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

→ Pääkirjoitus / Johanna Hellsten

AVIEN TYÖSUOJELUN vastuualueilla ympäri Suomea 
työskentelee asiantuntevia ja innokkaita työsuoje-
lutarkastajia. Kuitenkin törkeissäkin ulkomaisen 
työvoiman hyväksikäyttötapauksissa näiden tar-
kastajien purema on korkeintaan kuin kesäisen il-
lan jälkeinen fritsu kepulifirman johtajan kaulassa.

KUN RAKENNUSALAN yritykseen tehdään tarkas-
tus, on tarkastajalle toimitettava muun muassa 
selvitys tehdyistä työtunneista – joiden perusteel-
la voitaisiin esimerkiksi selvittää, onko maksettu 
palkka ollut tessin mukainen. Jos sitä ei siinä heti 
löydy, se pitää toimittaa jälkikäteen. Tämä voi kes-
tää kuukausia, jos yrityksen intresseissä ei ole sel-
laista toimittaa. Pahimmassa tapauksessa työmaa 
on jo valmis ja perävalot näkyvät.

ENTÄ JOS tällaisia selvitysten aikarajoja kiristettäi-
siin lainsäädännön keinoin? 3 päivää aikaa ja sitten 
alkaa juosta tuntuva sakko. Mahdollistaisiko se 
jämäkämmän puuttumisen työsyrjintään? 

MYÖS JO PITKÄÄN puheiden tasolla ollut ajatus 
tarkastajien määräämistä nopeista sanktioista 
esimerkiksi sosiaalitilojen puutteiden vuoksi voisi 
motivoida alaa hoitamaan asiansa kuntoon, sillä 

Työsuojeluviranomainen 
tarvitsee terävämmät hampaat

muuten tulisi kallis lasku. Yhdenkin helsinkiläi-
sen julkisen rakennuttajan ja ison urakoitsijan 
pyörittämällä korjaustyömaalla saatiin odottaa 
sosiaalitiloja viime vuoden elokuusta tälle ke-
säkuulle. Eikö jossain vaiheessa olisi jo pitänyt 
uhkasakon juosta?

KORONA-AIKANA tarkastuksia on tehty paljon 
myös etänä, asiakirjatarkastuksina. Kun jossain 
vaiheessa siirrytään kohti normaalia, en toivo, 
että yhtäkään työmaata enää tarkistetaan muuten 
kuin käymällä paikan päällä. Olosuhteista ei saa 
kunnollista kuvaa näkemättä tilannetta. Tämä ei 
varmastikaan jää pysyväksi käytännöksi. 

OSASTA tarkastusten hampaattomuudesta ay-kent-
tä – yhdessä lähes kaikkien puolueiden ja sosiaali- 
ja terveysministeriön kanssa – saa syyttää myös 
itseään. Me olemme vaatineet enemmän tarkas-
tuksia ja se näkyy työsuojelun strategiassa; koros-
tetaan määrää laadun kustannuksella. Kunnolla 
mietittyihin ongelmakohtiin kohdistetut laa-
jemmat ja perinpohjaisemmat tarkastukset sekä 
välitön reagointi saatuihin ilmiantoihin voisivat 
kokonaisuuden kannalta olla järkevämpää kuin 
vaatia lisää tarkastajia ja lisää tarkastuksia. ¶
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→ Tässä numerossa
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Matti Korhosen kolumni: 
Reissutöiden verotus 
kaipaisi uudistamista.

Kaivinkonetöissä 
kaikista tärkeintä on 

käden ja silmän yhteistyö.

10
27

28

22
EE

VA
 V

Ä
N

S
K

Ä

K
IM

M
O

 B
R

A
N

D
T

JU
K

K
A

 N
IS

S
IN

EN

”Keskitetty 
työmarkkinamalli 

vähensi 
työttömyyttä 
Suomessa ja 
Belgiassa.”

– SOSIAALIPOLITIIKAN TUTKIJA  

JA YLIOPISTON LEHTORI  

SATU OJALA

TI
IN

A
 H

A
U

TA
M

Ä
K

I

VAKIOT

2  Pääkirjoitus       
4  Ajankohtaista ja 
 puheenjohtajan palsta
9  Valtakunta
18  Henkilö
20  Rakentajan terveys
37  Vierailijakolumni
38  Laki ja oikeus
46  Kulttuuri
48  Kevyttä

KANNEN KUVA: KIMMO BRANDT

Rakennusliiton 
ylimääräisen 
liittokokouksen 
päätökset.

Vuokratyössäkin
koronavuosi koetteli.

36

Asfalttitöissä 
liike on ikuista.

TEEMA: INFRARAKENTAMINEN



SURUVIESTI TAVOITTI MEIDÄT  
15. toukokuuta. Pitkäaikai-
nen liittovaikuttaja ja ay-to-

veri Pentti Leskinen oli nukkunut 
pois. Aivan liian aikaisen poismenon 
aiheutti sairaus, josta ei voinut enää 
toipua.

Jos jostakin ihmisestä voi käyt-
tää liiton mies -etuliitettä, Leskisen 
Penalle se sopi erinomaisesti. Pena 
liittyi Rakennusliittoon vain 17-vuoti-
aana vuonna 1974. Liittoaktiivin pitkä 
ja menestyksekäs ura alkoi jo 1980-
luvun alkupuolella, kun Pena tuli 
mukaan liiton nuorisojaostoon.  

Liittovaikuttajan ura jatkui putki- 
ja putkieristysalan jaostossa 1990-
luvun alkupuolelta aina yli 2000-
luvun puoliväliin. Pena oli mukana 
myös tes-neuvottelutoiminnassa. 

Kun 1990-luvun lopulla neuvoteltiin 
uudesta talotekniikka-alan työehto-
sopimuksesta, tarvittiin kokemusta, 
näkemystä ja rohkeutta saattaa uudis-
tus maaliin. Näissä kovissa paikoissa 
eroteltiin miehet ja marjanpoimijat. 
Pena osoittautui mieheksi ja oli yksi 
keskeisistä vaikuttajista, jotta tärkeä 
uudistus saatiin maaliin.

Pena oli ay-toiminnassa ryhdikäs 
ja lojaali. Tiukkojakaan keskusteluja 
ei vältelty. Mutta kun päätökset oli 
tehty, niissä pysyttiin ja niitä ajettiin 
yhteisessä rintamassa.

Pena oli Lapin rakentajien edus-
tajana useissa liittokokouksissa, joista 
muistamme hänen värikkäät puheen-
vuoronsa. Penan karisma ja pistämä-
tön huumorintaju yhdistettynä erin-
omaisiin puhelahjoihin eivät jääneet 

RAKENNUSLIITON TYÖNVÄLITYS 
on uudistunut ja saanut rinnal-
leen uuden koulutusalustan.  

Rakennusliitto tarjoaa jäsenilleen 
helppokäyttöisen digitaalisen alustan, 
jonka avulla löydät helposti työpaikat 
ja voit etsiä koulutustarjontaa oman 
omaamisesi kehittämiseksi ja ylläpitä-
miseksi. 

Työnvälitys 
Liiton jäsenenä voit luoda palveluun 
oman työnhakuprofiilin ja hakea alan 
yritysten ilmoittamiin avoimiin työ-
paikkoihin. Oman profiilin voi asettaa 
avoimeksi, jolloin myös työnantaja voi 

löytää sinut. Voit lisäksi tehdä paikka-
vahdin, joka ilmoittaa sinulle sopivista 
avoimista työpaikoista. 

Pääset käyttämään työnvälitystä 
tietokoneella eAsioinnin kautta ja äly-
puhelimella helposti mobiilijäsenkor-
tin kautta. Palvelu on maksuton. Jos 
tietosi ovat muuttuneet, muista käydä 
päivittämässä profiilisi. 

Koulutusalusta 
Uutena palveluna olemme rakenta-
neet jäsenillemme koulutusalustan, 
jolta löydät Rakennusliiton oman kou-
lutustarjonnan sekä laajasti yhteistyö-
kumppaniemme koulutustarjontaa. 

Koulutusten etsiminen on helppoa 
kätevän hakuvalikon avulla. Löydät 
alustalta monipuolista koulutustarjon-
taa oman osaamisesi kehittämiseksi. 

Palkkapalvelu
Palkkamylly on Rakennusliiton palk-
kapalvelu, jonka avulla kotitalouksille 
työskentelevät liiton jäsenet lähettä-
vät vaivattomasti palkkalaskelman 
työn tilaajalle. Lue lisää tämän lehden 
sivuilta 6–7.

Tutustu uusiin palveluihin osoit-
teessa ura.rakennusliitto.fi ¶

huomiotta. Puheiden värikkyys ei 
peittänyt alleen oleellista, Pena puhui 
asiaa.

Pena vaikutti erityisesti Meri-La-
pin alueella. Hän toimi usealla vuosi-
kymmenellä työpaikkansa työsuoje-
luvaltuutettuna, paikallisen lvi-alan 
osaston puheenjohtajana ja myöhem-
min osaston sulauduttua yleisosastoon 
lvi-alan jaoston vetäjänä.  

Penttiä jäävät kaipaamaan vai-
mon, lapsien, lastenlapsien ja suku-
laisten lisäksi lukuisa joukko ystäviä 
ja ay-tovereita. Kun sanat loppuvat jää 
jäljelle vain suru ja ikävä. Lepää rau-
hassa Pena. ¶

Kimmo Palonen

Pentti Leskinen 1957–2021

Rakennusliiton työnvälitys 
ja koulutus uudistuivat
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→ Ajankohtaista



Miksi alipalkkaukseen ei oikeasti puututa
KUKAAN TUSKIN ENÄÄ kehtaa kiistää ongelman ole-
massaoloa. Esimerkiksi Etelä-Suomen aluehallinto-
viraston rakennusalalla toimivaan ulkomaalaiseen 
työvoimaan kohdistetut tarkastukset vuodelta 
2019 osoittivat, että 68 prosentissa löytyi puutteita. 
Rakennusliiton oma kokemus on, että esimerkiksi 
EU-alueen ulkopuolisen työvoiman osalta puut-
teita on kaikissa tapauksissa.

Puoluetaustasta riippumatta alipalkkauksen 
kitkemistä on hankala vastustaa. Kun toista mieltä 
ei voi julkisesti olla, täytyy huomio siirtää pykälä-
nikkarointiin. Ei voida tehdä niin tai näin, koska 
sitä ja tätä. Sattuneesta syystä Rakennusliitossa on 
tutkittu ja pengottu asian tilaa. Kyllä, alipalkkaus 
voidaan säätää palkkarikokseksi, jos vain tahtoa 
löytyisi. 

Nykylainsäädännöllä alipalkan maksamisesta 
– silloin harvoin, kun jää kiinni– ei seuraa oikeas-
taan mitään. TES-palkan ja maksetun alipalkan 
välinen erotus maksuun ja siinä kaikki. Alipalk-
kauksen kriminalisoinnin vastustajat vetoavat 
muun muassa siihen, että meillä on jo voimassa 
oleva laki, jonka mukaan työsyrjintä on rikos. Ne 
vähät jutut, jotka poliisille päätyvät, eivät johda 
syytteisiin. Syytekynnys ylittyy aikaisintaan noin 
40 prosentin TES-palkan alituksesta. Rakennuslii-
ton lisäksi työsuojeluviranomainen, poliisi ja syyt-
täjä arvioivat, ettei nykyinen sääntely ole riittävää 
alipalkkaukseen puuttumiseksi.

Epäilijät vetoavat muun muassa siihen, ettei 
rikoskynnyksen ylittymisen rajaa voida määrittää, 
koska työehtosopimukset ovat tulkinnanvaraisia. 
Näinkin, mutta riittävä tarkkarajaisuus ja enna-
koitavuus löytyy työehtosopimukset solmivien 
työntekijä- ja työnantajaliittojen toimesta, jos 
niin halutaan. Vertailun vuoksi voi tarkastella 
esimerkiksi rikosta ympäristön turmelemisesta, 

jonka mukaan: ”Teko on omiaan aiheuttamaan 
pilaantumista tai roskaantumista taikka vaaraa 
terveydelle”. Mikä asettaa roskaantumiselle rajan? 
Voiko jäätelöpaperin pudottaa metsään joutumatta 
käräjille? Entä jos käytetty akku unohtuu tien 
poskeen?

Lisäksi rikosoikeusjärjestelmässä on käytössä 
yleisiä oppeja, joiden avulla tilanteita voidaan 
ar vioi da tapauksen piirteiden mukaan. Systemaat-
tinen menettely on eroteltavissa tilanteesta, jossa 
yritys ajautuu suhdannesyistä maksukyvyttömyy-
teen ja palkkoja jää ennen konkurssia maksamatta. 
Edelleen voidaan tehdä syyttämättäjättämispää-
töksiä teon vähäisyyden perusteella.

Yhtenä juridisena perusteluna kriminalisoin-
nin vesittämiseksi esitetään sitä, että alipalkkauk-
sen säätäminen rikoksena rangaistavaksi vaatisi 
ensin minimipalkkalain. Väite kuulostaa oudolta, 
koska jo nyt työsopimuslaissa säädetään, että 
työntekijän vähimmäispalkan tulee olla yleissito-
van työehtosopimuksen mukainen. Sama säädös 
koskee myös ulkomailta Suomeen lähetettyjä työn-
tekijöitä. Tulkinta on vahvistettu EU-tuomioistui-
men päätöksellä. 

Kysymys on siitä, halutaanko alipalkkauson-
gelmaan puuttua kovalla kädellä. Politiikkapuo-
lella virta näyttää vievän kohti näpertelyä hal-
linnollisilla sanktiolla, joiden vaikuttavuus on 
nollaluokkaa. Kiinnijäämisen pieni riski, olemat-
tomat seuraamukset ja vaatimukset työvoiman 
liikkumisen vapauttamiselle EU:n ulkopuolelta 
ovat pelottava yhtälö suomalaiselle työntekijälle 
ja yrittäjälle. Kun oma-aloitteista vastuullisuutta 
ei ole, jää keinovalikoimaan enää riittävän kovat 
sanktiot ja aito kiinnijäämisen riski. ¶

Kimmo Palonen

Kimmo Palonen 
on Rakennusliiton 
varapuheenjohtaja
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Kuumassa työskenneltäes-
sä on tärkeää huolehtia eli-
mistön neste- ja suolatasapai-
nosta sekä palautumisesta ja 
levosta. Näillä ohjeilla voit halli-
ta kuumatyön haittoja:

•  Pukeudu työsi mukaan huomioiden 
työturvallisuusvaatimukset.

•  Suojaa ihosi auringolta. Nesteytyksel-
lä, tauoilla ja työjärjestelyillä pysty-
tään helteen kuormittavaa vaikutusta 
tehokkaasti vähentämään - Tehok-
kaammin kuin vaatetusta vähentä-
mällä!

•  Juo useita kertoja tunnissa. Jos teet 
fyysistä työtä kuumassa, juo jopa 1–2 
desilitraa kerrallaan, 3–4 kertaa tun-

nissa. Kevyessäkin työssä nesteitä 
on syytä nauttia, mutta vältä ylines-
teytystä. Lyhyissä kuuma-altistu-
misissa pelkkä vesi on riittävä nes-
tevajeen korvaaja. Kovissa pitkissä 
kuormituksissa sokeroidut marjame-
hut tai tasapainotetut, energiaa ja 
suoloja sisältävät urheilujuomat ovat 
suositeltavia. Juo kohtuudella nestet-
tä poistavia juomia, kuten kahvia.

•  Pidä säännöllisiä taukoja helteellä. Vii-
lennä ihoasi tauon aikana mahdolli-
suuksien mukaan. Jos ilman lämpötila 
helteen vuoksi ylittää 28 °C, työnan-
tajan on rajoitettava sitä aikaa, jonka 
työntekijät työskentelevät tällaisessa 
työilmassa. Kun lämpötila on 28–33 
°C, tauon pituus on 10 min/tunti. Jos 
lämpötila on yli 33 °C, tauon pituus on 
15 min/tunnissa.

Kuumassa työskentely
•  Syö monipuolisesti, myös suolaisia ja 

nestetasapainoa ylläpitäviä välipa-
loja. Vaikka nälän tunne on kuumalla 
usein vähäisempi, elimistö tarvitsee 
energiaa helteelläkin.

•  Vältä yksintyöskentelyä kuumissa 
olosuhteissa.

• Muista, että jotkut sairaudet ja lääk-
keet voivat heikentää lämmönsietoa.

•  Anna elimistön palautua yöllä. Yön ai-
kana viilentynyt keho auttaa elimis-
töä palautumaan kuumakuormituk-
sesta.

•  Totuttele kuumaan.

Ohjeiden lähde: 
Työterveyslaitos

Uusi jäsenetu kotitalouksille työtä tekeville
Palkkamylly hoitaa palkat helposti
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→ Ajankohtaista

MONI RAKENNUSLIITON JÄSEN 
tekee töitä niin sanotuille ker-
tarakennuttajille, rakentaen 

omakotitaloja tai kesämökkejä tai teh-
den remonttitöitä. On monin tavoin 
fiksua tehdä työtä verokortilla suoraan 
työn tilaajalle, kuin ryhtyä ns. kevy-
tyrittäjäksi. Monet itsensä työllistävät 
Rakennusliiton jäsenet ovat aiemmin 
lähettäneet palkkalaskelmat työn 
tilaajalle Palkkaus.fi -palvelussa. Kysei-
sen palvelun kotitalouksille suunnattu 
osuus kuitenkin valitettavasti lopetet-
tiin viime vuoden joulukuussa.

Rakennusliiton hallitus teki 
päätöksen hankkia palvelu vain 
Rakennusliiton jäsenten käyttöön 

TEKSTI: JANNE MÄKINEN

jäseneduksi. Uusi palvelu nimeltään 
Palkkamylly – Rakennusliiton palkkapal-
velu on nyt toiminnassa ja löytyy osoit-
teesta ura.rakennusliitto.fi. Kirjau-
tuminen palveluun tapahtuu samalla 
tavalla kuin muihin Rakennusliiton 
jäsenpalveluihin eli eAsioinnin kautta.

– Tulevaisuudessa näille ker-
tarakennuttajille työskentelevien 
jäsenten määrän uskotaan kasvavan, 
siksi Palkkamylly-palvelun tuominen 
jäseneduksi oli liitolta tärkeä ratkaisu, 
sanoo Rakennusliiton henkilöstöpääl-
likkö ja lattianpäällystysalan sopimus-
vastaava Markus Ainasoja.

Palkkamyllystä löytyvät raken-
nusalan työehtosopimuksen mukaiset 

palkat ja mahdollisuus lisätä muun 
muassa kulu- ja matkakorvaukset. 
Urakkahinnoittelukin on mahdollista. 
Kun työtunnit ja kulukorvaukset on 
täytetty, lähettää työntekijän laskel-
man järjestelmässä työn tilaajalle. Kun 
tilaaja maksaa palkan, hoitaa Palk-
kamylly maksut verottajalle ja muille 
viranomaisille.

Kaikki tiedot tallentuvat järjes-
telmään myöhemmin käytettäviksi 
muun muassa verotukseen liittyen. 

Palkkamyllyä voivat käyttää 
palkkalaskelmien tekemiseen ja työn 
maksamiseen Rakennusliiton jäsenet 
ja kotitaloudet, eli yritykset eivät voi 
käyttää palvelua. ¶ →
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TEKSTI: SALLA VIRTANEN

SkillPlus-koulutusohjelmassa 
koulutetaan digitaalisia taitoja 
noin 300 Rakennusliiton jäsenelle.

T
YÖELÄMÄ MUUTTUU ja rakentajatkin tarvitsevat 
monenlaisia uusia, digitaalisia taitoja. Tähän tar-
peeseen liitto vastaa osallistumalla SkillPlus-kou-
lutusohjelmaan. Pilottikoulutuksissa huhti-touko-

kuussa koulutettiin 22 luottamushenkilöä ja nuorta aktiivia. 
Ensi syksystä alkaen on tarkoitus kouluttaa noin 250 liiton 
jäsentä lisää lähi- ja etäkoulutuksissa.

Digitaitoja tarvitaan esimerkiksi työnhaussa ja työpai-
kan sisäisessä viestinnässä. Näiden taitojen puutteet ovat 
nousseet voimakkaasti esiin liiton jäsenille tehdyissä osaa-
mistarvekartoituksissa.

Koulutuspäällikkö Juhani Lohikoski kertoo, että kun 
töissä otetaan käyttöön uusia järjestelmiä, se on toisille 

helppoa ja tuntuu toisille lähes mahdottomalta. Vaikka 
ammattitaito omassa työssä on hyvä, digitaalisten palvelui-
den kanssa pärjääminen vaatii lisäkoulutusta.

– Osaamiskartoituksessa joku kertoi, että pitää ottaa 
nuorempi kaveri mukaan tukkuun, kun ei tajua sähköisistä 
tilauksista mitään, Lohikoski kertoo.

Työelämä- ja koulutusasiantuntija Laura Waldén lisää, 
että työelämässä selviämisen lisäksi digitaidot ovat myös 
kansalaistaitoja. Ne lisäävät yhteiskunnallisen osallistumi-
sen mahdollisuuksia.

– On tärkeää, että olemme liittona tukemassa näissä 
taidoissa. SkillPlussaan osallistuminen vaatii tietokoneen 
peruskäyttötaitoja, mutta jatkossa aiomme kouluttaa erik-
seen myös näitä perustaitoja.

Uusia eväitä työpaikan viestintään
Yksi pilottikoulutuksen osallistujista oli jyväskyläläinen 
Marjo Valkonen. Hän on laatoittaja ja Laatulattiat Uusi-
maa Oy:n pääluottamusmies. 

Laatoittajan työssä digilaitteita ei vielä juuri käytetä, 
mutta pääluottamusmiehen tehtävä ja nyt koronaepidemia 
ovat pakottaneet Valkosen ottamaan pieniä digiloikkia.

– Minähän olen ihan käsi noissa digihommissa, olen 
semmoinen vanhanaikainen kynä ja paperi -ihminen, Val-
konen nauraa.

SkillPlus-koulutuksesta Valkonen sai lisää eväitä työpai-
kan viestintään ja erilaisten älylaitteiden käyttämiseen sekä 
tutustui tietoturva-asioihin, koneoppimiseen ja tekoälyyn. 
Hän kehuu erityisesti kouluttaja Kim Kataisen rauhallista ja 
ymmärrettävää tyyliä. Digislangia ei koulutuksessa viljelty.

Vaikka koulutus pidettiin etänä, kyse ei ollut kuivak-
kaista kalvosulkeisista. Luottamushenkilöiden ryhmässä oli 
yhdessä tekemisen meininki ja kokemuksia jaettiin aktiivi-
sesti.

– Hyvä, kun pystyttiin jakamaan tietoja keskenämme, 
miten esimerkiksi viestintä toimii eri työpaikoilla.

Valkonen kertoo, että SkillPlus-koulutuksesta on hyö-
tyä myös työelämän ulkopuolella. Se sai hänet miettimään 
etenkin tietoturvaan ja yksityisyyteen liittyviä asioista. ¶

Faktat
• SkillPlus-koulutusohjelmassa koulutetaan 

digitaitoja noin 300 Rakennusliiton jäsenelle.
• Koulutusohjelmaa rahoittaa Google.org-säätiö 

ja sen toteutuksesta Suomessa vastaa Työväen 
Sivistysliitto TSL.

• Rakennusliiton jäsenille avoin haku ohjelmaan 
käynnistyy syksyllä. 

• Lisätietoja: skillplus.fi 

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

Digitaitoja jäsenille
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Entinen mittakirvesmies, nykyinen aluetoimitsija 
Jani Virtanen on aloittanut työt liitossa huhtikuussa. 
Talonrakennusalan työmaakäynnit ja luottamushen-
kilöverkoston vahvistaminen ovat päällimmäisiä töitä 
jahka koronasta selvitään. Virtanen haluaa tuoda uusia 
tuulia toimitsijan työhön vaikka pienin askelin.

– Vanhat jäärät sanovat aina työmaallakin, että 
näin on aina tehty ja niin tehdään jatkossakin.

Aluetoimitsija Julius Setälällä on toimitsijaksi har-
vinaisempi tausta.

– Valmistuin joulukuussa rakennusinsinööriksi. Tai-
dan olla liiton nuorin toimitsija, Setälä arvioi.

– Työnkuvaani kuuluu tulevaisuudessa todennäköi-
sesti koulutus. Koetan aktivoida nuoria mukaan liiton 
toimintaan ja kehittää järjestötoimintaa. Syksyllä ohjel-
massa on oppilaitoskäyntejä.

Aluetoimitsija Laura Aholalla on sekä LVI-alan 
että infra-alan työkokemusta. Vasta 9 kuukautta talossa 
ollutta Aholaa innostaa Tampereen toimiston nuoren-
nusleikkaus.

– Me voimme kehittää toimitsijoiden työtä jäsenien 
kannalta toimivammaksi. Tämä on hyvä porukka sii-
hen.

Tampereen palvelu-
pisteessä työskentelee 
myös riita-
asioita valmiste-
leva aluetoimit-
sija Mika Saari-
nen, joka ei ollut 
haastatteluhet-
kellä paikalla 
toimistossa. ¶

TEKSTI JA KUVA: JUKKA NISSINEN

TAUSTAKARTTA: MAANMITTAUSLAITOKSEN VANHAT KARTAT -PALVELU
→ Valtakunta

Tampereen palvelupiste

LIITON LAKIOSASTON assistentti Anna Fingerroos 
vaihtoi muutama vuosi sitten työtehtäviä.

– Suurimman osa työajastani vie juuri uudis-
tuneisiin liiton urapalveluiden työnvälityksen tehtävät, 
jäsenten ja työnantajien neuvominen työnvälityspalve-
lun käytössä ja yhteydenpito työnantajiin, palveluneu-
voja, jäsenyysasiantuntija Fingerroos kertoo.

Fingerroos aloittaa Rakennusliiton vakuutuskassan 
hallituksen kokoussihteerinä elokuussa.

Palveluneuvoja, jäsenyysasiantuntija Kati Räsänen 
pitää huolen siitä, että jäsenmaksut saapuvat liittoon 
oikeaan aikaan ja yhdistyvät oikeisiin henkilöihin.

– Tulin 3 vuotta sitten liittoon tekemään työnan-
tajatilityksiä, kun niiden hoito otettiin takaisin liiton 
huolehdittavaksi, Räsänen kertoo.

Räsäsen työ pitää sisällään monenlaista yhteydenpi-
toa työnantajien kanssa: tilitysten kohdistusta oikeille 
ajoille ja oikeille henkilöille, oikeiden tilinumeroiden ja 
viitteiden lähettämistä. Monelle pienyrittäjälle toimisto-
työt eivät ole ominta osaamisaluetta. 

– Jäsenmaksujen viitenumerot ovat lähes maksimipi-
tuisia, Räsänen harmittelee.

Jäsenasiainhoitaja Minttu Hyötynen työskentelee 
talvisin osa-aikaisena opintojensa ohella ja kesällä koko-
päiväisesti.

– Soittelen juuri ammattiin valmistuneille opiskeli-
jajäsenille. Esittelen mitä etuja jäsenyyden jatkamiseen 
kuuluu. Sen lisäksi autan liiton puhelinpalvelussa, jos 
soittolistoilta jää aikaa. 

Soittolistoilla ovat juuri jäsenyyden ja opintojen tai-
tekohdassa olevat ihmiset.

– Palaute on yleensä positiivista. On mukavampi 
kuulla puuttuvista jäsenyystiedoista puhelimitse kuin 
postitse, sillä usein asia hoituu puhelimitse nopeammin 
ja helpommin.

Jäsenasiainhoitaja Enver Lepistöllä on samanlainen 
työnkuva ja opiskelijatausta kuin Hyötysellä. Lepistö 
osaa serbiaa, bosniaa ja kroatiaa sekä jonkin verran venä-
jää. Tästä kielitaidosta on hyötyä, sillä ammattikouluissa 
on paljon balkanilaistaustaisia opiskelijoita.

– Itäeurooppalaisille ay-liike on tuttu asia ja he suh-
tautuvat ay-toimintaan yleensä positiivisesti.

Afrikasta ja Lähi-idästä kotoisin olevat jäsenet kysy-
vät usein hyvin perustavanlaatuisia kysymyksiä, kuten 
mikä liitto on, mitä se tekee ja onko siitä hyötyä.

Valtakunta-juttusarjassa Rakentaja matkaa läpi 
Suomen vieraillen liiton aluetoimistoissa.

Tampereella tykätään muutoksesta.

Kihlmannintien tekijät: Julius Setälä (vas. ylh.), Kati Räsänen, 
Anna Fingerroos, Enver Lepistö. Jani Virtanen (vas. alh.), 
Minttu Hyötynen ja Laura Ahola.
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TEKSTI: JOHANNA HELLSTEN

KUVAT: JUKKA NISSINEN, JOUNI RUOTSALAINEN

R
AKENNUSLIITON jo kahdesti 
siirtynyt ylimääräinen 
liittokokous pystyttiin 
järjestämään koronaturval-
lisuus huomioiden 22.5.2021 

Vantaalla ja 7 muulla paikkakunnalla. 
Kokouksen avasi perinteisiin tapaan 
liiton puheenjohtaja Matti Harju-
niemi.

– Viimeksi olemme kokoontu-
neet ylimääräiseen liittokokoukseen 
vuonna 1992.  Silloin kokousta pidet-
tiin 1990-luvun talouslaman kurimuk-
sessa. Liiton rahat olivat loppumassa. 
Sääntöjä piti muuttaa, eli alettiin periä 
työttömyyspäivärahasta jäsenmaksua. 
Taloutta pystyttiin jonkun verran 
paikkaamaan sillä. Vuonna 1993 jäse-

nistä 60 prosenttia oli työttöminä. 
Se oli rankkaa aikaa, Harjuniemi 
muisteli.

Harjuniemen mukaan vuonna 
2019 liittokokouksessa sääntömuu-
tostyö jäi kesken. Liiton hallitus on 
valmistellut muutoksia kokouksen 
jälkeen ja tehnyt yksimielisiä esityksiä 
liittokokoukselle.

– Ne muutokset ovat nimen-
omaan sieltä jäsenen edun vinkkelistä 
mietittyjä, Harjuniemi sanoi.

Tällä kertaa kysymys ei ole liiton 
rahoista.

– Liitto ei tällä hetkellä tarvitse 
jäseniltään lisää rahaa, mutta liitto 
tarvitsee lisää voimaa. Se voima ei 
tule rahasta, voima tulee jäsenistä. 

→ Rakennusliiton ylimääräinen liittokokous

Rakennusliiton puheenjohtaja Matti Harjuniemi:

”Liiton voima ei tule rahasta, 
se tulee liiton jäsenistä.”

Rakennusliiton 
ylimääräinen 
liittokokous kutsuttiin 
koolle päättämään 
sääntömuutoksista, 
joilla tehostetaan 
liiton työtä jäsenten 
puolesta ja vastataan 
paremmin ajan 
haasteeseen.
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Liitto on työehtosopimus. Jäsenet ovat 
liittyneet ammattiliittoon tehdäk-
seen työehtosopimuksen. Yhteisen 
sopimuksen, joka kattaa kaikki ja luo 
turvaa kaikille, Harjuniemi totesi.

Viime aikoina työnantajaosapuoli 
on hyökännyt voimakkaasti yleis-
sitovia työehtosopimuksia vastaan. 
Teknologiateollisuus on vaatinut 
luopumista yleiskorotuksista ja luot-
tamusmiehen ohittamista neuvotte-
luissa.

– Omanarvontuntoinen ammat-
tiliitto sanoo, että ei käy. Työehto-
sopimusta ei tehdä, ellei liitolla ole 
voimaa eli jäseniä. Ja jäseniä pitää olla 
mieluummin paljon kuin vähän. Nyt 
kun tes-järjestelmä on asetettu ran-
kalla tavalla kyseenalaiseksi, mistä se 
kertoo? Arvioidaan, ettei ay-liikkeellä 
ole voimaa painostaa. Silloin jokaisen 
liiton on mietittävä, miten järjestäyty-
misastetta parannetaan, Harjuniemi 
muistutti.

Harjuniemi sanoi, ettei hyvinvoin-
tiyhteiskunta ole syntynyt Pohjoismai-
hin pyytämällä vaan vaatimalla.

– Yksin voi pyytää, joukossa voi 
vaatia. Ne esitykset, joita täällä on 
käsittelyssä, tuottavat tilanteen, joka 
ei ole keneltäkään pois. Päin vastoin, 
Harjuniemi sanoi.

Yksinyrittäjät  
liiton turvaan
Aiemmin liiton ja osastojen säännöissä 
todettiin jäsenedellytyksenä, että hen-

kilön tulee työskennellä liiton sopi-
musaloilla työntekijänä tai toimihen-
kilönä. Määritelmä yksinkertaistettiin 
muotoon sopimusaloilla työskenteleviksi.

Jo nykyisin liiton jäsenenä on 
paljon muun muassa pienillä oma-
koti- ja mökkityömailla työskenteleviä 
ammattilaisia, jotka eivät ole jatku-
vassa palkkatyösuhteessa. On järke-
vää, että myös nämä yksinyrittäjät 
voivat liittyä liittoon.

Hallitukselle päätös
valtaa jäsenmaksusta
Aiemmin sääntöjen mukaan liiton 
hallitus vahvisti prosentuaalisen jäsen-
maksun tason vuosittain. Päätösvalta 
jäsenmaksun muodosta (esimerkiksi 
siitä, onko jäsenmaksu prosentti- tai 
europerusteinen) oli vain liittokokouk-
sen päätettävissä. Uusissa säännöissä 
hallitus voi päättää myös jäsenmaksun 
muodosta.

Jäsenmaksuun ylimääräinen liitto-
kokous ei siis tehnyt muutoksia, mutta 
antoi hallitukselle enemmän mahdol-
lisuuksia siitä päättämiseen jatkossa.

Kahdella 
puheenjohtajalla 
jatketaan myös 2023
Liiton hallitus esitti kokoukselle 
siirtymistä yhden puheenjohtajan 

→

malliin. Esityksellä pyrittiin suoravii-
vaistamaan liiton johtamista ja orga-
nisaatiota.

Liittokokouksessa käytettiin 
asiasta useita puheenvuoroja, joissa 
kannatettiin kahden puheenjohtajan 
mallilla jatkamista. Asiasta äänestet-
tiin ja päätökseksi tuli, että sääntöjä 
ei tältä osin muuteta. Näin ollen 
liittokokous 2023 tulee valitsemaan 
puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan 
vanhaan tapaan.

Jäsenen erottaminen 
osastosta
Suoran erottamisen (esimerkiksi 
jäsenmaksujen maksamattomuu-
den johdosta) vaihtoehdoksi lisättiin 
sääntöihin mahdollisuus rajoittaa 
jäsenoikeuksia. Näin jäsen ei ole jäsen-
etujen piirissä, mutta hänelle voidaan 
edelleen muun muassa lähettää liiton 
viestintää. Myös erottaminen on tie-
tenkin edelleen mahdollista. Muu-
toksella halutaan helpottaa jäsenen 
paluuta liittoon.

Uuden säännön mukaan osaston 
hallitus voi rajoittaa jäsenoikeuksia tai 
katsoa jäsenen eronneeksi osastosta, 
jos jäsenmaksut ovat maksamatta yli 
kuudelta kuukaudelta. Jäsenellä on 
oikeus maksaa rästiin jääneet jäsen-
maksut, mikäli häntä ei ole vielä pois-
tettu jäsenrekisteristä.

Koronavuoden kuva; maskeja ja käsidesiä.

Puheenjohtaja Matti Harjuniemi haluaa 
vahvistaa Rakennusliittoa.
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Metsäteollisuus ja Teknologiateollisuus 
ovat luopumassa valtakunnallisista ala-
kohtaisista työehtosopimuksista. Sa-
malla ne luopuvat myös vientivetoises-
ta työmarkkinapolitiikasta, jota ne ovat 
itse vuosikausia ajaneet. Suomessa ei 
enää tehdä metsäteollisuuden tai tek-
nologiateollisuuden yleissitovia työ-
ehtosopimuksia, jotka määrittäisivät 
muun muassa kotimarkkinoiden työeh-
toratkaisujen kustannustasoa.

Päätösten vaikutukset voivat ulot-
tua myös rakennusalalle. Rakennus-
ala toki pärjää työehtoneuvotteluissa 
ilman vientialojen määrittämää kus-
tannuskattoa. Sen sijaan yleissitovista 
työehtosopimuksista luopuminen tar-
koittaisi rakennusyrityksille vajoamista 
harmaaseen talouteen ja rakennusalan 
työntekijöille palkkojen ja työolosuh-

Osaston ja aluejärjestön 
hallitukseen 
yleisvarajäsenet
Paljon toivottu muutos on, että jat-
kossa osaston hallitukseen tulee valita 
varsinaisten jäsenten lisäksi vähin-
tään 2 ja enintään 10 yleisvarajäsentä, 
aiempien henkilökohtaisten varajäsen-
ten sijasta. Tämä helpottaa osastojen 
toimintaa merkittävästi.

Aiemmin säännöissä määrättiin 
jäsenen erottamisesta siten, että jäsen 
erotetaan osastosta, jos hän petollisella 
tavalla on hakenut työttömyyspäivä-
rahoja ja erotettu työttömyyskassasta. 
Tämä ei ole tietosuojalainsäädännön 
mukaan mahdollista. Työttömyyskassa 
ei saa kertoa ammattiliitolle kassan 
jäsenen väärinkäytöksestä tai erotta-
misesta. Siksi tätä erottamisperustetta 
ei voi olla myöskään liiton säännöissä.

Vastaavasti aluejärjestön hallituk-
seen valitaan jatkossa vähintään 4 ja 
enintään 20 yleisvarajäsentä.

Myös aluejärjestön purkusään-
nöstä täsmennettiin. Voimassa olevien 
sääntöjen mukaan aluejärjestö voidaan 
purkaa aluejärjestön edustajakokouk-
sen päätöksellä, jolloin aluejärjestön 
jäljellejääneet varat luovutetaan toi-
mintaa jatkavalle yhdistykselle raken-
tajien alueelliseen edunvalvontaan ja 
järjestötyöhön kohdennettuna. Aiem-
min varat olisi luovutettu Rakennus-
liitto ry:lle.

Muita muutoksia
Pienempiin muutoksiin kuuluu maa- 
ja vesirakennusalan muuttaminen 
säännöissä infra- ja infrapalvelualaksi, 
kuten alan työehtosopimus on jo 
aiemmin nimetty. Tilintarkastaja 
-sanat muutettiin lakimuutoksen 
mukaisesti toiminnantarkastajiksi 
aluejärjestöjen säännöissä. ¶

Kannanotto: Yleissitovuus ja luottamusmiesjärjestelmä  
turvaavat yritysten toiminnan ja työntekijän oikeudet

teiden romahdusta. Jos työehtojen vä-
himmäistason määrittelystä luovutaan, 
lopettaa halpafirmojen hintakilpailu mo-
nen suomalaisen rakennusyrityksen 
toiminnan. Ulkomaiset, halpatyövoi-
malla kilpailevat yritykset veisivät ura-
kat niin pieniltä toiminimiyrittäjiltä kuin 
isommiltakin alan toimijoilta. Kysyä so-
pii myös, kuka suomalainen nuori sellai-
sessa tilanteessa haluaisi kouluttautua 
rakennusalalle.

Työehtosopimusten yleissitovuu-
den poistuessa voisimme unohtaa alan 
vastuullisuuden. Myös rakennusyritys-
ten järjestäytynyt yhteistoiminta hiipui-
si ennen pitkää. Mikään yritys ei halua 
liittyä työehtosopimukseen, joka ei si-
dokaan koko alaa.

Ammattiliitto tarkoittaa järjestäy-
tymistä työehtosopimuksen tekemi-

seksi. Riittävän korkea jäsenmäärä tuo 
oikeuden ja mahdollisuuden neuvotel-
la alan työehdoista. Tämä on myös Ra-
kennusliiton toiminnan ydin. Sopimuk-
set tehdään työnantajaliittojen kanssa 
ja sopimukset pidetään. Nämä työeh-
tosopimukset luovat työnteon ehtojen 
perustason toimialalle. Tämä perustaso 
antaa lähes rajattomat mahdollisuudet 
tehdä yritys- ja työpaikkakohtaisia so-
pimuksia vajoamatta työehtojen polku-
myyntiin ja harmaaseen talouteen.

Työnantajayrityksessä työntekijöi-
den ja liiton edustaja on luottamusmies. 
Luottamusmiehen sana pitää. Tämä 
malli takaa sen, että yrityksissä sovel-
letaan työehtosopimusta yrityksen toi-
mialaan ja työtilanteeseen sopivalla ta-
valla, joka hyödyttää kaikkia: firmaa, 
työntekijöitä ja asiakasta. ¶
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→

Jäsenillä tulee olla tasavertaiset mahdollisuudet 
osallistua liiton toimintaan, sanoo Rakennusliiton 
uuta organisaatiomallia valmistelevan Muutos 
2023 työryhmän puheenjohtaja Pete Risku.

V
UODEN 2019 liittokokous velvoitti Rakennusliiton 
hallituksen valmistelemaan esityksen Rakennuslii-
ton uudeksi jäsenlähtöiseksi organisaatiomalliksi. 
Hallitus perusti 16 jäsenestä koostuvan Muutos 

2023 -työryhmän esitystä valmistelemaan. Työryhmä koot-
tiin alueiden edustajista. 

Miksi tarvitaan uusi organisaatiomalli? Helppo vastaus 
on, että nykyinen on 100 vuotta vanha ja syntynyt täysin 
toisenlaisen maailman haasteisiin. Toisaalta nuorien jäsen-
ten arvomaailma on muuttunut. Aikaa ei haluta käyttää 
rutiinikokouksissa vaan mielekkään toiminnan parissa. 
Lyhyesti: Tavoitteena on vähemmän byrokratiaa ja enem-
män toimintaa jäsenten puolesta.

Hallinnon pyörittämisestä 
mielekkääseen toimintaan
Työryhmässä varapuheenjohtajana ja sittemmin puheenjoh-
tajana on toiminut raudoittaja Pete Risku, Skanska Talon-
rakennuksen alueyksikön pääluottamusmies Hämeestä. 
Hän esitteli työryhmän väliraportin toukokuussa kokoon-
tuneelle Rakennusliiton ylimääräiselle liittokokoukselle. 

– Tavoitteena työryhmällä on ollut helpottaa sääntö-
määräisyyden pinnettä, jota monissa osastoissa koetaan, 
Risku sanoo.

Risku huomauttaa, että usein osastojen kokouksissa 
työelämässä olevien jäsenten kannalta olennaiset asiat käsi-
tellään vasta kokousjärjestyksen kohdassa ”muut esille tule-
vat asiat”. Aikaa käytetään rutiinien puimiseen, jäsenille 
merkityksellisten asioiden sijaan.

Myös jäsenten tasavertaisuudesta tulee ammattiliitossa 
huolehtia. Ei voi olla niin, että osa jäsenistä joutuu teke-
mään järjestötyötä omilla rahoillaan.

– Isojen ja pienien osastojen jäsenillä tulee olla saman-
laiset mahdollisuudet osallistua liiton tapahtumiin. Pienellä 
osastolla ei rahat riitä välttämättä edes lähettää edustajia 
niihin, Risku sanoo.

Rakennusliiton jäsenmäärä on ollut laskusuunnassa. 
Mitä itse pidät tärkeänä muutoksena tuo kehityksen kään-
tämiseksi?

– Liittoon liittyminen täytyy tehdä helpommaksi 
monin tavoin, myös jäsenmaksun osalta. On myös tärkeää 
kertoa jäsenille, miksi liittoon kannattaa kuulua. TES on 
meidän päätuotteemme, mutta sitä ei aina ymmärretä, eikä 
se ole kovin helppo ”myytävä”. Ylipäätään olisi hyvä saada 
työmaiden sosiaalitiloihin keskustelua esimerkiksi työ-
ehdoista, ettei aina puhuttaisi vaikka lätkästä.

Mitä Muutos 2023 -työryhmän puheenjohtaja sitten 
pelkää, odottaa tai toivoo, kun ehdotuksesta alkaa jäsenkes-
kustelu?

– Pelkään suoraa tyrmäystä. Jokin tämän suuntainen 
muutos on joka tapauksessa väistämätön. Toivomuksena 
puolestaan se, että tästä alkaisi avoin ja hyvä keskustelu 
siitä, mitä kaikkea voidaan tehdä, jos sadat sääntömääräi-
set kokoukset poistuvat ja tilalle saadaan esityksessämme 
kuvattua vapaamuotoisempaa toimintaa. 

Onko sinulle jo esitetty kysymyksiä Muutos 2023 
 -ryhmän esityksestä?

– Minulta on kysytty, kuinka tämä vaikuttaa olemassa 
oleviin osastoihin. Olen vain todennut, että ei edes liittoko-
kous voi esimerkiksi lopettaa toisen yhdistyksen toimintaa. 
Kaikki osastot tekevät päätöksensä itsenäisesti, Pete Risku 
muistuttaa.

Kuinka tästä eteenpäin?
Muutos 2023 -työryhmän esityksestä käydään laaja jäsenkes-
kustelu muun muassa syksyn aikana alueellisissa tilaisuuk-
sissa. Muutostyöryhmä kehittää ehdotustaan kertyvän 
palautteen myötä. 

Keskustelulle on hyvin aikaa, sillä asioista päättää 
keväällä 2023 kokoontuva Rakennusliiton 25. liittokokous. ¶

Tästä alkaa keskustelu Rakennusliiton uudistamisesta

Muutosryhmä antoi väliraportin

TEKSTI: JANNE MÄKINEN
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Hallinto
Liiton ylin päättävä elin on edustajisto, 
joka valitaan liittovaalilla neljäksi vuo-
deksi kerrallaan. Edustajistossa alueilla 
on suhteellinen osuus suhteessa jäsen-
määrään. Alustava kaavailu edustajis-
ton kooksi on 70–100 edustajaa. Myös 
pienien sopimusalojen edustus varmis-
tetaan.

Alueellinen organisaatio
Liitossa on 16 alueyhdistystä, joihin jä-
senet kuuluvat asuinpaikkakuntansa 
perusteella. Vaalilla valitun edustajis-
ton jäsenet toimivat myös alueyhdis-
tyksen hallituksena neljän vuoden 
toimikauden ajan. Alueyhdistyksen hal-

Alueellinen organisoituminen

01 Uudenmaan Rakentajat

02 Keski-Suomen Rakentajat

03 Kanta-Hämeen Rakentajat 04 Päijät-Hämeen Rakentajat

05 Pohjanmaan Rakentajat

06 Kymen Rakentajat

07 Satakunnan Rakentajat

08 Pirkanmaan Rakentajat

09 Varsinais-Suomen 
 ja Ahvenanmaan Rakentajat

10 Kainuun Rakentajat

11 Pohjois-Karjalan Rakentajat

12 Pohjois-Savon Rakentajat

13 Lapin Rakentajat

14 Pohjois-Pohjanmaan 
 ja Koillismaan Rakentajat

15 Etelä-Savon Rakentajat

16 Etelä-Karjalan Rakentajat

Muutos 2023 -työryhmän esitys
litusta täydennetään tarpeen tullen liit-
tovaalissa varasijoille jääneillä edusta-
jilla.

Alueyhdistys pitää myös yleis-
kokouksia.

Alueyhdistysten 
toiminta
Alueelle luodaan vapaamuotoinen, 
ei-byrokraattinen aktiivien toiminta-
verkosto. Verkostot toimivat mm. paik-
kakunta- ja ammattialakohtaisina toi-
mintaryhminä. Verkoston tarvitessa 
toiminnan rahoitusta, tekee rahapää-
tökset alueyhdistyksen hallitus. Tämä 
mahdollistaa toimintaverkoston pysy-
misen vapaana järjestöbyrokratiasta.

Liiton henkilökunta tukee toiminnan 
järjestämistä.

Paikallinen toiminta
Alueyhdistykset ja paikallisen toiminta-
ryhmät päättävät laajasti omasta toi-
minnastaan. Jäsenten tasavertaisuu-
den varmistamiseksi otetaan käyttöön 
myös yhteisiä käytäntöjä, mm. uusien 
jäsenten huomioiminen, sopimusala-
kohtaisia keskusteluja, luottamus-
henkilöverkoston vertaistuki ja niin 
edelleen.

Tavoitteena on vaikuttaa paikallisen 
palkkatasoon ja työllisyyteen jäsenten 
puolesta sekä vahvistaa Rakennusliiton 
jäsenten liittoidentiteettiä ja ylpeyttä 
liiton jäsenyydestä. ¶
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KORONA tuli ja pilasi vuoden 2020 Taitaja-kisat, mutta 
tänä vuonna ne pystyttiin järjestämään tarkoin suun-
nitelmin. Oulussa järjestettyjä maalareiden kisoja tuo-

maroi tuore Rakennusliiton toimitsija, Mika Yli-Suvanto.

Maalarikisan voitto  Turkuun
Maalauksen Taitaja2021-tittelin voitti turkulainen Raken-
nusliiton jäsen, Susanna Jansson. 

– Aloitin opiskelut Turun Ammattiopistosäätiössä 
TAO:ssa vuonna 2018. Opettaja totesi heti 1. luokalla, että 
minussa olisi ainesta kisaamaan. Olen tehnyt joka kesä 
töitä maalarina ja päätettiin sitten, että tänä vuonna lähden 
tänne mukaan, Jansson kertoo.

Janssonista piti alun perin tulla kokki, mutta sitten hän 
päättikin lähteä maalarinopintoihin.

– Olin maalannut kaikenlaisia pikkujuttuja esimerkik-
si mökillä. Kun aloitin opiskelut, huomasin, että tämä on 
minun alani.

Koulussa kisoihin valmistauduttiin harjoittelemalla joi-
takin Taitaja- tehtäviä, mutta paras treeni tuli ihan muualta.

– Olen tehnyt aika paljon töitä ja siellä oppii tekemällä, 
Jansson sanoo.

Itse kisassa vaikeimpana Jansson piti aikataulua.
– Oli kova kiire ja paine, tuntui että aloin sählätä. Käy-

tössä oli myös uusia työvälineitä. Se hankaloitti vähän.
Jansson kuitenkin kannustaa kaikkia nuoria mukaan 

kilpailuihin.
– Kannattaa kokeilla, tämä on ihan kivaa.

Maalari-finaalissa   
muitakin raksalaisia
Joensuulainen finalisti Fanni Sjöblom aloitti opiskelut 
vuonna 2019 ja valmistui tämän vuoden huhtikuun alussa 
suorittaen tarvittavat opinnot 2,5 vuodessa. Sjöblom aloitti 
peruskoulun jälkeen alun perin metallialalla, mutta älysi 
onneksi 2 viikon jälkeen, että ala ei ollut hänelle sopiva.

– Lähdin miettimään, mikä olisi sellaista mukavaa kä-
sillä tekemistä, sillä olen ollut aina hyvä käsistäni ja rakenta-
maan kaikenlaista. Menin 2 viikoksi tutustumaan Riveriaan 
(Talonrakennus-, puu- ja pintakäsittelyalan ammattioppilai-
tos) ja sieltä sanottiin, että tule vaan opiskelemaan, Sjöblom 
kertoo.

Sjöblom pitää maalausalan parhaana puolena sitä, että 
näkee lopputuloksen, kun tekee jotain käsillään. Hän ei tar-
vinnut hirveästi ylimääräistä treeniä kisaa varten.

– Olen ollut työelämässä jo ennen valmistumistani. 
Kävin jo ensimmäisenä opiskeluvuotena Taitaja-kisoissa 
kokeilemassa ja olin sillä kerralla 3. 

Sjöblomin mukaan haastavinta Taitaja-kisassa oli aika.
– Jos olisi ollut enemmän aikaa, ei niissä tehtävissä olisi 

ollut hirveästi haastetta. Tapetointiin oli kyllä valittu hir-
veän herkästi repeävä tapetti ja Tikkurilan erikoisseinään 
sellaiset maalit, jotka olivat ihan tuntemattomia.

Terveisinä tulevaisuuden kisaajille Sjöblom sanoo:
– Kannattaa harjoitella eikä pidä stressata. Se menee, 

miten menee, mutta parhaansa pitää yrittää! ¶

Nuorten ammattitaidon suomenmestaruuskilpailu Taitaja järjestettiin 
toukokuun puolivälissä hajautetusti usealla paikkakunnalla.

2021 Taitaja-kisat saatiin pidettyä

TEKSTI: JOHANNA HELLSTEN JA MIKA YLI-SUVANTO KUVAT: MIKA YLI-SUVANTO

Fanni Sjöblom kisasi kilpailun finaalissa. Sjöblomin mukaan maa-
lausalassa parasta on, kun näkee kättensä jäljen. 

Maalari-kilpailun voittajan, Susanna Janssonin mukaan töihin  
oppii tekemällä.
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TEKSTI JA KUVA: JOHANNA HELLSTEN

A
MMATTIKOULUTUKSEN 
hankkiminen koronavuoden 
aikana ei ole ollut kaikille 
ihan helppoa. Vasaroimista 

ei voi opettaa etänä, mutta onneksi 
esimerkiksi näyttöjä on pystytty jär-
jestämään poikkeusoloissa ja työmaat 
ovat pystyneet tarjoamaan nuorille 
harjoittelupaikkoja.

Rakennusliitto halusi tänä 
vuonna muistaa ammattikoululaisia, 
ja kesäkuussa jokaiseen Uudenmaan 
alueen ammattioppilaitokseen jaettiin 
valmistuneille 2 Tsemppari-stipendiä 
jokaista ammattialaa kohden. Opetta-
jat valitsivat stipendien saajat.

→ Ammattikoulutus

Stipendi on 100 euron arvoinen 
rahastipendi.

– Perusteluja stipendin saami-
seksi olivat muun muassa sinnikkyys, 
reiluus, yhteishengen luojana toimi-
minen ja joukkupelaajamainen henki. 
Stipendit jaettiin henkilökohtaisesti 
kouluittain, Rakennusliiton oppilai-
tostiedottaja Anniina Kangas kertoi.

”Haluan rakentaa  
oman talon.”
Parikymppinen Maire Tuomisto on 
Vantaan Varia-ammattioppilaitoksesta 
valmistunut tuore timpuri. Hän työs-

kentelee Peab Rakennus Oy:n palve-
luksessa.

– Minulla on ollut unelmana osata 
rakentaa oma talo. Hain rakennus-
puolelle hetken mielijohteesta, mutta 
mitä pidempään olen ollut täällä, sitä 
oikeammalta alan valinta tuntuu, 
alun perin vartiointipuolella työsken-
nellyt Tuomisto kertoo.

Hän on kasvanut maaseudulla ja 
tottunut tekemään töitä käsillään.

Tuomisto aloitti opiskelut vuoden 
2018 syksyllä. Ammattikoulureformi 
käynnistyi vuonna 2018 ja alku oli 
Tuomiston mukaan hieman hakemista 
sekä opiskelijoille että opettajille.

Maire Tuomiston mukaan siinä on iso ero, miten paljon tuoreiden ylioppilaiden ympärillä kohistaan keväällä ja miten ammattiin valmistuviin 
suhtaudutaan. – Ammattiin opiskelevia ei huomioida samalla tavalla kuin ylioppilaita.

Maire Tuomisto 
sai Tsemppari-stipendin.

Rakennusliitto palkitsi 
nuoria rakentajia
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Nuori, muista  
kesäduunari-info
Kesäduunari-info palvelee kaikkia kesä-
työntekijöitä numerossa 0800 179 279 
maanantaista perjantaihin kello 9–15.  
Puhelu on soittajalle maksuton.

Kun olet saanut kesätyöpaikan, voit soittaa 
infoon ja kysyä työsopimuksen tekemisestä, 
palkkauksesta, työajoista, lomakorvauksesta 
ja muista työsuhteeseen liittyvistä asioista.  
Voit esittää kysymyksiä myös WhatsAppilla 
numerossa 040 747 1571 sekä nettilomakkeen 
kautta. ¶

– Mutta opettajat olivat Variassa todella päteviä ja 
innostivat hakemaan töitä ja opiskelemaan lisää.

Tuomisto päättikin hakea ensimmäistä harjoittelu-
paikkaa jo saman vuoden joulukuussa.

– Rakennusliiton työntekijät tulivat koululle esitte-
lemään liiton toimintaa. He sanoivat, että voivat auttaa 
harjoittelupaikan löytämisessä, joten soitin liittoon ja 
paikka löytyi Rakennus-Aleksi Oy:stä, Tuomisto kertoo.

Tuomisto valmistui jo vuoden 2020 syksyllä. Hän 
hyötyi aiemmista lukio-opinnoistaan niin, ettei yleisiin 
opintoihin mennyt kovin paljon aikaa. Myöskään korona 
ei ehtinyt sotkea hänen opintojaan, sillä Tuomisto oli 
jo pitkälti siirtynyt työmaaolosuhteisiin siinä vaiheessa 
kun pandemia alkoi.

– Jatkoin harjoittelua Rakennus-Aleksissa ja tämän 
vuoden maaliskuussa siirryin Peabille. 

Nyt hän toimii Vantaan Tikkurilassa sijaitsevan työ-
maan työsuojeluvaltuutettuna.

– Haluan jatkaa näissä töissä, kun ne on nyt hyviksi 
todettu. Olen myös pohtinut rakennusmestarin opintoja.

Rakennusalan parhaana piirteenä Tuomisto pitää 
alalla vallitsevaa huumoria.

– Ilman huumoria täällä ei myöskään pärjäisi.
Alaa syytetään silloin tällöin naisiin kohdistuvasta 

vähättelystä. Timpurisnaisia ei myöskään vielä valtavia 
määriä. Miten Tuomisto kokee, että häneen on suhtau-
duttu?

– En ole kokenut minkäänlaista vähättelyä. Jos-
kus joku on miettinyt, jaksanko tehdä jotain hommaa 
ja aluksi työmaalle tulo hiukan jännitti, mutta hyvin 
vähän ollut mitään negatiivista. ¶
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TEKSTI: JUKKA NISSINEN KUVA: TIINA HAUTAMÄKI

Tutkija Satu Ojalan mukaan myös 
työnantajien järjestäytymisaste 
vaikuttaa tessien kattavuuteen.

Satu Ojala
• Sosiaalipolitiikan tutkija ja 

 yliopistonlehtori Tampereen 
 yliopistossa.

• Tutkimusaiheet käsittelevät 
muun muassa työoloja,  
työuria ja työttömyyttä.

• Työstää parhaillaan Koneen 
säätiön rahoittamaa Työtä vailla 
olevien työ- ja sosiaaliturvapolut 
ja työttömyysturvan poiskään-
nyttävät vaikutukset -hanketta. 
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→ Henkilö

Mikä yhdistää Belgian ja 
Suomen työmarkkinoita?

O
ECD:N EKONOMISTI Andrea 
Garneron 36 maan työmark-
kinoita käsittelevässä tutki-
muksessa Suomi on saanut 

yllättävän kumppanin.
– Belgia ja Suomi laskettiin kes-

kitetyn mallin maiksi. Muut pohjois-
maat kuuluivat koordinoidun mallin 
maihin, tutkimusaineistoon perehty-
nyt tutkija Satu Ojala kertoo.

Molempien työmarkkinaneuvot-
telumallien maissa työllisyysasteet 
olivat OECD-maiden korkeimpia ja 
palkkaerot pienempiä. Belgiassa ja 
Suomessa keskitetty malli alensi myös 
työttömyyttä.

Laajat työehtosopimukset olivat 
yhteydessä erilaisten määräaikais-
ten työsopimusten laajaan käyttöön. 
Tämä vastinpari unohtuu Ojalan 
mukaan työmarkkinakeskustelussa 
kokonaan.

– Suomessa on verrattain laajat 
mahdollisuudet käyttää joustavaa 
työvoimaa kuten alihankintaa, nolla-
tuntisopimuksia tai vuokratyötä. En 
uskalla edes ajatella, mitä tapahtuu, 
jos alustatalous yleistyisi esimerkiksi 
rakennusalalla.

Alustatalouden ituja on jo nähty 
Ukko.fi-palvelun muodossa rakennus-
työmailla.

Suomalaisen järjestelmän erityis-
piirteitä ovat joustavat lomautuskäy-
tännöt ja irtisanomisen helppous. 
OECD:n tutkimus kumoaa osaltaan 
väitteitä jäykistä suomalaisista työ-
markkinoista.

– Tutkimuskentällä ei tutkita riit-
tävästi työmarkkinoiden neuvottelu-
järjestelmäkokonaisuutta. Siitä seuraa 
se, että poliittista päätöksentekoa ei 
voida ruokkia tutkitulla tiedolla, Ojala 
harmittelee.

Ojalan mukaan olisi hyvä, jos 
esimerkiksi paikallisesta sopimisesta 
puhuttaessa selvennettäisiin alkuun, 
tarkoitetaanko sillä tes-neuvottelujär-
jestelmän sisällä tehtäviä muutoksia vai 
tessien yleissitovuudesta luopumista.

– Joissakin maissa yritysten jär-
jestäytymisaste on suurempi, mistä 
johtuen suurin osa palkansaajista on 
työehtosopimusten piirissä. Emme 
tiedä toimisiko yleissitovuuden poista-
minen samalla tavalla Suomessa, Ojala 
miettii.

Ruotsissa ja Tanskassa ei ole 
yleissitovia tessejä, mutta molemmissa 
maissa yli 80 prosenttia työntekijöis-
tä on koordinoitujen tessien piirissä. 
Vastaavasti työntekijöiden tulkin-
taoikeudet ovat molemmissa maissa 
laajemmat. Suomessa työnantajalla on 
suurempi määräysvalta työpaikoilla.

Tupo, köyhän 
paras ystävä?
Tutkijana Ojala on miettinyt, olisiko 
vanhanaikainen keskitetty tupo-so-
pimusjärjestelmä yhä hyvä tapa sopia 
tulonjaosta ja työehdoista. 

– Garneron analyysissa tutkimus-
aineiston viimeinen vuosi oli 2015. Se-
kä Belgiassa että Suomessa on menty 

kohti hajautetumpaa mallia, joka on 
käytössä muissa pohjoismaissa, Ojala 
muistuttaa.

Vahvasti koordinoitu malli toimii 
yhä Suomessa, vaikka työnantajien 
keskusliitto EK on irtisanoutunut 
keskitetyistä neuvotteluista. Tämä on 
näkynyt työnantajien näkemyksissä 
myös Rakennusliiton tes-neuvotteluis-
sa.

Keskitettyihin tesseihin liittyy 
myös muutakin kuin palkasta ja työ-
ajasta sopiminen.

– Miten käy työrauhavelvoitteen, 
kun lisätään paikallista sopimista, 
Ojala kysyy.

Ojala pelkää, että yleissitovien tes-
sien katoaminen heikentäisi työmark-
kinoilla erityisesti naisten ja muiden 
jo valmiiksi heikommassa asemassa 
olevien tilannetta.

– Jos nykyistä sopimisjärjestelmää 
leväytetään nykyisestä, nämä ryhmät 
kärsisivät siitä eniten. Meillä on jo nyt 
matalapalkkasektori. Siitä ei ole enää 
varaa mennä alaspäin. ¶

Työllisyysaste on korkea ja keskitetyt sopimukset 
vähensivät työttömyyttä.
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TEKSTI: JOHANNA HELLSTEN KUVAT: JUKKA NISSINEN

Nikotiiniriippuvuus 
on sairaus

Tupakoinnin lopettamiseen pitää pyytää apua 
– ja sitä pitää myös saada.

SAVUTON Suomi 2030 -verkoston 
puheenjohtaja, työterveyden 
professori Helsingin yliopistosta, 

Kari Reijula on pohtinut viime aikoi-
na paljon sitä, millä tavalla lääkäri-
kunta puhuu potilaille tupakoinnin 
lopettamisesta.

– Tupakointi ei lopu huutamalla. 
Naama punaisena kiljuminen tupa-
koitsijalle ei auta. Minkälainen puhe 
sitten menee perille? Jos tupakoinnin 

lopettamista ei koe itselleen tärkeänä 
arjessa – rahat loppu, yksinhuoltajan 
arki painaa raskaana – lohtutupakka, 
lohtudrinkki otetaan.

Reijulan mukaan terveyden-
huollon henkilökunnan pitäisi oppia 
kohtaamaan elämäntapamuutosta 
haluava ihminen uudella tavalla. 
Auttaa ihmistä voimaantumaan itse. 
Mikä on oman terveyden merkitys? 
Minkälaisena haluaa nähdä itselleen 

terveellisen elämän ja miten siihen 
voisi päästä?

Rakennusalan 
 työpaikoilla  
laista ei ole apua
Vuosi 1995 oli merkittävä vuosi Suo-
men tupakoinnin historiassa. Tuolloin 
ravintoloissa ja muilla työpaikoilla 
rajoitettiin merkittävästi tupakointia. 

→ Rakentajan terveys
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– On tärkeää kysyä, minkälaisena 
ihminen pitää terveyttään nyt ja min-
kälainen sen haluaisi olevan tulevai-
suudessa. Lääkärikunnalla on näissä 
keskusteluissa parantamisen varaa.

Entäpä nikotiininkorvaustuotteet 
ja lääkkeet? Reijula ei pidä niitä hopea-
luotina, mutta joitakin ne auttavat.

– Olen miettinyt sitä, että saisiko 
niin myrkyllinen tuote kuin nikotii-
ninkorvaustuote ikinä myyntilupaa, 
jos tupakkaa ei olisi? Tupakoinnin 
lopettamisen tuki edellyttää am-
mattitaitoista tukea ja ohjausta myös 
nikotiinikorvaushoidossa. Niiden 
käyttö on nyt valitettavasti liian usein 
hapuilevaa ja tehotonta omin avuin 
tehtynä. Seurantaakin tarvitaan, että 
repsahduksia ei pääse tulemaan. Ky-
symyksessä on  nikotiiniriippuvuuden 
sairauden hoito.

Tupakoinnin lopettamiseen tar-
koitettujen lääkinnällisten tuotteiden 
menekki sen sijaan on ollut Reijulan 
mukaan yllättävän laimeaa.

– Työkalupakissa pitäisi olla 
useampia työkaluja. Yksin lääkkeelli-
nen hoito ei ole ratkaisu.

Oman apunsa voisivat tarjota 
savuttomat työyhteisöt. Ne tukevat 
tupakoinnin lopettamista. Vaikka 
lopettamispäätöksen pitääkin syntyä 
omassa päässä, on päätöstä tukeva 
ilmapiiri tärkeä.

Tupakoivat sairastavat tupakoimattomia useammin hengitystieinfek-
tioita. Suomessa on myös koronapandemian aikana näkynyt, että te-
hohoitoon on päätynyt herkemmin henkilöitä, joiden tupakointi on jat-
kunut kymmeniä vuosia.

Astmaatikon keuhkoille tupakointi aiheuttaa merkittävän lisäkuor-
mituksen.

Tupakoitsijoista 20–30 prosenttia sairastuu keuhkoahtaumatau-
tiin.

Tupakointi on yleisesti useiden sydän- ja verisuonitautien taus-
talla. Ne aiheuttavat keuhkosyöpää suuremman osan noin 4 000:sta 
työikäisten tupakoitsijoiden ennenaikaisista kuolemista.

Tupakointi pahentaa monia muitakin elimistön sairauksia, kuten 
reumaa ja muita autoimmuunisairauksia. ¶

Tupakoivat ovat sairaampia

Senkin jälkeen tupakkalakia on kiris-
tetty ja se on jälleen suunnitelmissa.

Kuka tahansa rakennustyömaan 
ohi kulkeva voi nähdä, että rakennuk-
silla poltetaan edelleen. Miksi haitalli-
nen tapa on säilynyt alalla sitkeästi?

– Rakennusalan työstä merkittävä 
osa tehdään ulkona, jolloin laki, joka 
koski työpaikkojen sisätiloissa tapah-
tuvaa tupakointia, ei koskettanut ul-
kotyötä tekeviä rakennusalan ammat-
tilaisia juuri lainkaan. Rakennusalan 
tupakointiin ei normiohjauksella voi-
da vaikuttaa, ellei kielletä tupakointia 
työaikana, Reijula pohtii.

Toinen syy tupakoinnin yleisyy-
teen rakennusalalla liittyy koulutuk-
seen ja sosioekonomiseen asemaan. 
Eron näkee jo vertailtaessa ammatti-
kouluja ja lukioita. Ammattikoululais-
ten tupakointi on 4–5 kertaa yleisem-
pää kuin lukiolaisten. 

Tämä näkyy ihmisten terveydes-
sä. Alimpaan sosioekonomiseen luok-
kaan kuluva mies kuolee keskimäärin 
10 vuotta aiemmin kuin ylimpään 
sosioekonomiseen luokkaan kuuluva 
mies. Reijulan mukaan tämä on tärkeä 
terveydellisen tasa-arvon kysymys.

– Koulutus ja sosioekonominen 
tausta näyttää jopa korostuvan nyt, 
kun tupakointi muuten vähenee. 
Rakentajiksi aikanaan valmistuvilla 
on jo koulussa tupakointi yleisempää, 
mikä heijastuu myöhemmin vakavi-
na tupakasta johtuvina sairauksina, 
Reijula sanoo.

Terveydenhuolto 
 avainasemassa
Tupakoinnin lopettamiseen on ole-
massa käypä hoito -suositus, joka on 
Reijulan mukaan hyvä alku.

– Avainasemassa ovat terveystar-
kastukset. Sairaskäynneillä tupakointi 
ei välttämättä tule esiin. Pitäisi kysyä 
tupakoitko, oletko harkinnut lopetta-
mista? Asian voi ottaa lempeästi esille, 
Reijula sanoo.

Reijulan mukaan terveydenhuol-
lon työntekijän pitäisi osata keskus-
tella, mikä tupakoinnin merkitys on 
tupakoijan elämässä. Haastattelun 
pitäisi olla motivoiva.

– Työnantaja pitää saada mukaan. 
Kuinka tehdään työpaikka sellaiseksi, 
että lopettaminen onnistuu? Työn-
antajan pitäisi ymmärtää, että tämä 
on tuottavuus- ja työkykykysymys. 
Savuttomasta raksasta pitäisi tehdä 
brändi! ¶



22

TEEMA: INFRARAKENTAMINEN

Kesällä 
korjataan, 
talvella 
paikataan
Asfalttiasema 
valmistaa ja 
levitysryhmä 
viimeistelee. Kehäkolmosen pohjoispuolella autoilijat suhtautuvat levitysryhmän työhön 

leppoisammin kuin pääkaupunkiseudulla.

Jari Rantanen on tehnyt myös 
maantieasfaltointia, mutta pienkohteiden 
asfaltointi on mielenkiintoisempaa.
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→

T
OUKOKUUSSA LOHJALLA on 
täydellinen asfaltointikeli: 
pilvipouta ja lämmintä alle 20 
astetta. Asfalttikallion pienem-

piä kohteita tekevä levitysporukka on 
jo tehnyt ensimmäisen päällystysura-
kan ensimmäisen vaiheen. Levittäjän 
kuljettaja Jari Rantanen on tehnyt jo 
8 vuotta töitä tässä ryhmässä, mutta 
kokemusta on myös maantieasfaltoin-
nista.

– Koneet tekevät siellä automaatti-
sesti töitä, Rantanen vertaa.

Maisema vaihtuu useampaan 
otteeseen samankin päivän aikana. 
Välillä tehdään vaikkapa pihamaita, 
katujen paikkauksia ja sillanpäällys-
tyksiä. Tämän pienlevitysryhmän työ-
maat ovat pääasiassa Uudellamaalla 
Kehäkolmosen pohjoispuolella.

Rantanen on käynyt asfalttitöissä 
myös Tanskassa.

– Olin siellä kesällä 1995. Hieno 
paikka, palkka oli parempi, mutta niin 
oli hintatasokin. Jos siellä olisi ollut pi-

TEKSTI: JUKKA NISSINEN KUVAT: KIMMO BRANDT, JUKKA NISSINEN

dempään, olisi pitänyt siirtyä Tanskan 
verotuksen piiriin.

Rantasen työuraan mahtuu puo-
lenkymmentä asfalttifirmaa. Asfalt-
tikallion yrityskulttuuri on Rantasen 
mukaan toimiva ja levitysryhmien 
erityispiirteet huomioiva.

Asfalttikallio tekee koulutusyh-
teistyötä Hyria-oppilaitoksen kanssa. 
Levitysporukassa on käytännön oppia 
hakeva opiskelija.

– Tiesin, että tämä on tosi fyysistä 
hommaa. Työolosuhteet vaihtelevat 
koko ajan, joko on kuumaa tai ihan 
litimärkää. Ei ole tullut yllätyksiä, 
harjoittelija Jere Laine kertoo.

Kolamies Marco Kupari on tullut 
myös alalle Hyrian kautta.

– Olin mukana ensimmäisessä 
koulutusryhmässä 3 vuotta sitten. 

Kuparin elämänrytmiin sopivat 
myös pitemmät lomautukset talvisin. 
Käytännössä lomautusjaksot ovat ol-
leet 4–5 kuukauden mittaisia.

– Meillä on myös talvilevitysporu-

Marco Kupari 
on ollut 

levitysporukassa 
jo 3 vuotta.

Harjoittelija Jere Laine tykkää fyysisestä 
työstä.
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koita, mutta se työnteko ei ole itselleni 
mielekästä. Pitkä loma on tämän työn 
parhaita puolia, Rantanen sanoo.

Talvipakkasilla ei ole mahdollista 
tehdä kunnollista jälkeä. Talvipaik-
kauksia on tietenkin pakko tehdä, 
jotta liikenne sujuisi.

– Leipäännyin välillä näihin 
asfalttihommiin ja läksin maanraken-

nusalan koulutukseen. Sitten minulle 
soitettiin Tieliikennelaitokselta ja he 
saivat minut palaamaan takaisin, Ran-
tanen toteaa.

Risua kattilaan
– Hienoa risua kauhaan, asfalttiase-
man hoitaja ja luottamusmies Timo 

Kostiainen komentaa LA-puheli-
meen.

Risu on RC-massaa eli vanhaa 
asfalttia.

– Risua lämmittäessä pitää olla 
tarkkana, sillä se syttyy helposti pala-
maan räjähdyksenomaisesti. Syötintä 
ei saa päästää tyhjäksi.

Asfalttikallion Tuusulan asfalt-
tiasemalla riittää säädettävää, sillä 
massaa lähtee 20 levitysporukalle. 
Tänä kesänä 10 Asfalttikallion levitys-
ryhmää hakee massansa Tuusulasta. 
Samaan aikaan on teossa puolenkym-
mentä eri massalaatua.

– Siirrettävillä asemilla tehdään 
yleensä yhtä massalaatua yhdelle 
porukalla kerrallaan. Tässä kun istuu 
8–12 tuntia, pää on aika tyhjä.

Pitkä yövuoro on rauhallinen, 
massaa tehdään vain parille ryhmälle. 
Aamuisin asemalla on rumba päällä, 
kun 20 ryhmää haluaa tavaraa samaan 
aikaan. Toisaalta massalaatujen vaih-
taminen ja säätäminen tekee työstä 
mielenkiintoista.

Nopeaa reagointia ja valppautta 
vaativa työ vaikuttaa osaltaan siihen, 
että asfalttiasemalle on hankala saada 
työntekijöitä. Työpäivien pituuden en-
nustamattomuus ja kesälomien puute 
ei helpota rekrytointia.

Kostiaisen lisäksi Tuusulan 
asemalla työskentelee pyöräkoneen 
kuljettaja siiloja täyttämässä ja huolto-
töissä sekä vaakaaja massojen punni-
tuksessa ja laskutuksessa. Kiinteällä 
koneasemalla tehdään massaa lähes 
ympäri vuoden. Vuosituotanto on 
300 000–400 000 tonnia.

Pienkohteissa asfaltoinnin 
mitoitus on tarkkaa puuhaa.
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Valimotie 8, Helsinki • 010 80 80 90 • asiakaspalvelu@taitotalo.fi
TAITOTALO = AEL + AMIEDU

Tule Taitotaloon uusimaan panostajan pätevyyskirjasi 
ja kertaamaan lainsäädännön muutokset. 
Panostajien kertauskurssi
10.8.2021 Helsingissä 
4.11.2021 Keuruulla

Meillä voit suorittaa lisäksi
Nuoremman panostajan kurssi
16.–20.8.2021 Keuruulla

Vanhemman panostajan kurssi
4.10.–3.11.2021 Helsingissä

Ylipanostajan kurssi
4.10.–3.11.2021 Helsingissä

Räjäytystyön vastuuhenkilön kurssi
20.–24.9.2021 Keuruulla
13.–17.12.2021 Helsingissä

TAITOTALO – INNOSTUKSESTA OSAAMISEEN!

LUE LISÄÄ 
taitotalo.fi/

infra

– Tänä vuonna meillä oli normaalia pidempi 3 kuu-
kauden huoltoseisokki. Meillä oli siirrettävä koneasema 
sillä aikaa käytössä.

Pitkä tauko on huollon kannalta helpompi, sillä 
yleensä talvihuolto tehdään 2 viikon jaksoissa massanteon 
välissä. Asemalle tuli uusia massasiiloja seisokin yhteydes-
sä lähes tuplasti lisää.

Älä oleta, vaan sovi
Kostiainen on tehnyt asfalttitöitä 15-vuotiaasta lähtien. 
Peruskoulun päälle kertyi vuoden verran tietotekniikan 
opintoja, kunnes asfalttiviidakko söi miehen kokonaan.

– Pääsin koneasemalle ensiksi apumiehen apumiehek-
si. Minusta haluttiin vain päästä eroon, kun joka päivä 
kävin kysymässä onko töitä, Kostiainen kertoo.

– Seuraavana kesänä palasin takaisin ja syksyllä en 
enää mennyt takaisin kouluun, kun oli mukavampaa 
tienata rahaa. 

Tielaitoksen koneaseman hoitaja eläköityi vuonna 
2005 ja Kostiainen kouluttautui hänen seuraajaksensa. 
Yritysevoluution kautta palkanmaksajaksi vaihtui lopulta 
NCC, josta Kostiainen vaihtoi Asfalttikallioon vuonna 
2013.

Kostiainen on ensimmäinen varsinainen luottamus-
mies Asfalttikalliossa vuodesta 2016 lähtien. Aikaisempaa 
kokemusta Kostiaisella oli varatyösuojeluvaltuutetun 
tehtävistä Destiassa. Riitatilanteet ovat ratkenneet puhu-
malla.

– Ne ongelmat, joita yleensä joudun selvittelemään, 
johtuvat siitä, että oletetaan liikaa. Asiat pitäisi sopia lop-
puun asti kunnolla, Kostiainen toteaa. ¶

Timo Kostiainen 
viihtyy 

asfalttipatojen 
ääressä.
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Hae mukaan  
TTS Työtehoseuran  
järjestämiin  
koulutuksiin!

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

Seuraavat koulutukset haussa: 
 

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

Yhteistyössä Rakennusliiton  
urapalveluiden kanssa

Talonrakennus
 Talonrakentaja (URA-numero 699309), 16.8.2021 - 9.8.2022, haku päättyy 13.6.
 Rakennusmaalari (URA-numero 699310), 16.8.2021 - 9.8.2022, haku päättyy 15.6.
 Rakennusalan digitaitaja (URA-numero 699774), 20.9.2021 - 28.12.2021,  

    haku päättyy 25.8.

Työnjohto
 Korjausrakentamisen työnjohtokoulutus (URA-numero 699324), 30.8.2021 - 16.3.2022,  

    haku päättyy 1.8.

Kiinteistö 
 Toimitilahuoltaja, puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinto 

    (URA-numero 698986), 16.8.2021 - 9.8.2022, haku päättyy 15.6.
 Kiinteistönhoitaja, puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinto 

    (URA-numero 698984), 16.8.2021- 9.8.2022, haku päättyy 15.6.

Maarakennus
 Maarakennuskoneenkuljettaja (URA-numero 699574), 20.9.2021 - 21.4.2022, haku päättyy 28.7.

Sisustusrakentaminen
 Asumisviihtyvyyden osaaja (URA-numero 697846), 13.9. - 17.12.2021, haku päättyy 18.8.

Paranna 
osaamistasi ja 

kouluttaudu  
uusiin  

tehtäviin!

Koulutukset ovat TE-Palveluiden rahoittamia  
ja osallistujille ilmaisia.  
Katso lisää: www.tts.fi/rakentaminen

Rakentaja 04-2021, 215x290.indd   1 17.5.2021   10.27.01
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TEEMA: INFRARAKENTAMINEN

KARKEASTI ottaen noin kolmasosa Infra-alan 
työntekijöistä työskentelee matkatöissä. Työ-
ehtosopimuksen mukaan työnantajan kuuluu 

maksaa matkatyössä työskentelevälle työntekijäl-
le päivärahaa ja järjestää hänelle asunto. Asunnon 
täytyy olla sellaisen, jossa työntekijä asuu 1 hengen 
huoneessa. Pääsääntöisesti työnantajat huolehtivat 
asuntoasiat kohtuullisen hyvin.

Alan työkomennukset kestävät muutamasta 
päivästä useisiin vuosiin. Komennuksen kestäessä 
useampia vuosia ovat työnantajan maksama päivä-
raha sekä työnantajan kustantama asunto vaarassa 
mennä verolle. Näin käy, jos komennus kestää yli 
3 vuotta. Koronan takia vuodelle 2021 on tähän 
poikkeus. Mikäli 3 vuoden määräaika tulee täyteen 
tänä vuonna, työnantajan järjestämää majoitusta 
pidetään asumisena vasta 3 vuoden ja 6 kuukauden 
jälkeen. Verotus rankaisee tällä tavalla työntekijää, 
joka on valmis kulkemaan pitkiäkin matkoja hank-
kiakseen elantoa perheelleen.

Infra-alan pitkäkestoiset työmaat sijaitsevat lä-
hes poikkeuksetta syrjäseuduilla, jossa puolison työl-
listyminen on vaikeaa, jos ei mahdotonta. Työnteki-
jät asuvat yhteismajoituksessa käytössään 1 huone, 
yhteinen keittiö, jossa yhteinen jääkaappi ja yhteiset 
pesutilat. Tätä autuutta saattaa jakaa 5, kuusikin 
työntekijää ja tätä sanotaan asuntoeduksi. Verotus-
käytäntö johtaa siihen, että komennus joudutaan 
usein keskeyttämään.

Työvoiman liikkuvuudesta tai liikkumattomuu-
desta on keskusteltu pitkään. Yhteiskunnallisessa 
keskustelussa puhutaan niin sanotusta kohtaan-
to-ongelmasta eli työpaikat ja työttömät työnhakijat 
eivät kohtaa toisiaan. Työpaikka on paikkakunnalla 
A ja työtön paikkakunnalla B. Jos B-paikkakunnalla 
asuva työntekijä ottaa vastaan työpaikan paikka-
kunnalta A, puhutaan niin sanotusta hakeutujasta. 
Hakeutujaa eivät koske edellä kerrotut verottajan 
määräykset. Hakeutujalle ei voi maksaa lainkaan 
verotonta päivärahaa ja työnantajan maksama asun-
to on verotettavaa tuloa. Entäpä, jos työnantaja ja 
työntekijä voisivat sopia, että työnantaja järjestää 
majoituksen hakeutujalle ja maksaa tälle verotonta 
päivärahaa? Tällainen etuus voisi olla määräaikai-
nen, esimerkiksi vuoden kestävä. 

Hakeutuvalla työntekijällä on toki mahdollista 
saada Kelan maksamaa liikkuvuusavustusta, mikäli 
on oikeutettu työttömyyskorvaukseen. Samoin 
työntekijä voi vähentää verotuksessa kohonneita 
elantokustannuksia verottajan edellytysten täyttyes-

sä. Hyviä asioita työntekijän kannalta, mutta eikö 
olisi selvempää, jos työnantaja saisi maksaa suoraan 
päivärahaa?

Tarkoitus ei ole esittää infra-alan työtekijöis-
tä verovapaata rälssiä, mutta kannattaisiko tuota 
kokeilla?  Perheellisten työntekijöiden muuttaminen 
pysyvästi esimerkiksi pääkaupunkiseudulle on han-
kalaa jo pelkästään asuntojen ja vuokrien kohtuutto-
man korkean tason takia. 

Työnantajapuolelta kuulee usein väitteitä am-
mattitaitoisen työvoiman puutteesta Infra-alalla. 
Pulaa työvoimasta varmaan aika ajoin ja alueellisesti 
esiintyykin. Alan koulutukseen hakeutuu takavuo-
sia vähemmän opiskelijoita. Rakennusliito on ollut 
mukana useissa kampanjoissa alan imagon paran-
tamiseksi, jotta kuva öljyä suihkuavista ja rasvaa 
tihkuvista koneista muuttuisi vastaamaan nykyistä 
tilannetta. Ala on siirtynyt nykyaikaan ja koneissa 
on todella paljon tietotekniikkaa. Alan vetovoimaan 
on olemassa monen tyyppisiä ratkaisuja. Yksi ratkai-
su molempiin ongelmiin löytyy työnantajapuolen 
työkalupakista. Vanha sanontahan meni jotenkin 
näin: Raha ratkaisee. ¶

TEKSTI: MATTI KORHONEN, NEUVOTTELUPÄÄLLIKKÖ, SOPIMUSALAVASTAAVA INFRA-ALA 

Verottaja kohtelee matkatyöntekijää kaltoin
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TEEMA: INFRARAKENTAMINEN

Sadepilvet väistyvät 
tieltä, mitä lähemmäs 
päästään Paraisia 
ja ensimmäistä 
Saaristotien lautta
yhteyttä. Paraisten 
lauttarannassa, 
eli Lillmälössä 
paitsi jonotetaan 
lautalle, paiskitaan 
myös ankarasti 
maanrakennustöitä.

M
AANTIE 180:N eli Saaristo-
tien parantaminen Lillmä-
lössä aloitettiin pääsiäisen 
jälkeen. Vajaan 4 kilomet-

rin pyörätien uudistuksen ja korjauk-
sen pääurakoitsija on Maanrakennus 
Kivelä Oy, ja tilaajana Väylävirasto 
sekä Elinkeino-, liikenne- ja ympäris-
tökeskus. 

Maanrakennus 
on auringonpaistetta
– ja joskus isänmaata lahkeissa

TEKSTI JA KUVAT: EEVA VÄNSKÄ

Marko Henttinen miettii, että nuoria 
tuntuu olevan nykyään entistä vähemmän 
suuntautumassa maanrakennusalalle. – 
Ehkä se johtuu siitä, että syksypimeillä sitä 
on helposti polvia myöten isänmaassa.
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Lauttarannan kupeessa, kahvi-
lan vieressä telakaivinkonetta pyö-
rittää tottuneesti 47-vuotias Marko 
Henttinen. Tällä työmaalla on vain 2 
työntekijää.

– Pienillä työmailla voi olla vain 
pari henkeä, mutta se vaihtelee ihan 
työmaan mukaan. Välillä meitä on 
kymmenkunta.

Aluksi töiden piti Paraisilla loppua 
jo toukokuussa, mutta hommia tuli 
lisää. Nyt ollaan pyörätien päässä, 
lauttarannassa, johon valmistuu par-
haillaan tasanne pyöräkoppia varten. 
Sen jälkeen tehdään vielä pari leven-
nystä matkan varrelle.

– Ensin pyöränkorjauskopin  
kohdalle tehtiin monttu, jonka päälle 
tuli sepeliä. Sitten maa-aines tiivis-
tetään kerroksittain. Ylös jää leveä 
tasanne, jonka ulkoreuna verhoillaan 
kivillä.

Työkaveri, koneenkuljettaja Matti 
Tausa säätää täryä kaivinkoneen 
kyytiin, jotta tehtävä tasanne saadaan 
tasoitettua asianmukaisesti. Tämä 
täry on uudenkarhea, ja jokaisessa ko-
neessa on aina omat niksinsä käytön 
suhteen.

Puntit on, entä housut?
Marko Henttisen työkoneena on 
yleensä telakaivinkone, samanlainen 
kuin tällä työmaalla. Välillä alla on 
kuitenkin sellainen isompi mörkö. Ja 
lyhytpunttiset heiluvat enemmän, 
Henttinen sanoo. Möröillä on tietysti 
puntit.

Henttinen asuu Paimiossa, joten 
Kaarina-Parainen-Turku-akselilla on 
tehty paljon töitä. Paimio on sijainnil-
taan hyvä, sillä sieltä pääsee helposti 
moneen suuntaan, ja yleensä työmat-
kat ovat kohtuullisia. Tosin on niitä 
pitkiäkin keikkoja takana, ja motelli-
öitä.

Maanrakennuskoneenkuljettajista 
on jopa pulaa, eli töitä riittää enem-
män kuin ehtii tehdä.

– Tuntuu siltä, että pandemia-aika 
on vain kiihdyttänyt työmaiden käyn-
nistämistä, niin ettei korona ainakaan 
ole töitä vähentänyt.

Ennen Saaristotien urakkaa Hent-
tinen työskenteli rivitalotyömaalla 

Kaivinkoneenkuljettaja 
Marko Henttinen 

pitää työssään eniten 
auringonpaisteesta. 

Kaarinassa. Seuraavaa työmaakin on 
jo tiedossa.

– Aloitin kaivuuhommat 2000-lu-
vun alussa. Olin ensin kylmäpuolella, 
mutta halusin pois sisätöistä. Tällä 
työmaalla saa myös nauttia maisemis-
ta, ja ulkoilmastakin aina kun kiipeää 
kopista välillä ulos.

Kelit ja taidot
Hyvät kelit, auringonpaiste ja erityi-
sesti kevät vuodenaikana ovat myön-
teisiä motivaattoreita. 

– Eihän parempaa voi ollakaan 
kuin tällainen keli, että on pouta ja 
aurinko paistaa, Marko Henttinen 
sanoo.

Toki kääntöpuolena ovat ne syk-
syn pimeät ja rännät, mutta ei niistä 
nyt kukaan puhu, kun toukokuu 
hohkaa parhaimmillaan. Entä sitten 
kesälomat, ehtiikö sesonkitöissä sellai-
sia ollenkaan?

– Harvoin saa kesällä lomaa pitää. 
Viime vuonna sain pidettyä syksyllä 
3 viikkoa, neljännenkin olisin pitänyt 
muttei siinä kohtaa ennättänyt. →

Marko Henttinen siirtää täryn pyöräkoppitasanteelle.
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Henttinen kertoo, että kaivinko-
netöissä kaikista tärkeintä on käden ja 
silmän yhteistyö.

– Sen pitää toimia. Ja täytyy olla 
myös hahmotuskykyä, niin että ym-
märtää korkeuseroja ja kolmiulotteista 
kaivamista.

Nykyään monissa kaivinkoneissa 
on apuna gps-laite. Henttinen käyn-
nistää koneen, ja hetken latautumisen 
jälkeen näytölle ilmaantuu asiaan vih-
kiytymättömälle hämärä kuva. Vihreä 
viiva vasemmassa alaneljänneksessä 
kuvaa kuulemma maan pintaa.

– Kyllähän nämä hommat harjoit-
telua vaativat, ei sitä heti osaa täydel-
lisesti käyttää kaikkia koneita. Eikä 
kaikilla ihmisillä homma luonnistu 
lainkaan, vaikka kuinka harjoittelisi, 
että kai sitä jonkinlaista hahmotusky-
kyä pitää olla ja sitä koordinaatioky-
kyä, että työ onnistuu.

Nuoria kaivattaisiin maanraken-
nuspuolelle töihin.

– Ehkä nuoria ei ole niin paljon 
suuntautumassa alalle, kun syksypi-
meillä sitä on näissä hommissa helpos-
ti polvia myöten isänmaassa.

Erilaisia salaisuuksia

Henttinen lisää vielä henkisen hyvin-
voinnin yhdeksi työssä onnistumisen 
salaisuudeksi. 

– Monesti sitä tekee yksin kopissa 
pitkiä pätkiä töitä. Kun on kaikki asiat 
hyvin ja mieli tasapainossa, on paljon 
kivempi tehdä töitäkin. 

Vaikka urakka-aikataulut ovat 
vuosien varrella kiristyneet, vaikut-
taa siltä, että nämä miehet eivät anna 
kiireen pilata työn iloa.

– Joskus meinaa iskeä stressi, ja 
sitä miettii töitä työajan ulkopuolella, 
mutta se on sen hetken ja sitten vaan 
tehdään hommaa eteenpäin. Ressi ei 
tule uniin, nukun kuin pieni possu.

Lauttarannassa oli pitkä autojono aurinkoisessa toukokuun säässä.

Saaristotien urakan päätepiste sijaitsee 
Lillmälössä, josta muun muassa 
Nauvon lautat lähtevät.
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Kaivinkoneen ohjaamosta on eteenpäin hyvä näkymä, 
mutta taaksepäin ja takaviistoon näkee vain kameroilla.

Stressi vaikuttaa kyllä hetkellisesti mielialaan, mut-
ta ei tekemiseen asti. 

– En ole ihminen, joka olisi kovin huolissaan mis-
tään. Sitä toivoisin tulevaisuudelta, että saisi olla tervee-
nä. Aiemmin on ollut selkäongelmia, joitten takia olen 
joutunut olemaan sairaslomallakin, Henttinen kertoo.

Hän miettii istumatyön vaaroja, sillä kaivinkonees-
sa tulee istuttua pitkiä pätkiä.

– Siihen päälle jatkuva tärinä ja liike verottavat 
pitkän päälle.

Päivän pituudeksi voi helposti tulla 12 tuntia, kun 
laskee mukaan tunnin työmatkan suuntaansa. Joskus 
on kuulemma pitempiäkin päiviä.

Kun vaan terveyttä riittää, elämästä voi nauttia. 
Ja se on kuulkaa elämän tarkoitus, ainakin jos näiltä 
miehiltä kysytään. ¶

CityShoppari_rakennuslehti 106x290-_conv.indd   1CityShoppari_rakennuslehti 106x290-_conv.indd   1 28.5.2021   16.1628.5.2021   16.16
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SUOMEN KALLEINSUOMEN KALLEIN
KIRJAVARASTO?KIRJAVARASTO?

Osoitteessa Hallituskatu 1, Helsinki, louhitaan uutta 
tilaa Suomalaisen Kirjallisuuden Seura ry SKS:lle.  

Hankkeen toteutus lähti liikkeelle vuoden 2020 
puolella. Vuonna 1890 käyttöön vihitty rakennus 

on käynyt elonsa aikana läpi muitakin laajennuksia. 
Nyt maanalaisiin makasiineihin sijoitetaan SKS:n 

arkiston ja kirjaston kokoelmat. Tavoitteena on saada 
kokoelmat ajanmukaisiin tiloihin ja myös sujuvoittaa 

asiakaspalvelua. Makasiinien pinta-ala on noin 700 m2.

KUVA: JOHANNA HELLSTEN
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TEKSTI: JOHANNA HELLSTEN KUVA: ARI KOLI

Vuokratyö 
ei ole aina ollut helppoa 

pandemian aikana

Henkilöstöpalveluyritysten luottamushenkilöt tapasivat toukokuun lopussa porukalla Hämeenlinnassa. Kuvassa: Alin rivi Vasemmalta 
Pauli Nousiainen, Barona Rakennus Oy, Ari Terkki Selekta Rakennus/Promesta Oy, seuraava rivissä vasemmalta Marko Vesanto, 1Ketju Oy, 
Andreas Lillemets, Bolt Works Oy. Ylärivissä vasemmalta Jukka-Pekka Tanskanen, WorkPower Oy, Lauri Laitila, 1Ketju Oy, Raimo Sivonen, 
Sihti Oy ja Nina Koivumäki, Sihti Oy/Adecco Finland.
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ARONA RAKENNUKSEN 
vuosi on ollut kohtalai-
nen. Meillä on ollut vuo-
den aikana noin 1 000 

työntekijää, kaikilta ammattialoilta. 
Korona vaikutti eniten asuntopuoleen, 
Barona Rakennuksen pääluottamus-
henkilö Pauli Nousiainen kertoo.

Pandemia on vaikuttanut eniten 
siihen, miten ihmisten kanssa on voitu 
pitää yhteyttä.

– Me luottamushenkilöt olemme 
tehneet etänä töitä lähes koko ajan. 
Työmaat eivät ole ottaneet meitä vas-
taan, sillä monessa firmassa on ollut se 
periaate, ettei ulkopuolisia oteta sisään 
työmaille. Olemme sitten olleet muilla 
keinoin yhteydessä jäseniin, Sihti 
Adeccon pääluottamushenkilö Nina 
Koivumäki kertoo.

– Luottamusmiehenä olen käynyt 
niin paljon kuin mahdollista työmail-
la tapaamassa työntekijöitä, mutta 
pahimpana epidemian aikana siellä-
kin pääsy evättiin, Bolt Works Oy:n 
luottamushenkilö Andreas Lillemets 
kertoo.

Kyselyitä koronasta
Koivumäelle tuli aiemmin paljon ko-
ronaan liittyviä puheluita. Erityisesti 
työmaiden hygienia herätti huolta.

– Olen selittänyt, että jokainen 
huolehtii omasta hygieniastaan ja 
varusteistaan, vaikka jotkut eivät 
työmailla näin tekisikään. Jos jollain 
työmaalla on ollut puutteita turval-
lisuustoimissa, olen voinut soittaa 
urakoitsijoiden luottamushenkilöille. 
Meillä on Tampereella tosi tiiviit välit, 
Koivumäki kertoo.

Tampereella on ollut harvoja työ-
maiden keskeytyksiä.

– Olemme onnistuneet väiste-
lemään tautia melko hyvin. Tääl-
lä Tampereella ollaan oltu vähän 
herran kukkarossa verrattuna 
pääkaupunkiseutuun.

Työmaiden koronaturvallisuuden 
taso on aiheuttanut huolta eri puolilla 
Suomea.

– Se oli aiemmin retuperällä, 
mutta tilannetta on saatu paremmak-
si. Nyt turvallisuus on pääosin ihan 
hyvä. Tosin alalla on paljon pieniä 
ämpärifirmoja. Kuka niistä pystyy sa-
nomaan, Selekta Rakennus Oy:n pää-
luottamushenkilö Ari Terkki kertoo.

Terkki ja Nousiainen kertovat, 
että työmaiden maskipakot ovat ai-
heuttaneet pientä nurinaa.

– Meillä oli yksi työntekijä, joka 
ei suostunut käyttämään maskia. 
Työmaan mestari soitti minulle, että 
jos ei meno muutu, työntekijä lentää 
pihalle. Maskipakot ovat olleet työ-
maakohtaisia ja ne määrittää asia-
kas. Työntekijä luuli, että minä olen 
määrännyt sen. Tällaiset tapaukset 
ovat vähemmistössä, suurin osa kyllä 
ymmärtää tarpeen. Sekä kotimaiset 
että ulkomaalaiset työntekijät, Terkki 
toteaa.

Kuka maksaa ja mitä?
Terkin mukaan korona-aikanakin ra-
ha on ollut ihmisten suurin huoli.

– On ollut huolta myös töiden 
jatkumisesta, mutta isoin asia, josta 
on saanut vääntää, kuka maksaa ja 
mitä jos työmaa menee kiinni koronan 
takia, Terkki kertoo.

Aiemmin epäselvyyttä palkan-
maksussa aiheutti se, että olemassa 
ei ollut kunnollista tulkintaa, makse-
taanko palkkaa vuokratyöntekijöille, 
jotka eivät ole karanteenissa, mikäli 
työmaa suljetaan koronaviruksen ta-
kia väliaikaisesti. Sittemmin asiasta on 
saatu myös virallinen tulkinta.

– Asiasta väännettiin yhdessä Ra-
kennusliiton kanssa ja lopputuloksena 
palkat on maksettu firman puolesta 
ulos, Terkki kertoo.

– Meillä on joitakin työntekijöitä 
joutunut karanteeniin ja esimerkiksi 

yksi YIT:n työmaa keskeytettiin. Sil-
loin tuli kyselyjä palkoista. Jos työmaa 
on mennyt kiinni koronan takia, palk-
ka on maksettu normaalisti, Nousiai-
nen komppaa.

Lillemetsin mukaan alun epäselvä 
tilanne aiheutti luottamusmiehelle 
päänvaivaa.

– Tietoa tuli usein eri tahoilta 
(työntekijä, urakoitsija, viranomaiset) 
ja usein juuri viranomaiset olivat myö-
hässä, kun ketjuja jäljitettiin. Käytän-
nössä urakoitsija joutui lähettämään 
miehet kotiin työmaalta ennen kuin 
oli saatu viranomaisen vahvistus. 
Työntekijät taas ihmettelivät, saavatko 
he palkkaa ja kuka maksaa. Teimme 
parhaamme ja yritimme saada omat 
miehet nopeasti uudelle työmaalle. 
Onneksi tällaisia oli sen verran vähän, 
että onnistuimme siinä, Lillemets 
sanoo.

Käännekohta keväällä
Vuodenvaihteeseen asettui vuokrafir-
moillakin hiljaisempi aika. Se ei ole ta-
vatonta muutenkaan, että syvimpinä 
talvikuukausina rakennusala hiljenee 
aina.

– Jaksolla marraskuusta helmi-
kuuhun oli selvästi vähemmän töitä. 
Se ei ole ihme, sillä rakennusyrityk-
sillä oli omaakin väkeä lomautettuna. 
Siinä vaiheessa oli myös koronasulku-
ja, Nousiainen sanoo

Samaa kertovat myös Koivumäki 
ja Terkki. Molemmat kertovat myös, 
että joitakin työmaita siirtyi ja jotkut 
olivat hetkellisesti kokonaan kiinni. 
Työntekijät ovat kaikissa yrityksis-
sä pitäneet kesälomia hiljaisempina 
hetkinä.

Nyt kevään tulleen näkyy positii-
vista kuhinaa. Projekteja on lähtenyt 
liikkeelle.

– Esimerkiksi Selektalta on ollut 
iso joukko väkeä Nesteen jalosta-
mon seisakin aikana tulityövahtina. 

Henkilöstöpalveluyritysten luottamus miehet 
odottavat kuitenkin hyvää  loppuvuotta.

→
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136 henkilöä meiltä meni sinne. He 
tekevät siellä töitä 12 viikkoa. Ihmisiä 
on haettu sinne ympäri Uuttamaata, 
Terkki sanoo.

Terkin mukaan Selektassa on ollut 
nyt hyvä tunnelma.

– Nyt on pikkuisen pirteämpää. 
Luulen, että väki on aika toiveikasta 
kesää kohti mentäessä. Rokotteet tule-
vat tekemään tehtävänsä.

– Toukokuussa alkoi kiihtyä. 
Meneillään on useita isoja hankkeita, 
kuten Länsimetron rakentamista ja 
Raide-Jokerin työmaa. Molemmissa on 
ollut aina Baronan väkeä, Nousiainen 
sanoo.

Koivumäen mukaan Sihdillä on 
alkanut useampiakin uusia työmaita 
Tampereen seudulla.

– Väkeä on hajallaan vähän joka 
paikassa. Singahdan heti työmaille, 
kun se on mahdollista, hän kertoo.

Rekrytoinneissa  
kahtalainen suunta
Toiset vuokrafirmat, kuten Sihti, 
ovat saaneet rekrytoitua kohtuullisen 

Henkilöstöpalveluyritysten liitto HPL:n toimitusjohtaja 
Merru Tuliara kertoo, että rakennusalan osalta hommat 
jatkuivat melko normaalisti koronasta huolimatta.

– Tämän vuoden puolella tuli joitakin isompia työ-
maasulkuja, kun koronan kolmas aalto lähti käyntiin. Sil-
loin tietysti eivät myöskään vuokratyöntekijät päässeet 
työmaalle. Verrattuna joihinkin ulkomaisiin yrityksiin ko-
timaiset toimijat ovat päässeet melko vähällä, sillä esi-
merkiksi ahtaita yhteismajoituksia ei ole järjestetty, Tu-
liara sanoo.

Tuliaran mukaan koko korona-aika on vaatinut liitolta 
jatkuvaa viestintää.

– Siitä asti, kun korona viime vuoden maaliskuussa 
iski, ei juuri aloittaneella viestintäpäälliköllämme ollut oi-
keastaan muuta tehtävää kuin tehdä jäsentiedotteita. 
Koko ajan tuli jotain uutta esimerkiksi turvalliseen työs-
kentelyyn, tesseihin liittyviin poikkeussääntöihin ja ulko-
maisiin työntekijöihin kohdistuviin rajoituksiin.

– Jäseniltämme tuli paljon kyselyitä koskien tes-kir-
jausta siitä, että työntekijällä on oltava tiedossaan kulu-

hyvin myös uusia tekijöitä. Toisilla 
tilanne on ollut hankalampi. Terkin 
mukaan uutta väkeä kaivattaisiin jo 
lisää, eikä rekrytointi ole vetänyt niin 
hyvin kuin toivoisi. 

Boltin palveluksessa on paljon 
ammattimiehiä Baltian maista ja raja-
sulku on ymmärrettävästi aiheuttanut 
ongelmia.

– He eivät ole päässeet töihin rajo-
jen ollessa kiinni. Kesä lähenee ja töitä 
on tarjolla paljon, Lillemets sanoo.

Nousiainen toteaa, ettei vuokra-
työvoiman käyttö ole ainakaan vähe-
nemässä Suomessa.

– En näe, että yritykset olisivat 
muuttamassa strategiaansa. Minulla 
on luottavaiset odotukset, että töitä 
riittää.

Vakituisten työsopimusten määrä 
lisääntyy vuokratyössä kokon ajan, 
mutta edes se ei ole saanut tehtyä työs-
tä kaikkia houkuttelevaa. Esimerkiksi 
Baronalla ja Selektalla on jo useita 
vakituisia työsuhteita. Myös Bolt on 
alkanut mennä siihen suuntaan.

– Töitä riittää yhä enemmän 
ja samalla pystymme sitouttamaan 

ammattilaisia työskentelemään juuri 
meillä, Lillemets sanoo.

Myös koulutusmahdollisuuksien 
parantaminen voisi lisätä vuokratyön 
houkuttelevuutta ja työn mielekkyyt-
tä. Esimerkiksi Sihdissä on kehitte-
lyssä uusia mahdollisuuksia työnteki-
jöille.

– Olemme suunnitelleet Tampe-
reen seudun ammattiopisto Tredun 
kanssa yhteistyötä syksylle. Työnteki-
jät voisivat suorittaa ammattitutkin-
non osia ja jopa ammattitutkintoja op-
pisopimuksella. Esimerkiksi siivoojilla 
ja apumiehillä on usein hyvin vähän 
muodollista koulutusta.  Rakennus-
siivoojia ei oikein kouluteta missään, 
ja olemme miettineet puhdistus- ja 
raksapuolen yhdistelmää, Koivumäki 
kertoo. ¶

van ja tulevan kuukauden osalta työtuntien määrät. Se 
oli hyvin hankalaa, epäselvässä tilanteessa, kun yrityk-
sillä oli vaikeuksia ennakoida koronatilannetta.

RAJOJEN TILANNE SUURIN HUOLI

Tuliaran mukaan vuoden vaihteessa oli alan tyypillistä 
kausivaihtelua, eli silloin työvoimaa tarvitaan normaa-
liaikanakin vähemmän. Hän jakaa luottamusmiesten tun-
nelmat kesän osalta; hyvältä näyttää.

– Haasteena on alan työvoimapula. Jos rajat pysyvät 
kiinni, olemme pulassa tiettyjen ammattiryhmien osalta, 
Tuliara kommentoi.

Eikö toimitusjohtajaa hirvitä, että rajojen auetessa 
koronatartunnat taas lisääntyisivät?

– On kaikkien etu, että turvallinen toimintapa löytyy. 
Työntekijöiden terveysturvallisuus on tärkeintä, mutta 
se on tärkeää myös yritysten kannalta, jos työmaa py-
sähtyy koronan takia. Absoluuttisen varma ei voi olla, 
mutta tehdään kaikki mitä voi. ¶

”Korona ei tuonut stoppia  
henkilöstöpalvelualla rakentamisessa”



Rauno Hanhela,
toimitusjohtaja,
Työturvallisuuskeskus

TYÖTURVALLISUUSKESKUKSEN määritelmän mukaan työ
turvallisuus tarkoittaa fyysisiä, psyykkisiä ja sosiaalisia työ
olosuhteita sekä niiden vaikutuksia yksilön ja organisaation 
hyvinvointiin. Jotta työturvallisuus on kunnossa, täytyy 
siis panostaa työympäristöön, työn tekemisen tapoihin, 
työn organisointiin, johtamiseen ja esimiestyöhön sekä 
työyhteisön toimivuuteen ja henkilöstön väliseen vuoro
vaikutukseen.

TYÖYMPÄRISTÖÖN JA TYÖN tekemisen tapoihin liittyvät asiat 
ovat konkreettisia. Ne voi nähdä katseella ja havaita aisteilla 
ja niitä voi mitata. Yksi tapa mitata työturvallisuuden tasoa 
on katsoa tapaturmatilastoja. Vaikka rakentaminen on edel
leen tapaturmavaarallinen toimiala, tilastot osoittavat selvää 
paranemista. Tapaturmavakuutuskeskuksen tilastojen mu
kaan sekä työtapaturmien lukumäärä että työtuntimäärään 
suhteutettu tapaturmataajuus on laskenut selvästi viimeisen 
15 vuoden aikana. Vielä selvempää lasku on vakavien yli nel
jän ja yli 30 päivän työkyvyttömyyteen johtaneiden työtapa
turmien kohdalla. 

MYÖS AMMATTITAUDIT ovat rakennusalalla, kuten kaikilla 
toimialoilla, vähentyneet, mutta rakennusalalla esiintyy 
edelleen suhteellisen paljon ammattitauteja. Niistä yleisimpiä 
ovat meluvammat, asbestisairaudet ja allergiset ihottumat. 
Erilaisia työperäisiä sairauksia tai oireita aiheuttavat lisäksi 
esimerkiksi tärinä ja erilaiset kemialliset altisteet, kuten pö
lyt, kuidut ja huurut, esimerkiksi kvartsi ja epoksit.

VAIKKA ERILAISIA APUVÄLINEITÄ on otettu käyttöön, raken
nustyö on edelleen fyysisesti raskasta, mikä aiheuttaa erilai
sia tuki ja liikuntaelimistön vaivoja ja sairauksia. Ne näkyvät 
myös sairauspoissalo ja työkyvyttömyyseläketilastoissa. 

KAIKKI EDELLÄ MAINITUT työturvallisuuden osatekijät ovat 
selkeitä ja helposti ymmärrettäviä. Mutta kun mennään hen
kiselle puolelle, eli psykososiaalisiin tekijöihin, niin tilanne 

Työturvallisuus on monen asian summa
vaikeutuu. Mitä työyhteisön toimivuus tarkoittaa, miten sitä 
voi mitata? Miten mitataan esimerkiksi yksin työskentelyn 
haittoja, yhteistyön tai tiedonkulun toimivuutta tai syrjivää 
ja epäasiallista kohtelua ja ennen kaikkea niiden aiheutta
mien ongelmien välttämistä ja niihin puuttumista? Paras 
tapa mitata noita on niistä keskusteleminen ja henkilöstöltä 
kysyminen.

OVATKO NUO henkisen puolen asiat rakennusalalla avoimesti 
keskusteltuja asioita? Puhutaanko kahvitauolla työssä viih
tymisestä, keskinäisestä arvostuksesta ja kiittämisestä? Entä 
välittämisestä tai huonosta työkäyttäytymisestä, työkave
rin loukkaamisesta ja niiden seuraamuksista? Entä alkoho
lin liikakäytöstä ja siihen vaikuttavista syistä? Moni edellä 
mainittu asia on edelleen tabu. Rakennusala ei varmaan tee 
tässä suurtakaan poikkeusta. Yhtä vaikeaa se on kaikilla toi
mialoilla. Silti monilla työpaikoilla on onnistuttu luomaan 
hyvät käytännöt ja keskustelukulttuuri näiden asioiden 
käsittelyyn. Työturvallisuuskeskuksen verkkosivuilta löytyvä 
Kuormitusvaakatyökalu saattaa auttaa alkuun.

MIKÄ ON rakennusalan toimihenkilöiden mahdollisuus tehdä 
käytännön työnjohtotyötä ja tukea keskustelua psykososiaali
sista tekijöistä? Sekä toimihenkilöiden että kaikkien työnte
kijöiden henkisen hyvinvoinnin kannalta on tärkeää varata 
työnjohdolle riittävästi aikaa käydä henkilöstön kanssa läpi 
myös työyhteisön toimivuuteen liittyviä asioita.

KUN NÄITÄ POHDITAAN, on hyvä muistaa, että huonosti toi
miva työyhteisö heijastuu henkisenä pahoinvointina, joka 
voi ilmetä monella tavalla: työtehon ja työmotivaation hei
kentymisenä tai sairauspoissaoloina, joilla on suora yhteys 
organisaation tulokseen. Hyvässä ilmapiirissä halutaan ja 
jaksetaan työskennellä hyvällä motivaatiolla ja aamulla on 
aina kiva lähteä töihin. Hyvä ilmapiiri vaikuttaa varmasti 
myös siihen, miten työympäristön turvallisuudesta huoleh
ditaan yhdessä. ¶
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→ Vierailija
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→ Laki ja oikeus

TEKSTI: ANNA LAURI

R
AKENNUSLIITON JÄSEN ei 
menetellyt työssään työ
ohjeiden mukaisesti sillä 
seurauksella, että työnan

tajalle aiheutui koneen vahingoit
tumisesta taloudellista vahinkoa. 
Työnantajan näkemyksen mukaan 
ohjeistuksen tietoinen laimin
lyönti aiheutti vakavan vahingon 
ja merkittävän tapaturmavaaran 
työntekijälle itselleen. Työnantaja 
irtisanoi työntekijän työsopimuk
sen tapahtuneen vuoksi. 

Käytetty työohjeiden vas
tainen menettely oli yrityksen 
luottamusmiehen mukaan yleisesti 
työpaikalla käytössä. Työnjohto tai 
työnantaja eivät kuitenkaan olleet 
puuttuneet työohjeiden vastaiseen 
toimintaan työpaikalla ja siten 
työantajan voidaan katso hiljaisesti 
hyväksyneen ohjeiden vastaisen 
toiminnan, vaikkakin työnantaja 
kiisti hyväksymisen. Työohjeen 
vastainen menettely oli säästänyt 
aikaa ja siten parantanut työn 
tuottavuutta. 

Asian selvittelyssä ilmeni, että 
myös aiemmin yhtiössä oli sattunut 
saman työohjeen laiminlyönti ja 
vahinkotapahtuma, mutta toiselle 
työntekijälle ei ollut aiheutunut 
tästä seuraamuksia. 

Perusteeton irtisanominen 
toi korvaukset
Rakennusliiton jäsen irtisanottiin hänen 
aiheutettuaan vaaran itselleen ja 
koneen vahingoittumisen työohjeen 
vastaisella menettelyllä. 



→ Laki ja oikeus

Tässä jutussa 
tärkeää
1.  Työntekijöitä tulee kohdella 

tasapuolisesti.

2.  Useimmissa tapauksissa työntekijälle 
tulee antaa varoituksella mahdollisuus 
korjata menettelynsä ennen työsuhteen 
päättämistä.

Työntekijöitä kohdeltava  
tasapuolisesti
Työntekijästä johtuvana tai hänen henkilöönsä liitty
vänä asiallisena ja painavana irtisanomisperusteena 
voidaan pitää työsopimuksesta tai laista johtuvien, 
työsuhteeseen olennaisesti vaikuttavien velvoitteiden 
vakavaa rikkomista tai laiminlyöntiä sekä sellaisten 
työntekijän henkilöön liittyvien työntekoedellytysten 
olennaista muuttumista, joiden vuoksi työntekijä ei 
enää kykene selviytymään työtehtävistään. Syyn asial
lisuutta ja painavuutta arvioitaessa on kokonaisarvioin
nissa otettava huomioon työnantajan palveluksessa 
olevien työntekijöiden lukumäärä sekä työnantajan ja 
työntekijän olosuhteet kokonaisuudessaan.

Työntekijää, joka on laiminlyönyt työsuhteesta 
johtuvien velvollisuuksiensa täyttämisen tai rikkonut 
niitä, ei kuitenkaan saa irtisanoa ennen kuin hänelle 
on varoituksella annettu mahdollisuus korjata menet
telynsä.

Mikäli työntekijää olisi aiemmin varoitettu kysees
sä olevan työohjeen vastaisesta menettelystä, ei työ
suhteen päättämistä olisi tässä tapauksessa riitautettu, 
mikäli varoituskäytäntö työpaikalla olisi ollut johdon
mukaista ja tasapuolista. 

Työntekijöiden velvollisuutena on noudattaa työn
antajan antamia määräyksiä ja ohjeita sekä huolehtia 
työssään omasta ja muiden työtekijöiden turvallisuu
desta. Työntekijä ei kuitenkaan tässä tapauksessa vilpit
tömästi voinut ymmärtää kyseessä olevan työsuhteen 
päättämiseen johtava laiminlyönti, koska työohjeen 
vastainen menetelmä oli työpaikalla yleisesti käytössä 
eikä toiminnasta tietoinen työnjohto puuttunut asiaan. 

Varoitusta ei edellytetä, jos irtisanomisen perustee
na on niin vakava työsuhteeseen liittyvä rikkomus, että 
työnantajalta ei voida kohtuudella edellyttää sopimus
suhteen jatkamista. Tällaisesta ei kuitenkaan voinut 
olla kyse erityisesti, kun toiselle työntekijälle samasta 
toiminnasta ei ollut aiheutunut seuraamuksia. 

Työnantajan on kohdeltava työntekijöitä tasapuoli
sesti, jollei siitä poikkeaminen ole työntekijöiden tehtä
vät ja asema huomioon ottaen perusteltua.

Neljän kuukauden palkka 
Asiassa käytiin työpaikkapiiri ja liittotason neu
vottelut, minkä jälkeen asia siirtyi lakimiehelle. Asia 
sovittiin ilman oikeudenkäyntiä noin neljän kuukau
den palkkaa vastaavalla 13 000 euron korvauksella 
työsuhteen perusteettomasta päättämisestä.  Osapuolet 
huomioivat korvauksen määrässä työntekijän työsuh
teen melko lyhyen keston ja nopean työllistymisen 
uudelle työnantajalle.  Tuomioistuimen ratkaisua ei voi 
koskaan ennustaa varmuudella, minkä vuoksi sovinto 
on usein molemmille osapuolille mieluinen riitaasian 
päätös. ¶

Lisätiedot ja 
ilmoittautuminen 
www.rateko.fi

Rakenteiden kosteuden mittaaja alkaa 7.9.
Rakennusten lämpökuvaaja alkaa 12.10.
Lämpökamerakuvauksen peruskurssi alkaa 28.9.
Rakennusten tiiviyden mittaaja alkaa 12.10.
Asbesti- ja haitta-aineasiantuntija alkaa 5.10. 
Työntekijästä työnjohtajaksi jatkuva haku
Työmaaohjaaja - osaamista ohjaamiseen ja 
perehdyttämiseen maksuton webinaari 22.9.

VAHVISTA OSAAMISTASI

Rakennusteollisuuden koulutuskeskus RATEKO on 
rakennusalan ammatillinen erikoisoppilaitos, jossa 
opiskelet monimuotoisesti, joustavasti ja työelämä-
lähtöisesti. Voit opiskella joko tutkintotavoitteisesti, 
hankkia erilaisia sertifiointeja ja pätevöitymisiä, tai 
osallistua täydennys- ja päivityskoulutuksiin. 
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→ Koronapandemia

N
IITÄ ON KAKSI – Kosti ja Rele.

Kosti on jo ehtinyt – jos 
ei nyt aivan vielä elämänsä 
ehtoopuolelle niin myöhäi-

seen keski-ikään kumminkin. Kosti on 
8-vuotias.

Rele taas elää parhaita voimiensa 
päiviä. Se on täyttänyt 5. Molemmat 
ovat kiiltäväkarvaisia labradorinnou-
tajia.

Kosti ja Rele käyvät töissä: ne on 
koulutettu haistamaan koronavirus. 
Ne ovat niin sanottuja yhden hajun 

TEKSTI JA KUVAT: ESA TUOMINEN

Koirat haistavat Koirat haistavat 
koronaviruksenkoronaviruksen

SRV:n työntekijöiden 
maskit nuuhkittiin.

Kosti (vas.) ja Rele nauttivat tes:n mukaisesta lepotauosta.

Kosti, 8, ottaa työnsä rauhallisesti ja hötkyilemättä.
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→

koiria – huumeiden tai muiden sala-
kuljetustavaroiden hajut eivät kiinnos-
ta niitä.

Kosti ottaa työnsä kuten arvok-
kaasti ikääntyneelle kuuluukin: rau-
hallisesti ja hötkyilemättä. Rele taas 
ei malta pysyä karvoissaan - siinä on 
vielä nuoruuden malttamattomuutta 
ja intoa.

Molemmat koirat ovat haistelleet 
rakentajien maskeja. Kun koronalta 
tuoksahtava maski löytyy, koira merk-
kaa sen istumalla maskin viereen. Ne, 
joiden maskit koira merkkaa, ohjataan 
varsinaisiin koronatesteihin.

Palkkioksi työstään koirat saavat 
työehtosopimuksen mukaisia pikku 
makupaloja, jotka maksetaan heti. Ja 
käteisenä, ei tilille.  

SRV:n työmailla
Koronakoirien tarjoamiin mahdolli-
suuksiin on tarttunut rakennusyhtiö 
SRV. Koirat ovat haistelleet 3 työmaal-
la – HUS:n Siltasairaalassa, Kirkko-
nummen hyvinvointikeskuksessa ja 
Espoon Jousenkaaren koululla – työs-
kentelevien koronamaskeja.

Siltasairaalan kohteessa testattiin 
parisensataa rakentajaa. Sinne raken-
nettiin koiria varten rata, joka koostui 
peräkkäin asetetuista koukuista. 
Koukkuihin ripustettiin työntekijöi-
den pitämiä maskeja ja ei muuta kuin 
nuuhkimaan! 

Koirat merkkasivat noin 30 mas-
kia ”kuumiksi” istuutumalla maskin 

viereen. Näiden 30 maskin ”isännistä” 
kaksi oli oireetonta koronapositiivista.

– Koiran nenä on todella tarkka 
ja se tunnistaa sellaisetkin henki-
löt, jotka ovat olleet vain tekemisissä 
koronaan sairastuneen tai altistuneen 
kanssa, SRV:n turvallisuuspäällikkö 
Aleksi Auer kertoo.

Seuraavassa kokeilussa koirat 
eivät enää tulleet maskien tykö vaan 
maskit vietiin koirien tykö. Kirkko-
nummen työmaalla maskit kerättiin 
putkiloihin, jotka numeroitiin. Koi-
rat haistelivat maskeja rauhallisissa 
laboratorio-oloissa, jossa oli mah-
dollisimman vähän häiriötekijöitä. 
Koirat merkkasivat 6 maskia, mutta 
yksikään niiden omistajista ei ollut 
koronapositiivinen.

Jousenkaaren työmaalla mas-
kit tarkastettiin osittain työmaalla, 
osittain rauhallisissa oloissa työmaan 
ulkopuolella. 30 maskista kaksi mer-
kattiin ja toinen maskin kantajista oli 
sairastanut koronan, toinen oli nega-
tiivinen. 

”Paremminkin olisi  
voinut mennä”
Kosti ja Rele ovat tehneet jo ansiok-
kaan työuran Helsinki-Vantaan 
lentoaseman koronapisteen haistelijoi-
na. Nyt lentoaseman kansainvälinen 
ilmapiiri on muuttunut rakentajien 
maskien nuuhkintaan.  

YIT:llä nuuhkittiin 1000 maskia
Myös YIT:n työntekijöiden maskeja on nuuhkittu.

– Noin 10 työmaalta kerättiin yhteensä tuhatkunta maskia. 
Muutaman maskin koirat merkkasivat, kertoo YIT:n Uudenmaan 
työsuojeluvaltuutettu Petri Paganus.

– Koirat haistoivat jopa sellaiset tapaukset, kun maskinkantaja 
oli puoli vuotta aikaisemmin sairastanut koronan. Kyllä niillä tarkka 
hajuaisti tuntuu olevan.

Koirien merkkausten perusteella Mehiläisen testibussi kävi yh-
dellä työmaalla, jossa tehtiin joukkotestaus. Sieltä löytyi muutama 
positiivinen nenänäyte.

– Työntekijät suhtautuivat hyvin myönteisesti ja melkein kaik-
ki luovuttivat maskinsa koirien nuuhkittavaksi. Vain muutama kiel-
täytyi – kuka mistäkin syystä.

Vaikka onkin täynnä nuoruuden intoa, suostuu Rele joskus työn lomassa istumaankin.
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→ Koronapandemia

Tarkka nenä
Suomessa on työssä ja toimessa kymmenkunta 
koronakoiraa. Ne ovat käyneet läpi huolellisen kou-
lutusjakson ennen kuin tositoimiin on päästy.

– Koirat koulutetaan sairaalasta saaduilla ko-
ronanäytteillä. Koulutus tapahtuu yhteistyössä 
Helsingin yliopiston kanssa ja se liittyy laajemmin 
koiran hajuaistin tutkimukseen, sanoo Wise nose 
-yhdistyksen koirakouluttaja Tommy Wiren.

Koiran hajuaisti on äärettömän tarkka. Se erot-
taa koronahajun jopa 4 päivää ennen kuin henkilön 
tartunta näkyy varsinaisessa nenänielusta otetus-
sa näytteessä.

SRV:n pääluottamusmiehen ja ts-valtuutetun Jarno Salon 
mielestä nuuhkijoiden vierailu tuo vaihtelevuutta työmaan 
elämään.

pitää tietenkin ottaa huomioon vuoro- ja pyhätyölisät sekä 
ylityökorvaukset. 

Työntekijät innoissaan
Rakentajat ovat ottaneet nuuhkijat innoissaan vastaan.

– Koirillehan tämä nuuhkiminen on leikkiä. Työnteki-
jät taas oikein odottavat koiria työmaalle. Koirien vierailu 
tuo vaihtelua työmaan arkeen. Valitettavasti vain uuden 

– Työntekijät olivat koirista innoissaan, kertoo SRV:n toinen 
vara-ts-valtuutettu  Antti Lehti. Auerin sanoista kuultaa pieni pettymys kun hän kom-

mentoi ensimmäisiä tuloksia.
– Odotuksemme olivat korkealla, mutta onhan se 

myönnettävä, että tässä on jonkin verran virhemarginaa-
lia. Tosin nyt ollaan vielä aivan alussa. Olemme tekemässä 
Polarscent-yhtiön kanssa pilottia, jota jalostetaan jatkossa. 
Eivätköhän ne tulokset tästä vielä parane.

Auer korostaa, että koirat noudattavat rakennusalan 
työehtosopimuksia asianmukaisine lepotaukoineen. Ne 
ovat tärkeitä työvireen ylläpitämisessä. Nuuhkijoille on 
luotava myös suotuisat haisteluolot: tuulettomat tilat ilman 
häiriötekijöitä. Makupaloina tulevassa palkanmaksussa 

Ongelmana on, että koira havaitsee koronaha-
juja liiankin herkästi: sille riittää, että henkilö on ol-
lut edes jonkinlaisissa tekemisissä koronavirusta 
kantavan kanssa. Niinpä merkkauksia tulee paljon 
enemmän kuin mitä tutkimuspopulaatiossa on var-
sinaisia tartuntoja.

– Yli 400 ihmisen hajunäytteestä koirat ovat 
testatusti löytäneen koronan hajuisen ihmisen 
näytteen yli 90 prosentin varmuudella,  Wiren va-
kuuttaa. ¶
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RAKENNUSLIITON VAKUUTUSKASSA 
TURVAA RAKENTAJIEN TERVEYTTÄ 
Terveydentilan seuranta on tärkeää, jotta voidaan 
puuttua ajoissa mm. korkeaan verenpaineeseen, 
kohonneeseen diabetesriskiin tai piileviin hammas
sairauksiin. Terveystarkastuksien avulla osataan 
hakeutua ajoissa jatkotutkimuksiin ja hoitoon. 
Kassan jäsenyys on vapaaehtoinen, ja jäseneksi voivat 
liittyä liiton A- ja LO -jäsenet. Vuosimaksu on 150 e. 

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

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

ja suu hygienistin palveluja 300 eurolla
• kuolemantapauksessa edunsaajalle 500 euron

hautausavustus
Edut vain kassan jäsenille 

Lisää tietoa rakennusliitto.fi/vakuutuskassa

Rakennusliitto 
BYGGNADSFÖRBUNDET 

taktiikan mukaan nuuhkiminenkin näyttää siirtyneen 
etätyöksi. Kiva olisi, jos hännänheiluttajia nähtäisiin 
kohteessa, kommentoi SRV:n pääluottamusmies ja 
työsuojeluvaltuutettu Jarno Salo.  

– Maskien nuuhkiminen oli päivän puheenaihe työ-
maalla, täydentää SRV:n toinen varatyösuojeluvaltuutet-
tu Antti Lehti kollegaansa.

– Siltasairaalassa jopa vähän petyttiin, kun koirat 
eivät pystyneet heti nuuhkimaan koko työmaata. Seu-
raavana päivänä Kostia ja Releä odotettiin innokkaasti 
heti aamusta alkaen. 

– Kirkkonummella taas harmiteltiin sitä, että koirat 
eivät tulleetkaan työmaalle vaan hoitivat nuuhkimisen-
sa muodikkaasti etänä. 

Sekä Jarno Salo että Antti Lehti ovat yhteisesti sitä 
mieltä, että jos koronatesti voidaan hoitaa maskia nuuh-
kaisemalla, on se huomattavasti miellyttävämpi tapa 
kuin työntää tikku nenään. 

Kosti ja Rele eivät vastanneet soittopyyntöön eikä 
heiltä siksi saatu kommenttia tähän juttuun. ¶

SENCO SRT40
SIDOSKONE -

Nopeaa ja ergonomista 
raudoitussidontaa

Myynti ja markkinointi:
KYOCERA SENCO Finland Oy

www.kyocera-senco.fi

Voit säästää jopa 30% 

sidoslankakuluissa, 

kysy lisää!
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N
ÄIN VERTAILI kuurojen oma 
julkaisu Kuuromykkäin leh-
ti muurarin, uunisepän ja 
kivityömiehen ammatteja ja 

niiden sopivuutta kuuroille. 1920-lu-
vulla kuurot etenivät ammattiin oppi-
pojasta muurariksi kouluttautumalla. 
Kuurojen ammattikoulu perustettiin 
vuonna 1948 ja ensimmäiset koulu-
tetut muurarit valmistuivat 3 vuotta 
myöhemmin.

Kuurojenkoulusta Kuurojenkoulusta 
oppipojaksi oppipojaksi 

ja muurariksija muurariksi

”Muurarin työtä on vähän talvisin. 
Palkat erittäin hyvät. Soveltuu harvoille 
kuuromykille. Uunisepän työalasta voidaan 
sanoa samaa. Kivityö sopisi myöskin joillekin 
roteville ja karaistuneille kuuromykille. 
Palkat kohtuulliset.”

TEKSTI: TUULA VUOLLE-SELKI KUVA: MUSEOVIRASTO

Helsingin kaupungin sähkölaitoksen hallintorakennuksen ja Kasarmitorin sähköaseman rakennustyömaa 1908. 
(Helsingin kaupunginmuseo).
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Muurarin ammatti  
oli kuurojen miesten 
 yleisimpiä ammatteja
1900-luvun alussa kuurojenkoulusta 
valmistuneilla ei ollut tarjolla käytän-
nön jatko-opetusta eikä kuuroilla ollut 
asiaa kuulevienkaan ammattikoului-
hin. Osa kuuroista pääsi kuitenkin 
ammattiin, mitä edesauttoivat kuuro-
jenkouluissa opiskellut käytännölliset, 
ammattiin valmistavat aineet. Pojille 
opetettiin puutyö- tai muita käsityö-
läistaitoja. Lisäksi koulujen johtajat 
hankkivat kuuroille harjoittelupaik-
koja yksityisten ammatinharjoittajien 
luota. 

Helsingin kuurojenyhdistyksen 
vuosina 1899–1946 ylläpitämän rekis-
terin mukaan kuurot toimivat yleisesti 
rakennustyöläisinä. Suosituimmat 
ammatit olivat puuseppä ja muurari. 
Kuurojenkouluissa luotiin yleissivis-
tyksellinen pohja ja käytännön työn 
perusteet. Kuurojen muurarien kou-
lutustaso olikin varmaankin keski-
määräisesti parempi kuin kuulevien. 
Olihan heillä takanaan vuosikausien 
sisäoppilaitosjakso ja monipuolinen 
teoreettinen pohjakoulutus ammattiin 
valmistavine koulutuksineen.

Viisivuotiaana kuuroutunut 
Antti Honkanen oli käynyt Kuopion 
kuuromykkäin koulun ja matkusta-
nut aluksi työn perässä Hankoon. Tie 
muurarin ammattiin kulki tiilenteki-
jän työn kautta;

– Minä matkustin Joensuusta 
Hankoniemeen junalla ja päätin ruve-
ta tiilityöntekiäksi. Sain tiilityönop-
pia ja hyviä tiiliä. Siellä olin 5 vuotta. 
Hankoniemessä oli yksi mykkäpoika. 
Hän meni Turkuun kouluun. Mi-
nä kävelin Hankoniemen rannalla. 
Monta ulkolaista laivaa näin. Talvella 
Sampo kulki kovasti ja särki jäätä ja toi 
mereltä laivoja Hankoniemen rantaan. 
Minä kärräsin tavaroita vaunuun 
laivasta. Minä tulin Hankoniemes-
tä Viipuriin vanhempani luo viime 
kesänä. Päätin ruveta muurariksi. Sain 
muurarin oppia Viipurissa. (Kuuro-
mykkäin Lehti 1.6.1902)

Myös Antti Kaminen oli käynyt 
Kuopion kuuromykkäinkoulun. Hän 
oli saanut muurarinoppia Mikkelissä, 

josta saapui kesän kestäneen harjoit-
telujakson jälkeen Viipuriin raken-
nusmestari Tirkkosen palvelukseen. 
Tirkkosella kerrottiin olevan toinen-
kin kuuro muurari palveluksessaan. 

Ensimmäiset ammatti-
koulun käyneet muurarit 
valmistuvat 1951
Sotien välillä kuurojen ihmisten jat-
ko-opetuksen liittyi paljon kiistoja. 
Perustavaa laatua oleva kysymys oli, 
tarvitsevatko kuurot lainkaan omaa 
ammattioppilaitosta. Ja jos tällainen 
ammattioppilaitos perustettaisiin, tu-
lisiko oppilaitoksen valmistaa kuuroja 
maanviljelykseen vai käsityö- ja tehda-
sammatteihin.

Keskustelu kuurojen ammattiope-
tuksen tarpeesta konkretisoitui vasta 
sodan jälkeen, kun Turun kuurojen 
ammattikoulu aloitti toimintansa 
vuonna 1948. Ensimmäiset muurarin 
opintolinjalaiset valmistuivat 1951. 
Opiskeluaikanaan oppilaat asuivat 
oppilaskodeissa.

Eduskuntatalon rakennustyömaalla tiedetään olleen töissä niin oppilaina kuin 
ammattilaisina kuuroja. Kuvaaja Rafael Roos vuonna 1928. Museovirasto

Opiskelu oli luonteeltaan oppiso-
pimustyyppistä. Työn oppiminen 
tapahtui päivisin paikallisissa käsi-
työ- ja teollisuuslaitoksissa. Iltaisin 
työpäivien päätteeksi oli vuorossa teo-
riaopetusta. Opetusta annettiin aluksi 
puhekielellä, mutta myös viittomista 
käytettiin.

Muurarien työllisyystilanne 
muuttui 1960-luvulle tultaessa; kuuro-
jen työnvälitys- ja neuvontapalveluis-
sa huomattiin, miten monet kuurot 
olivat saaneet koulutuksen sellaiselle 
alalle, jossa ei ollut enää riittävästi töi-
tä tarjolla. Yksi sellaisista ammateista 
oli muurarin ammatti, kun elementti-
rakentaminen yleistyi ja muurareita ei 
enää tarvittu. ¶

Lähteet:
Salmi, Eeva & Laakso, Mikko 2005. Maahan 
lämpimään. Suomen viittomakielisten 
historia. Helsinki: Kuurojen Liitto ry.
Kuuromykkäin Lehti 1.6.1902, 1.5.1918.
Kuurojen lehti 5 1965, 11 1965, 
http://www.kuurojenmuseo.fi/
?p=1346&lang=fi
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TEKSTI: SINI SAARITSA KUVAT: PYRY-PEKKA KANTONEN

S
uomalaisen aistit tunnista-
vat heti mielikuvan: miltä tun-
tuu kesäiltana etsiä ja löytää 
kuuman päivän paahtamalta, 

vielä lämpöiseltä rantakalliolta juuri it-
selle sopiva painauma. Sellainen, jossa 
on omalle selälle mahdollisimman sopiva 
kallistuskulma ja näkymä edessä mieltä 
rauhoittava.

Tuntumaa tähän haki arkkitehti Jussi 
Palva kumppaneineen, kun he suunnit-
telivat Helsinki Biennaali -kuvataideta-
pahtuman lipunmyynti- ja infopistettä. 
Helsingin Vanhan Kauppahallin ku-
peessa Lyypekinlaiturilla seisovaa pyör-
remmäistä rakennusta kutsutaan pavil-
jongiksi. Materiaaliksi valikoitui mänty.

– Puu on aina lämmin istua, kallio 
vain lämpimän päivän jälkeen, Palva sa-
noo.

Kesäkuun 12. päivä käynnistyvä Hel-
sinki Biennaali -nykytaidetapahtuma 
pystytetään kaupungin edustalle Val-
lisaareen, jossa vanhojen linnoitusten 
raunioiden sisätilat ovat usein puura-
kenteisia. Esimakua niistä, saaren luon-
nosta ja siellä koettavista taide-elä-

Hiidenkirnu keskellä kaupunkia

myksistä saa sukeltamalla paviljongin 
sisään tai kiipeämällä sen ulkoseinille, 
kuin rantakallioille. 

– Rakennuksen muodon antoivat hii-
denkirnut, joita on Vallisaaressa. Ha-
luttiin, että ihmiset voisivat lähteä 
etsimään saaren näyttelystä samankal-
taisia paikkoja ja muotoja kuin mitä ovat 
ensin lauttaa odotellessa kohdanneet 
paviljongilla, Palva selittää.

Hiidenkirnujen pohjalla on vettä. 
Saaressa on myös kauniita kalliolam-
pia. Näitä jäljittelee paviljongin keskelle 
jäävä puupölleistä ja vaaleasta hiekasta 
rakennettu tasanne.

Toukokuun toiseksi viimeisellä vii-
kolla paviljongin uumenista kuuluu po-
ran ja sahan ääniä. Timpurit rakente-
levat siellä lipunmyyntitiskiä ja muita 
sisälle tulevia elementtejä. 

He esittäytyvät Timberpointin työn-
tekijöiksi. Lyypekinlaiturilla he ovat vain 
viimeistelytöissä, sillä Paviljonki raken-
nettiin ensin yrityksen verstaalla Lovii-
sassa. Sitten se purettiin paloihin, las-
tattiin proomuun ja kuljetettiin sekä 
koottiin suoraan paikalleen.  

Palva muistaa, kun astui sisään Tim-
berpointin verstashalliin, jossa paviljon-
gin massiiviset kaarevat osat rakentui-
vat.

– Se oli kuin Star Wars -elokuvasta. 
Alkoi Wagner soimaan päässä.

Arkkitehti kehuu loviisalaista timpu-
riyritystä vuolaasti ja tunnustaa, että 
arkkitehtuurissakin ”lopulta kaikki aina 
rakennetaan”.

– Yhteistyö rakentajien kanssa on 
hirveästi ihmisistä kiinni. Jos rakenta-
jassa syttyy kipinä siitä projektista, niin 
kaikki voittavat.

Timberpointin toimitusjohtaja, ra-
kennusinsinööri Marko Suonpää syttyi 
Paviljonki-hankkeelle, koska työ oli vai-
kea.

– Ne on ne kaarevat muodot. Raken-
nuksessa ei ole yhtään kulmaa. Sitä on 
joutunut oikeasti miettimään, kun kaikki 
on tehty ilman mittapiirustuksia, puh-
taasti mallin mukaan.

Puurakenteiden rimoitukset on tai-
vutettu vanhaa veneenveistotekniikkaa 
hyödyntämällä. 

– Puu sahattiin tietyllä tavalla, jonka 

Helsinki Biennaali avautuu Vallisaaressa, 
mutta ennen taide-elämyksiä yleisö voi etsiä 
mantereen puolelta lämpimän lekottelupaikan.

Hiidenkirnu keskellä kaupunkia

Paviljongissa ei ole yhtään suoraa muotoa. Paviljongista pääsee lautalla Vallisaareen, 
joka on Biennaalin varsinainen tapahtuma-
paikka.

→ Kulttuuri
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jälkeen se saatiin taipumaan höyryttä-
mällä. Kunnioitus vanhoja veneenraken-
tajia kohtaan kasvoi kyllä, Suonpää nau-
rahtaa.

– Vaatii melkoista ripeyttä, että puu-

kappale saadaan höyrytyksen jälkeen 
asennettua ennen kuin se jäähtyy.

Kun biennaali avautuu, kulttuu-
rinjanoiset jatkavat paviljongilta lau-
talla Vallisaareen. Sen teoksia ei vielä 

voi kuvailla, mutta yhdessä istutaan 
lehmusten alla ja kuunnellaan muun 
muassa rakennustyömaan räjäytysää-
niä. ¶

→ Kulttuuri

RAKKAUSTUTKIJA Jason Lepojär-
ven mukaan ”minä rakastan sinua” 
tarkoittaa kolmea asiaa. Ensinnäkin: 
”on hyvä, että olet olemassa”. Keille 
kaikille näin voi sanoa? 

Haaste on rakastaa sitä, jota vi-
haa. Viha kuitenkin kalvaa etenkin 
vihaajaa itseään. 

Toiseksi lausahdus tarkoittaa, 
että ”lupaan osallistua kukoistuk-

seesi”. Voiko rakastaa liikaa? Lepojärven mukaan ei. Esimer-
kiksi omistushaluinen vain rakastaa liian vähän. 

Kolmanneksi lause tarkoittaa, että ”toivotan myös sinun 
rakkautesi tervetulleeksi”. 

Lepojärvi kuvaa puolisonsa lapsuudenperheessä ollutta 
tapaa, jossa perjantaisin jaettiin lahjat, millaiset hyvänsä. Itse 
hän omaksui sunnuntaitoiveen, jolloin siis esitetään puolisolle 
toive viikoittain. Toiveeseen vastaamista ei valvota eikä seu-
rata. Seuraavana sunnuntaina keitetään uudet kahvit ja esite-
tään uudet toiveet.

Lepojärvi kumoaa myyttejä, kuten että hyve olisi ristirii-
dassa nautinnonhalun kanssa. Hyveet voi hänen mukaansa 
ajatella vuoren huippuna. Vuoren ylös kiipeävä laita, hyvevaje, 
on pahetta. Kliimaksin jälkeen voidaan joutua ylilyöntiin, joka 
myös on pahe. Eli jos vaikkapa rakastaminen, rakasteleminen, 
on hyve, sen puutepahe on keho- tai seksikielteisyyttä ja yli-
lyönti irstailua. 

Esseissä näkökulmina ovat rakkaus perheeseen, työhön, 
politiikkaan ja totuuteen.

Lepojärven mukaan hyvä rakastaja on hyvä ihminen: hyvä-
luonteinen, suoraselkäinen, nöyrä ja oikeudenmukainen.  ¶

INARI JUNTUMAA

Hyvä rakastaja on hyvä ihminen

saduista ja piirroksista. Hyväksi kuukausipalkaksi luultu sar-
jakuvapalkkio Muumeista, maailman suurimmasta iltapäivä-
lehdestä The Evening Newsistä paljastuukin viikkopalkaksi, ja 
elämä alkaakin tuntua upealta. Ainakin hetken. Zaida Bergro-
thin Tove (Alma Pöysti) on intohimoinen ja riehakas, pitää ko-
vaäänisestä jazzista, tanssimisesta ja jaloviinasta, mutta on 
myös herkkä. Rakkausasiat Atos Wirtasen (Shanti Roney) ja 
Vivica Bandlerin (Krista Kosonen) kanssa tuottavat Tovelle 
tuskaa, mutta lopulta hän löytää onnen. Tove on hieno elo-
kuva, jossa käsikirjoitus, ohjaus, näyttelijäsuoritukset ja mu-
siikki osuvat nappiin.

Lauri Randlan draamakomedia Näkemiin Neuvostoliitto 
perustuu taiteilijan lapsuudenkokemuksiin, ja on samalla en-
simmäinen inkerinsuomalainen elokuva. Se kertoo lapsen nä-
kökulmasta, millaiselta Neuvostoliiton viimeiset vuodet näyt-
tivät. Randlan käsikirjoitus ja ohjaus on mainio, ja pääosan 
esittäjä Niklas Kouzmitchev on löytö Johannes Tarkkisen 
rooliin. Elokuvassa näytetään traagisiakin asioita onnistu-
neesti komedian keinoja käyttäen. Se näyttää, millaista on 
elää keskellä neuvostovallan järjettömyyksiä. Katsoja pääsee 
kurkistamaan Neuvostoliiton salaiseen uraaninjalostuskau-
punkiin sekä kapinoivaan Tallinnaan. Lopussa soiva Villu Tam-
men Tere perestroika on komea lopetus loistavalle elokuvalle. 

Mainittakoon, että Tove oli Suomen Oscar-ehdokas. Itse 
olisin antanut näille molemmille Oscarin.  ¶

JYRI VASAMAA

JASON LEPOJÄRVI: 
PERJANTAILAHJA 
(Reuna Oy 2021)

ZAIDA BERGROTH:  LAURI RANDLA:
TOVE  NÄKEMIIN NEUVOSTOLIITTO
 
MONELTA elokuvanystävältä jäi varmasti poikkeusolojen takia 
huomaamatta muutama elokuva, joista Tove ja Näkemiin Neu-
vostoliitto edustivat parhaimmistoa. Onneksi nämä voi hank-
kia kotiin katsottavaksi jälkikäteen. 

Tove kertoo vuosista, joina Tove Jansson etsi omaa iden-
titeettiään, taiteellista ilmaisua ja vapautta. Maailmanmenes-
tys syntyi hänelle itselleen yllättäen omaelämänkerrallisista 

Kaksi kansainvälistä tasoa olevaa elokuvaa
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Myönnän: pidän oluesta klas-
sisessa muodossaan, enkä ole 
oikein päässyt sisälle alkoho-
littomiin tuotteisiin. Alkoholit-
tomia oluita on kuitenkin jo ki-
vasti tarjolla, joten orastavan 
kesän kunniaksi otin maistoon  
8 olutta tunnetuilta kotimaisilta 
ja ulko maisilta panimoilta.

Yksi oli ylitse muiden 
Kotimaisista perusbisseistä Karhu 
on ollut kestosuosikkini jo nuoresta 
pitäen. Alkoholiton Karhu 0,0 % ei 
ihmeemmin tuoksu, mutta mukiin-
menevä maku kestää lämpenemisen 
hienosti. Jälkimaussa on tutun karhu-
maista ytyä, mutta niin paljon kuin 
normi-Karhusta pidänkin, tämä ei läh-
de lentoon ihan toivomallani tavalla. 

Vannoutuneena IPA-fanina nap-
paan maisteluun Laitilan Kukko IPA:n 
0,3 %. Komea väri kielii siitä, että nyt 
lasissa on muuta kuin lageria: India 
Pale Ale -oluet ovat tyypillisesti me-
ripihkan tai kuparin värisiä. Lupaava 
tuoksu on bitterisen hedelmäinen ja 
appelsiininkuorimainen. Ikävä kyllä 
mausta jää sama fiilis kuin Karhun 
kohdalla: alkoholittomuus tuntuu 
keskimaun onttoutena. Vaikka jälki-
maussa on oluttyypille leimallinen 
bitterinen puraisu, miellyttävyydessä 
se häviää Karhulle.

Kolmas kotimainen, Malmgård 
Oat Ale 0,5 % avaa pelin viehkeällä 
tuoksulla, jossa häivähtää niin leipä-
taikinaa kuin kukkeuttakin. Vaik-
ka minimaalinen alkoholi tuntuu 
tässäkin hienoisena ohuutena maun 
puolivälissä, kokonaisuus on maukas 
ja miellyttävä, joskin jälkimakuun 
soisi lisää pontevuutta. Kaura tuntuu 
lopussa kivana paahteisuutena. Kärki-
kahinoissa.

Suomessa kun ollaan, olutpruuvia 
olisi vaikea kuvitella ilman Lapparia. 
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Pete Risku

→ Kolumni

Pää pois pensaasta
OSALLISTUIN HILJATTAIN Rakennusliiton kokouksen, jossa sivuttiin vähäisesti 
ympäristökysymyksiä. Tämä ei ihmetytä, aihe ei ole ehkä alan työntekijöiden 
piirissä erityisen läheinen. Mieleeni jäi kuitenkin eräs kommentti, joka otti 
omaan korvaani pahasti. Lyhykäisyydessään se oli jotenkin seuraavan kaltai-
nen: ”Ilmastokriisin perimmäinen syy on, että planeetalla on liikaa ihmisiä”.

ON TOTTA, että väestönkasvu aiheuttaa ongelmia myös ympäristölle ja vaikeut-
taa ilmastokriisin hillintää. Tällaisena irrallisena heittona, hyvin yksinker-
taistettuna toteamuksena väestökasvun olevan nykytilanteeseen syyllinen, 
päädytään vaarallisille vesille. Väite on monella tapaa ongelmallinen, mutta 
mikä olisi oikea ratkaisu asiaan? Kuka on se ylimääräinen? Kenet olemme val-
miit poistamaan muiden pelastamiseksi?

ILMASTOKRIISI on monimutkainen ongelma, josta rönsyilee lisää vaikeita 
haasteita meille. Ihmisen toiminta on aiheuttanut nykytilan. Keskeinen syy 
on teollisen vallankumouksen aikaan kehittymään alkanut länsimainen ku-
lutuselämäntapa. Tähän liittyy oleellisesti fossiilisten polttoaineiden käyttö, 
lentomatkailu ja eläinperäinen ruokavalio. Luonnonvarojen ylikulutuksen 
nykytyylillä tarvitaan sunnilleen 4 maapalloa, jos sitä halutaan jatkaa. Kuten 
tiedämme niitä ei ole.

ON IKÄVÄÄ TIETÄÄ, että teollisuusmaat, joissa asuu vain viidesosa maapallon 
väestöstä ovat pääasiallisia syyllisiä tilanteeseen. Koko maapallon väestöstä 10 
prosenttia aiheuttaa lähes puolet kaikista päästöistä hankkiessaan vaatteita, 
elektroniikkaa ja ruokaa. Jos tämän väestönosan kulutusta ja siten päästöjä 
voitaisiin pudottaa keskimääräisen maailman kansalaisen tasolle, päästöt laski-
sivat 45 prosenttia. Suomalaiset kuuluvat tähän edellä mainittuun 10 prosent-
tiin.

ILMASTOKRIISIN RATKAISUT löytyvät julkisen liikenteen kehittämisestä, 
sähköistämisestä, metsäkadon pysäyttämisestä, kasvispainotteisesta ruoka-
valiosta, kiertotaloudesta ja hyvinvoinnin jakamisesta. Yhtenä alaa koske-
vana erityisenä toimenpiteenä on puurakentamisen lisääminen. On lukuisia 
toimenpiteitä, jotka vaikuttavat parantavasti ennustettavaan tulevaisuuteen. 
Vastuu ratkaisujen tekemisestä on kehittyneillä mailla, meidän on näytettävä 
tietä.

KOSKA ilmastokriisin hidastaminen on kaikkien tehtävä, myös meidän Raken-
nusliitossa on ryhdyttävä miettimään todellisia ratkaisuja, miten autamme 
jäseniämme ja yhteiskuntaa tässä suuressa haasteessa. Meillä on monipuoli-
nen käsitys ja osaaminen rakennustyöntekijän arjesta, vähän jopa teknisistä 
ratkaisuista ja koko ala on monella tavalla suuri hiilipäästöjen tuottaja, joten 
mitäpä jos menisimme kiinni itse asiaan ja esittäisimme ratkaisuja tyhjien 
heittojen sijaan. Meidänkin on näytettävä tietä. ¶
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TEKSTI JA KUVA: SANNA PÖYRY

Alkoholittomat 
oluet pruuvissa
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→ Rakentajan eväät

→ Sarjakuva

Alkoholittomassa 
Lapin Kullassa 
0,0 % on vieno 

mutta erittäin 
miellyttävä tuok-

su. Myös maku on 
onnistunut: raikas, 

puhdas ja ilahduttavan 
olutmainen. Positiivinen yl-

lätys! Raikkaan tyylin ystävälle. 
Mainio harmonia ja hinta-laatusuhde.

Kesäisin Estrella Damm 0,0 % on niitä oluita, joka 
löytää tiensä ostoskoriini. Espanjalaisoluen mieto, raikas ja 
pienesti paahteinen tuoksu lupaa hyvää tälläkin kertaa. Itse 
olut on kepeä mutta miellyttävä tyylilajissaan. Pieni paah-
teinen helähdys tuntuu suussakin, eikä alkoholittomuus 
korostu ikävällä tavalla keskimaussa. Helppo, silti linjakas 
kokonaisuus, joka sopii hellepäivän janoon. Sapiskaa jälki-
maun lyhyydestä.

Nuorena Berliinissä opiskellessani en särpinyt juu-
ri muuta kuin Hefeweissenia eli vehnäolutta. Kaiserdom 
Weißbier 0,5 % tulee puolen litran tölkissä. Ensinuuhkaisu 
on pettymys: mitätön, teollisen oloinen tuoksu. Myös maku 

on vetinen, esanssimainen ja lyhyt. Ei säväytä millään mit-
tarilla. Käyttäisin korkeintaan shandyn pohjaksi. 

Olen reissannut Italiassa miltei vuosittain ja asunutkin 
maassa, joten vanha tuttu Peroni oli itsestään selvä valinta 
tastingiin. Hyvin vaalea, liki väritön Peroni Libera  
0,0 % on tuoksultaan hyvin mieto, vienon kukkea. Helppo 
ja harmoninen olut helteillä lipittelyyn; ei eroa olemuksel-
taan järisyttävästi normi-Peronista. 

Toinen panimo, jonka oluet ovat kulkeneet mukanani 
toistakymmentä vuotta, on Brooklyn Brewery. Tämä on sil-
ti ensi kerta, kun maistan BB:n alkoholitonta olutta! Syvän 
ambran värinen Brooklyn Special Effects Hoppy Lager  
0,4 % tuoksuu ihanan hedelmäiselle, mausteiselle ja puu-
romaiselle. Hedelmäinen ja herkullinen maku, jota alko-
holin puute ei pääse ”pilaamaan”, ja intensiivinen loppu. 
Ylivoimainen ykkönen omille makunystyröille.

Testin päättää Köpiksen-reissuilta tuttu Mikkeller, 
jonka pullotteita saa kivasti meiltäkin. Mikkeller Drink’in 
The Sun 0,3 %  -vehnäoluen freesin hedelmäinen tuoksu 
tarjoilee mangoa ja sitrushedelmiä. Raikkaassa ja peh-
meässä maussa on trooppista hedelmää, herkkyyttä ja 
kivan ”vaativa” loppupuraisu. Hurmuri, joka kahinoi kak-
kossijasta. ¶
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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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Sain keikkatyön laskutuspalveluyrityksen kautta eli olen niin sanottu kevyt
yrittäjä. Mitä minun pitää ottaa huomioon, kun täytän päivärahahakemuksen?
Kun työskentelet laskutusosuuskunnan kautta, katsotaan si-
nun olevan työttömyysturvalain mukaan yrittäjä. Jos lasku-
tusosuuskuntatyösi katsotaan olevan sivutoimista tai aloitat 
yritystoiminnan työttömänä ollessasi, voit hakea soviteltua 
päivärahaa kassasta. TE-toimisto antaa kassaa sitovan lau-
sunnon, joten ilmoita TE-toimistolle, jos aloitat työskentelyn 
yrittäjänä. Pidä työnhakusi voimassa myös yrittäjänä työs-
kentelyn ajalla. 

Työtunteja sinun ei tarvitse täyttää hakemukselle, sillä 
työaikatarkastelua ei yritystoiminnassa tehdä. Tehtyjen työ-
tuntien määrästä riippumatta voidaan päiväraha maksaa so-
viteltuna, mikäli ansiosi eivät estä maksamista. 

Liitä hakemukseesi mukaan mahdollinen toimeksian-
tosopimus työstäsi ja palkkalaskelmat yritystulosta tai tu-
lo-menoselvitys päivärahan hakujaksolta. Mikäli työskente-
let y-tunnuksella, tulee sinun siirtyä hakemaan päivärahaa 
kalenterikuukausittain. Yrittäjänä sinulla on oikeus vähen-
tää laskuttamastasi työtulosta siihen kohdistuvia kuluja. On 
siis oman etusi mukaista ilmoittaa myös nämä tiedot kassalle. 
Esimerkiksi laskutusosuuskunnan perimä laskutuspalkkio on 
vähennyskelpoinen kulu, joka voidaan päivärahaa maksaes-
sa huomioida. 

Kuinka kevytyrittäjyys vaikuttaa päivärahaani? 
Laskutusosuuskunnan maksama tulo sovitellaan palkkion 
maksupäivän mukaisesti huomioiden työhön kohdistuneet 
kulut, mikäli ne kassalle ilmoitat. Y-tunnuksella toimittaessa 
sovittelu tehdään ansaintaperusteisesti eli työskentelykuu-
kaudelle kohdistetaan työstä ansaittavat tulot ja menot. Mah-
dollinen arvonlisäveron osuus vähennetään tulosta ennen 
päivärahan sovittelua. 

Vähennyskelpoisista kuluista löytyy tarkempaa tietoa 
 esimerkiksi verottajan sivuilta https://www.vero.fi/ 
yritykset-ja-yhteisot/tietoa-yritysverotuksesta/tuloverotus/
liikkeen-tai-ammatinharjoittaja/elinkeinotoiminnan_tuotot_
ja_kulut/

Päivärahan sovittelussa pääsäännön mukaan 50 % suo-
jaosan ylittävistä työtuloistasi vähennetään päivärahastasi. 
Yritys- ja palkkatulon suojaosuus on 300 euroa kuukaudessa 
ja 279 euroa neljän kalenteriviikon sovittelujaksolla. Huomioit-
han kuitenkin, että myös suojaosan alle jäävät tulot tulee il-
moittaa kassalle.

Tätä soviteltavan tulon suojaosaa on korotettu väliaikai-
sesti 500 euroon (465 euroa neljän kalenteriviikon sovittelu-
jaksolla) 30.6.2021 saakka. Hallitus on esittänyt muutoksen 
jatkamista 30.9.2021 saakka.

Kuinka kauan voin toimia kevytyrittäjänä ilman, 
että menetän oikeuden päivärahaan?  
Pitääkö vaihtaa kassaa?
Aloittavalle yrittäjälle kassa voi maksaa päivärahaa TE-toi-
miston lausunnon perusteella neljän ensimmäisen kuukau-
den ajalta. 

Ilmoita yritystoiminnasta kassaan ja TE-toimistoon. Yrit-
täjäaika ei kerrytä palkansaajakassan työssäoloehtoa, mutta 
voit jäädä palkansaajakassan jäseneksi 18 kuukauden ajaksi 
päätoimisen yritystoiminnan aloittamisesta lukien. Jos yritys-
toimintasi lakkaa 18 kuukauden kuluessa sen aloittamisesta, 
voit saada kassasta päivärahaa aiemmin kerryttämäsi päivä-
rahaoikeuden turvin. Toisin sanoen päivärahan maksaminen 
jatkuisi siitä, mihin se yrittäjäksi alkaessasi on jäänyt.

Kannattaa myös harkita kassan vaihtoa yrittäjien työttö-
myyskassaan, jolloin turvaat ansiopäivärahaoikeutesi myös 
ensimmäisen 18 kuukauden yrittäjyyden jälkeen. Yrittäjä voi 
vakuuttaa itsensä Yrittäjäkassassa, mikäli on ottanut YEL-va-
kuutuksen vähintään tasolla 13 247 €/vuosi (2021). 

YEL-vakuutus on pakollinen lähes kaikille yrittäjille ja itsen-
sä työllistäneille, kun yritystoiminta jatkuu yhdenjaksoises-
ti vähintään neljä kuukautta ja yrittäjätoiminnan arvioitu työ-
tulo on vähintään 8 063,57 euroa vuodessa (2021). Aloittavan 
yrittäjän on otettava YEL-vakuutus kuuden kuukauden ku-
luessa yritystoiminnan aloittamisesta lukien.

→ 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

Os. 033, Lappeenranta 
Syyskokous 2020 ja kevätkokous 2021 ti 22.6. klo 18, Tirilän 
Työväentalo, Onninkatu 6, Lappeenranta. Esillä sääntöjen 
määräämät asiat (toimihenkilövalinnat vuodelle 2021) sekä 
keskustellaan ja päätetään osaston kesäpaikan myynnistä. 
Lisäksi muut esille tulevat asiat. Koronaepidemian vuoksi 
toimitaan terveys- ja turvallisuusohjeistuksen mukaisesti. 
Suositellaan maskin käyttöä! Kokouksen alussa kahvi- ja 
voileipätarjoilu. Tervetuloa! 
Uuden Hallituksen järjestäytymiskokous pidetään 
 kokouksien jälkeen. 
Hallitus

Os. 043, Pori 
Kevätkokous pe 18.6. klo 17.30, Porin Miittinki, Pohjoispuisto 4, 
Pori.  Esillä sääntöjen määräämät sekä muut esille tulevat asiat. 
Hallitus

Os. 051, Jyväskylä 
Kevätkokous ti 22.6. klo 17, Finlandia Hotelli Alba, Ahlmanin- 
katu 4, Jyväskylä. Esillä sääntöjen määräämät sekä muut 
 esille tulevat asiat. Kokoukseen osallistujille ruokatarjoilu. 
Perinteinen perhematka la 14.8. Särkänniemeen.  Lähtö 
klo 10 Harjukadun tilausajolaiturista ja paluumatkalle lähde- 
tään klo 18. Hinta 20 €/hlö, sisältää matkan ja rannekkeen. 
 Ilmoittautu-miset viimeistään la 31.7.  maksamalla osallis- 
tumismaksu osaston tilille FI32 5290 0220 2966 91. Viesti- 
kenttään:  jäsenen nimi ja lähtiöiden lukumäärä. Lisätietoja: 
Veli Hiltunen p. 040 823 3539. Paikkoja rajoitetusti. Tervetuloa!
Hallitus

Os. 083, Keuruu  
Kevätkokous la 3.7. klo 13, Pappilan Taverna, Kangasman- 
nilantie 4, Keuruu. Esillä sääntöjen määräämät sekä muut 
esille tulevat asiat. Käsitellään sääntöjen määräämät sekä 
muut esille tulevat asiat. Lounastarjoilu. Tervetuloa!
Hallitus

Os. 154, Loviisa 
Kevätkokous su 11.7. klo 13, Neste K-Ankkurituuli, Länsikaari 3, 
Loviisa. Esillä sääntöjen määräämät asiat sekä muut esille 
tulevat asiat. 
Hallitus

Keski-Suomen rakentajaveteraanit 
Kesäretki ti 20.7. Multiaan. Lähtö klo 10 Jyväskylän palvelu- 
pisteen edestä, Yrjönkatu 30, Jyväskylä. Käymme Keski-
Suomen korkeimmalla paikalla näköalatornissa, paistamme 
makkaraa ja kyytipojaksi mehua. Maksamme kilometri-
korvausta 25 snt/km. Toivomme runsasta osanottoa. 
Avecit mukaan. Ilmoittautumiset viimeistään to 15.7., 
Kaarlo p. 050 542 7290 sekä Raimo p. 040 768 8811.

PERINTEINEN RAKENTAJAKARAVAANARIEN 
KOKOONTUMINEN TULOSSA!
Aika: 10.–12.9., sisäänajo pe 10.9. klo 12 alkaen
Paikka: Meri Caravan, Merikulmantie 820, Salo
Hinta:  70 €, varaudu käteismaksuun.    
 Osallistumismaksu sisältää auto-/vaunupaikan  
 valosähköllä, saunat, aamupalat (la ja su) sekä  
 keittolounaan (la) kahdelle henkilölle.

 Tarkempi ohjelma jaetaan paikan päällä.

Lisätietoja ja sitovat ilmoittautumiset viimeistään 
pe 27.8.2021, Ismo Ojala p. 040 086 8103.

Lämpimästi tervetuloa!

→ Liitossa

KOONNUT SOILE AHREMAA-LUTTINEN

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
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LOMAT

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

Kuortaneen Urheiluopisto
Opistontie 1, 63100 Kuortane
www.kuortane.com

Kuortaneen Urheiluopisto sijaitsee Etelä-Pohjanmaalla, noin 
45 km Seinäjoelta. Täysihoitoloma sisältää: aamiaisen, 
lounaan ja päivällisen sekä yhteisen ohjelman. Omavastuu 
100 €/5 vrk/hlö. Alle 16-vuotiaat lomailevat veloituksetta 
huoltajan kanssa.

Lapsiperheiden syysloma 25.-30.10.2021
Hakuaika 1.-31.8.2021

sähköinen haku osoitteessa:
https://lotu.lomajarjestot.fi/t/HYVINVOINT/calendar/info/49245

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

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

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

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

Hyväksytyille lomalaisille lähetetään kutsukirje noin 
 kuukautta ennen lomaa.

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

Härmän Kylpylä, Kauhava 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.

Haikarainen Teuvo Olavi
Osastomme pitkäaikainen 
jäsen Teuvo Olavi 
Haikarainen kuoli 17.4.2021. 
Hän oli syntynyt 27.3.1934 
ja liittynyt Rakennusliiton 
jäseneksi 1.10.1962.
Muistoa kunnioittaen
Os. 266, Joutsa

Heiska Osmo Antero
Osastomme pitkäaikaien 
jäsen Osmo Antero Heiska 
kuoli 7.4.2021. Hän oli 
syntynyt 2.6.1946 ja liittynyt 
Rakennusliiton jäseneksi 
1.2.1979.
Muistoa kunnioittaen
Os. 350, Haapavesi

Juntunen Viljo Aatu
Osastomme pitkäaikainen 
jäsen Viljo Aatu Juntunen 
kuoli 6.5.2021. Hän oli 
syntynyt 9.6.1938 ja liittynyt 
Rakennusliiton jäseneksi 
1.10.1972.
Muistoa kunnioittaen
Os. 079, Porvoo

Kantola Risto Juhani
Osastomme jäsen Risto 
Juhani Kantola kuoli 
16.3.2021. Hän oli syntynyt 
11.12.1957 ja liittynyt 
Rakennusliiton jäseneksi 
6.7.2006.
Muistoa kunnioittaen
Os. 086, Kokkola

MUISTOLLE

Lindström Pekka Kalevi
Osastomme pitkäaikainen 
jäsen Pekka Kalevi 
Lindström kuoli 29.3.2021. 
Hän oli syntynyt 9.4.1932 
ja liittynyt Rakennusliiton 
jäseneksi 1.1.1960.
Muistoa kunnioittaen
Os. 066, Lahti

Mertanen Eero Johannes
Osastomme pitkäaikainen 
jäsen Eero Johannes 
Mertanen kuoli 12.4.2021. 
Hän oli syntynyt 24.6.1934 
ja liittynyt Rakennusliiton 
jäseneksi 1.10.1959.
Muistoa kunnioittaen
Os. 002, Helsingin maalarit

Paalanen Hilkka Annikki
Osastomme pitkäaikainen 
jäsen Hilkka Annikki 
Paalanen kuoli 27.3.2021. 
Hän oli syntynyt 2.12.1930 
ja liittynyt Rakennusliiton 
jäseneksi 1.6.1970.
Muistoa kunnioittaen
Os. 093, Äänekoski

Pyykkönen Onni
Osastomme pitkäaikainen 
jäsen Onni Pyykkönen kuoli 
4.42021. Hän oli syntynyt 
22.11.1927 ja liittynyt 
Rakennusliiton jäseneksi 
1.3.1957.
muistoa kunnioittaen
Os. 008, Kainuu
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90 vuotta
Majuri Ilmo Anselmi 6.6.,  Vantaa.
Os. 002, Helsingin maalarit

ONNEA

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 
Keskustoimisto suljettuna ajalla 5.7.–1.8.

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–pe 9–15

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

Aluetoimistojen yhteystiedot löytyvät www.rakennusliitto.fi/yhteystiedot  

MUISTOLLE

→ Liitossa

Suomalainen Unto Kalevi

Osastomme pitkäaikainen 
jäsen Unto Kalevi Suomalainen 
kuoli 12.4.2021. Hän oli 
syntynyt 5.9.1940 ja liittynyt 
Rakennusliiton jäseneksi 
1.2.1974.
Muistoa kunnioittaen
Os. 066, Lahti

Villman Urho Paavo

Osastomme pitkäaikainen 
jäsen Urho Paavo Villman 
kuoli 2.5.2021. Hän oli 
syntynyt 10.8.1931 ja liittynyt 
Rakennusliiton jäseneksi 
1.3.1966.
Muistoa kunnioittaen
Os. 507, Kaavi 

Vyyryläinen Paavo Veikko

Osastomme pitkäaikainen 
jäsen Paavo Veikko Vyyryläinen 
kuoli 30.3.2021. Hän oli 
syntynyt 30.3.1940 ja liittynyt 
Rakennusliiton jäseneksi 
1.9.1970.
Muistoa kunnioittaen
Os. 091, Kuopio
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Seuraavassa 
numerossa:

TEEMA: 
Maalaus  
ja pinta

Elokuun Rakentajassa tutustumme 
rappaustöihin ja maalien 

kehittämiseen. Lisäksi lehdessä 
on tarinaa pientalobuumista 

ja niistä rakentajista, jotka 
työllistävät itse itsensä esimerkiksi 

kertarakennuttajien työmailla. 

Ilmestymispäivä  
12.8.2021

Aineistopäivä  
15.7.2021

RAKENTAJA 6/21 
Aineistopäivä 26.8.2021  

Ilmestymispäivä 23.9.2021

RAKENTAJA 7/21 
Aineistopäivä 7.10.2021  

Ilmestymispäivä 4.11.2021

RAKENTAJA 8/21 
Aineistopäivä 18.11.2021  

Ilmestymispäivä 16.12.2021

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. 



Keskinäinen Vakuutusyhtiö Turva • turva.fi • 01019 5110

Ammattiliiton jäsenenä saat parhaat Turvan edut,  
täyden kympin alennukset ja räätälöidyt tuotteet.

Lisäksi Rakennusliiton jäsenet ja heidän perheenjäsenensä  
saavat 20 % alennuksen jatkuvasta matkustajavakuutuksesta.

Tutustu osoitteessa turva.fi/rakennusliitto

Mekin uskomme,
että yhdessä olemme enemmän.

Liittokasko –
parasta turvaa autollesi

Suomalaista
turvaa 

10 % jäsenalennus
ammattiliittojen jäsenille

10 %  omistaja-alennus

Ammattiliiton jäsenille 
räätälöityjä tuotteita

Tyytyväisimmät asiakkaat –
EPSI Rating -asiakastyytyväisyystutkimuksen 

voittaja jo yhdeksän kertaa

Tavataan verkossa,
toimistolla tai

vaikka kotonasi

Asioi kätevästi
verkossa turva.fi

Mutkatonta  
palvelua

TaskuTurva-sovelluksessa
vakuutusturva aina mukanasi




