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Tarkka työ palkitaan
Reetta Härkönen maalasi tiensä MM-kisoihin
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Äänestyskopeille mars!
Liittokokousvaalit aloittavat suuren vaalikevään



SÄÄNNÖT:

Kilpailuaika jatkuu 26.8.2019 asti, mutta 
odotamme kuviasi koko kisan ajan.

Järjestäjillä on oikeus julkaista palkittuja 
 kuvia lehdissään ja internet-sivuillaan sekä 
kilpailukuvista järjestettävissä näyttelyissä. 
Voittajakuvia voidaan esitellä ilman erillistä 
korvausta myös muissa tiedotusvälineissä 
sekä Rakennusliiton muissa julkaisuissa 

sekä sosiaalisessa mediassa (esimerkiksi 
Facebookissa, Twitterissä ja Instagramissa). 
Palkitsemattomia kuvia järjestäjä voi käyttää 
65 euron korvausta vastaan.

Kilpailun tulokset julkaistaan vuoden 2019 
elokuun Rakentajassa sekä Rakennusliiton 
internetsivuilla, Facebookissa sekä Insta-
gramissa.

Rakentaja-lehti julkaisee mielenkiintoisia 
otoksia pitkin kilpailukautta. Julkaistuista 
kuvista maksetaan erillinen palkkio. Samalla 
kerrotaan millaisia valokuvia kaipaamme 
 lisää kisaan.

Kilpailun toteuttavat Rakentaja-lehti ja 
 Rakennusliitto. Kilpailuun voivat osallistua 
Rakennusliiton jäsenet.

TOIMI NÄIN:

Luo itsellesi Google Drive -kansio. Lataa sinne kuvasi ja yhteystietosi, josta 
selviää myös jäsennumerosi, tekstitiedostona. RTF- ja Word-tekstitiedos-
tot ovat lukukelpoisia. Lähetä kansion jakolinkki sähköpostitse osoitteeseen 
 rakentajan.arki@rakennusliitto.fi.

Painokelpoisilla valokuvilla on parempi mahdollisuus voittaa pääpalkinto.  
Eli korkea resoluutio ja iso tiedostokoko ovat valttia.

Lisätietoja kilpailusta saa edellä mainitusta sähköpostiosoitteesta.

Osallistu Rakentajan valokuvauskilpailuun 

Rakentajan arki
Monta tekijää, yhteinen päämäärä

Rakentajat eivät enää mahdu yhteen ja samaan muottiin. Kuten raken
nuksetkin, koostuu työmaan porukka erilaisista osasista, jotka sopivat 
 hyvin yhteen. Jokaisen panosta tarvitaan, jotta työ saadaan valmiiksi.

Miten erilaiset tekijät solahtavat paikalleen työmaallasi? Kuinka sau
mattomasti yhteistyö pelaa mestalla? Näytä se meille ja työkavereillesi 
valokuvien avulla. Lähetä kuvasi Google Drive kuvapalvelun kautta ja 
osallistu  Rakennusliiton valokuvauskilpailuun. 

PALKINNOT:

Voittaja ja kaksi muuta palkitaan  
Verkkokauppa.com lahjakorteilla.

1. palkinto 500 euron lahjakortti
2. palkinto 300 euron lahjakortti
3. palkinto 100 euron lahjakortti
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Sisältö
21 • 1/2019

Jos suunnittelit 
makaavasi koko 
kevään muka-
vasti sohvalla 
katsoen Game 
of Thronesia ja 

ummistaen silmäsi maailmalta, 
niin eipä muuten onnistukaan. 
Juuri kun ollaan selvitty presi-
dentinvaaleista, kirkollisvaa-
leista ja kiperistä kissan nimen 
valitsemistilaisuuksista, joutuu 
taas jumppaamaan äänestysko-
pilta toiselle. Tulevana keväänä 
äänestetään niin eurovaaleissa 
kuin eduskuntavaaleissakin, mut-
ta näiden lisäksi on tulossa myös 
Rakennusliiton omat liittovaalit, 

joiden lopputulos määrittää as-
kelmerkit tuleville vuosille. 
 Vaikka mediassa mielellään 
kirjoitellaan liittojen olevan jon-
kinlainen kartellimainen vasta-
kohta demokraattisesti valitulle 
eduskunnalle ja hallitukselle, de-
mokratia toteutuu myös liitoissa, 
kun kaikki jäsenet pääsevät käyt-
tämään ääntään yhteisen asian 
hyväksi. Meillä on siis ääni, ja sitä 
kannattaa hyödyntää, ettei kukaan 
pääse sanomaan ammattiliittojen 
toiminnan olevan vain herrojen 
sikariklubia rahoittavaa puuhas-
telua. 
 Vaikka vaaleja tuntuu olevan 
joka käänteessä, kannattaa nii-

hin kaikkiin suhtautua vakavasti. 
Euroopan parlamentissa, edus-
kunnassa ja liittotasollakin pää-
tettävät asiat vaikuttavat monin 
tavoin arkeemme. Puolueisiin, 
ehdokkaisiin ja heidän tavoit-
teisiinsa olisi syytä perehtyä nyt 
ennemmin kuin arpoa h-hetkellä 
pärstäkertoimen perusteella, 
minkä numeron sitä lappuun lyk-
käisi. Myös nykyisten päättäjien 
viimeisen neljän vuoden aikana 
tekemiin urotöihin ja kolttosiin 
kannattaa tutustua ennen äänes-
tyspäätöstä. 
 Valtaistuinpeli alkakoon!

Ääntä perkele!
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Joona Majava, 18 
Rakennusalan opiskelija, 
Nummela

Päädyin rakennusalalle isäni 
ja isoveljeni jalanjälkiä seuraa-
malla. Olen myös nuorempana 
tykännyt rakentaa kaikenlaisia 
härveleitä, esimerkiksi majoja. 
Opiskelen nyt viimeistä vuotta, 
ja tarkoitus olisi valmistua ke-
sään mennessä. Valmistumisen 
jälkeen olen ajatellut perus-
taa yrityksen tai lähteä opis-
kelemaan Pelastusopistoon. 
Pelastusopistosta olen kiinnos-
tunut, koska tykkään auttaa ih-
misiä. Vielä en kuitenkaan ole 
varma, mitä tulevaisuudessa 
teen. 
 Vapaa-ajallani tykkään 
käydä kuntosalilla ja kalasta-
massa. Kuntosali- ja kalastus-
harrastukseni ovat suuri osa 
elämääni, ne rauhoittavat ja 
saavat hyvälle tuulelle. 
 Ensikosketukseni Raksa-
nuoriin on tämä kurssi, jolla 
nytkin kirjoitan tätä tekstiä. 
Kaverien kanssa vitsillä ilmoit-
tauduttiin mukaan, mutta ai-
nakin tähän asti kurssi on ollut 
mukava.

Essi Jokinen, 23
Putkiasentaja,   
Jyväskylä

Vaihdoin LVI-alalle kaverin 
houkuttelemana, kun media-
assistentin tutkinto ei työllistä-
nyt tarpeeksi. Tykästyin siihen, 
että putkiasentajana pääsee 
näkemään oman kädenjälken-
sä ja että työkohteet ja työteh-
tävät ovat vaihtelevia. Plussaa 
on ollut myös se, että olen työn 
puolesta päässyt matkusta-
maan ympäri Suomea.
 Vapaa-aikana käymme ka-
verin kanssa hakkaamassa 
toisiamme kuntonyrkkeilyn 
muodossa. Muuten harras-
tan kalastusta ja muuta erä-
jormailua. Joka kesä lähden 
reissaamaan milloin millekin 
luonnonnähtävyydelle. Viime 
vuonna tuli käytyä ihaile-
massa Abiskon vesiputouksia 
Ruotsissa ja vuonoja Norjassa. 
Tänä vuonna olisi haaveena 
lähteä Keski-Eurooppaan.
 Raksanuorten tapahtumiin 
lähdin siksi, koska halusin 
päästä vaikuttamaan tapah-
tumiin, tekemään jotain hyö-
dyllistä ja tutustumaan uusiin 
kasvoihin.

Tero Malinen, 33 
Insinööriopiskelija,  
Kajaani

Moikka! Aloitin aikoinaan opis-
kelemaan metallialalle koneis-
tajaksi, mutta jo toisen vuoden 
alussa huomasin, että sadas-
osamillien kanssa värkkäämi-
nen ei ole minun juttuni. Jo 
silloin sanoin opettajalle, että 
minusta tulee kirvesmies – ja 
niinhän siinä lopulta kävi. 
 Kun aloitin talonrakennus-
työt, olin varma, että tässä 
mennään eläkkeelle asti ja 
että opiskelut on nyt opiskeltu. 
Vastoin kaikkia odotuksia olen 
tällä hetkellä toista vuotta ra-
kennusalan insinööriopiskeli-
ja. 
 Lähdin pari vuotta sitten 
Rakennusliiton nuorten mu-
kaan toiminnansuunnitteluun 
Rukalle. Mukavaa on ollut. 
Hieman harmittaa, kun läh-
din mukaan ”liian myöhään”. 
Kohta tulee Raksanuorissa ikä 
täyteen.
Vapaa-ajalla tykkään mökkeillä 
ja liikkua asuntoautolla. Elä-
määni on siunaantunut myös 
kaksi ihanaa poikaa.

Miska Ruotsalainen, 18 
Rakennusalan opiskelija, 
Loviisa 

Olen viimeistä kahta näytön te-
kemistä vaille valmistumista. 
Rakennusalasta kiinnostuin, 
kun käytiin yläkoulun lopussa 
tutustumassa eri aloihin. Tämä 
tuntui hyvältä. En kadu ollen-
kaan valintaani. 
 Olin jo ala-asteella hyvä 
puukässässä, joten se koke-
mus ja kiinnostus voivat olla 
osasyitä motivaatioon. Parasta 
on rakentaa ja nähdä tuotok-
seni. Tulevaisuuden suunni-
telmissa olisi kouluttautua ra-
kennusinsinööriksi armeijan ja 
muutaman työvuoden jälkeen. 
 Raksanuorien jutuista kiin-
nostuin, kun Rakennusliiton 
edustaja kävi koululla ker-
tomassa asiasta. Meninkin 
heti liittymään Facebookissa 
Raksanuoriin ja ilmoittauduin 
ensimmäiseen tapahtumaan, 
joka oli toiminnansuunnittelu. 
Siellä oli hauskaa, ja nyt on 
menossa jo toinen tapahtuma. 
Tulevaisuudessa osallistun 
mielelläni muihinkin.
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Rakennusliiton nuoRten jäsenlehti 21 • 01/2019
JULKAISIJA Rakennusliitto Ry nuorisotyöryhmä PÄÄTOIMITTAJA Mette Nissinen TOIMI-
TUSPÄÄLLIKKÖ ida kuikka TOIMITUSSIHTEERI kaisu Tervonen TAITTO Malla Vartiai-
nen EHDOKASSIVUJEN TAITTO Sari Martikainen KIRJOITTAJAT JA KUVAAJAT Erno 
Alanko, Thomas Forsander, inka-Leea Hakkarainen, Teemu Hautamäki, Timo Hautamäki, Essi Jokinen, 
Martti Juonoja, Jari kapanen, Pyry kasurinen, kosti kittelä, Saija kuivala, Eerik kuukkanen, Mikko 

Lehto, oskari Lindén, Jarmo Linkosaari, Joona Majava, Tero Malinen, Jasmi Myllylahti, Mette Nissinen, Nelli Paakkanen, Sini 
Partinen, Juho Pasanen, Miska Ruotsalainen, Jussi-Tapio Selkälä, Niko Seppänen, Saana Seppänen, Miro Suilo, Marius Toire, 
ukko-Petteri Törmänen, Tuure Valtonen, Samuli Volotinen SARJAKUVA Tuomo Sohlman KANNEN KUVA WorldSkills 
Europe ILMOITUSMYYNTI ida kuikka, ida.kuikka@rakennusliitto.fi PAINO Hämeen kirjapaino oy LEVIKKI 25 000 
kpl

HÄMEEN KIRJAPAINO OY

4041 0209
Painotuote
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Toukokuun liittokokouksessa rakennusliittolaiset äänestävät keskuudestaan 
uuden puheenjohtajiston. Tällä hetkellä ehdolla jatkokaudelle puheenjoh-
tajaksi on Matti Harjuniemi, ja varapuheenjohtajan tehtävän jättävän Kyösti 
Suokkaan tilalle ovat tyrkyllä ammattioppilaitostiedottaja Niko Seppänen sekä 
Rakennusliiton neuvottelupäällikkö Kimmo Palonen. Ehdokkaat vastasivat ki-
periin kysymyksiin liiton toiminnasta ja tulevaisuudesta.

1. Mitkä ovat kolme tärkeintä ominaisuutta Rakennusliiton puheenjohtajan tehtävissä? 
2. Miten Rakennusliitto on huomioinut toiminnassaan vuokratyöntekijät tai muissa epätyy-
pillisissä työsuhteissa työskentelevät? Mitä kehitettävää olisi tulevaisuudessa?
3. Millainen nuorten rooli on mielestäsi Rakennusliitossa nyt, ja millainen sen pitäisi olla 
tulevaisuudessa?
4. Mikä on Rakennusliiton suurin haaste tulevaisuudessa?

MATTI HARJUNIEMI, 
puheenjohtajaehdokas
 
1. Harkintakyky, kuuntelutaito ja alan 
tuntemus.
 2. Sata vuotta sitten epätyypilliset 
työsopimukset ovat olleet ihan arkipäi-
vää. Ajan mittaan asiat ovat kuitenkin 
parantuneet, ja olemme saaneet työeh-
tosopimukset, jotka ovat samat kaikille. 
Ammattiliittojen pitäisi olla enemmän 
mukana sekä arkisissa että työelämään 
liittyvissä asioissa.
 3. Nuoret ovat vahvoja, mutta ehkä 
liikaa omissa porukoissaan. Olisi hyvä 
saada yhdistettyä nuoria enemmän 
muuhunkin toimintaan mukaan. Nuoret 
voisivat toimia myös aktiivisemmin arjen 
toiminnassa.
 4. Suurin haaste lähitulevaisuudessa 
on varmaan järjestäytymisasteen ylläpi-
to.

 
NIKO SEPPÄNEN, 
varapuheenjohtajaehdokas
 
1. Maltti, korkea sitoutuneisuuden taso 
ja tasaisuus – ei siis soutamista ja huo-
paamista.
 2. Rakennusliitto on onnistunut 
kieltämään nollatuntisopimukset, mo-
nella muulla alalla tilanne on toinen. 

 Rakennusliiton sopimuksissa (raken-
nus,- maalaus-, vedeneristys,- asfaltti-, 
lattianpäällystys- ja vedeneristysaloilla) 
maksetaan lomapalkkaa 18,5 prosent-
tia työssäolo- ja sairausajan palkasta. 
Edellä mainittu prosentti maksetaan tai 
kertyy heti työsuhteen alusta alkaen, ja 
vaikka työsuhde olisi lyhyt, se tulee täy-
tenä maksuun työntekijälle. Prosentin 
suuruudessa on huomioitu kesä- ja tal-
vilomat ja nk. lomaltapaluuraha.
 Työntekijän irtisanomisaika on useas-
sa Rakennusliiton työehtosopimuksessa 
vain viisi työpäivää. Tämä helpottaa olen-
naisesti työntekijän oma-aloitteisessa 
työpaikan vaihdostilanteessa.
 Rakennusliitto on neuvotellut työ-
aikaa koskevan tes-määräyksen, jonka 
mukaan työntekijälle tulee ilmoittaa 
kuluvan ja tulevan palkanmaksukauden 
työpäivät ja tunnit etukäteen. Näin ollen 
niin kutsuttuja nollasopimuksia ei voi 
Rakennusliiton sopimusaloilla käyttää.
 Kehitettävää on aina. On vain mietit-
tävä hyvin tarkkaan, ettei työntekijöitä 
karsinoida ”me ja nuo toiset” -tyyliin. 
Keskeisin asia on saada vuokratyönte-
kijät laajemmin järjestäytymään ja huo-
lehtia, että Rakennusliiton työehtosopi-
muksilla sovitut ehdot toteutuvat täysi-
määräisinä kaikille alan työntekijöille.
 3. Nuorilla on tärkeä rooli Raken-
nusliitossa, sillä ei voi olla jatkuvuutta 
ilman nuorten panosta ja sitoutumista 
liittotoimintaan. Tärkeää on, että nuor-
ten jäsenyys pysyy, kun varsinainen 
palkkatyö alkaa. Mielestäni nuoret tulee 
saada mukaan kaikkiin liiton vaikuttaja-
paikkoihin. Pelkästään toimimalla eril-
lään omana ”yksikkönään” nuorten ääni 
ei kuulu parhaalla mahdollisella tavalla.
 4. Järjestäytymisasteen kohottami-
nen on suurin haaste. 

SAiJA kuiVALA, JASMi MyLLyLAHTi, METTE NiSSiNEN

Ajankohtainen kakkonen

Potentiaaliset puheenjohtajat tentissä

Tulevaisuudessa liiton tulisi kehittyä 
uuteen suuntaan, jossa jäsenestä huo-
lehditaan kaikin tavoin koko jäsenyyden 
ajan. Vaikka jäsenellä olisi pätkätöitä, 
työpaikasta toiseen siirtymisen pitäisi 
sujua saumattomasti. Liiton tulisi olla 
siis liimana ja turvana!
 3. Nuorten rooli on todella suuri ja 
tärkeä. Tulevaisuudessa liiton pitää olla 
vähemmän kahtiajakautunut nuorten ja 
vanhempien kesken.
 4. Viime kevään poikkeuksellinen ti-
lanne, jossa oltiin pitkästä aikaa napit 
vastakkain työnantajien kanssa, voi olla 
haaste myös tulevaisuudessa. Edellisistä 
lakoista on niin pitkä aika, että monilta – 
varsinkin nuorilta – puuttuu tietynlainen 
taistelutahto. 

KIMMO PALONEN, 
varapuheenjohtajaehdokas
 
1. Työmarkkinamekanismin kokonais-
valtainen ymmärrys, verkostot AY-
liikkeeseen ja työnantajaliittoihin ja leh-
män hermot. 
 2. Rakennusliitto on neuvotellut 
”pekkasjärjestelmän”, jossa lyhyempää 
kuin 40 viikkotyötuntia tekevät työnte-
kijä saavat prosenttiperusteisen työajan 
lyhennyskorvauksen. Näin ei muilla lii-
toilla pääsääntöisesti ole. 

Matti Harjuniemi Niko Seppänen Kimmo Palonen
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(r)Actionia
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Toissa vuonna tamperelaiset suuntasivat 
pikkujouluilemaan Jyväskylään, mutta 
vuonna 2018 oli jyväskyläläisten vuoro vie-
railla Tampereella. Nämä kaksi porukkaa 
löysivät toisensa Sarankulman teollisuus-
alueelta Team Simracin hallista. 
 Sisällä hallissa katseen vangitsi Ford 
Focus WRC 06 -rallisimulaattoriauto. 
aidossa versiossa hevosvoimia on 300 ja 
vääntömomentti 250 nm. kyseisellä au-
tolla ovat kisoissa ajaneet muun muassa 
Toni Gardemeister, Marcus Grönholm, Mikko 
Hirvonen ja Jari-Matti Latvala.
 Isolta screeniltä näki autolla ajettavan 
pätkän, joka oli mallinnettu Ouninpohjalta, 
suomalaisen ralliautoilun tunnetulta eri-
koiskoepätkältä. Auton sisälle oli myös 
asennettu kamerat polkimien, ratin ja kus-
kin eteen, että ulkopuolella olevat näkivät, 
mitä auton sisäpuolella tapahtuu.

Miten painan jarrua?
Päivä alkoi pienellä koulutustilaisuudella. 
Opittiin, etteivät ratti ja jarrut toimi ralli-
autossa ihan samalla lailla kuin muissa 
autoissa. 
 Rattia kannatti kääntää vain siten, ettei 
käsiä irrottanut siitä muuta kuin vaihdetta 

vaihtaessa. Jarru taas oli todella jäykkä, 
sen päällä piti melkein seisoa. Porukka 
alkoi innostua, mutta muutamalla tuli 
tässä vaiheessa jo pieni paniikki. 

Katon kautta
Koulutuksen jälkeen päästiin ratin taak-
se vuorotellen siten, että seuraava kuljet-
taja oli aina edellisen kartturina. Paniikki 
kasvoi entisestään, kun osallistujat nä-
kivät malliajon, jossa auto ihan oikeasti 
heittelehti ajettavan pätkän mukaan. 
 Jos veti katon kautta pellolle, se kyl-
lä tuntui. Ensimmäisellä kierroksella yli 
puolet osallistujista ajoi ulos, mutta toi-
sella kierroksella alkoi löytyä niitä kuu-
luisia löysiä ranteita ja hallittua kaasun 
käyttöä.
 Ajojen jälkeen päästiin huuhtomaan 
Rakennusliiton saunatiloilla tuskan hiet 
pois ja nauttimaan Tampereen kuului-
simman pizzapaikan, Pizzeria Napolin, 
antimista.

JASMi MyLLyLAHTi

LäHTEET: Fi.SiMRAc.coM 
Fi.WikiPEdiA.oRg/Wiki/FoRd_FocuS_RS_WRc_06

Löysin rantein ralleissa

Pikkujoulut, nuo loppuvuotta täyttävät 
ja jaksamista kuluttavat tapahtumat, 
joihin suhtaudutaan kuin jouluruokiin. 
Kohtuudella kiva ja kovasti odotettu, mutta 
moni mieluummin lavastaisi oman katoa-
misensa kuin vielä tammikuun lopulla söisi 
sitä samaa kipsilevynmakuista joka paikan 
joulutorttua ja kalmanharmaata kinkkua 
tai jatkaisi juhlimista.
 Nuorisotyöryhmän pikkujoulut olivat on-
neksi hyvissä ajoin loppuvuodesta 2018. 
Jaksamisesta ei ollut puutetta, vaikka 
toisen allekirjoittaneen lennon myöhäs-
tyminen venyttikin hänen saapumistaan 
helsinkiläiselle hotellille yli puolenyön.
   Seuraavana päivänä ennen illanviet-
toa aika käytettiin tehokkaasti työryh-
män kokouksessa, jossa käytiin läpi 
muun muassa edellisen lehden sisältö 
ja suunniteltiin isolta osin tämänkin 
lehden sisältö. Kun uudet jutut oli 
päätetty ja edellisen lehden kirjoi-
tuksista annettu synninpäästö, kävi 
Rakennusliiton puheenjohtaja Matti 
Harjuniemi vierailulla kertomassa lii-
ton tulevaisuuden näkymistä.

Karvainen kokouskaveri
Ensimmäisen kokouspäivän koho-
kohdaksi ja vetonaulaksi nousi kui-

tenkin Ellin ja Nikon koiranpentu Pomo. 
Tämä suloinen vilpertti nautti täysin 
rinnoin saamastaan huomiosta, vaikkei 
muuten ottanutkaan kantaa päätöksen-
tekoon. 
 Pomo ei päässyt viihdyttämään mei-
tä enää toisena päivänä, mikä sai aikaan 
vastalauseiden aallon. Tällaiset vierailut 
ovat kuitenkin merkki siitä, että kokous-
tamisenkin voi hoitaa hymyssä suin.

Huojuvaa biljardia
Asiaosuuden jälkeen oli mukava ren-
toutua liiton saunatiloilla. Saunomisen 
lisäksi illanvietto kiteytyi hyvään yhteis-
henkeen lautapelien, musiikin, pöytäcur-
lingin ja huojuvan biljardin merkeissä. 
Biljardi luonnollisesti on hyvin kilpahen-
kistä toimintaa, mutta pelit päättyivät 
silti aina nauruihin ja kädenpuristuksiin. 
 Ajan mittaan ihmiset alkoivat valua 
yöpuulle, mutta todelliset voittajat jat-
koivat myöhään yöhön. Kaikki jaksoivat 
kuitenkin virkeänä herätä aamupalalle 
ja loppupalaveriin, josta valmistaudut-
tiinkin kotimatkaan.

ERNo ALANko JA THoMAS FoRSANdER

Iso pomo ja pikku Pomo

Pomo oli osallistujista valppain.

Matka eteni, auto ei.

PyRy kASuRiNEN
JASM

i M
yLLyLAHTi

Simulaattorirallin kolme parasta.

SiNi PARTiNEN
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Mies pyörii pitkin lattiaa. Kroppa liikkuu musiikin tahtiin mitä 
erilaisimpiin asentoihin. Biisi loppuu, ja liike pysähtyy. Timo 
Hautamäki nousee lattialta ja opastaa oppilaitaan tekemään 
perässä. Breakdancen oppitunti on alkanut. 
 Hautamäki kuvailee lajin olevan ”lattian moppausta par-
haimmillaan”.

Pitkä ja mutkainen taival
Kauniaisissa asuva Hautamäki on ammatiltaan talonrakenta-
ja. hänen tanssitaipaleensa sai alkunsa vuonna 2003 – tanssi 
on siis pitänyt miehen liikkeessä hyvän tovin. Matkaan mah-
tuu kisoja ympäri maata, ja ulkomaillakin on käyty bailaamas-
sa. Kisoissa on tullut myös menestystä. 
 ”SM-kisoissa ollaan oltu melko moneen otteeseen. Sieltä 
on tullu muistaakseni muutaman kerran kolmas sija ja kerran 
viides sija. Vuoden 2018 alussa tuli iDo Championships -ki-
soissa MM-kultaa.” 
 Kansainvälisen tanssiorganisaation kisa – jonka nimi ei 
viittaa millään tavalla vessakalusteisiin – oli todella iso tapah-
tuma, jonne tuli osallistujia kuudelta eri mantereelta. Pieni 
ei ollut esitetty voittoteoskaan, sillä siihen osallistui reilut 60 
tanssijaa. Harjoitustunteja teokseen on mennyt lukematon 
määrä, ja sitä on käyty esittämässä eri paikoissa kymmeniä 
kertoja. 
 Useimmilla suurmiehillä on esikuvansa. Niin tässäkin ta-
pauksessa. 
 ”Michael Jackson on ollut esikuvana. Aloittaessa ajattelin, 
että vois opetella ton moonwalkin. Se oli ensimmäinen, mitä 
lähin ite treenaamaan. Opettamisen yhteydessä on alkanu tu-
lemaan oppilaistakin esikuvia.”

Valaistu tulevaisuus
Laji kehittyy jatkuvasti ja niin suunnitelmatkin. Tällä hetkellä 
timon projektina on leD-valopuku, johon kaveri on koodaa-
massa etäohjattavaa valo-ohjelmaa. Valopuvuilla varustettu 
tanssiryhmä olisi ennennäkemätön Suomessa.
 Lajin opetus on Hautamäelle tärkeää. Opettaessa oppii 
jatkuvasti itsekin, ja se on palkitsevaa. 
 ”Siitä saa sen älyttömän hyvän fiiliksen, kun näkee, mitä 
on saanu porukan kanssa aikaiseksi. Kun näkee, et on saanut 
jaettua omaa osaamista muille.”

JuHo PASANEN, JARi kAPANEN

iNkA-LEEA HAkkARAiNEN

Eläm
ää työpäivän jälkeen?

TEEM
u HAuTAM

äki

Täsmäliikettä Nuoteista riippumatta
Nykytanssi oli Salla-Maarit Tarvaisen mielikuvissa “ihan friik-
kiä, porukka pyörii alasti lavalla”.
 Hän lähti kuitenkin mukaan, kun kuuli, että nykytanssiryh-
mään haettiin uusia osallistujia. Aikaisempaa kokemusta ei 
vaadittu ja ikärajaa ei ollut. Ryhmään lähtemällä hän haastoi 
omat ennakkoluulonsa ja asenteensa ryhmässä liikkumisen 
suhteen. 

Epämukavuusalueella
Salla-Maaritin mukaan nykytanssia tanssitaan sekä yksin, ryh-
mässä että parin kanssa läheisissä tunnelmissa. Liikkeet ovat 
monipuolisia, eivätkä ne riipu nuoteista, vaan niissä men-
nään tunnelman mukaan. Harjoituksissa on pakko heittäytyä 
ja mennä epämukavuusalueelle asti. 
 ”Viime kevään esitys Kuopion Sotku-teatterissa oli sem-
monen next step -askel lavalla esiintymisessä”, Salla-Maarit 
toteaa ylpeänä. 
 Esityksessä Salla-Maaritilla oli hetken kestävä itsenäi-
nen kohtaus, mikä jännitti häntä hirveästi. Treenikavereiden 
näkeminen kuitenkin lämmitti Salla-Maaritin mieltä ja toi 
helpottuneen olon. Tapahtumasta tuli hänelle ikimuistoinen 
kokemus.
 Tulevaisuutta ajatellen Salla-Maarit on ilmoittautunut ny-
kytanssiryhmään nimeltä tavis Dance Company, jossa hän 
aikoo jatkaa harrastusta. Myös tankotanssi on alkanut kiin-
nostaa. 
 ”Tosin se on sitten jostain muusta pois, ja täytyy kehonkin 
antaa levätä välillä”, Salla-Maarit sanoo ja naurahtaa. 
Hänen sanojensa mukaan tanssi ei tarvitse musiikkia, kun 
tanssi voi itsessään olla eräänlaista musiikkia.

ESSi JokiNEN, JARi kAPANEN, JuHo PASANEN, MiSkA RuoTSALAiNEN

Nykytanssi
• nykytanssi on yleisnimitys nykyhetken tanssilajeille, 
erityisesti näyttämö- eli taidetanssille.
• nykytanssin kehitys on alkanut 1900-luvun alussa, 
jolloin tanssitaiteelle etsittiin uutta muotoa baletin 
kahlitsevista säännöistä.
• harjoitukset koostuvat muun muassa tekniikka- ja 
lihaskuntoharjoituksista sekä lyhyistä tanssisessioista.

LäHTEET: Fi.WikiPEdiA.oRg/Wiki/NykyTANSSi, JyVASkyLANTANSSi-
oPiSTo.oRg
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JOENSUULAINEN REETTA 
HÄRKÖNEN OSALLISTUU 
LOPPUKESÄSTÄ WORLDSKILLS-
KISAAN VENÄJÄLLÄ.

Ei riitä, että osaa maalata. Pitää olla myös 
kylmät hermot. Maalari Reetta Härkönen 
muistelee lukeneensa, että ensi elokuun 
WorldSkills-kisoihin eli ammattitaidon 
maailmanmestaruuskilpailuihin odote-
taan 250 000 vierailijaa. 
 ”Varmasti siinä muutama henkilö 
käypi selän takana kahtomassa”, Reetta 
sanoo vaatimattomaan tyyliinsä. Kisa-
alue on onneksi rajattu, joten katsojat 
eivät pääse kirjaimellisesti hengittämään 
niskaan.
 ”Ja noissa ulkomaan kisoissa on ta-
vallaan se hyvä puoli, että katsojat pu-
huvat vierasta kieltä. Silloin ei samalla 
tavalla jää kuuntelemaan, mistä ne pu-
huu, eikä kaikkea voi ymmärtääkään. 
Taitajissa kuuli suomea koko ajan selän 
takana, ja keskittyminen herpaantui 
enemmän.”
 Reetan hermot kestivät kuitenkin 
Taitaja-kisoissakin hyvin. Hän voitti ne 
vuonna 2016 seinäjoella. 

MAAJOUKKUEEN 
MAALARIMAAJOUKKUEEN 
MAALARI

 Muutakin menestystä on tullut. 
Vuonna 2016 Reetta sai toiseksi parhaat 
pisteet Pohjoismaiden maalauskisoissa, 
vuonna 2018 hän sijoittui neljännek-
si kansainvälisissä MiniSkills-kisoissa  
ja viidenneksi EuroSkills-kisoissa Bu-
dapestissa. 
 Mitalikaappi näyttäisi jo mukaval-
ta, mutta pystien sijaan palkinnot ovat 
olleet rahaa, materiaaleja ja työkaluja 
– tai kunniakirjoja. Tulevista WorldSkills-
kisoista tarjolla olisi myös mitaleita ja 
tietenkin maailmanmestarin titteli maa-
laus- ja tapetointilajissa.

Koulun kautta kisaamaan
Reetta valmistui Joensuun ammatilli-
sen koulutuksen oppilaitos Riveriasta 
2016. nykyään hän työskentelee 
Laatukarjalalle, 13 henkeä työllistävälle 
kodinremonttifirmalle. Reetta käy kui-
tenkin edelleen harjoittelemassa kou-

Sävytyksen lopputuloksen saa nopeammin esiin hiustenkuivaajalla. 

Maalin sävytys. EuroSkills 2018 Budabest.

TEkSTi PyRy kASuRiNEN JA kAiSu TERVoNEN

lun tiloissa, ja valmentajanakin toimivat 
Reetan entiset opettajat Jari Salokangas 
ja Jouko Ignatius.
 ”Kyllähän mie kuitenkin sitä koulua 
edustan näissä kisoissa”, Reetta toteaa.
 Jouko sai Reetan ja tämän pintakäsit-
telyalan opiskelijatoveri Mira Monosen ai-
kanaan osallistumaan jo Taitaja-kisoihin. 
Jouko itse muistelee, että molempia jou-
tui suostuttelemaan.
 ”Nehän kieltäytyi alussa jyrkästi, ’ei 
missään nimessä hyö lähe minnekään 
Taitaja-kisoihin’. Mie sanoin, että läh-
tekää ihmeessä. Kun miulla on Suomen 
mestaruuksia ja mitaleita ollut pilvin pi-
mein näissä valmennushommissa, mutta 
nyt ensimmäisen kerran saapi osallistua 
kaksi semifinaaleihin, ja tiedä vaikka 
päästäs finaaliin. Että en minä muuten, 
mutta kun mulla ei ole yhtään kaksois-
voittoa”, Jouko kertoo ja nauraa. 
 Kaksoisvoitto siitä tietenkin seurasi. 

NELLi PAAkkANEN / SkiLLSFiNLANd

NELLi PAAkkANEN / SkiLLSFiNLANd
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Ura vasta nousukiidon alussa
Joukon valmennusura on Reetan kohdal-
la jatkunut näihin päiviin.
 ”Valmentajan osuushan tässä on 
semmoinen, että se auttaa tässä kou-
lulla. Periaatteessa valmentaja tekee 
alkuvalmistelut, hankkii raaka-aineet ja 
valvoo käytännön harjoittelua. Välillä pi-
detään valmennussessioita, joihin tulee 
näitä niin sanottuja huippuammattilai-
sia valmentamaan. Tämä on semmoinen 
verkostoduuni”, Jouko sanoo.
 Hänen lisäkseen Reetta saa valmen-
nusapua muun muassa entisiltä kisaili-
joilta, Turun ammattiopistosäätiön opet-
taja Kirsti Salolta, joka on kiertänyt mo-
net kansainväliset ammattitaitokilpailut 
eksperttinä, ja MM-kisoihin lähtevältä 
ekspertiltä, Etelä-Savon ammattiopiston 
Markku Partaselta.
 Harjoitteleminen ei ole vielä täydessä 
vauhdissa, sillä EuroSkills-kisojen tree-
niviikoista ei ole tolkuttoman kauan ja 
kisatehtävät tuskin tulevat niistä paljon 
muuttumaan. Lähempänä kisoja Reetta 
treenaa kuitenkin säännöllisesti.
 ”Jotain kolme kertaa viikossa pitäisi 
käydä muutaman päivän sykleissä, vii-
kolla tai viikonloppuna. Ja jossain vai-
heessa pidetään treeniviikko. Otan ihan 
töistä vapaata, että saan tehdä sen kisa-
tehtävän läpi putkeen”, Reetta kertoo.

Parikymppinen konkari
Reetta on 21-vuotias, mikä 
tarkoittaa, että tämä on hänen 
viimeinen mahdollisuutensa 
osallistua WorldSkills-kisaan. 
Jokainen kilpailija saa osallis-
tua kisoihin vain kerran, ja ikää 
osallistujalla saa olla korkein-
taan 22 vuotta. EuroSkills-
kisojen hyvän tuloksen jäl-
keen Reetan mahdollisuutta 
osallistua isoihin kisoihin ei 
haastettu.
 ”Siinä oli muutama 
muukin maalari kiinnostu-
nut niistä kisoista, mutta 
kun ne kuuli, että mie oon 
tulossa sinne, ne antoivat 
miulle sen mahdollisuu-
den, että saan lähteä kisoi-
hin”, Reetta toteaa.
 Jouko esittää saman asian eri sanoin.
”Kun Reetta ilmoitti nimensä karsinta-
kilpailuihin, toiset sanoi, että hyö hei-
luttaa valkoista lippua.”
 Aiempi kokemus kisoista on etu. 
Samoin se, että Reetta on ehtinyt olla 
työelämässä jo pari vuotta. Se näkyy 
kokemuksessa ja Reetan kohdalla myös 
kannustuksessa.
 ”Työnantajat on onnessaan, että olen 
mukana tämmöisessä tapahtumassa, ja 

Raksanuori osaa valita varusteet lehtikurssille.

Lehtikurssi vuonna 2011. Taustalla Emilia Kukkala.

Lavastuksiin on vuosien mittaan heittäydytty.

Reetta käyttää kikkakeppiä tarkkaan rajaamiseen.

NELLi PAAkkANEN / SkiLLSFiNLANd

SkiLLSFiNLANd
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ne antaa tosi hyvin vapaata harjoituk-
sia ja reissuja varten. Työnantajat oli 
myös mukana kannustamassa Unkarissa 
EuroSkillsissä. Oli vähän suunnitteilla, 
että jos jollain työporukalla pääsisivät 
kahtomaan myös tuonne Venäjälle”, 
Reetta kertoo. 
 Unkarissa mukana olivat myös van-
hemmat ja poikaystävä. Kannustus ja 
tsemppaaminen ovat tarpeen, sillä kisa 
on pitkä, tällä kertaa peräti neljän päivän 
mittainen. Kilpailija saa onneksi keskit-
tyä olennaiseen, sillä maksamisesta ei 
tarvitse huolehtia. Reetan ei ole tarvin-
nut kustantaa itse juuri mitään.
 ”Noissa isoissa kisoissa SkillsFinland 
rahoittaa kisamatkat ja hotellit. Ja am-
mattikoulu on ollut isona tekijänä har-
joitusmateriaalien hommaamisessa.”

Maaliviiva näkyvissä
WorldSkills-kisaan osallistuvat saavat 
tehtävät ennakkoon, joten he voivat har-
joitella niitä etukäteen. Reetta uskoo, 
että tehtäviä tulee olemaan ainakin viisi.
 ”Tapetointi, oven maalaus, kuvio-
maalaus, vapaa työ ja varmaan muraali”, 
hän arvelee.

 Tehtävät tehdään aikaa vastaan. 
Niiden suorittamista ja lopputulosta 
tarkkailevat tuomarit eli kisajoukkueisiin 
kuuluvat ekspertit, jotka kiertävät osal-
listujien luona.
 ”Minun lajissa mittapisteet on tosi 
tärkeet, pitäisi tehdä millin tarkkaa työ-
tä. Maalissa on tietenkin tärkeää kaikki 
tahrattomuus ja roskattomuus, mutta 
ne mittapisteet on varmasti isoimmassa 
roolissa”, Reetta avaa.
 Reetalla tulee olemaan WorldSkills-
kisassa vähän alle kaksikymmentä kilpa-
kumppania. Valmentaja Joukon mukaan 
Suomen taso maalaus- ja tapetointila-
jissa on yleensä ollut aika hyvä, ”siellä 
viidennen paikkeilla, välillä kolmantena-
kin”. 
 ”Se, mikä sen menestyksen tuo, on 
erittäin sinnikäs harjoittelu ja valmen-
tautuminen. Toistoja, toistoja, toistoja. 
Ja se kilpailutehtävä pitäisi tehdä niin 
monta kertaa läpi ja kellottaa, että se 
oikeasti hoituu”, Jouko toteaa.
 Kovin treeni on vasta edessäpäin. 
Reetalta pitää kuitenkin jo kysyä, mil-
laisen tavoitteen hän meinaa kisoihin 
asettaa.
 ”Mitähän tuohon uskaltais sannoo? 
Olishan se tosiaan ihan hienoa olla lähel-
lä sitä viidennettä sijaa. Mitä lähempä-
nä mitalia, sen mukavampihan se olis”, 
Reetta tokaisee.
 Valmentaja Jouko puolestaan käyttää 
laskuoppia Reetan menestymismahdolli-
suuksien laskemiseen.
 ”Kyllähän ne mahdollisuudet tälleen 
paperilla ois aika hyvätkin, kun laskoo, 
että kaksi mitalistia sieltä Budapestin 
EM-kisoista ei pysty osallistumaan 
enää tämän vuoden MM-kisoihin, koska 
ne on kerran jo kisoissa olleet. Ja kun 
Budapestissä Reetta oli viides, jotta sen 
mukaan voisi laskeskella… Mutta ei se 
taida ihan niin suoraa matematiikkaa 
olla.

JARM
o LiNkoSAARi / SkiLLSFiNLANd

WorldSkills-kisat
Kahden vuoden välein järjes-
tettävät WorldSkills-kisat ovat 
ammatillisten lajien MM-kisat. 
elokuussa 2019 kisat järjestetään 
45. kerran. Tapahtumapaikkana 
toimii yli miljoonan asukkaan 
kaupunki Kazan Venäjällä.
 Suomen maajoukkueessa 
Kazaniin lähtee 27 kilpailijaa ja 
25 eksperttiä, jotka toimivat myös 
lajien tuomareina. Maajoukkueen 
huippuvalmennuspäällikkö Teija 
Ripattila kertoo, että Suomi on 
osallistunut kansainvälisiin am-
mattitaitokilpailuihin vuodesta 
1989 alkaen.
 ”WorldSkills- ja EuroSkills-
kilpailuissa Suomi on perinteises-
ti kuulunut hyvin menestyneisiin 
maihin. Kilpailuhistoriansa aika-
na suomalaiset ammattiosaajat 
ovat saavuttaneet 42 kultaista, 
39 hopeista ja 57 pronssista mi-
talia”, Ripattila sanoo.
 Hänen mukaansa perinteisiin 
suomalaisiin menestyslajeihin 
kuuluvat muun muassa muu-
raus, floristiikka, hiusmuotoilu, 
lähihoitajan tehtävät, elekt-
roniikka sekä tietokoneet ja -ver-
kot. Varsinaisia mitalitavoitteita 
Ripatti ei kerro, mutta päämäärä 
on selvä.
 ”Suomen joukkueen tavoit-
teena on, että jokainen kilpaili-
ja saavuttaa huippuosaamisen 
tason eli ylittää 600 pisteen 
rajan. Suomi osallistuu ammat-
titaitokilpailuihin kehittääkseen 
ammatillista koulutusta: niin 
opiskelijoiden kuin opettajienkin 
osaamista.”

Reetta (toinen vas.) palkittiin muiden EuroSkills-mitalistien ja kunniamaininnan saaneiden kanssa Valtioneuvoston juhlahuoneistossa 
Smolnassa 2.11.2018. 

Reetta keskittyy Taitaja-kisan tehtävään 
vuonna 2016.

JukkA kATAJAM
äki /SkiLLSFiNLANd
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Ammatti 

Kotikunta 

Osasto 

Luottamustehtävät

Triin
Gross

Rakennussiivooja

Toimin osasto 007 hallituksen jäsenenä.
Osakonna 007 juhatuse liige.

8888

Aluejärjestön edustaja

Espoo

7

Ammatti 

Kotikunta 

Osasto 

Luottamustehtävät

Niko
Heinimäki

Putkieristäjä

Olen toiminut työsuojeluvaltuutettuna
ennen luottamusmiehen tehtäviä ja olen
myös mukana osaston hallituksessa.
Työmailla olisi tärkeää noudattaa
työjärjestyksiä sekä huomioida eri
työvaiheet. Kireät aikataulut tuovat tähän
varmasti haasteita, mutta nämä
huomioimalla työmaista tulisi
turvallisempia ja vaivattomampia paikkoja
työskennellä.

14141414

Pääluottamusmies ,
Aluejärjestön edustajat

Helsinki

390

Ammatti 

Kotikunta 

Osasto 

Luottamustehtävät

Tiia Mari
Aksimsek

Rak.työntekijä(ent.siivooj

Olen Rakennusliiton Helsingin osasto 003
hallituksen jäsen.Tällä hetkellä opiskelen
korjaus rakentamisen moniosaajaksi.

3333

Os. 003 hallituksen jäsen

Vantaa

3

Ammatti 

Kotikunta 

Osasto 

Luottamustehtävät

Tiia Helena
Härkin

Putkiasentaja

Olen työskennellyt talotekniikka-alalla
kahdeksan vuotta ja opiskelen nyt LVI-
insinööriksi töiden ohessa.
Mielestäni kaikilla rakennusteollisuuden
parissa työskentelevillä tulee olla yhteiset ja
yhteisesti sovitut pelisäännöt, joita kaikkien
tulee noudattaa.
Yhteisiin tavoitteisiin sitoutuminen
parantaa nykyrakentamisen laatua,
työturvallisuutta ja mainetta.

10101010

Osasto 390 hallituksen
jäsen
Aluejärjestön edustajat

Helsinki

390

Ammatti 

Kotikunta 

Osasto 

Luottamustehtävät

Henri Joakim
Iso-Koivisto

Torninosturin kuljettaja

Olen tuotekehittäjän sielu, "pelle peloton"
nosturien tarkastajan tehtävissä:
ennakkoluuloton ja neuvokas palvelemaan
minkä ehdin. Hallituksen jäsenen tehtävissä
olen ollut 6 kertaa, kuten AMK:n
kansainvälisyysvastaavana ja 2019
torninosturinkuljettajain ja -asentajain
osaston vara-pj:nä. YK-nuorten
simulaatioissa olen edustanut Suomea
ulkomailla asti, ja työskennellyt Ruotsissa
kattoasentajana. Kehitysideoita on
mielessäni liittoa varten tulevaisuuteen.

21212121

Torninosturitarkastaja
Varapuheenjohtaja

Helsinki

6

Ammatti 

Kotikunta 

Osasto 

Luottamustehtävät

Aleksi Marko
Auer

Rakennusmies

34-vuotias rakennusmies ja
pääluottamusmies Helsingistä. Epäkohtien
ratkaisija, neuvottelija ja digitaalisen
edunvalvonnan edelläkävijä. Toimin
aktiivisesti Rakennusliitossa osasto- ja
aluejärjestötasolla. Vapaa-aikana viihdyn
perheen, pelien ja polkupyöräilyn parissa.

5555

SRV Rakennus Oy
Pääluottamusmies

Helsinki

3

Ammatti 

Kotikunta 

Osasto 

Luottamustehtävät

Timo Mikael
Hautamäki

Talonrakentaja

Terse!
Olen 27v NCC:n rakennusmies. Harrastan break
dance tanssia ja lähes kaikkia urheilulajeja on
tullut kokeiltua. AY toiminnassa yritän parhaani
mukaan vaikuttaa ja saada asioita kehitettyä.
Raksanuorten toiminnassa olen ollut pitkään
mukana ja haluan saada myös nuorten äänen
kuulumaan paremmin liitossa. Tärkeää minulle
on, että muut jäsenet ovat tyytyväisiä ja saan
olla välittämässä heidän ajatuksiaan eteenpäin.
Kehitetään yhdessä liittoa!!

12121212

Osaston 118
Varapuheenjohtaja, Sihteeri
ja Nuorisovastaava

Kauniainen

118

Ammatti 

Kotikunta 

Osasto 

Luottamustehtävät

Marita Anneli
Klinga

Elementtityön tekijä

Työnantaja Parma Oy Hyrylä. Harrastuksiin
kuuluu käsityöt, erilaiset ristikot ja ulkoilu.

32323232

Alueyksikön
pääluottamusmies ja osasto
023 taloudenhoitaja

Tuusula

23

Nuoriso-
ehdokkaat

Uudenmaan
alue 01



12 Raksanuoret 21 • 01/2019

Ammatti 

Kotikunta 

Osasto 

Luottamustehtävät

Juha Matti Emil
Kolhinoja

Mittakirvesmies

Rakennusliiton kirvesmiesten/mittamiesten
työryhmässä, aluejärjestön edustajana ja
Helsingin kirvesmiesten ammattiosaston
puheenjohtajana olen toiminut aktiivisesti.

34343434

Mittakirvesmies Osaston
puheenjohtaja

Vantaa

1

Ammatti 

Kotikunta 

Osasto 

Luottamustehtävät

Saija-Maria Erica
Kuivala

Kirvesmies

nuorisotyöryhmässä, osaston ja työmaan
muissa luottamustehtävissä mukana.
Haluan saada hiljaisten äänen kuuluviin.
Yhdessä olemme vahvoja!

41414141

Osastonluottamusmies ,
Aluejärjestön edustajat

Espoo

1

Ammatti 

Kotikunta 

Osasto 

Luottamustehtävät

Teemu
Purje

Kirvesmies

22-vuotias kirvesmies ja entinen
työsuojeluvaltuutettu Vihdin Nummelasta.
Olen ollut vuoden ajan mukana ay-kentällä
osastotoiminnassa ja SAK-Nuorissa, ja nyt
seuraava tavoite olisi päästä edustajaksi
liittokokoukseen nuorimpien ehdokkaiden
joukossa varmistamaan, että aktiiviset
nuoret saavat yhä äänensä kuuluviin
liitossamme.

63636363

Aluejärjestön edustaja
Osasto 001 hallitus
SAK-Nuoret

Nummela

1

Ammatti 

Kotikunta 

Osasto 

Luottamustehtävät

Tomi Henrik
Kolhinoja

Mittamies

Olen Rakennusliiton mittakirvesmiesten/
mittamiesten työryhmässä ja aluejärjestön
hallituksessa.

35353535

Aluejärjestön hallitus

Tolkkinen

1

Ammatti 

Kotikunta 

Osasto 

Luottamustehtävät

Martin
Malmi

Talonrakentaja

50505050

Vantaa

1

Ammatti 

Kotikunta 

Osasto 

Luottamustehtävät

Jouko Olavi
Suontausta

Kirvesmies

Rakennustuoteteollisuuden ammattilainen.

74747474

Alueyksikön
pääluottamusmies

Ojakkala

5

Ammatti 

Kotikunta 

Osasto 

Luottamustehtävät

Rainis
Kopso

Kirvesmies

Luonteeltani olen erittäin sosiaalinen ja
kaikkien kanssa toimeen tuleva, eteenpäin
pyrkivä ja vaikeistakin tilanteista selviävä.
27 vuoden aikana olen työskennellyt
monessa eri maassa muun muassa
Yhdysvalloissa. Se on laajentanut
näkemystäni elämästä ja lisännyt
halukkuutta puuttua lakien vastaiseen
käytökseen.

37373737

Os.puheenjohtaja,
Pääluottamusmies ,
Aluejärjestön edustajat

Herrala

468

Ammatti 

Kotikunta 

Osasto 

Luottamustehtävät

Anne Reetta
Pärssinen

Maalari

Anne on rautaa.

59595959

Vaikuttaja 2018

Helsinki

2

Ammatti 

Kotikunta 

Osasto 

Luottamustehtävät

Sami Juhani Antero
Tenhonen

Kirvesmies

Osastoaktiivi ja rakennustyömailla
työsuojelutehtävissä sekä yhteysmiehenä.
Helsingin kirvesmiesten osaston sihteeri ja
tiedottaja.

77777777

TSV/Yhteysmies,
Osaston sihteeri

Espoo

1
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Ammatti 

Kotikunta 

Osasto 

Luottamustehtävät

Joni Markus
Kotilainen

Putkiasentaja

Olen 30-vuotias putkimies Äänekoskelta.
Perheeseeni kuuluu avopuoliso ja 3 pientä
lasta ja 2 koiraa.
Toimin ISS:llä varaluottamusmiehenä ja
vuonna 2017 tulin valituksi Äänekosken
kaupunginvaltuustoon. Kokemusta siis
löytyy luottamustehtävistä.

14141414

Alueyksikön
varapääluottamusmies

Suolahti

93

Ammatti 

Kotikunta 

Osasto 

Luottamustehtävät

Teemu
Leinonen

Putkiasentaja

-

31313131

Aluejärjestön edustajat

Muurame

395

Ammatti 

Kotikunta 

Osasto 

Luottamustehtävät

Vili
Pasanen

Rakennusmies

Peabilta rakennusmies Vili täs moro!

Liiton ja työntekijöiden asioista
kiinnostunut vilpitön kaveri.
Huoneistoremontista uusiorakentamisen
puolelle siirtynyt 1,5v sitten. Palkat,
työturvallisuus ja työntekijöiden oikeudet.
Niistä kiinni pidettävä.

9999

-

Jyväskylä

51

Ammatti 

Kotikunta 

Osasto 

Luottamustehtävät

Arttu
Maukonen

Kirvesmies

Harrastan jääkiekkoa, pelaan puolustajana.
Lähden liittokokousvaaleihin turvaamaan
omaa päätyä tuoden Äänekosken
rakentajien mietteet esille.

18181818

Valtuuston jäsen,
Osaston puheenjohtaja

Äänekoski

93

Ammatti 

Kotikunta 

Osasto 

Luottamustehtävät

Eerik
Kuukkanen

Ilmastointiasentaja

Ikää löytyy 32v. Nykyisten työehtojen
kehittäminen ja nuorten asiat on lähellä
sydäntä.

34343434

Osaston
varapuheenjohtaja

Jyväskylä

395

Ammatti 

Kotikunta 

Osasto 

Luottamustehtävät

Jasmi
Myllylahti

Maalari

Nuoret on tulevaisuuden liitto!

Edunvalvonta on minulle päivittäin esillä
oleva asia, joten haluaisin vahvistaa sitä
liitossa ja työmailla.

11111111

Osaston
varapuheenjohtaja

Jyväskylä

52

Ammatti 

Kotikunta 

Osasto 

Luottamustehtävät

Markku
Möttönen

Betonimies

Kolmen lapsen isä ja yhden naisen
aviomies, jolle perhe antaa voimaa
ponnistella eteenpäin arkisella taipaleella ja
luottamustehtävissä.

Koen tärkeänä suomalaisuuden ja kuinka
suomi on rakennettu yhteistyöllä
kansalaisten kesken. Edelleen suomalaisten
työllistyminen ja hyvinvointi on minulle
tärkeä asia.

23232323

Osaston puheenjohtaja,
työsuojeluvaltuutettu

Laukaa

204

Ammatti 

Kotikunta 

Osasto 

Luottamustehtävät

Ville Veikko
Hämäläinen

Muurari

Olen 28 vuotias Jyväskylässä asuva muurari
ja kirvesmies. Toimin Lehto-konserissa
Keski-suomen alueella
luottamustehtävässä. Olen myös osasto 626
puheenjohtaja.

Haluan päästä vaikuttamaan
liittokokoukseen ja siellä tehtäviin
päätöksiin

39393939

Osaston puheenjohtaja,
TSV/Yhteysmies

Jyväskylä

626

Nuoriso-
ehdokkaat

Keski-Suomen
alue 02



14 Raksanuoret 21 • 01/2019

Ammatti 

Kotikunta 

Osasto 

Luottamustehtävät

Henna
Kinnunen

Rakennusmaalari

Vielä nuoriin laskettava heppatyttö.
Haluan saada nuorten äänen kuuluviin niin
työmailla kuin liitossakin. Pidetään yhdessä
huolta meidän eduista myös
tulevaisuudessa.

21212121

Jäsen

Lempäälä

11

Ammatti 

Kotikunta 

Osasto 

Luottamustehtävät

Kati
Kuusisto

Putkiasentaja

Olen putkiasentaja ja kahden teinityötön
äiti. Rakennusalalle opiskelin vasta
aikuisiässä, kun ensimmäinen ammatti
lähihoitaja kävi henkisesti liian raskaaksi.
Rakennusalalla olen ollut vuodesta 2016 ja
olen tykännyt. Työmaat ja työtehtävät
vaihtuvat ja joka päivä on mahdollista
oppia joku uusi kikkakolmonen. Työn
fyysisyys on vaan plussaa ja oman työn
jäljen näkee heti. Vapaa-ajalla laulan ja
soittelen kitaraa, sekä samoilen
rescuekoirani Helmin kanssa.

30303030

Jäsen

Tampere

392

Ammatti 

Kotikunta 

Osasto 

Luottamustehtävät

Antti Juhani
Ahokas

Laborantti

Pidetään mitä Luvataan! Äänestä Mua
ja saat äänesi
Kuuluviin!!

"UP THE IRONS!!"

2222

Yrityskoht
2.varatyösuojeluvaltuutettu,
Aluejärjestön edusta

Lahti

66

Ammatti 

Kotikunta 

Osasto 

Luottamustehtävät

Ilkka
Kivimäki

Rakennusmies

Nuorekas ote ja halu kehittää liittoa.
Nuorten ääni kuuluviin.

22222222

Valtuuston varajäsen ,
Osaston hallituksen
jäsen

Tampere

10

Ammatti 

Kotikunta 

Osasto 

Luottamustehtävät

Ville Santeri
Louhelainen

Putkiasentaja,Luottamusmies

27 vuotias vilkas miehen alku Lahdesta.
Vapaa-ajan vietän autojen,moottoripyörien
ja veneiden parissa kavereisen kanssa. Myös
laskettelu ja etenki afterskii.

37373737

Alueyksikön
pääluottamusmies

Lahti

405

Ammatti 

Kotikunta 

Osasto 

Luottamustehtävät

Hannu
Huupponen

Työnjohto harjoittelija

Ääni nuorille! Niko Seppänen
varapuheenjohtajaksi!

11111111

Osaston sihteeri

Lahti

177

Ammatti 

Kotikunta 

Osasto 

Luottamustehtävät

Jenna
Korvenpää

Maalari

Olen Akaalainen maalari, joka on ollut
maalausalalla vuodesta 2006 lähtien.
Vuokratyöläisenä yli 5 vuotta. Tänä aikana
minulle on syntynyt yksi lapsi ja vapaa-
aikanani joka ei kulu lapsen kanssa leikkien,
pelaan lauta- ja tietokonepelejä. Haluaisin
omalla äänelläni pyrkiä poistamaan
epävarmuutta ja epävakautta
vuokratyöläisten arjesta. Tällä tavalla
ajamme myös kaikkien muidenkin etuja.

27272727

Taloudenhoitaja,
Aluejärjestön edustajat

Akaa

11

Ammatti 

Kotikunta 

Osasto 

Luottamustehtävät

Jani
Salminen

Asfalttityöntekijä

Minulla on liitossa muitakin
luottamustehtäviä: olen ollut päättyvän
nelivuotiskauden valtakunnallisessa
asfalttityöryhmässä ja olen myös osasto
100:n hallituksen jäsen.
Tärkeä on saada liittokoukseen, sekä muihin
liiton luottamustehtäviin henkilöitä
asfalttialalta. Haluan kehittää alaa, ja olen
kiinnostunut sen tulevaisuudesta.
Mielestäni on myös tärkeätä saada
rakentajat liittymään/pysymään liitossa,
jotta yleissitovuus Suomessa säilyisi.

58585858

Valtuuston jäsen ,
Aluejärjestön hallitus

Parola

100

Nuoriso-
ehdokkaat

Hämeen
alue 03
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Ammatti 

Kotikunta 

Osasto 

Luottamustehtävät

Vesa Tapio
Suhonen

Putkiasentaja

Olen putkari Valkeakoskelta. Töitä on tullut
tehtyä Pirkanmaan työmailla noin 16 vuotta,
liiton jäsen vuodesta 2000. Harrastelen vähän
lätkää ja fudista ja laulan rockmetallia bändissä.
Vaadin rahaa!
Laadulliset asiat on ihan jees, mutta oleellisinta
on vaatia tuntuvia palkankorotuksia.
Lakkoja ei tule pelätä!
Työtaistelut yhdistävät meitä ja niihin tulee
lähteä ylpeästi ja yhteisrintamassa. Äänestä
tiukan linjan punikki liittokokoukseen!

63636363

Varatyösuojeluvaltuutet
tu, osaston hallitus.

Valkeakoski

74

Ammatti 

Kotikunta 

Osasto 

Luottamustehtävät

Jere
Kummunmäki

Talonrakentaja

Ääni kuulumaan.

15151515

alueyksikön
varaluottamusmies

Kaatamo

27

Ammatti 

Kotikunta 

Osasto 

Luottamustehtävät

Joni
Valta

Bitumieristäjä

30-vuotias Bitumieristäjä Tampereelta.

Nuorisojäseniä tarvitaan lisää päättämään
asioista ja tulevaisuudesta.

67676767

Jäsen

Tampere

10

Ammatti 

Kotikunta 

Osasto 

Luottamustehtävät

Jonna
Kähkönen

Maalari

Haluan liittokokousedustajaksi koska olen
aktiivinen Rakennusliitossa toimija. Kuulun
Itä-Suomen aluejärjestön hallitukseen ja
Sosiaali ja työsuojelutyöryhmään. Olen
myös Rakennusliiton Vaikuttaja
koulutuksessa. Kunnallisia
luottamustehtäviä on Kontiolahden
Ympäristölautakunnan jäsenyys. Tavoitteita
liittokokouskaudelle on alan palkkauksen ja
työehtosopimuksen kehittäminen ja
jäsenten välinen tasa-arvo.

6666

os. Puheenjohtaja,
Pääluottamusmies , Vara
Tsv

Onttola

211

Ammatti 

Kotikunta 

Osasto 

Luottamustehtävät

Eetu
Turunen

Putkiasentaja

Ikä: 29
Harrastukset: Lenkkeily, kuntosali

19191919

Alueyksikön
pääluottamusmies, Osaston
varapuheenjohtaja

Joensuu

494

Ammatti 

Kotikunta 

Osasto 

Luottamustehtävät

Ilkka
Väisänen

Maanrakentaja/asentaja

Maanrakennusalalla työskennellyt vajaa 10
vuotta. Olen luottamusmiehenä kolmatta
kautta ja kaksi edellistä kautta olen ollut
myös työsuojeluvaltuutettuna.
Liittokokousvaaleihin lähdin mukaan sillä
haluaisin edistää eri ammatialaryhmien
yhdenvertaisuutta.

71717171

Luottamusmies, Osasto
10 hallituken jäsen

Tampere

10

Ammatti 

Kotikunta 

Osasto 

Luottamustehtävät

Lauri
Kinnunen

Kirvesmies

Toimin Rakennusliiton Joensuun os. 027
varapuheenjohtajana, sekä RL:n Itä-Suomen
Aluejärjestön hallituksen varajäsenenä.
Olen mukana 2018 Vaikuttaja-kurssilla.
Aikaisemmin olen toiminut myös
työsuojeluvaltuutettuna sekä ollut mukana
Raksanuorten toiminnassa aktiivisesti
tapahtumia järjestämässä. Haluan olla
mukana rakentamassa Rakennusliiton
toimintaa ja parantamassa jäsenten etuja,
unohtamatta nuoria jäseniä, joissa on
rakentamisen tulevaisuus.

14141414

Os. varapuheenjohtaja

Joensuu

27

Ammatti 

Kotikunta 

Osasto 

Luottamustehtävät

Salla-Maarit
Tarvainen

Rakennusmaalari

Ikä: 29
Harrastukset: kuntosali, hyötyliikunta,
jooga, tanssi, pianon soitto ja penkkiurheilu
Tavoitteet liittokokouskaudelle 2019 – 22:
Kepillä voi kokeilla jäätä, mutta ei
työntekijää!On pidettävä yhä tiukemmin
kiinni palkkatasosta ja heikenyksiin ei
suostuta. Luodaan rakentavaa keskustelua,
miten voidaan työoloja, kuten palkkaa
parantaa. Kuunellaan jäseniä ja tuetaan
nuoria luoden oman näköinen liitto.

26262626

Osaston hallitus,
Aluejärjestön hallitus

Kuopio

103

Nuoriso-
ehdokkaat
Itä-Suomen

alue 04
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Ammatti 

Kotikunta 

Osasto 

Luottamustehtävät

Teemu
Heikkinen

Kirvesmies

Olen 33 vuotias muottikirvesmies
Kuopiosta. Naimisissa, minulla on 4 lasta.
Talonrakennusalan työkokemusta minulla
on 15 vuotta. Harrastukset: Luottopakki,
Metsässä liikkuminen ja lasten kuskailu
harrastuksiin. Liittokokouskauden
tavoitteenani on lisätä urakkatyön osuutta
ja saada pelisääntöjä vuokratyövoiman
käyttöön. Rakennusliiton
järjästäytymisastetta on nostettava
yleissitovuuden turvaamiseksi.

27272727

TSV/Yhteysmies

Hiltulanlahti

91

Ammatti 

Kotikunta 

Osasto 

Luottamustehtävät

Martin
Ladoga

Rakennusmies

Ikä: 31
Siviilisääty: Naimisissa
Harrastukset: Laitesukellus

32323232

Työsuojeluvaltuutettu

Kuopio

91

Ammatti 

Kotikunta 

Osasto 

Luottamustehtävät

Ville
Ryynänen

Rakennusmies

29-vuotias rakennusmies Kuopiosta. Olen
luottamustehtävissä ammattiosasto 091:ssä
ja työmaan TSV/Yhteysmies. Harrastan
lenkkeilyä ja lentopalloa. Olen myös
aktiivisesti mukana lentopalloseuran
toiminnassa.

41414141

TSV/Yhteysmies
Osasto 091 hallituksen
jäsen

Kuopio

91

Ammatti 

Kotikunta 

Osasto 

Luottamustehtävät

Maiju
Kähkönen

Torninosturin kuljettaja

Olen töissä Laptilla pääpaikkana tällä
hetkellä Kuopion portti.
Olen konemiesten jaoston vetäjänä ja
osaston hallitusessa vaikuttamassa nyt
kolmatta kautta.
Tavoitteenani on saada enemmän
aktiivisuutta nuoriin ja sitä kautta parantaa
yleissitovuutta.
Pidetään porukka yhdessä!

28282828

Osasto 091 hallituksen
jäsen / TSV

Toivala

91

Ammatti 

Kotikunta 

Osasto 

Luottamustehtävät

Jyri
Oikarainen

Kirvesmies

-

36363636

-

Kuopio

91

Ammatti 

Kotikunta 

Osasto 

Luottamustehtävät

Alhaji
Sallia

Muu alan työntekijä

Ikä: 26
Siviilisääty: Naimaton
Lasten lukumäärä: -
Harrastukset: Jalkapallo
Tavoitteet liittokokouskaudelle 2019 – 22:
Joukossa on voimaa, jolla voidaan vaikuttaa
työelämään.

42424242

-

Kuopio

91

Ammatti 

Kotikunta 

Osasto 

Luottamustehtävät

Petri
Kumpulainen

Yhdyskuntarakentaja

Ikä: 34
Siviilisääty: Avoliitto
Lasten lukumäärä: 2
Harrastukset: Salibandy
Tavoitteet liittokokouskaudelle 2019 – 22:
Saada nuoria liikkeelle ja kiinnostumaan
liitosta entistä enemmän

31313131

Osaston sihteeri/
taloudenhoitaja

Kuopio

91

Ammatti 

Kotikunta 

Osasto 

Luottamustehtävät

Janne
Ollikainen

Kaivinkoneenkuljettaja

Olen 32 vuotias kaivinkoneen kuljettaja.
Luonto kuuluu lähelle sydäntäni,
metsästyksen ja kalastuksen yhteydessä.
Jo toisessa sukupolvessa liitto aktiivinen
Tavoitteeni pitää liitto vahvana.

37373737

Osasto 091 hallituksen
jäsen

Kuopio

91

Ammatti 

Kotikunta 

Osasto 

Luottamustehtävät

Otto
Saarela

Putkiasentaja

Ikä: 29
Siviilisääty: Avoliitto
Harrastukset: Jääkiekko, rullakiekko ja
jalkapallo
Tavoitteet liittokokouskaudelle 2019 – 22:
helpottaa ja tukea nuorten työelämään
siirtymistä.

45454545

Alueyksikön
työsuojeluvaltuutettu.

Nerkoo

394
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Ammatti 

Kotikunta 

Osasto 

Luottamustehtävät

Simo
Suksi

Putkiasentaja

Ikä: 34
Siviilisääty: Naimisissa
Lasten lukumäärä: 2
Harrastukset: Juoksu ja poliitikka sekä
konsoli -ja tietokonepelaaminen.
Tavoitteet liittokokouskaudelle 2019 – 22:
Luottamushenkilöt mukaan päätöksen
tekoon yrityksissä. Työntekijöiden
kyykyttäminen lopetettava. Työpaikoilla on
ymmärrettävä työntekijän hyvinvointi,
vapaa-ajan ja työajan yhteensovittaminen
on tärkeää.

46464646

Osaston luottamusmies,
Kuopion kaupungin
varavaltuutettu.

Kuopio

394

Ammatti 

Kotikunta 

Osasto 

Luottamustehtävät

Mikko
Ollikainen

Putkiasentaja

Ikä: 34
Siviilisääty: Avoliitossa
Lasten lukumäärä: 1
Harrastukset: Moottoriurheilu, metsästys
Tavoitteet liittokokouskaudelle 2019 – 22:
Saada nuoremman jäsenistön ääntä
enemmän kuulluksi liitossa.

53535353

Sihteeri, Alueyksikön
pääluottamusmies,
Valtuuston jäsen

Syväsmäki

399

Ammatti 

Kotikunta 

Osasto 

Luottamustehtävät

Antti
Lappalainen

Maalari

61616161

-

Pieksämäki

197

Ammatti 

Kotikunta 

Osasto 

Luottamustehtävät

Eero
Jääskeläinen

Koneenkäyttäjä

Tavoitteet liittokokouskaudelle 2019 - 22:
Saada mahdollisimman paljon uusia jäseniä
ja sitä kautta mahdollisuuden vaikuttaa
hallituksen päätöksiin. Mielestäni
työntekiöiden perehdytyksessä ja
opastuksessa on puutteita ja siksi nuoret
tuntevat olonsa epämukavaksi työmaalla.
Sosiaalista mediaa apuna käyttäen saadaan
myös nuoret äänestämään.
Harrastukset
:Kuntosali,uinti,moottoriurheilu

48484848

Sihteeri, Aluejärjestön
edustajat

Lapinlahti

347

Ammatti 

Kotikunta 

Osasto 

Luottamustehtävät

Santtu
Juppi

sähkö- ja automaatioas.

Ikä: 33
Siviilisääty: Naimisissa
Lasten lukumäärä: 2
Harrastukset: Kuntosali ja muu sekalainen
liikunta
Tavoitteet liittokokouskaudelle 2019 – 22:
Yritetään pitää jäsenmäärä korkeana ja
siten Rakennusliitto vahvana tästä
eteenpäinkin

56565656

PLM, vara TSV, Os,
sihteeri, aluehallituksen
jäsen

Juuka

490

Ammatti 

Kotikunta 

Osasto 

Luottamustehtävät

Tuomas
Pitkäaho

Mittakirvesmies

Olen 35 vuotias, naimisissa ja minulla on 2
lasta. Rakennuksilla olen työskennellyt
vuodesta 2003 ja vuodesta 2006 samassa
rakennusliikkeessä, alkuun kirvesmiehenä ja
nyt 5 vuotta mittamiehenä,
pääluottamusmiehenä 1 vuoden. Olen ollut
osaston hallituksessa ja aktiivina 3 vuotta.
Minua kiinnostaa teidän etujen ajaminen ja
haluaisinkin kuulla mitä haluatte eli ottakaa
hihasta kiinni tavatessa ja hihkaskaa.

62626262

Sihteeri, Pääluottamusmies ,
TSV/Yhteysmies vara,
Taloudenho

Tihusniemi

197

Ammatti 

Kotikunta 

Osasto 

Luottamustehtävät

Tero
Katainen

Rakennusmies

Olen 23 vuotias ja asun Lapinlahdella.
Harrastukset metsästys ja kalastus.

49494949

Osaston hallituksen
jäsen

Lapinlahti

347

Ammatti 

Kotikunta 

Osasto 

Luottamustehtävät

Joni
Kortelainen

Teollisuussähköasentaja

Ikä: 34
Siviilisääty: Avoliitto
Lasten lukumäärä: 3
Harrastukset: Yhteyskunnallinen
vaikuttaminen, sekä urheilulajeina,
Jalkapallo, Salibandy, Jääkiekko ja
Kaukalopallo
Tavoitteet liittokokouskaudelle 2019 – 22:
Yhteistyön lisääminen työyhteisöissä.

57575757

Vara luottamusmies,
Juuan kunnanvaltuuston
puheenjohtaja.

Juuka

490

Ammatti 

Kotikunta 

Osasto 

Luottamustehtävät

Miika
Vauhkonen

Kirvesmies

Ikä: 26
Harrastukset: Kuntoilu ja musiikki
Tavoitteet liittokokouskaudelle 2019 – 22:
Saada enemmän jäseniä liittoon, jotta
voidaan vaikuttaa paremmin työntekijöiden
etuihin. Liittosuhteiden ylläpitäminen.
Työehtosopimuksen ongelmakohtien
korjaaminen. Vaikuttaminen
palkkakehitykseen. Raksanuorten toiminta.

63636363

1. vara TSV, vara PLM,
työmaan yhteysmies /
TSV

Pieksämäki

197
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Ammatti 

Kotikunta 

Osasto 

Luottamustehtävät

Henri
Viita

Bitumieristäjä

Lisäksi osaston sihteeri ja aluehallituksen
jäsen.
Tarkoituksena on edistää vedeneristysalan
tessiä, sekä pitää kiinni yleissitovuudesta.
Tarvittaessa tuoda muiden jäsenten ideoita
esille.

24242424

Pääluottamusmies, Yrityksen
TSV,
Ammattiala työryhmänjäsen

Alavus

64

Ammatti 

Kotikunta 

Osasto 

Luottamustehtävät

Aki
Kelkka

Putkiasentaja

Olen 27v putkimies Kotkasta. Työelämässa
aloitin vakituisesti 2011. Liittoon liityin 2007
ja luottamustehtävissä olen ollut
yhtäjaksoisesti vuodesta 2011.
Minulle on tärkeää, että meillä on toimiva ja
huomioonottava liitto jokaiselle jäsenelle.
Uskon meidän voivan yhdessä vaikuttaa ja
saamaan aikaan positiivisia asioita kaikkien
arkeen.

9999

Osaston puheenjohtaja,
Aluejärjestön hallitus

Kotka

400

Ammatti 

Kotikunta 

Osasto 

Luottamustehtävät

Toni
Pöntinen

Kirvesmies

-Urakkahinnoittelun kehittäminen.
-Korkea järjestäytymisaste takaa
työehtosopimusten yleissitovuuden ja
vahvan ay-liikkeen.
-Ammattiosastojen toiminnan
kehittäminen nykypäivään.

15151515

Osaston sihteeri,
Aluejärjestön hallituksen
jäsen

Vaasa

75

Ammatti 

Kotikunta 

Osasto 

Luottamustehtävät

Ville Matti Antero
Kiero

Torninosturin kuljettaja

34-vuotias. Olen työskennellyt
Rakennusliike Evälahti Oy:n palveluksessa
vuodesta 2012. Pääsääntöisesti pyörittelen
torninosturia, välillä tulee sitten tehtyä
oikeitakin töitä rakennusmiehenä. Evälahti
Oy:n pääluottamusmiehenä olen toiminut
vuodesta 2016. Ay-toiminta on ollut aina
minulle ”lähellä sydäntä”. Tällä hetkellä olen
mm. Rakennusliiton osasto 033.
Lappeenrannan hallituksen
varapuheenjohtaja.

12121212

Varapuheenjohtaja,
Pääluottamusmies

Lappeenranta

33

Ammatti 

Kotikunta 

Osasto 

Luottamustehtävät

Juha-Pekka
Syrjämäki

Rakennusmies

Olen 33-vuotias salibandya harrastava
rakennusmies Seinäjoelta.
Ruohonjuuritason aktiivisuus, viestintä ja
kehittäminen ovat paras tapa uusien
jäsenien hankkimiseksi.
On kaikkien yhteinen etu, että palkalla tulee
toimeen jatkossakin.
Eläkeiän nousemisen myötä on tärkeää,
että yhä useampi pääsee terveenä
eläkkeelle.

20202020

Seinäjoki

41

Ammatti 

Kotikunta 

Osasto 

Luottamustehtävät

Tomi Matti Tapani
Honni

Putkiasentaja

25 vuotias putki- ja lämmityslaiteasentaja
Kouvolasta.
Olen työskennellyt nykyisessä työpaikassa 5
vuotta ja ensimmäistä kautta
luottamusmiehenä.
Vapaa-ajallani harrastan moottoripyöräilyä.
Tärkeitä arvoja työelämässä ovat mm.
Tasavertainen kohtelu kaikille sekä työstä
maksettava palkka on oltava riittävä
normaaliin elämiseen.

8888

Yrityskoht
Pääluottamusmies
1.varatyösuojeluvaltuutettu

Valkeala

579

Ammatti 

Kotikunta 

Osasto 

Luottamustehtävät

Rasmus
Lempinen

Elementtiasentaja

27-vuotias perheellinen mies. Työskenten
Lujabetonin Taavetin tehtaalla
elementtityöntekijänä ja toimin samalla
työnohjaajana. Mielestäni liiton asiat ovat
tärkeitä, kaikki voi vaikuttaa tulevaisuuteen

18181818

Taavetti

557

Nuoriso-
ehdokkaat

Pohjanmaan
alue 05

Nuoriso-
ehdokkaat

Kymin
alue 06
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Ammatti 

Kotikunta 

Osasto 

Luottamustehtävät

Joonas Henri Viktor
Lintunen

Kirvesmies

Työskentelen Mittakirvesmiehenä ja olen
yrityksen Työsuojeluvaltuutettu.
Olen tehnyt rakennustöitä 8-vuotta saman
firman alaisena. Helsingissä syntynyt
Kouvolassa kasvanut 32-vuotias perheetön
perus jannu.
harrastuksiin kuuluu kodin kunnostusta,
musiikin soittoa ja kevyttä liikuntaa.

19191919

Yrityskohtainen
Työsuojeluvaltuutettu

Valkeala

60

Ammatti 

Kotikunta 

Osasto 

Luottamustehtävät

Joona Tapio
Nokelainen

Rakennusmies

24242424

Kuusankoski

29

Ammatti 

Kotikunta 

Osasto 

Luottamustehtävät

Roni Petri
Lonka

Kirvesmies

20202020

Alueyksikön TSV

Kotka

57

Ammatti 

Kotikunta 

Osasto 

Luottamustehtävät

Aki
Haapanen

Putkiasentaja

Olen 33-vuotias putkiasentaja ja ay-aktiivi
Turusta.
Vaaliteemojani ovat palkkojen korotukset,
jäsendemokratian lisääminen, työajan
lyhentäminen ja järjestäytymisasteen
nostaminen.
Mielestäni julkisen vallan tulee panostaa
enemmän rakentamiseen. Päiväkodit ja
koulut tulee korjata kuntoon. Lisäksi tie- ja
raidehankkeisiin on investoitava enemmän.
Vapaa-aikani kuluu mölkyn, mökin ja
matkailun merkeissä.

3333

Taloudenhoitaja,
Valtuuston jäsen,
Aluehallitus varajäsen

Turku

391

Ammatti 

Kotikunta 

Osasto 

Luottamustehtävät

Tapio Matias
Niskanen

Kirvesmies

23232323

Yrityskoht
1.varatyösuojeluvaltuutettu,
Pääluottamusmies

Kimola

60

Ammatti 

Kotikunta 

Osasto 

Luottamustehtävät

Jere
Grönroos

Kaivukoneenkuljettaja

Muistathan äänestää!

5555

Aluejärjestön hallituksen
jäsen

Kauttua

301

Ammatti 

Kotikunta 

Osasto 

Luottamustehtävät

Riku-Petteri
Haavisto

Talonrakentaja

Olen 23-vuotias turkulainen. Ammattini on
talonrakentaja ja työskentelen Ncc
rakennuksella. Harrastuksiin kuuluu
jääkiekko. Tavoitteet ovat parantaa
rakennusalan työehtosopimuksia ja tehdä
siitä kestävää ja saada ihmiset liittymään
Rakennusliittoon ja tuoda sitä kautta nuoria
sisään.
Harmaan talouden estämiseksi on tehtävä
edelleen paljon töitä, jotta sitä pystytään
vähentämään.

4444

TSV/Yhteysmies

Turku

15

Nuoriso-
ehdokkaat

Satakunnan
alue 07

Nuoriso-
ehdokkaat

Turun
alue 09
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Ammatti 

Kotikunta 

Osasto 

Luottamustehtävät

Valin Gorgees
Ishak

Rakennusmies

Yleissitovat työehtosopimukset takaavat
tasa-arvoisen kohtelun työmailla. Nuorten
huomioiminen työelämässä. Turvallinen
työmaa takaa hyvän työnteon
mahdollisuudet ja työssäjaksamisen. Olen
nuori vaikuttaja ja vastuunkantaja
ammattiliitossa, anna äänesi minulle!

11111111

TSV/Yhteysmies

Turku

16

Ammatti 

Kotikunta 

Osasto 

Luottamustehtävät

Tuomo
Melander

Kirvesmies

Tärkeitä asioita kaikille ja tälle 34 vuotiaalle
perheen isälle.
-Hyvä ja turvallinen työpaikka
-Terveenä eläkkeelle

30303030

Osasto 15 sihteeri

Piikkiö

15

Ammatti 

Kotikunta 

Osasto 

Luottamustehtävät

Martti
Juonoja

Putkiasentaja

Moi olen 30-vuotias putkiasentaja Ruskolta.
Olen ollut mukana Rakennusliiton
toiminnassa aktiivina 10 vuotta. Kuulun
nuorisotyöhmään ja nuorten asiat ovatkin
minulle tärkeitä.
Tavoitteenani liittokokouksessa olisi se, että
nuorille saataisiin välitettyä paremmin
työehtotietoutta ja että nuorten ääni
kuuluisi paremmin liiton päätöksenteossa.
Harrastuksiini kuuluu maastopyöräily,
hiihto ja hevosten kanssa touhuaminen.

15151515

Osaston Puheenjohtaja,
Aluejärjestön hallituksen
jäsen

Rusko

391

Ammatti 

Kotikunta 

Osasto 

Luottamustehtävät

Mika Juhani
Nordlund

Torninosturinkuljettaja

Aktiivinen työryhmä toiminnoissa.
Paikallinen työvoima nousuun!

Kuka muu muka?!

32323232

os.16
Varapuheenjohtaja

Naantali

16

Ammatti 

Kotikunta 

Osasto 

Luottamustehtävät

Saana
Seppänen

Kirvesmies

Hei, olen 24 vuotias kirvesmies Kajaanista.
Olen aktiivisesti mukana raksanuorten
toiminnassa ja kuulun valtakunnalliseen
nuorisotyöryhmään. Yhtenä tehtävänäni on
toimia raksanuorten tapahtumien vetäjänä
täällä Kainuussa. Liiton toimintaa pitäisi
mielestäni saada lähemmäs jokaista jäsentä
ja varsinkin nuoria pitää saada lisää mukaan
toimintaan.

15151515

Nuorisotyöryhmän jäsen

Kajaani

8

Ammatti 

Kotikunta 

Osasto 

Luottamustehtävät

Niko-Petteri
Kallionpää

Rakennusmies

Edunvalvontaa toisessa sukupolvessa,
nuorten ääni kuuluviin!

17171717

TSV/Yhteysmies

Loimaa

15

Ammatti 

Kotikunta 

Osasto 

Luottamustehtävät

Petri Ville Tapio
Virta

Rakennusmies

Pidetään kiinni työntekijöiden oikeuksista ja
liiton saavuttamista eduista, joita on yritetty
murentaa.
Nuoret sekä uudet ja liittoon
kuulumattomat ymmärtämään liiton
tärkeys ja merkitys.
YTK ei asioitamme ja etujamme neuvottele.

45454545

TSV/Yhteysmies

Mynämäki

306

Ammatti 

Kotikunta 

Osasto 

Luottamustehtävät

Mikko
Huotari

Kirvesmies

Olen 34-vuotias kirvesmies Kajaanista.
Toimin tällä hetkellä
työsuojeluvaltuutettuna/yhteysmiehenä
Kainua-uusi sairaalahankkeella. Mielestäni
liiton toimintaa tulisi saada lähemmäksi ns.
”rivijäsentä”.
Nuorten saaminen mukaan liiton
toimintaan on ykkösasia.

7777

TSV/Yhteysmies, osaston
hallituksen jäsen

Kajaani

99Nuoriso-
ehdokkaat

Kainuun
alue 10
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Ammatti 

Kotikunta 

Osasto 

Luottamustehtävät

Tanja
Kinnunen

Kirvesmies

Olen vuonna 2017 valmistunut kirvesmies.
Olen kuulunut rakennusliittoon opiskelujen
alusta asti ja valmistuttuani osallistunut
raksanuorten toimintaan. Liittokokouksessa
minä edustan nuoria ja muita alalla
aloittelevia. Haaveenani olisi
työkokemuksen kartuttua opiskella
rakennusmestariksi. Liittokokouksessa tulee
olla kattavasti erilaisia rakennusalan
ammattilaisia, jotta voidaan tehdä
demokraattisia päätöksiä.

9999

Raksanuorten
toiminnassa mukana

Kajaani

8

Ammatti 

Kotikunta 

Osasto 

Luottamustehtävät

Susanna
Kauppila

Maalari

Olen pienen tytön äiti, kotoisin Tervolasta.
Olen muuttanut Rovaniemelle maalari
töiden perässä. Syksyt menevät
hirvimetsällä.
Toimin myös Lapin aluejärjestön
edustajistossa.
Haluan, että nuoret tietävät mikä
Rakenennusliitto on ja mistä se rakentuu.
Nuoret täytyy saada toimintaan ja
porukkaan mukaan. Kaikkien rakentajien
tasa-arvoinen kohtelu ja RL:n periaatteiden
noudattaminen töissä on minulle tärkeää.

7777

Valtuuston varajäsen
Os.131 hallituksen jäsen

Rovaniemi

131

Ammatti 

Kotikunta 

Osasto 

Luottamustehtävät

Antti
Satta

Talonrakentaja

Olen kahden lapsen isä. Harrastan
moottorikelkkailua ja kalastamista.Haluan
että rakennusliitto säilyttää
tulevaisuudessakin elinvoimaisuutensa.
Tehdään yhdessä vahvempi liitto.
järjestämällä mielenkiintoista
osastotoimintaa ja liiton toimintaa
valottamalla saadaan myös nuoret mukaan
toimintaan. Ehdokkaaksi lähdin, koska
liittokokous on meille paras mahdollisuus
vaikuttaa liiton tulevaan linjaan ja
päätöksiin.

17171717

Osaston puheenjohtaja
,Aluejärjestön hallitus

Pello

200

Ammatti 

Kotikunta 

Osasto 

Luottamustehtävät

Ville
Leppänen

Putkiasentaja

Hei! Olen 28v putkiasentaja Kemistä. Toimin
työsuojeluvaltuutettuna,
varaluottamusmiehenä ja osaston
taloudenhoitajana.
Yhteisistä eduista huolehtiminen on tärkeää
nyt ja tulevaisuudessa.
Harrastan metsästystä ja kalastusta.

10101010

Alueyksikön
työsuojeluvaltuutettu ,
Aluejärjestön hallitus

Kemi

210

Ammatti 

Kotikunta 

Osasto 

Luottamustehtävät

Ville Tero Johannes
Viitala

Talonrakentaja

Olen 26 vuotias talonrakentaja Sallasta
Harrastuksiin kuuluu metsästys ja kalastus.
Liitto toimintaan lähdin mukaan oppiakseni
lisää ja päästäkseni vaikuttamaan tärkeisiin
asioihin.

23232323

Puheenjohtaja,
Taloudenhoitaja,
Aluejärjestön hallitus , Alu

Salla

272

Ammatti 

Kotikunta 

Osasto 

Luottamustehtävät

Erno
Alanko

Ilmastointiasentaja

Olen 33-vuotias ilmastointiasentaja Lapista,
jonka intohimoja ovat erästäminen,
perinnerakentaminen ja ruoanlaitto.
Erityisesti haluaisin päästä vaikuttamaan
nuorten työllistymiseen ja lisätä pitkien
työurien arvostusta. Sinulla on ääni. Minun
kauttani se menee pidemmälle ja
turvallisemmalle työuralle.

2222

Työsuojeluvaltuutettu ,
varaluottamusmies

Rovaniemi

406

Ammatti 

Kotikunta 

Osasto 

Luottamustehtävät

Mette
Nissinen

Maalarimestari

Olen 30-vuotias maalari, joka tykkää
hyggeillä ja kirjoittaa. Raksahommien
ohella opiskelen politiikan tutkimusta Lapin
yliopistossa. Haluan Rakennusliiton pysyvän
jatkossakin vahvana liittona, joka ei taivu
heikennyksiin. Meidän on liittona pidettävä
huolta jäsenistämme iästä, taustasta ja
työsuhteen muodosta riippumatta sekä
vaalia solidaarisuutta tärkeimpänä
arvonamme. Liitolla täytyy olla viisautta ja
rohkeutta vaikuttaa yhteiskunnallisiin
asioihin.

15151515

Aluejärjestön hallitus,
osaston nuorisovastaava

Rovaniemi

131

Nuoriso-
ehdokkaat

Lapin
alue 13
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Ammatti 

Kotikunta 

Osasto 

Luottamustehtävät

Antti
Mäkelä

Torninosturin kuljettaja

Olen perheellinen, rakennusalalla 13 vuotta
eri tehtävissä työskennellyt.
Teemani ovat:
- Tasavertaisuuden ja
oikeudenmukaisuuden ehdoilla
- Nuoret kaikin tavoin mukaan
työyhteisöihin heti alusta alkaen.
- Rakennusalalla pitää toimia syrjäytymistä
ehkäisevästi.
- Yhdessä olemme enemmän kuin osiemme
summa eli jokainen on tärkeämpi kuin
luuleekaan

30303030

Osaston hallituksen
jäsen

Haukipudas

59

Ammatti 

Kotikunta 

Osasto 

Luottamustehtävät

Antti
Sippala

Putkiasentaja

Toivotetaan nuoret rakentajat tervetulleiksi
työmaalle sekä liittoon.
Heissä on rakentamisen ja liiton
tulevaisuus!

42424242

Yrityskoht. luottamusmies ja
1.varatyösuojeluvaltuutettu

Kiiminki

59

Ammatti 

Kotikunta 

Osasto 

Luottamustehtävät

Toni
Mattila

Raudoittaja

Tärkeimpiä asioita Rakennusliiton
toiminnassa:
- Jäsenhankinta
- Työehtosopimusten yleissitovuuden
säilyttäminen
- Yhteiskuntavaikuttaminen
- Nuorten asema työyhteisössä
- Tasa-arvo työmailla

28282828

Osaston hallituksen
jäsen

Oulu

59

Ammatti 

Kotikunta 

Osasto 

Luottamustehtävät

Elli-Ilona
Mäkelä

Maalari

Etelän tyttö Pohojosen taivaan alla,
Rakennusliiton nuorison asialla.
Meidän kupissa kahvi on tuoretta,
Kentältä saatua ja kouluilta kuultua.
Nuorissa on tulevaisuus!

31313131

Valtakunnallinen
nuorisotyöryhmä

Oulu

102

Ammatti 

Kotikunta 

Osasto 

Luottamustehtävät

Ilpo
Särkelä

Koneenkäyttäjä

Olen 33- vuotias Nivalainen
maarakennuskoneenkuljettaja
Toimin toista kautta osasto 286
varapuheenjohtajana.

Asiat joita haluan edistää
-Samat työehdot kaikille työntekijöille

MUISTA ÄÄNESTÄÄ!

43434343

Aluejärjestön edustajat

Nivala

286

Ammatti 

Kotikunta 

Osasto 

Luottamustehtävät

Jani
Mikkonen

Rakennusmies

Teemat ja asiat, joita pidän tärkeänä:
-nuorten tulevaisuus rakennusalalla
-naisten asema työyhteisöissä
-rakentajien henkinen jaksaminen
-työturvallisuuden kehittäminen

29292929

Alueyksikön
pääluottamusmies

Oulu

59

Ammatti 

Kotikunta 

Osasto 

Luottamustehtävät

Antti
Raita

Kirvesmies

Nuoriso mukaan osastotoimintaan.

38383838

203. hallituksen jäsen

Oulu

203

Ammatti 

Kotikunta 

Osasto 

Luottamustehtävät

Mikko
Tohola

Talonrakentaja

Teemoja: Työturvallisuuden tason kohotus
kaikilla aloilla.
Nuorten mukaan saaminen
osastotoimintaan.

45454545

Varapääluottamusmies,
ammattiosaston sihteeri
ja taloudenhoi

Pyhänkoski

222

Nuoriso-
ehdokkaat

Oulun
alue 14
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Mikko Lehto näki geokätkön viiden metrin korkeudella 
puussa. 
 “Kätkö löytyi helposti. Mä mietin hetken aikaa ja sain 
kerättyä rohkeutta kiipeämiseen”, hän kertoo myöhemmin. 
Mikko kiipesi puuhun ja sai kätkön käsiinsä ilman haave-
reita.
 Vantaalainen rakennusmies Mikko on harrastanut geo-
kätköilyä vuoden 2016 joulukuusta alkaen. hänen innos-
tuksensa lajiin lähti tv-sarjasta Ummikot ulkomailla, jossa 
oli tehtävänä etsiä geokätköjä. 
 Geokätköily on ilmainen ulkoiluharrastus, johon ei tar-
vitse muuta kuin puhelimen ja kynän. Kätköjä etsitään 
koordinaattien avulla erillisellä sovelluksella. Tällä hetkellä 
on olemassa kaksi geokätkö-sovellusta, joista tunnetum-
pi on nimeltään Geocaching. Halutessaan sovelluksen voi 
päivittää geocaching.com-sivustolta premium-versioon, 

joka maksaa kym-
menen euroa kolmen 
kuukauden välein. 
Premium-versiolla 
saa näkyviin lisää 
kätköjä. 
   Kätkön löytämiseen 
kuluu aikaa riippuen 
vaikeusasteesta, kos-
ka yksikään kätkö 
ei ole samanlainen. 
Peruskätkö voi olla 
esimerkiksi tiivis 
purkki, jossa on loki-
kirja. Siihen kirjataan 
oma nimi ja päivä-
määrä todisteeksi. 

Kätköjä joka makuun
Vaikka kätköily sai Mikon kiipeämään puuhun, sitä voi har-
rastaa kuka tahansa missä ja milloin vain. Sovellus näyttää 
kätkön vaikeusasteen, ja etsintä sopii myös perheen pie-
nimmille sekä liikuntarajoitteisille. On myös kätköjä, jotka 
vaativat tiedon etsintää, päättelykykyä ja aivolihaksia.
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 “On mulla tehtäviä jäänyt ratkaisematta. Niitä on ihan 
haastaviakin, sellaisia, joissa et tarvitse niin paljon löytä-
misen tekniikkaa kuin aivojumppaa”, Mikko kertoo.
 Jokaisen kätkön tyyppi ilmenee sovelluksen kautta. 
Tradikätkö on perinteinen kätkö, jonka pitäisi löytyä, kun 
saavut sovelluksen ilmoittamille koordinaateille. Multikätkö 
koostuu useammasta etapista, joista löytyy vihjeitä. Vihjeet 
yhdistämällä saat koordinaatit kätkölle.

Nykyaikaista 
aarteenetsintää

SAM
uLi VoLoTiNEN

Mikko kiipesi kätkön perässä puuhun Lahdessa.

SAM
uLi VoLoTiNEN
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sivustolle. Jos joskus vahingossa törmäät 
kätköön, harrastajien toiveena on, ettet 
varasta tai riko sitä.
 Virallisiin kilpailuihin Mikko ei ole 
vielä törmännyt, mutta hän on ollut mu-
kana tapahtumissa, joihin on tullut mui-
takin harrastelijoita. Geokätköily innos-
taa etsimään kätköjä muistakin paikoista 
kuin omasta kaupungista.

THoMAS FoRSANdER, Mikko LEHTo, METTE NiSSiNEN, 
MiSkA RuoTSALAiNEN, MiRo SuiLo, kAiSu TERVoNEN, 

ukko-PETTERi TöRMäNEN

 Mysteerikätköjä on erityyppisiä. 
Kyseessä voi olla esimerkiksi palapeli, 
jonka selvittämisestä paljastuu kätkön 
koordinaatit. Virtuaalikätkössä taas ei 
ole perinteistä kätköpurkkia, vaan kät-
köpaikalla käynti todistetaan valokuvalla 
tai lähettämällä vastaus pulmaan, joka 
löytyy kätköpaikalta.
 On myös olemassa geokohteita, jotka 
ovat opettavaisia virtuaalikätköjä. Näissä 
ei myöskään ole kätköpurkkia. Keskeistä 
on itse kohde, jossa täytyy selvittää vas-
tauksia kätkön omistajan laatimiin ky-
symyksiin. Yleensä kysymykset liittyvät 
kohteeseen.

Ei pisteiden vaan maisemien 
perässä
Kesäisin Mikko saattaa harrastaa kätköi-
lyä päivittäin. Yhdellä reissulla saattaa 
kulua jopa 12 tuntia, kuten Mikolle kävi.
 “Meidän oli tarkoitus etsiä kaverin 
kanssa useampi kätkö. Oli etukäteen 
katsottu tietty reitti. Kun huomattiin, 
että sen lähellä oli lisää kätköjä, niin 
haettiin nekin”, Mikko muistelee.
 Mikko on löytänyt tähän mennessä 
350 kätköä. löydetyt kätköt kirjataan 
ylös sovellukseen, jossa voi vertailla, 
millä aikavälillä niitä on kertynyt.
 Harrastuksen hyötyinä Mikko näkee 
kuitenkin ennen kaikkea erilaiset maise-
mat ja nähtävyydet, kuten sodan aikaiset 
bunkkerit ja kirkot, joissa ei muuten tuli-
si käytyä. Ja tottahan siinä sivussa tulee 
hyvää liikuntaa ulkoilmassa. Mikko pak-
kaakin mukaan yleensä vesipullon.
 “Ja mukana on aina varmuuden 
vuoksi paperia, jonne voi kirjoittaa oman 
nimimerkin. Kätköissä ei aina ole pape-
ria, tai sitten se on täynnä.”
 Mikko ei ole vielä tehnyt kätköjä. Jos 
haluaa itse tehdä kätkön, täytyy hankkia 
riittävät luvat kaupungilta ja maanomis-
tajalta, jotta sen voi ilmoittaa geokätkö-

Kätköjä löytyy myös kaupungista.

Mikko löysi kätkön lumen keskeltä. Lokikirjoja ei ole koolla pilattu.

Tradikätkö on piilossa kalliossa.

SAMi SARAMo

M
ARTTi JuoNoJA

M
ARTTi JuoNoJA

M
ikko LEHTo

M
ikko LEHTo

Geokätköilyn historiaa
Geokätköily sai alkunsa vuonna 
2000, kun Yhdysvallat ilmoitti 
poistavansa selective availability 
-häirinnän GPS-järjestelmästä ja 
kaikki GPS-vastaanottimet alkoivat 
toimia tarkkuudella, joka oli aiem-
min ollut ainoastaan Yhdysvaltain 
puolustusvoimien käytössä. 
toukokuussa 2000 tietotekniikka-
konsultti Dave Ulmer päätti testata 
satelliittipaikannuksen tarkkuutta 
piilottamalla metsään mustan äm-
pärin, jossa oli vaihtotavaroina kir-
joja, videoita, kartta, kasettinauhuri 
ja paputölkki. Geokätkökoordinaatit 
hän ilmoitti sci.geo.satellite-nav-
uutisryhmässä.
 Geokätköily toimii yksinkertais-
tettuna niin, että kätkö etsitään 
GPS-koordinaattien perusteella. 
Sääntönä on “ota jotain, jätä jotain 
ja kirjaa se lokikirjaan”. Kaikki ei-
vät kuitenkaan välttämättä tuo tai 
vie mitään tavaroita vaan käyvät 
kirjaamassa itsensä lokikirjaan. 

LäHTEET: WikiPEdiA, gEokäTköT.Fi
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Työm
aa-aitojen sisäpuolella

Rakennusten elinkaarella tarkoitetaan 
jaksoa maankäytön ja rakentamisen 
suunnittelusta ja raaka-aineiden han-
kinnasta rakentamiseen ja aina raken-
nuksen purkuun ja purkutuotteiden la-
jitteluun saakka. Elinkaarimallin raken-
nuksissa urakoitsijan huoltosopimuksen 
kesto ei ole aivan yhtä pitkä, mutta se 
on tavallista pidempi: usein noin 15–25 
vuotta. Kun urakoitsija vastaa rakennuk-
sen huollon kustannuksista pitkään, se 
houkuttaa tekemään kestäviä ratkaisuja.
Elinkaarirakentamisesta on Suomessa 
puhuttu pitkään, mutta elinkaarimal-
lilla on rakennettu koko maassa vas-
ta muutamia kymmeniä rakennuksia. 
Elinkaarimallin rakennuksissa tilaajana 
yleensä toimii kunta, joka maksaa sopi-
muskauden aikana urakoitsijalle palve-
lumaksua. 
 Eniten elinkaarirakennushankkeita 
Suomessa on toteuttanut Espoon kau-
punki. Hankkeista valtaosa on kouluja 
ja päiväkoteja. Ensimmäinen uudella 
elinkaarimallilla toteutettu kohde oli 
Kuninkaantien lukio ja Keski-Espoon 
uimahallin yhdistetty hanke. Sen raken-
taminen alkoi vuonna 2001 espoossa. 
Kuninkaantien lukio valmistui vuonna 
2003.
 Tällä hetkellä Helsingin Myllypuroon 
on rakenteilla ammattikorkeakoulu 
Metropolian suuri kampus, jonka pää-
urakoitsija on YIT. Tammikuussa kam-
puksella on jo kolme tuhatta opiskelijaa, 
syksyllä kuusi tuhatta. Koulussa opis-
kellaan monia eri aloja – muun muassa 

kiinteistö- ja rakennusalaa – ja eri alojen 
tilat on sekoitettu tarkoituksella autta-
maan uusien ideoiden syntyä. 

Ajatuksia kirvesmieheltä…

Myllypuron työmaalla työskentelee myös 
pääurakoitsija YIT:n kirvesmies Ville Bisi, 
joka kertoo olevansa ensimmäistä kertaa 
elinkaarirakennuskohteessa töissä. Ville 
on työskennellyt kohteessa jo kahdeksan 
kuukautta, vaikka aluksi puhe oli vain 
muutamasta kuukaudesta.
 ”Joka huoneen muistan ulkoa”, Ville 
sanoo.
 Villen mukaan työnteko on hieman 
vaikeampaa, kun työskentelee projektin-
johdosta vastaavalle pääurakoitsijalle: ei 
ole niin selviä työkohteita tai urakoita. 
 ”Tämä on aika monimutkainen pa-
letti. Pitää hyväksyttää kaikki työt ennen 
kuin pääsee tekemään”, hän toteaa.
 Ongelmia Ville näkee siinä, että töi-
den suunnittelu kestää noin kolme–neljä 
päivää ennen kuin niitä saa luvan tehdä. 
Tämä poikkeaa muista työmaista, joilla 
hän on ollut. Niissä viikon työt on tiedet-
ty etukäteen ja tavarat on voitu tilata sen 
mukaan. 
 Nyt tavaroiden hankintakin on moni-
mutkaisempaa.
 ”Jos haluan lisää ruuveja, pyyntö 
pitää litteroida johonkin osastoon, että 
kuka ne hakee, mistä hakee ja mihin ne 
käytetään, ennen kuin ne saa hakea.”
 Vaikka rakentamissysteemissä on 
Villen mukaan parantamisen varaa, ei 

hänellä ole mitään päämäärää vastaan.
”Elinkaarirakentamisessa ei varmasti ole 
sinänsä mitään vikaa”, hän toteaa.

… ja pääluottamusmieheltä

YIT:n pääluottamusmies Jari Jääskeläinen 
kiertää eri työmaita läpi ja on käynyt 
myös Myllypuron työmaalla. 
 ”Näillä työmailla työturvallisuus 
menee aika lailla samalla kaavalla kuin 
muillakin, ollaan tarkkoja turvallisuuden 
suhteen. Mutta on siinä omat haasteen-
sa, koska kohteet ovat aika uniikkeja ja 
yksilöllisiä”, Jari sanoo.
 Ulkomaalaisuus- ja alihankinta-as-
teet ovat elinkaarirakentamisen työmail-
la Jarin mukaan korkeampia kuin tavalli-
silla kerrostalotyömailla. Turvallisuuden 
kannalta yhteisen kielen puuttuminen 
saattaa olla hankalaa. 
 ”Hyviä puolia on se, että se on vah-
vuus rakentajalle, rakennuttajalle ja ti-
laajalle, kun tulee pitkiä huoltosopimuk-
sia – etenkin kun uusissakin kouluissa 
on ollut paljon ongelmia. Uskoisin myös, 
että homma tehdään tarkemmin, kun 
siitä ollaan vastuussa pidempään, eikä 
pelkästään lasketa siihen huoltoajan 
umpeutumiseen. Luulen, että tämä on 
kasvava trendi”, Jari päättää.
 

SAiJA kuiVALA, MARiuS ToiRE, oSkARi LiNdéN, 
MARTTi JuoNoJA

LäHTEET: HS.Fi 
HuoMiSENTEkiJäT.kuNTARAHoiTuS.Fi

RAkENNuSLEHTi.Fi

Vastuullista rakentamista 
sukupolvelta seuraavalle
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Raksanuorten kotisivuilta löydät tietoa 
ja apua olit sitten opiskelija tai jo työelä-
mässä oleva jäsen. Sivuilta löytyvät muun 
muassa oppilaitostiedottajien yhteystie-
dot, tapahtumailmoitukset, kuvia men-
neistä tapahtumista ja aiemmin ilmesty-
neet Raksanuoret-lehdet.
http://raksanuoret.rakennusliitto.net/

Omat sivut:

Seuraa meitä myös Instagramissa, Twit-
terissä ja Youtubessa! Sivustoille päivite-
tään kuvia ja videoita ajankohtaisista ta-
pahtumista.

Muu some:
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Facebook:

Raksanuorilla on myös aktiivisesti toimi-
va ja päivittyvä ryhmä Facebookissa. Ryh-
mään liittymällä pysyt helpoiten selvillä 
siitä, mitä missäkin tapahtuu ja milloin. 
Huomioithan kuitenkin sen, että pelk-
kä tapahtumakutsuun vastaaminen ei 
riitä, vaan halutessasi mukaan tapahtu-
miin ota yhteyttä kutsussa ilmoitettuun 
oman alueesi yhteyshenkilöön! Kuvagal-
lerian kautta pääset vakoilemaan, miltä 
meno on näyttänyt aiemmissa tapahtu-
missa ja seinällä voit kysyä, keskustella 
ja kommentoida.

Vaalikevättä rinnassa
Keväällä suomalaisilla ja erityisesti ra-
kentajilla on näytön paikka, sillä paikois-
ta ravintoketjun huipulla kamppaillaan 
useissa eri vaaleissa. Toukokuussa pääsee 
äänestämään eurovaaleissa, mutta ehkä 
läheisemmin arjen sankaria koskettavat 
tulevan eduskunnan ja Rakennusliiton 
päättävien elimien kokoonpanot. Edus-
kuntavaalit käydään huhtikuussa ja liitto-
kokousvaalit jo 25.2.–10.3.
 Aiempien vuosien äänestystilastoista 
nähdään, että äänestysprosentti nou-
see ihmisten vuosirenkaiden mukana. 
Etenkin nuoret käyttävät äänioikeuttaan 
sangen kitsaasti. Syy tälle on usein se, 
että nuoret eivät koe äänestämistä hyö-
dylliseksi keinoksi vaikuttaa omiin asioi-
hinsa. 
 Tämä näkyy esimerkiksi Raken-
nusliiton päätöksenteossa, sillä liiton 
neljän vuoden takaisen liittokokouksen 
224-jäsenisen edustajiston kokoonpa-
nosta alle 30-vuotiaita oli ainoastaan 
14. Liiton hallituksessa puolestaan alle 
35-vuotiaita on pyöreät nolla vielä vuo-
den 2019 alussa. Vaikka valituksi tulleen 
edustajan kuvittelisi huomioivan kaiken-
ikäiset äänestäjänsä, on todennäköistä, 
että eläkeikää lähentelevä edustaja ei 
tavoita nuoremman ihmisen tarpeita ja 
ajatusmaailmaa. 
 Tänä vuonna liittokokoukseen on eh-
dolla 96 alle 35-vuotiasta rakentajaa, jot-
ka löytyvät tämän lehden keskiaukeaman 
sivuilta.

Miten vaaleissa vaikutetaan?
Suomen viimeisin hallituskausi on 
taannut duunareille kylmää kyytiä, sillä 
esimerkiksi pääministerin painostuksel-
la läpi runnottu kiky-sopimus leikkasi 
lomarahoja ja lisäsi vuosittaisia työ-
tunteja ilman vastaavaa palkannousua. 

Rakennusalalle tämä sopimus ei ulottu-
nut, sillä liiton päätöksentekoelimissä is-
tui sen verran jämäkkää porukkaa, ettei 
hallituksen ja työnantajien vaatimuksiin 
taivuttu. 
 Tämä toimii hyvänä esimerkkinä siitä, 
miksi tänäkin keväänä kannattaa käyttää 
hetki sopivan ehdokkaan valitsemiseen 
ja äänestämiseen: näin voidaan toisaal-
ta ehkäistä kansalaisten elämää kurjista-
vien päätösten syntymistä eduskunnassa 
ja toisaalta valita liittoon päättäjiä, jotka 
voivat tiukan paikan tullen tehdä myös 
raskaita päätöksiä esimerkiksi lakkoon 
ryhtymisestä.

Pitkä historia vaikuttamisessa
Vaikka julkisuudessa ammattiliitto-
jen neuvottelutoiminta voi vaikuttaa 
ainoastaan kinastelulta senteistä, on 
sillä vuosikymmenien päähän ulottuva 
historia valtiotason päätöksenteosta. 
Ammattiliittojen, työnantajaliittojen ja 
hallituksen kolmikantaneuvotteluissa 
on neuvoteltu niin verotukseen, sosiaa-
liturvaan kuin eläkkeisiinkin liittyvistä 
asioista. 
 Suomessa päätöksenteko onkin siis 
vielä toistaiseksi kolmen kauppaa, joten 
äänestämällä voi varmistaa, että yhtei-
sistä asioista ovat päättämässä parhaat 
mahdolliset tyypit.

METTE NiSSiNEN, JooNA MAJAVA, 
JuSSi-TAPio SELkäLä

LäHTEET: VAALiTuTkiMuS.Fi, 
JäRJESTöPääLLikkö JukkA ASikAiNEN

Liittokokousvaalit 25.2.–10.3.
liittokokous.rakennusliitto.net

Ilmottaudu het jäätyäs työttömäks tai 
lomaututetuks työkkäriin sen nettisivuil 
tai puhelimel, koska ansisidonnai päi-
väraha lasketaa alkavaks vast ilmottau-
tumispäiväst. Lue lisää ansiosidonnaise 
edellytyksist ja hakemisest Rakentaja-

lehest, rakennusalan työttömyyskassan 
nettisivuilt tai työkkärin nettisivuilt, jol 
o lisätietoo myös muutosturvast irtisano-
mistilantees.

rakennuskassa.fi

Jos sä jäät työttömäks Lahes

Keneen otan 
yhteyttä:
Jos jokin työelämään liittyvä asia askar-
ruttaa, ota aina ensimmäisenä yhteyttä 
työpaikkasi luottamusmieheen. Jos asia 
ei selviä työpaikalla, voit ottaa yhteyttä 
alueesi toimitsijaan. Käytössäsi ovat myös 
Rakennusliiton palvelunumerot: 

jäsenyysasiat  020 690 231 
työehtoasiat  020 690 232 
työttömyyskassa  020 690 230
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Poranteräjekku
Tylsällä poranterällä vähäinenkin poraaminen on yhtä hauskaa 
kuin akkuhapon käyttäminen silmätippoina, mistä aukeaakin 
pienen jekun mahdollisuus. Esimerkiksi popniittiterät ovat niin 
halpaa kulutustavaraa, että jekku ei käy kalliiksi ja onnistuu 
ujuttaa työkaverin riesaksi vaikka kerran viikossa. 
 Betoniin osumisen jälkeen terä on yhtä hyödytön kuin lii-
kennesäännöt mersukuskille. Pyöräytä siis vaihtokunnossa 
olevan terän molemmat päät betonia vasten ja aseta terä työ-
kaverin porakoneeseen. Tämän seurauksena kaverin naama on 
samanvärinen kuin punaisena hehkuva terä, ennen kuin peltiin 
tulee reikä. Ja näin saatiin yhden terän ja kaverin mielentervey-
den hinnalla repullinen hupia!
 Jos olet valmis sijoittamaan jekkuun pari euroa, voit myös 
ostaa vastakierreterän. Se ei pure edes puuhun, ellei kaveri 
huomaa porata pakilla.

ERNo ALANko
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Vikaa on minussakin
Yhdelle työreissulle lähtiessäni, ajatuk-
sissani puhelimeen puhuen, tankkasin 
sinuun vahingossa bensaa. Asetin puhe-
limella sähköisen käsijarrun koodauksen 
pois päältä ja soitin hinauspalveluun. 
Hinuri vei sinut kaverille, joka tyhjensi 
tankkisi ja täytti sen oikealla aineella. 
Näin matka pääsi jatkumaan. 
 EU:n armosta tulleista päästökotko-
tuksista johtuen sinussa on eGR ja DPF 
eli suomeksi pakokaasuntakaisinkier-

Tahdon! Kunnes moottori meidät erottaa

Tapasimme ensimmäisen kerran nais-
tenpäivänä vuonna 2014 Villähteellä. 
Ajatus siitä, että pääsen edellisestä pom-
mista eroon houkutti minua niin paljon, 
että päädyin valitsemaan sinut. Tämä 
pian viisi vuotta kestänyt yhteinen taipa-
leemme pitää sisällään niin myötä- kuin 
vastoinkäymisiä.
 Positiivisia puolia sinussa on mukava 
ajettavuus, kattava multimediajärjestel-
mä ja takuu. Et ole myöskään koskaan 
jättänyt minua tien päälle, ellen ole itse 
mokannut jotain, ja olet kestänyt vastoin 
kaikkia odotuksia jo puoli miljoonaa ki-
lometriä.

Töyssyjä taipaleellamme
Valitettavasti myös negatiivisia muistoja 
kanssasi löytyy. Muistan hyvin ensim-
mäisen kerran, kun jouduin soittamaan 

sinulle hinausauton. Seitsemän vuotta 
vanha akkusi ei enää kestänytkään, ja 
hinausauto toi sinulle kotipihaan apu-
virtaa. Kävin ostamassa uuden akun ja 
myös vara-akun. Päädyin kytkemään si-
nulle ne molemmat, että virtasi varmasti 
riittää jatkossa.
 Toisen kerran tarvitsit konkreettisesti 
hinausapua matkalla Oulusta Kuopioon. 
Huomasin jo lähtiessä pohjapanssarisi 
olevan rikki. Ajattelin, että korjaan sen 
vasta perillä Kuopiossa. Matka tyssäsi 
kuitenkin Kuopion lentokentän hidastee-
seen, koska pohjapanssarisi oli kerännyt 
loskapatin, jonka johdosta dieselin siir-
topumpun johdot menivät poikki. Kolvi 
oli tietenkin kotona... Pääsit hinausva-
kuutuksen piikkiin korjuulle viikonlo-
puksi. Maanantaina sain sinut entistä 
ehompana takaisin.  Apujärjestelmät ovat poissa.

 Vielä jaksaa, jaksaahan?
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 Vanha imusarja.
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rätysventtiili ja päästöhiukkasloukku. 
Moottorisi vikavalo syttyi kesken ajon, 
koska tästä järjestelmästä johtuva pa-
kokaasujen kierrättäminen nokeennut-
taa imukanavat, jonka takia imusarjan 
läpät jumiutuivat. Pysähdyin parkkipai-
kalle, pakotin läpät nippusiteellä auki ja 
otin säätömoottorista johdon irti. Sitten 
koijasin puhelimella ECU:asi eli moot-
torin ohjausyksikköäsi luulemaan, ettei 

läppiä ole ensinkään. Myöhemmin tila-
sin Saksasta sinulle uuden imusarjan. 
Vaihdoin sen, kun kalenterissa oli tilaa. 

Yhteinen historia ja tulevaisuus
Eräs mökkireissumme on myös painu-
nut mieleeni. Oma mokahan se tietysti 
oli, kun ajoin sinut jumiin edellisenä 
kesänä tehdylle mutaiselle mökkitielle. 
Suunnitelmissa oli mennä mökille katko-
maan raudoituksia, mutta suunnitelmani 
muuttuivat. Lopputulos oli, että saunoin 
kaksi päivää. Sunnuntaina soitin kolmen 
tunnin ajomatkan päästä hinausauton, 
joka nykäisi sinua vaivaiset kymmenen 
metriä taaksepäin. Näin kotimatka ”on-
nistuneen” mökkiviikonlopun jälkeen 
alkoi. 
 Ja olethan sinä kerran unohtunut kol-
meksi päiväksi käyntiinkin, mutta se on 
sitten tarina erikseen…
 Yhteinen matkamme on kestänyt 
monta hidastetöyssyä, alamäkeä ja mut-
kaista tietä. Toivon, että se tulee kestä-
mään niitä vielä lisää.
  xoxo Niko Seppänen

SAANA SEPPäNEN, koSTi kiTTELä, Mikko LEHTo, 
MARTTi JuoNoJA, ESSi JokiNEN

Tuunari: Niko Seppänen 
Ikä: 28 vuotta 
Ammatti: Talonrakentaja 
Kotipaikka: Oulu 
Ajoneuvo: audi a4 B8 -08 
Auton tekniset tiedot: 
Moottori: 2,0l CR tDi 
tehot: 185hp, 410nm
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Vaihdettuja varaosia ja töitä
 Öljyt ja suodatin x 42
 Nelipyöräsuuntaus x 18
 Pyöränlaakeri eteen x 7
 Pa-suodatin x 5
 Ilmansuodatin x 5
 Jäähdytinnesteet x 5
 Jakohihnasarja x 5
 Vesipumppu x 5
 Moniurahihna x 5
 Jarrunesteet x 5
 Jarrupalat ja -levyt x 4
 Pohjapanssari x 3
 Laturin vapaakytkin x 3
 Korinkorjaus ja -maalaus x 3
 Hihnankiristin ja -rullat x 3
 ABS-tunnistin x 3
 Etulokasuojat x 2
 EGR-venttiili
 Kaasuläppä
 Ahtopaineanturi
 Korkeapainepumpun hammaspyörä
 Painelaakeri
 Startti
 Kaksoismassavauhtipyörä
 Vasen peili ja etuovi
 Kytkimen pääsylinteri
 Imusarja
 Tankinluukun lukkolaite
 Läpivientikumit
 Kasa tiivisteitä
 Renkaita, paljon
 Kuskin hermot

ILMOITA RAKKAASTA MENOPELISTÄSI 

– me teemme siitä jutun ida.kuikka@rakennusliitto.fi

 Asennusta auringonlaskussa.
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SATTUUHAN SITÄ – LIIKAA

Sisäilmaongelma liitetään usein kosteus- 
ja homevaurioon, vaikka ongelmalla voi 
olla muitakin syitä. Negatiivisesti vai-
kuttavia tekijöitä ovat muun muassa si-
säilmaan päätyvät liikenteen ja teollisuu-
den päästöt, erilaiset allergeenit kuten 
ilmassa leijailevat siitepölyt ja sieni-itiöt, 
radonkaasu, tupakansavu, rakennusma-
teriaalien kemikaalit ja kuidut, asbesti, 
homeet ja muut mikrobit. 
 Ongelmalista päivittyy sitä mukaa, 
kun sisäilmatutkijat tekevät uusia ha-
vaintoja. Rakenteisiin pääsevä tai pin-
noille tiivistyvä kosteus on kuitenkin ylei-
simpiä sisäilmaongelmien aiheuttajia. 
Kun ilmankosteus materiaalin pinnalla 
on yli 80 prosenttia, melkein mikä ta-
hansa materiaali homehtuu. Homeitiöitä 
on kaikkialla ilmassa, joten yhtälöön 
tarvitaan yleensä vain riittävä kosteus ja 
heikko ilmanvaihto. 
 Rakennuksen käyttäjälle jää suuri vas-
tuu sisäilman laadusta. Säännöllinen sii-
vous ja laitteiden huolto edistävät hyvää 
sisäilmaa. Myös ilmastoinnin suodatti-
mien vaihto kuuluu usein asukkaalle. 

Viilennyksellä on merkitystä
Myös liian kuiva sisäilma voidaan luoki-
tella ongelmaksi. Se kuivattaa ihmisen 
limakalvoja ja ihoa. Ongelma on pahin 
talvipakkasella: kun kuiva pakkasilma 
lämmitetään matkalla huoneilmaan, sii-
tä tulee ”rutikuivaa”.
 Viilennyskin voi aiheuttaa ongelmia. 
Huolimattomasti tehdyllä kondenssi-
veden poistolla on suuri riski saada ra-
kenteisiin kosteutta. Viilennyksessä on 

Huonoa sisäilmaa vastaan
 Sisäilmaluokituksella rakentaminen 
on etu myös raksalla työtä tekevälle, 
mutta vastahankainen asenne voi tehdä 
työstä hankalampaa kuin mitä se oikeas-
ti on. 

THoMAS FoRSANdER, PyRy kASuRiNEN, 
EERik kuukkANEN, TERo MALiNEN, MARTTi JuoNoJA

LäHTEET: WWW.SiSAiLMAyHdiSTyS.Fi/, WWW.TiEdE.Fi

muistettava, että kuumalla kelillä varsin-
kaan vanhempaa taloa ei tulisi viilentää 
liikaa, ettei kastepiste muodostu raken-
teen sisällä oleville pinnoille. Maltillisen 
viilentämisen noin 23–25:een asteeseen 
ei kuitenkaan pitäisi aiheuttaa ongelmia. 

Rakentajan silmin
Sisäilmastoluokitus on otettu raken-
nusalalla laajasti käyttöön. Se toimii 
ohjenuorana lähes kaikessa toimitilara-
kentamisessa, ja siihen perustuviin, ra-
kennusmateriaalien ja ilmanvaihtotuot-
teiden vähäpäästöisyyttä ja puhtautta 
mittaaviin M1-luokkiin on hyväksytty jo 
noin 4 500 tuotetta, jotka ovat raken-
tajankin kannalta ihmisystävällisiä. 
Sisäilmastoluokituksen avulla rakennus-
hankkeen osapuolet ovat pystyneet sopi-
maan hyvän sisäilmaston tavoitteista ja 
varmistamaan niiden toteutumisen. 
 Käytännön työssä asia ilmenee siinä, 
miten tavarat varastoidaan ja suojataan. 
Sisäilma-asiaan voi vaikuttaa työmaalla 
myös koneiden pölyntorjuntalisävarus-
teilla. Tärkeää on myös perehdyttää, mi-
ten menetellään rakennusjätteen kanssa 
sekä mitä tehdään rakennusmateriaalil-
le, joka on kastunut. Sitä ei tule enää 
asentaa rakenteisiin!
 Nykyaikaiset työkoneet on pääsään-
töisesti varustettu kohdepölynpoistoilla. 
Työmukavuus kasvaa, kun poratessa rei-
kää betoniseen kattoon silmät eivät ole 
täynnä betonipölyä. Työmaan siisteyskin 
on tärkeä asia, sillä pölyhiukkaset voivat 
ärsyttää hengityselimistöä.
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Hirsitaloja terveen sisäilman 
vuoksi
Jatkuvat uutisoinnit erilaisista sisäil-
maongelmista ja alle kymmenenkin 
vuotta vanhojen rakennuksien ho-
meongelmista ovat lisänneet perin-
teisen hirsirakentamisen suosiota 
omakotitalorakentamisessa. Yritykset 
ovat uudistaneet mallistoaan myös 
kaupunkialueelle sopiviksi, ja viime 
vuosina joka viides omakotitalo onkin 
rakennettu hirrestä.
 Jotkut luottavat tiiviiseen höy-
rysululla varustettuun taloon, jotkut 
taas hengittävään puurakenteeseen. 
Hirsirakenteen eristävyys on heikom-
pi, mutta sitä voidaan kompensoida 
vaikkapa paremmilla ikkunoilla ja 
ulko-ovilla. Osa toimittajista myy jopa 
hyvää sisäilmaa silmällä pitäen serti-
fioituja hirsitalopaketteja. 
 Kokonaiskustannuksiltaan hirsita-
lon hinta ei eroa juuri muista raken-
nusmateriaaleista rakennettuihin.

PyRy kASuRiNEN

LäHTEET: WWW.ASuTERVEESTi.Fi, 
WWW.MEiLLAkoToNA.Fi



31Raksanuoret 21 • 01/2019 

R
ak

sa
nu

or
ia

 e
i v

ah
in

go
ite

tt
u 

ku
va

uk
si

ss
a.

    * Edun saa Teboil-huoltamoilta ja -automaattiasemilta lukuun ottamatta  
   Teboil Express -automaattiasemia.
  ** Koskee 10-litraisia ja sitä pienempiä pakkauksia.
*** Koskee täyttöä.

www.teboil.fi/liitto

HYÖDYNNÄ ETUSI 
JÄSENKORTILLA:
-2,1 snt/l bensiinistä*
-2,1 snt/l dieselistä*

LISÄKSI:
-10 % voiteluaineista**
-5 % pesuista
-5 % autokemikaaleista
-5 % nestekaasusta***
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24. LIITTOKOKOUS 
24.-26.5.2019

Liittokokousvaalit
Äänestäminen on helppoa ja vaivatonta.

Katso ehdokkaat ja äänestysohjeet:
www.liittokokous.rakennusliitto.net

25.2.–10.3.2019

Eduskunta-
vaalit

Varmista, että eduskunnassa 
on palkansaajien etuja ajavia 

kansanedustajia.

Ennakkoäänestys 
3.–9.4.2019

Vaalipäivä 14.4.2019

EU-
vaalit

Euroopan unionissa tehdyt 
päätökset vaikuttavat Suomessa 

elävien ihmisten elämään.

Ennakkoäänestys 
15.–21.5.2019

Vaalipäivä 26.5.2019


