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

→ Pääkirjoitus / Johanna Hellsten

Pientalotyömaiden 
työturvallisuus  
on saatava kuntoon
KÄVELY melkein millä tahansa omakotitaloalueella 
tänä kesänä vahvistaa mielikuvaa siitä, että nyt 
menee rakentamisessa kovaa myös pientalopuolel
la. Olemme saaneet lukea pitkin kesää uutisia var
sinaisesta buumista. Sellaisesta, mitä ei ole nähty 
vuosikausiin. Suunnilleen jokainen tontinkulma 
on myyty uusien omakotitalojen rakennuspaikak
si. Pientalotehtaat käyvät täydellä teholla ja silti 
suosituimpia talomalleja voi joutua odottamaan 
marraskuulle asti.

BUUMI ei rajoitu pelkkään uudisrakentamiseen, 
vaan myös vanhaa korjataan. Terassilaudat on 
myyty loppuun, kattoja nakutellaan uuteen kuo
siin ja kirvesmiehillä olisi enemmän töitä kuin 
vuorokaudessa on tunteja niiden tekemiseen.

SAMAINEN iltakävelijä pääsee valitettavasti nä
kemään myös ilmiön huonon puolen; pientalo
työmaiden työturvallisuuspuutteet. Pientalora
kennuttamisessa tilaaja on amatööri, jolla saattaa 
olla hyvin hatara käsitys siitä, miltä turvallinen 

työmaa näyttää. He ovat erilaisten pienten raken
nusfirmojen armoilla. Ihan kaikki näistä firmoista 
eivät välitä työturvallisuudesta. Työntekijöille ei 
ole hankittu asiallisia varusteita, sosiaalitila on vie
reinen metsikkö. Kattotyömaalla ei ole rakennettu 
putoamissuojauksia, eikä työntekijöitä pidä katolla 
mikään muu hyvä tuuri. Tellingit on rakennettu 
muutamasta laudanpätkästä ja kulku ylös tapah
tuu pitkin nojatikkaita. Hionta ja purkuhommissa 
ei näy yhtä ainoaa hengityssuojainta eikä kohde
poistoa.

TYÖSUOJELUVIRANOMAINENKIN on huomannut 
pientalotyömaiden puutteet ja julkaisi Pientalora-
kentajan työturvallisuusoppaan kesäkuussa. Valitet
tavasti näyttää kuitenkin siltä, että opas on jäänyt 
monelta lukematta.

KOSKA pientalotrendi ei lähde tästä ehkä ihan heti 
laskemaan, olisi tässä nyt näkyvän, pientaloraken
tajille suunnatun kampanjan paikka. Tietämättö
myys ei saa maksaa ihmishenkiä. ¶
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→ Tässä numerossa
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Kokeneet rapparit 
tietävät, miten 
homma hoituu.28
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”Pitkän 
aikavälin tavoite 

on parantaa 
kokonaisuutta 
freelancereiden 
sosiaaliturvasta 

lähtien.”
– MUUSIKKOJEN LIITON 
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2  Pääkirjoitus
4  Ajankohtaista ja  
 puheenjohtajan palsta
9  Valtakunta
12  Henkilö
20  Rakentajan terveys
40  Laki ja oikeus
43  Vierailijakolumni
44  Kulttuuri
46  Kevyttä

KANNEN KUVA: EEVA VÄNSKÄ

Kolme 
hännän
heiluttajaa 
esittäytyy.

Palkat 
nousevat 
syyskuussa.

48

Maalari Salla 
Lehtonen on 
oikeuden tuntoinen  
ayaktiivi.

TEEMA: PINTA JA MAALAUS

Urakkatyö nostaisi 
maalarien ansioita.
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→ Ajankohtaista

RAKENTAJIEN työttömyysaste oli 
heinäkuun lopussa 11,2 prosent-
tia. Vuosi sitten työttöminä oli 

12,2 prosenttia Rakennusalan työt-
tömyyskassan jäsenistä. Parantunut 
taloustilanne yllätti positiivisesti, 
sillä Rakennuskassan kevätennusteen 
mukaan työttömyys olisi pahentunut 
jo loppukesällä.

Paras työllisyystilanne on Uudel-
lamaalla, jossa työttömyysaste on 8,7 
prosenttia. Myös Turun ja Pohjan-
maan alueilla työttömyys jäi alle 10 
prosentin. Pahimmat työttömyys-
alueet ovat Kainuu (16,3 %) ja Lappi 

(15,3 %). Rakennuskassan jäsenistä 
reilut 4 800 sai heinäkuun lopulla 
ansiosidonnaista päivärahaa.

Rakennusliiton vahvimmin 
kausivaihtelusta kärsivän toimialan, 
infran työttömyysaste on 8,1 prosent-
tia. Infran lukemien alle mennään 
reippaasti vedeneristyksessä (6,3 %) 
sekä putkialalla (6,3 %), joissa ollaan 
lähes täystyöllisyystilanteessa. Myös 
lattianpäällystyksessä työttömyysaste 
on alle 8 prosenttia.

Rakennusalan tavallisessa vuo-
sikierrossa elokuussa on alan paras 
työllisyystilanne. Maaliskuussa on 

vastaavasti synkimmät työttömyys-
luvut. Korjatun Rakennuskassan 
ennusteen mukaan työllisyystilanne 
säilyisi vähintään koronapandemiaa 
edeltäneiden vuosien tasolla.

– Meillä on kova tekemisen mei-
ninki, mutta alueellinen vaihtelu on 
suurta, YIT:n pääluottamusmies Jussi 
Sakari sanoo.

Esimerkiksi Tampereella ja Kuo-
piossa on palkattu uusia työntekijöitä.  
Samaan aikaan Oulussa ja Jyväsky-
lässä YIT:llä ei ole isompia työmaita 
käynnissä. 

– Infrapuolella meillä on ollut hil-
jaisempaa, Sakari nostaa yhden työt-
tömyydestä kärsivän toimialan YIT:n 
organisaatiossa.

Yleisesti infra-alalla on tällä het-
kellä hyvä työllisyys. Yhden yrityksen 
tilanne ei välttämättä kerro kaikkea 
koko alan suhdannetilanteesta.

TEKSTI JA KUVA: JUKKA NISSINEN

Rakentajien työllisyystilanne  
ennustettua parempi
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Matti Harjuniemi 
on rakennusliiton 
puheenjohtaja

→ Puheenjohtajalta

MERKITTÄVÄT työajan lyhennykset työehtosopimuksiin teh-
tiin viimeksi 1980-luvulla Matti Pekkasen mukaan nimetyillä 
tupo-sopimuksilla. Ratkaiseva oli vuoden 1984 sopimus, jolla 
rakennettiin myös ansiosidonnainen työttömyysturva. Sitähän 
on sittemmin viilattu moneen kertaan. Pekkanen oli muuten 
1980-luvulla Metsäteollisuuden toimitusjohtaja. Valtakunnan-
sovittelijana toimi Teuvo Kallio, SAK:n puheenjohtajana Pertti 
Viinanen. Työehtoja kehitettiin nousukauden ja optimismin 
oloissa.

1990-luvun suurlama katkaisi kehittämistyön. Työaika-
ratkaisuissa on sen jälkeen menty takapakkia. On aloja, joilla 
pekkasistakin on luovuttu. Aloitteet työajan lyhentämiseksi 
on viime vuosikymmeninä kuitattu huuhailuksi, johon ei ole 
varaa. 

Työajan lyhentämistä on kuitenkin syytä jatkaa. On älyl-
listä laiskuutta olla kehittämättä työtä niin, että saman tuotok-
sen saa aikaiseksi pienemmällä hässäkällä. Työn tulokset, eivät 
työtunnit, ratkaisevat pärjäämisen.

Omalla alallamme on aukottomasti näytetty, että työpai-
koilla on paljon hukkaa. Hukataan toki materiaaliakin, mutta 
ennen kaikkea hukataan aikaa. Miksi ei vähennetä hukkaa 
ja käytetä säästynyttä aikaa itse kunkin miellyttävämmäksi 
katsomalla tavalla? Tässä on hurjat mahdollisuudet. Työmaiden 
arki on monin paikoin todella hässäkkää, aivan muuta kuin 
mitä alan kiiltokuvamaiset julkaisut tenhottavat. Pienilläkin 
parannuksilla on merkittävät seuraukset.  Miten parannetaan 
viestintää? Miten järkevöittää siirtelyä? Miten viritetään suori-
tuspalkkasopimukset työpaikan olosuhteisiin?

Päivittäistä ja viikoittaista työaikaa on syytä miettiä myös 
terveyden kannalta. Tiedän paljon ikäisiäni rakentajia, eläke-
ikää lähestyviä ja eläkkeellä olevia, jotka ovat valmiit tekemään 
hommia, mutta lyhyemmillä, itselle sopivilla työajoilla. 

Fiksumpi työ ja lyhyempi työaika ei ole turhake nuorem-
millekaan. Oma ja läheisten elämä iloineen ja murheineen on 
kuitenkin tärkeintä. Eikö kannattaisi vaihtaa tunti hukattua 
aikaa laatuajaksi vaikkapa kalassa lasten kanssa tai petissä puo-
lison kanssa? ¶

Matti Harjuniemi

Hartelassa on jouduttu lomautta-
maan rakentajia pitemmäksi aikaa.

– Hartelalla oli työmaiden suh-
teen pohjakosketus viime talvena. 
Rakennusliiton jäsenillä ei ole ollut 
vuosikausiin lomautuksia, mutta 
meillä loppuivat työt monessa koh-
teessa samaan aikaan. Hartelassa 
seuraava työmaa on yleensä jo tiedossa 
edellisen loppuessa, pääluottamusmies 
Janne Gren kertoo.

Työtilanne on palaamassa Harte-
lassa ennalleen.

– Meille on tullut uusiakin työn-
tekijöitä. Heidät on palkattu vuosi-
korjaus porukkaan.

Gren pääsi haastattelemaan uudet 
työntekijät heti töihin tulon yhtey-
dessä.

– Kerroin liiton toiminnasta ja 
he liittyivät Rakennusliiton jäseniksi 
samalla kertaa. ¶

Väyläviraston 
Tieturva-koulutukset 
siirtyvät verkkoon
VÄYLÄVIRASTON Tieturva 1:n verkkokoulu-
tuksen uusi oppimisalusta on toiminnassa, 
ja 2.1.2020 alkaen Tieturva 1 -koulutus 
on ollut tarjolla vain verkkokoulutuk-
sena. Väylävirasto vaatii koulutuksen 
henkilöltä, joka osallistuu tiellä tehtä-
vään tienpitoon liittyvään työhön, tie- ja 
päällystysmateriaaleja kuljettavan auton 
kuljettajalta, työkoneen kuljettajalta tie-
työmaalla (muussa kuin kertaluonteisessa 
työssä), muussa työssä yleisellä tiellä työs-
kentelevältä sekä Tieturva 2 -koulutukseen 
osallistuvalta.

Tieturva 2 -verkkokoulutuksen uusi 
oppimisalusta on myös toiminnassa, ja 
myös Tieturva 2-koulutus tulee olemaan 
tarjolla vain verkkokoulutuksena. Tie-
turva 2 -lähiopetus poistuu koulutusvali-
koimasta. Tieturva 2 -kurssi on tarkoitettu 
tiellä, kadulla tai muulla liikennealueella 
liikenne- ja työturvallisuudesta huolehti-
ville ja niistä vastuussa oleville. ¶

Tieturvakoulutukset löytyvät osoitteesta 
https://www.e-tieturva.fi/ 
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Kvartsipöly-tutkimushanke etenee

TEKSTI: JOHANNA HELLSTEN

KUVAT: TAPIO JÄÄSKELÄINEN

EU:N SYÖPÄDIREKTIIVIN päivityk-
sen myötä kvartsille on asetettu 
sitova raja-arvo 1.1.2020 alkaen. 

Kvartsille työssään vähintään koh-
talaisesti altistuvat tulee ilmoittaa 
ASA-rekisteriin. Eniten kvartsille työs-
sään altistuvia on Suomessa rakennus-
alalla. Rakentamisessa on tehty melko 
vähän altistumismittauksia ja tietoa 

altistumisesta eri tehtävissä on vähän.
Rakennusliitto on mukana Työ-

terveyslaitoksen aloittaman Kvartsial-
tistuminen ja sen hallinta rakentamisessa 
(2021–2022) -mittaushankeen ohjaus-
ryhmässä.

– Olemme myös antaneet rahalli-
sen panoksen hankkeeseen. Mittaus-
hanke päättyy vuoden 2022 loppuun 

mennessä ja silloin on saatavilla lopul-
linen data, Rakennusliiton työturval-
lisuusasiantuntija Tapio Jääskeläinen 
kertoo.

Jääskeläinen kävi heinäkuussa 
Tampereella Hartelan Pappilanrinne 8 
-rakennustyömaalla seuraamassa Työ-
terveyslaitoksen mittauksia. 

Kahteen Hartelan työntekijään 
kiinnitettiin päiväksi mittalaiteet, 
joilla mitattiin kvartsipitoisuuden 
määrää työilmassa. Toinen työnteki-
jöistä teki töitä talon runkoryhmässä 
elementtiasennuksen viimeistelyssä ja 
toinen teki päivän aikana lattioiden 
hiontaa sekä seinien etuputsia. 

– Myös yhdellä mestariopiskeli-
jalla oli 1 mittalaite, jolla seurattiin 
mesun altistumista kvartsille, Jääske-
läinen kertoo. ¶

Hartelan Marko Hietala tekee töitään mit-
tauslaitteiden kanssa.

Pöly vaatii kunnon imurin. 

→ Ajankohtaista



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 

Asbestipurkutöiden 
valvonta on 
yhdenmukaistettu 
valtakunnallisesti

ALUEHALLINTOVIRASTOJEN (avi) 
työsuojelun vastuualueet suorittavat 
asbestipurkutyön valvontaa valta-
kunnallisilla hankkeilla. Hankkeilla 
yhdenmukaistetaan asbestipurku-
töiden valvontaa. Valvontaa tehdään 
asbestipurkutyölupien ja työpaikalla 
suoritettavien asbestipurkutöihin 
liittyen. 

– Vuoden 2021 suoritetussa 
asbestityön valvonnassa havaitut 
puutteet kohdentuvat tasaisesti työn 
eri osa-alueille, ylitarkastaja Mikko 
Koivisto työsuojelun vastuualueelta 
kertoo.

Osana asbestipurkutöiden val-
vontaa työsuojeluviranomaiset val-
vovat myös asbestipurkutyön ilmoi-
tusmenettelyä. Asbestipurkutyöhön 
ryhtyvän on tehtävä työsuojeluvi-
ranomaiselle kirjallinen asbestityön 
ennakkoilmoitus.

– Ennakkoilmoitus on toimi-
tettava 7 päivää ennen purkutyön 
aloitusta. Valvontaa kohdennetaan 
muun muassa ilmoituksiin, joissa 7 
päivän ilmoitusaika ei täyty. Hätä-
työn, esimerkiksi putkirikon osalta 
ennakkoilmoitus on tehtävä heti 
kun se on mahdollista. Muu perus-
teltu ilmoitusajasta poikkeaminen 
edellyttää työsuojeluviranomaisen 
hyväksynnän, Koivisto muistuttaa.

Asbestityön altistumisalueen 
puhtauden varmistamisen osalta 
valvotaan työn suorittanutta yri-
tystä ja työn tilaajaa. Puhtauden 
varmistaminen ja tilan jatkokäytön 
turvallisuus edellyttävät yhteisen 
asiakirjan laatimista.

Vuokratyövoimaa asbestipurku-
työssään käyttävä on työn aikana 
velvollinen noudattamaan työtur-
vallisuuslain työnantajaa koskevia 
säädöksiä. ¶



Valimotie 8, Helsinki • 010 80 80 90 • asiakaspalvelu@taitotalo.fi
TAITOTALO = AEL + AMIEDU

Pintakäsittelyalan perustutkinto auttaa alalle,  
ja ammattitutkinto syventää osaamistasi.
Koulutusmuodoksi voit valita oppisopimuksen,  
mikäli sinulla on alan työpaikka.

UUSI KOULUTUS!
Teräsrakenteiden palosuojamaalarin 
pätevöityminen, verkkototeutuksena!

Taitotalo on monipuolinen  
rakennus- ja infra-alan  
valtakunnallinen kouluttaja.

Taitotalo kouluttaa  
pintakäsittelyalan ammattilaisia

TUTUSTU 
KOULUTUKSIIN  

taitotalo.fi

RAKENTAJAHAUKUT 2021
Aika: 3.–4.9., kilpailupäivä la 4.9.
Paikka: Kilpailukeskuksena toimii Sotkan Erähovi, Kauhajoki

 Tarkemmat tiedot ja ohjeet löytyvät    
 Rakennusliiton kotisivuilta www.rakennusliitto.fi

Ilmoittautumiset viimeistään la 28.8. valitsijamiehille:
Itä:  Pehkonen Mikko, p. 040 0138 407
Etelä:  Immonen Kalle, p. 040 847 5740
Länsi:  Pentinmäki Mikko, p. 040 547 0165
Pohjoinen: Tuutijärvi Juha,  p. 045 125 7453

Tiedustelut:
Ville Salmela, p. 040 066 2074, Kauhajoen metsästysseura
tai Pasi Penttilä, p. 040 706 7638, Rakennusliiton Vaasan 
palvelupiste.

Järjestäjät:
Rakennusliitto ja Kauhajoen metsästysseura

Tutkimus:  
Vain vakavimmat 
työturvallisuus-
rikkomukset ja -rikokset 
päätyvät oikeuteen
VAASAN YLIOPISTON tutkijoiden Jyri Paasosen ja Henriikka 
Lind forsin tutkimus työturvallisuuslainsäädännön rik-
komusten rangaistuskäytännöstä paljasti, että uusi laki on 
tiukentanut työpaikkojen suhtautumista työturvallisuuteen, 
mutta ainoastaan vahingollisimmat tapaukset päätyvät tuo-
mioistuimen eteen.

Työturvallisuusrikkomuksella tarkoitetaan sitä, että 
työnantaja on tahallaan tai huolimattomuudellaan aiheut-
tanut työturvallisuusmääräysten vastaisen puutteellisuuden 
tai epäkohdan. Säännöksen rikkomisena voidaan pitää muun 
muassa sitä, ettei työntekijöiden tai työnjohdon lukumäärää 
ja opastusta ole järjestetty työn vaarallisuuden edellyttämällä 
tavalla. 

Rikkomus on yleensä suhteellisen vähäinen ja yksittäi-
nen verratessa työturvallisuusrikokseen. Yleisin rangaistus 
rikkomuksesta on sakko. Vuodesta 2012 lähtien vuosittaiset 
tuomioiden määrät ovat pysytelleet 3−6 tuomion välillä. Tut-
kimuksen mukaan noudatettaviin turvallisuusmääräyksiin 
liittyy tulkintaongelmia väljistä määritelmistä johtuen sekä 
yksittäisen säädöksen vaihtelevasta sisällön tulkinnasta.

Työturvallisuusrikos on rikkomusta vakavampi. Rikok-
sessa laiminlyödään valvonta tai työsuojelun edellytyksistä 
huolehtiminen. Tyypillisiä työturvallisuusrikoksia ovat yksit-
täiset määräaikais- tai työmaatarkastusten laiminlyönnit, 
suojalaitteiden puutteet rakennustyössä, asbestipurkutyön 
laiminlyönnit sekä puutteelliset ennakkosuunnitelmat ja 
ohjeet työssä. Tutkimuksen mukaan työturvallisuusrikoksia 
koskeva tuomitsemiskäytäntö ei vastaa Suomessa kansainvä-
listä tasoa tai edes kansallisessa vertailussa muiden lievem-
pinä pidettyjen rikosten tasoa.

Työnantaja on velvollinen huolehtimaan työntekijän 
turvallisuudesta. Lainsäädäntö ei kuitenkaan tarkenna sitä, 
miten työnantajavelvoitteet jakautuvat organisaatiossa. 
Työturvallisuusrikosoikeudenkäynneissä on tavanomaisesti 
syytettyinä eri tasoisia esimiehiä, joilla on käsky- ja työnjoh-
tovalta.

Rangaistuksena käytetään myös yhteisösakkoa, jolla 
halutaan rangaista koko yhteisöä yksittäisen henkilön sijasta. 
Tutkimus kuitenkin paljasti, että yhteisösakkorangaistus-
ten jakaminen on suhteellisen vähäistä. Esimerkiksi vuosina 
2010–2018 ne vaihtelivat 22−42 välillä. Tämän lisäksi sakko-
jen summat ovat jääneet pieniksi ja ovat siten epäoikeuden-
mukaisia. ¶

Aiheesta lisää syyskuussa ilmestyvässä Rakentajassa.
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TEKSTI: JOHANNA HELLSTEN

KUVA: MAANMITTAUSLAITOKSEN VANHAT KARTAT -PALVELU
→ Valtakunta

Turun palvelupiste

UUDENMAAN-
KADULLA 
sijaitseva 

Rakennusliiton 
Turun palvelupiste 
on osa liiton läntistä 
palvelualuetta, jonka päällikkönä 
toimii Jouni Ruotsalainen.  
Ruotsalaisen lisäksi Turun toimistoa 
pitää pystyssä 4 muuta työntekijää.

Toimistolla kävijä voi hyvällä 
onnella törmätä palvelupisteen 
ainoaan naiseen, palveluneuvoja, 

jäsenyysasiantuntija  
Anu Holmiin. Hän 

on edellisessä 
Rakentaja-lehdessä 
esitellyn Kati 
Räsäsen työ-

pari. Holm on 
ollut 5,5 vuotta 

liiton hommissa.
– Me teemme molem-

mat työnantajatilityksiä, 
mutta uutena tehtävänä on 
nyt myös mukana liiton Palkka-
mylly-palvelun asiakaspalvelu. Sitä 
varten opettelen palvelun toiminta-
periaatteita. Se on mielenkiintoista 

ja hyvä juttu, Holm kertoo.
Virka-iältään koko Rakennuslii-

ton toiseksi vanhin työntekijä, Juha 
Valonen vastaa puhelimeen pahim-
pien heinäkuun helteiden aikaan.

– Olen tässä yksin yhden viikon 
töissä, sitten taas vaihtuu miehitys, 
Valonen kertoo kesäajan päivystyk-
sestä.

Valosen mukaan viikon aikana 
on tullut yllättävän paljon yhteyden-
ottoja, jotka koskevat nuoria työnte-
kijöitä työmailla.

– On ollut vähän omia pelisään-
töjä. Töihin tulon kellonajat ovat 
olleet mitä ovat ja välillä on käynyt 
sitä, että hanskat ovat tippuneet, 
eikä ole tultukaan enää töihin, Valo-
nen ihmettelee.

Valosen mukaan jäsenten 
ongelmat eivät ole juuri muuttu-
neet vuodesta 1987, kun hän tuli 
taloon; maksamattomat palkat ovat 
aina olleet yleisimpiä yhteydenoton 
aiheita. Yhdessä asiassa itse toimitsi-
joiden työ on kuitenkin muuttunut.

– Kun vuonna 1988 saatiin 6 
isoimpaan firmaan pääluottamus-
miessopimus, meidän työmme 
helpottui. RT:n jäsenyritysten riitoja 
tulee hyvin vähän toimitsijan pöy-
dälle, sillä fiksut luottamusmiehet 
pystyvät hoitaman asioita talon 
sisällä. Tämä systeemi on meidän 

pelastuksemme.
Aluetoimitsija Mikko 

Lindstedt siirtyi Uuden-
maan aluetoimistosta 
Turkuun vuonna 2015 ja 
on siitä asti kiertänyt kau-

pungin työmaita ahkerasti.
– Täällä rakennetaan nyt 

niin paljon, että kaikki kynnelle 
kykenevät ovat töissä. Palasin juuri 
lomalta ja nyt olisi tarkoitus kiertää 
työmaita ahkerasti. Toivotaan vaan, 

Valtakunta-juttusarjassa 
Rakentaja matkaa läpi 
Suomen vieraillen liiton 
aluetoimistoissa.

ettei koronan takia taas tule sitä 
tilannetta, että meitä ei päästetä 
työmaille sisään, Lindstedt sanoo.

Lindstedtin mukaan Uuden-
maan ja Turun työmailla on yksi 
selvä ero.

– Täällä on stadiin verrattuna 
yhteistyökykyisempiä työnantajia. 
Meidän toimintamme on paljon 
helpompaa. Työnantajat myös itse 
soittelevat meille ja kysyvät oikeita 
toimintatapoja. Ja ne maksavat 
puuttuvat palkat, kun niin lupaavat.

Isoimmat työmaat ovat tällä 
hetkellä Turun yliopistollisen sairaa-
lan työmaa ja Hotelli Börs. Toripar-
kista puuttuu enää pinnat. 

– Niiden lisäksi on todella pal-
jon pieniä työmaita aina saaristossa 
asti, Lindstedt kuvaa.

Korona-aika on vai-
kuttanut ehkä kaik-
kein eniten toimitsija 
Vadim Nekhaevin 
elämään, sillä hänen 
työajastaan on jyvitetty 
50 prosenttia nuoriso- ja 
oppilaitostyöhön.

– Mahdollisuus kouluilla käyn-
teihin on vaihdellut paljon alueesta 
riippuen. Normaaliin verrattuna 
opettajat ovat kutsuneet meitä pai-
kalle aika huonosti. Myös nuoriso-
toimintaa on ollut todella hankalaa 
järjestää sekä rajoitusten että ihmis-
ten järkevän varovaisuuden takia, 
Nekhaev kertoo.

Liiton oppilaitostiedottajat ovat 
jo suunnitelleet pitkälle syksyn toi-
mintaa, mutta epävarmuuden ajassa 
mikään ei ole varmaa.

– Saa nähdä, pääsemmekö syk-
syllä kouluille. Täytyy toivoa. ¶

Turussa rakennetaan kuin riivattuna.
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→ Tapahtumia

Tapahtui eräänä kesänä
Rakentajamotoristien tapaaminen ja Raksanuorten beachfutis 

pystyttiin järjestämään tänä vuonna.

KUVAT: TAPIO JÄÄSKELÄINEN JA KARRI KORPI

Isoja pyöriä, hyvä tunnelma

ARVIOLTA Rakennusliiton 27. rakentajamotoristien kokoon-
tuminen pidettiin heinäkuun lopulla Seinäjoella. Upeista 
ajokeleistä nautti yli 100 innokasta motoristia.

Perinteinen letka.

Susanna Keskitalo (vas.) 
ja Juho Parkkila olivat 
ajaneet paikalle Oulusta. 

Laatoittaja Kati Saasta-
moinen (vas.) ja Tommi 
Laitinen poseeraavat 
tottuneesti.

Motoristien tapaami-
nen on perinteisesti ol-
lut yksi liiton komeim-
pia kesätapahtumia.



Joukkue valmiina koitokseen. 
Huomaa Raksanuorten peliasut.

Kalajoen hiekkaa joukkueen 
varpaiden alla.

Maksutonta koulutusta  
lomautetuille ja työttömille!

Taidolla TYÖHÖN!

Koulutuksessa kehitetään  
työssä ja työnhaussa tarvit tavaa  
osaamista, kuten digitaitoja, 
vuorovaikutus taitoja, kirjoitus - 
 taitoja ja matemaattisia taitoja  
sekä työelämätaitoja. 
Tule mukaan ja innostu  
itsesi kehittämisestä.

Hybridilähikoulutukset: 
• Kauniainen, Työväen Akatemia  
	 13.9.–8.10.2021 
•	 Helsingin	seutu,	11.10.–4.11.2021 
• Kauniainen, Työväen Akatemia  
	 25.10.–18.11.2021 
• Tampere, Voionmaa opisto  
 8.11.–2.12.2021

Ilmoittaudu netissä:  
taidollatyohon.fi

Beachfutis Finnish Open 2021

RAKSANUORET ovat jo 
useampana vuotena 
osallistuneet Kalajoella 

pelattavaan beachfutis-tur-
naukseen. Tänäkin vuonna 
paikalle saatiin joukkueellinen 
innokkaita pelaajia.

– Meininki oli oikein hyvä 
ja kaikki joukkueen jäsenet 
pääsivät paikalle maastopa-
loista huolimatta, Rakennus-
liiton nuorisotyön asiantuntija 
Karri Korpi kertoi.

Korven mukaan paikalla 
oli paljon aivan uusiakin 
osallistujia ja porukka sai jopa 
voitettua pari peliä. ¶

Raksanuorten joukkue 
hyvissä tunnelmissa.
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TEKSTI: JUKKA NISSINEN KUVA: ANTTI KIRVES

Aki Haurun mukaan kulttuuriin 
kaivataan alan sisäistä solidaa-
risuutta, jotta sosiaaliturva saa-
daan parempaan kuosiin.

Aki Hauru
• Freelance-kitaristi 

ja Django Collective 
Helsinki -yhtyeen 
perustaja.

• Valmistui pop & 
jazz pedagogiksi 
Stadiasta vuonna 
2004.

• Hauru palkittiin 
ensimmäisenä 
Muusikkojen liiton 
Nyrkki-palkinnolla. 
Nyrkillä haluttiin 
kiittää Aki Haurua 
merkittävästä 
työstä 
muusikkoyhteisön 
ja koko musiikkialan 
hyväksi etenkin 
koronapandemian 
oloissa.
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→ Henkilö

Kaikki taiteilijat, 
liittykää yhteen!

Korona paljasti kulttuurialan heikot sosiaaliturvan rakenteet.  
Aki Hauru haluaa korjata tilanteen joukkovoiman avulla.

K
ULTTUURIALAN mielenilmaus 
keräsi eduskuntatalon edustal-
le 3 500 mustiin pukeutunutta 
mielenosoittajaa kesäkuun 

alussa. Näky oli vaikuttava, sillä 
mielenosoittajat olivat levittäytyneet 
koronarajoitusten turvavälien mukai-
sesti Kansalaistorille ja Musiikkitalon 
edustalle. 

– Mielenosoitus näytti, että pys-
tymme löytämään yhteisen hengen, 
yksi tilaisuuden järjestäjistä, muusikko 
Aki Hauru toteaa.

Koronapandemia on valottanut 
ikävällä tavalla kuinka suuren joukon 
ihmisiä kulttuuriala työllistää Suo-
messa. Tilastokeskuksen mukaan kult-
tuurialalla työskentelee 127 000 hen-
keä. Varsinaisten taiteilijoiden lisäksi 
ala työllistää ison teknisten ammatti-
laisten joukon, joka takaa keikkojen ja 
näyttelyiden sujuvuuden.

Hauru aloitti oman mielenosoi-
tuksensa sosiaali- ja terveysminis-
teriön edustalla helmikuussa, jotta 
kulttuurin tekijöiden taloudellinen 
ahdinko ei unohtuisi päättäjiltä. 
Pilkkihaalaripäivystys muuttui ke-
väällä musisoinniksi, kun hallituksen 
kehysriihi pohti Säätytalolla budjetti-
linjauksia.

– Meillä oli parhaimmillaan pieni 
torvisoittokunta soittamassa valtio-
neuvostolle. Lopulta saimme jopa 
kulttuuriministeri Annika Saarikon 
(kesk.) kuuntelemaan Finlandia-hym-
niä.

Ministeri ei kuitenkaan heltynyt, 
vaan taiteelta ja kulttuurilta leikataan 
17,5 miljoonaa euroa ensi vuonna. 
Samaan aikaan turvealan talouson-
gelmiin löytyi budjetista rutkasti 
lisärahaa. Haurun mielestä kulttuuri-
alan on koottava voimansa ja ajettava 
parempaa sosiaaliturvaa kulttuurin 
tekijöille. Kulttuurialalla tulot ovat 
hyvinäkin aikoina epäsäännöllisiä ja 
pieninä palasina maailmalla. 

– Pitkän aikavälin tavoite on pa-
rantaa kokonaisuutta freelancereiden 
sosiaaliturvasta lähtien, Hauru sanoo.

Toinen tärkeä kokonaisuus on 
apurahojen jakoperusteiden suurempi 
läpinäkyvyys.

– Apurahaprosessit ovat hyvin 
hähmäisiä.

Kulttuurialalla on totuttu kamp-
pailemaan näkyvyydestä ja yksittäisis-
tä keikoista. 

– Tämä aika on näyttänyt, että 
tarvitsemme alan sisäistä solidaari-
suutta. 

Aki Hauru liittyi Muusikkojen 
liittoon jo opiskeluaikoinaan. Keväällä 
Hauru sai ensimmäisenä liiton Nyrk-
ki-palkinnon. Palkintoa perusteltiin 
Haurun väsymättömällä ja omintakei-
sella työllä muusikkojen talousahdin-
gon esilläpitämisessä.

– Ideani oli muita kannustava ja 
toimintaan osallistava, Hauru toteaa 
mielenilmauksistaan.

Nyrkki-patsaan on tehnyt kuva-
taiteilija Jani Leinonen. Mallina on 
käytetty Aki Haurun nyrkkiä.

– Se on minulle suuri kunnia.
Koronapandemia on näkynyt 

myös Haurun tuloissa. Keikkakalen-
teri on alkanut vasta viime aikoina 
täyttymään pitkä hiljaiselon jälkeen.

– Vuosiin 2018–2019 verrattuna 
keikkojen määrä on tippunut lähes 90 
prosenttia.

Koronapandemian alku sattui 
Django Collective Helsingin kannalta 
huonoimpaan mahdolliseen hetkeen 
vuonna 2020. Haurun keikkakalenteri 
näytti siltä, että siirtyminen täysipäi-
väiseksi muusikoksi onnistuisi.

– Ensilevyn julkistuskeikka oli 12. 
maaliskuuta. Samana päivän aamuna 
uutisoitiin lockdownin alkamisesta. ¶



TEKSTI JA KUVAT: JOHANNA HELLSTEN

Talon kylpytilojen remontti on 
myös Mika Lyytisen käsialaa.

Luotto- 
henkilöt

Moni kertarakennuttaja ei saisi tekijöitä 
ilman itsensätyöllistäjiä.

14
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→

Tärkeä osa työtä on itsensä johtami-
nen. Hyvät muistiinpanot ja esimerkiksi 
tuntikirjanpito täytyy tehdä itse.

Mika Lyytinen on uusinut talon kuis-
tin ja katon.

H ELSINGIN Pirkko-
la on kuin pieni 
paratiisi keskellä 
kaupunkia. Veh-
reät runsaat pihat 
ja kauniit vanhat 

puutalot suorissa riveissään ovat tuu-
lahdus menneiltä vuosikymmeniltä. 
Yhdessä satumaisessa puutarhassa 
keskustelevat omistaja Marjukka ja 
rakennusmies Mika Lyytinen; taloon 
pitäisi saada kokonaan uusi ikkuna- 
aukko.

Lyytinen on tehnyt taloon vuo-
sien varrella kaikenlaista. Uuden kuis-
tin, kylpyhuoneremontin ja  kattokor-
jauksen. Kaiken tämän hän on tehnyt 
suoraan Marjukan palkkalistoilla, 
työntekijänä. Samanlaisia itsensätyöl-
listäjiä on Rakennusliiton jäseninä 
monia.

Lyytisen päätyminen nykyisiin 
hommiinsa oli sattuman ja kiinnos-
tuksen summa.

– Työskentelin vuosia sitten ns. 
valkokaulushommissa, välillä isojen-
kin projektien vetäjänä. Sitten taas ties 
kuinka monensien yt-neuvottelujen 
jälkeen lähdin pois. Olin ensin pari 
vuotta tapahtumamarkkinointitoi-
mistossa. Olen kuitenkin aina tykän-
nyt tehdä remontteja ja yksi ystävä 
pyysi tekemään yhden homman itsel-

leen. Siitä yhdestä pienestä hommasta 
alkoi sitten tulla niitä hommia joka 
suunnasta, Lyytinen kertoo.

Lyytinen ei ole koskaan markki-
noinut työtään. Sana kulkee suusta 
suuhun, joku suosittelee eteenpäin.

– En ole oikein edes uskaltanut 
mainostaa, kun ei yksi ihminen voi 
tehdä enempää, hän kertoo.

Lyytinen on samalla kouluttanut 
itseään tuoteyritysten tarjoamilla 
kursseilla. Sitä kautta on tarttunut 
mukaan muun muassa vedeneristys-
sertifikaatti. Hänellä on lisäksi omassa 
verkostossaan tuttu putkimies ja säh-
kömies, joten porukalla saadaan moni-
mutkaisemmatkin hommat tehtyä.

– Olen aina tykännyt tehdä töitä 
käsilläni ja nähdä työni tuloksen. Pää-
sen myös toteuttamaan ratkaisukes-
keistä työtapaa.

Omana pomona
Korona-aika on pitänyt Lyytisen kii-
reisenä.

– Ihmiset ovat enemmän kotona 
ja haluavat parantaa kotiaan. Olen ra-
kentanut heille esimerkiksi työpisteitä 
ja terasseja. Monella on nyt mahdolli-
suus teettää töitä, kun rahaa säästyy, 
kun sitä ei mene matkailuun, Lyyti-
nen sanoo.
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Ammattiryhmä, jossa itsensätyöl-
listäminen on hyvin tavallista, ovat 
muurarit. Parivaljakko Veli-Mat-
ti Vimpeli ja Ville Niinimäki työs-
kentelevät parhaillaan Pirkkalassa 
pientalotyömaalla runkotöissä.

– Minulla on iso kaveripiiri, sil-
lä olen pelannut pitkään koripalloa. 
Töitä on aina tullut tuttujen kautta, 
Vimpeli kertoo.

Vimpeli muistuttaakin, että 
nämä työt saadaan, kun sana kii-
rii ja laaja verkosto on tärkeä. Vim-
pelin mukaan rakennusyritykset 
eivät ole pitkään aikaan juuri ot-
taneet muurareita omille palkka-
listoilleen, sillä harvalla firmalla on 
tarjota muurarille töitä koko ajan. 
Siksi kotitalouksille tehtävät työt 
ovat tärkeitä leivän hankinnassa.

Miehet tekevät vähän kaikkea; muurausta, rap-
pausta ja välillä myös laatoitusta.

– Se on hyvä, että ei joudu koko ajan tekemään 
vain yhtä ja samaa hommaa. Seuraavaksi menemme 
muuraamaan kunnon leivinuunia yli 100-vuotta van-
haan hirsitaloon. Perinteisiä tulisijoja halutaan enää 
hyvin harvoin, joten tämä on kiinnostava projekti, 
Vimpeli kertoo.

– Niin sanotusti pitkästä tavarasta ei enää juu-
ri muurata takkoja. Nykyään ihmiset ostavat lähinnä 
sellaisia peltipönttö-kamiinoja, Niinimäki kertoo.

Niinimäki työskenteli aluksi muurausliikkeessä, 
jossa hän oppi ammattinsa. Nykyinen itsensätyöllis-
tämishomma työllistää hyvin.

Mika Lyytinen mallailee talon ulkopuo-
lella uuden ikkunan paikkaa ja mittoja.

Veli-Mat-
ti Vimpeli 
(vas.) muis-
tuttaa, että 
hyvä ver-
kosto on it-
sensätyöl-
listäjälle 
elintärkeä.

– Töitä on riittänyt niin, että toimeen tulee.
Vimpeli on Tampereen osasto 608:n hallituksen 

varapuheenjohtaja. Muurarien osaston keski-ikä 
on noussut ja nuorempia on vaikeaa saada mukaan 
osaston toimintaan. Muuraustyöt ovat miesten mu-
kaan alkaneet valua ulkomaalaisen työvoiman kä-
siin.

– En tiedä, kiinnostaako tämä työ enää nuo-
ria. Nuoria pitäisi saada enemmän oppisopimuk-
sille, mutta ei näillä yksityisasiakkailla ole varaa 
sellaiseen. Isot rakennusliikkeet taas käyttävät 
vuokratyövoimaa, eivätkä ole kiinnostuneita laitta-
maan nuoria vanhemman muurarimestarin oppiin, 
Vimpeli arvelee. ¶

Muurarit Pirkkalassa

Yksi itsensätyöllistäjän tär-
keimmistä taidoista on kyky johtaa 
itseään.

– Päivien pituus vaihtelee. Välillä 
teen yli 12-tuntisia päiviä. Se tietysti 
sisältää myös erilaista tavaranhakua ja 
muuta järjestelyä. Välillä työpäivä voi 
olla vain kuusituntinen. Viikonpäivien 
nimet ovat menettäneet merkityksen-
sä. Niillä ei enää ole samalla tavalla 
väliä kuin aikoinaan toimistotyössä. 
Joku projekti voi vaatia työskente-
lyä viikonloppuna, välillä taas pidän 
vapaata keskellä viikkoa. Joskus teen 
töitä 2 viikkoa putkeen.

Työssä on siis paljon joustavuut-
ta ja omaa ajankäyttöään pitää osata 
hallita. Toinen hyvä ominaisuus on 
ymmärrys projektinjohtamisesta.

– Minulla on välillä meneillään 
samaan aikaan 4–5 projektia. Teen 
tunnin siellä, pari tuntia täällä ja 
asioiden pitää edetä. Pitää myös tietää, 
mihin pystyy ja mihin ei. Kysyn työn 
teettämistä miettivältä, mitä pitää 
tehdä ja kerron sitten pystynkö siihen. 
Hyvä esimerkki on vaikka kaihdin-
asennukset; se on paljon järkevämpää 
tilata kaihdinyritykseltä, sillä heillä on 
siihen paras osaaminen. ¶
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TEKSTI: JUKKA NISSINEN KUVA: TIMO LUUKKONEN

Aliurakoinnin aliurakointia 
Inarissa

Ulkomaisen työvoiman vapauttaminen toi ongelmia Inarin 
koulutyömaalle. Avin tarkastajat löysivät muitakin puutteita.

Aliurakoinnin ketjuttaminen 
toi ongelmia Ivalon koulu-
työmaalle.

→ Valvonta
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RAKENTAJA-LEHTI uutisoi talvella 
Lapin ELY-keskuksen päätök-
sestä sallia EU:n ulkopuolisen 

työvoiman käyttö Pohjois-Suomes-
sa. Avin tarkastajat ovat selvittäneet 
useaan otteeseen Rakentajan jutussa 
esimerkkinä käytetyn Inarin koulun 
rakennustyömaan ongelmia.

Koulutyömaalla oli alihankinta-
ketjuissa Rakennusliitolle muistakin 
ikävistä yhteyksistä tuttuja yrityksiä. 
Talonrakennuspuolen sopimusala-
vastaava Toni Malmström törmää 
aliurakoiden ketjutuksen yhteydessä 
jatkuvasti

– Harvinaista tässä on se, että on-
gelmatyömaa on Lapissa. Yleensä ne 
ovat Uudellamaalla. Viime talvena La-
pissa joka neljäs rakentaja oli samaan 
aikaan työttömänä.

Vaikka Lappi oli vapautettu ul-
komaisen työvoiman käytön tarve-
harkinnasta, siitä huolimatta Ivalon 
rakennustyömaalle oli tuotu alipalkat-
tuja ja työluvattomia työntekijöitä.

– Joidenkin firmojen kohdalla 
TE-toimistolle tehtävät työnteki-
jäilmoitukset oli jätetty tekemättä. 
Silloin paikallisella työvoimaviran-
omaisella ei voi olla tietoa työvoima-
tarpeesta.

Lisää tarkastajia kentälle
Lehdon työmaalla tarkastettujen aliu-
rakoitsijoiden joukossa oli muun muas-
sa Helsingissä ja Seinäjoella majapaik-
kaansa pitäviä yrityksiä. Malmström 
harmittelee, että avien tarkastustoi-
minta on aliresursoitu pahasti.

– Tarkastajien määrää olisi nostet-
tava merkittävästi, jotta tarkastuksia 
ehdittäisiin tekemään enemmän. 

Tarkastajien keinovalikoimaan pi-
täisi myös saada järeämpiä työvälinei-
tä. Malmströmin mukaan kehotukset 
ja toimenpideohjeet eivät hetkauta.

– Jos rakennusfirman isännälle 
ei tule tuntuvaa uhkasakkoa asioiden 
korjaamisen vauhdittamiseksi, mitään 
ei tapahdu.

Ulkomaisen työvoiman alueelli-
nen tarveharkinta ei toimi tällä het-
kellä kaikkialla.

– Lain mukaan työluvista päätet-
täessä pitäisi kuulla työmarkkinaosa-
puolia. Esimerkiksi Lahteen tällainen 
toimikunta perustettiin uudestaan 
monen vuoden tauon jälkeen. Mi-
nulla ei ole tietoa millainen edustus 
ammattiliitoilla siellä on, mutta Päi-
jät-Hämeessä ulkomaisen työvoiman 
saatavuus on vapautettu.

Malmstömin oma mielipide on, 
että alipalkkaus pitäisi tehdä laitto-
maksi. Tällä hetkellä avien tarkastajat 
eivät edes pysty puuttumaan alipalk-
kaukseen. Esimerkiksi Inarin koulu-
työmaalla työntekijöiden palkkauspe-
rusteet olivat useammalta yritykseltä 
kirjaamatta työsopimuksiin. 

– Tällä hetkellä puuhataan hurjia 
uudistuksia, kuten nopeutettua ja 
automatisoitua työlupien käsittelyä. 
Esimerkiksi Uudellamaalla on vielä 
tällä hetkellä palkkaluokka- ja ammat-
titaitovaatimukset, mitä ulkomaalai-
selle työntekijälle pitäisi olla. Nämä 
pitäisi kuulemma jättää pois, koska ne 
estävät hakemusten käsittelyn auto-
matisoinnin. Sen verran olen nuorena 
kuusnelosella koodannut Basicia, että 
väittäisin senkin automatisoinnin on-
nistuvan, Malmström napauttaa.

Viranomaisten  
yhteistyö parantunut
Heinäkuun lopulla Ivalon koulukes-
kuksen rakennustyömaata koskevat 
tarkastuskertomukset olivat valmii-
ta. Laiminlyönnit kahden yrityksen 
osalta ovat olleet sitä luokkaa, että 
tilaajavastuutarkastaja Sami Niskala 
esittää yrityksille laiminlyöntimak-
sua. Yrityksillä on vielä mahdollisuus 
täydentää omia selontekojaan toimin-
nastaan.

Laiminlyöntimaksun minimi-
maksu yritystä ja sopimusta kohti 
on 2 050 euroa. Kovimmillaan lai-
minlyöntimaksu voi nousta 66 500 

euroon. Laiminlyöntimaksut koh-
distuvat työn tilaajiin, jotka Lehdon 
koulutyömaalla ovat aliurakointia 
eteenpäin ketjuttaneet yritykset.

Sami Niskalalle moniongelmaiset 
rakennuskohteet ovat tuttuja entuu-
destaan. 

– Olen työurani aikana tilaaja-
vastuun ja harmaan talouden puolella 
olevana tarkastajana törmännyt mo-
nenlaisiin kohteisiin. Osasin yhteyden-
ottojen perusteella jo ennakoida, mitä 
siellä tulisi vastaan.

Aviin oli tullut useita yhteydenot-
toja työmaasta.

– Lapissa piirit ovat pienet, joten 
sana kiirii nopeasti erilaisia verkostoja 
pitkin. Etenkin silloin, kun asiat on 
hoidettu huonosti.

Niskala kannustaakin Raken-
nusliiton jäseniä ja kaikkia muitakin 
alalla toimijoita ottamaan yhteyttä 
matalalla kynnyksellä, kun vastaan 
tulee viitteitä harmaasta taloudesta tai 
työsuojelun laiminlyönneistä. 

– Isomman tietomäärän kanssa 
pärjää paremmin kuin liian vähäisen, 
Niskala muistuttaa.

Rakennusalan valvontaan on 
viime vuosina saatu toimivat työkalut, 
esimerkkinä viranomaisten laajenne-
tut tiedonsaantioikeudet ja verohallin-
non tulorekisteri.

– Viranomaisyhteistyö on paran-
tanut meidän mahdollisuuksiamme 
toimia. Aikaisemmin olimme askeleen 
perässä, nyt olemme lähes jo rinnalla, 
Niskala kuvaa.

Raudoittaja Aaro Hiukka huoles-
tui Ivalon meiningistä sen verran, että 
otti itse yhteyttä poliittisiin päättä-
jiin.

– Puhuin asiasta tutun kansan-
edustajan kanssa. Sanoin, että on se 
nyt kummallista hommaa yhteiskun-
nan rahoja tuhlataan tällä lailla. Tääl-
lä Lapissa jäivät paikalliset rakentajat 
työttömiksi. Kansanedustaja toimitti 
toimitti pääministeri Sanna Marinille 
asti. Liiton rivijäsenenä en pystynyt 
sen parempaan, Hiukka toteaa. ¶
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TEKSTI JA KUVAT: JOHANNA HELLSTEN

Hyvinvoiva työntekijä?
Hyvä terveys ei ole vain yksilön asia, vaan siihen tarvitaan  

koko yhteiskuntaa.

SAK sai uuden asiantuntijalääkä-
rin, Riitta Työläjärven, tämän 
vuoden alussa. Työläjärvi toimi 

ennen nykyistä pestiään STTK:n 
sosiaali- ja terveyspoliittisena asian-
tuntijana.

– Korona on vienyt todella pal-
jon aikaa ja vienyt huomiota muilta 
asioilta tänäkin vuonna. Toivon, että 
ihmiset ottaisivat rokotteen, eikä tu-
lisi uusia vaarallisia variantteja, jotka 
olisivat vastustuskykyisiä rokotteille. 

Työläjärven mukaan olisi yhä tär-
keämpää saada henkilöstön edustajat 
mukaan suunnittelemaan koronatur-
vallista työpaikkaa.

– Monissa yrityksissä näin on 
tehtykin, mutta yllättävän paljon on 
niitäkin, joissa henkilöstöltä ei ole 
kysytty. Toivottavasti myös kiinnostus 
säilyy työsuojeluvaltuutetun ja luotta-
mushenkilön tehtäviä kohtaan, vaikka 
työnantajapuolella onkin nyt hiukan 
turbulenssia.

Terveys on myös  
työllisyyspolitiikkaa
Ei ole kenellekään uutinen, että 
heikompi sosioekonominen asema 
tarkoittaa suurempia terveysongelmia 
ja lyhyempää elinajanodotetta.

– Kun puhutaan terveyden edis-
tämisestä, kääntyy katse herkästi 
yksilön terveyteen ja terveyden yhteis-
kunnallinen ulottuvuus jää unholaan, 
Työläjärvi sanoo.

– Tuppaa myös olemaan niin, 
että terveyserojen kaventaminen ja 
ihmisten terveyden parantaminen 
nähdään niin, että lisätään resursseja 
ja laajennetaan palveluita. Kyseessä on 
kuitenkin isompi yhteiskunnallinen 
kysymys; kaikkien saatavilla olevien 
palveluiden laatua olisi parannettava, 
niiden tuottamista tehostettava ja vai-
kuttavuutta lisättävä.

Työläjärven mukaan terveydessä 
on kyse myös työllisyyspolitiikasta.

– Ihmisen terveyteen vaikuttaa 
työn mielekkyys, asialliset työehdot, 
työn arvostus ja se, että tuntee voivan-
sa antaa oman panoksensa työyhtei-
sössä. Näissä on vielä paljon paranta-
misen varaa.

Delta-varianttiahan on tullut rokote-
tuillekin, mutta toki paljon lievempä-
nä. Olemme onneksi vähän eri tilan-
teessa kuin keväällä 2020, Työläjärvi 
muistuttaa.

SAK:laisten alojen työntekijöistä 
noin 90 prosenttia on tehnyt koko 
korona-ajan lähityötä.

– Kuten rakennusalalla, monia 
töitä ei voi tehdä etänä. Koronalla on 
ollut omat vaikutuksensa rakentajiin 
kuten taukotilojen muutokset, suojau-
tuminen tartunnalta työssä, keik-
katyön majoitus. Kaikkia varmasti 

kyllästyttää maskin käyttämi-
nen, mutta vielä pitäisi jaksaa. 

Rakennusalalla monella on 
sentään kokemusta hengi-

tyssuojainten käytöstä, 
joten kynnys voi olla 

matalampi maskin 
käytössä.
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→ Rakentajan terveys
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Työläjärvi miettii esimerkiksi 
maahanmuuttajien ja matkatyönte-
kijöiden mahdollisuuksia vaikuttaa 
oman elämänsä terveellisyyteen.

– Kyllä, kyse on myös yksilön 
omista elämäntavoista, mutta nii-
denkin parantaminen helpottuu, jos 
asuinolot ovat kunnossa. Omassa keit-
tiössä on helpompi laittaa terveellistä 
ruokaa, eikä tarvitse elää einespitsoil-
la. Myös se, millä tavalla asuinym-
päristössä arvostetaan terveellisiä 
elämäntapoja, vaikuttaa.

Lääkäri peräänkuuluttaa myös 
työnantajien vastuuta.

– Työnantajalla on työsuojelu-
vastuu, johon kuuluu tapaturma- ja 
muiden riskien minimointi työssä. 
Meillä on sekä työturvallisuus- että 
työterveyshuoltolait kohtuullisen hy-
viä. Yksi ongelma on se, että työter-
veyshuollon minimivaatimuksia tul-
kitaan suppeasti. Se saattaa käsittää 
vain ikäkausitarkastuksia tai joitakin 

pakollisia verikokeita. Lakisääteinen 
työterveyshuolto sisältää kuitenkin 
myös työkyvyn tuen ja seurannan, 
Työläjärvi sanoo.

Työläjärven mukaan vastuulli-
nen yritys katsookin yhtä kvartaalia 
pidemmälle. Hyvällä työkyvyllä ja 
terveydellä tehdään parempaa tulosta 
ja laadukkaampaa jälkeä.

EU:lta tulossa 
uusia terveisiä
Keskusjärjestön asiantuntijalääkärin 
työssä tehdään paljon myös vaikutta-
mistyötä. Mitä Työläjärven mielessä 
nyt pyörii koronan lisäksi?

– Tällä hetkellä Euroopassa kes-
kustellaan syöpävaarallisten aineiden 
sääntelyn lisäksi aineista, joilla voi olla 
vaikutuksia lisääntymisterveyteen. Eli 
pitäisikö tietyiltä aineilta suojautumi-
sen säädöksiä kiristää. Parlamentti on 
jo käsitellyt aihetta ja komissiolta on 

tullut ehdotuksia. Euroopan työnte-
kijöiden kattojärjestö ETUC on jo pit-
kään tehnyt lobbaustyötä kiristysten 
puolesta, Työläjärvi kertoo.

Myös työntekijöiden mielenter-
veys ja stressi ovat nousseet EU:n 
agendalle.

– Suomeen on jo perustettu työ-
ryhmä, joka kartoittaa tämänhetkistä 
tilannetta Suomen lainsäädännön 
osalta. Työturvallisuus- ja työterveys-
huoltolaeissa on jo aiheesta kirjauksia, 
mutta nyt pohditaan, tarvitaanko 
yksityiskohtaisempaa ohjausta.

Mielenterveysongelmat ovat jo 
nousseet tuki- ja liikuntaelinsairauk-
sien rinnalle sairausloma- ja työkyvyt-
tömyyseläketilastoissa.

– Ne myös vaikuttavat toinen 
toisiinsa. Uniongelmainen ja apea 
ihminen on alttiimpi tapaturmille 
ja kivut voivat johtaa alkoholi- tai 
kipulääkeriippuvuuteen ja mielialan 
laskuun. ¶

Monella rakentajalla ei ole 
työterveyshuoltoa, vaik-
ka laki sitä vaatii ja he 
ovat yksinomaan julkisen 
tervey denhuollon varassa. 
Tällöin tärkeä työkyvyn tu-
keminen jää toteutumatta.



22

TEEMA: PINTA JA MAALAUS

”Oikeudenmukaisuus  
on minulle tärkeä arvo”

Maalari Salla Lehtonen innostui ay-toiminnasta, kun hän kesätöissä 
teininä havaitsi, miten siivoojia kohdellaan.

Salla Lehtonen 
näkee ay-toimin-
nan itselleen par-
haaksi vaikutta-
misen muodoksi.
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TEKSTI JA KUVAT: ESA TUOMINEN

– MINULLA ON AINA OLLUT vahva oi-
keudentunto. Haluan, että ihmisiä 
kohdellaan oikeudenmukaisesti ja 

tasapuolisesti. Se on se syy minkä takia olen näi-
hin ay-hommiin ruvennut.

Näin sanoo SL Rappaus Oy:n pääluottamus-
mies, maalari Salla Lehtonen, 38.

Tällaisilla ajatuksilla moni menee politiik-
kaan. Sinä et ole mennyt?

– Olen ajatellut, että siellä on minua päteväm-
piäkin. Minä tykkään ajaa työntekijöiden kun-

nollisen kohtelun asiaa ammattiyhdistysliikkeen 
kautta. Sen tunnen itselleni sopivimmaksi toimin-
ta-areenaksi.

Kesätöiden kautta maalariksi
On taas yksi kuumista kesäpäivistä, kun  
Rakentaja tapaa Salla Lehtosen Pirkkalassa pian  
valmistuvaa pienkerrostaloa maalaamasta. Tälle 
päivälle on ennustettu ”vain” 24 astetta, mutta 
muutama päivä aikaisemmin elohopea kipusi jopa 
32 asteeseen.

– Silloin täällä meillä oli 38 astetta. Siis alhaal-
la. Mutta kun minä maalasin muutaman metrin 
korkeudessa katon rajassa, niin siellä saattoi olla 
enemmänkin.

– Voin sanoa, että oli pikkuisen hikistä hom-
maa. Vettä kului.

Alun perin Lehtosen piti tulla rakennuksille 
lukion jälkeen vain kesätöihin.

– Ne kesätyöt ovat nyt jatkuneet parikym-
mentä vuotta.

Maalaaminen rupesi maistumaan Lehtoselle 
niin hyvin, että haaveet yliopisto-opinnoista jäivät. 
Ei hän silti ole maalaamista ammattikoulussakaan 
opiskellut.

– Ihan vaan käytännössä olen oppinut. Koke-
neemmat työkaverit ovat olleet hyviä opettajia.

Alun perin Lehtonen työskenteli Remont-
tikaksion leivissä, mutta puolisen vuotta sitten 
SL Rappaus osti Remonttikaksion. Yrityskaupan 
jälkeen firmassa on 165 työntekijää.

Pirkkalaan, Tampereen kupeeseen, nou-
see useampi pienkerrostalo, jotka rakennuttaa 
Avain-asunnot. Niihin tulee sekä vuokra- että 
asumisoikeusasuntoja. Pääurakoitsijana toimii 
Marvea Oy. 

– Teen maalaustöitä urakalla ja se on minulle 
ihan okei. SL Rappauksessa on pyritty teettämään 
työt palkkiopalkkauksella, mikä on huomattavasti 
epäselvempi systeemi kuin perinteinen urakka.

– Palkkiopalkkauksessa epäselvää on esi-
merkiksi ulosmaksun ajankohta. Sekään ei ole 
aina täysin selvää, mitä kaikkea hintaan lopulta 
kuuluu. Näin siksi, että TES:ssä ei ole määritelty 
palkkiopalkkauksen yksityiskohtia. 

Lehtosen mielestä perinteinen urakkahinnoit-
telu on selkeä järjestelmä.

– Mutta työnantaja  näyttää haluavan pitää 
kiinni tästä palkkiopalkkausjärjestelmästä. Mo-
lemmissa voi päästä kunnollisille ansioille, mutta 
perinteisessä urakkatyössä työntekijä saa varmem-
min sen mitä hänen kuuluukin saada. →

Ruiskujen tulo maalaus-
työhön oli Salla Lehtosen 
mielestä uudistus, joka 
kevensi työtä fyysisesti.
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Palkkiopalkkausjärjestelmä on sekavampi 
systeemi kuin perinteinen urakkamuoto.

Vähemmän tekijöitä ja kiirettä
Nuoresta iästään huolimatta Lehtoselle on kerty-
nyt jo runsaasti kokemusta maalaustyöstä. Hän on 
huomannut vuosien saatossa asioiden muuttuneen:

– Entistä vähemmällä väellä täytyisi tehdä 
kaksi kertaa nopeammin. Toinen muutos on ulko-
maalaisten työntekijöiden lisääntyminen. Minulle 
on syntynyt sellainen käsitys, että uzbekistanilai-
sia tasoitemiehiä ei palkata vain työvoimapulan 
takia vaan myös siksi, että he tekevät töitä hal-
vemmalla eivätkä kauheasti kysele oikeuksiensa 
perään.

– Kolmas muutos on ollut ruiskujen tulo maa-
laustyöhön kymmenisen vuotta sitten. Ne keven-
tävät työtä ja säästävät olkapäitä. 

Jos ruiskut keventävätkin rasitusta, niin on 
asia, joka rasitusta lisää: nostimien puute.

– Taakkojen siirrot käyvät raskaaksi, kun 
työmaahissejä ei aina ole. Painaviakin taakkoja 
joudutaan siirtämään käsipelillä. 

– Tämä kohde, jossa parhaillaan teen töitä, on 
onneksi jo siinä vaiheessa, että sisähissi on asen-
nettu paikalleen. Mutta on paljon kohteita, joissa 
minkäänlainen nostolaite ei helpota taakkojen 
siirtelyä. Kun käsipelillä joutuu rapussa nostamaan 
taakkoja, se on jo työsuojelullinen ongelma. 

Siivoojien asema herätti
Vaikka Lehtonen ei olekaan saanut maalarinoppia 
koulusta, aikoo hän nyt, parikymmentä vuotta 
alalla olleena, hankkia itselleen täydennyskoulu-
tusta. 

– Syksyllä alan opiskella Hämeenlinnan am-
mattiopisto Tavastiassa maalarimestarin tutkin-
toa. Se kestää puolitoista vuotta ja suoritetaan 
työn ohessa. Osallistun kurssille omaehtoisesti eli 
esimerkiksi kaikki kulut menevät omaan piikkiini. 

Palataan vielä Salla Lehtosen intohimoon eli 
ay-toimintaan. Ajatus työntekijöiden etujen puo-
lustamisesta alkoi itää, kun hän oli teini-ikäisenä 
kesätöissä siivousfirmassa. 

– Siivoojien työssä riitti epäkohtia. Heistä vain 
ani harva oli ammattiliiton jäsen. Omien etujen 
puolustaminen ei tuntunut kiinnostavan. Silloin 
ajattelin, että miksei kukaan tee mitään vaan 
kaikki ovat hiljaa. 

Salla Lehtonen ei 
ole opiskellut maa-
lausta, mutta syk-
syllä hän aikoo 
aloittaa työn ohes-
sa maalarimestarin 
ammattitutkinnon 
opiskelun.
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Rakennuksilla Lehtonen törmäsi toisenlaiseen 
kulttuuriin: ammattiliittoon kuulutaan yleisesti ja 
omia etuja osataan puolustaa. 

– Olin jo Remonttikaksiossa pääluottamus-
miehenä ja nyt SL Rappauksessa jatkan samoissa 
tehtävissä. On ollut ilo havaita, että nuoret ovat 
yllättävän halukkaita liittymään ammattiliittoon. 
Harjoittelijat ja juuri koulusta tulleet ymmärtävät 
yleensä aika hyvin, että liitto ajaa heidän asiaansa. 

– Ja sekin ymmärretään, että ammattiliittoon 
kuuluminen ei ole vain jäsenmaksun maksamista 
vaan siitä on ihan konkreettista etua jäsenille.

Erityiskiitoksen Lehtonen antaa Rakennuslii-
ton Tampereen toimistolle, joka on pitänyt kiitet-
tävästi yhteyttä työpaikoille.

– Laita sinne juttuun vielä, että esimerkiksi 
Laura Ahola Tampereen toimistosta on kannus-
tanut ja ohjannut hienosti meitä työpaikkatason 
toimijoita, Lehtonen ohjeistaa toimittajaa.

Entä mitä maalari ja ay-aktiivi tekee silloin 
kun ei ole töissä?

– Käyn kuuntelemassa elävää musiikkia ja har-
rastan thainyrkkeilyä kuntomielessä. Lisäohjelmaa 
päiviin tuo 10-vuotias poika ja Siperianhusky. ¶

Kun nostimia ei 
ole, joutuu Salla 
Lehtonen kuljet-
tamaan taakko-
ja käsivoimin ker-
rosten välillä. 
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TEEMA: PINTA JA MAALAUS

Remontti sujuisi urakalla 
ripeämmin

Helsingissä palautetaan rappukäytävään 1930-luvun tunnelmaa.

HELSINGIN KURVISSA on kunnon 
kesähelle. Onneksi Veljekset 
Lehtinen Maalausliike Oy:n 

porrasremonttityömaalla tehdään töi-
tä siedettävissä olosuhteissa. Työsuoje-
luvaltuutettu Anne Kyytsönen on to-
tuttuun tapaan työporukan nokkana.

– Täällä on nyt 4 maalaria, op-
pisopimusopiskelija ja timpuri töissä, 
Kyytsönen laskee heinäkuun alun 
tilannetta.

Tänä kesänä Lehtisellä on töissä 
yli 50 työntekijää, joista alle 10 on ke-
sätyöntekijöitä.

– Tämän rappukäytävän kunnos-
tus alkoi 17. toukokuuta kello 12.30, 
Leena Salmijärvi muistaa tarkasti 
työmaan aloituksen.

Taloyhtiön 4 rappukäytävän 
remontissa kaikki seinäpinnat, ovien 
ulkomaalaukset ja ikkunanpokat kun-

Työsuojeluval-
tuutettu Anne 
Kyytsönen esit-
telee ennen ruo-
katunnille lähtöä 
ikkunanpokien 
kunnostustilaa ta-
loyhtiön ullakolla.
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TEKSTI JA KUVAT: JUKKA NISSINEN

– Meillä urakasta sopiminen on 
ollut puhtaasti paikallista sopimista 
rönttäsummasta.

Nykyisessä firman palkkalistoilla 
Kyytsönen on ollut lähes 9 vuotta.

– Tulin tänne Nurmisen maa-
lausliikkeestä, jossa tehtiin etupäässä 
uudiskohteita. Korjausrakentamisen 
työmaat ovat monipuolisempia ja kiin-
nostavampia. Työmaat ovat pienem-
piä ja hiljaisempia. Kuulosuojaimia ei 
tarvitse käyttää jatkuvasti, Kyytsönen 
perustelee.

Työsuojelun kannalta saneeraus-
kohteissa on helpompi toimia, kun 
työmaalla ei ole useiden eri firmojen 
työntekijöitä. Kaikille tuttu työmaa 
vähentää vaaran paikkoja. Työsuojelu-
valtuutettuna Kyytsönen on Lehti-
sellä toista kautta, mutta aikaisem-
missa työpaikoissa tsv-kokemusta on 
kertynyt 10 vuoden edestä. Työsuoje-
luvaltuutetun pestiin ei yleensä ole 
tungosta.

– Kukaan ei oikein halua työ-
suojeluvaltuutetuksi, kun sitä pide-
tään hankalana tehtävänä. Minua se 
ei haittaa yhtään, Kyytsönen toteaa.

Yrityksen luottamusmies Taina 
Karejoki on Kyytsöselle tärkeä työpari 
työntekijöiden asioiden hoitamisessa. 
Työntekijöiden palkkaryhmittely teet-
tää välillä töitä luottamushenkilöille. 
Toimitsijoilta on saanut tarvittaessa 
apua ongelmatilanteisiin ja tähän asti 
asiat ovat ratkenneet puhumalla.

– Tiedonsaanti aliurakoitsijois-
ta on hankalaa, kun työmailla käy 
esimerkiksi sähkäreitä ja putkareita. 
Luottamushenkilöiden pitäisi saada 
ne tietoonsa automaattisesti, Kyytsö-
nen muistuttaa.

Kyytsönen Rakennusliiton halli-
tuksessa ensimmäisellä edustajankau-
dellaan. Toissa sopimuskierroksella 
Kyytsönen oli maalausalan tes-työ-
ryhmässä. Helsingin maalariosaston 
jäsenyys on alkanut jo vuonna 1990.

– Olen ollut osaston hallitukses-
sa vuodesta 2003. Tällä hetkellä olen 
toista vuotta puheenjohtajana. Sitä 
ennen olin sihteerinä ja varapuheen-
johtajana useamman kauden.

Osaston tiedotus kulkee tätä ny-
kyä etupäässä Facebookin ja sähkö-
postilistojen kautta. ¶

nostetaan ja palautetaan alkuperäisiin 
1930-luvun väreihin. Työmaa on käyn-
nistynyt maaliskuussa.

Korona-ajan työllisyys on ollut fir-
massa hyvällä tolalla. Lehtisellä ei ollut 
lomautuksia viime talvena lainkaan.

Maalari Maija Penttinen on aloit-
tanut Lehtisellä haastatteluviikolla.

– Yrityksen vaihtoon ei ollut mi-
tään erityistä syytä. Halusin vaihte-
lua, Maalaamo MTW:ssä aikaisemmin 
työskennellyt Penttinen kuittaa.

Taloyhtiön tiloihin on soviteltu 
sosiaalitilat ja varastot.

– Työmaan sosiaalitilat ovat 
saunan pukuhuoneessa. Lukollisia 
pukukaappeja ei ole. Maalit ja muu 
sälä on sijoitettu pannuhuoneeseen. 
Nämä ovat väliaikaisten työmaiden 
ongelmia.

Remontin keskellä pyörivät myös 
asukkaat. Kyytsönen on aina tullut 
toimeen asukkaiden kanssa, vaikka 
taloyhtiön erimielisyydet vaikkapa 
värivalinnoista on kerrottu myös maa-
lareille.

Kyytsönen tekee mielellään urak-
kaa.

– Tein jo heti toisena maalarivuo-
tenani urakkaa. Minulla oli hyvä opet-
taja, Tarja Korhonen työparinani. 
Kun on asennetta, urakassa pärjää.

Urakkatyö on helpoin tapa nostaa 
omaa ansiotaan, jos urakoita pääsee 
vain tekemään. Kyytsönen haluaisi 
pitkän urakkatauon takia tehdä 2 vii-
meistä porraskäytävää urakalla, mutta 
asiasta ei ole päässyt neuvottelemaan 
työnjohdon kanssa.

– Olen vitospalkkaryhmässä ja 
saan maalarimestarilisät, mutta siitä 
huolimatta palkka jää pieneksi.

Kohti parempaa  
urakkahinnoittelua
Tes-työryhmässä Kyytsönen muistutti 
aina siitä, että korotukset pitäisi saada 
kaikille pinnoille ja kohteille, jolloin 
urakasta sopiminen helpottuisi. Sa-
maa asiaa Kyytsönen pääsee tulevai-
suudessa ajamaan myös alan urakka-
neuvotteluryhmässä.

Anne Kyytsönen 
ja Maija Penttinen 
tauolla helteisellä 
sisäpihalla.
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Kolmekerrosrappauksessa 
roiskuu

Kuopion Niemenkadun kerrostalon julkisivuremontti peittyy  
pressujen alle. Ulkopuolinen ei tiedä, mitä suojien alla tapahtuu.  

Asiaan vihkiytynyt tietää, että paljon.

Kuopion Niemenka-
dun taloyhtiö saa 
komean ja energia-
tehokkuutta lisää-
vän julkisivun, joka 
estää lämpövuotoja.
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NIEMENKADUN ensimmäisen rakennuksen pa-
ri seinää ovat jo saaneet uuden rappauspin-
nan pääsiäisen jälkeen. Nyt Pinnoitus-Pekka 

Oy:n miehet ovat purkamassa talon pressukuor-
rutetta 2 valmiin seinän osalta. Taloyhtiön toinen 
rakennus on vuorossa seuraavaksi.

Auringossa lämpötila huitelee 43 asteessa. Rap-
pari ja julkisivutyömaan nokkamies Heikki Kärk-
käinen (55v.) on pukeutunut t-paitaan, mutta kun 
aletaan rapata, tulee kerros suojavaatteita lisää.

– Jos yllä ei ole pitkähihaista, tavara polttaa 
ihon, sillä rapatessa roiskuu. Siksi tärkeitä ovat 
myös suojalasit ja hengityssuoja.

– Meillä on aina kaksi miestä yhdellä seinällä. 
Toinen ruiskuttaa letkusta tavaraa ilmanpaineella, 
ja toinen sokkaa. Minä olen yleensä sokkaamassa, 
Kärkkäinen kuvaa.

Niemenkadulla tehdään kolmekerrosrappaus-
ta, joka lisää taloyhtiön energiatehokkuutta. 

– Se oli ennen yleinen menetelmä, mutta har-
vinaistui, kun kuitulaastirappaus yleistyi. Nyt taas 
on merkkejä, että kolmikerrosrappaus olisi tulossa 
takaisin.

Heikki Kärkkäinen siirtyi ravintola-alalta ra-
kentajaksi vuonna 1997. 

– Ensin tein maalaushommia ja kävin pinta-
käsittelyalan koulun vuonna 2001. Rappauksen 
opin vähitellen konkareiden opastuksella, ensin 
tein vain tavaraa ja sitten siirryin seinälle. Tärkein 
opettaja oli kiuruveteläinen rapparimestari Jarmo 
Tikkanen.

Kynnet ja perstuntuma
Kolmekerrosrappauksessa seinälle tulee seitsemän 
sentin kerros villaa verkon alle, ja koko komeus saa 
päälleen kolme rappauskerrosta.

– Tässä työssä pitää olla hyvä villoittaja, joka 
tekee kymmeniä neliöitä valmista päivän aikana. 
Villakiinnikkeet ja verkko pitävät eristeen seinällä. 
Seuraavaksi tulee ”kynnet” tartuntapinnaksi, ja 
sen jälkeen täyttörappaus ja pintarappaus.

Pintarappauksessa on vielä sellainen erikoi-
suus, että raekoko vaihtelee kolmesta millistä 0,6 
milliin. Päällimmäiseksi tulee hienoin aines, jol-
loin seinäpinta kiiltelee sileänä.

– Rappaustyö on muuttunut aikaisemmasta 
hyvään suuntaan siinä mielessä, että nyt on tava-
ran tekemisessä apuna kone.

Pihamaalla seisoo vaikuttavan kokoinen siilo, 
johon mahtuu 12 000 kiloa kuiva-ainetta. Yläreu-
nassa sijaitsee kytkin, jolla säädetään veden tuloa.

– Kuivatiivisteeseen, eli kalkkiin ja sementtiin, 
sotketaan oikea määrä vettä, jotta rappaustavaras-
ta tulee halutunlaista.

Mistä tietää että se on juuri sellaista kuin 
pitää?

– Sen näkee, ja sen pitää tuntua oikeanlaiselta. 
Kokemuksen perstuntumalla tietää.

Viikset tuntevat
Kun tavara on säädetty koostumukseltaan oikeak-
si, se juoksutetaan nokan kautta kahaan, eli erään-
laiseen jättimäiseen astiaan.

– Nyt ei siis tarvita enää myllymiestä erikseen 
maan tasalle sekoittamaan laastia, vaan saamme 
tasalaatuista tavaraa letkua pitkin. Kahassa on 
apuna ”viikset”, jotka tunnistavat, kun materiaalin 
määrä kohoaa tiettyyn rajaan.

Kara pyörii ja työntää tavaran letkuun kompu-
rasta ilmanpaineella seinälle, joka on teon alla.

– Ennen ei ollut siiloja, vain betonimylly. Sii-
losta on se hyöty, että enää tavarasta ei tule vettä 
tai karhunpaskaa, vaan sitä mitä pitää. →

Rappari ja työmaavastaava Heikki Kärkkäinen 
siirtyi ravintola-alalta rakentajaksi vuonna 1997. 
– Ensin tein maalaushommia, ja rappauksen 
opin vähitellen konkareiden opastuksella.
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Säätkin vaikuttavat tekemiseen: lämpimällä 
säällä tarvitaan enemmän vettä. Samaten työvai-
heesta riippuen veden määrää pitää säätää oikein. 

Sokkaamisen jälkeen kuivan pinnan ja märän 
pinnan raja tasoitetaan tossulla. Lopullisesti pinta 
viimeistellään polyuretaanihiertimellä.

Joka välissä tarkistetaan linjarilla, että seinät 
ovat suorassa. Jos johonkin kohtaan on sattunut 
tulemaan muhkura, sen voi poistaa terävällä linja-
rilla. 

– Kyllä se täyttä käsityötä on. Kone auttaa ta-
varan siirtämisessä, mutta muuten tehdään käsin. 
Sokkaamisessa tarvitaan myös jalkoja, kun täytyy 
kyykkiä ja saada koko seinäpinta sileäksi.

”Kokemuksen perstuntumalla tietää.”

Ei heitä yhtään
Heikki Kärkkäinen kertoo, että seinäpinta saa pe-
riaatteessa heittää 0,7 milliä kolmella metrillä.

– Mutta tavoite on tietysti, ettei heitä yhtään. 
Haasteena on se, että kun sokataan villan päälle, 
pintaa ei saa millään täysin suoraksi.

Kuinka tärkeää on, että olet itse tyytyväinen 
työn jälkeen?

– Se on tosi tärkeää. Pitää olla ylpeä työnsä 
jäljestä, että voi jälkikäteen todeta, että tuo on mi-
nun rappaamani talo.

Työmaalla on kolme rapparia, joista Ari Pii-
rainen on Kärkkäisen työparina. Pekka Ritvanen 
taas putsaa paikkoja maan kamaralla. Hänen käsi-
alaansa on valmis karkearakeinen seinäpinta, joka 
jäljittelee täydellisesti talon alkuperäistä ulkoasua, 
tilaajan toivomuksesta.

Jotta julkisivu onnistuu, seinäpintoja pitää 
kastella joka ilta niin kauan kuin remontti on 
kesken.

– Se on tosi tärkeää, muuten pinta alkaa hal-
keilla, Kärkkäinen sanoo.

Heikki Kärkkäinen näyttää sok-
kaamistekniikkaa kuivuneella 
seinällä, jossa on tartuntapinta.

Viikset tunnistavat aineksen määrän rajapinnan.

Niemenkadun talon kulma, jossa vasemmalla puolella valmista pintaa.
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DUUNIMYLLY

YHDISTÄMME.
Duunimylly on jäsenetusi. Kyseessä on 
helppo digitaalinen alusta, jolla työnhakijat ja 
työpaikat kohtaavat.

Työpaikkaa järjestelmässä voivat hakea liiton 
jäsenet ja työpaikkailmoituksia jättää alan 
yritykset. Välitämme myös koulutussopimus- 
ja oppisopimuspaikkoja.

Tee Duunimyllyyn oma työnhakijaprofiili ja 
hae töitä! Voit lisäksi tehdä paikkavahdin, 
joka ilmoittaa sinulle sopivista avoimista 
työpaikoista. Käyttö tapahtuu tietokoneella 
eAsioinnin kautta ja älypuhelimella helposti 
mobiilijäsenkortin kautta.

ura.rakennusliitto.fi
Asiakaspalvelu ja tuki: p. 020 690 231  
 (ma–pe 9–15), osaaja@rakennusliitto.fi

Kemikaalit Suezilla
Nykyään työmaita pitää pyörittää entistä pienem-
mällä porukalla ja entistä kireämmillä aikatauluil-
la. 

– Tällä työmaalla on kyllä ollut hyvin poruk-
kaa. Aikataulut on kuitenkin vedetty hirveän tiu-
koiksi, niistä jää helposti jälkeen, jos tulee mitään 
ongelmaa koneiden kanssa, Kärkkäinen kuvaa.

Korona-aikana ei ole myöskään ollut itsestään 
selvää, että tilatut tavarat ovat ajoissa työmaalla. 

– Miten siinä sitten teet töitä, jos ei ole millä 
tehdä, tai jos kemikaalit ovat ”Suezilla poikittain”. 
Aina on kuitenkin lopulta saatu valmista, ja aika-
taulutkin kirittyä. Ja siitä pitää olla tyytyväinen, 
että töitä riittää.

Itse rappaustyössä huonona puolena on pitkän 
päälle työmaalla leijuva pöly. Toki 40-asteen hel-
teillä homma on myös raskasta suojavarusteissa. 
Nesteytys ja tauot auttavat.

Millainen tyyppi sitten pärjää rapparina?
– Näissä hommissa pitää olla hahmotus- ja pai-

neensietokykyä. Pitää pystyä miettimään seuraa-
vaa siirtoa etukäteen ja tulemaan toimeen kaik-
kien kanssa. Huumori on tärkeä juttu, tosikot ei 
työmaalla pärjää. Ja hyvää kuntoakin tämä vaatii.

Nuorille, alaa miettiville, Kärkkäinen vink-
kaa, että rapparina tienaa hyvin.

– Se on myös hienoa, kun saa tilaajalta suoraan 
kiitosta hyvin tehdystä työstä ja näkee omien kät-
tensä jäljen. ¶

Tasoitemies ja 
rappari Ari Pii-
rainen on sii-
voamassa 
pois pressuja, 
jotka suojaa-
vat ympäris-
töä telineiden 
päällä.
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Pois liuottimista
Maalit ovat kehittyneet terveellisempään suuntaan.

Kehitys kulkee kohti käyttäjälleen 
turvallisempia maaleja, kun vaa-
rallisia aineita korvataan turvalli-
semmilla vaihtoehdoilla.
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MAALARIMESTARI Pirjo ”Pike” Perkiökan-
gas on monelle rakennusliittolaiselle tuttu 
pitkän linjan maalari, joka on siirtänyt 

nuoremmalle polvelle muun muassa osaamistaan 
stukkomaalauksesta. 1980-luvulta saakka maalaus-
töitä tehnyt Perkiökangas on paras ihminen kerto-
maan kuinka maalit, maalausvälineet ja suojautu-
minen ovat kehittyneet vuosikymmenten aikana.

Liuotinaineiden vaarat  
ja sääntely
– Kun minä tulin alalle, meillä oli vielä käytössä 
lampaannahkarissat ja liuottimena yleisimmin 
joko mineraali- tai puutärpätti. Olin jo 1970-lu-
vun alussa hetken töissä maalausfirman verstaalla, 
jossa hoidin välineiden puhdistusta. Alkydiväreissä 
käytetyt työvälineet liotettiin ensin tärpättiastias-
sa, joka oli avotilassa. Myös maalipurkit käytettiin 
uudelleen liottamalla lipeäliuoksessa ja mänty-
suopapesun jälkeen. Suojaimina toimivat punaiset 
teollisuuskumihanskat.

Liuottimien VOC-päästöistä (haihtuvat or-
gaaniset yhdisteet) ei siihen aikaan puhuttu vielä 
mitään. Voimakkailla liuotinaineilla on vaikutuk-
sia sekä aivoterveyteen että erilaisten kosketusal-
lergioiden syntyyn.

– Minulle kehittyi allergia kakskomponent-
ti-epoksikovettajiin ja puutärpättiä kohtaan. 
Pelkkä purkin avaaminen aiheutti kasvoihin 
ihottumaa. Sovimme työnantajan kanssa, että mi-
nun ei tarvitse käyttää sitä. Lisäksi pitkäaikainen 
altistuminen liuottimille on aiheuttanut lievän 
liuotinaineaivosairauden, joka vaikuttaa työmuis-
tiin, Perkiökangas kertoo.

– Vuonna 2007 tuli voimaan EU:n 
REACH-direktiivi, jolla tarkoitetaan kemikaalien 
rekisteröintiä, arviointia, lupamenettelyjä ja rajoi-
tuksia. Siinä asetettiin ensimmäistä kertaa rajat 
muun muassa VOC-päästöille. Se vaikutti olennai-
sesti maalien kehitykseen. Vuonna 2006 Suomessa 
tehtiin myös päivitys työturvallisuuslakiin, jossa 
säädettiin lisäksi suojautumisesta, Perkiökangas 
muistelee.

Perkiökangas arvelee, että ilman EU:n kautta 
tullutta lainsäädäntöä ja työturvallisuuslakia maa-
litehtaat eivät olisi alkaneet kehittämään maale-
jaan terveellisempään suuntaan vapaaehtoisesti.

– Jotkut maalit katosivat käytöstä, sillä niissä 
ei pystytty alentamaan riittävästi VOC-päästöjä. 
Esimerkiksi maalareiden paljon käyttämä Empi-
re-maali oli hyvin kuivuva ja levittyvä maali, jota 
ei enää voi käyttää.

Maalarit ovat kautta aikojen vieneet tietoa esi-
merkiksi yliherkkyyksistä maaliedustajien kautta 
myös suoraan tehtaille.

Joissain tapauksissa voimakkaitakin liuotinai-
neita sisältäviä tuotteita saa vielä käyttää, mutta 
suojautuminen on hoidettava kunnolla esimerkiksi 
moottoroidulla raitisilma-hengityssuojaimella.

– Museoviraston entisöitävissä kohteissa voi-
daan edelleen käyttää oikeastaan mitä tahansa, 
sillä kun entisöidään jotain vanhaa, ei sitä pystytä 
tekemään samanlaista jälkeä kuin nykytuotteil-
la. Myös arkkitehdeillä on paljon valtaa, ja jos he 
haluavat jonkin tuotteen, sitä käytetään, Perkiö-
kangas sanoo.

Pienempiä tonkkia,  
ruiskumaalaus yleistyy
Maalauksessa on tapahtunut muitakin muutoksia 
kuin myrkkyjen väheneminen. →

Tänä vuonna eläk-
keelle jäänyt Pir-
jo Perkiökangas on 
ehtinyt tehdä pit-
kän uran maalari-
na ja alan tuotteet 
ovat tulleet tu-
tuiksi. 
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– Suurin maalien kehitykseen liittyvä 
trendi tällä hetkellä on vähentää liuot-
teiden käyttöä maalituotteissa, maa-
liyritys Teknos Oy:n tekninen päällikkö 
Petri Sirviö kertoo.

Sirviön mukaan useissa eri maali-
tuotteissa pyritään pääsemään vesio-
henteisuuteen, myös epoksien osalta.

– Se liittyy maalien sideainetekno-
logiaan eli käytetään sellaisia sideai-
neita, jotka mahdollistavat maalien 

gialla ei myöskään saatu tehtyä parem-
pia maalituotteita, Sirviö toteaa.

TYÖSTETTÄVYYS ON TÄRKEÄÄ

Maalien valmistajat testauttavat tuot-
teitaan isoilla maalausalan yrityksillä.

– Isot urakoitsijat osallistuvat tuo-
tekehitykseen. Meillä on pitkä yhteistyö 
heidän kanssaan. Sieltä tulee heti pa-
lautetta, jos tuote ei toimi, Sirviö sanoo.

Maalien työstettävyydeltä halutaan 
eri asioita eri käyttötarkoituksissa. 

– Toisissa halutaan, että niitä voi-
daan työstää pitkään, toisilta toivotaan 
nopeaa kuivumisaikaa. Siihen voidaan 
vaikuttaan erilaisilla maalin apuaineilla. 
Rakennusmaalauksessa maalin työs-
tettävyyden hakeminen on haastavaa, 
koska on monenlaisia maalaustyöväli-
neitä ja vaihtelevia käyttöolosuhteita.

UUSI OSTAJASUKUPOLVI TULEE

Ekologisuus ja tuotantoketjun läpinäky-
vyys ovat iskemässä läpi, kun 1990-lu-
vulla ja 2000-luvulla syntyneet tulevat 
”ostoikään”.

– He ajattelevat asioista ihan eri ta-
valla kuin edelliset sukupolvet. Eko-
logisuuden pitää näkyä tuotannossa, 
raaka-aineissa, kuljetuksissa ja maali-
pinnan kestävyydessä. Tuotantoketjun 
pitää olla myös eettinen ja läpinäkyvä. 
Nuoret haluavat tietää, mistä tuote tu-
lee, Sirviö muistuttaa. ¶

Vesiohenteista kaikille

– Maalit tulivat vielä 1970-luvulle asti vers-
taille jopa 50 tai 30 litran pytyissä ja esimerkiksi 
maalarinvalkoinen sävytettiin itse. Se tarkoitti 
sitä, ettei maalarinvalkoinen ollut samanlainen 
kaikilla, vaan se riippui sävyttäjästä. Sävytteet oli-
vat pääosin luonnonaineista tehtyjä, Perkiökangas 
kertoo.

Hiukan myöhemmin maalitehtaat alkoivat 
toimittaa valmiiksi sävytettyjä maaleja, mutta eri 
maalitehtailla ei ollut samanlaista määrittelyä eri 
sävyjen numeroille. Tällä oli merkitystä esimer-
kiksi korjausrakentamisessa; samalla sävynume-
rolla tilattu maali toisesta tehtaasta oli erisävyis-
tä kuin toisesta. Käyttöön tulivat synteettiset 
väriaineet.

– Vasta 1990-luvulla sävynumerot harmonisoi-
tiin eri maalitehtaiden kesken.
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Myös maalipurkkien koko on pienentynyt 
aikojen saatossa. 1970-luvun alussa Tikkurila alkoi 
toimittaa maaleja 20 litran pytyissä ja siitä tuli 
peruskoko. Työn raskauden kannalta 10 litralla on 
iso merkitys, kun edelleenkin monessa kohteessa 
maalarit raahaavat maalinsa itse myös kerroksiin.

Yksi iso muutos maalareiden työtavoissa on 
ruiskumaalauksen lisääntyminen.

– Sen käyttö on kasvanut ja kasvaa räjähdys-
mäisesti. Se on vaikuttanut maalikehityksessä 
muun muassa maalien peittävyyteen. Valitetta-
vasti myös erikoisosaamista on katoamassa, sillä 
samoista tekijöistä ei välttämättä ole sekä ruiskun 
kanssa heilumiseen että erikoistöihin. Koriste- ja 
entisöintimaalaus jää yhä harvempien taidoksi, 
sillä se vaatii pitkällistä omistautumista ja harjoit-
telua, eikä sitä juuri tilata, Perkiökangas arvelee. ¶

ohentamisen vedellä. Maaleista ei saa 
irrota VOC-päästöjä (haihtuvat orgaa-
niset yhdisteet), jotka vaikuttavat si-
säilmaan. Niitä syntyy eniten juuri liuot-
timista.

Nanoteknologia, josta kohkattiin ko-
vasti 6–7 vuotta sitten, ei sen sijaan ole 
lyönyt läpi.

– Nanoteknologiasta ei ole riittä-
västi tietoa. Ei tiedetä, mihin niin pienet 
partikkelit voivat päätyä. Nanoteknolo-

Maali-
valmistaja 
Teknoksen 
tuotekehi-
tyspuolel-
la pyritään 
tällä  
hetkellä 
vähentä-
mään liuot-
timia  
maaleissa. 
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Rakentajien  
uskollisimmat kumppanit
Kolme Rakennusliiton aktiivia esittelee kotinsa karvaisimman asukkaan. 
Koira on ihmislauman jäsen, rakas kumppani ja aivan oma persoonansa.

Patu vaikuttaa siltä, että 
se oppii mitä tahansa, kun-
han palkintona on ruokaa.
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KENNELLIITON mukaan vuonna 2020 koiria 
rekisteröitiin 8 prosenttia kuin vuotta aiem-
min. Pelkästään ensimmäisen koronavuoden 

aikana rekisteröitiin lähes 50 000 koiraa. Tilas-
tokeskuksen mukaan koira on Suomen suosituin 
lemmikkieläin: sellainen löytyi joka kolmannesta 
kotitaloudesta.

Turummurre Patu
Facebook-videossa mäyräkoira istuu komeasti 
venyttäen takajaloillaan. Se saa denta-stickin, kä-
velee jääkaapille ja nappaa ovesta 3 magneetti-peh-
molelua. Tämä rituaali toistuu joka ikinen aamu. 
10-vuotias Patu-koira kuuluu Rakennusliiton 
hallituksen jäsenelle, Marko ”Uku” Metsäpellolle 
Lujatalolta.

Haastattelijan saapuessa pihaan Patu juoksee 
iloisena tervehtimään ja vaatimaan kyhnytyksiä. 
Ystävällinen otus tarkistaa myös kassin, josko sieltä 
löytyisi jotain hyvää.

– Tytärhän se alkoi koiraa vaatia silloin kym-
menisen vuotta sitten. Ilmoitin heille, että sillä 
ehdolla, että minä saan päättää rodun. Halusin 
mäyräkoiran, Metsäpelto kertoo.

Useiden mäyräkoirien tapaan myös Patu on 
luonteeltaan itsepäinen.

– Jos se päättää, että nyt ei kävellä, ei auta muu 
kuin ottaa se kainaloon. Se on myös ahne ruoan 
perään ja herkkä loukkaantumaan, jos sitä joutuu 
kieltämään tekemästä jotain.

Patun painosta ollaan tarkkana; jos se saa yli-
määräisiä herkkuja, vähennetään ne päivän perus-
ruoasta. Sen lempiruokaa on kaurapuuro. 

– Patu kyttää vieressä, kun puuroa keitetään ja 
haluaa nuolla lautaset.

Ihmisten lisäksi myös kodin esineet ovat saa-
neet tuta mäyräkoiran läsnäolon.

– Se on järsinyt vaimon kengät, silmälasit, tyt-
tären penaalin ja koulukirjoja.

Millä tavalla koiran outo aamurituaali syntyi?
– Jääkaapin ovessa oli pingviinitonttu. Se ka-

tosi yhtenä kevättalvena ja me syytimme tietysti 
lapsia. Sitten se löytyi Patun tavaroiden joukosta. 
Yhtenä aamuna se hammaskarkin saatuaan meni 
hakemaan magneetin uudelleen. Nyt niitä mag-
neetteja on jo 5 erilaista ja Patu ottaa niistä aina 
osan mukaansa.

Patu on Metsäpellon mukaan osa perhettä 
ja siitä saa seuraa myös kävelyille. Lenkin pituus 
on pisimmillään 6–7 kilometriä, niin kutsutun 
Lotilammeren eli Lotilanjärven ympäri. Kuumalla 
kelillä vanha herra väsyy nopeammin.

Monilla mäyräkoirilla on voimakas metsäs-
tysvietti. Ne saattavat karatakin potentiaalisen 
saaliin perässä.

– Kyllä se oravia ja rusakoita jahtaa, mutta ei 
lähde pihasta. Pari kertaa se on karannut läheisel-
le terassille, josta henkilökunta on soittanut, että 
tulkaa hakemaan. Kerran se oli mennyt naapuriin 
keittiöön kyttäämään, kun rouva laittoi ruokaa.

Energinen Jippu
Vantaalaiselta pihalta 
kuuluu kunnon hauk-
ku, kun portista astuu 
sisään. Haukkuja ei ole 
kuitenkaan vaarallinen, 
vaan erittäin ystävällinen 
bostoninterrieri Jippu, 
joka saapuu tervehtimään 
toimittajaa. Jipun isäntä 
on pitkäaikainen Raken-
nusliiton hallituksen jäsen 
Jari Jääskeläinen YIT:ltä.

Jippu on täyttänyt jo 11 
vuotta.

– Se hankittiin per-
heen yhteisellä päätöksellä. 
Meillä oli ennen Jippua sa-
man rotuinen koira, mutta 
sen kauppa purettiin. Se ei 
edes 2-vuotiaana oppinut 
sisäsiistiksi ja meille selvisi 
muuta kautta, että myyjä 
oli pentutehtailija. → 

Moni koira pelkää 
pölynimuria, mutta 
Patu rakastaa, kun 
sitä imuroidaan.

Hellyydenkipeä 
Jippu osallistuu 
kaikkeen, mitä ko-
tona puuhataan.
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Jippu on hankittu hyvämaineiselta Barroco’s -ni-
miseltä kasvattajalta ja sen alkuperäinen nimi on 
Barroco’s Honeybee, Jääskeläinen kertoo.

Kun Jääskeläiset hankkivat Jipun, ei Suomessa 
ollut kuin 200–300 bostoninterrieriä. Sittemmin 
määrät ovat kasvaneet, eikä vähiten presidentti 
Niinistön Lennu-koiran takia.

Jippu on varttuneesta iästään huolimatta var-
sinainen pallosalama. Se leikkii, haukkuu, antaa 
kyytiä kissoille ja oraville, mutta on äärimmäisen 
ihmisrakas.

– Se seuraa perheenjäseniä joka paikkaan ja 
hyppää sohvalla syliin. Se myös pitää autoilusta, 
veneilystä ja metsässä kävelystä, Jääskeläinen ker-
too.

Jippu myös tykkää saunomisesta, hypäten ylä-
lauteelle saunan lämmitysvaiheessa.

Bostoninterriereillä voi olla erilaisia rodulle 
tyypillisiä sairauksia johtuen muun muassa lyhyes-
tä kuonosta. Jipulla ei ole ollut ongelmia.

– Todella vähän mitään. Kerran sitä pisti 3 
maa-ampiaista kaulaan ja se piti viedä eläinlääkä-
riin, koska se olisi voinut olla vaarallista hengityk-
sen kannalta. Ja kyllähän näillä tuo hengityksen 
ääni on kova. Kerran lenkillä vastaan tullut pik-
kutyttö kysyi, miksi tuo koira murisee koko ajan? 
Minä kerroin, että ei se murise, se vaan hengittää.

Jääskeläinen naureskelee, että he ovat Jipun 
laumanjäseniä.

– Jippu on joka jutussa mukana. Nyt kun 
syömme ulkona, se jopa istuu pojan paikalla pöy-
dässä, mutta ei se siinä sentään syö.

Metsien samooja Luffe
Italian vesikoirista eli lagotto romagnoloista näkee 
yleensä kuvia, joissa niillä on hurjan paksu turkki. 
Rakentaja-lehden sarjakuvapiirtäjä Jyri Vasamaan 
Luffelle on kuitenkin juuri ajeltu kesätukka. Eikä 
sitä tehdä pelkästään kesällä. Hurjaa vauhtia kas-
vava turkki pitää leikata jopa 4–5 kertaa vuoden 
aikana.

Luffe on saanut nimensä koulun ruotsinkir-
jasta.

– Siinä oli koira, jonka nimi oli Luffe. Minul-
le jäi tapa kutsua kaikkia koiria Luffeiksi ja kun 
hankimme tämän ensimmäisen koiran, siitä tuli 
tietenkin Luffe, Vasamaa kertoo.

Tarina on tyypillinen; tytär vaati koiraa.
– Metsässä, jossa tytär lenkkeili – kuvaavasti 

nimeltään Rivomäen reitti – oli itsensäpaljastaja 
ja tytär halusi koiran seurakseen. Lagotto vaatii 
todella paljon liikuntaa, joten se oli hyvä rotu otet-
tavaksi mukaan lenkeille. Tämä juoksee tunnin 
kerrallaan.

Koirasta tuli kuitenkin pikkuhiljaa isän koira.
– Vieraille tämä rotu on yleensä varautunut ja 

epäluuloinen. Yksi koirakouluttaja sanoi kuul-

Bostoninterrieri 
Jippu osaa leikkiä 
Rakennusliiton il-
mapallolla niin, et-
tei pallo puhkea.

Luffe ei jaksaisi 
yhtään olla pai-
kallaan, vaan 
pitäisi pääs-
tä juoksemaan 
metsään.



RAKENTAJAN 
RUKKANEN

RAKENNUSLIITTO.FI/ 
RAKENTAJAN-RUKKANEN

Mielenterveyden ongelmat ovat yleisin  
työkyvyttömyyseläkkeen syy.  

Määrä on kasvanut vauhdilla jo  
kymmenen vuoden ajan.  

Nuorista vain joka viides palaa  
pysyvästi työmarkkinoille.    

Rakentajan rukkanen on Rakennusliiton ja  
MIELI ry:n tekemä mielenterveysteemoihin  

pureutuva verkkotyökalu, joka tarjoaa  
rakennusalalla työskenteleville  

ajantasaista tietoa hyvinvoinnin ylläpitoon 
sekä mielenterveyden tukemiseen. 

tuaan, että näitä on alettu tuoda Suomeen, että 
miksi kukaan haluaisi tämän koirarodun, Vasamaa 
naurahtaa.

Luffe ei vaikuta tippaakaan varautuneelta. Se 
tulee heti iloisesti tervehtimään ja tunkee kylkeen 
kiinni huomatessaan, että toimittajalta saa rapsu-
tuksia.

– Se vaistoaa, ketkä pitävät koirista. Mutta 
meidän kotiimme ei ole vierailla mitään asiaa. 
Luffe ei myöskään pidä pystykorvaisista koirista, se 
kokee ne uhkaavina.

Vasamaa ja Luffe lenkkeilevät yleensä metsäs-
sä. Paimiossa on hyvät liikuntamahdollisuudet 
vilkkaalle koiralle.

– Se tykkää syödä mustikoita suoraan pen-
saasta. Luffe on melko valikoiva ruokansa suhteen. 
Se pitää juustoista, mutta ei mistä tahansa. Vain 
Valion juustoista. Ja niistä voimakkaimman ma-
kuisista.

Lagottot ovat ikivanha koirarotu, jonka juu-
rien uskotaan olevan kaukana ennen roomalaisia, 
etruskien ajassa. Se on melko terve rotu.

– Tällä ei ole ikinä ollut mitään sairauksia ja 
ikää on jo 9 vuotta, Vasamaa kertoo.

Lagottoja pidetään myös älykkäinä koirina ja 
hyvinä oppimaan. Ainakin Luffe oppi, miten hyvä 
vehje ilmastointilaite on.

– Kun pahimmat helteet hellittivät, otin 
ilmastointilaitteen pois päältä. Koira ei saanut nu-
kuttua, pyöriskeli vain ympäriinsä ja meni lopulta 
istumaan ilmastointilaitteen eteen tuijottamaan. 
Laitoin laitteen takaisin päälle ja Luffe tuli nätisti 
viereen nukkumaan. ¶

Luffe lempipuu-
hassaan, nuohoa-
massa pusikoita.
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→ Laki ja oikeus

TEKSTI: KATJA SYRJÄNEN

R
AKENNUSLIITON JÄSEN 
työskenteli putki
asentajana putkialan 
yrityksessä määrä

aikaisessa työsuhteessa noin 
4 kuukauden ajan. Määrä
aikaisen työsuhteen piti 
kestää marraskuun 2020 
loppupuolelle asti, mutta 
työnantaja purki työsopi
muksen ennenaikaisesti 
noin kuukautta aikaisem
min. Työnantaja maksoi 
kuitenkin palkan kotiin 
määräaikaisen työsopimuk
sen alkuperäisen keston lop
puun saakka. 

TEtoimisto katsoi, että työnte
kijä oli itse aiheuttanut työsuhteensa 
päättymisen ja määräsi työntekijälle 
karenssin, joka poistettiin Rakennus
liiton riitautettua työsuhteen päättä
misen. 

Rakennusliiton lakimies neuvotte
li jutusta työnantajan kanssa. Työn

Määräaikaisen työsopimuksen 
ennenaikainen päättäminen  
toi korvauksia  
työntekijälle

antaja ei nähnyt asiassa ongelmaa, 
sillä palkka koko työsuhteen ajalta 
oli kuitenkin maksettu. Työnantaja 
ei myöskään suostunut missään asian 
selvittelyn vaiheessa yksilöimään pur
kamisen perusteena olevia väitteitä 

työntekijän moitittavasta menettelys
tä tai työntekijän väitettyjä virheitä 
työsuhteen aikana.

Määräaikainen työsopimus sitoo 
työnantajaa ja työntekijää määrä
aikaisuuden loppuun asti, eikä sitä 



→ Laki ja oikeus

voida päättää kuin työsopimuslain 
mukaisilla päättämisperusteilla. 
Määräaikainen työsopimus ilman 
irtisanomisehtoa voidaan päättää vain 
koeaikaehdon perusteella tai työsopi
muslain mukaisilla purkamisperusteil
la. Määräaikainen työsopimus, jossa 
on irtisanomisehto (ns. sekamuotoi
nen sopimus) voidaan päättää edellä 
mainitun lisäksi myös työsopimuslain 
mukaisilla irtisanomisperusteilla. 
Työnantajan velvollisuutena on osoit
taa, että määräaikaisen työsopimuk
sen päättämiselle on ollut lainmukai
nen peruste. 

Määräaikaisen työsopimuksen 
perusteeton päättäminen oikeuttaa 
työsopimuslain mukaisiin korvauk
siin, eikä työnantaja vapaudu kor
vausvelvollisuudesta maksamalla 
työntekijälle palkan jälkikäteen mää

Olennaista  
tässä jutussa:
Määräaikaisen työsopimuksen 
perusteeton päättäminen 
riitautettiin kolmen kuukauden 
kuluessa työsuhteen päättymisestä, 
jolloin työntekijä vältti karenssin. 
Sovinnosta laadittiin kirjallinen 
sovintosopimus, jossa korvaukset 
yksilöitiin korvauksiksi työsuhteen 
perusteettomasta päättämisestä, 
jotta työttömyyskassa ei jaksottanut 
niitä työntekijälle maksettuna 
taloudellisena etuutena. Suurin 
osa korvauksesta jaoteltiin 
Työllisyysrahastolta saadun 
hyväksynnän jälkeen aineettoman 
vahingon korvaukseksi, jolloin 
ansiopäivärahojen yhteensovitusta 
ei tehty tältä osin, ja työtekijälle 
korvauksesta käteen jäävä osuus oli 
suurempi.

räaikaisuuden alkuperäisen keston 
loppuun asti. Korvauksen määrässä 
otetaan kuitenkin huomioon muun 
muassa määräaikaisen työsopimuksen 
jäljellä ollut kestoaika. 

Jutun sopiminen 
kirjallisella 
sovintosopimuksella 
ja korvauksen jaottelu 
kannattaa

Asiasta neuvoteltiin vielä liittotasolla 
ja juttu sovittiin siten, että työnantaja 
maksoi työntekijälle irtisanomisaikaa 
vastaavan korvauksen sekä korvauksen 
työsopimuksen perusteettomasta päät
tämisestä. Työnantajan aikaisemmin 
maksama noin kuukauden palkka otet
tiin huomioon korvauksen määrässä. 

Kirjallisessa sovintosopimukses
sa korvauksesta enin osa jaoteltiin 
korvaukseksi työntekijälle aiheutu
neesta aineettomasta vahingosta eli 
korvaukseksi työntekijän kokemasta 
loukkauksesta. Jaottelu tehtiin, koska 
aineettoman vahingon korvauksesta 
ei vähennetä työntekijälle maksettu
ja työttömyyspäivärahoja. Sen sijaan 
korvauksesta, joka kohdistuu työnte
kijälle aiheutuneeseen taloudelliseen 
menetykseen, vähennetään pääsään
nön mukaan 75 %:ia työntekijälle 
samalta ajalta maksetuista ansiopäi
värahoista.  Työllisyysrahasto hyväk
syi lausunnossaan Rakennusliiton 
esittämän korvausten jaottelun liiton 
esittämien perustelujen pohjalta. An
siopäivärahojen yhteensovitus tehtiin 
lopulta puolen kuukauden korvauksen 
osalta. ¶

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



HI16010000 2450,2450,--

Raudoitus taivutin /  
leikkuri 36 V, runko 
VB3616DA
•  ensimmäinen johdoton,  

akkukäyttöinen katkaisu- ja  
taivutuskone markkinoilla

•  kapasiteetti teräkseen  
Ø 16 mm 

•  taivutuskulma 180°

Ainutlaatuinen!Ainutlaatuinen!

HI68020011

300,300,--
Akku- ja  
laturi paketti 36 V 
BSL36A18 + UC18YSL3 
•  2 x Multi Volt Li-ion akku  

36 V / 18 V, 2,5 Ah ja 5,0 Ah

Sekoituskone  
36 V, runko
UM36DA
•  vahva ja helppokäyttöinen  

akkusekoituskone
•  nopeus 0-1200 rpm
•  kara M14

HI68011090

300,300,--

Betonivibra 36 V, runko
UV3628DA 
•  tuottaa yli 1000 W tehon

HI68011070399,399,--

  36 V -runkokoneet toimitetaan konelaukussa!

Uutta!Uutta!

Akkuporakone 36 V
DS36DA
•  erittäin voimakas ja nopea  

akkuporakone 138 Nm väännöllä
•  sis. 2 x Multi Volt 36 V  

2,5 Ah -akkuja, latauslaite,  
sivukahva ja HSC-laukku

HI68010365 449,449,--

Poravasara  
SDS-plus 36 V
DH36DPA
•  sis. 2 x Multi Volt 36 V 2,5 Ah  

Li-ion akku, laturi, syvyysrajoitin, sivukahva,  
HSC-laukku

HI68010137 775,775,--

Tarjoukset voimassa 30.9.2021 saakka. Hinnat sis. ALV 24 %. Pidätämme oikeuden hintamuutoksiin.

Katso lähin                   -kauppiaasi: ikh.fi

Verkko- 
kauppamme  
on aina auki!Aidosti asiantuntevaa  

palvelua!
Meillä hinnat sis. alv 24%

Sähkötyökalun voima.  
Akkukoneen vapaus.  
Kaikille ammattiryhmille.

YEAR3POWER TOOL
WARRANTY

Multi Volt -akkujärjestelmä sopii  
36 V- ja 18 V-koneille. Yhteensopivuus  
yli 100 koneeseen!

Hikoki-laatutakuu  
ilman rekisteröintiä! 
Koskee myös akkuja ja latauslaitteita!



→ Vierailija

Risto Lappalainen
Työturvallisuuden 
asiantuntija,  
Väylävirasto

Tiellä tehtävän työn turvallisuus

TIELLÄ tehtävät työt on luokiteltu työturvallisuuslain-
säädännössä töiksi, joihin liittyy erityisiä vaaroja työn-
tekijöiden turvallisuudelle tai terveydelle. Tiellä työtä 

tekevät joutuvat alttiiksi liikenteen aiheuttamille vaaroille ja 
aiheuttavat samalla vaaraa yleiselle liikenteelle. Liikenteen 
aiheuttamien vaarojen lisäksi tiellä tehtävään työhön liittyy 
monenlaisia työturvallisuuteen liittyviä vaaratekijöitä. 

TYÖYMPÄRISTÖÖN sekä koneisiin ja laitteisiin liittyvien vaa-
rojen tunnistaminen sekä niistä aiheutuvien riskien hallinta 
ovat avaimia turvalliseen työskentelyyn tiellä. Riskejä voi-
daan hallita esimerkiksi lainsäädännössä sekä Väyläviraston 
koulutuksissa ja ohjeistuksissa esitetyin keinoin. 

YKSI PERUSTA turvalliselle tiellä työskentelylle on ajantasai-
nen, hyvä ohjeistus. Väylävirasto on koonnut kaikki tiellä 
tehtävään työhön liittyvän ohjeistukseen yhteen ohjesar-
jaan: Liikenne tietyömaalla. Ohjeet on tarkoitettu kaikille 
tienrakentamisen ja -kunnossapidon tahoille.

TIETURVA-KURSSIEN suorittaminen antaa valmiudet turval-
liseen työskentelyyn tiealueella. Tieturva 1 -kurssi on tarkoi-
tettu kaikille, jotka työskentelevät tiellä. Tieturva 2 -kurssi 
on tarkoitettu mm. työnjohtotehtävissä toimiville sekä työn-
aikaisista liikennejärjestelyistä vastaaville henkilöille. 

TIETURVA-KURSSIEN avulla Väylävirasto varmistaa osaltaan, 
että tiellä työskentelevillä henkilöillä on riittävä tietämys 
tiellä tehtävän työn liikenne- ja työturvallisuusvaaroista se-
kä menetelmistä niiden hallitsemiseksi. Kurssit eivät kuiten-
kaan korvaa työnantajan vastuulla olevaa perehdytystä sekä 
työhön opastamista henkilön omiin työtehtäviin.

LIIKENTEEN järjestelyt ovat merkittävä osa tiellä tehtävän 
työn turvallisuuden edellytyksiä. Järjestelyiden tärkein 
tehtävä on liikenteen varoittaminen ja ohjaaminen turval-
lisesti työmaan kohdalla. Tienpitäjän on kuitenkin aina 
otettava huomioon myös liikenteen sujuvuuteen liittyvät 
näkökohdat. Tiellä tehtävä työ ei saa tarpeettomasti haitata 

liikennettä esimerkiksi virheellisellä työn ajoittamisella tai 
niin, ettei ole otettu huomioon liikenteen vaatimaa liiken-
netilaa. 

LIIKENTEEN järjestelyihin vaikuttaa itse työkohteessa teh-
tävä työ: rakennusvaihe, työmenetelmä, työmaan vaatima 
materiaaliliikenne, varastointi, huolto, joiden huomioon 
ottaminen on yhtä välttämätöntä kuin yleisen liikenteen su-
juminen. Hyvin toteutetuilla liikennejärjestelyillä voidaan 
vaikuttaa niin työtekijöiden kuin tienkäyttäjien turvallisuu-
teen sekä liikenteen sujuvuuteen.

PÄÄLLYSTYSTYÖMAIDEN läheisyydessä täytyy olla tarkkaa-
vainen, varovainen ja noudattaa alennettuja nopeusrajoi-
tuksia. Nopeusrajoitukset hyödyttävät autoilijoita ja muita 
tielläliikkujia ja työntekijöitä; osin niiden ansiosta tietä ei 
tarvitse sulkea päällystystöiden ajaksi, vaan toinen kaista 
voidaan pitää auki. 

TIETYÖMAITA lähestyvän tulee pitää riittävä turvaväli edellä 
ajaviin. Ennakointi ja oikea tilannenopeus auttavat varautu-
maan erilaisiin tilanteisiin. Työmaa ohitetaan huolellisesti ja 
nopeusrajoituksia noudattaen. Vaikka päällystetyöt näyt-
täisivät valmiilta, kohteesta voi vielä puuttua esimerkiksi 
tiemerkintöjä, jolloin nopeusrajoitusten pitää edelleen olla 
alennettuja. Tiemerkintätyöt voivat valmistua vasta 2–3 
viikkoa päällystystöiden jälkeen. 

TIETYÖMAATA ohitettaessa oikea ajonopeus on tärkeää; 
saattoautot edesauttavat turvallista liikkumista. Saattoauto 
noutaa sulkuaidalta ajoneuvojonot mukaansa ja opastaa ne 
työmaan ohi. Saattoauton tunnistaa varoitusvilkuista, ”saat-
toauto”-tekstin sisältävästä kilvestä ja muuttuvasta valotau-
lusta, jolla annetaan ohjeita tienkäyttäjille. 

MUISTETAANHAN kaikki noudattaa nopeusrajoituksia, sekä 
muutoinkin huomioidaan tietyömaan liikennejärjestelyt. 
Me olemmekin ihan huomaamatta huolellisia, huomaavaisia 
kuljettajia! Turvallista matkantekoa. ¶

43



4444

TEKSTI: SINI SAARITSA KUVA: CHRISTIAN PULKKINEN

E
nsin oli piirtäminen. Päiväko-
ti-ikäistä Essi Virtasta innoitti 
etenkin lasten animaatiosar-
jasta tutun Maija Mehiläisen Hei-

näsirkka-hahmo, jolla oli valtavasti kä-
siä. Pienen taiteilijan luomuksissa näkyi 
muutenkin eläimiä ja ”paljon tekemistä”.

Sitten ojan pohjalta löytyi savea.
Paimiossa lapsuutensa viettänyt 

Virtanen oli nähnyt televisiossa mui-
naisten kulttuurien hedelmällisyyspat-
saan, pyöreämuotoisen naisfiguurin, ja 
muovaili savesta sellaisen.

– Kaverit ei oikein ymmärtäneet, 
että mikä tuo on, Virtanen sanoo.

– Muuten teinkin enimmäkseen jo-
tain kupposia.

Käsillä ”paljon tekeminen” on jatku-
nut aikuisenakin. Nyttemmin nelikymp-
pinen Turussa asuva Virtanen on am-
matiltaan alun perin autopeltiseppä ja 
lisäksi Suomen ensimmäinen autoko-
rimestariksi opiskellut nainen. Metal-
lin työstäminen autokorjaamossa altisti 
die sel-pakokaasulle, ja kuutisen vuotta 
sitten Virtanen joutui miettimään uusia 
uria. Hänestä tuli kirvesmies. Työpaikka 
löytyi Turun Taitoneliöstä, ja alkuvuo-
desta Virtanen tarttui myös työsuojelu-
valtuutetun tehtäviin.

Romu saa  
merkityksiä
Essi Virtanen tekee 
taidetta materiaaleista, 
joille ei ole enää muuta 
käyttöä.

Peltiseppäaikoina hän huomasi, mi-
ten paljon metallia päätyy romuksi. 

– Hamstrasin sitä romumetallia, ja 
aloin sitten tehdä siitä kaikkea.

Syntyi teoksia, kuten lintuhäkkihattu 
vanhasta hamsterinhäkistä. Valkoisella 
maalilla käsitellyn silinterihatun mallisen 
päähineen keskellä kaksi viehkeää sii-
vekästä istuvat orrellaan. Virtasen työt 
ovat usein kolmiulotteisia. 

– Mutta tietokoneella en ole juuri 
tehnyt, vaikka animaatio kiinnostaakin. 
Minun pitää saada muovailla ja muokata 
manuaalisesti.

Romunaamataulua varten hän 
haali kännykkä- ja muuta romua ys-
täviltään ja mistä vain sai. Ensin teos 
oli pelkkä piirros, ja Virtanen suunnit-
teli siitä melko pienikokoista. Lopputu-
los on isohko suorakaiteen muotoinen 
kudelma, jossa vanhan elektroniikan 
– kuten kännykän osien, piirilevyjen, 
komponenttien – keskellä kohoavat ih-
miskasvot.

– Ne on minun kasvoni. Oli vain kiva 
kokeilla kipsivaloksen tekemistä. Sitten 
se valos vain jotenkin alkoi yhdistyä ro-
mutauluun, Virtanen kertoo.

Taulu sai innoituksensa progressii-
visesta metallimusiikista, jota Virtasen 
miehen Simulacrum -yhtye soittaa. Teki-
jänsä sanoin se on täynnä merkityksel-
lisiä viestejä: sen kätköistä löytyy muun 
muassa bändi soittimineen, katkelma 
yhden kappaleen partituurista ja aurin-
kokunta.

Moni teoksista on syntynyt lahjaksi 
jollekin. Mies sai syntymäpäivänään ky-
borgi-naisfiguurin, Simulacrumin mu-
siikkivideolta tutun hahmon. Virtasen 
mukaan välillä syntyprosessi on niin 
traumaattinen, että haluaisi vain unoh-
taa koko asian. Vieraat materiaalit rea-
goivat odottamattomasti. Joku voi yht-
äkkiä vaikka haljeta tai sulaa.

– Meinasi mennä hermo sen kybor-
ginkin kanssa, hän naurahtaa.

– Kun yrittää kauheasti tehdä jon-

→ Kulttuuri
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SUVI AUVINEN:  
KALTAINEN VALMISTE  
(Kosmos) 2021

SUVI AUVINEN on toteutta-
nut aktivismiaan konsulttina, 
mustiin pukeutuneena anar-
kistina ja nukketeatterioh-
jaajana. Jakkupuvussa hän 

Aktivisti rakastaa Pitäisikö köyhän olla 
nöyrä?

Suvi Auvinen teki töitä, 
kun se oli mahdollista. Pas-
kaduunista on kokemusta – 
työstä, jossa on huonot työ-
ehdot ja palkka ja joka on 
epämielekästä. Näitä en tien-
nyt: muumin asuun ennemmin 
oksennetaan kuin päätä riisu-
taan yleisön nähden, ja lasten 
annetaan pahoinpidellä mas-
kottia, jonka sisällä olevaan 
ihmiseen sattuu.

Kirja kertoo poliisiväki-
vallasta – ja jokaisen väkival-
lasta. Jos et usko siihen, että 
väkivalta on ratkaisu, miksi 
osallistut tuntevien eläin-
ten kiduttamiseen ja väkival-

Nurmio hallitsee LP-kokonaisuudet
vimmista kappaleista on ollut 
Dumari ja Spuget -levyn ”räppi”, 
Dumari. Uutuudella saman 
homman hoitaa Rock´ń roll ei 
delaa koskaan. Tarina Andyn 
bändiin pyrkivästä muusikosta, 
joka on kuitenkin kiinnostunut 
soittamista enemmän muista 
rock ń ŕolliin liittyvistä jutusta. 
Biisi on malliesimerkki siitä, mi-
ten tärkeää tässä taiteenla-
jissa on tulkinta. Olisi vaikea 
kuvitella, että joku toinen ar-
tisti saisi tämän saman toimi-
maan. Toinen levyn ”räppi” on 
Kyllä mä maailmalle velkani 
maksan, jonka rytmiosasto on 
hauska. 

Kuten ensimmäisellä 
levyllä, on tälläkin mu-
kana myös perinteisem-

pää rock ń ŕollia. Koska van-
hemman väen on jotenkin 
vai keam pi muistaa kortsun 
käyttö verrattuna nuoriin, on 
paikallaan muistuttaa asiasta 
Kesäkumi 21 -kappaleen mer-
keissä. Perinteistä twistiä 
taas tarjoillaan Palli-Nasse pa-
kanassa. Rokkiosaston helmi 
on Romuluuranko, jonka kita-
rasoolossakaan ei tissaroida.

Nurmio täyttää marras-
kuussa jo 71 vuotta, mutta 
hänen äänensä on säilynyt 
nuoremman kuuloisena. Kun 
minulle tuli ensikuuleman jäl-
keen kuva uran läpileikkauk-
sesta ja päätöskappale on Tai-
teellinen testamentti, iskee 
pelko. Ei kai tämä ole hänen 
viimeinen levynsä? ¶

JYRI VASAMAA

TUOMARI NURMIO:  
MAAILMAN ONNELLISIN 
KANSA. Sony.

TUOMARI NURMION teemalevy 
maailman onnellisimmasta 
kansasta on musiikin puo-
lesta kuin jonkinmoinen läpi-
leikkaus koko hänen urastaan, 
vaikka kyse onkin uusista 
kappaleista. Uudella mate-
riaalilla kelpaisi vaikka täyttää 
koko keikkaohjelmisto. Kap-
palevalikoimassa on taiteel-

taiseen tappamiseen, jotta 
voisit syödä sen? Vilkkaat 
ja älykkäät olennot seisovat 
koko ikänsä kahleissa sai-
raalloisina. 

Niin maailma nyt kuiten-
kin toimii. 

On aina syytä kyseen-
alaistaa, katsoa tarkemmin il-
meiseltä vaikuttavaa.

Mikä on totta? Mikä on 
kaltaista, mikä aitoa? 

Mutta se ei riitä. On toi-
mittava.

Viha ei kanna hyvään 
muutokseen. Rakkaus kan-
taa.

Sitä aktivismi on. ¶

INARI JUNTUMAA

kun tietyn näköistä, ja teos ei alakaan 
näyttämään siltä, vaan elää omaa elä-
määnsä.

Virtasessa asuu levottomuus ja ”kai-
puu sellaiseen, että mennään pää ja 
käet edellä kaikkeen”. Kun ideoita tup-

sahtelee, on pakko heti tehdä ja toimia. 
– Ostan aihioita. Jos vaikka hankin 

kukkaruukun, kyllä sille on pakko jotain 
tehdä.

Virtasen mielestä kaikkeen tekemi-
seen liittyy sitä luomisen tuskaa, joka 

voi myös syödä onnistumisen kokemuk-
sia.

– Minulla on paljon keskeneräisiä 
töitä. Niihin voi palata sitten, kun unoh-
taa sen sydänveren vuodattamisen, ja 
näkeekin sen tavallaan uutena. ¶

lisempaa osastoa sekä sel-
viä hittejä, josta todisteena on 
Suomen albumilistan ykkös-
sija. Viimeksi näin on tapah-
tunut vuonna 1979, Kohdusta 
hautaan -levyn merkeissä.

Nurmion ensimmäisellä 
LP:llä oli jo itämaisvaikuttei-
nen Ankara. Tällä uutuudella 
itämaan-osaston hoitaa Na-
kukuvakohu, joka jää soimaan 
päähän kertakuulemalta, ja 
sellaisesta korvamadosta-
han ei pääse eroon kuin soit-
tamalla sitä monta kertaa pe-
räkkäin. Selvää hittiainesta. 
Juorulehtiä seuraamattomana 
minun piti oikein tarkistaa, 
kuka Sara Chafak edes on. 

Yksi Nurmion hauskem-
mista ja yhtä aikaa vakuutta-

kävelee johtajien kokoushuo-
neisiin ja esittelee vastuulli-
suusohjelman. Kadulla mus-
tissa hän väistelee poliisin 
pamppuja ja kyynelkaasua. 

Kaupoilta yli jäänyttä ruo-
kaa Auvinen kuitenkin dyyk-
kasi, koska ruokaan ei ollut 
rahaa. Oli myös vapautta-
vaa huomata, että niin pär-
jää. Dyykatuista ravuista jär-
jestetyt kestit ystäville olivat 
Auvisen omasta mielestä ta-
vallaan röyhkeä teko. He sekä 
osallistuivat että parodioivat 
kulutuskulttuuria, jonka piiriin 
varat eivät riittäneet. Haus-
kaa oli! 

→ Kulttuuri



4646

Timo Kuvaja
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Tänä hellekesänä on tullut herkuteltua 
raikkailla hölskytyskurkuilla jo moneen 
otteeseen. Helppotekoisella mummojen 
reseptillä valmistuvia kurkkuja 
kannattaa tehdä reippaampi setti 
kerralla, sillä ne säilyvät jääkaapissa 
useamman päivän – jos niitä ylipäätään 
jää jäljelle. Ainakin meillä kurkkupurkki 
tyhjenee silmänräpäyksessä.

MAUKKAIMMAT hölskytys-
kurkut syntyvät parhail-
laan sesongissa olevista 
avomaankurkuista. 
Valitse kirkkaanvihreitä, 
sutjakan mallisia ja kiin-
teitä avomaankurkkuja – 
ja kuori ne ohuelti, jos kuori 
on paksu. Hölskytyskurkut 
voi valmistaa myös tavallises-
ta kurkusta, jota ei tarvitse 
kuoria. Maukkaudessa ne jäävät kuitenkin jälkeen 
avomaankurkkuversiosta.

Tee juuri oman makusi mukaan
On pitkälti makuasia, syntyykö paras loppu-
tulos millinohuista viipaleista. Jos keittiöstäsi 
ei löydy mandoliinia, saat ohuenohuita siivuja 
juustohöylällä. Itse tykkään jättää kurkkusiivut 

TEKSTI JA KUVA: 
SANNA PÖYRY

Vuonna suti ja sivellin
TULLESSANI maalausalalle 1980-luvun puolivälin tie-
noilla kaksivuotisen ammattikoulun jälkeen, oli aika 
jossakin määrin erilainen. Maalareilla oli kokoval-
koiset lappuhaalarit, päässä lippis, vanhat tanssi- tai 
lenkkikengät, lyhythihainen tai kauluspaita ja sätkä 
huulessa. Naismaalareita oli vähänlaisesti, ulkomaa-
laisia ei yhtään. 

TÄNÄKIN päivänä kiertävät legendat maalareiden 
viehtymyksestä alkoholipitoisiin aineisiin pitivät 
usein paikkansa. Työturvallisuudesta ei ollut tietoa-
kaan. Maalauskelkan notkahtaessa yhtenä maa-
nantaiaamuna 8. kerroksen kohdalla metrin, pari 
alaspäin, tokaisi työkaveri vain, ettei nyt ollut aikaa 
lähteä kiinnityksiä tarkistamaan. Henkilösuojaimia 
ei juuri käytetty, hanskoista puhumattakaan. Eräs 
vanhempi mies oli erikoisuus ja joutui perustele-
maan näppylähanskojen käyttöään, syy oli hyvä; 
ammatista johtuva allergia.

VAIKKA tänäkin päivänä työ on pohjimmiltaan 
samaa kuin tuolloinkin, pintojen käsittelyä, on se 
kuitenkin erilaista. Työturvallisuudessa ja työtä 
helpottavassa tekniikassa on menty eteenpäin, työ-
mailla työskentelee sulassa sovussa eri kansallisuuk-
sia, nuorempaa polvea ei voisi vähempää kiinnostaa 
työtoverin poikkeava ulkonäkö tai seksuaalinen 
suuntautuminen. Keskustelevampi ja työntekijän 
näkökohdan huomioiva työnjohto on lisääntynyt, 
naama punaisena huutamista ei pidetä välttämättä 
parhaana tapana hoitaa työmaita. Henkilökohtai-
seen ongelmaankin on mahdollisuus saada työnan-
tajan kautta apua.

ENIMMÄKSEEN asiat ovat paremmin, vaikka joskus 
tuntuu, että ennen sosiaalinen elämä tauoilla oli 
vilkkaampaa. Ihmiset saattoivat jopa jutella keske-
nään, kämmeneensä tuijottamisen sijaan. ¶

Maailman parhaat 
kesäkurkut
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→ Rakentajan eväät

→ Sarjakuva

hivenen paksummiksi: näin ne pysyvät rapsakoina 
ja niihin jää mukavasti purupintaa.

Myös nesteen määrä tässä ohjeessa on viitteel-
linen: toiset pitävät liemevämmistä kurkuista kuin 
toiset. Kannattaa samalla muistaa, että kurkuis-
ta 96–98 prosenttia on jo itsessään vettä. Sopiva 
nesteen määrä riippuu myös käyttämiesi avomaan-
kurkkujen koosta. 

Itse hölskyttelen näiden lapsuuden nostal-
giakurkkujen joukkoon fenkolia, sillä sen anik-
seen taittava maku sopii kurkkuihin täydellisesti. 
Appelsiininkuoren asemesta voit myös kokeilla 
sitruunankuorta, kunhan lisäät sitä vain pikkiriik-
kisen, sillä sitruunan aromi dominoi helposti ko-
konaisuutta. Sitruunaiset kurkut sopivat etenkin 
valkolihaisten kalojen kanssa tarjottaviksi.

Monen mielestä hölskytyskurkut ovat par-
haimmillaan juuri marinoituina, ja optimaalisesta 
marinointiajasta riittää näkemyksiä joka lähtöön. 
Jos ajatus fenkolista, appelsiinista ja korianterista 
ei iske, jätä ne pois ja valmista klassikkoversio pel-
kästä kurkusta. ¶

4 avomaankurkkua
½ pieni fenkoli
1 dl tuoretta tilliä
tuoretta korianteria maun 
mukaan
1 (luomu)appelsiinin kuori  
+ hiukan appelsiinin mehua
2 rkl Rajamäen väkiviinaetikkaa
2 rkl valkoviinietikkaa
3/4 dl sokeria
runsas 1 tl merisuolaa

Huuhtaise ja kuori kurkut ja leik-
kaa ne ohuehkoiksi viipaleiksi. 
Pese fenkoli, poista kova kanta 
ja leikkaa fenkoli ohuiksi ren-
kaiksi. Säästä fenkolin tupsut. 

Hienonna tilli ja revi korian-
terista lehdet. Pese appelsiini 
huolella ja raasta sen kuori. Ota 
samalla talteen tilkka vastapu-
ristettua mehua.

Käytä puhdasta, kuivaa la-
sipurkkia. Mittaa purkkiin eti-
kat, sokeri, suola ja appelsiinin 
mehu. Hölskytä purkkia huolel-
la, jotta sokeri liukenee nestee-
seen. Lisää sitten kurkku, tilli, ko-
rianteri, fenkoli ja tupsut sekä 
appelsiininkuori, ja hölskyttele 
uudemman kerran niin että vii-
paleet maustuvat kunnolla. 

Jos nestettä tuntuu olevan 
liikaa, valuta liiat pois. Nosta kur-
kut jääkaappiin maustumaan vä-
hintään pariksi tunniksi tai yön 
yli. 

Nauti sellaisenaan helle-
päivän herkkuna tai grillipih-
vin lisäkkeenä. Hölskytyskurkut 
maistuvat taivaallisilta myös lei-
vän päällä ja salaateissa. 

Appelsiinilla aromatisoidut hölskytyskurkut
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PALKKOJA KOROTETAAN 1.9.2021 TAI LÄHINNÄ ALKAVAN  
PALKANMAKSUKAUDEN ALUSTA 1,3 PROSENTILLA.

→ Palkankorotukset

ASFALTTIALA
Taulukkopalkkoja, suorituspalkkoja, 
rahamääräisiä lisiä ja työntekijöiden 
edustajien erilliskorvausta korotetaan 
1,3 prosentilla.

Palkkaryhmä
1 ................................................... 11,11 €/h
2 .................................................14,98 €/h
3 ................................................. 15,88 €/h
4 .................................................16,75 €/h
5 ................................................. 17,63 €/h
ammattitutkintolisä ................ 0,34 €/h 
erikoisammattitutkintolisä ....0,76 €/h

Vuorotyölisät
iltavuorolisä ................................1,54 €/h
yövuorolisä ...............................5,00 €/h
siirretty työaika .........................1,54 €/h
matka-ajan korvaus .................11,84 €/h
Palkkaryhmä 1:ssä matka-ajan korvaus 
on 11,11 €/h.

Tuotantopalkkiotyö

Tuotantopalkkion tulee olla 1.9.2021 
lähinnä alkavan palkanmaksukauden 
alusta vähintään 5,23 €/h.

Nostokoriautojen ja kurottajan kul-
jettajille maksetaan työkohtaista lisää 
aina koneen teholliselta työajalta 
vähintään:

Palk-
karyh-
mä

yli 50 
tonnin 
työkoh-
teet

alle 50 
tonnin 
työkoh-
teet

tuotanto-
palkkio-
työn kok.
palkka

€/h €/h €/h

1 8,58 13,90 13,44
2 11,51 16,87 16,34

3 12,17 17,56 17,01

4 12,82 18,23 17,65

5 13,49 18,91 18,32

INFRA-ALA
Aikapalkat
I  ................................................. 11,91 €/h
II  ................................................12,85 €/h
III  ..............................................13,77 €/h
IV  ............................................. 14,81 €/h
V  ................................................15,92 €/h
VI  ............................................. 17,20 €/h
Keskeneräisten urakoiden ja tuotan-
topalkkiotöiden hintoja korotetaan 1,3 
prosenttia jäljellä oleville tunneille.

Lm- ja tsv-korvaukset 2 viikon tilijak-
solle
8–50 työntekijää.......................... 34,25 €
51–100 työntekijää...................... 42,82 €
yli 100 työntekijää ..................... 64,19 €
Työpaikkakohtainen luottamusmies
vähintään 25 työntekijää ............ 34,25 €

Ajoneuvonosturinkuljettajan työ-
kohtainen lisä
Ajoneuvonosturinkuljettajalle mak-
setaan työkohtaista lisää aina koneen 
teholliselta työajalta vähintään:

Nostokyky Työkohtainen 
lisä

30 tn tai alle 1,32 €/h
yli 30 tn,  
mutta alle 70 tn 1,68 €/h

yli 70 tn,  
mutta alle 140 tn 1,84 €/h

yli 140 tn,  
mutta alle 200 tn 2,07 €/h

200 tn ja yli 2,41 €/h

Nostokorkeus Työkohtainen 
lisä

20 m tai alle 1,32 €/h
yli 20 m,  
mutta alle 60 m 1,68 €/h

60 m tai yli 1,84 €/h

Työstä, joka joudutaan tekemään ter-
veydelle vaarallisten aineiden (esimer-
kiksi asbesti) vuoksi suojavarustukses-
sa, maksetaan erillistä lisää sille ajalle, 
kun työtä suojavarustuksessa tehdään. 
Lisän suuruus sovitaan paikallisesti. 
Mikäli paikallista sopimusta ei ole 
tehty, lisän suuruus on vähintään 1,00 
euro suojavarustuksessa tehty tunti.

Vuorolisät ja tunnelilisä
iltavuoro- ja iltatyölisä  ............ 1,30 €/h
yövuoro- ja yötyölisä ...............2,44 €/h
tunneli- ja 
kalliosuojatöiden lisä ................. 1,21 €/h

Työehtosopimus hoidon alueura-
koinnin työaikamääräyksistä 1.9.2021 
alkaen: lauantaina tehdystä työstä, 
joka ei ole vuoro-, yli- eikä hätätyö-
tä, maksetaan lauantailisää 3,63 €/h 
lukuun ottamatta pääsiäislauantaita, 
jos työntekijällä on oikeus pääsiäislau-
antaina työehtosopimuksen 11.3 §:n 
mukaiseen korotukseen.

Varallaolokorvaus 24,33 €/varalla-
olovuorokausi 1.9.2021 alkaen. Varal-
laolokorvaus koskee koko infra-alan 
työehtosopimusta.

LATTIANPÄÄLLYSTYSALA
Aikapalkat
Palkkaryhmä
0 .................................................11,64 €/h
I ................................................. 13,28 €/h
II ................................................. 15,52 €/h
III .............................................. 17,02 €/h

Urakkapalkat
Kesken olevissa urakoissa palkkoja ko-
rotetaan 1,3 prosenttia urakan jäljellä 
olevassa osassa.

Tes-urakkahintoja korotetaan 1,3 
prosenttia.

työkalukorvaus ............. 1,23 €/työpäivä

MAALAUSALA
Aikapalkat
Palkkaryhmä
I ................................................. 11,04 €/h
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I B .............................................. 12,43 €/h
II ................................................ 13,49 €/h
III .............................................. 14,95 €/h
IV .............................................. 16,27 €/h
V ................................................17,46 €/h

Ammattitutkintolisä  ..............0,47 €/h
erikoisammattitutkintolisä  ...0,79 €/h
iltavuorolisä ............................... 1,50 €/h 
yövuorolisä ............................... 2,84 €/h

Urakkapalkat
Kesken olevissa urakoissa palkkoja ko-
rotetaan 1,3 prosenttia urakan jäljellä 
olevassa osassa.
Urakan takuupalkka 
(pr I-II kuuluville) ................... 13,49 €/h
Urakan takuupalkka 
(pr III-V kuuluville) ................17,46 €/h
Nokkamiestehtävien hoito vähintään 
17,46 €/h

RAKENNUSTUOTE-
TEOLLISUUS
Työnvaativuusluokan mukaiset tun-
tipalkat
1 ................................................. 10,73 €/h
2 .................................................. 11,17 €/h
3 .................................................. 11,65 €/h
4 .................................................12,16 €/h
5 ................................................. 12,68 €/h
6 ................................................. 13,23 €/h
7 .................................................13,78 €/h
Vuokratyöntekijän vähimmäispalkka 
12,16 €/h

Nuorten työntekijöiden tuntipalkat
alle 17-vuotiaat ..........................9,19 €/h
alle 18-vuotiaat ..........................9,58 €/h

iltavuorolisä ................................1,41 €/h
yövuorolisä ...............................2,44 €/h
olosuhdelisä .............................. 0,72 €/h
kaivoslisä ....................................2,22 €/h

Palvelusaikalisät
Palveluksessa oloaika lisän määrä
yli 5 vuotta ................................ 0,28 €/h
yli 10 vuotta .............................. 0,34 €/h
yli 15 vuotta ............................... 0,41 €/h
yli 20 vuotta ............................ 0,46 €/h
yli 25 vuotta ...............................0,53 €/h
yli 30 vuotta.............................. 0,59 €/h
yli 35 vuotta ..............................0,66 €/h

Suorituspalkat
Suorituspalkkoja korotetaan 1,3 pro-
sentilla. Keskeneräisiä urakoita koro-
tetaan 1,3 prosentilla urakan jäljellä 
oleville tunneille.

Uuden palkkausjärjestelmän mukai-
set palkkaryhmät 
1 .................................................. 11,17 €/h
2 .................................................. 11,65 €/h
3 ..................................................12,16 €/h
4 ................................................ 12,68 €/h
5 .................................................. 13,23 €/h
6 ............................................... 14,49 €/h

Luottamushenkilöiden erilliskorvaus
Edustettavien työntekijöiden määrä €/kk
10–50 työntekijää ............................74,21
51–100 työntekijää  ..........................92,75
yli 100 työntekijää ....................... 139,06

TALONRAKENNUSALA
Aikapalkat
I ................................................. 11,04 €/h
II ................................................ 12,43 €/h
III ...............................................13,62 €/h
IV ..............................................15,00 €/h
V ................................................ 16,32 €/h
VI ..............................................17,46 €/h

Vuorotyölisät
iltavuorolisä ................................ 1,21 €/h
yövuorolisä ............................... 2,26 €/h

TALOTEKNIIKKA-ALA
Aikapalkat
Taulukkopalkat 1.9.2021
Palkkaryhmä .....................................€/h
S .........................................................11,39
1 ..........................................................13,73
2 .........................................................16,24
3 .........................................................17,07
4 ........................................................ 18,01

Kuukausipalkat
Sovittuja kuukausipalkkoja korotetaan 
1.9.2021 tai lähinnä sen jälkeen alka-
van palkanmaksukauden alusta lukien 
1,3 prosentilla.

Urakkapalkat
Putki-, ilmastointi- ja  
sprinklerasennusalojen 
normituntikerroin ..............17,22 €/NH

Putkieristysalan  
urakkahinnoittelun 
rahakerroin ............................. 3,81 €/yks
Urakan ulosmaksu  
(jollei toisin sovittu)  
S ja 1 perustuntipalkka 
ja palkkaryhmät 2–4 ............. 18,77 €/h.

Palkkiopalkkaustyöt (könttäurakat)
Työt, joista palkkiopalkkaussopimus 
on tehty ennen 1.9.2021 tai lähinnä sen 
jälkeen alkaneen palkanmaksukauden 
alkua, maksetaan tehdylle tunnille 
erillisenä lisänä 0,22 €/h tilikausittain 
seuraavan palkankorotusvaiheen al-
kuun saakka. Tätä erillistä lisää ei vä-
hennetä suorituspalkkaussummasta.

Työt, joista palkkiopalkkausso-
pimus on tehty ennen 1.9.2020 tai lä-
hinnä sen jälkeen alkavan palkanmak-
sukauden alkua, maksetaan tehdyille 
tunneille erillisenä lisänä 0,49 €/h 
(0,27 €/h + 0,22 €/h) tilikausittain 
seuraavan palkankorotusvaiheen al-
kuun saakka. Tätä erillistä lisää ei vä-
hennetä suorituspalkkaussummasta.

Työehtosopimuksen lisät
iltavuorolisä  ..............................1,07 €/h
yövuorolisä ................................2,16 €/h
iltatyölisä  ..................................1,07 €/h
yötyölisä  ....................................2,16 €/h
työvuoron siirtoilmoituksen 
myöhästymislisä  ...................... 2,52 €/h
ammattitutkintolisä  ................0,53 €/h
erikoisammattitutkintolisä  ...0,97 €/h
putkieristysalan 
työkalukorvaus ...................1,85 €/päivä

Etumieslisä putki-, ilmastointi- ja 
sprinklerialat
etumieslisän taattu osa ........... 0,38 €/h
etumieslisä aikapalkkauksella 
tehtävissä töissä....................... 0,60 €/h

VEDENERISTYSALA
Palkkaryhmä 1 ......................... 10,83 €/h
Palkkaryhmä 2 ........................ 13,47 €/h
Palkkaryhmä 3 ........................ 15,60 €/h
Palkkaryhmä 4 ........................17,48 €/h

Urakkapalkat nousevat 1,3 prosenttia. ¶
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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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Olen lomautettu vakituisesta työstäni. Voinko pitää kesälomaa?

→ Kassa vastaa

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

Tarkista omalta työnantajaltasi onko sinulle kertynyt vuosilo-
maa. Voit pitää ajalta 1.4.2020–31.3.2021 kertyneet kesälo-
mapäiväsi ajalla 2.5.–30.9.2021, vaikka olisitkin kokonaan lo-
mautettu. Sovi työnantajasi kanssa loman ajankohdasta. 
Huomaa, että olet voinut saada palkan lomastasi jo aiemmin.

Jos lomautuksesi jatkuu edelleen ja haet työttömyyspäi-
värahaa lomautuksesi ajalta, ilmoita hakemuksella vuosilo-
mapäiväsi. Työttömyyspäivärahaan ei ole oikeutta palkallisen 
vuosiloman ajalta, jos loma perustuu kokoaikatyöhön. Jos olet 
ollut pitkään lomautettu ja lomapalkkasi perustuu osa-aikai-
seen työhön, katso seuraava kysymys.

Teen osa-aikatyötä. Saanko ollenkaan 
päivärahaa osa-aikaisen loman ajalta?
Osa-aikaisen vuosiloman ajalta sinulla voi olla oikeus sovi-
teltuun päivärahaan, mikäli työaika ei ylitä 80:aa prosenttia 
alan kokoaikaisesta työajasta. Työaika huomioidaan sen pe-
rusteella, kuinka monelta tunnilta sinulle on maksettu palk-
kaa. Sovitellusta päivärahasta löydät lisätietoa kassan netti-
sivuilta.

Miten vuosiloma vaikuttaa 26 viikon 
työssäoloehtoon?
Jokainen kalenteriviikko, jonka aikana työskentelet tai olet 
palkallisella vapaalla, kuten vuosilomalla, ja saat palkkaa vä-
hintään 18 tunnilta, kerryttää sinulle uutta 26 viikon työssä-
oloehtoa. Kun työssäoloehto täyttyy työttömyyskassan jäse-

nyysaikana, ansiopäivärahan enimmäisaika alkaa aina alusta.
Jos vuosilomaa ei ole pidetty, ei uutta työssäoloehtoa ker-

ry pitämättömästä vuosilomasta maksetusta lomakorvauk-
sesta.

Kuinka vuosilomapäivät kertyvät? 
Oikeus palkalliseen vuosilomaan määräytyy työehtosopi-
muksen tai vuosilomalain mukaan. Työntekijä ansaitsee lo-
manmääräytymisvuoden aikana vuosilomapäiviä sellaisil-
ta kalenterikuukausilta, joina hän on työskennellyt 14 päivää. 
Jos työntekijä työskentelee niin harvoina päivinä, ettei hä-
nelle kerry ainoatakaan 14 työssäolopäivää sisältävää kuu-
kautta tai vain osa kuukausista sisältää 14 työssäolopäi-
vää, työntekijä ansaitsee vuosilomapäiviä kuukausilta, joina 
hän työskentelee vähintään 35 tuntia. Myös muun muassa 
30 ensimmäistä lomautuspäivää lasketaan vuosiloman an-
sainta-ajaksi. Lomanmääräytymisvuosi on 1.4.–31.3. välinen 
ajanjakso, esimerkiksi 1.4.2020–31.3.2021. Lomaa kertyy työ-
suhteen pituudesta riippuen joko 2 tai 2,5 arkipäivää kuukau-
dessa. 

Vuosilomasta 24 päivää tulee antaa lomakaudella 2.5.–
30.9., ellei työntekijä sovi yhdessä työnantajan kanssa loman 
siirtämisestä vuosilomalain määrittämään ajankohtaan. Jos 
vuosilomaa on kertynyt enemmän kuin 24 päivää, loppuosa 
lomasta annetaan lomakauden ulkopuolella ns. talvilomana.

On hyvä huomata, että sillä, milloin lomapalkka maksetaan 
tai miten se kertyy, ei ole merkitystä lomapäivien kertymisen 
kannalta. ¶
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OSASTOTAPAHTUMAT

→ Liitossa

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

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

KOONNUT SOILE AHREMAA-LUTTINEN

Os. 022, Kerava
Kevätkokous ke 18.8. klo 17.30, Keravan kirjasto, Paasikiven-
katu 12, Kerava. Esillä sääntöjen määräämät asiat sekä muut 
esille tulevat asiat.
Hallitus

Os. 187, Lempäälä
Kevätkokous ke 15.9. klo 17, Vaihmalan Hovi, Vaihmalantie 
144, Lempäälä. Esillä sääntöjen määräämät asiat, keskustel-
laan pikkujouluista sekä muut esille tulevat asiat. Kahvitar-
joilu.
Hallitus

Os. 342, Jyväskylän kirvesmiehet 
Syyskauden avajaiset ja tikkakisat ti 24.8. klo 18, Ladun 
maja, Ronsuntaipaleentie 279, Jyväskylä. Tervetuloa! 
Hallitus

Os. 349, Matinkylä
Kuukausikokous ma 6.9. klo 18, Matinkylän Pirtti, Keski-
päivänkuja 4, Espoo. Käsitellään esille tulevat asiat.
Hallitus

Keski-Suomen rakentajaveteraanit

Matka 27.–28.9. Tallinnaan. Lähtö ma 27.9. klo 12.30 Jyväsky-
lästä Harjukadun tilausajolaiturista. Paluu Jyväskylään ti 28.9. 
noin klo 24. Linja-auto ajaa reittiä: Jyväskylä—Vaajakoski–
Joutsa–Helsinki, satama. Matkan hinta: veteraanit ja avec  
60 €/hlö ja muille 75 €/hlö. Linja-auto mukana Tallinnassa. 
Paikkoja varattu 40 hengelle. Ilmoittautumiset viimeistään ke 
25.8, Kaarlo Valkonen p. 050 542 7290 tai Raimo Saukko  
p. 040 768 8811.

Kymen rakentajaveteraanit 
Matka pe 27.8. Pyhtään Kaunissaareen. Lisätietoja ja sitovat 
ilmoittautumiset viimeistään pe 20.8., Jarkko Harjumaas kola 
s-posti:  jarkko.harjumaaskola@rakennusliitto.fi  tai  
p. 040 074 7381.  
Linja-autokuljetus: 
Auto 1: klo 7.00 Ruokolahti, klo 7.10 Vuoksenniska, klo 7.25 
Imatra (Olavinkatu), klo 7.40 Joutseno, klo 7.55 Lauritsala, klo 
8.00 Peltolan koulu, klo 8.40 Taavetti, klo 9.40 Kotka (Sapokka)
Auto 2: klo 8.00 Kuusankoski, klo 8.15 Kouvola, klo 9.00 Ha-
mina, klo 9.15 Leikari, klo 9.40 Kotka (Sapokka).
Tervetuloa!

VETERAANITOIMINTA
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TAPAHTUMIA

RAKENNUSLIITON JULISTAMAT SAARROT

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

ITÄ-SUOMEN VETERAANITAPAAMINEN, 
SIILINJÄRVI
Aika: to 23.9. klo 10–16, tulokahvit klo 9 alkaen.
Paikka: Kunnonpaikka, Siilinjärvi. Jokiharjuntie 3, Vuorela
Ohjelma: Ruokailu,  joukkuekisoja, tikkakisat, petangue,   
 arpajaiset, musikkia ja yhteislaulua sekä   
 palkintojen jako ja lähtökahvit. .
Hinta: 10 €/osallistuja. Hintaan kuuluu: kaksi ruokailua,  
 kahvit/suolainen/pulla sekä ohjelman.
 Aluejärjestö ei järjestä kuljetusta. 
 Kyytiasioissa ole yhteydessä omaan osastoosi.

Lisätietoja ja sitovat ilmoittautumiset viimeistään ke 15.9., 
matti.leinonen@rakennusliitto.fi , p. 050 537 3695. Yhteis-
listailmoittautumiset: matti.leinonen@rakennusliitto.fi.

Rakennusliiton pohjoinen palvelualue

Harmoinen  
Pentti Johannes

Osastomme pitkäaikainen 
jäsen Pentti Johannes 
Harmoinen kuoli 20.6.2021. 
Hän oli syntynyt 2.12.1931 
ja liittynyt Rakennusliiton 
jäseneksi 1.8.1950.
Muistoa kunnioittaen
Os. 614, Oulun muurarit

Hietanen Antero

Osastomme pitkäaikainen 
jäsen Antero Hietanen 
kuoli 19.5.2021. Hän oli 
syntynyt 5.3.1937 ja liittynyt 
Rakennusliiton jäseneksi 
1.10.1959.
Muistoa kunnioittaen
Os. 395, Jyväskylän 
putkimiehet ja -eristäjät

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

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

Kuortaneen Urheiluopisto sijaitsee Etelä-Pohjanmaalla, noin 
45 km Seinäjoelta. Täysihoitoloma sisältää: aamiaisen, lou-
naan 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 alue-
toimistoon tai lomavastaavalle 020 774 3012.

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

LOMAT

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

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

Lomakoti Kotoranta sijaitsee Kijavalla, noin 50 km Helsingistä.  
Majoitus kahden hengen huoneissa.  Täysihoitoloma sisältää: aa-
miaisen, lounaan ja päivällisen sekä yhteisen ohjelman. Omavas-
tuu 90 €/5 vrk/hlö. Alle 16-vuotiaat pääsevät lomalle maksutta.

Puhtia työvuosiin 8.–13.11.2021 Hakuaika 1.–31.8.2021

Sähköinen haku osoitteessa:
https://lotu.lomajarjestot.fi/t/HYVINVOINT/calendar/info/49047

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

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

MUISTOLLE
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Kolme tapaa päivittää yhteystiedot:
• pääset kätevästi päivittämään tietojasi mihin vuorokauden 

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

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

ma–pe klo 9–15

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

Yhteystiedot
Rakennusliitto ry

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

Keskustoimisto avoinna:

ma–pe 8.30–15.30

Jäsenrekisteriin toimitettavien  asiakirjojen postitusosoite:

Rakennusliitto ry/Skannauskeskus
PL 134, 70101 Kuopio

Palvelunumerot:

Jäsenyysasiat 020 690 231
Palveluaika ma–pe 9–15

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

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

Takaisinperintä 020 690 250
Palveluaika ma–pe 9–15

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

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

Aluetoimistojen yhteystiedot löytyvät www.rakennusliitto.fi/yhteystiedot  

MUISTOLLE

→ Liitossa

Kainulainen Raimo

Osastomme pitkäaikainen jäsen 
Raimo Kainulainen kuoli 19.4.2021. 
Hän oli syntynyt 16.2.1945 ja 
liittynyt Rakennusliiton jäseneksi 
1.9.1969.
Muistoa kunnioittaen
Os. 052, Jyväskylän maalarit

Komulainen Atte Olavi

Osastomme pitkäaikainen 
jäsen Atte Olavi Komulainen 
kuoli 16.4.2021. Hän oli 
syntynyt 24.11.1932 ja liittynyt 
Rakennusliiton jäseneksi 1.1.1971.
Muistoa kunnioittaen
Os. 022, Kerava

Lindgren Arto Jari Kalevi

Osastomme pitkäaikainen 
jäsen Arto Jari Kalevi Lindgren 
kuoli 8.6.2021. Hän oli 
syntynyt 9.8.1958 ja liittynyt 
Rakennusliiton jäseneksi 
5.10.1987.
Muistoa kunnioittaen
Os. 014, Turun maalarit ja 
lattianpäällystäjät

Murtonen Hemmi Ilmari

Osastomme pitkäaikainen 
jäsen Hemmi Ilmari Murtonen 
kuoli 17.5.2021. Hän oli 
syntynyt 10.5.1927 ja liittynyt 
Rakennusliiton jäseneksi 
1.4.1958.
Muistoa kunnioittaen
Os. 244, Kurikka

Nisukangas Antti Kalervo

Osastomme pitkäaikainen 
jäsen Antti Kalervo Nisukangas 
kuoli 27.6.2021. Hän oli 
syntynyt 16.2.1947 ja liittynyt 
Rakennusliiton jäseneksi 
1.11.1983.
Muistoa kunnioittaen
Os. 123, Rauma

Ruis Toivo Mikael

Osastomme pitkäaikainen jäsen 
Toivo Mikael Ruis kuoli 18.6.2021. 
Hän oli syntynyt 30.9.1929 ja 
liittynyt Rakennusliiton jäseneksi 
1.6.1953.
Muistoa kunnioittaen
Os. 043, Pori
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Seuraavassa 
numerossa:

TEEMA: 
Nuoret  

rakentajat
Miten nuoriso eli Rakennusliiton 

nuoret jäsenet näkevät ja kokevat 
työelämän? Mikä on hyvin, mikä 
huonosti ja mitä voitaisiin tehdä 

uudella tavalla? Näihin kysymyksiin 
vastaamme seuraavassa lehdessä. 

Tarkastelemme myös, miten 
työturvallisuusrikoksia päätyy 

oikeuteen ja miten niistä rangaistaan 
ja miksi esimerkiksi hitsaustyössä 

syntyvälle, syöpävaaralliselle Kromi 
VI:lle ei ole saatu tiukkaa raja-arvoa.

Ilmestymispäivä  
23.9.2021

Aineistopäivä  
26.8.2021

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. 



Sattuiko tapaturma? 
Hoitoon TaskuTurva-sovellusta näyttämällä 

Rakennusliitto on vakuuttanut työelämän käytettävissä olevat jäsenensä 
vapaa-ajan tapaturman varalle Turvassa. Nyt tapaturmaan liittyvä ensimmäinen hoitolaitoskäynti 

Pihlajalinnassa sujuu omaa rahaa käyttämättä 250 euroon asti ilman omavastuuta, kun 
näytät TaskuTurvasta liiton suorakorvauskorttia. Mahdollisia isompia jatkotutkimuksia varten sinun 

on mahdollista saada maksusitoumus. Lähimmän Pihlajalinnan hoitolaitoksen löydät kätevästi 
TaskuTurvan kautta. 

TaskuTurva on vakuutusyhtiö Turvan mobiilisovellus. 
Lataa omasi sovelluskaupasta, niin hoksaat miten kätevä se on. Ei muuten maksa mitään.

Lue lisää edusta turva.fi/rakennusliitto

Keskinäinen Vakuutusyhtiö Turva • turva.fi • 01019 5110

Rakennusliiton uusi 
etu TaskuTurvaan: 

tapaturman 
ensimmäinen hoito 

Pihlajalinnassa 
ilman omavastuuta


