvärisen mukaan liiton avun pitää 
olla saatavissa välittömästi, kun jäsen sitä 
tarvitsee.

– Tänä päivänä sen pitää olla 24/7, mo-
nella kielellä ja monissa kanavissa. Tämä on 
kaikkien liittojen haaste.

Syvärinen näkee SAK:n johtamisen 
hyvin samanlaisena kuin minkä tahan-
sa järjestön, jossa jäsenet edistävät omalla 
vapaa-ajallaan sekä toisten ihmisten että 
omaa hyvinvointiaan. Ihmisten vapaa-ajasta 
kuitenkin kilpaillaan verisesti.

– Joku voi vielä työmaalla toimia 
ay-liikkeessä, mutta osallistuuko hän 
osasto- tai aluejärjestötoimintaan tai liiton 
toimintaan laajemminkin? Miten teemme 
toiminnasta 2020-luvulla houkuttelevaa, 
yhteisöllistä toimintaa, jossa yhteiskunnal-
linen vaikuttaminen, osallisuuden kokemus 
ja mukava yhdessäolo niveltyvät hyvällä 
tavalla? Sen etsimisessä voi aivan mainios-
ti ottaa inspiraatiota muista järjestöistä ja 
vapaaehtoistoiminnasta.

Pieni ja äänekäs  
ay-vihamielistö
Sosiaalinen media tarjoaa nykyään laajan 
areenan ay-liikkeen parjaamiselle. Tästä 
Syvärinen on käyttänyt puheessaan termiä 
”ay-vihamielistö”. Onko ay-vastainen puhe 
lisääntynyt?

– En tiedä, onko ilmiö sen laajempi 
kuin se on ennenkään ollut. Vastakkain-
asettelua työn ja pääoman välille lietsojia ja 
kovia asenteita on ollut aina. Näitä asen-
teita ei suinkaan ole kaikilla, vaan kyseessä 
ovat yksittäiset toimialat, yritykset ja jopa 
yksittäiset yrittäjät. Tämä on sellainen 
mediasota, jota vastaan tälläkin puolella 
on pakko taistella, mutta asiallisesti. Ei kan-
nata lähteä mukaan samoilla aseilla, vaan 
kestävä lähtökohta on korostaa sopimisen 
merkitystä, Syvärinen muistuttaa.

Syvärinen muistelee, minkälainen vyö-
rytys syntyi, kun Metsäteollisuus ry ilmoit-
ti, ettei se enää tee liittotason sopimuksia.

– Ei se sitten kuitenkaan saanut vasta-
kaikua muissa työnantajaliitoissa eikä edes 
Metsäteollisuuden sisällä varauksetonta 
kannatusta. On ehkä joidenkin intressi, 
että sopimisen systeemiä heikennetään, 
mutta luulen, että suuri osaa näkee, että 

"Kestävä lähtökohta 
on korostaa sopimisen merkitystä."
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toimivat rakenteet ja vahvat, asiantuntevat am-
mattiliitot ovat edellytys yhteiskunnan vakaalle 
taloudelliselle kehitykselle, ennustettavuudelle ja 
hyvinvoinnille.

Syvärinen kuitenkin myöntää, kuin-
ka hämmästyttävää on, minkälaiselle 
”likasankosysteemille” hänen asemassaan joutuu 
altistumaan.

– Noh, toki se on ammatinvalintakysymys. 
Aina löytyy niitä, jotka hyökkäävät, mutta siitä 
sitten vaan.

Keskinäinen kähinä 
vahingoittaa kaikkia
Haave yhdestä suuresta yhteisestä palkansaajien 
keskusjärjestöstä kaatui ja SAK:n sisälläkään liitot 
eivät aina onnistu puhaltamaan yhteiseen hiileen. 
Mitä tälle on tehtävissä?

– Pitkällä tähtäimellä ymmärrys on, että jä-
senten puolustaminen ei välttämättä tarkoita aina 
sitä, että pidetään niistä omista reviireistä hulluna 
kiinni. Se saattaa kääntyä itseään vastaan ja koko 
järjestäytymisen suosiota vastaan, jos alamme 
näyttäytyä riitaisena ja keskenään toraisena, Syvä-
rinen toteaa.

Syvärisellä ei ole viisastenkiveä asian ratkaise-
miseksi.

– Liittojen sisällä on tietysti omat toiminta-
tapansa. Tärkeintä on, että meillä on hyvät välit 
ja puheyhteydet ja että pystytään miettimään 
tavoitteita laajemmin. En usko, että kokonaan 
pääsemme tästä tilanteesta, kun koko työelämä 
on niin turbulenttia tällä hetkellä. Mennään 
yhdestä ammatista moniosaamiseen, eikä silloin 
ole itsestään selvää, kenelle kuuluu jonkin alan 
työntekijöiden edunvalvonta.

Kun väistämättömiä kon�iktitilanteita liit-
tojen ja järjestöjen välillä tulee, on pahinta antaa 
riitojen paisua.

– Uutisointi ei ole silloin kovin iloista. Se on 
sekä ilkkuvaa että vahingollista koko ay-liikkeel-
le. Mitä nopeammin riidat saadaan ratkaistua, 
sen parempi. Kaikilla on varmasti perimmiltään 
vilpitön halu puolustaa omia jäseniään, mutta 
järjestöjohtajana en toivo sellaista kilpailua, joka 
vahingoittaa kaikkia. 

Syvärinen näkee myönteisenä sen, että liittoja 
on yhdistynyt leveämpien hartioiden alle.

– Niissä on pystytty ehkä ratkomaan liittora-
ja-kon�ikteja. Toisaalta kun syntyy isoja kokonai-
suuksia, niiden sisällä voi ainakin jonkin aikaa 
olla samanlaisia ongelmia. Ay-liike on tunnettu 
siitä, että osaamme neuvotella, mutta meidän pi-
täisi pystyä tekemään niin myös keskenämme. ¶
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TEEMA: TULOT JA MENOT

R
AKENTAJA-LEHDEN kyselytutkimuksen 
mukaan 66 prosentilla Rakennusliiton 
jäsenistä tulotaso pysyi vuonna 2020 
ennallaan. Joka neljännen rakentajan 

tulot tippuivat vähintään 200 euroa kuukaudessa. 
Osittain koronapandemian takia, mutta myös ra-
kennusalan suhdanteiden takia lähes 9 prosenttia 
kyselyyn vastanneista tienasi vuonna 2020 aikai-
sempaa paremmin.

Koronapandemia on 
heikentänyt monen 

rakentajan taloutta. Joka 
neljännen Rakennusliiton 

jäsenen tulot ovat 
laskeneet viime vuonna.

Sähköpostikyselyyn vastasi lähes 1 100 jäsentä, 
joten tulotason muutoksia voidaan pitää tilastolli-
sesti merkittävinä. Rakennuskassan työttömyyslu-
vut ja jäsenmaksukertymät ovat linjassa gallup-tu-
losten kanssa.

Vähentyneitä tuloja paikattiin vähentämäl-
lä kulutusta. Eniten menot vähenivät liikenteen 
osalta. Kun työmatkat vähenevät, matkakulut 
pienenevät samalla. Seuraavaksi eniten meno-
ja vähennettiin elintarvikkeiden ostamisessa 
sekä kulttuurin ja vapaa-ajan riennoista. Kolmas 
merkittävä menojen pienennys osui vaatteisiin ja 
jalkineisiin.

Kyselytutkimuksen pohjana käytettiin Ti-
lastokeskuksen kotitalouksien kulutusmenojen 
tilastointijaottelua. Rakentaja-lehden kysely poik-

”En tiedä, 
milloin lomalappu 
lävähtää nokan eteen.”
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TEKSTI: JUKKA NISSINEN KUVITUS: TAÏGA TRILLES

kesi ainoastaan Työkalut ja laitteet -menoluokan 
kohdalla, sillä osa Rakennusliiton jäsenistä hankkii 
ainakin osan käyttämistään työkaluista itse. 
Rakentajien menot vähenivät työkalujen osalta, 
mutta eivät niin selkeästi.

Sama meno vanhalla mestalla
Rakennusala ei romahtanut viime vuonna koro-
napandemian takia. Suurin osa työmaista pyöri 
normaalisti. Monen rakennusprojektin kesto on 
useamman vuoden mittainen, joten töitä tehdään 
urakan loppuun asti.

– Tulot paranivat edellisvuoteen verrattuna 
hyvän urakkatyömaan ansiosta. Pysyttiin kuiten-
kin normaalissa vuosittaisessa vaihteluhaarukassa. 

Työtilanne ollut koko ajan hyvä covid-tilanteesta 
huolimatta, eräs vastaajista totesi.

Jutun kommentit on kerätty kyselyn avovasta-
uksista.

Infrarakentamisessa ja etenkin asfaltoinnissa 
näkyi sekä valtion lisäbudjetointi ja raaka-aineiden 
halpeneminen. Moni asfalttityöntekijä pystyi työs-
kentelemään pitemmälle syksyyn edellisvuosiin 
verrattuna.

– Ennätysvuosi, teiden päällystystöitä oli 
ennätyspaljon. Asfalttialan hyvä työtilanne lisäsi 
työkauden pituutta.

– Ihmeen hyvä työtilanne ollut koko vuoden. 
Jos tulee luminen talvi, on auraushommia.

– Rautatiehommissa asiat ovat pysyneet ennal-
laan. Radat pitää olla aina kunnossa.

Pandemia 
lisää 
talous-
huolia

→
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Remontointi lisääntyi selvästi
Toinen rakentajaryhmä, jolle pandemia on tuonut 
lisää töitä, ovat remontintekijät. Etätyöt ovat osal-
taan aiheuttaneet sen, että koteja ja kesämökkejä 
remontoidaan aikaisempaa enemmän.

– Taloustilanne on jopa parantunut. Korjaus- 
ja saneerauspuoli on kasvattanut osuuttaan aina-
kin Itä-Suomen alueella, minkä takia myös omat 
tulot ovat nousseet kilpailun ja ammattitaidon 
kasvamisen seurauksena.

– Työtilausten määrä on kasvanut valtavasti, 
kun kuluttajat panostavat nyt kotiensa remontoin-
tiin.

– Meillä on työllisyys ollut hyvää koko vuo-
den, kiitos tuntityösopimusten. Toimistoremontte-
ja on tehty koko vuosi, koska ihmiset ovat etätöis-
sä. Hyödynsimme kuluttoman lyhennysvapaan 
asuntolainassa. Lapset harrastavat ja on muitakin 
kuluja. Jää rahaa elämiseen.

– Vaimon kanssa vuoroteltiin keväällä van-
himman lapsen ollessa etäkoulussa. Tulot putosi-
vat hetkellisesti alemmas. Töitä on riittänyt, teen 
pääasiassa verokortilla yksityishenkilöille omako-
titaloja anturasta viimeiseen listaan -periaatteella. 
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Remonttien kyselijöitä on myös ollut. Vuosi 2021 
on jo myyty täyteen. Kesällä jäi loma pitämättä, 
kun Kainuun rastiviikko ja FIN 5 -suunnistusvii-
kot siirtyivät ensi vuoteen.

Remontoinnissa isommat kohteet ovat saatta-
neet myöhästyä, kun taloyhtiöiden vuosikokouk-
set ovat siirtyneet.

– Taloustilanteeseen vaikutti osittain ko-
ronapandemian aiheuttama heikentynyt työl-
lisyystilanne remonttialalla, kun taloyhtiöt tai 
kotitaloudet siirtävät remontteja eteenpäin. Myös 
minut työllistäneillä yrityksillä meni suunnitelmat 
vähän uusiksi. Työn puolesta työtuloja oli hieman 
vähemmän, kuin odotin, mutta olin varautunut 
tähän etukäteen asennoitumalla laittamalla rahaa 
jonkun verran säästöön.

Rakentaminen työllistää muita 
aloja paremmin
Alanvaihtajillekin on riittänyt työkohteita.

– Olin ennen myyntitöissä ja ne menivät vi-
tuiksi koronan takia. Tulin takaisin rakennusalalle 
ja ei ole tarvinnut katua.

Työpaikan vaihtokin on saattanut onnistua.
– Vaihdoin työpaikkaa kesken pandemian ja 

tuloni ovat kasvaneet. Ilman koronaa tätä ei olisi 
tapahtunut.

– Aloitin armeijan heinäkuussa, mutta lomilla 
olen päässyt töihin. Töitä on niin paljon kuin ker-
keää tekemään.

– Sain pienen palkankorotuksen. Ja töitä on 
ollut riittävästi.

Taudistakin voi selvitä vähäisin vaurioin.
– Sairastin koronan, mutta palkkatulot pysyi-

vät ennallaan.

Rakentaja-lehden sivuille pääsee helposti, jos 
muistaa kehaista kustantajaa.

– Ei ole muuttunut millään tavalla. Täällä 
Lapissa on tapana mennä työmaa kerrallaan, 
lomautus voi tulla milloin vain. Niin on opittu 
säästämään vuoden puskurirahasto. Eikä sitä jää 
aivan tyhjän päälle, kun kuuluu Rakennusliit-
toon.

Jotkut ottivat varasuunnitelman käyttöön.
– Korona vauhditti opiskelemaan lähtöä, sillä 

työt näyttivät vähenevän vuoden loppua kohden, 
joten sen myötä vaikutti.

– Tulot eivät ole muuttuneet, mutta kulutusta 
olen vähentänyt ja laittanut mahdollisimman pal-
jon säästöön. Ihan vain mahdollisten lomautusten 
takia. Aloitan myös koulun työn ohella ensi vuo-
den alussa. On ainakin jotain tekemistä, jos tulee 
lomautus tai irtisanomisia.

Työnantajat ovat lomauttaneet porukkaa, 
mutta ovi on käynyt myös toiseen suuntaan.

– Kesän jälkeen oli 2 kuukautta hiljaisempaa, 
eikä päässyt tekemään ylitöitä. Lomautuksilta 
säästyttiin, mutta lomia kehotettiin pitämään. 
Siinä mentiin hetki peruspalkalla.

– Syyskuussa alkoi lomautus, mutta joulukuun 
alussa pyydettiin takaisin töihin ja töitä näyttäisi 
olevan seuraaville vuosille ihan reilusti.

– Työtilanne on muuttunut paremmaksi. Tänä 
vuona ei ole ollut yhtään lomautusta. Aiempina 
vuosina ollut lyhyitä lomautuksia 1–2 per vuosi.

Elementtitehtailla näkyy ensimmäisenä raken-
tamisen väheneminen. Vielä ei olla siinä pisteessä.

– Rakennustuoteteollisuuden työntekijänä 
huomasin, että töitä kyllä riitti joulukuulle asti ja 
jatkunee helmi-maaliskuuhun, koska varastossa on 
vajausta.

Prosentti

Palkkatulot ovat pienentyneet vähintään 
200 eurolla kuukaudessa.

25%

Palkkatulot ovat pysyneet ennallaan. 66%

Palkkatulot ovat kasvaneet vähintään 
200 eurolla kuukaudessa.

9%

Prosentti

200–500 euroa 32 %

501 – 1 000 euroa 35 %

1 001 – 1 500 euroa 17 %

1 501 – 2 000 euroa 10 %

Yli 2 000 euroa 6 %

Ovatko palkkatulosi muuttuneet merkittävästi 
vuoden 2020 aikana?

Kuinka paljon kuukausitulosi 
ovat pienentyneet?

→
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Torninosturinkuljettaja näkee myös hyvin 
taloushorisonttiin.

– Ei muutosta edelliseen vuoteen. Yhden työ-
maan osalta kävi niin että sen aloitus lykkääntyi 
puolella vuodella, mutta henkilökohtaisiin tuloihi-
ni sillä ei ollut vaikutusta, koska hain muualle töi-
hin. Pidemmällä aikavälillä vaikutuksia voi vielä 
tulla, koska torninosturikuskin työt ovat runko-
vaiheen aloituksesta kiinni. Projektien peruuntu-
minen ja lykkääntyminen vaikuttavat olennaisesti 
työtilanteeseen.

– Töitä on ollut putkiasentajalle. Yrityksen 
tilauskanta on huonontunut, mutta koko alalla 
pääkaupunkiseudulla on hyvin töitä.

Menoissa on tingitty
Pandemia on vaikuttanut myös menoihin.

– Tuli vähemmän kuluja, koska kaikki harras-
teet ynnä muu vapaa-ajan toiminta loppui.

– Palkka on pysynyt samana. Olen saanut 
enemmän kulukorvauksia kuluneena vuonna, mi-
kä on helpottanut taloudellista tilannetta. Mutta 
silti, nekin ovat vain aiheutuneista kuluista hyvi-
tetty korvaus.

Paikkakuntaa vaihtamalla pystyy sääntele-
mään menoja.

– Tasaisesti mennään, kun on iso työmaa, joka 
kestää vielä vuoden 2021 lopulle. Isompi muutos 
oli muutto maalle, enemmän tilaa ja vähemmän 
kuluja. Pääkaupunkiseudulla vuokrataso alkaa olla 
jo yli perheellisen duunarin maksukyvyn.

Merkittävälle osalle rakentajia taloudelliset 
menetykset ovat olleet arkipäivää.

– Varokaranteeni tiputti tulojani hetkellisesti 
monella sadalla eurolla, sillä Kela on hidas maksa-
maan ansionmenetystäni tartuntatautirahana.

– Taloudellinen tilanteeni on muuttunut dra-
maattisesti. Jäin työttömäksi.

– Minut lomautettiin kesäkuussa koronan 
takia. Tulot tippuivat kerralla 1 100 euroa kuukau-
dessa. Pitää yrittää rimpuilla.

– Luottotiedot menivät ja ulosotto vei loput. 
Korona aiheutti äkillisen lomautuksen ja rahat 
eivät riittäneet edes vuokranmaksuun.

Vastaajista 41 prosenttia asui kahden huoltajan 
lapsiperheessä 

– Vaimo on yrittäjä ja hänellä liiketoiminta 
meni niin vähäiseksi, että tämän vuoden tulot jäi-
vät 100 euroon. Oma palkkani ei ole pienentynyt. 
Vaimo on ollut nyt yli vuoden työttömänä eikä 
tunnu työtä löytyvän.

Elämäntilanteen muutokset vaikeuttavat ta-
lousongelmia.

– Jäin alkuvuodesta työttömäksi ja palkan 
sijaan sain työttömyyspäivärahaa. Jouduin otta-
maan pojan päiväkodista kotiin hoitoon ja silti 
maksamaan osan päivähoitomaksua sekä kotona 
syödyt ruuat ja muut menot. Tulin raskaaksi ja 
pitkään kestäneen työttömyyden takia äitiyspäivä-
rahani on mitättömän pieni.

Lahjakortit on jo arvottu
Rakentajat ovat solidaarisia jopa alanvaihdon jäl-
keen. 

– Vaikka kuulun Rakennusliittoon, työsken-
telen nykyään hoitoalalla ja tulotasoni on pysynyt 
ennallaan vakituisen työsuhteen vuoksi. En halua 
osallistua arvontaan, sillä jollakin muulla henkilöl-
lä tai perheellä on varmaankin enemmän tarvetta 
50 euron lahjakortille kuin minulla : )

Näiden reunaehtojen pohjalta taulukko-ohjel-
man satunnaislukugeneraattori arpoi lahjakortit 
Jari Karhulle, Stefan Koleville ja Minna Simo-
selle. ¶

”Työtilanne ei ole muuttunut mitenkään vedeneristysalalla. 
Normaalisti työmaalta toiselle minkä jaloistaan pääsee!”

Seuraavat koulutukset haussa.  
Katso lisää: www.tts.fi/rakentaminen

Talonrakentaminen

Kiinteistöala 

Maarakentaminen 
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Paranna osaamistasi 
ja kouluttaudu 
uusiin tehtäviin!

Hae mukaan 
TTS Työtehoseuran 
järjestämiin koulutuksiin!

KOULUTUKSELLA 
LISÄÄ 

OSAAMISTA!

Koulutukset ovat TE-Palveluiden rahoittamia 
ja osallistujille ilmaisia. 
Lisätietoja hakeutumisesta: 
Mia Tokkari, mia.tokkari@tts.fi, 044 7143 722
www.tts.fi/rakentaminen

Seuraavat koulutukset haussa.  
Katso lisää: www.tts.fi/rakentaminen

TTS Työtehoseura | www.tts.fi | Sarkatie 1, Vantaa 

Yhteistyössä Rakennusliiton Yhteistyössä Rakennusliiton 
urapalveluiden kanssa

Talonrakentaminen
Vesikattotyöt (nro 697397), 8.3. - 26.8.2021, haku päättyy 14.2.2021
Vedeneristäjä + laatoittaja (nro 697388), 8.3. - 23.9.2021, haku päättyy 14.2.2021
Asbesti- & Rakennuspurkutyöt (nro 697391), 8.3. - 1.7.2021, haku päättyy 14.2.2021
Kiintokalusteiden asentaja (nro 697375), 8.3. - 2.6.2021, haku päättyy 21.2.2021
Talonrakentaja (nro 697383), 8.3.2021 - 24.2.2022, haku päättyy 7.2.2021
Rakennusmaalari (nro 697399), 8.3.2021 - 24.2.2022, haku päättyy 14.2.2021

Kiinteistöala 
Toimitilahuoltaja, puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinto

    (nro 697401), 8.3.2021 - 24.2.2022, haku päättyy 18.2.
Kiinteistönhoitaja, puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinto

    (nro 697400), 8.3.2021- 24.2.2022, haku päättyy 21.2.

Maarakentaminen 
Infratyöntekijä GRK Infra RekryKoulutus alkaa 15.2.2021, haku päättyy 2.2.2021
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TEEMA: TULOT JA MENOT

VEROTTAJA kohtelee kevytyrit-
täjiä kuin normaaleja palkan-
saajia, eli mitään yrittäjälle 

mahdollisia verovähennyksiä ei voi 
tehdä. Suomen sosiaaliturva kohtelee 
kevytyrittäjää kuin yrittäjää, jolloin 
monella tapaa palkkatyöläisen asemas-
sa oleva ihminen tipahtaa työttömyys-
kassojen ulkopuolelle.

Näyttää myös siltä, että kaikki 
kevytyrittäjät eivät ole pystyneet las-
kemaan työlleen kunnollista hintaa, 

eikä kevytyrittäjiä koskevien ja eläke- 
ja tapaturmavakuutusten puutteita 
tunneta.

”Ei varaa 
suojavarusteisiin”
Sen laskeminen, mitä käteen pitäisi 
jäädä, jotta kevytyrittäjyys tulisi edes 
jollain tavalla kannattavaksi, ei ole 
ihan yksinkertaista.

– Teimme kesällä työmaakier-

Mieluummin 
palkkatyötä 

kuin yrittäjyyttä

Kevytyrittäjyys 
kasvaa myös 
rakennus alalla. Lain-
säädäntö ei tätä työn 
tekemisen muotoa 
kunnolla tunnusta 
ja siihen liittyy 
monenlaisia ongelmia.
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rosta liiton toisen toimitsijan, Laura 
Aholan kanssa Turun seudun työmail-
la ja kiinnitimme huomiota kahteen 
työntekijään, jotka piikkasivat seinää 
ja lastasivat purkujätettä lavalle: 
kummallakaan ei ollut kypärää eikä 
hengityssuojainta, vaikka kyseessä oli 
pölyävä työ. Menimme juttelemaan 
heidän kanssaan ja kyselemään suo-
javarusteiden perään, Rakennusliiton 
läntisen palvelualueen päällikkö Jouni 
Ruotsalainen kertoo.

– Olen tavannut näitä kevytyrit-
täjiä arviolta kymmenkunta. Pää-
sääntöisesti varusteet, suojaimet ynnä 
muut ovat olleet täysin olemattomat, 
Ahola kuittaa.

Keskustelussa kaksi rakentajaa 
kertoi, että he ovat kevytyrittäjiä, eikä 
heillä on varaa henkilönsuojaimiin. 
He laskuttivat tekemästään työstä  
14 euroa/h plus alv 24 prosenttia eli 
yhteensä 17,84 euroa.

– Tästä summasta esimerkiksi 
Ukko.� ottaa ensin palkkiota 5 pro-
senttia ja sen jälkeen vielä bruttopal-
kasta 2,9 prosenttia. Lisäksi summasta 
vähennetään sairausvakuutusmaksu 
ja normaali ennakonpidätys veropro-
sentin mukaan. Kevytyrittäjä ei saa 
työnantajan maksamaa, verovapaata 
päivittäisten matkakulujen korvausta, 
Ruotsalainen luettelee.

Ulkomaalaisia 
työntekijöitä
Liiton Helsingin palvelupisteen alue-
toimitsija Ari Koli kertoo, että pk-seu-
dulla on törmätty lähinnä yhdenlai-
siin kevytyrittäjiin:

– Ulkomailta tulleita, jotka 
suurimmaksi osaksi tietävät olevan-
sa kevytyrittäjiä, mutta eivät tiedä 
mitä se käytännössä tarkoittaa. Näin 
ollen laskutuspalvelun perushinnan 
lisäksi tarjottavat vakuutukset ja muut 
vapaaehtoiset maksulliset palvelut 
jäävät hankkimatta ja oma tulevaisuus 
turvaamatta, Koli kertoo.

Kolin mukaan kevytyrittäjäksi 
on usein ajauduttu oman työnantajan 
ohjauksella ja opastuksella.

– Mutta on ollut myös niitä työn-
antajia, jotka ovat keränneet kaikilta 
työntekijöiltä valtakirjat ja siirtäneet 

ne kevytyrittäjiksi. Yksi tällainen 
yritys ainakin vaihtoi toimeksianto-
sopimukset takaisin työsopimuksiksi 
Rakennusliiton saatua tietoa asiasta.

Kolin tietoon tulleet laskutus-
hinnat ovat yleensä olleet 16–20 euroa 
tunnilta, mutta jopa 14 euroa tunnilta 
on tullut vastaan.

– Näistä voi kaikki laskea paljon-
ko jää sivukulujen jälkeen yrittäjäris-
killä käteen, Koli sanoo.

Ei eläkettä, ei laajaa  
tapaturmavakuutusta
Mikäli kevytyrittäjän tulotaso jää alle 
yrittäjien eläkevakuutuksen alarajan, 
8 063,57 euroa, ei kevytyrittäjätuloilla 
ole mahdollista kartuttaa eläkekerty-
mää. Alan suurimman (yli 100 000 
käyttäjää) laskutuspalvelun Ukko.�:n 

Ei enää kevytyrittäjyyttä
Akaalainen maalari Jenna Korvenpää oli työttömänä 5 vuotta sitten.

– Silloin ei löytynyt miltään yritykseltä hommia, joten heitin muuta-
man keikan laskutusyritys Ukko.fi:n kautta keittiöfirmalle, joka tarvitsi 
maalaria. Sain siis yritykseltä tarjouksen, että olisi hommia, mutta pitäisi 
laskuttaa yrittäjänä, Korvenpää kertoo.

Korvenpää kertoo, että hän pystyi laskuttamaan sen verran, että kä-
teen jäi maalarin normaali tuntipalkka.

– Maalarien palkathan eivät ole kovin korkeat, joten pystyin laskut-
tamaan sen mitä piti. Mutta jos tuota tekisi enemmän ja olisi hankittava 
omat työvaatteet ja kaikki työvälineet, asia olisi toinen.

Vielä 5 vuotta sitten laskutusyritykset eivät hirveästi mainosta-
neet sitä, että kevytyrittäjäksi ryhtyvä tippuu pois palkansaajien työttö-
myysturvan piiristä.

– Liiton kassassa katsottiin lain mukaan, että olen yrittäjä ja näitä 
laskutettuja töitä ei laskettu mukaan työssäoloehtoon eikä työttömyys-
päivärahan määrään. Siitä ei varoitettu Ukko.fi:n palvelussa. Siellä mai-
nostettiin silloin, että palvelun käyttäjää ei katsota yrittäjäksi.

Nykyään palvelun käyttäjille kerrotaan ainakin Ukko.fi:n palvelussa, 
että kevytyrittäjä katsotaan yrittäjäksi. Vaikutuksia työttömyysturvaan 
siellä ei edelleenkään kerrota.

Jenna Korvenpää sanoo, että hän haluaa ehdottomasti olla mieluum-
min työntekijä kuin kevytyrittäjä. Hän on tällä hetkellä henkilöstövuok-
rausyrityksen kautta töissä Kodikas Remontit Oy:n työmailla ja töitä on 
riittänyt samassa yrityksessä jo keväästä asti.

Voisiko Korvenpää kuvitella tekevänsä kevytyrittäjänä lisätöitä nor-
maalin palkkatyön päälle?

– Voi olla, että jonkin keikan voisi tehdä työn päälle, mutta rakennus-
alan työt ovat raskaita, joten ei ehkä jaksaisi.

oman kyselyn mukaan yli 74 pro-
senttia palvelun kautta laskuttavista 
kevytyrittäjistä tienaa alle 1 000 euroa 
kuukaudessa ja 60 prosenttia alle 500 
euroa kuukaudessa. Näistä töistä ei 
kerry eläkettä.

Sama koskee myös työtapatur-
mavakuutusta. Laajaa, esimerkiksi 
palkansaajia koskevaa työtapaturma-
vakuutusta ei saa, mikäli kevytyrittäjä 
tienaa vähemmän kuin 8 063,57 euroa 
vuodessa.

Suomessa kaikki työntekijät on 
vakuutettu työtapaturman varalta ja 
vakuutuksesta maksetaan sairaanhoi-
to ja monipuolisesti myös kuntoutus-
ta. Yrittäjä pystyy hankkimaan itsel-
leen lähes yhtä kattavan vakuutuksen 
kuin palkansaaja, mikäli YEL-tuloraja 
täyttyy. ¶
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KUULUN JOURNALISTILIITTOON. Se on minul-
le nykyään itsestäänselvyys. En laskeskele 
paljonko se minulle maksaa tai mitä hyödyn 

siitä, sillä minulle kyse on ammattiylpeyteen ja 
tietynlaiseen yhteiseen ”kiltaan” kuulumisesta. 
Tiedän kuitenkin, että kaikille kysymys ei ole yhtä 
itsestään selvä asia, vaan kustannuksilla ja saaduil-
la hyödyillä on merkitystä.

Siispä päätin tarkastella Rakennusliiton tar-
joamia etuja niiden rahallisen arvon kautta. Jätän 
jutusta pois sellaisen itsestäänselvyyden kuin 
tes-ratkaisut. Niiden rahallista arvoa ei voi arvioi-
da yksinomaan liiton neuvottelemien palkankoros-
tusten osalta, sillä tesseissä sovitaan myös monista 
laadullisista asioista, jotka vaikuttavat jäsenten 
turvallisuuteen ja hyvinvointiin.

Vuonna 2020 ja 2021 Rakennusliiton jäsen-
maksu on 1,49 prosenttia, ja sitä maksetaan päätoi-

men palkasta tai työttömyyskassan maksamasta 
ansiopäivärahasta ja vuorotteluvapaakorvauksesta. 
Jäsenmaksun voi vähentää verotuksessa.

Erilaisia vakuutuksia
Työelämän käytettävissä olevat Rakennusliiton 
jäsenet on vakuutettu vapaa-ajan tapaturmavakuu-
tuksella. Vakuutuksesta korvataan tapaturman 
hoitokuluja ja siihen sisältyy myös pysyvän haitan 
korvaus ja kuolemantapauskorvaus. Vakuutus on 
voimassa Suomessa. Mitä tällainen vakuutus mak-
saisi, jos sen ottaisi itse?

Kyselen liiton yhteistyökumppanilta Turvas-
ta. Sieltä arvioidaan, että vastaavan vapaa-ajan 
tapaturmavakuutuksen arvo lähinnä vastaavilla 
korvaustasoilla on noin 65 euroa vuodessa.

Kaikki Rakennusliiton jäsenet saavat alen-

Mitä jäsenmaksulla oikeasti saa?
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nusta vakuutusmaksuista ottaessaan vakuutuksia 
vakuutusyhtiö Turvasta. Esimerkiksi autovakuu-
tuksen, kotivakuutuksen (omakotitalon) ja mat-
kustajavakuutuksen ottaessaan säästöä kertyy jäse-
nelle alennusten kanssa noin 110 euroa vuodessa.

Oma lukunsa on liiton jäsenille tarkoitettu Va-
kuutuskassa. Liiton jäsen maksaa sen jäsenyydestä 
150 euroa vuodessa. Vakuutuskassan jäsenellä on 
oikeus joka toinen vuosi lääkärintarkastukseen ja 
suppeaan laboratoriotutkimukseen, joka sisäl-
tää muun muassa kolesteroli- ja sokeriarvot. Joka 
toinen vuosi vakuutuskassan jäsen on oikeutettu 
käyttämään hammaslääkärin ja suuhygienistin 
palveluja 300 euron arvosta. Eli kassan jäsenyys-
maksu tulee takaisin jo pelkällä hammaslääkärillä, 
jolloin terveystarkastukset tulevat ”ilmaiseksi”.

Lomailua edullisesti
Liiton työelämän käytettävissä olevat jäsenet saa-
vat alennuksia muun muassa Scandicin ja Sokos 
Hotelsin hotelleista.

Otetaanpa 2 esimerkkiä; jos minä ja puolisoni 
haluaisimme lähteä hiihtelemään Levin lumisiin 
maisemiin viikoksi helmikuussa, maksaisimme 
korkeatasoisen Panorama-hotellin huoneesta vii-
kossa 973 euroa aamiaisen kanssa.

Rakennusliiton jäsen ja hänen puolisonsa sen 
sijaan saisivat vastaavan huoneen puolihoidolla 
770 eurolla eli jokaiselle päivälle 1 ylimääräisen 
aterian, josta halvimmilla Levin hinnoilla säästyi-
si vähintään 20 euroa päivässä eli 140 euroa viikon 
lomalla.

HYVINVOINTILOMAT RY:N LOMA  
TYÖIKÄISILLE 2021
Lomalaisten valinnoissa noudatetaan sosiaali- ja terveysminis-
teriön ohjeita. Hyvinvointilomat lähettää kutsukirjeen ja laskun 
loman saaneille, lasku on maksettava eräpäivään mennessä. Lo-
makohde lähettää noin kolme viikkoa ennen loman alkua loma-
laiselle kirjeen, jossa kerrotaan tarkemmat tiedot lomasta. Loma 
toteutetaan yhteistyössä Hyvinvointi lomat ry:n kanssa sosiaa-
li- ja terveysministeriön veikkausvoittovaroista myöntämällä 
avustuksella.

Lautsian kartano
Lautsiankuja 20, 14700 Hauho
www.lautsia.fi

Lomakeskus sijaitsee Hauholla keskellä kauneinta kanta-hämä-
läistä luontoa.  Majoitus kahden hengen huoneissa. 
Täysihoitoloma sisältää: aamiaisen, lounaan ja päivällisen sekä 
yhteisen ohjelman. Omavastuu 100 €/5 vrk/hlö. 
Alle 16-vuotiaat pääsevät lomalle maksutta.

Puhtia työvuosiin 17.–22.5.2021 Hakuaika 1.–31.3.2021

Sähköinen haku osoitteessa:
https://lotu.lomajarjestot.fi/t/HYVINVOINT/calendar/info/47928

Hakulomake paperisena: 
Voit ladata tulostettavan (PDF) hakemuslomakkeen 
www.hyvinvointilomat.fi tai tilata sen soittamalla liiton aluetoi-
mistoon tai lomavastaavalle p. 020 774 3012.

Paperisen lomahakemuksen palautus:
Rakennusliitto ry/lomavastaava, PL 307, 00531 Helsinki

Jos taas hiukan eteläisempi loma Tampereella 
olisi suunnitelmissamme ensi kesänä, majoittui-
simme pitkäksi viikonlopuksi (to–su) Tampereen  
maamerkissä Solo Sokos Hotel Tornissa 497 eurol-
la. Rakennusliiton jäsen sen sijaan maksaisi samas-
ta lystistä 252 euroa, eli noin puolet.

Oikeudenkäyntikulut 
ovat huimat
Yksi suurimmista liiton eduista on sekä liiton 
toimitsijoiden sovitteluapu että liiton juristien 
oikeudellinen apu, jos esimerkiksi palkkasaatavien 
kanssa joudutaan riitaan työnantajan kanssa. Kun 
Rakennusliiton edunvalvontaosasto myöntää ko-
kouksessaan jäsenelle oikeusavun, menevät oikeu-
denkäyntikustannukset liiton piikkiin, tuli voitto 
tai häviö.

Jo riita-asian paneminen vireille käräjäoikeu-
dessa maksaa yksityishenkilölle 510 euroa. Suurin 
osa riitajuttujen oikeudenkäyntikuluista syntyy 
osapuolia avustavien asianajajien laskuista. Asian-
ajajien laskutus on tuntiperusteinen. Tuntitaksa 
vaihtelee muutamasta sadasta eurosta ylöspäin. 
Kokonaiskustannukset riippuvat monesta seikasta, 
ja summa voi liikkua 3 000–8 000 euron väliltä 
aina 100 000 euroon, mikäli tapausta joudutaan 
käsittelemään useammissa oikeusasteissa ja asia on 
mutkikas. ¶

Edellä mainittujen etujen lisäksi muun muassa jäsen-
kortilla saa Teboililta bensasta ja dieselistä alennusta 
2,1 snt/litra.
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Rakennusliiton sopimusalojen kulukorvaukset 1.1.2021 alkaen

TEEMA: TULOT JA MENOT

ASFALTTIALA

Päiväraha 44 €
Yöpymisraha 13 €/vrk
Ateriakorvaus 11 €

Matkakustannusten korvaus
Henkilöauto 44 snt/km
Päivittäiset työmatkat 
julkisten kulkuvälineiden 
mukaan.

LATTIAN- 
PÄÄLLYSTYSALA

Päiväraha 44 €
Majoituskorvaus 57 €/vrk 
Yöpymisraha 13 €/vrk
Ateriakorvaus 11 € 

Matkakorvaus julkisen 
liikenteen mukaan tai 
sovittaessa verohallinnon 
päätöksen mukaiset 
korvaukset:
Henkilöauto 44 snt/km
Perävaunu 7 snt/km
Asuntovaunu 11 snt/km
Koneet ja laitteet 3 snt/km
Henkilöiden kuljetus 
  3 snt/km/hlö

INFRA-ALA 

Päiväraha 44 €
Yöpymisraha 13 €/vrk
Ateriakorvaus 11 €
Kilometrikorvaus 44 snt/km
Lisähenkilömaksu 
  3 snt/km/hlö

Työehtosopimuksen mukai-
set päivittäisten matkakus-
tannusten korvaukset
yli 5 km 3,20 €
yli 10 km 4,35 €
yli 20 km 8,69 €
yli 30 km 11,58 €
yli 40 km 13,02 €
yli 50 km 17,37 €
yli 70 km 21,16 €
yli 90 km 24,58 €
yli 120 km 28,93 €

MAALAUSALA

Päiväraha 44 €
Majoituskorvaus 57  €/vrk 
Yöpymisraha 13 €/vrk
Ateriakorvaus 11 €

Työehtosopimuksen mukai-
set matkakorvaukset ovat 
1.1.2021 lähtien
yli 5 km 1,94 €
yli 10 km 3,13 €
yli 20 km 5,63€
yli 30 km 8,20 €
yli 40 km 10,10 €
yli 50 km 12,24 €
yli 60 km 16,08 €
yli 70 km 18,20 €
yli 80 km 20,68 €
yli 90 km 23,55 €
yli 100 km 26,40 €

Asunnon ja työmaan välinen 
etäisyys mitataan yleisen lii-
kenteen käytössä olevaa ly-
hyintä reittiä myöten.

Verohallinnon päätöksen 
mukaisia verovapaita kilo-
metrikorvauksia
Työajot sovittava erikseen, 
ei tes-määräys.
Henkilöauto 44 snt/km
Perävaunu 7 snt/km
Asuntovaunu 11 snt/km
Koneet ja laitteet 3 snt/km
Henkilöiden kuljetus 
  3 snt/km/hlö

TALONRAKENNUSALA 

Päiväraha 44 €
Majoituskorvaus 57  €/vrk
Yöpymisraha 13 €/vrk

Työehtosopimuksen mukai-
set matkakorvaukset ovat 
1.1.2021 lähtien
yli 5 km 1,94 €
yli 10 km 3,13 €
yli 20 km 5,63 €
yli 30 km 8,20 €
yli 40 km 10,10 €
yli 50 km 12,24 €
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→ Kulukorvaukset

yli 60 km 16,08 €
yli 70 km 18,20 €
yli 80 km 20,68 €
yli 90 km 23,55 €
yli 100 km 26,40 €

Verohallinnon päätöksen 
mukaisia verovapaita kilo-
metrikorvauksia
Työajot sovittava erikseen, 
ei tes-määräys.
Henkilöauto 44 snt/km
Perävaunu 7 snt/km
Asuntovaunu 11 snt/km
Koneet ja laitteet 3 snt/km
Henkilöiden kuljetus 
  3 snt/km/hlö

RAKENNUSTUOTE- 
TEOLLISUUS

Kotimaan päiväraha 44 €
Osapäiväraha  20 €
Yöpymisraha 13 €
Ateriakorvaus 11 €

Kilometrikorvaukset
Henkilöauto 44 snt/km
Moottoripyörä 33 snt/km
Mopo 18 snt/km

Kilometrikorvausta koro-
tetaan 3 senttiä kilometril-
tä kunkin sellaisen mukana 
seuraavan henkilön osalta, 
jonka kuljetus kuuluu työn-
antajalle.

Kilometrikorvausta korote-
taan 3 senttiä kilometriltä, 
jos autossa kuljetettavien 
koneiden tai laitteiden paino 
ylittää 80 kiloa tai jos niiden 
koko on suuri.

TALOTEKNIIKKA- 
ALA 

Päiväraha 44 €
Osapäiväraha 20 €
Ateriakorvaus 11 €
Päivittäiset matkat julkisten 

kulkuneuvojen mukaan, jollei 
muuta ole sovittu.

Kilometrikorvaus 44 snt/km

VEDENERISTYSALA

Päiväraha 44 €
Yöpymisraha 13 €/vrk
Majoituskorvaus 57  €
Ateriakorvaus 11 €
Kilometrikorvaus  44 snt/km
henkilöiden kuljetus 
  3 snt/km/hlö

Työntekijän oikeus työpäivit-
täiseen matkakustannus-
ten korvaukseen määräy-
tyy yrityksessä määritellyn 
nollapisteen ja työmaan vä-
lisen etäisyyden mukaisesti 
julkista kulkuvälinettä käyt-
täen menon ja paluun osal-
ta seuraavan taulukon mu-
kaisesti.

Mikäli työntekijän päivä al-
kaa ja päättyy eri työmailla, 
käytetään molemmista mat-
koista puoliosuutta ja laske-
taan yhteen.

Työnantajan pyynnöstä teh-
ty siirtymä työmaiden välillä 
omaa kulkuneuvoa käyttäen 
korvataan Verohallinnan 
vuosittain antaman päätök-
sen mukaisesti.

Päivittäiset matkustannus-
ten korvaukset
yli 4 km 5,60 €
yli 10 km 8,00 €
yli 20 km 12,00 €
yli 30 km 16,00 €
yli 40 km 19,40 €
yli 60 km 24,00 €
yli 80 km 30,00 €
yli 100 km sovittava erikseen
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Hannu Karhunen, 
erikoistutkija, 
Palkansaajien 
tutkimuslaitos

TEKNOLOGIAN KEHITYKSEN ansiosta monia eri työteh-
täviä voidaan tehdä aikaisempaa järkevämmin. Uudet 
teknologiset apuvälineet pitävät niin työmaajohdon 
kuin myös rakentajat informoituna työprosessin eri 
vaiheiden etenemisestä. Itse fyysinen työ siirtyy ene-
nemissä määrin koneiden tehtäväksi joko täydentäen 
tai korvaten vieressä olevan työntekijän tekemisen. On 
varmaan helppoa kertoa nuoremmille työkavereille 
esimerkkejä siitä, kuinka uudet vempaimet ja ratkaisut 
ovat muuttaneet tekemistä omalla työpaikalla viimeis-
ten vuosikymmenien aikana.

TEKNOLOGINEN MUUTOS on pääsääntöisesti hyvä asia. 
Mitä nopeammin ja laajemmin uutta teknologiaa 
otetaan käyttöön, sitä nopeammin työmailla voidaan 
keskittyä oleellisiin asioihin, eli niihin asioihin, jotka 
oikeasti tarvitsevat osaavien ja luovien ihmisten ongel-
manratkaisukykyä. Taloustieteilijän silmin tällainen 
muutos johtaa tuottavuuden kasvuun, joka on kiis-
tämättä kansantalouden kasvun tärkein tukipilari. 
Taloudellista kasvua taas tarvitaan, jos haluamme 
säilyttää edes nykyisen tasoisen elintason väestön 
ikääntymisen jatkuessa.

TUOTTAVUUDEN KASVUVAUHTI on kuitenkin tuottanut 
suuria pettymyksiä niin Suomessa kuin maailmalla jo 
usean vuosikymmenen ajan. Yksi mahdollinen selitys 
alhaiselle tuottavuuden kasvun kehitykselle on se, että 
ihmiset eivät kykene sopeutumaan uuden teknologian 
muutokseen tarpeeksi nopeasti. Uudet työvälineet ja 
tekemisen tavat vaativat työntekijöiden taitojen päi-
vittämistä ennen kuin niitä voidaan ottaa työpaikalla 
laajasti käyttöön. Oppiminen on prosessi, joka vaatii 
motivaatiota, resursseja ja aikaa.

OSAAMISEN UUSIUTUMINEN tapahtuu työpaikoilla 
pääasiassa kahden kanavan kautta. Yritykseen rekry-

Kilpajuoksu jatkuu
toidaan nuoria ja osaavia työntekijöitä, kun vanhem-
mat työntekijät siirtyvät eläkkeelle. Toisaalta yritys-
johto voi pyrkiä kouluttamaan omia työntekijöitään. 
Molemmissa keinoissa on puolensa. Rekrytointeihin 
liittyy aina riskejä ja kilpailu hyvistä tyypeistä on 
kiivasta. Omien työntekijöiden kouluttaminen voi taas 
tuoda ratkaisun helpommin, mutta tällöin tarvitaan 
motivoituneen työntekijän lisäksi osaava sijainen. Yri-
tysjohto ei voi myöskään estää, ettei juuri osaamisen-
sa päivittänyt työntekijä siirry kilpailevan yrityksen 
palvelukseen.

OVATKO SUOMALAISET työntekijät ja työpaikat sitten 
jääneet täysin jälkeen kehityksestä? Eivät ole. Olemme 
erilaisilla mittareilla mitattuna osaamisessa kansakun-
tien parhaimmistoa. Valtavan suuri joukko aikuisväes-
töstä on koko ajan päivittämässä omaa osaamistaan 
joko varsinaisessa koulutusjärjestelmässä tai vapaan 
sivistystyön piirissä. Ongelma on siinä, että työpaikoil-
ta koulutukseen osallistuvat yleensä ne henkilöt, jotka 
ovat jo valmiiksi keskimääräistä enemmän kouluttau-
tuneita ja joilla on hyvät valmiudet oppia uutta. Kuilu 
koulutukseen osallistuvien ja ei-osallistuvien välillä on 
suuri ja kasvava.

MITÄ SITTEN PITÄISI TEHDÄ? Ehkä suurin kysymys 
on se, että kuinka julkinen koulutusjärjestelmä ja 
työnantajien tarjoama koulutus saadaan toimimaan 
myös niiden henkilö- ja työntekijäryhmien hyväksi, 
jotka ovat nyt aliedustettuina koulutukseen osal-
listumisessa. Jos koko koulutusjärjestelmämme on 
ollut pitkän historiansa ajan rakenteellisesti tiettyjä 
ryhmiä suosiva, niin teknologisen kehityksen hyödyt 
tulevat myös valumaan samaan suuntaan. Kilpajuok-
su voi olla reilu vain, mikäli tämä aloitetaan samalta 
lähtöviivalta. ¶
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TEKSTI JA KUVAT: JOHANNA HELLSTEN

KOKOONTUMISRAJOITUKSET KURITTIVAT lähes koko 
Suomea joulukuun puolivälissä, mutta se ei liiton ak-
tiivisia työsuojeluvaltuutettuja haittaa. Rakennusliit-

to järjesti ensimmäistä kertaa tunnin mittaisen Työsuojelun 
etälounaan, jolla ruodittiin ajankohtaista pölynhallintaa työ-
mailla ja koko alalla. Vastaavia tilaisuuksia aiotaan järjestää 
jatkossa 2 kuukauden välein; seuraavan kerran työsuojelu-
valtuutetut kohtaavat siis helmikuussa.

Tapahtuman vetäjänä toimi liiton työympäristöasian-
tuntija Tapio Jääskeläinen – juhlavasti tonttulakissa.

– Olennaista on, että työmaiden pölynhallinnan pitää 
olla niin hyvin hoidettu, että pölyä ei kulkeudu muualle. 
Jotkut työmaat – kuten sairaalatyömaat –pystyvät toteut-
tamaan sen ihan hyvin. Remonttityömailla ja pienemmillä 
työmailla tilanne on toinen, Jääskeläinen sanoi.

Jääskeläinen uskoo, että jos työmaiden pölynhallinnassa 
onnistutaan kunnolla, myös työmaiden muu turvallisuus 
paranee.

– Siisteyden ja järjestyksen parantumisella on merkitys-
tä työturvallisuudelle, hän sanoi.

Oulusta löytyy  
työsuojeluvaltuutetun paratiisi
Työmaan yhteyshenkilö ja työsuojeluvaltuutettu Jekora 
Vornanen esitteli Oulun yliopistollisen sairaalan laajennuk-
sen pölynhallintaa.

– Isossa sairaalahankkeessa on ollut laittaa massia myös 
työturvallisuuteen, Vornanen kommentoi.

Sairaalan työmaalla hiontatyöt tehdään alipaineiste-
tussa tilassa, joka on eristetty muusta työmaasta. Kaikki 
tarvittavat työkalut on varustettu kohdepoistolla. Laastien 
sekoittamiselle on myös oma tilansa. Imurien huoltoon ja 
vaatteiden puhdistamiseen on varattu oma tila. Aliurakoit-
sijat on ohjeistettu, että he imuroivat aina tilat pölyävän 
työvaiheen jälkeen.

– Työmaalla tullaan aina puhtaaseen tilaan ja lähdetään 
puhtaasta tilasta, Vornanen jatkaa.

Työsuojelun 
ensimmäinen 
etälounas

Hartelan Länsi-Suomen pääluottamushenkilö Vesa- 
Matti Immonen muistutti, että sairaalatyömaatkaan eivät 
aina ole täydellisiä.

– Meillä on Jyväskylässä iso sairaalakohde ja siellä on 
ollut pölyntorjunnan kanssa pitkin matkaa haasteita. Nyt 
kun ensimmäiset talot on jo luovutettu, on tilanne parempi. 
Mutta jos joskus vielä tulee tällainen kohde, toivon, että pö-
lyntorjunta olisi ihan alusta asti paremmin hallinnassa.

ASA-rekisterin listat vielä tekeillä
Kvartsipöly nostettiin tänä vuonna syöpävaarallisten ainei-
den joukkoon. Se koskettaa kaikkea rakentamisen osa-aluei-
ta, ei ainoastaan talonrakennusta.

– Myös tuoteteollisuudessa ja in fratyömailla altistutaan 
kvartsipölylle. Uusi asetus tuo mahdollisesti tuhansia uusia 
työntekijöitä myös ASA-rekisterin ilmoituksen piiriin. Tämä 
vaatii nyt työnantajilta aktiivisuutta. Tänä vuonna kvart-
sipölylle altistuneet pitää kartoittaa ja ilmoittaa ASA-re-
kisteriin viimeistään ensi maaliskuussa, Tapio Jääskeläinen 
sanoo.

Rakennusyrityksillä on edessä ja meneillään iso työ al-
tistuneiden kartoittamisessa työmailla tai tehtaissa. Monesti 
nakki napsahtaa vastaavalle työnjohdolle.

– Meillä altistuneiden kartoittaminen on annettu työn-
johtajien tehtäväksi, mutta he eivät ole saaneet siihen tarvit-
tavia resursseja, Jani Kolehmainen Are Oy:stä kertoo.

Henkilöstövuokrausyritys Sihti Adeccon 
pääluottamushenkilö Nina Koivumäki kertoo, että he ovat 
yhdessä Sihdin työsuojeluvaltuutettu Raimo Sivosen kanssa 
muistutelleet työnantajaa rekisteritietojen keräämisestä.

– Painamme päälle tarmokkaasti, Koivunmäki lupasi.
Jääskeläinen muistutti osallistujia siitä, että altistunei-

den kartoittaminen on tärkeää myös mahdollisten ammatti-
tautiepäilyjen takia.

– Kvartsipöly on aina ollut vaarallista, mutta tästä vuo-
desta eteenpäin tullaan varmaan ratkomaan sille altistumis-
ta oikeudellisestikin. ¶

Työsuojeluvaltuutetut 
kohtasivat verkossa – aiheena 
ajankohtainen kvartsipöly.

Työsuojeluvaltuutetut eri puolilta Suomea kokoontuivat 
näppärästi etänä.
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TEKSTI: KATJA SYRJÄNEN

Rakennusliiton jäsen irtisanoutui 200 päivän lomautuksen jälkeen. 
Työnantaja kieltäytyi maksamasta hänelle irtisanomisajan palkkaa. Myös 
palkkaturvahakemus asiassa hylättiin. Rakennusliitto myönsi jäsenelle 
oikeusavun. Oikeudenkäynnissä työnantaja määrättiin maksamaan 
työntekijälle kuuden kuukauden irtisanomisajan palkka, 26 000 euroa.

Oikeudenkäynnin tulos: 

Puolen vuoden palkka

PUTKIALALLA TOIMIVA TYÖNAN-
TAJA lomautti aikaisemmin 
putkiasentajana ja sittemmin 

työeläkeyhtiön kustantaman uudel-
leenkoulutuksen jälkeen työnjohtajana 
työskennelleen Rakennusliiton pitkä-
aikaisen jäsenen tammikuussa 2018. 
Lomautuksen perusteena oli se, että 
tarjolla ei ollut työnjohtajan töitä, vaan 
ainoastaan putkiasentajan töitä, joihin 
työntekijä oli työkykyneuvotteluissa 
todettu terveydentilansa puolesta so-
veltumattomaksi. 

Työntekijä irtisanoutui syyskuussa 
2018 lomautuksen kestettyä yhdenjak-
soisesti 200 päivää ja vaati työnanta-
jaa maksamaan 6 kuukauden irtisa-
nomisajan palkan. Rakennusliiton 
aluetoimitsija pyrki selvittämään asiaa 
työnantajan kanssa ja laati palkkatur-
vahakemuksen irtisanomisajan palkas-
ta, koska työnantaja jätti sen maksa-
matta. Hakemus hylättiin työnantajan 
kiistettyä saatavat. 

Palkkaturvapäätöksen muutoksen-
hakuosoituksena oli kanteen nosta-
minen työnantajaa vastaan käräjä-
oikeudessa. Rakennusliitto myönsi 
jäsenelleen oikeusavun, minkä jälkeen 
irtisanomisajan palkkaa ja odotus-
ajan palkkaa vaadittiin työnantajalta 
kanteella käräjäoikeudessa. Työnteki-
jän asiamiehenä toimi Rakennusliiton 
lakimies.

Työnantaja kiisti
vaatimukset
Oikeudenkäynnissä oli kyse sen ar-
vioimisesta, oliko lomautus kestänyt 

yhdenjaksoisesti vähintään 200 päivää 
ennen työntekijän irtisanoutumista 
vai oliko työnantaja ennen sitä tehnyt 
lomautuksen keskeyttävän, aidon työ-
tarjouksen. Työnantajalla oli jutussa 
näyttötaakka eli sen tuli pystyä osoit-
tamaan, että töitä oli tarjottu.

Työnantaja kiisti vaaditut saata-
vat oikeudenkäynnissä ensinnäkin 
sillä perusteella, että työntekijälle oli 
tekstiviestitse 27.6.2018 ilmoitettu lo-
mautuksen päättymisestä viimeistään 
2.7.2018, jolloin lomautus ei ollut vielä 
kestänyt 200 päivää. Käräjäoikeudes-
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sa pystyttiin kuitenkin työntekijän 
puolesta osoittamaan, että tarjottu 
työ oli sellaista, johon työntekijä ei 
terveydentilansa puolesta kyennyt. Kä-
räjäoikeuden arvion mukaan tällainen 
työtarjous ei keskeyttänyt 200 päivän 
lomautuksen yhdenjaksoisuutta.

Toinen työnantajan oikeuden-
käynnissä esittämä peruste kiistämi-
selle oli se, että työntekijä oli sopinut 
työnantajan kanssa 2.8.2018 pidetyssä 
palaverissa palaavansa töihin syys-
kuun alussa 2018. Väitteensä tueksi 
työnantaja esitti palaverista laaditun 
muistion, jota työntekijä ei ollut alle-
kirjoittanut ja jota ei ollut lähetetty 
työntekijälle tiedoksi ennen asian 
muuttumista riitaiseksi. Nämä seikat 
heikensivät käräjäoikeuden mukaan 
muistion luotettavuutta. 

Työntekijä kiisti oikeudenkäyn-
nissä sopineensa töihin paluusta, sillä 
työnantaja ei ylipäätään ollut tarjon-
nut hänelle töitä palaverissa. Palaveris-
sa oli työntekijän mukaan keskusteltu 
yleisluontoisesti töihinpaluun edelly-
tyksistä. 

Työntekijä oli vielä ennen irtisa-
noutumistaan lähettänyt työnantajalle 
sähköpostin 4.9.2018 ja tiedustellut, 
mitä töitä olisi tarjolla ja milloin työt 
alkaisivat. Sähköposti oli oikeudessa 
kirjallisena todisteena ja riidatonta oli, 
ettei työnantaja vastannut tieduste-
luun lainkaan viikkoon, minkä jälkeen 
työntekijä irtisanoutui 11.9.2018.

Puolen vuoden 
palkka
Käräjäoikeus arvioi tuomiossaan sitä, 
oliko työtä tarjottu työsopimuslain ja 
oikeuskäytännön edellyttämällä taval-
la. Lomautuksen päättyminen edellyt-
tää, että työnantaja yksilöi riittävällä 
tarkkuudella töiden alkamisajankoh-
dan. Työhönpaluuilmoituksen tulee 
olla niin täsmällinen, että työntekijä 
ymmärtää olevansa velvollinen palaa-
maan työhön ilmoitettuna päivänä. 

Yleisluontoinen työtilannekeskus-
telu ei päätä lomautusta. Työnantajan 
edustajat eivät oikeudenkäynnissäkään 
osanneet kertoa tarkempaa ajankohtaa 
töiden alkamiselle kuin syyskuun alun. 
Koska työnantaja ei ollut vastannut 
työntekijän sähköpostitiedusteluun 
4.9.2018 mitään, töiden alkamisajan-
kohtaa ei oltu yksilöity riittävällä tark-
kuudella ennen työntekijän irtisanou-
tumista. 

Työnantaja sai kärsiä haitalliset 
seuraamukset siitä, että töiden alka-
misajankohta oli jäänyt epäselväksi. 
Käräjäoikeus velvoitti työnantajan 
maksamaan työntekijälle viivästyskor-
koineen 6 kuukauden irtisanomisajan 
palkan ja odotusajan palkan 6 päivältä. 
Käräjäoikeuden tuomio jäi lainvoimai-
seksi, ja työnantaja maksoi tuomion 
perusteella työntekijälle noin 26 000 
euroa sekä lisäksi Rakennusliiton oi-
keudenkäyntikulut. ¶

Tässä jutussa tärkeää
Työntekijä ei missään vaiheessa kieltäytynyt työstä ja 
suostui ensimmäisen työtarjouksen jälkeen työkyky-
neuvotteluihin, vaikka samasta aiheesta oli käyty työ-
suhteen aikana jo useammat työkykyneuvottelut ja niiden 
loppu tulos oli työntekijän käsityksen mukaan jo ennakol-
ta selvä. 

Lisäksi työntekijä yritti aktiivisesti selvittää töiden  
sisältöä ja alkamisajankohtaa ennen irtisanoutumistaan 
saamatta työnantajalta vastausta. 
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Laastin kantajia ja tiilen kärrääjiä 
– naiset rakennustyömailla

MAALTA KAUPUNKIIN 1800- ja 
1900-luvun taitteessa siirty-
neet muuttajat olivat yleensä 

perheettömiä ja vähävaraisia nuoria. 
Suurin osa heistä päätyi tehdas- tai 
rakennustöihin. Naiset siirtyivät maa-
taloudesta palkkatyöhön muun muas-
sa palvelustöihin, teollisuuteen sekä 

raskaisiin ulkotöihin rakennuksille. 
Suomen Naisyhdistyksen mukaan 
(Kalenteri Suomen naisten työstä. 
1894) kaupunkilaisnaisia työskenteli 
eniten rakennusteollisuudessa ja vasta 
sen jälkeen tehtaissa. 

Vuonna 1894 lähes 5 000 naista 
teki työtä hanslankareina ja laastin 

kantajina kaupunkien rakennustyö-
mailla. Naisille talonrakennustyö 
tarjosi etenkin pääkaupungissa kas-
vavia työtilaisuuksia laastin ja tiilien 
kärrääjinä sekä siivoojina. Raskaisiin 
rakennustöihin mentiin, sillä niistä 
maksettiin enemmän kuin tehdas-
työstä.

Helsingin työväenyhdistyksen työväentalon rakennustyöläiset ryhmäkuvassa vuonna 1907. Talo on kohonnut harjakorkeuteensa. 
Kolmannessa rivissä alhaalta päin (naisten rivi) kolmas vasemmalta on Ida Hellstedt, Martta Salmela-Järvisen äiti. Ida Hellstedt toimi myös 
Ulkotyöläisnaisosaston puheenjohtajana 1900-luvun alussa. (Työväen Arkisto)

TEKSTI: TUULA VUOLLE-SELKI
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→

Salon osasto 56:n puheenjohtaja Katjusa Leväniemi 
sai lukea jutun etukäteen. Kaipasin nyky-rakentajanai-
sen kommenttia siitä, mitä ajatuksia historiallinen ku-
vaus herättää.

Leväniemi kirjoittaa:
– Olipa hieno tarina. Aivan valtavasti on tehty töi-

tä meidän naisten etuja puolustaessa. Tämän hetki-
nen asemamme rakennustyömailla ei ole millään lail-
la itsestäänselvyys ja vieläkin riittää töitä, jotta palkka 
on sama kuin miehillä samasta työstä, puhumattakaan 
muusta kohtelusta.

Leväniemi valmistui maalariksi vuonna 1994. Tuolloin 
hänen luokallaan oli 3 naista ja 15 miestä.

– Nykyään luvut ovat kuulemma toisinpäin. Raken-
nusala on muuttunut paljon jo tuossakin ajassa. Työtur-
vallisuuteen ja työvaatteisiin ja työn kuormittavuuteen 
on kiinnitetty enemmän huomioita. Käytettävät mate-
riaalit ovat muuttuneet paljon, ne ovat nykyään vähem-
män terveydelle tai ympäristölle haitallisia kuin 1994.  
Eivät suinkaan haitattomia vieläkään.

Leväniemi tykkää olla monessa mukana. Hän meni 
tutustumaan vuonna 2008 osasto 56:n syyskokouk-
seen.

– Miehet houkuttelivat minut mukaan hallitustoi-
mintaan ja ovat tsempanneet alusta asti. Ensin hallituk-
seen varalle, sitten varsinaiseksi jäseneksi ja sihteerik-
si. Olin melkein 10 vuotta ainoana naisena hallituksessa. 
2 vuotta sitten saimme lisää naisia hallitukseen. Haluan 
antaa saman tuen eteenpäin, mitä minä olen saanut tul-
lessani mukaan.

Jossain vaiheessa Leväniemi päätyi aluejärjes-
tön kokouksiin ja edellisissä liittovaaleissa hän sai hy-
vän äänimäärän yhdessä ystävänsä Susanna Orelman 
(osaston taloudenhoitaja) kanssa.

– Susanna sai alueelta 2. eniten ja minä 5. eniten ää-
niä. Olimme molemmat ensikertalaisia. Tulimme valituik-
si; Susanna kuuluu työttömyyskassan hallitukseen ja 
minä liiton valtuustoon.

– Minusta tämän liiton parhaimpia puolia on se, että 
annetaan sanoille vastinetta. Tehdään asioita oikeista 
syistä. Minusta tässä toiminnassa on selkärankaa. Sitä 
ei voi sanoa jokaisesta yhdistyksestä. Arvomaailma 
on kohdallaan ja haluan noudattaa näitä samoja arvoja 
työelämässäni sekä jakaa tietoa liiton toiminnasta mah-
dollisimman monelle rakennustyöläiselle. ¶

Nykynaisten näkökulmaa

Suomen Rakennustyöväenliiton ulkotyöläisnaisosasto nro 6 1900-luvun alussa. 
(Kansan Arkisto)

Juoksujalkaa  
telineitä ylös ja alas
Kun sosiaalineuvos Martta Salme-
la-Järvisen äiti, 30-vuotias räätälin les-
ki Ida Hellstedt, muutti tyttärineen 
paremman elämän toivossa Helsinkiin 
vuonna 1899, sai hän töitä ensin pyyk-
kärinä ja sitten rakennustyöläisten 
”kahviputkan” pitäjänä, kunnes siirtyi 
laastinkantajaksi keskikaupungin 
työmaalle. ”Ruokaputkan” pitämistä 
Ida Hellstedt jatkoi vielä rakennustyö-
maalla ollessaan.

Sörnäisten kodin naapurien vai-
mot olivat kaikki samanlaisissa töissä 
kuin kahdeksanvuotiaan Martta-ty-
tön äiti: naiset joko siivosivat, pesivät 
pyykkiä tai olivat aputyöläisinä raken-
nustyömailla.

Naisten työ rakennuksilla oli lei-
mallisesti raskasta aputyötä. Nosto-
laitteiden puuttuessa kaikki rakennus-
tarvikkeet kannettiin ihmisvoimin. 
Naiset kantoivat tiilipukkeja, jotka 
saattoivat painaa toistasataa kiloa. 

TEKSTI: JOHANNA HELLSTEN
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Äitini oli kantamassa ruukkia rappa-
reille. Ei ehtinyt ajatella mitään, kun oli 
juoksujalkaa kiivettävä telineitä ylös ja alas 
ja ruukkikontti painoi hartioita, Martta 
kirjoittaa.

Julistusta  
jaettiin työmailla
Muiden rakennusalan osastojen ta-
paan aputyöläisnaiset järjestäytyivät 
18.9.1899, jolloin Helsingin Työväen-
yhdistys vahvisti Helsingin Työväen-
yhdistyksen Ulkotyöläisnaisosaston 
säännöt. Käsin kirjoitettua julistusta 
jaettiin työmailla, jotta naisia saatai-
siin mukaan toimintaan. Ulkotyö-
läisnaisosasto toivoi myös muurari- ja 
rappariosaston kertovan apulaisinaan 

työskenteleville naisille uuden nais-
osaston perustamisesta.

Ensimmäisessä Suomen Työväen-
puoluekokouksessa 1901 vaadittiin 
ammattientarkastuksen ulottamista 
rakennustyömaille, ”jossa niitä tuskin 
on milloinkaan nähty.” Helsingin 
Ulkotyöläisnaisosasto valitti samas-
ta asiasta 1909. Naisosaston esitystä 
valaistiin lukuisilla esimerkeillä, miten 
tapaturmia sattuu huonojen kulkuteitten, 
telineitten ynnä muiden takia. 

Tutkimukset tapaturmista jätetään 
usein pitämättä, ja jos pidetäänkin, ta-
pahtuu se niin pitkien aikojen päästä, että 
mestarien on helppo lykätä syy työläisen 
niskoille, tämän voimatta enää itseään puo-
lustaa, kun todistuskappaleet ovat hävin-
neet.  (Suomen ammattijärjestö. Suomen 

ammatillisen työväenliikkeen äänenkannat-
taja 1.3.1909).

Naisen palkka pienempi
Työväenyhdistysten naisosastot ja Työ-
läisnaisliitto kokivat naisten työsken-
telyn rakennustyömailla ristiriitaisena 
työn raskauden, huonon palkkauksen 
ja vaarallisuuden vuoksi. Helsingin 
työväenyhdistyksen naisosaston ko-
kouksessa kesäkuussa 1899 pohdittiin, 
”millä tavalla saataisiin naistyöntekijät 
pois rakennustyömailta?”  

Tammikuussa 1911 oli Helsingin ra-
kennustyönantajien ja sekatyöntekijöiden, 
tiilenkantajien ja ulkotyöläisnaisten kesken 
päädytty sopimukseen, joka oli nyt helmi-
kuussa 1912 työnantajien puolelta irtisanot-

Laastinkantajia Helsingissä 1904. (Valokuvaaja Ernst Andersin, Helsingin kaupunginmuseo)
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RAKENTAJAN 
RUKKANEN

RAKENNUSLIITTO.FI/ 
RAKENTAJAN-RUKKANEN

Mielenterveyden ongelmat ovat yleisin  
työkyvyttömyyseläkkeen syy.  

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. 

Rakennus- ja Ulkotyöläisnaisammattiosastot. Kuukausikokous. 
(Sosialisti 2.7.1908)

tu. Työaikaneuvotteluissa oli päädytty 9 tuntiin, lauantaisin 
kuuteen ja puoleen tuntiin. Muitakin ohjeita oli, kuten ettei 
ulkotyöläisnaisen kannettavaksi saanut antaa 10 tiiltä enempää 
kerralla. Tiilenkantajan tuntipalkka oli 40 penniä, kevyempää 
rakennustyötä tekevän naisapulaisen palkka viisi penniä alempi. 
Rakennustyöläisnaiset eivät voi ristissä käsin katsella elinehto-
jensa kurjistumista. Helsingin rakennustyöläisnaisten asia on 
nyt liittyä siihen jäseniksi, jotta työläisten rivit ovat alkavassa 
taistelussa lujat. (Työläisnainen. Sosialidemokraattisen naislii-
ton äänenkannattaja 22.02.1912) ¶

Tekstissä käytetyt lähteet:

Kaarninen, Mervi 1995. Nykyajan tytöt. Koulutus, luokka 
ja sukupuoli 1920- ja 1930-luvun Suomessa. Suomen 
Historiallinen Seura. BIBLIOTHECA HISTORICA 5. Helsinki.

Lähteenmäki, Maria, 1995. Mahdollisuuksien aika. 
Työläisnaiset ja yhteiskunnan muutos 1910–30-luvun 
Suomessa. https://helda.helsinki.fi/bitstream/
handle/10138/16250/mahdollisuuksien_aika_sks1997.pdf.
txt?sequence=3

Salmela-Järvinen, Martta. 1965. Kun se parasta on ollut: 
lapsuuden muistelmat. WSOY.

Kansan Lehti 25.7.1901, Länsi-Suomen Työmies 3.6.1899, 
Työmies 14.6.1908, Suomen ammattijärjestö. Suomen 
ammatillisen työväenliikkeen äänenkannattaja 1.3.1909, 
Työläisnainen. Sosialidemokraattisen naisliiton 
äänenkannattaja 1.4.1909 ja 22.02.1912.
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TEKSTI JA KUVAT: JUKKA NISSINEN

→ Kulttuuri

JOULUKUUSSA juotiin Jyväskylän 
aluetoimistolla Keski-Suomen 
RaKSa -videotiimin 30-vuotis-

synttärikahvit. Harrastajaryhmän 
alkusanat lausuttiin vuonna 1990 Ra-
kennusliiton entisessä Siikaranta-kurs-
sikeskuksessa.

– Puhuimme, että minun ja Hau-
takankaan Orvon videotyöt olivat 
etupäässä dokumentteja. Kysyimme 
olisiko mahdollista saada Siikarantaan 
dokumenttikurssi, Pauli Pöntynen 
kertoo.

Videodokumenttien kuvausin-
nostus levisi aluksi pitkin Suomea. 
Harrastajat kartoittivat kuvattavia 
työkohteita. Tekijät dokumentoivat 
perusteellisesti aikakauden rakennus-
menetelmiä ja haastattelivat työnte-
kijöitä. Lyhyesti: rakentajat kuvasivat 
rakentajia työssään.

Jyväskylästä oli tarjolla 2 mielen-
kiintoista kohdetta, Keiteleen kanavan 
ja Pönttövuoren uuden rautatietun-
nelin työmaat. Jo silloin työmaalle 
pääsy oli hankalaa. Kanavatyömaa oli 
vielä neuvostoliittolaisten rakentajien 
siirtotyömaa.

– Saimme Merenkulkuhallituksel-
ta lopulta luvat 5 kuvaajalle, Hauta-
kangas toteaa.

Ennen kuin kanava valmistui 
vuonna 1994, Neuvostoliitto hajosi ja 
Venäjän valtio kuittasi viimeiset urak-
kamaksut.

Pönttövuoren tunnelityömaan lä-
histöllä asuva Pöntynen tutustui tun-
nelirakentamiseen perinpohjaisesti.

– Sillä työmaalla ei ollut montaa-
kaan herraa tai narria, jotka olisivat 

jääneet minulta haastattelematta.
Haastatteluista tehtiin myös do-

kumentaatio paperille työuran pituut-
ta myöten.

Hautakangas ja Pöntynen kier-
sivät kouluttamassa videokuvaajia 
muualla opintokerhopohjalta. Hauta-
kangas veti myös Siikarannassa yhden 
videokuvauskurssin. Jyväskyläläiset 
dokumentoivat liiton tapahtumia ja 
tekivät esittelyvideoita muun muassa 
liiton Nanguvuonon majoista.

Dokumenttikuvausharrastus hii-
pui Rakennusliitossa.

– Muualla videokuvaus hiipui 15 
vuotta sitten. Meillä kuvaus jatkuu, 
mutta ei enää niin tiivisti, Hautakan-
gas sanoo.

Yhteiset kuvausprojektit ovat har-
vinaisempia, mutta Hautakangas opis-
kelee yhä uusimpia kuvaustekniikoita. 
Esimerkiksi 360 asteen kuvausvälineet 
ovat tuttuja.

Yksi syy videokuvauskerhojen 
vähenemiselle on kuvaustekniikan 
halpeneminen. Tämän päivän känny-
källä saa parempaa kuvanlaatua kuin 

30 vuotta sitten isolla VHS-kameralla. 
– Vuonna 1990 kamerani maksoi 

12 000 markkaa, Hautakangas muis-
telee.

Samoihin aikoihin Pöntynen 
hankki oman kameransa vähän edulli-
semmin Valmetin työntekijöiden yhte-
ystilauksen ansiosta. Harrastus vaati 
koko ajan rahaa vähintään kuvanau-
hojen ostoon.

Kuvavirtaa kanavasta
Keski-Suomen RaKSa 
-videotiimi teki 
1990-luvulla historiaa 
dokumentoimalla 
Keiteleen kanavan 
rakennustyömaan.

Työmaahaastattelut  
dokumentointiin tarkasti.

Keski-Suomen RaKSa -videotiimin ydinporukka esittelee kuvaustekniikan historiaa. Paikalla 
Veikko Lehtonen (vas.), Orvo Hautakangas ja Pauli Pöntynen.
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MONIAMMATILLINEN VKSILÖKUNTOUTUS 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. 
Ohjelma suunnitellaan yhdessä asiantuntijatyöryhmän kanssa 
vastaamaan juuri Sinun kuntoutustarpeitasi. 

LISÄTIETOJA: 
Kuntoutuksen ja työhyvinvoinnin asiantuntija 
Riitta Puumala 
puh. 050 371 4712 1 riitta.puumala@harmankuntokeskus.fi 
Härmän Kuntokeskus, Vaasantie 22, 62375 Ylihärmä 
www.harmankuntokeskus.fi �-------

�� HÄRMÄN KUNTOKESKUS

Kuvausharrastukseen 
on monta reittiä
Keskisuomalaiset videodokumentaristit ovat 
olleet kiinnostuneita kuvaamisesta pikkupo-
jista lähtien. Hautakangas pääsi pikkupoikana 
kaverinsa ansiosta paikallisen elokuvateatterin 
konehuoneeseen.

– Emme olleet siellä työttöminä. Kelasim-
me katsotut �lmikelat alkuun käsipelillä.

Ensimmäisen kaita�lmikameransa Hau-
takangas sai keräämällä pullonkorkkitarroja 
tilauskuponkiin. Sillä kameralla kuvattiin niin 
pitkään kuin laakerit kestivät.

Pöntynen aloitti kuvaamisen 6x6-valo-
kuvakameralla. Sairaslomalla ollut Pönty-
nen houkuteltiin videokuvauskurssille. Uusi 
harrastus vei miehen heti ja sai unohtamaan 
sairaseläkkeen hakukiemurat.

Jämsäläisellä muurari Veikko Lehtosella 
kuvausinnostus lähti oman työn dokumen-
toinnista.

– Lappeenrantaan haluttiin Saimaan ka-
navan pienoismalli, Lehtonen kertoo ainutker-
taisesta työkohteesta.

Lehtonen on saanut liiton kulttuuriapu-
rahan omaan Jämsästä kertovaan videotyö-
hön. Nykyisin kulttuuriapurahat on siirretty 
SAK:n kulttuuriapurahojen yhteyteen.

Lehtosen oman muurariosaston historia 
kietoutuu vahvasti Kaipolan paperitehtaan 
kohtaloihin.

– Viime syksynä lakkautettu Jämsänkos-
ken muurariosasto 673 oli viimeinen pienen 
paikkakunnan muurariosasto. Osasto perus-
tettiin Kaipolan paperitehtaan rakentamisen 
yhteydessä.

Medialukutaito on  
yhä tärkeämpää
Nykyiseen kuvapaljouteen tottuneiden kannat-
taa välillä pohtia kuinka kuvalla valehdellaan ja 
kuinka meihin vaikutetaan kuvavirralla. 

– Uutta tekniikkaa voidaan käyttää niin 
hyvässä kuin pahassakin. Medialukutaidon on 
oltava hyvä näiden kanssa toimittaessa, Hauta-
kangas muistuttaa.

Ihmisten manipulointi on helpompaa, kun 
heidät voidaan viedä esimerkiksi 360 asteen 
kuvaustekniikalla keskelle tapahtumia. Kuka 
valitsee kuvakulmat, kuka tekee käsikirjoituk-
sen kohtaukseen? Toisaalta samalla teknii-
kalla voidaan opettaa vaikeiden työvaiheiden 
tekemistä. Voit pysäyttää kuvan milloin vain ja 
vaihtaa katselukulmaa tarpeen mukaan. ¶



4242

TEKSTI JA KUVAT: SINI SAARITSA

Martti Korpela ei enää pysty 
liikkumaan, mutta hänen 
piirroksissaan laukataan ja 
lennetään.

MIESFIGUURI näyttää syöksäh-
tävän eteenpäin. Ponnistaessa 
toinen jalka potkaisee maata. 

Käsivarsista kasvaa siivet. 
– Lentäminen! Semmoinen siipien va-

raan heittäytyminen, se kiehtoo minua.
Martti Korpelan sylissä levänneet 

kädet heilahtavat ilmassa, pää kääntyy 
ylös, ja hän hymyilee. Muuten itähelsin-
kiläisessä tehostetun palveluasumisen 
esteettömässä pikkukodissaan pyörä-
tuolissa istuva mies on liikkumaton. 

Viime aikoina Korpela on piirtänyt 
Ikaros-hahmoa. Mutta kun hän selai-
lee pulpettipöydällä isoa paperiläjää, eri 
aiheet nousevat loputtomina kuvina. 
Juokseva pieni poika muistuttaa vähän 
nuorinta lapsenlasta, jonka kuva on sei-
nällä.

– Näin sen pikkupojan ikkunasta 
tuossa juoksemassa, ja heti piirsin.

Korpela halvaantui epäonnisen ruo-
kamyrkytyksen seurauksena vuonna 
2004. 30-vuotinen ura ensin metalli-
alalla ja sitten alakattofirmassa värin-
tekijänä ja ”yleismiesjantusena” päät-
tyi siihen. 

– Kun halvaannuin, niin paljon se vei, 
mutta paljon myös sain. Nyt on aikaa ja 
rauhaa piirtää.

Lapsena Kokkolassa Korpela piirsi 
kaikkea, mitä näki. Ihmisiä tietenkin ja 
hevosia, joita oli mummolan naapurissa. 
Piirrosten ohella syntyi lennokkeja.  

Vahtimestari-isän ja siivooja-äidin 
viisilapsisen perheen poika kävi kansa-
koulun ja myöhemmin oppikoulun, mutta 
taideopintoihin ei ollut varaa. Korpela 
muutti tyttöystävän perässä 1970-lu-
vun alussa Helsinkiin, meni töihin ja sai 2 
lasta. Niinä vuosina ei hirveästi piirretty, 
mutta työssäkäyvänä perheenisänäkin 
hän ehti muun muassa SAK:n Kiljavan 
kursseille ja Vapaan taidekoulun iltai-
sin suoritettavalle koeluokalle. Hyviltä 
opettajilta omaksuttuja oppeja on nyt 
aikaa hyödyntää. 

Korpelan kuvat syntyvät enimmäk-
seen lyijykynillä.

– Kädet ovat niin huonot, että öljyvä-
reillä maalatessa vain sotken itseni. Hii-
letkin tippuu käsistä, mutta kynä pysyy.

Joskus hän murskaa pastelliliitua ja 
sekoittaa sitä vesiväriin, saadakseen 
piirroksen sävyihin syvyyttä. 

Hiukan vaivalloisesti kädet nostele-
vat kasasta kuvia: 

– Heposia, heposia… Ja urheilijoita, 
jännitystä, liikettä, humööriä… Olen ope-
tellut ihmisen anatomiaa silmillä varas-
tamalla. Tunnistan heidän karaktäärit 
kyllä.

Korpela myös leikkelee lehdestä ku-
via muistilapuiksi, joista hän katsoo, 
miltä näyttää esimerkiksi laukkaavan 
hevosen lihas tai jänne.

Kuvissa ihmishahmot ovat yleensä 
alasti, koska ”ilman vaatteita on aina us-
kottava”. Korpela vitsailee, että voisi 
joskus piirtää vaikka rakennusmiehen 
seinää piikkaamassa, mutta silläkin olisi 
sitten korkeintaan lannevaate.

– Naisia piirrän vanhasta muistista. 

Ikaros ja Mappe

→ Kulttuuri
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Mutta niistä tulee liian kauniita, hän 
naurahtaa.

Yhdessä kuvassa mies ja nainen 
hellivät sylissään pieniä lapsia. Korpela 
sipaisee kuvaa.

– Pienet siinä… Silloin kun kaikki oli 
vielä onnellista.

Piirrosten aiheet voivat vaihdella 
kausiluontoisesti, mutta Ikarokseen 

Korpela palaa yhä uudelleen.  
– Se on jotenkin niin mahoton juttu. 

Aurinko sulatti vahan siivistä ja se pu-
tosi mereen.

Korpela ei väsy pohtimaan lentoon 
lähdön jännitystä, vauhdin ottamisen 
hetkeä ja pelkoa jyrkänteen reunalla. 

Katson Ikaroksen kuvaa uudelleen 
ja huomaan siivet levällään lentoon 

syöksyvän mieshahmon takana jotakin, 
joka on vasta luonnosteltu hennolla vii-
valla. Kaatunut pyörätuoli. ¶

Mapen piirrokseen voi käydä tutus-
tumassa Instagramissa nimimerkillä 
mappe.piirtaa

TUOMARI NURMIO: LASTEN 
MEHUHETKI. Svart Records.

TUOMARI NURMIO oli luomis-
voimansa huipulla 80-luvun 
alussa. Takana oli 2 loista-
vaa levyä ja seuraavan hän 
halusi tehdä pienemmällä 
kokoonpanolla. Alussa mu-
kana oli vain basisti/sovittaja 
Ahti Marja-Aho ja Tuoma-
rin ihmeelliset ideat. Kun uu-
det kappaleet olivat tarpeeksi 
pitkällä, mukaan tuli vielä 
rumpali Juha Takanen. Uuden 
levyn kuningasajatus oli, että 
se ei saisi svengata liikaa. 
Rumpuja soitettaisiin tällä 
kertaa ikään kuin väärinpäin. 
Korostus tulisikin ykköselle 
ja kolmoselle, joka jarruttaa 

Seitsemäs seitsemättä, seitsemää yli seitsemän
eteenpäinmenoa. Kun Nurmio 
näytti Takaselle, miten rum-
puja pitää tällä kertaa soittaa, 
tämä vakuuttui homman toi-
mivuudesta vasta, kun kuuli 
kitaran ja rumpujen päälle 
soitetut Marja-Ahon Paul Mc-
Cartney -tyyppiset bassome-
lodiat. 

Levy alkaa Willie Dixo-
nilta lainatulla lauseella Seit-
semäs seitsemättä, seitse-
mää yli seitsemän. Nurmion 
laulussa maailmaan syn-
tyy lapsikuningas, joka mää-
rää uudet lait lapsen näkökul-
masta. Väärinpäin hakkaava 
komppi tuntuu aluksi oudolta, 
kun taas lopun piano-osuus 
kuulostaa kauniilta. Vaikka 
ykkösten ja kakkosten koros-

tamisen pitäisi kuulostaa lä-
hinnä saksalaiselta marssi-
musiikilta, huomaa jo toisen 
kappaleen aikana, että tämä-
hän svengaa sittenkin. Tässä 
Kauas tahdon matkustaa -pii-
sissä triolla on jo armoton 
meininki, jota sävyttää Pentti 
Lahden saksofonit. 

Lasten mehuhetki on ta-
savahva levy. Kun ykköspuoli 
loppuu, haluaa kuunnella toi-
sen puolen ja aloittaa taas 
alusta. Jokaisesta kappa-
leesta kuulee myös heti, että 
se kuuluu juuri tälle levylle.

Lasten Mehuhetki oli esi-
kuvana monelle muulle. Väi-
tän, että esimerkiksi Sielun 
Veljet -yhtyettä ei edes olisi 
ollut ilman tätä levyä. Takape-

rin soitetut rummut ja Handen 
kitarointi tekivät heihin vai-
kutuksen, jonka huomaa heti. 
Tämä Svart Recordsin uusin-
tajulkaisu on tehty siniselle 
vinyylille, ja on varustettu 
avattavilla kansilla. Uuden 
masteroinnin teki Pauli Saas-
tamoinen Finnvoxilla 2020.

JYRI VASAMAA

Veri on kuitenkin vettä sakeampaa

1900-LUVUN ALUN poliitti-
sesta historiasta kiinnos-
tuneelle tämä kaksoiselä-
mäkerta on kultaa! Puolen 
vuosisadan vasemmistolai-
nen kerma esiintyy pääosin 
edukseen.

Isänmurha on kantavia 
teemoja. Ensin talonpoikais-
taustainen, uskonnollinen 
Hannes ryhtyi lääkäriopinto-
jen ohessa sosialidemokraa-
tiksi. Hän taisteli bakteereja 
ja kommunisteja vastaan, oli 
Väinö Tannerin lähin mies.

Mauri-poika toimi lääkä-
riopintojen ohessa puolueen 
opposition kantavana voi-
mana. Hän toimi isän kanssa 

samaan aikaan kansanedus-
tajanakin, mutta sittemmin 
erotettiin puolueesta. Toisen 
maailmansodan vietti Mauri 
vankilassa kommunistina. 
Myöhemmin hän tosiaan liittyi 
kommunistiseen puolueeseen, 
toimi kansanedustajanakin.

Mauri oli ristiriitaisuuksien 
mies: yksitotinen ja huumo-
rintajuinen, jääräpää ja sivis-
tynyt keskustelija, täynnä in-
tohimoa, rakkautta ja vihaa. 

Maurin puoliso Elvi Si-
nervo ja usea muu perheen 
läheinen ovat kirjoittaja Ka-
levi Kalemaalle tuttuja aiem-
pien kirjojen myötä. Lukuisat 
lainaukset lähipiirin muistiin-

panoista piirtävät moniulot-
teista kuvaa. Upeaa aineistoa 
on myös isän ja pojan kirjeen-
vaihto.

Niin isä kuin poika syytti 
toisiaan kovakorvaisuudesta 
politiikan hiertäessä välejä. 
Kummaltakin taittui sanan 
säilä eikä pelko iskenyt pelo-
teltunakaan. 

Molemmat olivat intohi-
moisia rakkaudessaan ja aat-
teensa puolesta loppuun asti 
uurastaessaan. Politiikka ja 
polte omaan tiehen erotti 
miehet, jotka perintötekijät 
yhdistivät.

INARI JUNTUMAA

 

KALEVI KALEMAA: HISTORIAN 
EROTTAMAT. Kertomus 
Hannes ja Mauri Ryömästä. 
(Into Kustannus 2020)

 

→ Kulttuuri
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ALEPASTA MUKAAN tart-
tuneessa Jalostajan 
Luomuhernekeitossa 

(1,89 €) on miellyttävä, aidon 
hernemäinen tuoksu. Koos-
tumukseltaan pehmeä keitto 
on maultaankin tasapainoinen: 
tätä lusikoi ihan mielellään. Li-
han maku tuntuu melko vähän, 
suolaus sen sijaan on kohdillaan. 
Lisämausteeksi purkki suosittaa meiramia, rosmariinia 
tai basilikaa, joista viimeinen ei olisi tullut heti mie-
leen hernekeittoa ajatellessa.

Akaalaisen Kymppi-Maukkaat Oy:n Kymppi 
Palvihernekeitto (1,75 €) on minulle uusi tuttavuus, 
vaikka S-marketissa tulee asioitua usein. ”Täyden 
kympin makua” lupaava keitto tuoksuu hienosti sa-
vulta ja maistuu ehdalta lihalta. Koostumuksessakaan 
ei turhia kursailla. Keiton mausteiksi purkki ehdottaa 
tuttuun tapaan sinappia, sipulia ja yrttejä. Tässä on 
ytyä!

Lähimmästä isosta K-marketista löytyvän, Kivi-
kylän Kotipalvaamon valmistaman Palvarin Herne-
keiton (2,19 €) kyljestä osuu ensimmäisenä silmään 
Joutsen-merkki. ”Suomalaisesta savusaunapalvilihasta 
valmistettu” soppa on ihmeen vaaleaa, ja tuoksussa 
häivähtää outo vivahde ennen kuin savuaromi ottaa 
vallan. Silti mauttomampi kuin edellinen.

Lidlin Kania-tuotemerkin Luomuhernekeitto 
(1,49 €) on joukon ainut vegehernari. Tasapainoinen, 
kivan paahteinen maku, jossa porkkanoilla on tuntuva 
rooli. Plussaa myös rakenteesta eli siitä, miten her-
neet ”muljahtelevat” suussa. Pussukan takana olevalla 
Mausteinen hernekeitto -ohjeella voi tuoda lisämakua 
tähän hennon harmoniseen soppaan.
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Timo Kuvaja,
maalari

→ Kolumni

Rillit huurussa
MAAILMA MUUTTUI peruuttamattomasti vuonna 2020. 
Toisen maailmansodan jälkeen ei ole koettu vastaavaa 
koko maailmaa koskettanutta kriisiä. Keväällä suomes-
sakin otettiin käyttöön poikkeuslait. Lockdown. Kaik-
ki olivat kotona ja etätöissä. No, eivät nyt ihan kaikki. 
Luonnollisesti terveydenhuollon työntekijät jatkoivat 
korvaamatonta työtään, kaupat pysyivät auki ja julki-
nen liikenne toimi. Niin, ja rakennustyömaat. 

TARTUNTARYPPÄITÄ ja altistumisia oli heti kevääl-
lä siellä sun täällä. Keinot niiden hoitamiseen olivat 
hyvin erilaisia, epätietoisuus ja salaperäisyyden verho 
tuntui olevan läsnä. Asioista ei juuri tiedotettu, kysyt-
täessä osa suurimmistakin rakennusliikkeistä kieltäy-
tyi antamasta tietoja.

TIETYSTI VOIDAAN OLETTAA, että ne, joita asia kulloin-
kin koski, olivat tarpeeksi tietoisia, mutta aina kun to-
tuutta ei kerrota, huhut ja kuulopuheet saavat vallan.

MONELLA TYÖMAALLA asiat on hoidettu mallikkaasti, 
joillakin ei. Tietty yksilönvastuukin on olemassa ja 
työturvallisuusasioissa usein käytetty kaiken kattava 
pakko, kaikissa tilanteissa ja sakon uhalla, on mielestä-
ni työntekijöiden aliarvioimista.

VARTIJAT SOSIAALITILOISSA vahtimassa maskinkäyt-
töä on jo liioiteltua vallankäyttöä. Aikuiset ihmiset 
sentään palkkatyötilanteessa eivätkä missään pak-
kotyöleirillä. Resursseja voisi niidenkin vartijoiden 
palkkauksen sijaan suunnata valistukseen ja tiedotta-
miseen. 

TILANNE ON OLLUT ennenkokematon, paljon on men-
nyt oikein, jotain väärin. Tässäkään vaiheessa ei voi 
sanoa, mitä olisi pitänyt tehdä tai jättää tekemättä. 
Jossain vaiheessa palaamme ainakin lähes normaaliin 
ja siihenkin asti työmaat pyörivät. Vaikka suojalasit 
huurussa ja happivajeessa. ¶
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Jos pitäisi valita yksi ruoka, joka sopii 
helmikuiseen pöytään kuin nakutettu, 
sehän on tietysti wanha kunnon 
hernekeitto! Yksi tykkää notkeasta, toinen 
sakeasta rokasta, minä maustan reippaalla 
kädellä. Entä miltä valmiskeitot maistuvat 
omatekoisen rinnalla? Nappasin oman 
sopan kaveriksi neljä keittoa tavallisista 
ruokakaupoista

TEKSTI JA KUVA: 
SANNA PÖYRY

Hernari
– tämän vuodenajan ykkössafka 
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→ Rakentajan eväät

→ Sarjakuva

Tässä talvisessa sopassa on itämais-
ta twistiä, mutta vain hieman: eihän nyt 
klassikkoa sovi miten tahansa muokata! 
Kurkuma tuo keittoon ihanan tuoksun 
ja keltaiseen taittavan värin, mutta voit 
hyvin valmistaa sopan ilman sitä ja täh-
tianista – ja korvata ne tyypillisemmillä 
mausteilla kuten meiramilla, maustepip-
purilla ja sinapilla. Klassinen hernekeit-
toliha olisi tietysti potkaa, lapaa tai sa-
vukylkeä; itse vaan pidän keveämmästä 
kanaversiosta.

• 500 g pss kuivattuja herneitä  
(+ vettä liottamiseen)

• 2 l vettä (keittoon)
• 1 sipuli 
• ½ punasipuli
• 2 kanaliemikuutiota
• 4 laakerinlehteä
• 3 tähtianista

• muutama rouhaisu valkopippuria 
 myllystä

• 2 tl merisuolaa
• 1 ½ tl kurkumaa
• 200–250 g savukanaleikkelettä 
• ½ pkt pekonia
• tuoretta korianteria

Huuhtele herneet siivilässä juoksevan 
veden alla. Kaada ne kattilaan ja pääl-
le kylmää vettä. Anna liota vähintään yön 
yli tai työpäivän ajan.

Kuori ja hienonna sipulit. Valuta her-
neet siivilässä ja kaada takaisin katti-
laan. Peitä vedellä ja kiehauta. Kun pin-
nalle kertyy vaahtoa, kuori se pois.

Lisää sipuli, liemikuutiot, laakerinleh-
det, tähtianikset ja mausteet. Laske läm-
pöä reippaasti ja anna poreilla kannen 
alla tunti–puolitoista. Jos soppa uhkaa 
kuivua, lisää vettä. Sekoita myös välillä, 
ettei keitos pala pohjaan.

Pilko kanaleikkele pienemmäksi. Poi-
mi laakerinlehdet ja anikset keitosta, ja 
lisää kana. Keitä vielä 20 minuuttia ma-
talla lämmöllä. Pilko pekoni, paista ra-
peaksi ja murusta se veitsellä. 

Tarkista suola ja koristele soppa 
 pekoninmurulla ja korianterinlehdillä. 
Tarjoa kuumana.

Maukas hernerokka (6:lle)
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→ Rakennuskassa

1LAITA työnhakusi TE-toimis-
toon vireille heti, kun saat 

tiedon työsi päättymisestä 
tai lomautuksen alkamisesta. 
Työnhaku tapahtuu osoitteessa 
www.te-palvelut.�.

Kerää hakemukseesi kaikki 
tarpeelliset liitteet, jotka sinulla 
jo on, esim. lomautusilmoitus, 
työsopimus sekä mahdollisesti 
päätökset sosiaalietuuksista ja 
vahvistetusta verotuksesta.

2 KOKOA työttömyyden al-
kaessa loputkin tarvittavat 

liitteet päivärahan hakemista 
varten, esim. työtodistus ja 
palkkatodistus.

Täytä ensimmäinen päivä-
rahahakemus työttömyyskassal-
le, kun olet ollut kaksi koko-
naista 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.�.

3 JOS KASSA tarvitsee lisäsel-
vityksiä hakemukseesi, toimi 

mahdollisimman pian kassalta 
saamiesi ohjeiden mukaan. Näin 
päivärahasi maksaminen ei vii-
västy turhaan. Kassa käsittelee 
hakemuksesi heti, kun kaikki 
tarvittavat lisäselvitykset ja tie-
dot on saatu.

4 JATKOSSA lähetä hakemuk-
set 4 kalenteriviikon jaksois-

sa (ma–su), ellei kassa ohjeista 
sinua toisin.

Mitt arbete upphör – hur ska jag göra?

1 ANMÄL dig omedelbart som 
arbetssökande via TE-byrån, 

när du får veta om att ditt arbete 
upphör eller att permitteringen 
börjar.  Du söker arbete på adres-
sen www.te-tjanster.�.

Samla ihop alla de bilagor 
du behöver för din ansökan och 
som du har, t.ex. meddelandet 
om permittering, arbetsavta-
let samt eventuella beslut om 
sociala förmåner och fastställd 
beskattning.

2 NÄR ARBETSLÖSHETEN börjar 
ska du samla in resterande 

bilagor för ansökan om dag-
penning, t.ex. arbetsintyg och 
löneintyg.

Fyll i din första ansökan 
om dagpenning till arbetslös-
hetskassan, när du har varit 
arbetslös eller permitterad i två 
hela veckor.  Fyll i ansökan till 
och med söndag. Ansökan når 

kassan snabbast och säkrast om 
du fyller i den i kassans eTjänst 
(eAsiointi).

Du kan kolla ansökning-
arnas nuvarande behandlings-
situation på kassans hemsida 
www.rakennuskassa.�. 

3 OM KASSAN behöver till-
lä�sutredningar ska du 

handla så snabbt som möjligt 
enligt de anvisningar som kas-
san ger dig. Då fördröjs inte ut-
betalningen av din dagpenning 
i onödan. Kassan behandlar din 
ansökan genast när alla de till-
lä�sutredningar och uppgifter 
som behövs har kommit.

4 I FORTSÄTTNINGEN skickar 
du in dina ansökningar i 

perioder om fyra (4) kalender-
veckor (må-sö), om kassan inte 
ger andra anvisningar.

Työni päättyy – kuinka toimin?

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 käsittely- 
tilanne on ilmoitettu kassan nettisivuilla  
www.rakennuskassa.fi.
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Viikon aikana maksettavia päiviä on enintään viisi. 
Soviteltu päiväraha kuluttaa enimmäisaikaa hitaammin, 
eli samassa suhteessa kuin mikä on sovitellun päivära-
han suuruus verrattuna täysimääräiseen päivärahaasi. 
Soviteltua päivärahaa maksetaan, jos saat palkkatuloa 
lyhyestä keikkatyöstä tai osa-aikatyöstä taikka yritys-
tuloa omasta työstäsi tai yritystoiminnasta.

Mitä muuta on hyvä tietää?
Pidä työnhakusi TE-toimistossa voimassa  
(www.te-palvelut.fi -> Oma asiointi).

Täytä päivärahahakemuksesi ja lähetä liitteet aina 
kassan eAsioinnin kautta. Se on turvallisin, helpoin ja 
nopein tapa toimia. Tarkista omat tietosi eAsioinnista, 
josta näet myös maksuilmoitukset, kun hakemukse-
si on käsitelty.

Lue ohjeet ja ajankohtaiset tiedotteet kassan net-
tisivuilta www.rakennuskassa.fi. Älä ruuhkauta asia-
kaspalveluamme kysymällä hakemusten käsittely-
aikaa tai sitä, onko liitteesi tullut eAsioinnista perille. 
Kun liitetiedosto on tullut kassalle, näet tiedoston pe-
rässä alaspäin osoittavan nuolen. Käsittelemme hake-
mukset saapumisjärjestyksessä.

Työttömyyskassojen yhteisjärjestön tiedotteet 
löydät osoitteesta www.tyj.fi. ¶

Mikä on ansiopäivärahan suuruus?
Ansiopäiväraha lasketaan viimeisten puolen vuoden 
veronalaisten palkkatulojen mukaan. Yleistäen voi-
daan sanoa, että mitä suurempi palkka, sitä suurempi 
on ansiopäiväraha. Päivärahan laskennassa huomioi-
daan normaali vakiintunut palkkatulo lisineen, mutta ei 
lomarahaa eikä pitämättömistä vuosilomista makset-
tua lomakorvausta. 

Päiväraha muodostuu perusosasta ja palkan suu-
ruudesta riippuen yhdestä tai kahdesta eri suuruisesta 
ansio-osasta sekä mahdollisesta lapsikorotuksesta. 

Esimerkkejä: Kuukausipalkka 1000 eur -> päivära-
ha 830 eur, 2000 eur -> päiväraha 1260 eur, kuukausi-
palkka 3000 eur -> päiväraha 1690 euroa kuukaudes-
sa bruttona.

Päivärahasta pidätetään ennakkovero, mitä var-
ten kassalle kannattaa lähettää verokortti etuutta 
varten.

Kuinka kauan saan ansiopäivärahaa?
Jos sinulla on enintään 3 vuoden työhistoria, ansio-
päivärahaa voidaan maksaa 300 päivän ajalta (noin 14 
kuukautta). Jos työhistoriaa on yli kolme vuotta, olet 
oikeutettu ansiopäivärahaan 400 päivältä (noin 18 
kuukautta). Jos päivärahaoikeus alkaa yli 58-vuotiaa-
na, voidaan ansiopäivärahaa maksaa 500 päivältä. 

Olen jäänyt ensimmäistä kertaa työttömäksi ja  
haluaisin vastaukset seuraaviin kysymyksiin:

→ Kassa vastaa

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

VETERAANITOIMINTA

TAPAHTUMIA

→ Liitossa

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

KOONNUT SOILE AHREMAA-LUTTINEN

Os. 22, Kerava
Kevätkokous ke 10.2. klo 18, Keravan kirjasto, Satusiipi, Paasi-
kivenkatu 12, Kerava. Esillä sääntöjen määräämät asiat sekä 
muut esille tulevat asiat.
Hallitus

Os. 041, Seinäjoki
Kevätkokous pe 19.3. klo 19, Vapaudentie 32–34 B, Seinäjoki. 
Esillä sääntöjen määräämät asiat sekä muut esille tulevat asiat.
Hallitus

Os. 392, Tampereen putkimiehet ja 
-eristäjät
Veteraanit eli Juntturi-kerhon kahvitilaisuudet ovat joka 
kuukauden ensimmäinen tiistai klo 12, Sorinkatu 4, A-rappu, 
Tampere. Kesä- ja heinäkuussa tilaisuuksia ei ole. Toivotam - 
me osastomme veteraanit kahvittelemaan, keskustelemaan, 
suunnittelemaan mielekästä toimintaa ja muistelemaan van-
hoja aikoja. Toivottavasti koronatilanne sallii tilaisuudet!

Os. 459, Vantaa
Kevätkokous pe 5.3. klo 18, Puistokulma, Talkootie 4, Vantaa. 
Esillä sääntöjen määräämät asiat sekä muut esille tulevat 
asiat. Ruokatarjoilu.
Hallitus

Hämeenlinnan rakentajaveteraanit
Veteraanien kokoukset 2021 koronatilanteen mukaan 
keskiviikkoisin klo 13–15, Birger Jaarlin katu 12, Hämeenlinna.
Seuraavasti: 17.2., 17.3., 21.4., 19.5., 15.9., 20.10., 17.11. 
Kahvitarjoilut. Tervetuloa!

TALOTEKNIIKKA-ALAN RETKEILYPÄIVÄT

Aika: 12.–13.6.
Paikka: Sokos Hotel Torni, Ratapihankatu 43, Tampere
Ohjelma: Lauantaina 12.6.
 Tapahtumakeskus Sokos Hotel Torni Tampere,  
 missä sijaitsee kisakanslia. Urheilupaikka   
 on hotellin läheisyydessä, kahden kilometrin   
 päässä Pyynikin urheilukentällä.  
 Retkeilypäivien iltajuhlat on Sokos Hotel Tornin  
 ravintolassa.
Hinta:  190 €/hlö kahden hengen huoneissa, sisältää   
 ohjelman mukaiset tapahtumat ja illallisen.

 Järjestävä osasto toivottaa talotekniikka-alan  
 väen seuralaisineen tervetulleeksi Tampereelle  
 viettämään perinteisiä retkeilypäiviä vapaa-  
 muotoisen yhdessäolon ja urheilun merkeissä!

Lisätietoja ja ilmoittautumiset viimeistään su 28.3., 
Pasi Anttila p. 040 040 9543 tai pasi.anttila3@saunalahti.fi. 
Perille tulleesta ilmoittautumisesta tulee kuittaus.

Os. 392, Tampereen putkimiehet ja -eristäjät 

ONNEA

RAKENNUSLIITON JULISTAMAT SAARROT

80 vuotta

Linnainsaari Arvi Johannes 26.1., Lamppi.
Os. 043, Pori

Rantala Jorma Ensio 25.1., Pudasjärvi.
Os. 425, Pudasjärvi

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

HYVINVOINTILOMAT RY:N TYÖTTÖMIEN
LOMAT 2021
Lomalaisten valinnoissa noudatetaan sosiaali- ja terveys-
ministeriön ohjeita. Hyvinvointilomat lähettää kutsukirjeen ja 
laskun loman saaneille, lasku on maksettava eräpäivään 
mennessä. Lomakohde lähettää noin kolme viikkoa ennen lo-
man alkua lomalaiselle kirjeen, jossa kerrotaan tarkemmat 
tiedot lomasta. Loma toteutetaan yhteistyössä Hyvinvointi-
lomat ry:n kanssa sosiaali- ja terveysministeriön veikkaus-
voittovaroista myöntämällä avustuksella.

Yyterin Kylpylähotelli
Sipintie 1, 28840 Pori
www.virkistyshotelli.fi

Täysihoitoloma sisältää: aamiaisen, lounaan ja päivällisen 
sekä yhteisen ohjelman. Omavastuu 50 €/5 vrk/hlö. 
Alle 16-vuotiaat pääsevät lomalle maksutta.

Työttömien loma 17.–22.5.2021 Hakuaika 1.–31.3.2021

sähköinen haku osoitteessa:
https://lotu.lomajarjestot.fi/t/HYVINVOINT/calendar/info/49254

Hakulomake paperisena: 
Voit ladata tulostettavan (PDF) hakulomakkeen
www.hyvinvointilomat.fi tai tilata sen soittamalla liiton alue-
toimistoon tai lomavastaavalle 020 774 3012.

Paperisen lomahakemuksen palautus:
Rakennusliitto ry/lomavastaava
PL 307
00531 Helsinki

HYVINVOINTILOMAT RY:N LAPSIPERHEIDEN 
LOMAT 2021
Lomalaisten valinnoissa noudatetaan sosiaali- ja terveys-
ministeriön ohjeita. Hyvinvointilomat lähettää kutsukirjeen ja 
laskun loman saaneille, lasku on maksettava eräpäivään 
mennessä. Lomakohde lähettää noin kolme viikkoa ennen lo-
man alkua lomalaiselle kirjeen, jossa kerrotaan tarkemmat 
tiedot lomasta. Loma toteutetaan yhteistyössä Hyvinvointi-
lomat ry:n kanssa sosiaali- ja terveysministeriön veikkaus-
voittovaroista myöntämällä avustuksella.

Lomakeskus Huhmari
83700 Polvijärvi (Joensuu)
www.lomakeskushuhmari.com

Lomakeskus Huhmari sijaitsee Höytiäisen rannalla Huhma-
risvaaran kainalossa Pohjois-Karjalassa. Täysihoitoloma si-
sältää: aamiaisen, lounaan ja päivällisen sekä yhteisen ohjel-
man. Omavastuu 100 €/5 vrk/hlö. Alle 16-vuotiaat ilman oma-
vastuuosuutta.

Lapsiperheiden juhannusloma 22.–27.6.2021  
Hakuaika 1.–31.3.2021

sähköinen haku osoitteessa:
https://lotu.lomajarjestot.fi/t/HYVINVOINT/calendar/info/47688

Hakulomake paperisena: 
Voit ladata tulostettavan (PDF) hakulomakkeen 
www.hyvinvointilomat.fi tai tilata sen soittamalla liiton alue-
toimistoon tai lomavastaavalle 020 774 3012.

Paperisen lomahakemuksen palautus:
Rakennusliitto ry/lomavastaava, PL 307, 00531 Helsinki

LIITON VETERAANILOMAT 2021
Rakennusliitto järjestää vuoden 2021 aikana neljä (4) viikon mit-
taista veteraanien lomaviikkoa 50 hengen suuruiselle ryhmälle. 
Lomat järjestetään Härmän Kylpylässä, Lohja Spa ja  Resortissa 
sekä Kylpylähotelli Rauhalahdessa.

Lomat on tarkoitettu vapaajäsenyyden saavuttaneille yli 30 
vuotta jäseninä olleille eläkkeellä oleville jäsenille, jotka eivät 
aiemmin ole vastaavaa lomaa käyttäneet. Lomat sisältävät täy-
sihoidon. Lomaa voit hakea soittamalla lomavastaavalle tai lä-
hettämällä hänelle vapaamuotoisen hakemuksen joko postitse 
tai sähköpostilla.

Hyväksytyille lomalaisille lähetetään kutsukirje noin kuukautta 
ennen lomaa.

Hakemus osoitteella:
Rakennusliitto/lomavastaava
PL 307
00531 Helsinki
p. 020 774 3012
carita.vuorenmaa@rakennusliitto.fi

Härmän kylpylä, Kauhava 5.–11.4.2021
Veteraanille lomaviikko on maksuton. Mukaan tuleva puoliso, ys-
tävä tai avustaja maksaa lomasta 355 €. Matkakuluista vastaa jo-
kainen lomalainen itse.  Hakuaika päättyy 19.2.2021.

Lohja Spa & Resort, Karjalohja 12.–18.4.2021
Veteraanille lomaviikko on maksuton. Mukaan tuleva puoliso, ys-
tävä tai avustaja maksaa lomasta 474 €. Matkakuluista vastaa jo-
kainen lomalainen itse. Hakuaika päättyy 26.2.2021.

Härmän Kylpylä, Kauhava 13.–19.9.2021
Veteraanille lomaviikko on maksuton. Mukaan tuleva puoliso, ys-
tävä tai avustaja maksaa lomasta 355 €. Matkakuluista vastaa 
jokainen lomalainen itse. Hakuaika päättyy 2.8.2021.

Kylpylähotelli Rauhalahti 18.-24.9.2021
Veteraanille lomaviikko on maksuton. Mukaan tuleva puoliso, ys-
tävä tai avustaja maksaa lomasta 450 €. Matkakuluista vastaa 
jokainen lomalainen itse. Hakuaika päättyy 9.8.2021.
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Kolme tapaa päivittää yhteystiedot:
• pääset kätevästi päivittämään tietojasi mihin vuorokauden 

aikaan tahansa liiton kotisivuilla olevan eAsioinnin kautta
• Ilmoittamalla uusista yhteystiedoista s-postitse osoitteeseen 

asiakirjat@rakennusliitto.fi
• soittamalla jäsenrekisterin palvelunumeroon p. 020 690 231 

ma–pe klo 9–15

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

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 020 690 231
Palveluaika 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 020 690 250
Palveluaika ma–pe 9–15

Työehtoasiat 020 690 232
Palveluaika ma–to 8.30–16.00
  pe 8.30–15.30

Palvelunumeroihin soittaminen maksaa lankapuhelimesta soitettaessa 
liittymä sopimuksen mukaisen paikallisverkkomaksun verran ja matka-
puhelimesta soitettaessa matkapuhelinmaksun verran.

Aluetoimistojen yhteystiedot löytyvät www.rakennusliitto.fi/yhteystiedot  

MUISTOLLE

→ Liitossa

Hartman Aarno Väinö

Osastomme pitkäaikainen 
jäsen Aarno Väinö Hartman 
kuoli 24.8.2020. Hän oli 
syntynyt 16.1.1931 ja liittynyt 
Rakennusliiton jäseneksi 
1.1.1961.
Muistoa kunnioittaen
Os. 066, Lahti

Jokinen Juhani

Osastomme pitkäaikainen jäsen 
Juhani Jokinen kuoli 26.11.2020. 
Hän oli syntynyt 20.12.1942 
ja liittynyt Rakennusliiton 
jäseneksi 1.1.1971.
Muistoa kunnioittaen
Os. 001, Helsingin kirvesmiehet

Lehtinen Leo Verneri

Osastomme pitkäaikainen 
jäsen Leo Verneri Lehtinen 
kuoli 26.10.2020. Hän oli 
syntynyt 25.7.1945 ja liittynyt 
Rakennusliiton jäseneksi 
1.1.1984.
Muistoa kunnioitten
Os. 014, Turun maalarit

Myyryläinen Jaakko Juho

Osastomme pitkäaikainen 
jäsen Jaakko Juho Myyryläinen 
kuoli 7.12.2020. Hän oli 
syntynyt 4.12.1933 ja liittynyt 
Rakennusliiton jäseneksi 
1.9.1960.
Muistoa kunnioittaen
Os. 405, Lahden putkimiehet

Mäenpää Jaakko

Osastomme pitkäaikainen jäsen 
Jouko Mäenpää kuoli 24.11.2020. 
Hän oli syntynyt 23.12.1938 
ja liittynyt Rakennusliiton 
jäseneksi 1.5.1957.
Muistoa kunnioittaen
Os. 390, Helsingin putkimiehet ja 
-eristäjät

Vihiniemi Ari-Pekka

Osastomme jäsen Ari-Pekka 
Vihiniemi kuoli 13.10.2020. Hän oli 
syntynyt 18.10.1962 ja liittynyt 
Rakennusliiton jäseneksi 
22.2.1991.
Muistoa kunnioittaen
Os. 056, Salo
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Seuraavassa 
numerossa:

Maaliskuun Rakentajassa 
pureudumme yt-neuvotteluiden 
saloihin. Mitä jokaisen olisi hyvä 
tietää ja miten prosessi etenee? 

Luomme myös katsauksen 
tähän vuoteen; mihin suuntaan 

rakentaminen on lähtenyt 
alkuvuodesta?  Rakentajan 
terveys keskittyy Covid19-
virukseen ammattitautina. 

Lisäksi tietysti juttua työmailta 
rakentajien arjesta.

Ilmestymispäivä  
19.3.2021

Aineistopäivä  
19.2.2021

RAKENTAJA 3/21 
Aineistopäivä 9.4. 2021  

Ilmestymispäivä 30.4.2021

RAKENTAJA 4/21
Aineistopäivä 21.5.2021 

Ilmestymispäivä 18.6.2021

RAKENTAJA 5/21 
Aineistopäivä 16.7.2021  

Ilmestymispäivä 13.8.2021

Ilmoitusvaraukset:
Tietotalli Oy/Jyväskylä 

Heidi Andersson
050 528 7770

heidi.andersson@tietotalli.fi

PÄÄTOIMITTAJA
JOHANNA HELLSTEN

P. 040 770 5194

TOIMITTAJA 
JUKKA NISSINEN

P. 050 2785

VIESTINTÄPÄÄLLIKKÖ
JANNE MÄKINEN
P. 040 352 1161

VIESTINNÄN 
ASSISTENTTI

SOILE AHREMAA-
LUTTINEN

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. 



PERUSKURSSIT 
 
Luottamusmiehille (5 vrk)
Tampere 12.–16.4.
Helsinki 3.–7.5.
 
Työsuojeluvaltuutetuille (5 vrk)
Tampere 12.–16.4.
Helsinki 3.–7.5.
 
 
 
 
 
 
 
ILMOITTAUDU KOULUTUKSIIN
rakennusliitto.fi/tapahtumat
 
LISÄTIETOJA
koulutus@rakennusliitto.fi
020 774 3076
rakennusliitto.fi/jasenyys/koulutukset

JATKOKURSSIT
 
Luottamusmiehille (3 + 3 vrk)
Helsinki 6.–8.4. ja 10.–12.5.
 
Työsuojeluvaltuutetuille (3 + 3 vrk)
Helsinki 6.–8.4. ja 10.–12.5.
 
TÄYDENNYSKOULUTUKSET
 
Neuvottelutaitoja luottamushenkilöille
Helsinki 20.–21.5.

Ilmoittaudu kursseille




