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RAKENNUSTUOTETEHTAAT
Työturvallisuuden ylläpito vaatii 
jatkuvaa valppautta. s. 36

EPOKSIN VAARAT:
Allergiaa jo kertaroiskeesta. s. 26

ILOISEN VERONMAKSAJAN VINKIT S. 39

Usea rakentaja on altistunut työmaalla koronalle. 
Turvallisuutta on parannettava. s. 28

Rakennusliiton jäsenlehti

TEEMA 
Työturvallisuus  

ja -terveys

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

→ Pääkirjoitus / Johanna Hellsten

”HARMITTAA, kun ulkomaalaisia tasoitemiehiä ja maa-
lareita kierrätetään eri työmailla. Näin ainakin omalla 
työmaalla on tapahtunut. Olisi hyvä, jos sama mies tai 
porukka hoitaisi alusta loppuun työmaan. En siis miten-
kään moiti itse työntekijää, vaan heidän työnjohtajiaan.”

NÄIN KOMMENTOI yksi liiton jäsen Rakentaja-leh-
den suuressa koronakyselyssä. Lukemattomissa 
vastauksissa toistettiin huolta kiertävästä ulko-
maalaisesta työvoimasta, jonka asuinolosuhteet, 
palkat, perehdytys ja kaikki mahdollinen on sinne 
päin. Heitä pidetään työmaiden pahimpina koro-
napeikkoina.

TOTTA ON, että joulun jälkeen kotimaissaan lomail-
leita ulkomaalaisia rakentajia ei koronatestattu, 
eikä kukaan usko omaehtoiseen karanteeniin. 
Koronan kolmas aalto lähti käyntiin, sillä moni 
rakentaja tuli maista, joissa koronatilanne oli pal-
jon Suomea huonompi. Työnantajat jäivät kiinni 
housut kintuissa, kun useilta työmailta löytyi 
kymmenien henkilöiden tartuntaketjuja. Alku-
vuodesta pääosa tartunnoista oli juuri ulkomaa-
laisilla työntekijöillä. Rajat ovat olleet kuitenkin 
ulkomaalaisilta rakentajilta kiinni jo tammikuun 
loppupuolelta asti.

”HUONO tai olematon sosiaaliturva edesauttaa karan-
teenirikkomuksiin, samoin huonot majoitusolot”, eräs 
toinen rakentaja kommentoi siirtotyöläisten suo-
malaisia rakentajia huonompaa koronatilannetta.

KORONAPANDEMIA on tuonut monessa maassa 
kaikkien silmien eteen siirtotyöläisten surkean 
aseman. Muun muassa Singaporessa, Qatarissa 
ja Saksassa lähti jo keväällä 2020 käyntiin isoja 

Ulkomaisesta työntekijästä ei välitetä  
– ja se näkyy pandemiassa

tartuntaryppäitä juuri siirtotyöläisten huonojen 
asuin- ja hygieniaolojen takia. Vaikka Suomessa 
tessissä on sovittu, minkälainen majoituksen pitää 
olla, harva ulkomaalainen työntekijä osaa vaatia 
oikeuksiaan. Vielä harvempi kuuluu Rakennusliit-
toon.

JÄSENTEN KOKEMUS oli myös se, että ulkomaalai-
set työntekijät viittaavat kintaalla koronaturvalli-
suudelle. Maskien käyttämättömyydestä mainit-
tiin useita kertoja. Osin kyse voi olla siitä, että 
rakentajat tulevat Suomeen kulttuureista, joissa 
on vielä hivenen kotimaan työmaita machompi 
meininki. Osin kyse saattaa olla siitä, että miksi 
välittää mistään, kun heistäkään ei välitetä. Miksi 
sitoutua sellaisen yhteiskunnan arvoihin, jossa 
vieraillaan surkealla palkalla muutaman kuukau-
den ajan?

JOS MUUALTA tulleet työntekijät jäävät vain omiin 
porukoihinsa, ei yhteishenkeä synny. Ja yhteis-
henkeä tarvittaisiin nyt enemmän kuin koskaan 
aikaisemmin.

TYÖNANTAJILTA kaivattaisiin myös skarppausta 
kaikilla rintamilla. Vaikka julkisuudessa onkin 
ollut uutisia isojen rakennusyritysten luovasta-
kin kamppailusta työmaiden tartuntoja vastaan, 
kyselymme tuloksista päätellen iso osa työmaista 
on hygienian ja muiden hyvien koronakäytäntöjen 
osalta retuperällä. Edelleen. Yli vuosi pandemian 
alun jälkeen. 

HALLITUKSEN kaavailemassa exit-suunnitelmassa 
työmatkaliikenne avattaisiin jo toukokuussa. Työ-
maat on saatava hallintaan ennen sitä. ¶
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→ Tässä numerossa

20

10

Tärinätauti vie työkyvyn,  
mutta työkyvyttömyyseläkettä  
voi olla vaikea saada.32 Tehtailla työturvallisuus 

on rakennusalan kärkeä.36

28

TA
IG

A
 R

A
P

IN
AT

EE
VA

 V
Ä

N
S

K
Ä

”Keittiötilat,  
vessa ja suihku 
vaativat oman 
minimitilansa,
vaikka käyttäjiä 
olisi vain yksi.”
– ASUNTOSUUNNITTELUN 

LEHTORI ANNE TERVO A
N
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VAKIOT

2  Pääkirjoitus
4  Ajankohtaista ja  
 puheenjohtajan palsta
9  Valtakunta
20  Henkilö
26  Rakentajan terveys
42  Laki ja oikeus
45  Vierailijakolumni
46  Kulttuuri
48  Kevyttä

KANNEN KUVA: TAIGA RAPINAT

Ammattikouluilla on 
takana raskas vuosi.

Rakennusliitto ja 
kuntavaalit: vastuullista 
rakentamista yhteisillä 
rahoilla.

Rakentajan verovinkit.

16

40

Rakentajan suuri koronakysely:  
10 prosenttia rakentajista altistunut 
koronalle, turvallisuus sakkaa edelleen.

TEEMA: TYÖTURVALLISUUS JA -TERVEYS
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TOIMIALAKOHTAISEN ohjeen ovat 
laatineet Työterveyslaitoksen 
asiantuntijat yhdessä Rakennus-

teollisuuden, Rakennusliiton, Ammat-
tiliitto Pron ja Raklin sekä Aluehal-
lintoviraston ja ympäristöministeriön 
kanssa.

– Työterveyslaitoksella on jo pit-
kään ollut yleiset ohjeet työpaikkojen 
koronariskien arviointiin. Nyt on 
ilmennyt tarve myös toimialakohtai-
sille, yksityiskohtaisemmille ohjeille, 
vanhempi tutkija Pia Perttula Työter-
veyslaitokselta sanoo.

Ohjeessa annetaan toimintaoh-
jeita riskien arvioinnin tueksi. Ohje 
keskittyy työntekijöiden altistumisen 
ehkäisyyn, ohjeistukseen mahdolli-
sessa altistumisessa tai tartunnassa 

sekä epäiltäessä ammattitautia. Ohje 
on tarkoitettu kaikille rakennusalan 
työpaikoille, joissa työntekijät saatta-
vat altistua koronavirukselle.

Päätoteuttajalla suuri 
vastuu
Rakennustyömaalla päätoteuttaja on 
velvollinen tekemään yleisen riskien 
arvioinnin, jonka perusteella tehtyjä 
toimenpiteitä kaikkien rakennustyö-
maalla työskentelevien on nouda-
tettava. Muut työnantajat arvioivat 
oman toimintansa riskit. Päätoteut-
taja voi riskien arvioinnin perusteella 
muun muassa järjestää koronates-
tauksen työmaalla työskenteleville ja 
edellyttää todistusta negatiivisesta 

Rakennustyömailla on 
koko pandemian ajan ol-
lut melko runsaasti koro-
natartuntoja. Yhtenäiset, 
toimialakohtaiset ohjeet 
ovat puuttuneet.

koronatuloksesta.
Rakennustyömaan päätoteuttaja 

vastaa myös koronavirusturvallisuu-
den viestinnästä. Jokainen työnantaja 
vastaa oman henkilöstönsä perehdyt-
tämisestä ja ohjeiden noudattamisesta.

Koronavirustartuntatilanteessa 
työpaikan riskinarviointi tulee päivit-
tää ja tarvittaessa tehostaa suojautu-
mistoimenpiteitä. Virallisen karan-
teenin aikana ei saa mennä työhön. 
Karanteeniin määrätty työntekijä on 
oikeutettu tartuntatautipäivärahaan. ¶

Ohje rakennustyömaan koronariskien 
arviointiin löytyy Työterveyslaitoksen 
nettisivulta osoitteesta: https://www.ttl.fi/
uusi-ohje-rakennustyomaille- 
koronariskin-arviointiin/
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Rakennustyömaat saivat omat ohjeet  
työmaiden koronariskien arviointiin

→ Ajankohtaista



Alasti uimassa
SIJOITTAJAGURU Warren Buffet on todennut tähän tyyliin: ”Kun 
vuorovesi laskee, silloin näkee, kuka on ollut alasti uimassa.”

Havainto sopii hyvin yritysmaailmaan. Hyvinä aikoina fir-
moilla näyttää menevän hyvin ja varmaan meneekin. Bisnes rullaa. 
Kova tohina peittää alleen mahdolliset ongelmat, jotka ovat voineet 
muhia pitkäänkin. Kun suhdanne heikkenee tai olosuhteet muu-
toin muuttuvat, nuo ongelmat paljastuvat. Kone ei olekaan kun-
nossa.

Korona on laskenut vedet monen uimarin ympäriltä.  Se on 
näyttänyt heikkouksia, jotka eivät normaalioloissa paljastu aina-
kaan kaikille. Näin on käynyt myös rakennusalalla.

Alalla on viime vuodet hoettu, että Itämeren alue on yhtei-
nen työssäkäyntialue, jossa työvoima liikkuu vapaasti ja tyydyttää 
joustavasti ja kestävästi yritystoiminnan tarpeita. ”Kaikki voitta-
vat.” Kun tämän työssäkäyntialueen luonnetta ei tunne, se näyttää 
melko ongelmattomalta. 

Viimeisen vuoden aikana on kuitenkin paljastunut muillekin 
kuin täkäläisille rakennustyöntekijöille se, että tuo uljas työssä-
käyntialue onkin harmaan työmarkkinan säälimätön tukkutori, 
josta halpatyövoiman tukkukauppiaat ammentavat köyhiä ihmisiä 
huonoihin työskentely- ja majoitusolosuhteisiin matalin työehdoin 
mielin määrin. 

On niin ikään paljastunut se, että olosuhteet useilla työmailla 
edistävät myös tartuntatautien leviämistä. Vasta kun kylmä vieras 
alkoi kolkutella yritysten ja työmaatoimistojen ovia, kiinnostuttiin 
tautiturvallisuudesta. Oli jätetty välittämättä siitä, että myös työ-
maiden on oltava kaikin puoli turvallisia.

Alasti ovat olleet uimassa myös liian monet työntekijät. On aja-
teltu, että luottamusmiestä ei tarvitse valita. Työsuojeluvaltuutettu-
kin saattaa puuttua. Nyt ehkä ymmärretään se, että työpaikkojen 
eteen tulevien käytännön pulmien korjaaminen hoituu parhaiten 
luottamushenkilön tuella ja häntä tukien. Asiat voidaan hoitaa 
ilman riitelyä ja vitutusta. Työntekijöiden kannat ja ideat pääsevät 
vaikuttamaan. Niin ei myöskään yritys kohtaa tympeitä yllätyksiä.

Alasti on ollut uimassa myös Rakennusliitto. Luottamusmies-
ten ja työsuojeluvaltuutettujen valinta on ollut laiskempaa kuin 
ennen.  Siksi liitto avittaa työntekijöitä ja yrityksiä luottamushen-
kilövalinnoissa entistä paremmalla palvelulla. Takaan, että tästä 
hyötyvät kaikki. ¶

Matti Harjuniemi

5

Matti Harjuniemi 
on rakennusliiton 
puheenjohtaja

→ Puheenjohtajalta

Työterveys
laitoksen  
hankkeessa  
selvitetään  
kvartsille  
altistumista

RAKENNUSLIITTO on mukana 
Työterveyslaitoksen hankkeessa, 
jossa selvitetään kvartsille altistu-
mista niissä korjausrakentamisen, 
uudisrakentamisen ja maaraken-
tamisen tehtävissä, jotka ovat 
pölynhallinnan kannalta haasta-
via rakennustyömailla.

Työnantajan tulee tehdä 
kirjallinen riskienarviointi, joka 
huomioi kvartsipölyn torjumi-
sen ja poistamisen työmaalla sen 
syntykohdassa. Työmaalla pitää 
tunnistaa kvartsipölyn vaarat. 
Työnantajan tulee riskienarvioin-
nin perusteella tehdä myös 
pölyntorjuntasuunnitelma. Suun-
nitelmaa pitää toteuttaa koko 
rakentamisen ajan ja suunnitel-
maa pitää myös tarvittaessa päi-
vittää. Suunnitelma on käyttöpa-
peri, joka on kaikkien luettavissa 
ja toteutettavissa.

Kvartsipölymittauksia on 
tehty harvakseltaan. On tärkeää 
saada rakentamisen eri pölyävistä 
työvaiheista uutta ajantasaista 
mittaustietoa, jotta tietäisimme 
tarkemmin, missä työlajeissa ja 
millä työmenetelmillä kvart-
sipölyn raja-arvot alittuvat tai 
ylittyvät. ¶

Selvityksen etenemistä voi seurata 
Työterveyslaitoksen nettisivuilla osoit-
teessa https://www.ttl.fi/tutkimus-
hanke/kvartsialtistuminen-ja-sen- 
hallinta-rakentamisessa-2021-2022/ 
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RAKENNUSLIITTOON perustettiin 
tänä keväänä ihan uusi järjestö-
päällikön tehtävä, jota hoita-

maan hyppäsi monille entuudestaan 
tuttu Tiina Nurmi-Kokko.

Nurmi-Kokko kertoo tärkeim-
mäksi tavoitteekseen jäsenten entistä 
paremman palvelemisen. Tätä 
toteutetaan muun muassa seisomalla 
luottamushenkilöiden tukena, jotta 
he voivat auttaa jäseniä työmailla. 
Järjestöpäällikkö kuuluu liiton johto-
ryhmään ja vastaa liiton järjestö- ja 
aluetoiminnasta. 

Nurmi-Kokko korostaakin, että 
on tärkeää tarjota kaikille jäsenille 
samanlaisia palveluita asuinpaikasta 
riippumatta.

– Meillä on hirveän paljon palve-
luita, joista ihmiset eivät välttämättä 
tiedä. Kuinka moni tietää, että on 
vapaa-ajan tapaturmavakuutus ja että 
urapalvelut auttavat, kun tulee ural-
laan tienristeykseen? Nurmi-Kokko 
kysyy.

Tiina Nurmi-Kokko on autta-
nut liiton jäseniä jo pitkään. Hän tuli 
taloon vuonna 1999 ja siirtyi vuonna 
2006 sosiaalisihteerin ja sosiaalipoliit-
tisen asiantuntijan tehtävään. Tällä 
hetkellä hän hoitaa vielä myös aiempia 
töitään samalla, kun uutta sosiaalipo-
liittista asiantuntijaa ollaan rekrytoi-
massa.

TEKSTI: SALLA VIRTANEN KUVA: JUKKA NISSINEN

Liiton jäsenet etusijalla
– Parasta liitossa työskentelyssä 

on meidän jäsenet. He ovat upeita 
ammattilaisia, huumorintajuisia ja 
reiluja, Nurmi-Kokko kehuu.

Uuden työnsä Nurmi-Kokko on 
aloittanut soittokierroksella: kysy-
mällä liiton työntekijöiltä, mitä heille 
kuuluu ja miten hän voisi järjestöpääl-
likkönä olla avuksi. Muutenkin hän 
aikoo hoitaa työtään yhdessä tehden ja 
keskustellen.

Jukka Asikainen jatkaa 
järjestöasiantuntijana
Liiton järjestötoiminnan resurssit 
lisääntyivät, sillä Jukka Asikainen 
jatkaa järjestöasiantuntijana. Asikai-
sen työpöydällä on jatkossakin muun 
muassa tapahtumia sekä jäsenetuyh-
teistyötä.

– Olen täysillä mukana vielä 
muutaman vuoden ajan, jos terveyttä 
piisaa, Asikainen naurahtaa.

Samalla Asikaisen kerryttämää 
hiljaista tietoa muun muassa järjestö-
asioista ja sääntöjen tulkinnasta pääs-
tään jakamaan Nurmi-Kokolle.

– Tiinan kanssa meillä on oikein 
hyvä yhteistyösuhde. Nyt teemme 
yhdessä kevään ylimääräistä liittoko-
kousta ja pohjustamme jo vuoden 2023 
varsinaista liittokokousta, Asikainen 
kertoo. ¶

VUONNA 2020 Tapatur-
mavakuutuskeskuksen 
suorittamassa valvon-

nassa tutkittiin 11 330 työnan-
tajaa, joista työtapaturma- ja 
ammattitautivakuutuksen 
ottamisen laiminlyöneitä 
löytyi 2 619. Rakennusalan 
osuus oli 11,3 prosenttia. Sen 
osuus kasvoi edellisen vuoden 
8,4 prosentista. Huonoimmin 
vakuutusasiansa olivat hoita-
neet kaupanalan yritykset sekä 
ammatillisen, tieteellisen ja 
teknisen toimialan työnantajat.

Sama ilmiö näkyy myös 
työsuojeluvalvonnan tilaaja-
vastuutarkastuksissa. Tapa-
turmavakuutusselvitykseen 
liittyviä puutteita on havaittu 
20 prosentissa tarkastetuista 
sopimuksista.

Työtapaturma- ja ammat-
titautivakuutus on osa Suomen 
lakisääteistä sosiaaliturvaa. 
Lakisääteisyys tarkoittaa sitä, 
että vakuuttamisesta, korvat-
tavista vahinkotapahtumista ja 
korvauksista on säädetty työta-
paturma- ja ammattitautilaissa.

Työtapaturma- ja ammatti-
tautivakuutus korvaa vahin-
kotapahtumina nimensä 
mukaisesti työtapaturmat ja 
ammattitaudit. Laki takaa 
vahingoittuneelle muun 
muassa korvaukset sairaanhoi-
dosta, ansionmenetyksestä ja 
pysyvästä haitasta. Se korvaa 
myös kuntoutuksen, joka 
mahdollistaa paluun työelä-
mään. Kuolemantapauksessa 
perhe-eläke tuo toimeentulon 
omaisille. ¶

Työntekijöiden 
vakuuttaminen 
retuperällä

Tapaturma- ja ammatti-
tautivakuuttaminen on 
jäänyt tekemättä usealta 
rakennusalan yritykseltä.

Tiina Nurmi-Kok-
ko odottaa uudes-
ta työstään eten-
kin uudenlaisen 
aktiiviporukan ko-
koamista ja alueel-
lisen toiminnan 
kehittämistä.

→ Ajankohtaista



ICU

Softshell-takki
•  100 % polyesteriä, 320 g/m²
•  irrotettavat hihat
•  EN ISO 20471 lk 3
•  väri: fl.keltainen/musta
•  koot: S-3XL

HH74272-369-S/3XL

139139,,--

Suojakypärät
Vertex Vent 
•  6-pisteinen hihnasto 
•  materiaali ABS
•  CE EN12492, EN397,  

ANSI Z89.1-2014 Tyyppi 1 
luokka C LT. EAC, UIAA

Valkoinen SHPZCA00

Keltainen SHPZCA01

Oranssi SHPZCA04

Sininen SHPZCA05

89899090
kplkpl

SH03608T-12T 449090

Nahkaiset  
työkäsineet
•  40 % nahka, 60 % polyesteri
•  kämmen ja etusormi nahkaa
•  EN 388, CE CAT 2
•  koot 8-12

Spider Roller XL+  
S3 HRO
•  alumiinivarvassuoja ja teräksinen 

naulaanastumissuoja
•  kuumankesto (pohja)
•  XL-lesti
•  koot: 39-50

Viper Roller+ S3
•  komposiittivarvassuoja ja  

teräksinen naulaanastumissuoja
•  Sievi DUAL Comfort -pohjallinen
•  koot: 35-47

SK52417-39/50 169169,,--

SK52125A-35/47159159,,--
Tarjoukset voimassa 31.5.2021 saakka. Hinnat sis. ALV 24 %. Pidätämme oikeuden hintamuutoksiin.

Katso lähin                   -kauppiaasi: ikh.fi

Verkko- 
kauppamme  
on aina auki!Aidosti asiantuntevaa  

palvelua!
Meillä hinnat  
sis. alv 24%

TurvajalkineetTurvajalkineet
•  Boa®-kiristysmekanismi
•  öljyn ja useiden kemikaalien  

kesto (pohja)
•  vettä hylkivä

ICU

Stretch-housut
•  neljään suuntaan joustava kangas
•  93 % polyamidi, 7 % elastaani,  

315 g/m²
•  Cordura® polvisuojustaskut,  

aukot sisäpuolella
•  lahkeet pidennettävissä 5 cm
•  EN ISO 20471 luokka 1
•  väri: fl.keltainen/t.harmaa
•  koot: C46-C60, D104-D108

HH77471-369-C46/C60-D104/D108

149149,,--



KUTSU 
RAKENNUSALAN TYÖTTÖMYYSKASSAN 
VARSINAISEEN KASSAN KOKOUKSEEN

Rakennusalan työttömyyskassan varsinainen 
kassan kokous pidetään
tiistaina 15. kesäkuuta 2021 klo 10.00 alkaen  
Rakennusliiton Uudenmaan aluetoimiston kokous-
tilassa Helsingissä, Siltasaarenkatu 4 (katutaso). 

Kokouksessa käsitellään Rakennusalan työttömyys-
kassan sääntöjen 12 §:ssä mainitut asiat. Lisäksi 
kokouksessa päätetään Rakennusalan työttömyys-
kassan ja Työttömyyskassa Finkan sulautumisesta 
Teollisuuden työttömyyskassaan ja siihen liittyvistä 
toimenpiteistä. 

Muita kuin edellä mainittuja asioita ei saa ottaa 
kokouksessa lopullisesti päätettäväksi.

Kokousasiakirjat ovat viikon ajan ennen kokousta 
jäsenten nähtävänä Rakennusalan työttömyys-
kassan keskustoimistossa, Siltasaarenkatu 4, 2. krs, 
Helsinki.

Kokousjärjestelyjä varten osallistumisesta pyyde-
tään ilmoittamaan 8.6.2021 mennessä sähköpostit-
se osoitteella eeva-liisa.puisto@rakennuskassa.fi.

Helsingissä 23. päivänä maaliskuuta 2021

RAKENNUSALAN TYÖTTÖMYYSKASSA
Hallitus

  

KALLELSE 
TILL ORDINARIE KASSAMÖTE FÖR 
BYGGBRANSCHENS ARBETSLÖSHETSKASSA

Byggbranschens arbetslöshetskassa håller ett  
ordinarie kassamöte
tisdagen den 15 juni 2021 från kl. 10.00  
i konferensrummet på Byggnadsförbundets  
regionbyrå i Nyland, på adressen Broholmsgatan 4, 
Helsingfors (gatunivån). 

På mötet behandlas de ärenden som nämns i 12 § 
i Byggbranschens arbetslöshetskassas stadgar. Vid 
mötet fattas dessutom beslut om fusionen av Byg-
gbranschens arbetslöshetskassa och Arbetslöshets-
kassan Finka med Industrins arbetslöshetskassa och 
de åtgärder som hänför sig till den. 

Andra än ovan nämnda ärenden får inte tas upp på 
mötet för slutgiltigt beslut.

Möteshandlingarna finns tillgängliga i en vecka före 
mötet för medlemmarna på Byggbranschens arbets-
löshetskassas centralbyrå, på Broholmsgatan 4, 
2:a vån., Helsingfors.

Med tanke på mötesarrangemangen ber vi deltagar-
na anmäla sig senast den 8 juni 2021 per e-post till 
eeva-liisa.puisto@rakennuskassa.fi.

Helsingfors den 23 mars 2021

BYGGBRANSCHENS ARBETSLÖSHETSKASSA
Styrelsen

Matti Harjuniemi   Kimmo Palonen   Hannu Yli-Hukkala
puheenjohtaja    I varapuheenjohtaja    II varapuheenjohtajan varajäsen 
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TEKSTI JA KUVAT: JUKKA NISSINEN, 

TAUSTAKARTTA: MAANMITTAUSLAITOKSEN VANHAT KARTAT -PALVELU 
→ Valtakunta

Lahden palvelupiste

RAKENNUSLIITON Lahden 
palvelupiste sijaitsee maantie-
teellisesti vedenjakajaseudulla. 

Samanlainen saumakohta on myös 
liiton organisaatiorakenteessa.

– Lahdesta palvellaan 3 toi-
minta-alueen mestoja. Esimerkiksi 
Hartola ja Sysmä kuuluvat poh-
joiseen toiminta-alueeseen. Lahti 
ympäristöineen kuuluu eteläiseen 
toiminta-alueeseen, aluetoimitsija 
Jari Lindqvist kertoo.

Lahden tuntumassa pohjois- 
ja länsipuolella aukeaa läntinen 
palvelualue. Lähikuntien työmaat 
ja jäsenpalvelu hoituvat Lahdesta 
käsin. Lindqvist on työskennellyt 
Lahden palvelupisteessä yksin 3 
vuotta.

Lahdessa ja sen ympäristössä on 
rakennettu kiivaasti viime vuosina 
ja isoja rakennushankkeita on käyn-
nistymässä lähitulevaisuudessa. Seu-
dulla on myös paljon rakennustuote-
teollisuutta, mikä tulee näkymään 
tuoreimman lahtelaisen työntekijän 
kalenterissa.

– Aloitin työt Rakennusliitossa 
8. maaliskuuta. Olen ollut koko 
työurani rakennustuoteteollisuu-
dessa. Edellinen työpaikkani oli 
Ruskon Betoni Etelä Oy:ssä, aluetoi-
mitsija Jani Heinonen kertoo.

– Ensimmäinen työviikko oli 
melkoista hässäkkää erityisesti tieto-
koneohjelmien kanssa.

Heinosen konttorityöaika 
jakaantuu Helsingin ja Lahden 
toimistojen kesken. Rakennustuo-
tepuolen osaaminen vie tarvittaessa 
miestä jatkossa ympäri Suomea. 

Sosiaalipoliittisen asiantuntijan 
avustaja Nelli Onikki on työs-
kennellyt Lahdessa reilun vuoden 
verran.

– Olen ollut Rakennusliitossa 
vähän yli 5 vuotta. Alkuun työs-
kentelin puolipäiväisenä opiskelun 
ohessa. Valmistuin yhteiskuntapo-
litiikan maisteriksi ja olen jatkanut 
töitä osa-aikaisena.

– Siirryin tänne marraskuussa 
2019 keskustoimistolta. Täällä on 
rauhallista ja koronasta huolimatta 
voi työskennellä täällä toimistolla.

Onikki auttaa liiton jäseniä 
muun muassa sosiaalivakuutuksen 
kiemuroihin, kuten tapaturmiin, 
sairaspäivärahoihin ja eläkepäätök-
siin liittyvissä asioissa.

– Jäsenet soittavat ja kysyvät 
neuvoja. Monesti se riittää, eikä 
isompia toimenpiteitä tarvita.

Viranomaisten ja vakuutuslai-
tosten päätökset eivät mene aivan 
nappiin, joten Onikki tekee paljon 
valituksia ja oikaisuvaatimuksia.

Lindqvistin mukaan Lahden 
seudulla työnantajien kanssa on 
helppo tulla toimeen. Riita-asiat 
selviävät yleensä ilman kommer-
venkkejä.

– Täällä on hyvin neuvotteluky-
kyistä porukkaa, Lindqvist toteaa.

Lindqvistillä on kertynyt vertai-
luaineistoa reilun 10 vuoden verran 
Helsingin toimistolta. Pääkaupun-
kiseudulla työnantajat halusivat 
monesti riidellä tuomioistuimessa 
asti. Lahden seutukunnan alueella 
myös työntekijät ovat avoimempia 
yhteistyölle.

– Meillä on täällä hyvä puhumi-
sen kulttuuri. Täällä ei ole kuppi-
kuntia, vaan koko porukka mahtuu 
samaan pöytään. Aliurakoitsijat ja 
vuokratyövoima mahtuu samaan 
sosiaalitilaan vakinaisten työnteki-
jöiden kanssa. Saamme hyvin näky-
vyyttä meidän luottamushenkilöi-

Valtakunta-juttusarjassa 
Rakentaja matkaa läpi 
Suomen vieraillen liiton 
aluetoimistoissa.

Jari Lindqvist

Jani Heinonen

Nelli Onikki

den ja yhteysmiesten kautta.
Lindqvistin mukaan hyvä luot-

tamushenkilöverkosto helpottaa 
työmaiden hankaliin asioihin puut-
tumista ajoissa.

– Sellaisen työmaakäynnin 
yhteydessä Rakennusliitolle tulee 
aina uusia jäseniä. ¶

KUTSU 
RAKENNUSALAN TYÖTTÖMYYSKASSAN 
VARSINAISEEN KASSAN KOKOUKSEEN

Rakennusalan työttömyyskassan varsinainen 
kassan kokous pidetään
tiistaina 15. kesäkuuta 2021 klo 10.00 alkaen  
Rakennusliiton Uudenmaan aluetoimiston kokous-
tilassa Helsingissä, Siltasaarenkatu 4 (katutaso). 

Kokouksessa käsitellään Rakennusalan työttömyys-
kassan sääntöjen 12 §:ssä mainitut asiat. Lisäksi 
kokouksessa päätetään Rakennusalan työttömyys-
kassan ja Työttömyyskassa Finkan sulautumisesta 
Teollisuuden työttömyyskassaan ja siihen liittyvistä 
toimenpiteistä. 

Muita kuin edellä mainittuja asioita ei saa ottaa 
kokouksessa lopullisesti päätettäväksi.

Kokousasiakirjat ovat viikon ajan ennen kokousta 
jäsenten nähtävänä Rakennusalan työttömyys-
kassan keskustoimistossa, Siltasaarenkatu 4, 2. krs, 
Helsinki.

Kokousjärjestelyjä varten osallistumisesta pyyde-
tään ilmoittamaan 8.6.2021 mennessä sähköpostit-
se osoitteella eeva-liisa.puisto@rakennuskassa.fi.

Helsingissä 23. päivänä maaliskuuta 2021

RAKENNUSALAN TYÖTTÖMYYSKASSA
Hallitus

  

KALLELSE 
TILL ORDINARIE KASSAMÖTE FÖR 
BYGGBRANSCHENS ARBETSLÖSHETSKASSA

Byggbranschens arbetslöshetskassa håller ett  
ordinarie kassamöte
tisdagen den 15 juni 2021 från kl. 10.00  
i konferensrummet på Byggnadsförbundets  
regionbyrå i Nyland, på adressen Broholmsgatan 4, 
Helsingfors (gatunivån). 

På mötet behandlas de ärenden som nämns i 12 § 
i Byggbranschens arbetslöshetskassas stadgar. Vid 
mötet fattas dessutom beslut om fusionen av Byg-
gbranschens arbetslöshetskassa och Arbetslöshets-
kassan Finka med Industrins arbetslöshetskassa och 
de åtgärder som hänför sig till den. 

Andra än ovan nämnda ärenden får inte tas upp på 
mötet för slutgiltigt beslut.

Möteshandlingarna finns tillgängliga i en vecka före 
mötet för medlemmarna på Byggbranschens arbets-
löshetskassas centralbyrå, på Broholmsgatan 4, 
2:a vån., Helsingfors.

Med tanke på mötesarrangemangen ber vi deltagar-
na anmäla sig senast den 8 juni 2021 per e-post till 
eeva-liisa.puisto@rakennuskassa.fi.

Helsingfors den 23 mars 2021

BYGGBRANSCHENS ARBETSLÖSHETSKASSA
Styrelsen

Matti Harjuniemi   Kimmo Palonen   Hannu Yli-Hukkala
puheenjohtaja    I varapuheenjohtaja    II varapuheenjohtajan varajäsen 
ordförande    I vice ordförande   II vice ordförandes suppleant
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10

AMMATILLISEN 
KOULUTUKSEN

koronavuosi
Naulaamista ei voi opetella etänä, mutta ammattiin 

opiskelijat ovat myös sopeutuneet.
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OWAL GROUP OY 
selvitti opetus- ja 
kulttuuriministe-
riön toimeksiannos-
ta koronavirusepi-
demian vaikutuksia 

lukiokoulutukseen ja ammatilliseen 
koulutukseen.

Ammatillisessa koulutuksessa eri-
tyisesti keväällä tietopuolinen opetus 
siirrettiin verkkoon. Harjoitteluja kes-
keytyi ja näyttöjä siirrettiin kokonaan 
tai järjestettiin osin oppilaitosnäyttöi-
nä. Oppilaita katosi etäopetuksesta.

Useat ammatillisen koulutuksen 
järjestäjät ovat kuitenkin etäopetus-
aikana mahdollistaneet tarvittaessa 
lähiopetuksen pienryhmissä. Lisäksi 
oppilaita on tavattu kahden kesken, 
jotta henkilökohtaisen osaamisen 
kehittämissuunnitelmia on voitu 
muuttaa.

Rakentaja-lehti haastatteli 3 kou-
lutuksen järjestäjää tarkemmin siitä, 
miten vuosi on kulunut. 

Näyttöjä rästissä, 
keskeytyksiä normaali 
määrä
Toimialarehtori Kari Mäenpää Es-
poon ammattioppilaitos Omniasta 
toteaa, että siellä on pystytty epide-
miatilanteesta huolimatta toimimaan 
melko hyvin. Mäenpään alle kuuluu 
muun muassa rakennusala.

– Opetusta on järjestetty sen 
verran, mitä määräykset ovat anta-
neet myöten. Henkilöstö, opiskelijat 
ja muut toimijat ovat sopeutuneet, 
Mäenpää toteaa.

Lähiopetusta pystyttiin pääkau-
punkiseudulla antamaan elo–marras-
kuussa melko normaalisti. Marras-
kuusta 2020 eteenpäin toinen aste on 
ollut pitkälti etäopetuksessa.

– Joulukuun alusta vain aivan 
välttämätön opetus on voitu antaa 
lähiopetuksena. Lähinnä on ollut kyse 
yksittäisistä opiskelijoista, jotka ovat 
tarvinneet henkilökohtaisen osaami-
sen kehittämissuunnitelmien (HOKS) 
kanssa erityistä tukea.

henkilökunnalla on ollut syvä huoli 
opiskelijoiden pärjäämisestä työelä-
mässä. Kuinka opiskelijat saavat tar-
vittavaa osaamista etäopetuksessa?

– Meillä on suuri huoli siitä, miten 
tämä koronakriisisukupolvi pääsee 
työelämään kiinni. Olemme yrittä-
neet kuitenkin mukautua tilantee-
seen, mutta erityisesti kevät 2020 avasi 
silmämme sille, että digitaalista ope-
tusmateriaalia on liian vähän. Puuttui 
myös ohjelmistoja. Kaikilla opiskeli-
joilla ei ollut kotona tietokonetta, jolla 
olisi voinut osallistua etäopetukseen, 
koulutuspäällikkö Pertti Turunen 
sanoo. →

Ammatillisen 
koulutuksen järjestäjät:

68 %
Kertoi, että koronavirusepidemia 

on vaikuttanut koulutukseen 
hakuihin ja opiskelijavalintoihin. 

95 %
Sanoo, että 

henkilökohtaisia osaamisen 
kehittämissuunnitelmia on 

muutettu koronakriisin takia.

82 %
Arvioi, että osan opiskelijoiden 

opintosuoritukset ovat 
vähentyneet ainakin jossain 

määrin.

67 %
Arvioi, että poikkeusjärjestelyt 

ovat vaikuttaneet opiskelijoiden 
keskeyttämisiin ainakin vähän.

Näyttöjen osalta tilanne on ollut 
heikko. Yksittäiset opiskelijat ovat pys-
tyneet tekemään näyttöjä, mutta niitä 
on jäänyt iso määrä rästiin.

– Muista pk-seudun ammattioppi-
laitoksista poiketen meillä on kuiten-
kin Espoossa omia työmaita. Se on 
työelämän kaltainen ympäristö, jossa 
rakennusalan opiskelijat ovat voineet 
antaa näyttöjä kohtuullisesti, Mäen-
pää kertoo.

Koulun omat työmaat ovat myös 
opiskelijoiden turvallisuuden kannalta 
hyviä kohteita.

– Rakennustyömaiden problema-
tiikka pandemian aikana on heijastu-
nut meille päin huoltajien huolestu-
neina yhteydenottoina.

Työharjoittelut ovat toteutuneet 
vaihtelevasti, noin 30–50-prosenttisesti.

– Päättövuoden opiskelijat ovat 
päässeet harjoitteluihin, muut eivät 
niin hyvin.

Koronapandemia ei näyttäisi 
vaikuttaneen Omnian rakennusalan 
paikkojen hakijamääriin.

– Yhteishaussa ensisijaisia hakijoi-
ta on enemmän kuin vapaita paikkoja. 
Kyllä rakennusalaa edelleen ajatellaan 
alana, jossa työllisyys on aika taattua. 
Rakentaminen jatkuu Suomessa tule-
vaisuudessakin.

Opintonsa keskeyttäneistä on 
uutisoitu isosti. Omniassa tilanne on 
ollut normaali.

– Vuoden 2020 aikana keskeyt-
ti opintonsa harvempi kuin vuonna 
2019. Se yllätti itsenikin. Rakennus-
alalla vaikutus oli vielä suurempi kuin 
muilla aloilla.

Mäenpää kuitenkin sanoo ym-
märtävänsä hyvin, että kaikille opiske-
lijoille viimeinen vuosi ei todellakaan 
ollut hyvä.

– Osalle oppilaista ajat ovat olleet 
todella vaikeat. Kokonaisuutena sekä 
henkilökunta että opiskelijat ovat mu-
kautuneet ajan vaateisiin hyvin.

Syvä huoli 
oppilaiden pärjäämisestä
Rovaniemen koulutusyhtymä REDUn 
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Turunen muistuttaa, että raken-
taminen on käsillä tekemistä, eikä 
naulan hakkaamista, ruuvaamista tai 
sahaamista voi opettaa Teamsilla. 

Keväällä 2020 Rovaniemelläkin 
oltiin etäopetuksessa. Kesällä koro-
natilanne rauhoittui ja syyskuussa 
pystyttiin aloittamaan uusien opiskeli-
joiden kanssa lähiopetuksessa. 

– Ehdimme käydä perusasiat läpi 
ja opetus vietiinkin nopeasti työsalei-
hin. Loka-marraskuun aikana oltiin 
taas etänä, kuten nyt keväällä viikot 
10–12 hallituksen linjauksen mukai-
sesti. 

Opiskelijaryhmät pyritään pitä-
mään erillään toisistaan ja eri aikaan 
opetuksessa, jotta mahdollisimman 
pieni joukko altistuisi kerralla. 

– Opiskelijat ovat nyt pitkälti 
työmailla. Siellä tilanne ei näyttäydy 
niin pahana; he työskentelevät paljolti 
ulkona, Turunen kertoo. 

Ero ruuhka-Suomen ja Lapin 
epidemiatilanteessa näkyy siinä, että 
pohjoisessa opiskelijat ovat päässeet 
harjoittelupaikoille ja näytöt on pys-
tytty Turusen mukaan toteuttamaan 
yli 90-prosenttisesti työmaaympäris-
töissä, joitakin poikkeuksia lukuun 
ottamatta. 

– Jos koronatilanne pahenee, eikä 
näyttöjä voida toteuttaa työmailla, 
järjestämme ne koululla. Poikkeusolo-
jen lainsäädäntö antaa tähän mahdol-
lisuuden. 

Rovaniemellä koronakriisi on 
saanut aikaan jonkin verran enemmän 
opintojen keskeytyksiä kuin edellisinä 

vuosina, mutta mistään suuresta muu-
toksesta ei ole kyse. 

– Etätyöjaksolla ei saada opiske-
lijaa enää kiinni ja teoriaopetus on 
jäänyt siltä osin suorittamatta. Raken-
nusalalle eivät ehkä tule opiskelemaan 
ne innokkaimmat etäopiskelijat, vaan 
he haluavat oppia käsin tekemällä, 
Turunen arvelee. 

Rakennusalan hakijamäärät pysyi-
vät lähes samana tänä keväänä edellis-
vuoteen verrattuna. Poikkeuksen muo-
dostaa Kemijärven toimintayksikkö, 
jonne hakijoita oli hieman enemmän. 

– Siellä saattaa vaikuttaa koulun 
oma pientalotyömaa, jolle opiskeli-
jat pääsevät oikeaan työympäristöön 
työskentelemään. 

Turusen mukaan yksi koronavuo-
den oppeja onkin ollut se, että myös 
Rovaniemelle puuhataan ensi syksyksi 
koulun omaa omakotitalotyömaata. 

– Oppimisympäristö vastaisi sil-
loin oikeaa työelämää ja sinne pääsisi 
harjoittelemaan, jos koronatilanteessa 
tapahtuisi pahoja muutoksia ja muille 
työmaille ei pääsisi. 

Muita koronavuoden oppeja on 
ollut etäopetuksen kehittyminen ja 
uudet digitaaliset ratkaisut. 

– Olemme kehittelemässä virtuaa-
lilasien kautta tapahtuvaa oppimisym-
päristöä talonrakentamiseen. Joillakin 
opiskelijoille on haasteita kaksiulottei-
sen ympäristön kanssa ja 3D:llä pääs-
täisiin sukeltamaan muun muassa ra-
kenteiden sisään ja siinä näkisi, miten 
esimerkiksi putki- ja sähköasennukset 
oikeasti menevät rakennuksissa.

Työssäoppijat pääsivät 
vähemmällä
Jyväskylän Gradia-ammattioppilaitok-
sen koulutuspäällikkö Petri Hagman 
toteaa, että etäopetukseen siirtymi-
nen 2020 maaliskuussa oli hankala 
rasti.

– Se oli sitä kaikille käsityöaloille. 
Onneksi osa opiskelijoista oli jo yrityk-
sissä työssä oppimassa. Heille tilanne 
ei ollut niin ongelmallinen. 1. vuoden 
opiskelijat sen sijaan saavat käytännön 
opetusta koulun hallissa. Se opetus 
loppui kokonaan.

Jyväskylässä on onneksi pystytty 
järjestämään myös lähiopetusta ku-
luneen vuoden aikana pienryhmissä. 
Normaaliin ei ole kuitenkaan päästy.

– Etäopetuksessa syntyi yhteisissä 
aineissa oppimisvajetta. Kevään tulok-
set olivat todella heikkoja, hyväksyt-
tyjä tuli todella vähän. Tilannetta on 
saatu syksyn ja tämän kevään aikana 
onneksi korjattua. Saimme myös 
avuksi lisärahoitusta yhden opettajan 
palkkaamiseen.

Ne opiskelijat, jotka ovat olleet 
työssäoppimisjaksoilla, ovat päässeet 
suorittamaan näyttöjä melko hyvin. 
Myös koululla on voitu järjestää 10–20 
näyttöä, kun opiskelijan valmistumi-
nen on ollut siitä kiinni, eikä työmaata 
ole löytynyt. 

Hakijamäärät ovat vastanneet 
edelleen hyvin 25:ttä maanrakennus-
alan paikkaa ja 75:ttä rakennusalan 
paikkaa.

– Meidän ei tarvitse haalia opis-
kelijoita. Saamme suoraan paikat 
täyteen.

Myös harjoittelupaikkoja on ollut 
tarjolla varsin hyvin. Hagmanin mu-
kaan tilanne ei aivan vastaa normaa-
lia, mutta on lähellä sitä.

Myös Hagmanin mukaan kulunut 
vuosi on opettanut koulutuksenjär-
jestäjille paljon digitalisaatiosta ja sitä 
voidaan hyödyntää myös pandemian 
jälkeen.

– Ammattikoulujen rahoitukses-
ta on leikattu paljon. Tiettyjä asioita 
voidaan toteuttaa verkkoavusteisesti 
ehkä kustannustehokkaammin.  
Pääpaino pysyy tietenkin silti teke-
misessä. ¶



KEHITÄ 
OSAAMISTASI

OPPISOPIMUKSELLA
TYÖN OHESSA!

Lue lisää oppisopimuksesta:
www.tts.fi/raksalle

Lisätietoja koulutuksiin hakeutumisesta: 
Mia Tokkari, mia.tokkari@tts.fi, 044 7143 722 

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

Yhteistyössä Rakennusliiton  
urapalveluiden kanssa

Oppisopimuksella voit kouluttautua kaikkiin  
TTS:n järjestämiin koulutuksiin, esim:

• Talonrakentaja, rakennusalan perustutkinto
• Toimitilahuoltaja, puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinto
• Kiinteistönhoitaja, puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinto
• Maarakennuskoneenkuljettaja, rakennusalan perustutkinto
• Rakennusalan työmaajohdon erikoisammattitutkinto,  

rakennustyömaan työnjohdon osaamisala (REAT)
• Maalari, pintakäsittelyalan perustutkinto 

Oppisopimus on hyvä  
vaihtoehto kun 

• sinulta puuttuu tutkinto tai  
se on jäänyt kesken

• työtehtävät muuttuvat ja haluat  
päivittää osaamistasi 

• haluat edetä uusiin tehtäviin 
 

Sinulla tulee olla työpaikka, sillä iso osa koulutuksesta 
tapahtuu työpaikalla. Koulutus on maksutonta

Rakentaja 03-2021, 215x290.indd   1 1.4.2021   13.33.23
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 – JOS MINUSTA RIIPPUU, olen töissä Skanskalla 
siihen saakka kun henki pihisee, työmaan 
ympäristövastaava Eetu Virtanen kommentoi 

ruokatauollaan Kalasatamassa.
Virtanen pääsi 5 muun hakijan kanssa Skans-

kan, Rakennusliiton ja Baronan yhdessä ideoimaan 
työssäoppimisohjelmaan syksyllä vuonna 2019. 
Työssäoppimisohjelma kohdennettiin nuorille, 

Kisällistä tulee vielä mestari
Eetu Virtanen osallistui 1,5 vuotta sitten Skanskan mestari–kisälli-

ohjelmaan ja jäi sille tielle.

TEKSTI JA KUVA: JOHANNA HELLSTEN

Mestari–kisälli-työssä oppimis-
ohjelma jatkuu
Vuonna 2019 lanseeratun Mestari–kisälli-työssäop-
pimisohjelman seuraava haku nuorille käynnistyy ke-
väällä 2021. Tänä vuonna mukana ovat Skanskan 
lisäksi YIT ja Peab. Rakennusyritysten lisäksi projek-
tissa ovat mukana Rakennusliitto ja Barona.

Nyt ohjelman toisella kierroksella yritykset tarjoa-
vat taas 6 kuukauden määräaikaisen työsopimuksen, 
jonka aikana nuoret tutustuvat työmaaharjoittelussa 
rakentamisen tehtäviin pääkaupunkiseudun työmailla 
kokeneiden ammattilaisten ohjauksessa.

jotka oppivat paremmin tekemällä kuin koulun 
penkillä istuen. Skanska tarjosi 6 kuukauden pal-
kallisen työmaaharjoittelun kuudelle rakentami-
sesta kiinnostuneelle nuorelle.

Huhtikuussa 2020 Virtasen kanssa solmittiin 
työsopimus.

– Ensimmäisen puolen vuoden ajan oli niin 
paljon uutta opittavaa, että aika meni todella no-
peasti. Tuli heti sellainen fiilis, että kuulun tähän 
firmaan ja se vahvistui, kun sain vakisopimuksen, 
Virtanen kertoo.

– Työkaverit alkoivat nopeasti tuntua omilta, 
hän jatkaa.

Lisää vastuuta
Virtasen mestarina toimi puolen vuoden ajan 
kokenut ympäristövastaava Jarmo Heino. Työs-
säoppimisjakson jälkeen Virtanen siirtyi kadun 
toiselle puolelle, joka on osa samaa työmaata. Siellä 
hommien päälle katsoo vastaava mestari Tapio 
Tapaninen.

Virtasesta tehtiin työmaan toinen ympäristö- 
ja logistiikkavastaava.

→ Ammattikoulutus



– Aluksi oli pää pyörällä, oli paljon vastuuta ja 
piti päästä selville, miten kaikki työmaalla pyörii. 
Vastaanotan kuljetuksia aina pienestä paketista 
monen tonnin kuormiin, huolehdin siitä, että 
kulkureitit pysyvät esteettöminä ja että työsken-
tely-ympäristö on siisti ja turvallinen. Työmaan 
jätehuolto on osa työtäni, ja infoan Jarmo Heinolle 
ajankohtaisesta jätetilanteesta kuten esimerkiksi 
siitä, mitkä lavat pitää kuljettaa pois. Joskus tulee 
muutakin kysyttävää Jarmolta, esimerkiksi kierrä-
tyksestä, Virtanen luettelee.

Eikä siinä vielä kaikki. Virtanen tekee myös 
sekalaisia rakennustöitä.

– Sellaista pienimuotoista kirvesmiehen työtä. 
Rakennan apuna ramppeja, kaiteita ja niin edel-
leen. Minulla on myös työmaan yleisavaimet, eli 
availen ovia ja katson, että paikat ovat kiinni, kun 
väki lähtee töistä.

Virtanen sanoo pitävänsä työstään muun 
muassa siksi, että häneen luotetaan Skanskalla.

– Arvostan vastuun antamista ja luottamusta. 
En olisi osannut pari vuotta sitten kuvitellakaan, 
minkälaista tämä voi olla.

Epidemia sotkee opintoja
Virtanen opiskelee oppisopimuksella talonraken-
nusalan perustutkintoa. Työtä aidossa ympäristös-
sä riittää, mutta ongelmana ovat pandemiavuoden 
ajan olleet näyttöjen suorittaminen ja huonosti 
organisoitu etäopetus.

– Syksyllä kun opinnot alkoivat, ne olivat 
kokonaan etänä. Minulla ei ole tällä hetkellä 
tietokonetta. En ole opettajan ainoa oppisopimus-
oppilas, mutta jotain apua kyllä tarvitsisin. En ole 
tavannut häntä kertaakaan. Kun minulla piti olla 
näyttö, minulle annettiin väärän opettajan puhe-
linnumero.

Virtanen on itse dokumentoinut syksystä asti 
erilaisia työvaiheitaan valokuvin ja materiaaliluet-
teloin. Hän toivoo, että niitä voitaisiin käyttää 
osana näyttöjä.

– Se etäopetus kuulostaa niin simppeliltä, 
mutta kyllä minun pitäisi tavata opettajia edes 
kerran. Silloin voitaisiin katsoa yhdessä opintoja ja 
etenemistä. Ja kun kerran on tavattu, voisin lähet-
tää tekemistäni asioista kuvia ja dokumentteja ja 
he oikeasti tietäisivät, että olen tehnyt ne itse.

Tällä hetkellä Virtanen kuitenkin keskittyy 
hoitamaan työnsä hyvin. Hän toivoo, että kevääl-
lä tilanne olisi sen verran erilainen, että opintoja 
pystyisi edistämään paremmin.

– Haluaisin erikoistua kirvesmiehen hommiin 
ja päästä sitten ajan myötä Skanskan Oppiva-oh-
jelman kautta lukemaan vaikka mestariksi asti. 
Mutta ensin opettelen työmaalla. ¶

RAKENNUSLIITON VAKUUTUSKASSA 
TURVAA RAKENTAJIEN TERVEYTTÄ 
Terveydentilan seuranta on tärkeää, jotta voidaan 
puuttua ajoissa mm. korkeaan verenpaineeseen, 
kohonneeseen diabetesriskiin tai piileviin hammas
sairauksiin. Terveystarkastuksien avulla osataan 
hakeutua ajoissa jatkotutkimuksiin ja hoitoon. 
Kassan jäsenyys on vapaaehtoinen, ja jäseneksi voivat 
liittyä liiton A- ja LO -jäsenet. Vuosimaksu on 150 e. 

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

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

ja suu hygienistin palveluja 300 eurolla
• kuolemantapauksessa edunsaajalle 500 euron

hautausavustus
Edut vain kassan jäsenille 

Lisää tietoa rakennusliitto.fi/vakuutuskassa

Rakennusliitto 
BYGGNADSFÖRBUNDET 
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TEKSTI JA KUVAT: MAIJU SALMINEN

→ Kuntavaalit 2021

Rakennusliiton kuntavaalikampanja on avattu:

Vastuullista rakentamista  
yhteisellä rahalla

Työehtosopimuksen rikkominen, työturvallisuudessa puutteita, 
syrjivä ja huono työilmapiiri. Rakentamisen laatu on vielä kaiken lisäksi 

heikkoa. Voiko kyseessä olla kunnan työmaa? Valitettavasti voi.



KUNNAT RAKENTUVAT alati kiihtyvällä tahdil
la. Suomen kunnat ja kuntayhtymät käyttä
vät vuosittain miljardeja euroja uudisraken

tamiseen ja korjaamiseen. Rahat rakentamiseen 
tulevat yhteisistä verovaroista. 

Yhteisellä rahalla rakentaminen ei aina kui
tenkaan tarkoita sitä, että rakentaminen olisi 
vastuullista. Tämä on varmaan monille rakentajil
le selkeä asia, mutta kuntapäättäjille se saattaa olla 
yllätys. Monilla heistä lienee oletus, että yhteisen 
rahan urakat ovat synonyymi sille, että rakentami
nen toteutetaan niin, että sen lähempi tarkastelu 
kestää päivänvaloa.  

Kunnalla päätösvalta  
ja siksi myös vastuu
Kun julkisella rahalla rakennetaan, on minimivaa
timus vaatia kunnalta vastuuta ja laatua. Koska 
näin ei kuitenkaan aina ole, miten lähteä vai
kuttamaan? Selvä vaikuttamiskanava on tietysti 
kuntavaalit, jotka järjestetään kesäkuussa. Kuntien 
valtuustoissa päätetään, mihin kunnan rahat me
nevät ja miten niitä käytetään. On siis luonnollista 
aloittaa vaikuttaminen sieltä. 

Kunta tekee lopulliset päätöksensä siitä, millä 
ehdoin kilpailutetaan, ja kuka lähtee toteuttamaan 
rakennusurakkaa. Kunnanvaltuutetuilla on mah
dollisuus säätää siitä, mitä raameja ja säädöksiä 
julkiseen rakentamiseen asetetaan. Kunnanvaltuu
tettu päättää, rakennetaanko oma kunta niin, että 
se kestää kriittisemmänkin tarkastelun. Kun julki
nen rakennushanke kilpailutetaan, on jo kilpailu
tusehtoihin sisällytettävä olennaiset vaatimukset 
vastuullisuudesta.

Rakennusliitto vaatii, että yhteisillä verova
roilla rahoitetut rakennushankkeet hoidetaan 
vastuullisesti, työmailla noudatetaan työehtosopi
muksia ja lakeja, työmaat ovat turvallisia ja loppu
tuloksena on laadukkaita, turvallisia ja taloudelli
sia rakennuksia ja rakenteita.

Mikä kampanja ja miksi?
Näistä ajatuksista rakennettiin Rakennusliiton 
kuntavaalikampanja. Kuntavaalikampanjan nimi 
symboloi sitä, mitä kuntien pitäisi toteuttaa jul
kisen rahan rakennushankkeissaan – vastuullista 
rakentamista.

Ensisijaisesti kampanja on suunnattu kunta
vaaliehdokkaille, tuleville kunnanvaltuutetuille. 
Tarkoituksena on saada mahdollisimman moni 
potentiaalinen tuleva kunnanvaltuutettu sitoutu
maan vastuullisen rakentamisen edistämiseen →  
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Sosiaalista vastuuta julkisessa rakentamisessa

Työehtosopimuksia, työlainsäädäntöä ja työ-
turvallisuusmääräyksiä on noudatettava kun-
tien ja kaupunkien työmailla. Jokaisella on 

oikeus tasa-arvoiseen, turvalliseen ja oikeudenmu-
kaiseen työpaikkaan. Rakennuttajan ja pääurakoit-
sijan on kannettava vastuunsa työmaan turvalli-
suudesta.

Kuntien ja kaupunkien rakennushankkeissa 
on työllistettävä talousalueen vaikeasti työl-
listyviä rakentamisen ammattilaisia, mm. vas-

tavalmistuneita ja ikääntyneitä rakentajia.

Työehtojen noudattamisen valvonta on mah-
dollistettava rajaamalla alihankintaketjutus 
kilpailutuksen yhteydessä yhteen portaa-

seen. Pitkä alihankintaketju mahdollistaa palkka-
dumppauksen ja työntekijöiden hyväksikäytön ja 
syrjii rehellisiä kotimaisia yrityksiä.

Terveellistä ja ekologista julkista 
rakentamista

Julkisten rakennusten energiatehokkuut-
ta ja taloudellisuutta on edistettävä ra-
kentamisessa, sekä uudishankkeissa 

että korjausrakentamisessa.

Verovaroilla toteutettavan rakenta-
misen tulee tuottaa turvallisia ja ter-
veellisiä julkisia rakennuksia. Vanhojen 

virheiden korjaamista on jatkettava mm. ho-
mekorjausten muodossa.

Laadukkaan ja vastuullisen rakentami-
sen tulevaisuus on varmistettava ta-
sokkaalla ja riittävällä rakentamisen 

alan koulutuksella, joka varmistaa alan osaa-
jien riittävyyden työmarkkinoilla.

kunnassaan. Ja tätä kautta vaikuttaa siihen, että 
kunnat rakennetaan tulevaisuudessa vastuullisesti.

Vaikuttamisen suuret linjat päätetään valtuus
toissa, mutta se ei tietenkään ole ainoa vaikut
tamisen kanava. Meille kaikille yhteinen, tärkeä 

Tullessaan valituksi kotikuntansa hallintoon sitoutunut ehdokas lupaa edistää:

1 1

2 2

3 3

tehtävä on viedä tietoa myös lähipiiriimme. Tie
toisuutta voi kasvattaa puhumalla vastuullisuuden 
tärkeydestä esimerkiksi tutuille, naapureille tai 
työkavereille. Myös sosiaalisessa mediassa asias
ta keskustelu, kirjoittelu tai vaikka kampanjan 
postauksen jakaminen, edesauttaa oikean tiedon 
leviämistä. Vaikuttamisen kenttä on laajempi ja 
moninaisempi kuin pelkkä kuntahallinnon päätös
asia.

Vastuullista rakentamista on Rakennusliiton 
puolueeton kuntavaalikampanja. Voit tutustua 
kampanjaan ja seurata sen etenemistä kampanjasi
vuilla osoitteessa vastuullistarakentamista.fi. Jos 
olet ehdolla, muistathan myös sitoutua kampanjan 
tavoitteisiin. Sitoumuksen voit jättää kampanjasi
vuilta löytyvältä lomakkeelta. Muista myös seurata 
kampanjaa sen Facebookissa ja Twitterissä, ja jakaa 
kampanjan sanomaa eteenpäin! ¶

Vastuullista rakentamista 

@rakennusvastuu



VIRTAA 
TYÖHÖN!
Snickers 6243 

housujen ostajalle 
Power Bank 

kaupan päälle!

Huippuluokan 
työvaatteet 
paljon vaativalle 
ammatti- 
rakentajalle.
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TEKSTI: JUKKA NISSINEN KUVA: ANTTI KIRVES

Anne Tervo kaipaa tii-
viimpää tutkijayh-
teisöä asumiseen 
liittyvään arkkiteh-
tuuritutkimukseen.

Anne Tervo
• Aalto-yliopiston 

asuntosuunnittelun lehtori, 
koulutukseltaan arkkitehti 
ja tekniikan tohtori.

• Väitöskirja arkkitehtuuri-, 
maisema- ja 
kaupunkitutkimuksen 
alalta tarkastettiin 19. 
maaliskuuta. Väitöskirjan 
otsikko: Domestic Space 
for Solo Living. Changing 
patterns in the Helsinki 
Metropolitan Area, Finland.
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→ Henkilö

Keittiössä  
on kivaa yksinkin

Yksinasujien osuus kotitalouksista on jo lähes 45 prosenttia.  
Ryhmä on väliinputoaja niin asuntopolitiikassa kuin tutkimuksessakin.

A
ALTO-YLIOPISTON asun
tosuunnittelun lehtori Anne 
Tervon tutkimustyö yksin
asuvien asumistarpeista 

ja toiveista on saavuttanut yhden 
etapin.

– Luulin, että yksinasumista olisi 
tutkittu paljon ja olisi olemassa tutki
mustraditio, jonka päälle rakentaisin 
oman väitöskirjatyöni. Yksinasumi
nen pilkahtelee erilaisissa tutkimus
aineistoissa. Kotimainen tutkimus 
keskittyy yksinasumiseen elämänti
lanteena tai elämäntapavalintana.

Yksinasuminen näyttäytyy sil
loin sosiaalisena suhteena ja yleen
sä yksinäisyytenä tai taloudellisina 
ongelmina. Toinen yksinasumisen 
tutkimuksen vinouma on siinä, että 
tilastolliset aineistot voivat häivyttää 
yksinasuvien ongelmat. Se vaikeuttaa 
asuntosuunnittelua, jos 45 prosenttia 
asuntokunnista jää huomioimatta 
suunnitteluprosessissa.

Yhden ihmisen talous tarvit
see enemmän neliöitä kuin isompi 
huonekunta. Keittiötilat, vessa ja 
suihku vaativat oman minimitilansa, 
vaikka käyttäjiä olisi vain yksi. Myös 
yksinasujien ahtauden kokemuksesta 
kertovat tulokset puoltavat tätä näkö
kulmaa.

Yksinasuminen on myös hankala 
ja arka aihe tutkittavaksi ja se sotke
taan helposti sinkkuelämän haastei
siin. 

– Yksinasumisen syyt ovat hyvin 
moninaisia, eivätkä välttämättä liity 
suoraan parisuhteeseen. Nämä ilmiöt 

jäävät helposti tilastojen ulkopuolelle, 
Tervo huomauttaa.

Hyvinvointivaltio  
mahdollistaa 
yksinasumisen
Yksinasumisen yleisyyteen vaikut
tavat esimerkiksi hyvinvointivaltion 
luomat mahdollisuudet ja sukupuolten 
välinen tasaarvo. 

– Naisilla on varallisuutta ja he 
saavat valita itse, miten asuvat. Tämä 
on globaalissa tarkastelussa merkittävä 
asia. Sosiaalipolitiikan professori Juho 
Saari on sanonut, että yksinasuminen 
on hyvinvointivaltion saavutus, Tervo 
muistuttaa.

Yksinasujien haastattelututki
mukset ovat hankalia toteuttaa. Haas
tatteluihin eivät tule ne, joilla menee 
huonosti. Ryhmähaastatteluissa voi 
olla hankala puhua omista toiveistaan 
muiden ihmisten kuunnellessa. Silti 
haastattelututkimuksia tarvitaan, 
sillä ne valottavat tilastoja paremmin 
monia yksinasumiseen liittyviä kysy
myksiä. Yhdessä väitöskirjaaineistos
saan Tervo selvitti ihmisten ajatuksia 
ihannekodista.

– Yllättäen erilliskeittiön tarve 
nousi haastatteluissa vahvana esille.

Yksi syy yllätykseen on se, että 
perinteisesti tutkijat kysyvät ihmisiltä 
montako huonetta asunnossa pitää 
olla. Keittiötä ei huomioida millään 
lailla tällaisessa kysymyspatterissa.

– Asuntosuunnittelun kannalta 
huoneiden määrään perustuvilla tut

kimuksilla ei ole paljoakaan merkitys
tä.

Tervo on vahvasti sitä mieltä, 
että asuntorakentamisen pienimmän 
yksikön olisi oltava huone ja keittiö. 
Varsinaista neliömäärää Tervo ei nau
laa yhtä vahvasti kiinni tyyppipiirus
tukseen.

– Neliöitä enemmän pitäisi puhua 
asuttavuudesta. Yhden huoneen asun
to vastaa harvoin yksinasujien asumis
tarpeisiin. Haastatteluissani 10 neliön 
lisätila haluttiin käyttää mieluummin 
keittiöön tai erilliseen huoneeseen.

Suunnittelupeli  
kartoittaa toiveet
Tervo on ollut mukana kehittämässä 
suunnittelupeliä, jonka avulla asumi
seen liittyvien tarpeiden ja toiveiden 
kartoittaminen on luontevampaa. Tut
kimustapana peli voi avartaa vastaajan 
näkemystä mahdollisista kehitysrat
kaisuista. Kaiken asumiseen liittyvän 
ei tarvitse tapahtua omien seinien 
sisällä.

– Haluan jatkaa näiden mene
telmien kehittämistä ja ison datan 
keräämistä.

Tervon mielestä asumiseen liitty
vän arkkitehtuuritutkimuksen tekijät 
ovat liian levällään jopa Aaltoyli
opiston sisällä, koko maan tilanteesta 
puhumattakaan.

– Me emme saa tutkimusryhmiin 
kuulumisen mukanaan tuomia syner
giaetuja. Asumisen tutkimus on liian 
hajanaista. ¶
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K
OULUJEN JA PÄIVÄKOTIEN kosteus- ja mikro-
bivaurioiden korjaukset ovat vähentyneet 
vain jonkin verran viimeisten 15 vuoden ai-
kana, vaikka niin sanottujen homekoulujen 

ongelmia on samaan aikaan parannettu lukuisilla 
tutkimuksilla, hankkeilla ja ohjeilla. 

Helsingissä joka neljäs koulu odottaa kosteusvau-
rion takia korjausta tai purkamista. Kunnille vuonna 
2018 suunnattu kysely kertoi, että merkittäviä sisäil-
maongelmia oli 17,9 prosentissa koulujen yhteisestä 
neliömäärästä ja päiväkotien kohdalla 11 prosentissa. 

Vartiokylän ala-asteen ala-
pohjan kolme tiivistystä 
ovat epäonnistuneet. Tun-
keutujat ovat murtautu-
neet jostain syystä tiukas-
ti suljettun luukun kautta 
alapohjaan, jossa mikrobe-
ja kasvaa eniten.

Kosteus- ja mikrobivauriot olivat toisiksi yleisin syy. 
– Kosteusvaurio- ja mikrobikorjaukset onnistu-

vat useimmissa tapauksissa hyvin. Epäonnistuminen 
liittyy yleensä siihen, ettei ongelmaa ole selvitetty 
riittävästi, eikä ole onnistuttu valitsemaan oikeaa 
korjaustapaa, ympäristöministeriön yli-insinööri 
Timo Lahti vakuuttaa.

Hän on mukana valtioneuvoston kanslian 
uudessa Terveet tilat -hankkeessa, jossa kehitetään 
tukimateriaalia kunnille sisäilmahaasteiden ratkai-
semiseen ja ennaltaehkäisyyn. 

TEKSTI JA KUVAT: RIITTA MALVE

Valoa koulujen ja päiväkotien 
kosteusvauriossa

Korjaamisen tekniikat ja materiaalit ovat parantuneet.

– Kaupunki miettii 
koulun korjausta tai 
purkamista. Museovi-
ranomainen haluasi 
säästää sen 50-luvun 
arkkitehtuurin. Opet-
tajakunnan kanssa 
olemme kuitenkin jo 
ryhtyneet miettimään, 
millainen uusi, ajan-
mukainen koulu oli-
si, Vartiokylän ala-as-
teen rehtori Ritva 
Tyyskä kertoo.



VERKKOKOULUTUSTA

Ammattiosaston 
sihteerin kurssi

Ammattiosaston 
puheenjohtajan kurssi

Yhteysmiesten 
peruskurssi

Taloustieto yhteisen 
menestyksen tukena

Rakennuspiirustukset tutuksi

ILMOITTAUDU KOULUTUKSIIN
rakennusliitto.fi/tapahtumat

Lisätietoja
koulutus@rakennusliitto.fi, 020 774 3076

rakennusliitto.fi/jasenyys/koulutukset

Lahden mukaan korjattavien tai purettavien 
rakennusten valinnassa painaa koulun tarpeellisuus 
kunnan palveluverkossa, kulttuuriset arvot ja hiilija-
lanjälki.

Oireet johtavat tutkimuksiin
– Koulun kosteusvaurio huomataan useimmiten 
silloin, kun ihmiset alkavat oireilla. Joskus se näkyy 
vaikkapa seinän tummumisena tai se löytyy tutkit-
taessa, rakennuttajainsinööri Marko Kumpulainen 
Helsingin kaupungilta kertoo.

Kumpulainen on vetänyt monenlaisia koulujen 
kosteusvaurioiden korjauksia.

Mikrobien kasvuun tarvitaan kosteuden lisäksi 
lämpöä ja orgaanista ainetta kuten puuta, pahvia tai 
huonepölyä. Mikrobit voivat aiheuttaa muun muassa 
hengitystieoireita, silmien kirvelyä ja päänsärkyä, 
joskus myös astmaa.

– Kiinteistö pitäisi tutkia kokonaan, ennen kuin 
ryhdytään suunnittelemaan korjausta. Rahaa ei aina 
ole siihen. Siitä saattaa syntyä korjausten kierre, 
joiden päätteeksi rakennus joudutaan purkamaan ja 
rakentamaan uusi. →
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Projektipäällikkö Maria Lähdemäki arvioi, että 
kosteusvauriotutkimusten kehittyminen on lisännyt 
korjausten onnistumista. Helsingin koulujen ja päi-
väkotien korjaukset ovat myös hänen työsarkaansa.

– 25 vuotta sitten löydettiin vain räikeimmät 
ongelmat, kun tehtiin lähinnä silmämääräisiä kar-
toituksia ja ilmankosteusmittauksia.  Nyt avataan 
rakenteita, analyysit ovat entistä tarkempia ja moni-
puolisempia, Lähdemäki sanoo

Tuuletuksen puutteesta  
sammaleeseen
– Salaojat, sadevesijärjestelmät, vesikatot sekä raken-
tamisen aikaisen sadesuojauksen puuttuminen ovat 
olleet vuosien mittaan heikkoja kohtia, joista kou-
lujen ja päiväkotien kosteusvaurio on usein alkanut, 
Oulun kiinteistöpäällikkö Veijo Kotilainen kertoo.

Yksi vaikeimmista korjattavista kosteusvauriois-
ta on maaperän kosteuden nouseminen maanvastai-
seen alapohjaan. Näitä ongelmia esiintyy etenkin 
1960–1980-luvuilla rakennetuissa talossa.

Ainoa vaihtoehto voi olla alapohjanrakenteen pur-
kaminen, maamassojen vaihtaminen ja uuden pohjan 
rakentaminen. Tämäkään ei ole aina onnistunut.

Saman aikakauden rakennuksia on vaivannut 
myös ulkoseinän huono tuuletus ja kastumista 
seurannut mikrobien kasvu. Niiden korjaaminen 
on onnistunut Lähdemäen kokemuksen mukaan 
paremmin kuin alapohjan, ja korjausvaihtoehtoja on 
enemmän.

Mikrobirakenteiden tiivistyskorjaukset eivät 
onnistuneet aluksi. Mutta kaupunkien koulukor-
jauksista vastaavat ovat huomanneet, että niiden 
kestävyys on parantunut uusien materiaalien ja huo-
lellisen työn mukana.

Parhaillaan Kumpulainen vetää lähes 100-vuo-
tiaan helsinkiläiskoulun peruskorjausta, jossa uusi-
taan varmuuden vuoksi myös vanhat välipohjat, 
joissa eriste koostu vanhoista lehdistä, tekstiileistä ja 
sammaleesta. Kosteusvahingossa mikrobit saisivat 
niistä runsaasti ravintoa. 

Vuokratilat ovat yksi ratkaisu
– Rakentamisen vaihteleva laatu on aina ollut koulu-
jen ja päiväkotien merkittävänä haasteena. Se näkyy 
myös kosteusvaurioissa, Lähdemäki arvioi.

Helsingissä ja Oulussa on havaittu, että raken-
nusten kunnon seuraaminen, säännöllinen huolto 
sekä oikea-aikaiset korjaukset ovat tärkeimpiä tehtä-
viä, joilla säästytään useimmilta kosteusvauriolta.

– Jos jotain kastuu, se pitää kuivata. Mutta mik-
robit eivät synny heti, kun vettä tulee, kyllä se vaatii 
ravinnon, lämmön ja huonon tuuletuksen lisäksi 
hieman aikaa, Kumpulainen rauhoittaa.

– Aika näyttää, mitkä ovat tämän päivän ra-
kennusten heikot kohdat. Rakentamistavat eivät ole 

Helsingin Laajasalossa sijaitsevan Tahvonlahden ala-asteesta on jäljellä 
enää betoniseinät. Koulu purettiin muuten kosteusvaurioiden ja puutteelli-
sen ilmanvaihdon aiheuttaman terveysriski takia. Rungon ympärille raken-
netaan uusi peruskoulu laajennuksineen. Vanhan rungon hyödyntäminen 
vähentää hiilidioksidipäästöjä.

Puotilan ala-as-
teelle rakenne-
taan uutta kou-
lua Itä-Helsingissä, 
koska vanha kou-
lu päätettiin pur-
kaa sisäilma- ja 
kosteusvaurioiden 
takia.



RAKENTAJAN 
RUKKANEN

RAKENNUSLIITTO.FI/ 
RAKENTAJAN-RUKKANEN

Mielenterveyden ongelmat ovat yleisin  
työkyvyttömyyseläkkeen syy.  

Määrä on kasvanut vauhdilla jo  
kymmenen vuoden ajan.  

Nuorista vain joka viides palaa  
pysyvästi työmarkkinoille.    

Rakentajan rukkanen on Rakennusliiton ja  
MIELI ry:n tekemä mielenterveysteemoihin  

pureutuva verkkotyökalu, joka tarjoaa  
rakennusalalla työskenteleville  

ajantasaista tietoa hyvinvoinnin ylläpitoon 
sekä mielenterveyden tukemiseen. 

Sade yllättävästi yleisin syy
HELSINGIN KAUPUNGIN teettämä katsaus, joka 
koskee kaupungin omien julkisten palveluraken-
nusten kuntotutkimuksia ja vaurioita vuosina 
2010–2019, kuvaa myös koulujen ja päiväkotien 
tilannetta katsauksen tekijän, johtavan sisäil-
ma-asiantuntija Kirsi Torikan mukaan.
• Kuntotutkimuksista 45 % koski kosteusongel-

mia ja sisäilmaa.
• Rakennuskanta on huomattavan vanhaa, myös 

koulut. Rakentamisen piikki osuu1960-lukuun.
• Kosteus- ja mikrobivauriot ovat tavallisin 

vaurio tyyppi, 23 %.
• Tavallisimmat vaurioituneet rakenneosat ovat 

ilmanvaihtojärjestelmä, alapohja ja julkisivu.
• Vaurioiden yleisin syy on yllättäen sade, 19 %.  

Sen merkitys kosteusvaurioille on huomattava.
• Samaan rakennukseen liittyy useita vaurioita. ¶

muuttuneet kovinkaan paljon, vaikka materiaalit 
ja tuotantotekniikka ovat kehittyneet, Lähdemäki 
pohtii.

Siirtyminen vuokratiloihin on eräs Oulun rat-
kaisuista.

– Kunnallisia päiväkoteja on viime vuosina sijoi-
tettu uusiin, yksityisiin vuokrakiinteistöihin, joissa 
huomioidaan rakennusvaiheessa, ettei kosteus- ja 
sisäilmaongelmia synny. Se vaatii hyvää rakentamis-
ta ja ylläpitoa, Kotilainen kertoo.

Koulu suljettiin 
Vartiokylän ala-asteen koulu Itä-Helsingissä suljet-
tiin mikrobivaurioiden ja sisäilmaongelmien takia 2 
vuotta sitten. Rakennuksen kattojen ja julkisivujen 
mittavat korjaukset olivat valmistuneet noin vuosi 
aiemmin.

– Kun useat opettajat ja oppilaat oireilivat edel-
leen, vasta silloin kaupunki teetti kattavan kunto-
tutkimuksen. Pohjakerroksen maavaraisissa julki-
sivuissa paljastui monessa kohdassa mikrobeja, jotka 
pääsivät sisäilmaan, kertoo Vartiokylän ala-asteen 
rehtori Ritva Tyyskä.

Koulu on taistellut sisäilmaongelmien korjaami-
sen puolesta pitkään.

– Epäilyihimme ei uskottu, vaan sanottiin, että 
eihän kivi homehdu. 

Aiemmin on tutkittu ja korjattu vain jotain ra-
kennuksen osia.  Ryömintätilasta poistettiin mikro-
bivaurioituneet muottilaudat. Lattiaa tiivistettiin 
kolme kertaa, ovia tilkittiin ja tiloja suljettiin, mutta 
mikrobien pääsyä koulutiloihin ei pysytty kokonaan 
estämään. Seuraavaksi korjattiin ilmastointi. ¶
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TEKSTI: JOHANNA HELLSTEN

Jo pienikin roiskaus epoksia käsille voi her
kistää. Aineelle saattaa kehittyä kosketus
ihottuma.

SUOMEN ammattitautitilastossa 
ykkössijalla ovat työssä aiheutu
neet meluvammat. Kakkosena 

listauksessa on allerginen kosketus
ihottuma. Allergista kosketusihottu
maa aiheuttavat eniten epoksiyhdis
teet.

Rakennusalan töistä tärkeimpiä 
epoksiallergian riskialoja ovat Työpe-
räisten sairauksien rekisterin ja TTL:n 
omia potilaita koskevien tutkimusten 
mukaan lattianpinnoittajat ja laatoit
tajat, rakennusmaalarit, putkiasentajat 
(joista tärkeänä alaryhmänä putkisu
kittajat), talonrakentajat, puusepät ja 
muurarit.

Epoksituotteita 
käytetään laajasti, 
eikä sen korvaami
nen ole helppoa.

Epoksituotteille altistuminen  
voi johtaa työkyvyttömyyteen

Ihokosketusallergia voi syntyä jopa yksittäisestä roiskeesta.
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– Kemiallisista altisteista aiheutuneista ammatti
taudeista asbesti on edelleen listan korkeimmalla 
sijalla. Työterveyslaitoksen viimeisimmässä vuosi
julkaisussa, joka on vuodelta 2017, on työikäisten as
bestiplakkitauti tilastoitu 26 henkilöllä, ylilääkäri Kir-
si Koskela TTL:stä kertoo.

Asbestiplakkitaudit todetaan huomattavalla vii
veellä ja 1980–1990luvun taitteessa tehtyjen laki
muutosten jälkeen sille ei enää nykyään pitäisi altis
tua.

Epoksin aiheuttamat allergiat ovat Koskelan mu
kaan vahvasti ajankohtainen asia.

– Allergiset kosketusihottumat ovat kolmannel

– Riskissä ovat kaikki, jotka käsit
televät tai tulevat tekemisiin kovettu
mattomien epoksituotteiden kanssa, 
Ihotautien ja allergologian erikoislää
käri Maria Pesonen TTL:stä muistut
taa.

Epoksituotteita ovat muun 
muassa epoksimaalit ja pinnoitteet 
mukaan lukien lattiapinnoitteet, 
epoksivesieristeet, putkisukituksen 
epoksipinnoitteet, betonin korjaukses
sa käytettävät injektiohartsit, epoksi
liimat sekä tasoitteet.

Epoksituotteissa on useita eri 
allergeeneja ja tunnetaan kymmeniä 
epoksiyhdisteitä, jotka ovat allergisoi
via. Epoksiallergeenien pääryhmiä 
ovat epoksihartsit, epoksikovetteiden 
reaktiiviset amiinit ja reaktiiviset 
ohenteet.

Herkistyminen voi 
olla nopeaa
Joillakin henkilöillä allergian kehitty
miseen voi riittää yksi roiskaus epoksia 
esimerkiksi käden iholle. Tällöin 
iholle muodostuu altistumisen jälkeen 
ärhäkkä ihottuma. Toisaalta allergia 
voi ilmaantua myös epoksien parissa 
pitkään ongelmitta työskennelleelle. 

– Epoksiallergian diagnosoiminen 
ei moninaisten allergeenien vuoksi 
ole yksinkertaista tai suoraviivaista, 
vaan tarvitaan huolellista, tarpeeksi 
kattavaa allergiatestaamista, asiantun
temusta tuotteiden suhteen ja usein 

myös työssä käytettyjen tuotteiden 
komponenttien testaamista, Pesonen 
selventää.

Kyseessä on yleensä viivästynyt 
ihokosketusallergia. Tämä allergia
muoto aiheuttaa tietynlaista ihot
tumaa (ekseema), joka ilmenee 
allergeenin ihokosketusalueella. 
Viivästyneen ihokosketusallergian 
aiheuttaman ihottuman nimi on aller
ginen kosketusihottuma. 

– Ihottuman ilmenemisessä voi 
olla usean päivän viive, mikä voi teh
dä ihottuman syyn tunnistamisesta 
haastavaa.

Työterveyslääkäri voi määrätä 
ihottuman ensihoitoon kortisonivoi
detta ja yleensä myös sairaslomaa, 
mikäli työtehtävissä olisi riski altistua 
uudestaan epoksille. On mahdollista, 
että työtehtäviä joudutaan muokkaa
maan pysyvästikin.

– Toistuessaan allerginen kos
ketusihottuma voi olla hankala. Se 
voi kroonistua ja muodostaa uhan 
työkyvylle. Ei siis mikään vähäteltävä 
asia, vaikkei henkeä uhkaava olekaan, 
Pesonen sanoo. 

Ihokosketusallergia on pysyvä. 
Viivästyneessä ihokosketusallergiassa 
hoito on allergeenin ihokosketuksen 
täydellinen välttäminen.

– Tämä usein tarkoittaa epoksial
lergian kohdalla, että voi olla vaikea 
jatkaa epoksinkäsittelyä vaativassa 
työtehtävässä, vaikka käyttäisikin 
suojaimia. 

Suojautuminen tärkeää
Pesonen arvelee, että epoksilta suo
jautumisessa on edelleen puutteita 
päätellen siitä, että epoksiallergisia 
ammattitauteja ilmenee.

– Ihokosketusallergian voi saada 
vain olemalla kosketuksissa epoksiyh
disteisiin, eli että niitä joutuu iholle, 
hän toteaa. 

 TTL on selvittänyt ja ohjeistanut 
suojatumista Epoksiprojektissa yhteis
työssä epoksia ja muita pinnoitekemi
kaaleja käyttävien yritysten kanssa. 
Ohjeita on saatavilla TTL:n netti
sivuilla epoksituotteiden turvallisesta 
käytöstä sekä suojainten valinnasta ja 
niiden käytöstä.

Pesonen haluaa muistuttaa, että 
työnaikaisen suojatutumisen lisäksi 
pitäisi varmistaa myös se, että epok
sia ei kulkeudu suojavarusteiden ja 
työvaatteiden mukana muualle työ ja 
sosiaalitiloihin.

– Jos esimerkiksi likaantuneella 
työhansikkaalla koskee ovenkahvoi
hin, voi epoksille silloin altistua joku 
muu työntekijä, joka ei ole suojautu
nut, Pesonen sanoo. Likaantuneet suo
jaimet tulisi myös osata riisua siten, 
ettei iho tahriinnu. 

Pesosen mukaan epoksin allergia
turvallinen käyttö vaatisikin kulttuu
rin muutosta työmailla. Yksittäinen 
työntekijä ei yksinään pysty sitä muut
tamaan, vaan asia vaatii koko työyh
teisön huomiota. ¶

la sijalla sekä rakennusalan työikäisten että raken
nusalan kaikenikäisten tilastoissa. Yli puolet raken
nusalan allergisista kosketusihottumista johtuu 
epoksiyhdisteistä.

Melu ja asbesti ovat laskussa lainsäädäntömuu
tosten ja suojautumisen kehittymisen takia, joten 
epoksiallergioiden suhteellinen osuus kasvaa.

Voisiko epoksituotteiden käyttöä rajoittaa?
– Toki lainsäädännöllä erilaisten aineiden käyt

töön voi puuttua, mutta epoksituotteille on tällä 
hetkellä vaikeaa löytää korvaavaa tuotetta. Epok
situotteita käytetään hyvin laajasti, eikä korvaavaa 
tuotetta ole vielä keksitty, Koskela toteaa. ¶

Asbesti johtaa edelleen tilastoja
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TUTKIMUKSEN TEKIJÄ: JUKKA NISSINEN TEKSTI: JOHANNA HELLSTEN KUVITUS: TAIGA RAPINAT

Rakentaja-lehden kysely paljastaa rakentajien karun 
tilanteen; työmaiden koronatoimet eivät edelleenkään ole 

riittäviä ja moni on altistunut työssään tartunnalle.

rakentajista altistunut 
töissä koronalle

10%

→
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H
ELSINKI GSE:N raportissa 
Koronatartuntojen ja sai-
raalahoidon riskien arviointi 
eri ammatti- ja tuloryhmissä 
todetaan, että vuoden 2021 

puolella muun muassa rakennusten 
viimeistelytyöntekijät ja rakennus-
työntekijät erottuvat selvästi tartunta-
osuuksien suhteen ja heille tartuntoja 
on havaittu yli 1,5 prosentilla työnteki-
jöistä alkuvuoden 2021 aikana.

Rakentaja-lehti lähetti vuoden 
2021 maaliskuussa kyselyn koronalle 
altistumisesta ja tartunnoista liiton 
noin 42 000 työssäkäyvälle ja opiske-
lijajäsenille. Vastauksia saatiin 1 534. 
Rakentajat myös kertoivat avovastauk-
sissaan korona-ajasta 40 sivun verran.

– Tilanteessa tullut selkeästi ilmi 
yhteiskunnan asennoituminen raken-
nustyömaihin. Aikaisemmat työmai-
den ongelmat kuten sosiaalitilojen 
ahtaus, kulkevat flunssat ja taudit 
pienissä tiloissa, ovat nyt suurempi on-
gelma, kun yhteiskunta joutuu kanta-
maan osan tartuntataudeista. Julkinen 
keskustelu ei ole ennen nähnyt näitä 
ongelmia omanaan, sillä ne eivät ole 
suuresti levinneet työmaan ulkopuo-
lelle, eräs vastaajista kirjoittaa.

Monia vastaajia tilanne turhaut-
taa ja koronalle toivotaan loppua.

– Olen sanonut alusta asti, että 
näissä välimallin rajoituksissa ei ole 
mitään järkeä. Pitäisi kerralla laittaa 
3–4 viikon täys-lockdown päälle ja sit-
ten rajat kiinni – tai no maasta saa läh-
teä ja jos joku on tulossa Suomeen niin 
2 viikon omakustanteinen karanteeni 
hotellissa ja sen yhteydessä vähintään 
3 testiä. Tällä tavalla saataisiin Suomi 
pyörimään normaalisti, yksi turhautu-
neista kirjoittaa.

10 prosentilla 
korona-altistus töissä
Vastanneista henkilöistä noin 10 
prosenttia oli altistunut koronalle 
työpaikallaan. Työmaalla altistuneista 
21 prosenttia oli saanut koronatartun-
nan.

Yli puolella vastaajista terveyden-
tila on palautunut koronan sairasta-
misen jälkeen ennalleen. Kuitenkin 
12 prosentilla tartunnan saaneista 
terveydentila ei ole palautunut ennal-
leen. 30 prosenttia ei halunnut vastata 
kysymykseen.

– Työkaverillani on ollut toden-
näköisesti jo viime vuoden keväällä 
korona ja on sen jälkeen sairastanut 
flunssan tapaisia oireita ja joutunut 
olemaan sairauslomalla viikon verran 
kuukaudessa jo vuoden ajan. Tästä 
syystä työnantajani on lomauttanut 
henkilön, vaikka arviona on, että sai-
rastelu johtuu koronan heikentämästä 
immuunijärjestelmästä, eräs kirjoittaa.

Siitä, onko työnantaja ilmoittanut 
tapaturmavakuutusyhtiölle työnte-
kijänsä työmaalla saadusta korona-
tartunnasta, ei tiennyt 70 prosenttia 
työntekijöistä. Työnantajalla on velvol-
lisuus pitää kirjaa koronalle altistu-
neista, sillä se vaikuttaa mahdollisiin 
ammattitautipäätöksiin.

Joillakin työntekijöillä korona ah-
distaa, eikä työnantajan toimiin täysin 
luoteta.

– Korona on vaikuttanut jokaiseen 
ja tuntuu että on raskas taakka päällä 
koko ajan.

– Korona on aiheuttanut todella 
paljon stressiä ainakin itselleni. Työn 
puolesta joudut liikkumaan paljon 
eri kohteissa ja sitten seurataankin 
jännittyneenä, että oletko joutunut 
joukkoaltistumiseen. 

– Huolestuttaa tietysti tämä tilan-
ne, mutta pakko vaan huolehtia omas-
ta toiminnasta koronaa vastaan.

– Työnantajat osittain koittavat 
peitellä ja vähätellä, että työmaat 
pyörivät. Mikä toisaalta on ymmärret-
tävää, mutta pienen tekijän näkökul-
masta aika häikäilemätöntä ja miettii, 
että onko tekijöiden turvallisuudella/
terveydellä mitään väliä?

– Työmailla ei noudateta sääntöjä 
esimerkiksi maskeista tai sosiaalitilo-
jen käytöstä. Työmaalla työskentelee 
yskiviä ja selkeästi kipeitä ihmisiä. Jos 
jotkut ovat sairastuneet koronaan, kiel-

letään puhumasta kenellekään, ettei 
työmaata laiteta kiinni. Karanteeniin 
ei määrätä, vaikka altistuneita olisi ol-
lut samassa tilassa, yksi vastaaja kiroaa. 

Toisaalta yhdessä tsemppaamista 
pidetään tärkeänä.

– Suojautumisella, hygienialla ja 
turvaväleillä pääsee jo pitkälle.

– Ei ole vaikuttanut työpanokseen 
taikka aikatauluun. Tsempataan yh-
dessä tämä läpi.

Käsidesillä mennään
Kyselyssä selvitettiin myös, minkälai-
sia toimenpiteitä työmailla on käy-
tössä koronatartuntojen estämiseksi. 
80 prosenttia vastaajista kertoi, että 
saatavilla on käsidesiä. Lähes puolet 
oli kuitenkin sitä mieltä, ettei työmai-
den hygieniatasoa ole parannettu. 58 
prosenttia vastaajista oli sitä mieltä, 
että sosiaalitiloja ei siivota enempää 
kuin aiemminkaan.

Noin puolet vastaajista kertoi, että 
kahvi- ja ruokailutaukoja ei ole porras-
tettu eikä työntekijöiden määrää sa-
moissa tiloissa vähennetty. Alle puolet 
vastaajista kertoi työmaallaan olevan 
maskipakko. 

11 prosenttia vastaajista sanoi, ettei 
työmaalla ole tehty mitään korona-
tartuntojen vähentämiseksi. Hyvin 
huolestuttavaa oli myös se, että 86 
prosenttia kertoi, että käsienpesupaik-
koja ei ole lisätty. Avovastauksissa työ-
maiden koronatoimet saavat huutia.

– Omalla työmaalla tahtoo 
saippua ja käsipaperi olla aina loppu. 
Pientä parannusta siihen, kun alkuun 
oltiin viikkoja ilman käsipaperia ja 
-saippuaa.

– Kuulun riskiryhmään, eikä 
tilannetta ole otettu ollenkaan to-
sissaan, saati edes riskiryhmäläisiä 
yhtään ajateltu. Käsisaippuakin vissiin 
maksaa kultaa.

– Rajoituksia ja suosituksia kyllä 
annetaan, mutta valvonta on olema-
tonta. Jos ei ole valmis lähtemään yh-
teisiin majoitustiloihin ja peseytymis-
tiloihin, sitä ei ymmärretä. Taukotilat 

"Työmailla ei noudateta sääntöjä esimerkiksi maskeista tai sosiaalitilojen käytöstä."



3131

toimivat samalla lailla kuin ennen 
korona-aikaa.

– Liian paljon porukkaa pienissä 
tiloissa ja vain 2 wc:tä ja käsienpesu-
paikkaa käytössä. Työntekijöitä useita 
kymmeniä.

Vaikka maskipakko on monel-
la työmaalla, on sen valvonta niin ja 
näin. Moni kritisoi, ettei sitä valvota, 
ja maskit roikkuvat leuan alla.

– Maskipakon tultua osa porukas-
ta käytti maskia mutta se lipsui pois, 
eikä sitä valvota mitenkään. Annetaan 
vaan ulospäin kuva, että kyllä on mas-
kipakko. 

– Työmailla ei ole tehty koronan 
ehkäisemiseksi juurikaan yhtään mi-
tään. Maskin käytöllä firmat pyrkivät 
vain välttämään työmaan sulkemisen, 
jos tartunta todetaan. Kun on mas-
kipakko, väittävät ettei tartunta ole 
tullut työmaalla ja hommat jatkuvat 
samaan malliin.

On myös työmaita, jolla tilanne 
otetaan vakavasti. 

– Tauoilla visiiripakko, käsidesit 
joka taukokopin ovella, kopit siivotaan 
päivittäin, porrastetut työajat.

– Parityöskentelyä, paria ei vaih-
deta. Eikä käydä toisten työpisteillä. 
Maskipakko, käsidesi ja turvavälit. 
Itse koen, että omassa työkohteessa on 
toteutunut hyvin. 

– Meidän työmaallamme ei ole 
koronaa. Maskia käytetään sisällä ja 
ulkona. Kahvitauot ja ruokatauot on 
porrastettu.

Rakennustuotetahtailla koronan 
hallinta vaikuttaisi toimivan melko 
hyvin.

– Työskentelen rakennustuoteteol-
lisuudessa ja työpisteellä on minun 
lisäkseni vakituisena 1 henkilö. Tava-
rantoimittajat eivät tuo rahtikirjoja 
henkilökohtaisesti, vaan ne jätetään 
ulos postilaatikkoon. Vierailijoita ei 
oteta vastaan, eikä päälliköitä pyöri 
työpisteellä. Jos tulee, he käyttävät 
suojamaskeja. Työpisteellä vaihdetaan 
vaatteita ja ruokaillaan. Alusta asti, 
kun on reagoitu koronaan, niin on toi-
minut hyvin. Jos on ollut epäilys tar-
tunnasta, henkilö on laitettu karan-
teenin ja lähikontaktissa olleet myös.

– Työmaalla, joka on tehdastyö, 
on hygieniaan satsattu alusta saakka. 

Vaikka olemme pienellä paikkakun-
nalla, on kaikkien vierailijoiden työ-
maalle tuloa karsittu ja etäpalavereita 
ollut käytössä. Toiminta desinfioinnin 
ja taukojen porrastusten osalta on ol-
lut ihan ok. Maskien käyttö osastoilta 
toisille liikuttaessa on toiminut.

Karanteenin kautta
Työmaa-altistuksen jälkeen seuran-
neista toimenpiteistä karanteeniin 
määräämisestä kertoi 56 prosenttia 
vastaajista. Noin 10 prosenttia vastaa-
jista kertoi, että työmaa oli suljettu. 
Kolmannes vastaajista kertoi, että 
työmaalle oli sen jälkeen määrätty 
maskipakko ja noin 15 prosenttia, että 
työmaalla työskentelyä oli porrastettu.

– Työmaalla oli viime syksyn ai-
kana muutamia epäiltyjä altistumisia. 
Altistuneet kävivät testeissä ja jäivät 
karanteeniin. Muut jatkoivat töitä 
normaalisti. Jos testitulokset olisivat 
olleet positiivisia, työmaa olisi toden-
näköisesti suljettu.

– Käsidesit ja siivousten lisäämi-
nen tuli vasta kun koronatapauksia 
alkoi ilmetä työmaalla.

– Altistumisten tapahtuessa ei ole 
ollut selkeää toimintatapaa. Kokemus 
3 eri rakennusliikkeen työmailta. Al-
tistumistilanteessa ei ole noudatettu 
viranomaisten määräämää 14 vuoro-
kauden karanteenia, vaan käsketty ko-
ronatestiin, jonka ollessa negatiivinen 
on käsketty palata töihin.

Karanteeniin joutuminen voi olla 
myös taloudellisesti raskasta, riip - 
puen siitä, hakeeko tartuntapäivä-
rahaa työnantaja vai työntelijä itse 
palkanmaksun lakatessa.

– Itse olen karanteenissa, kun 
äidillä on korona. Työnantaja hoiti 
hienosti homman, ettei itse tarvitse 
hakea koronakorvausta, vaan maksaa 
palkan normaalisti ja hakee sitten 
Kelalta.

Koronatiedottaminen sai vastaa-
jilta pyyhkeitä. Erityisesti kommentoi-
tiin sitä, että suurilla työmailla, pitkis-
sä urakointiketjuissa tiedonsaanti oli 
heikkoa. Myös salailua epäiltiin.

– Info tulee uutisista. Uusista 
tartunnoista ei tiedoteta, varsinkaan 
kerrota kenellä positiivinen tulos on.

– Usein koronatartunnoista ilmes-
tyy taukohuoneen seinälle joku lippu-
lappu muiden lippulappujen joukkoon, 
jossa tartunnasta kerrotaan viikkoa 
myöhemmin sen ilmenemisestä. Pi-
mentoon jää, että kuka koronaan on 
sairastunut ja sitä sitten yksin pohtii, 
että olikohan kyseinen henkilö työs-
kentelemässä samoissa tiloissa minun 
kanssani. 

– Ethän sä niillä isoilla työmailla 
edes osaa sanoa kuka sun kanssa on 
ollut samassa tilassa vartin tai pidem-
pään ja millä etäisyydellä. Kaikkia ei 
edes tunne, etkä sä yksinkertaisesti voi 
kiinnittää huomiota siihen, että kuka 
siellä samassa tilassa sun kanssa hen-
gittää, yksi vastaaja pohtii. ¶
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TÄRINÄTAUTI eli traumaattinen vasospastinen 
sairaus liittyy usein valkosormisuuteen ja 
hermovaurioihin. Rakennusalalla tärinätau-

dille altistutaan moottorikäyttöisten käsityökonei-
den kanssa työskentelyssä.

Louhimotyöntekijä Heikki Turusen (56v.) 
tärinätauti kehittyi hitaasti vuosien kuluessa mo-
lempiin käsiin. Ensimmäiset oireet olivat kihel-

Tärinätauti hiipi hitaasti elämään
Tärinätauti on edelleen rakennusalan vaiva, jonka täydellinen 

kitkeminen on vaikeaa. Millaista elämä on tämän sairauden kanssa?

TEKSTI JA KUVAT: EEVA VÄNSKÄ

möintiä yhdessä sormessa. Lopulta kutina muuttui 
pistelyksi ja kivuiksi, jotka tulivat erityisesti levon 
aikana.

Nyt Turusella on käsissä pysyvät verisuoni- ja 
kudosvauriot. Valkosormisuus, puutuminen ja jän-
nekovettumat aiheuttavat sen, etteivät esineet py-
sy käsissä. Tärinätaudin oirekuvaan kuuluu myös 
käsien kylmäherkkyys, kun sairaus menee pitkälle.

TEEMA: TYÖTURVALLISUUS JA -TERVEYS→ Terveys

Vaikka Heikki Turusel-
la on kymmenen lääkä-
rintodistusta siitä, että 
hän on täysin työky-
vytön, hän ei ole saa-
nut eläkepäätöstä. Sitä 
jää pakosta miettimään, 
montako lääkärintodis-
tusta on riittävästi.
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Viralliset diagnoosit ovat tärinätaudin lisäksi 
rannekanavaoireyhtymä, olkanivelen kiinnikkei-
den nivelpintojen tulehdus ja moninivelrikko.

 Kokemusta koneista
Turunen aloitti työt metsurina jo 17-vuotiaana 
Lieksassa, josta hän on kotoisin.

– Konepuoli kuitenkin kiehtoi, ja hain maata-
louskonekorjaajakoulutukseen. Siellä opin hitsaa-
mista ja jatkoin maarakennuspuolen konekoulu-
tukseen. 

Elettiin 1980-luvun alkua, ja Turunen valmis-
tui kurssiltaan etuajassa ja vielä priimuksena.

– Ensimmäinen rakennusalan työpaikka oli 
A.Turusen rakennusliikkeessä. Omistaja ei ollut 
sukua nimestä huolimatta. Sain muun muassa 
huoltaa maanrakennuskoneita.

Ura jatkui Espoon seurakuntayhtymässä, jossa 
työ oli mielekästä, mutta palkka ei tyydyttänyt.

– Jatkoin kahden vuoden jälkeen louhintapuo-
lelle Kivikela-nimiseen yritykseen. 

Louhintatöitä riitti ympäri Suomen, kunnes 
työ muuttui tarvekiven louhimiseksi Mäntsälässä. 

– Tarvekiven työstämistä piti ensin opetella, 
vaikka kokemusta oli jo kertynyt kaivostöistä ja 
yhdyskuntalouhinnasta porarina, panostajana 
ja koneenkuljettajana. Työnkuva siis muuttui, ja 
Kivikela myytiin Palin-Granit Oy:lle. Lämpimiä 
terveisiä vaan kaikille entisille työkavereille.

Mieluisa työ
Tarvekiven louhintaa kesti 28 vuotta.

– Alussa tärinätaudin oireisiin ei edes kiin-
nittänyt huomiota. Kun tykkää työstään, ei mieti 
vaivoja. Aikataulupaine vaikutti asiaan: urakka 
piti aina saada täyteen.

”Joka lahkeesta repiminen” alkoi kuitenkin 
näkyä arjessa. Yhden sormen kihelmöinti laajeni 
pikkuhiljaa muihin sormiin.

– Jouduin käyttämään kiilakoneita monta tun-
tia päivässä. Oireiden kehittyminen liittyy siihen, 
paljonko iskua tulee, ja toki oireiden ilmaantumi-
nen on myös yksilöllistä. Minulla meni kaikkiaan 
15 vuotta siihen, että ranteet ja olkapää olivat 
täysin rikki.

Tärinätautitutkimukset tehtiin Työterveyslai-
toksella, ja ne jouduttiin vielä toistamaan vakuu-
tusyhtiöiden vaatimuksesta. Toistetuissa kokeissa 
tauti oli vain pahentunut. 

– Tärinätauti heijastuu myös niveliin, niin että 
olkapäihin, ranteisiin, kyynärpäihin ja sormien →  

TEEMA: TYÖTURVALLISUUS JA -TERVEYS

VIIKONLOPUN OHJELMAA

Perjantai 23.7.
saapuminen Sorsanpesään omaan tahtiin
15 jälkeen  majoittuminen
16.30–17.30  yhteinen tilaisuus kokoustila Holminhovissa
17.30–19.00 päivällinen noutopöydästä
17.00–21.30 saunat lämpimänä
19.30 piha-alueella ”männän tarkkuusheiton” 

mestaruuskilpailut

Lauantai 24.7.
7.00–10.30 aamiainen
12.00 kokoontumisajo Seinäjoen maisemissa
15.00–20.00 sauna ja allas käytettävissä
15.00 piha-alueella motoristien mestaruuskilpailut: 

tikanheitto, frisbee
17.00–21.30 saunat lämpimänä
17.00–19.00 päivällinen noutopöydästä
 illalla ravintolassa karaoke

Sunnuntai 25.7.
7.00–10.30 aamiainen
10.30 päätöspalaveri kokoustila Holminhovissa. 

Käsitellään esitykset vuoden 2022 
rakentajamotoristitapaamisen osalta.

RAKENTAJA- 
MOTORISTIEN 
TAPAAMINEN

2 3 . – 2 5 .7. 2 02 1  S E I N Ä J O E L L A

Rakennusliitto toivottaa jäsenensä puolisoineen tervetulleiksi 
 27. kerran rakentajamotoristien tapaamiseen  

hotelli Sorsanpesään Seinäjoelle.

Kokoontuminen sekä majoitukset Hotelli Sorsanpesässä.
Majoitusvaraukset: p. 020 741 8181 tunnuksella ”Rakentajamotoristit”.
Ilmoita jäsennumerosi varauksen yhteydessä. 
Hinnat: 90 €/hlö/kahden hengen huone/2 vrk,
 150 €/yhden hengen huone/2 vrk

Paikkoja 
varattu 120.  

Varaa 
ajoissa!

Motoristit_21_Rakennusliitto.indd   1Motoristit_21_Rakennusliitto.indd   1 3.3.2021   14:32:123.3.2021   14:32:12
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niveliin tuli lisäksi nivelrikko. Vasemmassa olka-
päässä on krooninen liikevajaus.

Eläke haussa
Erikoislääkärinlausuntoja on kertynyt kymme-
nen kappaletta, ja niissä todetaan Turusen olevan 
työkyvytön. Paineilmatoimisten kiilakoneiden, 
piikkauskoneiden ja kiviporien käyttö aiheutti 
tärinätautitilan vuosien kuluessa, mutta kuvaan 
liittyy myös muita parantumattomia sairauksia.

– Pelkkä tärinätauti ei oikeuta työkyvyttö-
myyseläkkeeseen. Siihen tarvitaan laaja-alainen 
näyttö työkyvyttömyydestä, kuten minun tapauk-
sessani on lääkärin lausunnoilla osoitettu.

Sekä tapaturmavakuutus että työeläkeyhtiö 
yrittävät päästä vastuustaan.

– Vakuutusyhtiöt ovat kovempia parantajia 
kuin Jeesus, sillä ne pitävät ”vaivaa vähäisenä” ja 
sanovat, että vammasta ei ole oleellista haittaa. 

Salakavala sairaus
Vahvistettuja tärinätautitapauksia on Suomessa 20–30 tapausta vuodessa. Muu-
tos on vuosittain vähäistä ja työmenetelmien sekä -koneiden kehittyminen näkyy 
sairastavuuden vähenemisessä viiveellä.

Työterveyslaitoksen vanhempi asiantuntija Erkko Airo uskoo, että tärinätauti 
on alidiagnosoitu ongelma.

– Tapauksia on ylipäänsä vähän suhteessa altistuvien määrään. Toisaalta tut-
kittavaksi tulevista suuri osa on selkeitä tapauksia. 

Yleensä vamma kehittyy pitkän ajan kuluessa ja tulee ilmi uran loppupuolella. 
Tärinälle altistuva työntekijä ei usein aluksi edes osaa kiinnittää oireisiin huomio-
ta. Tärinätauti on salakavala sairaus hitaudessaan.

Joitakin yksittäisiä henkilöitä sairastuu alle kymmenen vuoden tärisevälle 
työlle altistumisen jälkeen. 

– Oireista pitäisi saada aiemmin kiinni, ja tehdä kaikki voitava altistuksen vä-
hentämiseksi. Tunnistamisen tekee vaikeaksi vielä se, että oireet esiintyvät 
muualla kuin työssä, tärisevää laitetta käytettäessä.

Yleensä ensimmäisenä herättävänä oireena on valkosormisuus, joka tulee ilmi 
esimerkiksi kylmälle altistuessa, jolloin sormet valahtavat valkeiksi. 

Tärkein keino vähentää tärinälle altistumista on työmenetelmien ja -välineiden 
arviointi, eli sen miettiminen, voisiko homman tehdä vähemmällä tärinällä.

– Työnantajan tulee lain mukaan tehdä kaikki se, mikä käytettävissä olevilla 
keinoilla on mahdollista tärinän vähentämiseksi. ¶

Vanhempi asiantuntija Erkko Airo sanoo, 
että rakentajille on olemassa tärinänvai-
mennushanskoja, mutta ne toimivat vain 
joissain tilanteissa, eli ne pitäisi aina valita 
tapauskohtaisesti. – Parhaimmillaankin nii-
den hyöty on melko vähäinen. 

Onneksi olen saanut Rakennusliitosta asiantunte-
vaa apua, ja olemme tehneet oikaisuvaateen.

Heikki Turunen pohtii, että toivoaan ei saa 
menettää. Hän arvelee, että lopuksi varmaan jou-
dutaan vielä oikeuteen.

– Työeläkevakuutusyhtiöiden toiminta on 
hävytöntä ja ala-arvoista. Edes kymmenen lääkä-
rinlausuntoa ei riitä, ja samalla ihminen joutuu 
odottamaan vuosikausia eläkepäätöstä sairaana, 
kun tulot ovat romahtaneet.

Turunen toivoo, että Eduskunta muuttaisi 
nykyistä eläkekäsittelyjärjestystä niin, etteivät va-
kuutusyhtiöt pääse yksin päättämään asioista.

– Pitää päästä puolueettomaan päätöksenteko-
prosessiin työkyvyttömyydestä.

Vaikka Heikki Turunen kärsii fyysisen toi-
mintakyvyn menettämisestä ja kivuista, pahinta 
on kuitenkin ollut henkinen painolasti eläkepää-
töksen viipyessä.

– Olen pistänyt kaiken elämässä työhön, ja 
nyt heitetään märät rukkaset naamaan. Liiton apu 
on ollut ainut lohtu. Älytkää hyvät nuoret ihmiset 
ammattiliiton tärkeys: kun tulee kova paikka, mis-
tään muualta ei saa apua. ¶

”Ihminen joutuu odottamaan 
vuosikausia eläkepäätöstä sairaana, 
kun tulot ovat romahtaneet.”

Heikki Turusen 
vasen käsi 
on leikattu: 
samaan 
syssyyn 
korjattiin 
rannekanavaa 
ja kyynär-
hermoa.  
– Erikois-
lääkärit ovat 
toimineet 
ammatti-
taitoisesti, 
kiitos siitä.
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TEEMA: TYÖTURVALLISUUS JA -TERVEYS
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TYÖTURVALLISUUS 
KUNTOON,  

rakennusteollisuus

R
AKENNUSTUOTETEHTAAT poikkeavat työturvallisuuden 
rakennustyömaista. Pysyviin tiloihin on helpompi luoda 
turvallisia rakenteita. Toisaalta samanlaisena toistuva työ 
samassa tilassa voi turruttaa työntekijän vääränlaiseen 
turvallisuudentunteeseen.

Rakentaja-lehti esittelee 2 rakennustuotealan tehdasta, joissa on tehty 
omia toimivia työturvallisuusratkaisuja. Työturvallisuus on toteutettu 
hyvin molemmissa halleissa.

Työturvallisuus on rakennustuoteteollisuudessa keskimäärin hyvällä 
tasolla. Kaikilla tehtailla asiat eivät ole yhtä hyvin. Työturvallisuus on 
jatkuvaa työtä, kuten tehtaiden luottamushenkilöt toteavat.

Vaalien jälkeen työsuojelu
valtuutetulta odotetaan näyttöjä
Kuitusementtilevyä tehdään Lohjalla laakerit punaisena. 
Työsuojelu valtuutetun työkiireet kasvavat samaa tahtia.

CEMBRITIN Lohjan tehtaalla 
nähtiin viime vuoden lopulla 
vaalihulinaa. Työsuojeluvaltuu-

tetun vaaleissa oli niin tasavahvat eh-
dokkaat, että luottamusmies, levyko-
neen hoitaja Miki Akiyama varmisteli 
etukäteen liitosta, miten toimitaan 
vaalituloksen tasapelitilanteessa. 

– Se osoittaa, että pestiin valitulta 
odotetaan tekoja.

Tuore työsuojeluvaltuutettu, kui-
vauslinjan hoitaja Janne Tuominen ei 
työtä pelkää. 

– Se on jatkuvaa työsuojelun ke-
hittämistä. Laakereilleen ei voi jäädä 
lepäämään. Rakennusliiton tsv-kurs-
seille on nyt vähän haasteellista läh-
teä, Tuominen toteaa.

Työsuojelussa on otettava huo-
mioon niin ihmiset kuin tekniikkakin.

– Meillä on juuri uusittu paljon 
laitteistoa. Tälläkin hetkellä uusitaan 
yhtä kuivauslinjaa. Uudet koneet on 
saatava tutuiksi ja turvallisiksi kaikil-
le. Se on suurin haasteemme työtur-
vallisuudessa. Joskus myös vanhojen 
työntekijöiden toimintatavat voivat 
olla työturvallisuusriski, Tuominen 
luettelee.

5S ja 5 porrasta
Cembritin tehtaalle on luotu uuden-
laisia tapoja työturvallisuuden paran-
tamiseen.

– Meillä on työturvallisuuden oh-
jausryhmä, jossa on useita työntekijöi-
tä. Meille on valittu myös työturvalli-
suusvalmentaja, Akiyama kertoo.
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välittömästi ja töitä jatketaan korjaus-
ten jälkeen, Tuominen sanoo.

Työt on tänä vuonna pysäytetty 
pari kertaa 5-tason riskin takia, jotta 
riskit saatiin matalammalle tasolle.

– Töitä on päästy jatkamaan 10–15 
minuutin päästä. Näissä tilanteissa 
kaikilla työntekijöillä tai työnjohtajilla 
ei ollut kokonaiskuvaa riskeistä.

Työsuojeluvaltuutetulla on ollut 
aiemminkin mahdollisuus pysäyttää 
työt, mutta riskiarviointimatriisi on 
tuonut selkeämmät pelisäännöt työ-
turvallisuuteen. Työntekijöillä on myös 
käytössä ilmoitusjärjestelmä, joka tekee 
tarpeeksi vakavissa tilanteissa hälytyk-
sen työturvallisuuden vaarantumisesta.

– Työnjohtajat ovat silloin vas-
tuussa reagoimisesta, Akiyama sanoo.

Mistä aikaa 
kehittämiselle?
Aikapula on yksi työsuojeluvaltuu-
tetun riesoista. Tuominen kiertää 
tehtaan työpisteet kerran viikossa, 
Akiyama sen minkä luottamusmies-
tuntien puitteissa pystyy.

– Olemme viritelleet kierroksia 
valmentajan kanssa, mutta siihen aika 
ei tahdo riittää. Ensin pitää lyhentää 
työsuojelun työjonoa, Tuominen har-
mittelee.

Lohjan tehtaalla on aikaisemmin 
parannettu työturvallisuutta liittä-
mällä se tuotantobonuksen kriteeriksi 
jo reilut 10 vuotta sitten.

– Alkuun saatiin hyvät bonukset 
tekemällä vähintään 5 turvallisuusha-

vaintoa kuukaudessa, jolloin sai 400 
euroa. Sillä saatiin ihmiset kiinnostu-
maan siitä, Akiyama kertoo.

Sen jälkeen tehtaan väkeä on 
palkittu uuden tapaturmattomuus-
kausiennätyksen kunniaksi. Nykyinen 
600 päivän ennätys on hankala lyödä. 
Akiyama pitää palkitsemista hyvänä 
täkynä.

– Toinen tärkeä asia on se, että 
tehtaan johto ja toimihenkilöt ovat 
sitoutuneita työturvallisuuden para-
nemiseen.

Luottamushenkilöiden mielestä 
työturvallisuudessa riittää vielä töitä.

– Tyytyväisyys on kehityksen 
pahin este. Silloin lähdetään taantu-
maan, Tuominen muistuttaa.

Tuomisen seuraava suuri projekti 
on ensiapukaappien päivittäminen 
vastaamaan todellisia tarpeita.

– Uusia laitteita tulee taloon ko-
vaa tahtia. Niissä on paljon jumppaa-
mista, jotta ne saadaan työturvallisik-
si, Tuominen listaa.

– Loppukäyttäjä unohtuu uusia 
koneita tilattaessa, Akiyama miettii.

Cembritin tuotanto pyörii vin-
haa vauhtia. Syystalvella tehtaalle 
on rekrytoitu 20 uutta työnteki-
jää. Tehtaalla työskentelee nyt 100 
työntekijää. Uusien ihmisten pereh-
dyttäminen, ohjeistus ja säännöistä 
kiinnipitämisen seuraaminen vie 
merkittävästi Tuomisen työaikaa.

– Tehdasta siirrytään ajamaan 5 
vuorossa. Kysyntä on niin kovaa, että 
varasto on koko ajan tyhjänä, Aki ya-
ma sanoo. ¶

– Esitämme parannusehdotuksia 
johtoryhmälle.

– Ohjausryhmän alaisena on työ-
turvallisuustyöryhmä, johon kuuluvat 
ts-valtuutettu työturvallisuusval-
mentaja ja vuorossa oleva työnjohtaja 
sekä toimihenkilöiden ts-valtuutettu, 
Tuominen jatkaa.

Työturvallisuusvalmentaja on 
tehtaan työntekijä, joka on ollut kehit-
tämässä 5S-järjestelmää. Valmentajan 
vastuulla on tapaturmatilanteiden ja 
läheltä piti -tapausten tutkiminen.

– 5S on turvallisen tekemisen pe-
ruskivi, Akiyama kiteyttää.

5S:n lisäksi tehtaalla on käytössä 
5-portainen riskien arviointimatriisi. 
Ensimmäisillä tasoilla työt eivät kes-
keydy välittömästi, mutta tilanne kor-
jataan. Korkein aste on sietämättömän 
riskin taso, joka vaatii pitempiaikaista 
selvittelyä ja korjaustoimia.

– Asiat pyritään ratkaisemaan 
ripeästi riskiä alentavasti, mahdollises-
ti väliaikaisilla ratkaisuilla. Jos eteen 
tulee 5-tason riski, työt pysäytetään 

Janne Tuominen (vas.) ja Miki Akiyama 
käyttäisivät enemmän aikaa tehdaskier-
roksiin, jos se olisi mahdollista.

Cembritin riskien arviointimatriisi.
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Tavoitteena Euroopan paras rakennustuotetehdas
Lujabetonilla on vanha konepajahalli, mutta uudet koneet.

JÄRVENPÄÄSSÄ Valmetin entisessä 
hallissa on yksi Suomen uusimmis-
ta rakennustuotetehtaista. Uuden 

superlaatta-välipohjaelementin tekoon 
keskittyvä Lujabetonin tehdas aloitti 
jouluna 2018. Tehtaalla valmistetaan 
myös muita elementtejä.

Elementtityöntekijä Marko Puke-
ro on ollut tehtaan pääluottamusmies 
alusta asti.

– Vaikka teemme uudenlaista 
superlaattaa, uudet työkoneet eivät 
ole sen modernimpia kuin muissakaan 
tehtaissa. Puitteet ovat loistavat, tilaa 
on riittävästi, Pukero toteaa.

Elementtityöntekijä Petri Tervas-
honka on aloittanut työsuojeluvaltuu-
tettuna vuoden alussa.

– Haluan olla tekemässä Euroo-
pan parasta betonielementtitehdasta.

Työturvallisuuden kannalta 
uuden tehtaan käynnistäminen on 
sujunut hyvin. Vakavia työtapaturmia 
ei ole ollut. 

– Nyrjähdyksiä ja pieniä käsiva-
hinkoja on sattunut jonkin verran. 
Meillä oli lähes vuoden jakso ilman 
minkäänlaisia tapaturmia. Olemme 
kiinnittäneet tehtaan siisteyteen pal-
jon huomiota.

– Olemme aloittaneet puhtaal-
ta pöydältä uuden tehtaan ansiosta. 
Toteutamme Lujan arvoja työsuojelun 
kehittämisessä. Me olemme nyt hyväl-
lä tasolla, mutta vieläkin on parannet-
tavaa. Kiire ja stressi vaikuttavat myös 
asiaan.

Pukeron mukaan työsuojelussa 
on aina parannettavaa tuotannossa ja 
muussa turvallisuudessa. Työnjohto 
ottaa työsuojelun tosissaan ja paran-
nusehdotuksia kehitellään yhteistyös-
sä. 

– Haluamme uudistaa tehdasta 
koko ajan. Olemme sanoneet työn-
tekijöille, että kannattaa tuoda esille 
uusia toimintatapoja, Tervashonka 
tähdentää.

– Kun huomaamme riskipaikko-
ja tehtaalla, työnjohto reagoi ripeästi 
ilmoituksiin.

Uusia työntekijöitä 
rakennusalalle
Korona on tuonut paineita henkisen 
työturvallisuuden ylläpidon suhteen. 
Tervashongan ja Pukeron mukaan teh-
taalla on pärjätty pandemian kanssa 
niin fyysisesti kuin psyykkisestikin.

Osa konepajarakennuksesta on 
vuokrattu, mutta jossain vaiheessa 
Lujabetoni tarvitsee tilat itselleen.

– Työsuojeluasiat aloitetaan ta-
vallaan alusta, mutta voimme viedä 
uuteen tilaan valmiita toimintamalle-
ja, Pukero sanoo.

Lujabetonin Järvenpään tehtaan 
tilauskanta on hyvä. Tuotanto pyörii 
nyt kolmivuorossa 100 työntekijän 
voimin. 

– Meillä on nosturikapasiteettia 
vain rajoitetusti. Purut ja vastaavat 

työvaiheet on helpompi tehdä yöllä.
Normaalioloissa tehtaan on tarkoi-

tus jatkossakin pelata kolmessa vuoros-
sa. Uusia työntekijöitä rekrytoidaan.

– Superlaatan osaajia ei ole, Ter-
vashonka muistuttaa työmarkkinati-
lanteesta. 

Tehtaalle tulevien rakentamisen 
osaamistaso vaihtelee paljon.

– Uusi työntekijä lähtee ensin 
vanhemman työntekijän mukaan op-
piin, Pukero sanoo. 

– Superlaattaa tehdään aina pa-
reittain, Tervashonka jatkaa.

Luottamushenkilöiden ajankäyttö 
toimii Järvenpää tehtaalla joustavasti.

– Kierrämme tehtaan 1–2 viikon 
välein ja kyselemme työläisten kuulu-
misia, Tervashonka kertoo.

– Meillä on erilaisia työpisteitä ja 
on käytävä juttelemassa joka osastolla. 
Työnjohto on suhtautunut tähän kan-
nustavasti ja meidän keskusteluillem-
me työntekijöiden kanssa annetaan 
tarpeeksi aikaa, Pukero sanoo. ¶

Petri Tervashonka (vas.) ja Marko Pukero pääsivät rakentamaan työturvallisuutta uuteen 
tehtaaseen.
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→ Talous

Tyytyväinen veronmaksaja
Verottajalta voi kysyä myös neuvoja ja ennakkopäätöksiä.

ARTO PAROSELLA oli nuorena 
miehenä helppoa, kun äiti teki 
pojalleen veroilmoitukset.

– Äitini oli Kempillä kirjanpitäjä-
nä ja palkanlaskijana. Hän huolehti, 
että kaikki työvaatteiden ja työkalujen 
ostokuitit olivat vähennyksissä. Taisi 
siellä olla joskus kaverinkin työkalu-
kuitit mukana, Paronen nauraa.

1980-luvulla tehty veropetos on jo 
vanhentunut, joten siitä voi nyt kertoa 
avoimesti.

Paronen valmistui ammattikou-
lusta vuonna 1984. Ensimmäiset 10 
vuotta Parosella vierähti omakotitalo-
työmailla.

– Muurasin julkisivuja, leivinuu-
neja ja takkoja. Helloja en ole elämäni 
aikana tehnyt kuin 2 kappaletta, sa-
takunta tulisijaa muurannut Paronen 
laskee.

Omakotityömaiden lisäksi ra-
kennusalan töitä Paronen on tehnyt 
muun muassa Ruskolla ja Ruduksella. 
Sen lisäksi tutuksi ovat tulleet logis-
tiikka-ala ja Valmetin autotehdas.

Verohallinnon kanssa asiointi on 
sujunut Paroselle aina jouhevasti.

– Minulta on kahdesti kysytty, 
olenko työskennellyt ilmoitettuna 
ajankohtana kyseisellä työmaalla, Pa-
ronen nauraa.

Verottajalta on saanut erinomais-
ta palvelua myös ennakkopäätöstä 
haettaessa.

– Restauroimme pari vuotta sitten 
Petri Laakson kanssa Sairaalanmäellä 
sijaitsevan Liisa Ruusuvaaran Kukka-
tervehdys-betoniveistoksen. Menimme 
hakemaan verotoimistoon ennakko-
päätöstä, jotta työtämme ei verotettai-
si palkkatyönä vaan se huomioitaisiin 
palkkiona. Alkuun siellä katsottiin 
selvitystäni vähän hitaasti, että mitä 
tämä jätkä oikein höpöttää. Kun heille 

selvisi, että kyse on Sairaalanmäen 
veistoksista, tunnelma muuttui. Seu-
raavaksi olisi varmaan tullut pullakah-
vit pöytään, Paronen kuvaa.

Restaurointi olikin tarpeen, sillä 
vuonna 1973 tehdyt taideteos oli pys-
tytetty hengenvaarallisen heppoisesti.

Parosta voi luonnehtia tyytyväi-
seksi veronmaksajaksi niin palkansaa-
jana kuin entisenä yrittäjänäkin. Verot 
ovat osa hyvinvointiyhteiskuntaa.

– Jos yrittäjä valittaa verotukses-
taan, on hyvä muistaa, että hän on 
tiennyt sen jo aloittaessaan. Minul-
la on 3 tytärtä, jotka ovat käyneet 
ilmaiset koulut. Itsekin saan hampaan 
paikatuksi julkisessa terveydenhuol-
lossa 20 eurolla tai uuden lonkan 200 
eurolla.

Pin ja stand uppia
Työnteon lisäksi Paronen on tehnyt 
muutakin.

– Olen opettanut 22 vuotta uima-
hallissa kaikenlaista vauvauinnista ja 
tekniikkauintiin.

Uimaharrastus vei triathlonin 
harrastajaksi. Lahti-maratonkin on 
mennyt Parosella kertajuoksulla lävit-
se. 

– Sitten lasteni äiti tuli kuvioihin 
ja harrastus hyytyi hiljalleen.

Paronen etsii yhä itseään. Uusim-
pina harrastuksia ovat Pin-Up Petrols 
-yhdistys ja stand up -lavakomiikka.

– Olen esiintynyt kerran ravintola 
Pikku hanhessa. Siitä tuli ihan hyvää 
palautetta. Sitten tuli korona ja nyt 
odotellaan uutta mahdollisuutta.

Pin up -kuvausta pidetään enem-
mänkin naisten harrastuksena.

– En ole satavarma, mutta saatan 
olla Suomessa ensimmäinen mies, joka 
on maksanut pin up -yhdistyksen jä-

TEKSTI JA KUVA: JUKKA NISSINEN

senmaksun. Tällä hetkellä miesjäseniä 
on jo 4.

Parosta ovat aina kiinnostaneet 
1950-luvun herrasmiesmuoti ja ai-
kakauden ajopelit. Kuvaussessioiden 
aiheita piisaa joka lähtöön, vaikkapa 
joulu, halloween, villin lännen mei-
ninki tai Hollywood-elokuvien miek-
kailukohtaukset. ¶

Arto Parosta ei verojen maksaminen kelju-
ta yhtään. Ilmainen koulutus ja edullinen ter-
veydenhuolto ovat hyvä vastine veroista.
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Kunnallis-
vero on ta-
savero. 
Valtionve-
rotuksessa 
käytetään 
neliportais-
ta tulove-
roasteikkoa.

→ Talous

TEKSTI JA KUVA: JUKKA NISSINEN

Verokarhun vuoden 2020 hittituote:

Maskivähennys!
Muuten verovähennykset rullaavat samoilla raiteilla.

VEROTTAJA HYVÄKSYY työtulovähennykseen 2 
euron maskivähennyksen, mikäli on käyttänyt 
maskia työmatkoilla julkisessa liikenteessä. 

Työpäivien määrästä on itse ilmoitettava verotta-
jalle ja ne koskevat 13. elokuuta 2020 lähtien tehtyjä 
työmatkoja.

Mikäli työnantaja ei ole hankkinut maskeja 
työntekijöilleen ja niitä on tarvittu koronarajoitus-
ten takia, maskit voidaan vähentää tulonhankkimis-
kuluina.

vaadittava. Mikäli jotakin vähennystä ei vaadi, sitä ei 
myöskään huomioida verotuksessa.

Erityisalalla työskentelevät työntekijät, esimer-
kiksi timpurit, muurarit ja rakennusmiehet, voivat 
vähentää matkakulut aina tulonhankkimiskuluna 
oman auton käytön perusteella (0,25 euroa/kilomet-
ri) eikä vähennyksessä ole omavastuuta eikä ylärajaa. 
Työntekijät, joilla on varsinainen työpaikka, kuten 
rakennustuoteteollisuudessa, vähentävät matkakulut 
verottajan ohjeiden mukaan.

Jos työskentelee yli 3 vuotta samassa tai hyvin lä-
hellä toisiaan olevissa kohteissa, varsinaisen työpaikan 
määritelmä täyttyy myös erityisalan työntekijöillä.

Oman auton käytön verovähennysoikeus ei sil-
loin ole enää itsestäänselvyys. Matkakuluihin tulee 
omavastuu ja yläraja. Myös oikeus ateriakorvausvä-
hennykseen poistuu. 3 vuoden laskennan katkaisee 
vain yli 6 kuukauden poissaolo työkohteesta, jonka 
aikana tehdään ainakin päivä töitä muualla.

Moni rakentaja tekee osan töistään kotona. Mit-
tamiehet ja urakkaporukoiden nokat suunnittelevat 
töitään ennakkoon iltaisin ja viikonloppuisin. Digi-
talisaatio tuo myös muiden rakentajien töitä kotiin. 
Silloin kannattaa hakea työhuonevähennystä.

Rakennusalan vähennykset
Talonrakennusalalla sekä  maalaus- ja vedeneris-
tysaloilla, jossa työntekijällä ei ole kiinteää työpaik-
kaa eli työskennellään erityisissä työntekokohteissa 
kuten talonrakennus- tai korjausrakennustyömaalla, 
työntekijä vähentää matkakulut tulonhankkimisku-
luina. Omaa autoa työmatkoihin käytettäessä vähen-
nys on 0,25 euroa kilometriltä. Vähennyksessä ei ole 
omavastuuta eikä ylärajaa.

Erityisalan työntekijä, jolla ei ole varsinaista 
työpaikkaa, hakee tulonhankkimisvähennyksenä 
ateriakorvauksen 10,75 euron suuruista vähennystä 
työpäivää kohden edellyttäen, ettei työnantaja ole 
järjestänyt ja kustantanut työmaaruokailua. Mikäli 
työpäivän pituus ylittää ruokatauot mukaan lukien 
11 tuntia matkustusaikaa huomioimatta, voi hakea 
vähennystä kaksinkertaisena kyseisiltä päiviltä.

Esitäytettyä lomaketta pitää 
täydentää
Posti on tuonut meille verovelvollisille esitäyte-
tyn, vuoden 2020 veroilmoituksen. Esitäytettyyn 
lomakkeeseen on merkitty valmiiksi ne tiedot, jotka 
verottaja on saanut muista lähteistä. Tiedot on aina 
tarkastettava. Mikäli sinulla on enemmän tuloja 
kuin lomakkeeseen on merkitty, ne on syytä ilmoit-
taa. Verottaja saattaa hakea myöhemmin omiaan 
korotusten kera.

Kaikkia vähennyksiä, kuten ateriakorvaus-, 
matkakulu- ja työkaluvähennyksiä on ehdottomasti 



RAKENNUS- 
PIIRUSTUKSET  

TUTUKSI
VERKKOKURSSILLA
Kurssilla opit, millaisia piirustuksia ja merkkejä 

käytetään rakennus- ja LVI-suunnitelmissa. 
Kurssi on tarkoitettu Rakennusliiton jäsenille.

Lue lisää ja ilmoittaudu: 
ilmoittaudu.rakennusliitto.fi/verkko_rakpiir

Työssä käytettävien omien työkalujen hankin-
nasta ja kulumisesta johtuvia kuluja vähennetään 
kuittien perusteella. Erityisen tärkeää on muistaa vä-
hentää työnantajan maksama perustyökalukorvaus 
1,68 euroa työpäivältä. Pienempi samaan aikaan käy-
tössä ollut 1,01 euron työkalukorvaus poistui 1.5.2020. 
Maksettua perustyökalukorvausta ei huomioida 
ennakonpidätyksessä ja vähennyksen saaminen edel-
lyttää sen hakemista.

Lattianpäällystysalalla on samanlaiset työkalu-
vähennykset kuin talonrakennuksessa. 

Infra-alalla saa samat vähennykset kuin raken-
nusalalla. Ateriakorvausvähennyksen saamisen edel-
lytys on, ettei työnantaja ole sitä maksanut. Kiin-
teiden työpaikkojen osalta noudatetaan verotuksen 
yleisiä matkakustannusten vähennyssääntöjä.

Talotekniikka-alalla on poikkeavia työtehtäviä 
ja erilaisia vakiintuneita verotuskäytäntöjä. Nämä 
selviävät parhaiten kysymällä omalta luottamusmie-
heltä tai Rakennusliiton toimitsijoilta.

Asfalttialalla ja rakennustuoteteollisuudessa 
verovähennykset ovat yleisten matkakustannusten 
piirissä.

Kaikilla tes-aloilla voi olla poikkeavia tehtäviä 
ja erilaisia vakiintuneita verotuskäytäntöjä. Nämä 
selviävät parhaiten kysymällä omalta luottamusmie-
heltä. ¶

Teet muutosvaatimukset helpoimmin OmaVero-palve-
lussa. Ohjeisiin kannattaa tutustua ennen ilmoituksen 
jättämisen takarajaa. Viimeisenä palautuspäivänä ve-
rottajan palvelimella voi olla ruuhkaa, mikä hidastaa 
OmaVeron toimintaa.

Jos korjaat veroilmoitusta, korjausten määräpäi-
vä on tänä vuonna joko 4.5., 11.5. tai 18.5. Päivän näkee 
omasta esitäytetystä veroilmoituksesta tai OmaVe-
ro-palveluun kirjautumalla.

KUITIT TALTEEN

Säilytä itselläsi kaikki mahdolliset tositteet ja mielui-
ten myös kopiot lisäselvityslomakkeista siltä varalta, 
että verottaja palaa niihin myöhemmin. Kuitit ostetuis-
ta työkaluista on säilytettävä 6 vuotta. Pidä myös tal-
lessa kirjanpitosi työkohteista, ajetuista työmatkois-
ta ja työpäivistä. 

OmaVerossa voi myös täyttää lomakkeet näytöllä 
ja tulostaa vasta sitten. Tärkeimmät lomakkeet ovat:

1A Matkakulut – Asunnon ja työpaikan väliset matkat
1B Matkakulut – Viikonloppumatkat
1C Matkakulut – Matkat toissijaiselle työpaikalle
1D Matkakulut – Tulonhankkimismenoina vähennettä-
vät matkat 
• tälle lomakkeelle erityisalojen matkakulut
50A Ansiotulot ja niistä tehtävät vähennykset 
• mm. ateriakorvaus, työkalut, itse maksetut ay-jä-

senmaksut, työhuonevähennys

PALKKA- JA ETUUSTIEDOT SIIRTYVÄT  
AUTOMAATTISESTI

Tulorekisteri sisältää kattavasti palkka-, eläke- ja 
etuustietoja.  Työnantajat ilmoittavat maksamansa 
palkat ja ennakkoverot sähköisesti tulorekisteriin. Tu-
lorekisteri on myös työttömyyskassojen käytössä. 

OmaVero-palveluun voit ilmoittaa milloin tahansa 
yleisimpiin verovähennyksiin oikeuttavia menoja, esi-
merkiksi kotitaloustyön ja työmatkojen kuluja. ¶

Vähennykset näppärästi netissä

Erityisala = työpaikan osoite vaihtelee
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TEKSTI: MIA SINDA

Tallessa pidetty tuntikirjanpito 
ja työnantajan kanssa vaihdetut 
sähköpostitviestit auttoivat  
Rakennusliiton juristia  
sopimaan liiton jäsenen  
palkkasaatavin liittyneen  
riita-asian ennen  
pääkäsittelyä.

R
AKENNUSLIITON JÄSEN 
työskenteli määräaikaisessa 
työsuhteessa lattianpääl-
lysalan työtehtävissä. Jäsen 

otti liittoon yhteyttä jo työsuhteen 
keston aikana palkanmaksuun liitty-
vien epäselvyyksien vuoksi. Ilmeni, 
että työnantaja laiminlöi suorittaa 
työntekijälle työehtosopimukseen 
perustuvaa erillistä palkanosaa, minkä 
lisäksi työnantaja oli yksipuolisesti 
vähentänyt työntekijän ilmoittamia 
työtunteja palkanmaksun yhteydessä. 
Työntekijän viimeisen palkanmaksu-
kauden palkka laiminlyötiin maksaa 
kokonaisuudessaan. 

Palkkasaatavista tehtiin palkka-
turvahakemus, jota koskeva hakemus 
hylättiin. Rakennusliitto myönsi jäse-
nelleen oikeusavun ja asiassa laitet-
tiin vireille kanne, jolla työnantajaa 
vaadittiin suorittamaan maksamatta 
olevat palkkasaatavat. 

Työnantajayhtiön edustaja laati 
itse vastauksen kanteeseen kiistäen 
kantajan vaatimukset. Työnantaja 
kuitenkin myönsi, ettei kanteella 
vaadittua erillistä palkanosaa ollut 
suoritettu lainkaan. Työnantaja väitti, 
että työntekijä olisi ollut lomautet-

Sovintoratkaisu toi jäsenelle palkkasaatavat

Säilytä oma tuntikirjanpitosi
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tuna viimeisen palkanmaksukauden 
ajan eikä näin ollen olisi työskennellyt 
kyseisenä aikana. Työnantaja väitti 
myös, että työntekijä olisi aiheuttanut 
työnantajalle vahinkoa, mistä johtuen 
työnantajalla olisi ollut oikeus jättää 
osa työntekijän palkasta maksamatta. 

Asia eteni suulliseen valmisteluis-
tuntoon, johon työnantajan edustaja 
osallistui ilman oikeudellista avus-
tajaa. Rakennusliiton jäsentä avusti 
liiton lakimies. Valmisteluistunnossa 
ilmeni, ettei työnantajan kiistäminen 
perustunut oikeudellisesti merkityk-
sellisiin seikkoihin vaan maksuhalut-
tomuuteen. 

Työnantajalla ei olisi ollut työso-
pimuslain nojalla oikeuttaa lomauttaa 
määräaikaisessa työsuhteessa ollut-
ta työntekijää eikä työntekijä ollut 
lomautettuna. Työntekijä oli työsken-
nellyt uudiskohdetyömaalla ilmoitta-
manaan aikana ja ilmoittanut kyseiset 
tunnit palkanmaksua varten yhtiön 
edellyttämällä tavalla. Tapahtuneen 
työskentelyn osalta todistajaksi ni-
mettiin työmaan vastaava mestari. 
Työnantajan väittämät työvirheet, 
joiden korjaamista koskeva aika oli 
vähennetty työntekijän palkasta, eivät 
liittyneet työntekijän omaan työsuori-
tukseen. 

Olennaista  
tässä jutussa:
Tarpeettoman oikeudenkäynnin 
pitkittyminen pystyttiin 
välttämään pitkälti siitä syystä, 
että työntekijällä itsellään oli 
kattava selvitys suorittamastaan 
työstä ja työnantajan kanssa 
käydyistä keskusteluista. 

Sähköpostit vahvistivat 
jäsenen kertomuksen
Keskeiseen rooliin asian selvittämi-
sessä oikeudessa nousi työntekijällä 
tallessa olleet omat tunti-ilmoitukset 
ja sähköpostiviestit, joilla tunti-ilmoi-
tukset oli toimitettu työnantajalle, 
päiväkohtaisesti tehdyt kirjaukset 
kulloinkin suoritetun työn sisällöstä 
ja työtuntien määrästä sekä työnan-
tajan kanssa käyty viestinvaihto, josta 
muun muassa ilmeni, että työnteki-
jän korjattavaksi osoitetut työvirheet 
olivat työnantajan oman ilmoituksen 
mukaan toisen henkilön työvirheitä. 
Työnantajan viesteistä ilmeni myös 
se, että työnantaja oli nimenomaises-

Uupumus, sekavuus, pahoinvointi, ruokahaluttomuus, 
näköhäiriöt ja pyörtyily ovat rakennustyöntekijöiden 
oireita Qatarin jalkapallon MM-kisojen helteisillä 
rakennustyömailla.  

SASK ja Rakennusliitto tukevat Nepalista Qatariin lähteviä siirto-
työntekijöitä. Sinunkin osastosi voi parantaa työelämän ihmisoi-
keuksia kannatusjäsenenä. Tukimaksu on 50 senttiä per jäsen.  
Lue ohjeet: sask.fi/tule-mukaan/kannatusjasenet     

ILMAN
LIITTOA
EI OLE
OIKEUKSIA

Siksi

ti osoittanut työntekijälle erinäisiä 
viimeistely- ja reklamaatiokorjaustöitä 
viimeisen palkanmaksukauden ajalle. 
Edellä mainittu aineisto nimettiin 
työntekijän puolesta kirjallisiksi todis-
teiksi.

Valmisteluistunnon jälkeen työn-
antaja antoi toimeksiannon hoitami-
sen lakimiehelle. Asiamiesten välillä 
käytyjen neuvotteluiden seurauksena 
asiassa saavutettiin sovinnollinen 
ratkaisu, jonka tuomioistuin vahvisti 
lopulliseksi ratkaisuksi asiassa. 

Jäsen sai sovinnollisella ratkaisulla 
maksamattomat palkkasaatavansa. 
Työnantaja suoritti vahvistettuun 
sovintoon perustuvat saatavat sovitus-
ti. ¶



Turva ja  
paikallisosastot

 – yhteistyötä mutkattomasti jäsenten eduksi 
Teksti: Tuomas Kekkonen, kuvat: Sami Peltoniemi ja Sonja Hagström

N    
äille miehille on päivänsel-
vää, miksi yhteistyö Raken-
nusliiton ja kymmenien mui-
den suomalaisten ammatti-

liittojen kanssa on Turvan toiminnan 
perusta. Jalo Koskinen on työsken-
nellyt ammattiliittojen kanssa jo vuo-
desta 1995 ja Kauko Niemi vuodesta 
2007. He viettävät valtaosan ajastaan 
liittojen ja paikallisosastojen kanssa 
tehtävän yhteistyön parissa, esimer-
kiksi tapahtumissa ja koulutuksissa. 
Viime aikoina verkkotilaisuudet ovat 
yleistyneet merkittävästi.

– On paljon kilometrejä, iltoja, viikon-
loppuja ja tapahtumia, joiden aikana 
on luotu luottamuksellisia ja hyviä 
suhteita ammattiliittoihin ja paikallis- 
osastoihin. Ja se on välttämätöntä, 
että kumpikin osapuoli saa mahdol-
lisimman paljon hyötyä yhteistyös-
tämme, Koskinen kertoo.
 
 

– Me tullaan mielellään kertomaan 
jäsenvakuutuksista mihin tahansa 
tilaisuuksiinne, jotta mahdollisim-
man moni tietäisi niistä eduista, jotka 
jäsenmaksun hinnalla heille automaat-
tisesti kuuluu, Niemi kertoo.

Turvan liittoasiakkuuspäälliköt ovat 
ammattiosastojen käytettävissä eri-
laisiin tapahtumiin ja he ovat mielel-
lään mukana tilaisuuksien suunnitte-
lemisessa ja järjestämisessä. Tavoit-
teena on olla hyödyksi jäsenistölle. 
Tapahtumien järjestäminen on ollut jo 
pitkään hyvin rajoitettua, joten myös 

Turvassa on lähdetty hakemaan uu-
sia tapoja tehdä yhteistyötä. Jos pai-
kallisosastollasi on esimerkiksi verk-
kosivut tai Facebook-ryhmä, tietoa jä-
senvakuutuksista ja -eduista voidaan 
julkaista myös niiden kautta.
 

– Ammattiliiton jäsenmaksun mu-
kana saa monenlaisia etuja, kuten 
jäsenvakuutuksen, jollaisen Raken-
nusliittokin on Turvasta jäsenilleen 
hankkinut. Ollaan yhteyksissä siitä, 
kuinka parhaiten saadaan teidän pai-
kalliselle porukalle kerrottua näistä 
eduista, Niemi muistuttaa. 

Vakuutusedut ovat merkittävät: esi-
merkiksi tapaturmavakuutusta ei itse 
saisi hankittua vastaavalla hinnalla 
kuin se liiton neuvottelemana kuuluu 
Rakennusliiton jäsenyyteen. Lisäksi 
Rakennusliiton jäsenet saavat monia 
alennuksia Turvan vakuutuksista. 
 
 

Rakennusliiton jäsenvakuutuksiin ja 
jäsenetuihin Turvassa voit tutustua 
osoitteessa turva.fi/rakennusliitto

ILMOITUS

– Eihän koko Turvaa olisi ilman 
ammattiliittoja ja ammattiliittojen 
jäseniä, painottaa Vakuutusyhtiö 
Turvan liittoasiakkuuspäällikkö 
Jalo Koskinen. Kollega Kauko Niemi 
komppaa Koskisen arviota.

Hämeenlinna Porvoo

Lahti

Vantaa

Pori
Tampere

Ota yhteyttä 
liittoasiakkuus-  

päälliköihin
kauko.niemi@turva.fi  

050 555 8548  
jalo.koskinen@turva.fi  

050 552 3840
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→ Vierailija

Anna Pärnänen
Kehittämispäällikkö, 
Tilastokeskus

Tilastoista, taiteesta ja rakentamisesta

Turva ja  
paikallisosastot

 – yhteistyötä mutkattomasti jäsenten eduksi 
Teksti: Tuomas Kekkonen, kuvat: Sami Peltoniemi ja Sonja Hagström

N    
äille miehille on päivänsel-
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TIEDÄTKÖ kuinka montaa rakentamista ja asumis-
ta kuvaavaa tilastoa Tilastokeskus julkaisee? Hyvä, 
en minäkään tiennyt ennen pientä laskutoimitusta. 

Oikea vastaus on 13. Aika monta, eikö? Tilastoja löytyy 
muun muassa niin kesämökeistä, vuokrista, asuinoloista, 
myönnettyjen rakennuslupien määrästä kuin rakennuskus-
tannusindeksin suuruudesta. Tilastojen rypäs luo yhdessä 
kokonaiskuvaa siitä, miten Suomessa rakennetaan ja miten 
suomalaiset asuvat.

SUOMEN kielen sana tilasto juontaa juurensa sanaan tila. Useis-
sa muissa kielissä tilasto-sana viittaa valtio-sanaan kuten ruot-
sin kielen ”statistik” ja englannin kielen ”statistics”. Suomen 
kieleen niinkin kauan aikaa sitten kuin vuonna 1848 kehitetty 
sana viittaa muista kielistä poiketen kansakunnan tilan kuvaa-
miseen, siis Suomen ja suomalaisuuden kuvaamiseen. 

USEIN kun puhutaan Suomesta ja suomalaisuudesta ei kui-
tenkaan nosteta esille tilastoja, vaan taide. Taide on keino 
kertoa yksityisten tarinoiden kautta yhteisestä kokemukses-
ta, samantapaisesta mielenmaisemasta ja luoda sitä kautta ta-
rinaa suomalaisuudesta. Tästä esimerkkeinä voi ottaa vaikka 
Väinö Linnan Täällä Pohjantähden alla tai Eero Järnefeltin 
Maisema Kolilta. Ajattelen, että taiteen ohella tilastotkin ker-
tovat tarinaa meistä – Suomesta ja suomalaisuudesta.  

OTETAAN esimerkiksi aikasarja koulutuksen yleistymisestä. 
Siinä missä 1970-luvulla vain perusasteen suorittaneita oli 
yli 15-vuotiaasta väestöstä 75 prosenttia, oli osuus kutistunut 
noin neljännekseen 2020-luvun alkuun tultaessa. Samaa 
tahtia keskiasteen tutkinnon suorittaneiden osuus oli ki-
vunnut 42 prosenttiin ja korkeakoulutettujen kolmannek-
seen. Tarinan Suomen kohoamisesta koulutuksen huippu-
maaksi voi itseasiassa kuvata yhdellä tilastokuviolla. 

TOISTA isoa kertomusta eli Suomen muuttumista maatalous-
yhteiskunnasta ensin teollisuuteen nojaavaksi ja sitten pal-
veluyhteiskunnaksi kuvaa hienosti kolme aikasarjakäppyrää 
työllisistä toimialoittain. Kun vuonna 1959 maatalous työllisti 
toimialoista eniten, oli 2020-luvulle tultaessa osuus enää vaati-
mattomat nelisen prosenttia. Samana ajanjaksona teollisuuden 

ja rakentamisen työllisten osuus kipusi suurimmillaan reiluun 
1/3 työllisistä osuuden ollessa tänä päivänä noin 1/5. Palvelualat 
ovat olleet suurin työllistävä toimiala jo pitkän aikaa. 

MITEN rakentamisen ja asumisen tilastot sitten kertovat 
tarinaa Suomesta? Edellä esitetyn listan jatkoksi voi nostaa 
tilaston asuinoloista. Ahtaasti asuvien osuutta on tilastoitu 
pitkään. Tiedämme, että ahtaasti asuvien osuus on puolittu-
nut 1990-luvun alun 30 prosentista tähän päivään tultaessa. 
Asuinolot ovat jopa siinä määrin parantuneet, että ahtaasti 
asumisen mittariakin on jouduttu väljentämään vuosien 
saatossa. Tämä yksittäinen tilasto kuvaa hyvin kolmatta 
suurta tarinaa Suomesta eli elintason nousua – yhä vau-
raampi Suomi asuu koko ajan väljemmin. 

KUN TARKEMMIN ajattelee, koko Suomen kehityskulku it-
seasiassa näkyy myös asumisessa ja rakentamisessa. Maata-
louden työllisyyden lasku tarkoitti myös kaupungistumista. 
Pientilat vaihtuivat uutuutta hohtaviin lähiöihin ja omako-
titalojen rivistöihin kaupungeissa. Rakentajille riitti töitä.

TYÖN DIGITALISAATIOKIN heijastuu rakentamiseen. Pan-
demia lisäsi etätyötä merkittävästi eikä se olisi ollut mah-
dollista ilman toimivia digivälineitä. Etätyöstä on tullut 
arkipäivää ja työelämän tutkijat ennustavat muutoksen 
olevan ainakin osittain pysyvää. Rakentamisen ja asumisen 
trendeissä etätyön lisääntymisen on ennakoitu näkyvän 
kesämökkibuumin ohella kaipuuna kauemmas keskustasta 
kohti halvempia neliöitä ja isompia asuntoja, jotta kotona 
työskentelylle saadaan tilaa. Vastaavasti toimitilojen kysyn-
nän odotetaan laskevan. On ennakoitu myös maallemuuton 
yleistyvän, kun punainen tupa ja perunamaa on etätyön 
mahdollistamana useammalle todellinen asumisvaihtoehto. 

TULEVAISUUS on tietenkin epävarmaa, kukaan meistä ei tie-
dä mitä tuleman pitää. Ehkä tulevaisuudessa suomalaisuutta 
kuvaavan romaanin henkilöinä esiintyvät myös robotit ja 
kaikkien tuntemassa maalauksessa leijuu droneja. Se mikä 
kuitenkin on varmaa, on että oli muutos mikä tahansa sitä 
kuvataan tilastoina. Samalla tullaan kertoneeksi tarinaa 
Suomesta ja suomalaisuudesta.  Ja rakentajille riittää töitä. ¶
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TEKSTI: SINI SAARITSA KUVA: JARI PELTORANTA

V
iime vuosituhannen lopulla Tuu-
la-Maria Ahonen seisoi perhei-
neen helsinkiläisellä hiekka-
rannalla ja katseli ympärilleen: 

lasinsiruja ja muuta roskaa yltympäriinsä. 
– Sanoin lapsille, että heidän täytyy 

pitää kengät jalassa.
Häiritsevä kokemus sysäsi liikkeelle 

ajatusprosessin, jonka kehittyi alitajun-
nassa neljä vuotta. Sen aikana Ahonen 
pohti kysymystä: miten ihmiset saisi vä-
littämään lähiympäristöstään?

Millenium-vuonna Ahonen aloitti sii-
voamalla tuolloin 12- ja 9-vuotiaiden tyt-
täriensä kanssa kodin lähellä olevaa kal-
liota ja metsikköä. Maastossa hän tajusi 
voimakkaasti, että jos jokainen keräisi 
edes yhden roskan päivässä, eikä heit-
täisi yhtään maahan, se näkyisi. Ahonen 
kutsui ihmisiä mukaan, ja lopulta alue 
saatiin puhtaaksi sadan hengen voimin. 
Sen jälkeen sinne ei herkästi enää ker-
tynyt roskaa. 

– Roska maassa kutsuu toista ros-
kaa. Kun se kutsujaroska otetaan pois, 

Tumppaa 
purkkiin
21 vuotta täyttävän Roska 
päivässä -liikkeen perustaja 
Tuula-Maria Ahonen tietää, 
että roska kutsuu aina 
seurakseen toista roskaa.

muitakaan ei enää tule yhtä helposti.
Roska päivässä -liike oli syntynyt. 

Äitienpäivälahjaksi Ahosen mies teki 
liikkeelle verkkosivut. 

– Nuorempi tytär totesi silloin var-
mana, että tästä liikkeestä pitää tehdä 
maailmanlaajuinen.

Ahosta itseään mahtipontinen ta-
voite huvitti. Moni saattaakin ensin 
miettiä, että kuinka suuri innovaatio 
tämä nyt on. Siis roskien kerääminen 
maasta ja vieminen roskikseen? 

Innovaatio se on, totesi Ahonen, kun 
hän alkoi saada päivittäin yhteydenot-
toja ihmisiltä, jotka halusivat osallistua. 

– Roska päivässä -liike muuttaa 
asenteita. Yksi nainen sanoi, että ih-
meellistä, että tämä on nyt yleisesti hy-
väksyttyä. Hän oli aina kerännyt luon-
nosta roskia ja hävennyt sitä.

Mukana on arvovaltaistakin poruk-
kaa. Vuonna 2009 Tasavallan Presi-
dentti Tarja Halonen kutsui Ahosen Lin-
nan juhliin. Sittemmin kutsu tuli myös 
Presidentti Sauli Niinistöltä. 

Verkkosivut käännettiin englanniksi, 
ja Ahonen sai viestejä ympäri maailmaa. 

– Pieneltä Tinian saareltakin jostain 
keskeltä Tyyntä valtamerta. Ja Etelä-Af-
rikasta. He vain kertovat, että ovat mu-
kana.

Verkkosivuja on eri maissa kään-
netty yhteensä 23 kielelle. Tyttären ää-
neen lausuma päämäärä on saavutettu.

Roska päivässä -liike on vuosien 
varrella synnyttänyt myös maineikkaan 
miniroskiksen, joka tuotti Palosuojelu-
rahaston innovaatiopalkinnon kunnia-
maininnan marraskuussa 2020. Pieneen 
taskussa kulkevaan purkkiin voi sulloa 
paitsi linnuille vaaralliset tölkkien klipsit, 
nuuskatyynyt ja karkkipaperit, erityi-
sesti kytevät tupakantumpit. Ne aiheut-
tavat vuosittain huomattavan määrän 
rakennus- ja metsäpaloja.

Mikä tahansa ilmatiivis tumpin sam-
muttava purkki kelpaa miniroskikseksi, 
ja sen voi kukin päällystää haluamallaan 
kuvalla, niin että siitä tulee henkilökoh-
tainen. Esimerkiksi filmipurkit tai diabee-

→ Kulttuuri
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ELÄKELÄINEN Tapani muutti 
vaimoineen. Myivät oma-
kotitalonsa. Lahden jälkeen 

Talomyyjä tuskailee kosteusepäilyjä

TAPANI TUKIAINEN: 
TYRMISTYTTÄVÄ MUUTTO 
(Valmiixi 2020)

tuvansa.
Kun homekoirien raport-

tiin oli tutustuttu, alkoivat 
huolet ja piinaava odotus var-
sinaisen raportin tiedoista. 
Odotukset tiedoista koskivat 
myös rahaa. Kuinka kalliiksi 
tulisi? Miten tämä vaikuttaa 
loppuelämän suunnitelmiin?

Samaan aikaan pariskunta 
asettautui uuteen kotiin. Ta-
varat löysivät paikkansa. Jos-
sain määrin ajatuksetkin löysi-
vät uomansa. 

Piinaavan odotuksen li-
säksi iski koronapandemia. 
Oli eristäydyttävä, varottava, 
pelättävä.

70-luvun lopun Jussi & The Boys oli edellä aikaansa

JUSSI & THE BOYS:  
MUN ROCK AND ROLL BLUES – 
KAIKKI LEVYTYKSET  
1976–1980 2LP TAI 2CD.  
Svart Records.

milehdon veljeksistä tuli isoja 
staroja. Antti siirtyi 1980-lu-
vulla Juice Leskinen Grand 
Slamiin ja Pekasta tuli Topi 
Sorsakoski Esa Pulliaisen 
Agentsissa.

Kokoelman edetessä meno 
vaan paranee. Jussi on par-
haimmillaan kovissa meno-
paloissa, joista ehdottomia 
suosikkejani ovat Hec torin sa-
noittama Oot melkein liikaa ja 
K.W. Blomqvistin Marssilaisten 
rock´ń roll. Oot melkein liikaa 
kertoo hyvin herkästi kiihottu-
vasta nais ystävästä, joka on 
kertojalle melkein liikaa, mutta 
kuitenkin juuri sopiva. Hauska 
teksti, jonka Jussi tulkitsee 
täysillä. Taustakuoro ja bändi 
toimivat loistavasti, ja Pekka 

Tammilehdon kitarasoolot 
ovat sopivan räkäisiä. 

Kokoelman lopussa mu-
kana on myös Jussin veli Eero, 
joka oli saanut Tasavallan Pre-
sidentin englanninkiertueella 
Micky Juppilta demokasetin. 
Kasetin kappaleet Maan halki 
sekä Skitta Pussiin päätyivät 
levylle Juice Leskisen teks-
teillä. Näistä varsinkin Skitta 
Pussiin toimii loistavasti. Kova 
rokki sopii veljesten ääneen, 
stemmalaulut pelaavat, ja jäl-
leen kerran Pekan räkäinen ki-
tara kruunaa kaiken. Juicen 
sanoittama on myös erittäin 
kaunis Toista linjaa, jossa on 
kiva kaksoismerkitys. ¶

JYRI VASAMAA

SVART RECORDS julkaisee 
7.5.2021 ay-urankin tehneeltä 
Jussi Raittiselta ja hänen  
Boys-yhtyeeltään tuplalevyn, 
joka keskittyy vuosiin 1976–
1980. Yhtyeellä oli tuolloin hie-
man hiljaisempaa keikkarin-
tamalla, koska bändi alkoi olla 

Tapani eli mielessään 
aiem pien vuosien pyhiinvael-
lusmatkojaan, aiempien kir-
jojensa maisemia, nuoruut-
taan, lapsuuttaankin. Hän 
näki outoja unia, joissa me-
netti malttinsa. Löysi kirjoista 
ja sarjoista mieleensä vertai-
lukohdaksi kärsineen saksa-
laisen työläismiehen.

Tunteet ovat pinnassa. 
Epätietoisuus kutsuu esiin 
mielen peikkoja.

Kun tilanne vahvistui, 
tieto helpotti. Se johti kuiten-
kin nollapisteeseen. ¶

INARI JUNTUMAA

tikkojen koeliuskapurkit ovat hyviä.
Roska päivässä aikoo 21-vuotispäi-

viensä kunniaksi kutsua riveihinsä kau-
punginjohtajia ja muita vaikuttajia. Aho-
nen on pyytänyt myös puheenjohtaja 

Matti Harjuniemen mukaan.
Mutta jokainen osallistuva on esi-

merkki jollekin toiselle, ja heitä tulee 
koko ajan lisää. Ahonen näyttää kuvaa 
hymyilevästä rakennusmiehestä, jolla 

on toisessa kädessään tupakka ja toi-
sessa pieni purkki. Ahonen tapasi mie-
hen kotipihallaan ja antoi tälle miniros-
kiksen.

– Hän otti sen tosi iloisena vastaan. ¶

niin rock, ettei se sopinut tuo-
hon aikaan kaikille keikkapai-
koille. Ravintoloitsijat ja yleisö 
vierastivat myös kokoonpa-
non kahta uutta jäsentä pit-
kien tukkien ja vaatetuksen 
vuoksi. Nämä henkilöt olivat 
Tammilehdon veljekset Pekka 
ja Antti. Esimerkiksi Seinäjoen 
hotelli Sorsanpesän hienossa 
yökerhossa vahtimestari to-
tesi tylysti veljeksille: ”Teidän 
isänne Ylli on sentään aina 
vimpan päälle siististi pukeu
tunut herrasmies, mutta teittiä 
poijjaat en laskis noissa risa
sissa varmareissa sisään, jos 
tänne asiakkaina pyrkisitte!”

Turhaan ei Raittisen Jus-
sia ole sanottu Suomen John 
Mayalliksi, koska myös Tam-

unelma pääkaupungista, vä-
hemmästä tekemisestä ja es-
teettömästä kodista jopa veh-
reäs sä ympäristössä kutsui.

Pitkäaikaisesta kodista 
oli haikeaa lähteä. Tavaroita 
karsittiin, lahjoitettiin lapsille, 
myytiin. Uusi koti olisi pie-
nempi. Muutto on aina iso työ, 
henkinenkin. Vähän joka kul-
massa oli omin käsin remon-
toitua ja laitettua. Tapani oli 
osa taloa, talo oli iholla. Niinpä 
myynnin jälkeen syntyneet 
kosteusvaurioepäilyt tuntui-
vat Tapanin koko kehossa. 
Epäilys ja tyrmistys löivät.

Sitten Tapani tunsi lamau-

→ Kulttuuri
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Timo Kuvaja
maalari
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Työmaan tähtiportti
MIHIN TAHANSA rakennusliikkeen nettisivuilla 
tehtävään perehdytykseen osallistuessa tulee pit-
kin matkaa vastaan yrityksen arvot. Henkilöstön 
huomioonottaminen, työntekijöiden keskinäinen 
yhteistyö- ja avunantosopimus ja varsinkin, en-
nen kaikkea ja ehdottomasti, työturvallisuus ovat 
tärkeys järjestyksessä kärkisijoilla. 

KUVISSA hymyilevät, eri kansallisuuksia ja suku-
puolia edustavat puhtaisiin työasuihin pukeutuneet 
hyväkuntoisen näköiset rakennustyöntekijät (työläi-
nen-sana on pois muodista) nostelevat taakkanippu-
ja oikeaoppisesti aamujumpan vetreyttämin jäsenin. 
Aina kun työturvallisuushavaintojen tekemiseltä 
nyt vähän ehtivät.

MITÄ MAHTANEE ajatella esimerkiksi juuri alalle tul-
lut tulevaisuuden toivo, kun saapuu vapaa-ajallaan 
tehdyn nettiperehdytyksen jälkeen ensimmäiseen 
duunipaikkaansa ali-aliurakoitsijan työntekijänä?

VARSINAISESSA työmaaperehdytyksessä on val-
litsevasta koronapandemiasta huolimatta toista-
kymmentä ihmistä pienessä tilassa odottelemassa, 
sosiaalitiloissa ei ole vapaata pukukaappia ja ruokai-
lutilojen jääkaappi on täynnä. Kahdesta mikrosta 
toinen rikki ja toinen koko ajan varattu. Maskipakko 
on viitteellinen. Sovitut työt eivät pääse alkamaan, 
kun mestoja ei ole lupauksista huolimatta valmiina. 
Maali jäätyy ruiskuun. Vessoja ei ole riittävästi ja ne 
sijaitsevat kaukana varsinaisesta työntekopaikasta. 
Sosiaalitilojen siivous kerran viikossa. Ehkä. 

ALKUVUODEN useammalla työmaalla kiertäneenä 
voin kertoa, että nämä esimerkit ovat tosia. Eivät 
siis yhdeltä työmaalta, se olisikin jo liian toivotonta. 
Työmaan kulunvalvontaportti on kuin tieteisleffan 
portti toiseen todellisuuteen ja työmaatoimisto sen 
etuvartioasemana. ¶

Kuka leipoo 
parhaat 
kahvileivät?
Nykymediaa seuratessa tuntuu, että 
makean syönnistä jaksetaan nälviä 
tuon tuosta. Vaikkei makealla kukaan 
eläkään, mikään ei voita sitä fiilistä, 
kun saa upottaa hampaansa ihanasti 
tuoksuvaan ja täydellisen mehevään 
pullaan, viineriin tai munkkiin.

MISTÄ SITTEN löytyvät ne 
herkullisimmat lou-
nastauon kahvileivät? 
Kartoittaakseni tätä otin 
testiin 9 eri paistotuotet-
ta. Maistamani pullat, 
munkit ja viinerit on han-
kittu Helsingin keskustan 
kaupoista ja kioskeista, mutta 
niitä on laajalti saatavilla. 

Löytyikö selkeää suosikkia?
R-kioskilla paistettu voisilmäpulla (1,90 €) ei 
houkuta ulkomuodollaan, mutta sulokas tuoksu 
iskee hermoon ja tuo mieleen lapsuuden kesät. 
Kardemummaa on juuri sopivasti, samoin sokeria 
”silmässä”. Pullan koostumus on mehevä – ja mikä 
hienointa, mehevyys on tallella vielä pari päivää 
myöhemmin. Yksi suosikkejani.

Alepasta mukaan tarttuu sievä omena-letti-
viineri (55 snt) jonka hillityssä tuoksussa korostuu 
lehtitaikina. Viineri itsessään on melko mauton: 

TEKSTI JA KUVA: 
SANNA PÖYRY
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→ Rakentajan eväät

→ Sarjakuva

taikina dominoi täytteen omenaa, joka 
maistuu kunnolla vasta lopussa. Ome-
nahilloa olisi suonut enemmänkin! 
Teollisesta vivahteestaan huolimatta 
ihan kiva valinta ei-niin-makeiden kah-
vileipien ystäville.

K-Supermarketissa silmään sattuu 
Salosen kierrewiener (1,29 €). Sen 
kookkaus viehättää, eikä ulkonäössä 
ole muutenkaan valittamista. Tuok-
su sen sijaan on vaimea. Plussaa tulee 
suutuntumasta: viineri on ilmava ja 
lehtevä. Myös kreemi on maukasta, 
ei liian äitelää. Wiener maistuu vielä 
parin päivän jälkeen, joskin ikä tuntuu 
Ärrän pullaa enemmän.

Market- ja kioskipullien ohella tes-
taan Gateau-leipomon kanelisolmun 
(2,90 €). Nätissä pullassa on upean 
koukuttava, kanelia uhkuva tuoksu. 
Itse pulla on täyttävä ja maistuu suussa 
minuuttikaupalla. Omaan, ylenpalttis-

ta makeutta vierastavaan makuun pa-
rasta on se, että kanelisolmu maistuu 
rehdisti taikinalta. Suosikkini, joskin 
testin kallein.

Lidlin paistotuotteista valitsen 
lapsuuden suosikkini berliininmunkin 
(89 snt). Se ei juuri tuoksu, vaan kuu-
luuko berlarin liiemmin tuoksuakaan? 
Rasva maistuu mukavasti, mutta muu-
ten munkki on jauhomainen, turhan 
tiivis. Vadelmahillo ja pinkki kuorrute 
ovat sitä mitä pitääkin. Loppumaku on 
intensiivinen ja sopivan makea. Plussa 
muusta paitsi itse munkista.

Lidlistä nappaan testiin myös ome-
nataskun (79 snt) – ihan jo komean 
kokonsa vuoksi. Tässä kahvileivässä 
tuoksuu ihanasti voi ja lehtitaikina. 
Omenahilloa on reippaasti ja sen maku 
miellyttää. Hyvä valinta vähemmän 
makean ystävälle. Hätyyttelee suosik-
keja.

Kunnon testi tarvitsee toisenkin 
viinerin. S-marketin sievässä vaniljavii-
nerissä (75 snt) on tyylikkään vaniljai-
nen tuoksu ja houkuttava ulkonäkö. 
Lehtevää ja mehevää viineriä on myös 
nautinto syödä, vaikka vaniljakree-
mi vivahtaa hivenen teolliselta. Yksi 
suosikeistani, ja jos hinta-laatusuhde 
ratkaisee, testivoittaja.

Samasta marketista lähtee mu-
kaan Fazerin Pätkis-munkki (0,89), 
sillä onhan Pätkis-patukka lapsuuteni 
suuri rakkaus – ja suklaa, josta nau-
tin edelleen. Siksi tuoksun vaimeus 
ihmetyttää. Myös munkki on vaisu 
esitys: kuivahko ja liian tiivis teke-
le, jossa maistuu jauho rasvan sijaan. 
Kuorrutteen ihanasti ”kylmäävä”, 
pitkään maistuva minttu kompensoi 
paljon. Sen herkullisuudesta huolimat-
ta valitsen silti mieluummin jatkossa 
Pätkis-patukan. ¶
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→ Rakennuskassa

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

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

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

2 KOKOA työttömyyden al-
kaessa loputkin tarvittavat 

liitteet päivärahan hakemista 
varten, esim. työtodistus ja 
palkkatodistus.

Täytä ensimmäinen päivä-
rahahakemus työttömyyskassal-
le, kun olet ollut kaksi koko-
naista viikkoa työttömänä tai 
lomautettuna. Täytä hakemus 

sunnuntaihin saakka. Hakemus 
tulee kassalle nopeimmin ja 
turvallisimmin, kun sen täyttää 
kassan eAsioinnissa.

Ajantasaisen hakemusten 
käsittelytilanteen näet kassan 
kotisivuilta www.rakennus-
kassa.fi.

3 JOS KASSA tarvitsee lisäsel-
vityksiä hakemukseesi, toimi 

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

4 JATKOSSA lähetä hakemuk-
set 4 kalenteriviikon jaksois-

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

Mitt arbete upphör – hur ska jag göra?

1 ANMÄL dig omedelbart som 
arbetssökande via TE-byrån, 

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

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

2 NÄR ARBETSLÖSHETEN börjar 
ska du samla in resterande 

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

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

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

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

3 OM KASSAN behöver till-
läggsutredningar ska du 

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

4 I FORTSÄTTNINGEN skickar 
du in dina ansökningar i 

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

Työni päättyy – kuinka toimin?

www.rakennuskassa.fi 
Sähköposti:  
rakennuskassa@rakennuskassa.fi 
Siltasaarenkatu 4, PL 308, 00531 Helsinki

Päivärahahakemusten toimitusosoite:
www.rakennuskassa.fi -> eAsiointi
tai postitse
Rakennusalan työttömyyskassa 
PL 135, 70101 KUOPIO

Yhteydenotot:
Kätevimmin yhteydenotto kassaan 
tapahtuu eAsioinnin viestipalvelun kautta.
Puhelinpalvelu ma-pe klo 9.00-15.00
Työttömyyskassa 020 690 230
Takaisinperintäasiat 020 690 250
Ajantasainen hakemusten käsittely- 
tilanne on ilmoitettu kassan nettisivuilla  
www.rakennuskassa.fi.
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Mikä on liikkuvuusavustus?

Liikkuvuusavustuksella tuetaan työvoiman alueellis-
ta liikkumista paikkakunnalta toiselle.  Avustuksella 
korvataan uuden työpaikan vastaanottamisesta ai-
heutuvia matka- tai muuttokuluja työttömyyspäivä-
rahalta siirtyvälle uudel le työntekijälle. 

Työmatkoihin osa- tai kokoaikatyössä pitää ku-
lua aikaa yli 2 tuntia päivittäin, jotta avustukseen 
olisi oikeus. 1.7.2021 ja sen jälkeen alkavissa koko-
aikaisissa työsuhteissa työmatkaan pitää kulua yli 
3 tuntia päivittäin, kun matka-aikaa koskeva väli-
aikainen lakimuutos päättyy. Tilanne tarkastellaan 
työn vastaanottamisen hetkellä. Myös muutto  
uudelle paikkakunnalle työpaikan perässä on mah-
dollista.

Kenelle liikkuvuusavustusta maksetaan?
Liikkuvuusavustukseen on oikeutettu, jos solmii 
työttömänä tai lomautettuna uuden työsuhteen ja 
on saanut työttömyyspäivärahaa ennen uuden työn 
alkamista tai päiväraha on evätty omavastuuajan 
tai rangaistuskarenssin takia. Liikkuvuusavustus-
ta maksetaan, jos työ kestää vähintään 2 kuukautta. 
Työsuhde voi olla kokoaikainen tai osa-aikainen. 

Osa-aikaisen työntekijän on mahdollista saada 
sekä soviteltua työttömyyspäivärahaa että liikku-
vuusavustusta samaan aikaan.

Jos vastaanotat työttömänä tai lomautettuna uuden  
työpaikan ja sinulla menee työmatkoihin aikaa yli 2 tuntia 
päivässä tai pohdit muuttoa työntekopaikkakunnalle, 
kannattaa aina selvittää työttömyyskassalta, oletko 
oikeutettu liikkuvuusavustukseen. 

Minkä suuruinen  
liikkuvuus avustus on?
Avustus on peruspäivärahan suuruinen eli noin 
700,00 euroa kuukaudessa. Alaikäisistä huolletta-
vista lapsista saa lisäksi lapsikorotusta. Jos työpaik-
ka sijaitsee yli 200 kilometrin päässä, maksetaan 
lisäksi korotusosaa. Avustuksesta pidätetään en-
nakkovero. Osa-aikatyössä avustusta maksetaan 
vain työntekopäiviltä. Avustuksen kesto riippuu työ-
suhteen pituudesta, ja sitä voidaan maksaa 30-60 
kalenteripäivän ajanjaksolta enintään 5 päivältä vii-
kossa.

Maksetaanko avustusta,  
jos menen koulutukseen?
Liikkuvuusavustusta ei makseta koulutuspaikan 
vastaanottamisen tai opiskelun takia. Ainoastaan 
ns. rekrytointikoulutus, jonka suorittamista työnan-
taja edellyttää ennen varsinaisen työsuhteen alka-
mista, voi oikeuttaa liikkuvuusavustukseen. ¶

→ Kassa vastaa

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

TAPAHTUMIA

ITÄ-SUOMEN VETERAANITAPAAMINEN, 
SIILINJÄRVI
Aika: to 10.6. klo 10–16, tulokahvit klo 9 alkaen.
Paikka: Kunnonpaikka, Siilinjärvi. Jokiharjuntie 3, Vuorela
Ohjelma: Ruokailu,  joukkuekisoja, tikkakisat, petangue,   
 arpajaiset, musikkia ja yhteislaulua sekä   
 palkintojen jako ja lähtökahvit. .
Hinta: 10 €/osallistuja. Hintaan kuuluu: kaksi ruokailua,  
 kahvit/suolainen/pulla sekä ohjelman.
 Aluejärjestö ei järjestä kuljetusta. 
 Kyytiasioissa ole yhteydessä omaan osastoosi.

Lisätietoja ja sitovat ilmoittautumiset viimeistään pe 28.5., 
matti.leinonen@rakennusliitto.fi , p. 050 537 3695. Yhteislis-
tailmoittautumiset: matti.leinonen@rakennusliitto.fi.

Rakennusliiton pohjoinen palvelualue

VALTAKUNNALLINEN MAANRAKENTAJIEN 
JA AJONEUVONOSTURINKULJETTAJIEN 
TAPAAMINEN, JYVÄSKYLÄ

Aika: 21.–22.8.
 Tilaisuus alkaa la 21.8. klo 10
Paikka: Hotelli Verso, Kauppakatu 35, Jyväskylä
Ohjelma: Tapaamisessa käsitellään seuraavaan sopimus-  
 kierrokseen valmistautumista ja muita ajankoh-  
 taisia asioita. Tarkempi ohjelma lähetetään   
 ilmoittautuneille myöhemmin.

 Tilaisuus on yhteinen kaikille maanrakennus-   
 alalla työskenteleville Rakennusliiton jäsenille. 

 Rakennusliitto maksaa yhden yön majoituksen.

Ilmoittautumiset viimeistään ma 7.6., 
Rakennusliiton keskustoimisto/Matti Korhonen, 
matti.korhonen@rakennusliitto.fi tai p. 050 566 5273.

→ Liitossa

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

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

KOONNUT SOILE AHREMAA-LUTTINEN

Os. 079, Porvoo
Kevätkokous la 8.5. klo 12, osaston toimisto, Sibeliuksen- 
bulevardi 36, Porvoo. Esillä sääntöjen määräämät asiat 
sekä muut esille tulevat asiat.
Hallitus

Os. 123, Rauma
Syyskokous 2020 ja kevätkokous 2021 ke 5.5. klo 18, Lapin 
Työväentalo, Hinnerjoentie 15, Lappi. Kevätkokous pidetään 
välittömästi syyskokouksen jälkeen. Kokouksissa esillä 
sääntöjen määräämät asiat sekä muut esille tulevat asiat. 
Kokoukset aloitetaan ruokailulla klo 17.30. Tervetuloa!
Hallitus

Os. 349, Matinkylä
Kevätkokous ma 3.5. klo 18, Matinkylän Pirtti, Keski päivän-
kuja 4, Espoo. Esillä sääntöjen määräämät asiat sekä muut 
esille tulevat asiat.
Hallitus
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VETERAANITOIMINTA ONNEA MUISTOLLE

85 vuotta

Juutinen Pekka 8.5., 
Siilinjärvi.
Os. 113, Siilinjärven betoni

80 vuotta

Ryyttäri Veijo Tapio Frederik 
1.5., Leppäkaarre.
Os. 113, Siilinjärven betoni

Alakoski Pekka

Osastomme pitkäaikainen 
jäsen Pekka Alakoski 
kuoli 15.3.2021. Hän oli 
syntynyt 4.9.1948 ja liittynyt 
Rakennusliiton jäseneksi 
9.11.1981.
Muistoa kunnioittaen
Os. 178, Kokemäki

Kilpeläinen Auvo Juhani

Osastomme pitkäaikainen 
jäsen Auvo Juhani Kilpeläinen 
kuoli 20.2.2021. Hän oli 
syntynyt 5.7.1951 ja liittynyt 
Rakennusliiton jäseneksi 
1.4.1976.
Muistoa kunnioittaen
Os. 008, Kainuu

LOMAT

Turun rakentajaveteraanit
Kokous ma 10.5. klo 10, Rakennusliiton Turun palvelupiste, 
yläkerran kokoustilat, Uudenmaankatu 6a, Turku. Tilaisuu-
dessa paikalla kunnallisvaaliehdokas Markku Rintala. Pulla-
kahvitarjoilu. Tervetuloa!

LIITON VETERAANILOMAT 2021
Rakennusliitto järjestää vuoden 2021 aikana neljä (4) viikon 
mittaista veteraanien lomaviikkoa 50 hengen suuruiselle ryh-
mälle. Lomat järjestetään Härmän Kylpylässä, Lohja Spa ja Re-
sortissa sekä Kylpylähotelli Rauhalahdessa.

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

Hyväksytyille lomalaisille lähetetään kutsukirje noin kuu-
kautta ennen lomaa.

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

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

Kylpylähotelli Rauhalahti 18.-24.9.2021
Veteraanille lomaviikko on maksuton. Mukaan tuleva puoliso, 
ystävä tai avustaja maksaa lomasta 450 €. Matkakuluista 
vastaa jokainen lomalainen itse. Hakuaika päättyy 9.8.2021.

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

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

Lomakeskus Huhmari sijaitsee Höytiäisen rannalla Huhma-
risvaaran kainalossa Pohjois-Karjalassa. Täysihoitoloma si-
sältää: aamiaisen, lounaan ja päivällisen sekä yhteisen ohjel-
man. Omavastuu 100 €/5 vrk/hlö. 
Sydänloma 27.9.–2.10.2021 Hakuaika 1.5.–30.6.2021

sähköinen haku osoitteessa:
https://lotu.lomajarjestot.fi/t/HYVINVOINT/calendar/info/47766

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

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

RAKENNUSLIITON JULISTAMAT SAARROT

Tarkemmat tiedot löytyvät osoitteesta  
htpp://rakennusliitto.fi/saarrot
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Kolme tapaa päivittää yhteystiedot:
• pääset kätevästi päivittämään tietojasi mihin vuorokauden 

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

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

ma–pe klo 9–15

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

Yhteystiedot
Rakennusliitto ry

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

Keskustoimisto avoinna:

ma–pe 8.30–15.30

Jäsenrekisteriin toimitettavien  asiakirjojen postitusosoite:

Rakennusliitto ry/Skannauskeskus
PL 134, 70101 Kuopio

Palvelunumerot:

Jäsenyysasiat 020 690 231
Palveluaika ma–pe 9–15

Työnantajatilitykset 020 774 3344 tai ta-tilit@rakennusliitto.fi
Palveluaika ma–pe 9–15

Työttömyyskassa 020 690 230
Kassan puhelinpalvelu on kiinni koronan takia keskiviikkoisin toistaiseksi.
Palveluaika ma–ti ja to–pe 9–15

Takaisinperintä 020 690 250
Palveluaika ma–pe 9–15

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

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

Aluetoimistojen yhteystiedot löytyvät www.rakennusliitto.fi/yhteystiedot  

Luukila Eino Ilmari

Osastomme pitkäaikainen 
jäsen Eino Ilmari Luukila 
kuoli 19.2.2021. Hän oli 
syntynyt 14.7.1937 ja liittynyt 
Rakennusliiton jäseneksi 
1.6.1953.
Muistoa kunnioittaen 
Os. 608, Tampereen muurarit

Määttälä Kaarlo Päiviö

Osastomme jäsen Kaarlo 
Päiviö Määttälä kuoli 
8.3.2021. Hän oli syntynyt 
14.12.1955 ja liittynyt 
Rakennusliiton jäseneksi 
16.3.2005.
Muistoa kunnioittaen
Os. 185, Toholampi

Roiha Erkki Aatto Juhani

Osastomme pitkäaikainen 
jäsen Erkki Aatto Juhani 
Roiha kuoli 25.2.2021. Hän 
oli syntynyt 12.4.1942 ja 
liittynyt Rakennusliiton 
jäseneksi 1.10.1965.
Muistoa kunnioittaen
Os. 104, Helsingin 
asfalttimiehet ja 
bitumieristäjät

Seppä Pekka Juhani

Osastomme pitkäaikainen 
jäsen Pekka Juhani Seppä 
kuoli 18.2.2021. Hän oli 
syntynyt 10.12.1942 ja 
liittynyt Rakennusliittoon 
1.6.1967.
Muistoa kunnioittaen
Os. 015, Turun kirvesmiehet

Tyrväinen Matti Lauri 
Juhani

Osastomme pitkäaikainen 
jäsen Matti Lauri Juhani 
Tyrväinen kuoli 16.2.2021. 
Hän oli syntynyt 16.8.1951 
ja liittynyt Rakennusliiton 
jäseneksi 1.10.1980.
Muistoa kunnioittaen
Os. 028, Varkaus
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Seuraavassa 
numerossa:

TEEMA: 
Infra

rakentaminen
Kesäkuussa ilmestyvä Rakentaja 
vierailee erilaisilla infratyömailla. 

Lehdessä on tarinaa muun muassa 
Kehä III:n paalutuksesta ja Joensuun 
ratapihan remontista. Pureudumme 

myös vuokratyöntekijöiden 
tilanteeseen koronapandemian 

kärsijöinä ja tutustumme 
rakennustyömaiden koronakoiriin.

Ilmestymispäivä  
17.6.2021

Aineistopäivä  
20.5.2021

RAKENTAJA 5/21 
Aineistopäivä 15.7.2021  

Ilmestymispäivä 12.8.2021

RAKENTAJA 6/21 
Aineistopäivä 26.8. 2021  

Ilmestymispäivä 23.9.2021

RAKENTAJA 7/21 
Aineistopäivä 7.10. 2021  

Ilmestymispäivä 4.11.2021

Ilmoitusvaraukset:
Tietotalli Oy/Jyväskylä 

Heidi Andersson
050 528 7770

heidi.andersson@tietotalli.fi

PÄÄTOIMITTAJA
JOHANNA HELLSTEN

P. 040 770 5194

TOIMITTAJA 
JUKKA NISSINEN

P. 050 2785

VIESTINTÄPÄÄLLIKKÖ
JANNE MÄKINEN
P. 040 352 1161

VIESTINNÄN 
ASSISTENTTI

SOILE AHREMAA-
LUTTINEN

P. 020 774 3031

TOIMITUKSEN 
SÄHKÖPOSTIOSOITTEET:

ETUNIMI.SUKUNIMI@RAKENNUSLIITTO.FI

JULKAISIJA
RAKENNUSLIITTO RY

TOIMITUKSEN OSOITE
SILTASAARENKATU 4, HELSINKI

TAITTO 
PUNAMUSTA OY,  

SISÄLTÖ- JA SUUNNITTELUPALVELUT

POSTIOSOITE
PL 307, 00530 HELSINKI

PUHELIN, VAI HDE 020 774 003

TILAUSHINTA
12 KK/30 €

PAINOPAIKKA
PUNAMUSTA, FORSSAN YKSIKKÖ

ISSN 0355–8614

ILMOITUSMYYNTI
TIETOTALLI OY/JYVÄSKYLÄ

HEIDI ANDERSSON
P.  050 528 7770

HEIDI.ANDERSSON@TIETOTALLI.FI

Lehden ilmestymispäivä on torstai. 



Valikoimassa jopa 70 eri 
Stretch -housumallia 
ja yhdestä housusta 
saatavilla 28 eri kokoa!

On väliä, mitä valitset. Valitse joustava ja mukava 

Lisätiedot ja lähimmän jälleenmyyjän löydät www.blaklader.fi

Saatavilla 
myös 

naisten 
mallit
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