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TEEMA
Korjausrakentaminen

25
euroa

Rakennusliiton jäsen- ja työttömyyskassan yhdistetty
jäsenmaksu laskee tammikuussa 25 euroon. s. 14–15
KORJAUSRAKENTAJILLE RIITTÄÄ TÖITÄ YMPÄRI SUOMEA. S. 20–31

→ Pääkirjoitus / Johanna Hellsten

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

Hyvä työyhteisö
ja mahdollisuus oppia
JÄLLEEN on se aika Suomen lehdistössä, kun eri
alojen työnantajille annetaan tilaa valittaa työvoiman saatavuudesta. Ratkaisuksi tarjotaan kerta
toisensa jälkeen työttömien kurittamista töihin,
työehtojen heikentämistä, verojen laskemista ja
ulkomaalaisen työvoiman roimaa lisäystä. Sivulauseessa erityisesti rakennusalan osalta kuitenkin
mainitaan, että tarvetta olisi osaavalle työvoimalle.
TÄMÄ osaavan työvoiman kysyntä on monimutkaisempi asia, sillä työnantajapuoli ei voi pestä käsiään kysymyksen ratkaisusta. Osaavaa työvoimaa
syntyy kouluttamalla ja antamalla oppimismahdollisuuksia myös oikeassa työpaikassa. Rakennusalalla on siirrytty yhä pidemmälle projektinjohtomalliin, jossa pääurakoitsijan omia työntekijöitä
on työmaalla kolme ja kaikki mahdolliset työt
on ulkoistettu aliurakoitsijoille monimutkaisiin
ketjuihin. Vuokratyötä käytetään vuosi vuodelta
enemmän.
EN HALUA demonisoida vuokratyötä. Sille on ai-

kansa ja paikkansa rakentamisessa. Se ei kuitenkaan sellaisenaan luo kunnollista oppimisväylää
nuorille ammattikoulusta valmistuneille, sillä sen
liiketoimintalogiikkaan istuu huonosti esimerkiksi
työssäoppimisen kannalta olennainen ohjaus.
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OLEN KÄYNYT tänä syksynä kolmella työmaalla seuraamassa, miten opintopolku voi toimia.
Edellisessä lehdessä kerroin rovaniemeläisellä
Temotek Oy:n työmaalla työskentelevästä oppisopimuskoulutettavasta ja hänen ohjaajastaan.
Tässä numerossa esittelen kaksi YIT:n työmaata, joilla on käytössä mestari-kisälli-malli, jossa
kokenut ohjaaja opettaa nuorta alan tavoille ja
taidoille kädestä pitäen.

Näiden juttujen pihvi on siinä, että jollakin on
aikaa opettaa nuorelle käytännön rakentamista.
Niitä yhdistää myös se erityinen suhde, joka ohjaajan ja ohjattavan ja oikeastaan koko työyhteisön välille syntyy. Palataan hiukan lähemmäksi
vanhaa maailmaa, jossa apupojasta noustiin koko
työyhteisön tuella varmaksi osaajaksi.
TIEDÄN, nykyrakentamisen aikataulu- ja tulospai-

neet tekevät tällaisesta oppimisesta aluksi kallista
työnantajalle. Mutta olisiko mahdollista, että
näin syntyisi myös sitoutuneita työntekijöitä, kovan luokan ammattilaisia, ja alan imagoa parantavia kokemuksia rakentamisesta? ¶
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Legendaarinen
Hotelli Ilves
Tampereella
pannaan
kuntoon.

"Ennusteiden
mukaan
velka syö
itse itseään."
– ANNI MARTTINEN

ANTTI KIRVES

ESA TUOMINEN
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→ Tässä numerossa

JUKKA NISSINEN

EEVA VÄNSKÄ

16

28

Putkiwuoriossa on reilu
työporukka ja
asiallinen työnantaja.

24

Petäjäkosken voimalaitos
remontoidaan vanhaa kunnioittaen.
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Pääkirjoitus
Ajankohtaista ja
puheenjohtajan palsta
Valtakunta
Henkilö
Rakentajan terveys
Laki ja oikeus
Kulttuuri
Kevyttä

KANNEN KUVITUS: JUKKA NISSINEN

JUKKA NISSINEN

VAKIOT

14

Rakennusliiton jäsenmaksu
laskee 25 euroon kuussa.

34

Uudet mestari-kisälliparit
aloittivat YIT:n työmaalla.
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TEKSTI JA KUVA: JOHANNA HELLSTEN

→ Ajankohtaista

RT:n suhdanne:
talonrakentajille riittää töitä

R

AKENTAMISEN SUHDANNEKÄÄNNE on ollut nopea. Raken-

taminen supistui viime vuonna
4 prosenttia, mutta täksi ja ensi vuodeksi Rakennusteollisuus RT ennakoi
reilun prosentin tai parin kasvua.
Kasvun suurin vauhdittaja on asuntorakentaminen, joka on noussut jälleen
ennätystasolle.
Asuntorakentamisen ennustetaan
pysyvän korkealla tasolla myös ensi
vuonna, sillä asuntorakentajat ilmoittavat rakentavansa silloin yhtä paljon
kuin tänä vuonna.
Rakentamisen kasvu painottuu
tämän vuoden lopulle ja ensi vuoden
alkupuoliskolle. Kustannuskehitys
4

on rakentamisen suurin yksittäinen
uhka.
– Käänne rakentamisen näkymissä on ollut nopea. Aiempi epävarmuus ja heikko kysyntä on kääntynyt
huoleen kovasta kustannuskehityksestä sekä materiaalien ja työvoiman
saatavuudesta, Rakennusteollisuus
RT:n pääekonomisti Jouni Vihmo
sanoo.
Rakennusteollisuus RT arvioi
asuntoaloituksia kertyvän tänä
vuonna 44 000, mikä ylittää neljänneksellä pitkän aikavälin keskimääräisen tarpeen, ja ensi vuonnakin noin
40 000. Omakotitalorakentaminen on
saanut koronapandemiasta voimak-

kaan piristysruiskeen, ja aloituksia on
17 prosenttia viimevuotista enemmän.
– Ensi vuonna pientalorakentamisen puoli vetää. Sen osuuden kasvu
on siksi merkittävä, että siitä syntyy
paljon enemmän kuutioita ja euroja
alalle verrattuna esimerkiksi yksiön
raketamiseen, Vihmo muistuttaa.
Korjausrakentaminen oli miinuksella 3 vuotta, mutta käänne parempaan tapahtui tämän vuoden alkupuoliskolla.
– Viime vuonnakin toteutui
paljon enemmän asuinrakennusten
korjauksia kuin pelättiin. Koronarajoitukset vaikuttivat niihin vähemmän
kuin odotettiin, Vihmo sanoo. ¶

→ Puheenjohtajalta

Matti Harjuniemi
on Rakennusliiton
puheenjohtaja

Tekijöitä tarvittaisiin vastakin
SEURAAVASSA yksi näkövinkkeli alamme työvoimapolitiikkaan.
Sotien jälkeen elettiin runsaan rakentamisen
aikaa. Työttömyyttä oli etenkin talvisin, mutta
rakentajaksi alkanut ihminen saattoi luottaa siihen,
että monttuja kaivetaan ja puutavaraa sekä sementtija laastisäkkejä ilmaantuu taas keväällä tonteille.
Ammattilaiset, apurit ja suuri joukko muutakin väkeä
alkoikin päivien pidetessä huhkia työmailla, tietöissä
ja tehtaissa.
Kehittyvä työttömyysturva piti yllä jonkinlaista
tulotasoa. Alan työntekijöiden ei tarvinnut väliaikaisen työttömyyden aikana lähteä haaskaamaan
ammattitaitoaan muihin hommiin. Yritykset ottivat
yhteyttä, kun työtilaisuudet avautuivat. Niillä olikin
suuri määrä työntekijöitä omilla palkkalistoillaan.
Niillä oli myös kontaktit niihin urakkatyökuntiin,
jotka tekivät määräaikaisia sopimuksia. Myös
valtion työnvälitys toimi. Työvoima ja työpaikat
kohtasivat.
Etelässä töitä oli ympäri vuoden 1980-luvun
lopulle saakka. Niinpä 1990-luvun suurlama oli
kova isku myös Helsingissä, Turussa ja Tampereella.
”Volyymit” vajosivat. Jäsenistön työttömyysprosentit
huitelivat pitkään yli 50:ssa. Tekemistä järjestettiin

kurssikeskuksissa. Ei ollut moneen vuoteen töitä mestareillakaan. Ei heitä koulutettukaan.
Työttömyysvuodet tekevät luokoa: ihmisiä syrjäytyy. Meidän kelpo alaltamme katosi pitkäaikaisen
työttömyyden takia kymmeniä tuhansia ammattilaisia
ja tulevia ammattilaisia. Viesti nuorille oli selvä: ”Harkitkaa vakavasti, hakeudutteko rakennustöihin.”
Toimintamalli muuttui, kun näköalat kävivät
epävarmoiksi. Vaikka töitä on, karttavat useat yritykset oman työväen palkkaamista. Projektien tarvitsema
työvoima haalitaan mistä saadaan. Oppimassa olevien
nuorten rakentajien tilalla on vuokratöitä, kevytyrittämistä ja rutiköyhien maiden ihmisiä, joiden on pakko
liikkua leipänsä eteen. Näkymä ei ole houkutteleva
niille nuorille, jotka suunnittelevat lainanottoa vaikkapa kulkupelin tai jopa asunnon hankkimiseksi.
Eivät kaikki asiat olleet ennen paremmin eikä ylläoleva lyhyt tilitys ole koko totuus. Rakennusalalla on
paljon hyvää. Alalla nimittäin olisi tekeville ammattilaisille mahdollisuuksia. En kehu palkkatasoa, mutta
tulevaisuudessakin moni voisi elää ja elättää lapsensa
rakennustyöllä. Alan onkin luotava käytännössä
nykyistä turvallisempia työmahdollisuuksia ihmisille,
jotka haluavat elättää itsensä oikealla palkkatyöllä ja
olla ylpeitä näistä rakentajien ammateista. ¶

Rakentajien työllisyys jatkoi paranemistaan
TEKSTI: JUKKA NISSINEN

Rakentajien työllisyys kohentui elokuuhun verrattuna. Rakennusalan työttömyyskassan jäsenistä
työttöminä syyskuussa oli 10,3 prosenttia, mikä on
0,3 prosenttiyksikköä parempi lukema elokuun tilanteeseen verrattuna. Normaalivuoden kierrossa rakennusalan työllisyys yleensä heikkenee syyskuussa.

Vuoden takaiseen tilanteeseen verrattuna työttömiä rakentajia on viidenneksen vähemmän. Syyskuun lopussa työttömiä Rakennuskassan jäseniä oli
reilut 4 400.
Paras työllisyystilanne oli Uudellamaalla (8,0 %),
Turun alueella (8,4 %) ja Pohjanmaan alueella
(8,7 %).
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TEKSTI JA KUVA: JOHANNA HELLSTEN

→ Ajankohtaista

Ihmiskaupan uhrien auttaminen
vaatii yhteistyötä

I

HMISKAUPAN UHRIEN auttamisjärjes-

telmä ja Euroopan kriminaalipolitiikan instituutti HEUNI selvittivät,
kuinka ulkomaalaisten ihmiskaupan ja
hyväksikäytön uhrien työllisyyspalvelut on järjestetty Suomessa.
Selvityksen mukaan useat
rakenteelliset ongelmat vaikeuttavat
ihmiskaupan uhrien työllistymisen
tukemista. Työvoiman hyväksikäytön
uhreilla on harvoin mahdollisuus osallistua kotoutumispalveluihin, koska
useimmat heistä ovat olleet pakkotyön
kaltaisissa olosuhteissa koko kotoutumisaikansa. Lisäksi työllisyystoimijoilla ei ole riittävästi aikaa huomioida
ihmiskaupan uhrien tilannetta.
– Ihmiskauppa on uusi teema
monille työllisyystoimijoille. Uhrien
palvelutarpeisiin vastaamiseksi ja
uudelleen uhriksi joutumisen ehkäisemiseksi työllisyystoimijat eri puolilla
maata tarvitsevat selkeitä toimintaohjeita uhrien tunnistamiseen ja tukemi6

seen, projektipäällikkö Veikko Mäkelä
ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmästä kertoo.
Suomessa tunnistetaan vuosittain
satoja laillisesti maassa olevia ulkomaalaistaustaisia ihmiskaupan uhreja
ja henkilöitä, joita on hyväksikäytetty
työelämässä.
– Työperäistä hyväksikäyttöä
kokeneilla uhreilla voi olla täysin vääristynyt kuva työelämästä ja työntekijän oikeuksista Suomessa, sillä he ovat
saaneet väärää tietoa hyväksikäyttöön
syyllistyneeltä työnantajaltaan. Tämä
vaikuttaa suoraan heidän työelämätaitoihinsa ja kykyynsä työllistyä reiluille
työmarkkinoille, HEUNIn tutkija
Anna-Greta Pekkarinen toteaa.

Rakennusalallakin
ihmiskauppaa
– Yksi ongelmahan ihmiskauppatapausten selvittelyssä on siinä, että

uhrit haluavat esimerkiksi oikeudenkäynnin sijaan vain päästä takaisin
kotimaahansa. Tähän viittaa useampi
tutkimuskin. He eivät välttämättä
edes halua jäädä maahan. Rakennusliiton kansainvälisten asioiden sihteeri,
Nina Kreutzman kertoo.
Hän sanoo, että vaikka ihmiset
usein hahmottavat ihmiskaupaksi
lähinnä seksityön, on se myös rakennusalalla todellinen ongelma ympäri
Eurooppaa.
– EU:n tutkimusten mukaan sitä
on alalla paljon. Maasta toiseen työn
perässä liikkuvat ihmiset ovat aika
haavoittuvassa asemassa. Ehkä osin
ihmiskauppaan liitettyjen mielikuvien
takia näitä tapauksia ei tule rakennusalalta niin helposti esiin; pidetään
jotenkin ”nolona” joutua nähdyksi
uhrina, Kreutzman miettii.
Liiton päivittäisessä työssä ihmiskauppaan liittyvät asiat ovat marginaalissa.
– Silti meillekin tulee avunpyyntöjä eri suunnista ja teemme sen
minkä voimme auttaaksemme. On
ollut esimerkiksi tapaus, jossa työnantaja heitti ulkomaalaiset työntekijät
keskellä talvea ulos asunnosta, kun
he yrittivät vaatia heille kuuluvaa
palkkaa. Meilläkin oli siinä vaiheessa
dilemmana, minne voimme soittaa ja
kuka näissä tilanteissa pystyy auttamaan.
Kreutzmanilla on myös tiedossa
ulkomaalaisia rakennustyöntekijöitä,
jotka ovat nyt ihmiskaupan uhrien
auttamisjärjestelmän piirissä.
– Nämä ovat hyvin monimutkaisia tapauksia ja allekirjoitan HEUNIn
raportin näkemyksen siitä, että eri
osapuolten yhteistyötä pitäisi parantaa. Muuten uhrien asioita ei voida
hoitaa järkevästi. ¶

Metashield Technology ®
MGuard RollerH XL+ S3 HRO

MGuard Roller on tehty vaativiin olosuhteisiin.
Integroitu Metashield-jalkapöydänsuoja vaimentaa
jalkapöytään kohdistuvia iskuja jopa 90 %.
FlexEnergy-joustoelementti sitoo syntyvää liikeenergiaa ja yli 55 % energiasta palautuu askellukseen.
T actionPro-pohja varmistaa maksimaalisen pidon ja
Tr
käyttömukavuutta lisää Dual Comfo
f rtt pohjallinen,
BOA®
A Fit System -kiinnitysmekanismi sekä XLL lesti .

Pohjois-Euroopan suurin jalkinevalmistaja • sievi.com

Kun välität,
valitse heille parasta –
Turvassa-henkivakuutus!
Eikä muuten maksa paljon.
Rakennusliiton jäsenelle vain

9,87 €/kk

Hintaesimerkki 30-vuotias
Rakennusliiton jäsen,
korvaussumma
100 000 €.

Turvaa rakkaimpasi

Turvassa

-henkivakuutuksella
Henkivakuutus ei varsinaisesti hyödytä sinua vaan heitä, jotka
ovat sinulle kaikista rakkaimpia. Eivätkö he ansaitsekin parasta?
Turvassa-henkivakuutus on uusi ja erityisesti ammattiliiton
jäsenelle edullinen henkivakuutus. Hinta saattaa
yllättää sinut iloisesti, laske vaikka itse
WXUYDȴKHQNLYDNXXWXV
.HVNLQ¦LQHQ9DNXXWXV\KWL¸7XUYDȏWXUYDȴȏ
Turvassa-henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö

TEKSTI JA KUVAT: JUKKA NISSINEN
TAUSTAKARTTA: MAANMITTAUSLAITOKSEN VANHAT KARTAT -PALVELU

→ Valtakunta

Joensuun palvelupiste
OENSUUN LIIKEKESKUSTA on keskittynyt viime
vuosina pienemmälle alueelle.
– Rakentamisen tahti on ollut viitisen vuotta
kohtuullisen hyvä. Rakentajat ovat saaneet täällä
hyvin töitä, aluetoimitsija Matti Leinonen toteaa.
– Työmailla käydessä entiset kollegat kertovat,
että kaikki kynnelle kykenevät rakentajat ovat nyt
töissä, aluetoimitsija Lauri Kinnunen komppaa.
Yksi syy rakentamisintoon on vuonna 2018
toteutettu Itä-Suomen yliopiston opettajankoulutuslaitoksen siirto Savonlinnasta Joensuuhun.
– Se toi liki 1 000 uutta opiskelijaa ja heidän
opettajansa tänne, Leinonen kertoo maan sisäisestä
muuttoliikkeestä.
Leinosen mukaan Savonlinnasta on purettu vuoden loppuun mennessä 700 kerros- ja rivitaloasuntoa
tarpeettomana.
Lauri Kinnunen on siirtynyt Rakennusliike
Joen Talo Oy:n kirvesmiehen ja luottamushenkilön
tehtävistä aluetoimitsijaksi elokuun puolivälissä rakkaudesta lajiin ja työn haasteiden perässä. Joensuun
osasto 027:n aktiivi halusi kokeilla liiton hommia.
– Olen ollut mukana liiton nuorisotoiminnassa ja
valtuustossa. Olen myös kiertänyt oppilaitoksia entisen toimitsijan, Arto Laatikaisen kanssa, Kinnunen
valottaa pohjustustaan toimitsijan pestiin.
Kävijämäärät Joensuun toimistolla ovat pienentyneet muutenkin kuin aukiolojen vähentymisen
takia.
– Jostain syystä jäsenillämme on nykyään
korkeampi kynnys ilmoittaa työmaan epäkohdista
ja ongelmista. Ne kärsitään mieluummin omissa
nahoissa kuin pyydetään toimitsijaa paikalle, Leinonen toteaa.
– Nuorempi rakentajapolvi ei välttämättä tiedä
oikeuksiaan, Kinnunen jatkaa.
Toimistolle voi tulla tapaamaan toimitsijoita
aukioloaikojen ulkopuolella, kunhan varmistaa tilanteen puhelinsoitolla.

J

Valtakunta-juttusarjassa
Rakentaja matkaa läpi
Suomen vieraillen liiton
palvelupisteissä.

Lauri Kinnunen
Matti Leinonen

Kinnusen mukaan eniten epätietoisuutta on työvaatteiden kustantamisesta, loma-aikojen palkoista
ja lomautusajoista
– Hyvin usein työnantajat ottavat myös itse
yhteyttä ja kysyvät neuvoa.
Leinonen lisää listaan työmaiden sosiaalitilat.
– Villeillä yrityksillä myös sosiaalitilat ovat villejä.

Jäsenmaksu laskee,
lupaukset on lunastettava
Matti Leinonen on ollut Rakennusliitossa töissä
21 vuotta. Ensin Kuopiossa, viimeiset 6 vuotta
Joensuun toimistolla jälkeen.
– Se on kolmannes eletystä elämästä.
Kokenut urakkatimpuri haluaisi lisätä työkaupan tekoa.
– Oikeiden urakoiden teko on harvinaista.
Oikeassa urakassa työmäärä lasketaan ja tehty työ
mitataan.
Leinonen opettaa mielellään urakanlaskennan
ilosanomaa. Pohjoisella palvelualueella lokakuussa
on urakanlaskentakurssit Kuopiossa ja Oulussa.
– Jos haluaa nostaa ansiotasoaan, urakka on
lähes ainoa tapa tehdä se, Leinonen muistuttaa.
Kinnusen mukaan työnantajapuolella on sekä
osaamattomuutta urakan määrittelyssä että pelkoa
siitä, että rakentaja tienaa liikaa tekemästään työstä.
Uusi kiinteä jäsenmaksu
tuo uutta kipinää jäsenhankintaan.
– Työmailla on
puhuttu, että liittoon
liitytään, kun jäsenmaksu
on kohtuullinen. Vuoden
alussa heillä on näytön
paikka lupauksen suhteen, Leinonen ja Kinnunen
napauttavat yhteen ääneen. ¶
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→ Työttömyysturva

Uusi A-kassa
käynnistyy vuodenvaihteessa
Rakennuskassa,
Teollisuuden
työttömyyskassa
sekä journalistien
ja kulttuuriväen
työttömyyskassa
Finka yhdistyvät
vuodenvaihteessa.
Rakennuskassan
jäsenet siirtyvät
uuteen A-kassaan
automaattisesti.

– A-kassan jäsenpalvelujen on oltava niin
laajat ja monipuoliset, että jäsen tavoittaa
meidät ja me tavoitamme jäsenen, tulevan
A-kassan johtaja Irene Niskanen sanoo.
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USI AVOIN TYÖTTÖMYYSKASSA on nimensä

mukaisesti avoin kaikkien alojen työntekijöille.
Reilun 198 000 jäsenen A-kassasta tulee Suomen
kolmanneksi suurin työttömyyskassa.
Teollisuuden työttömyyskassan johtaja Irene Niskanen on jo työttömyyskassojen yhdistymisten konkari. Entisten Puuliiton ja Teamin kassat sulautuivat
vuonna 2018 Metallityöväen työttömyyskassaan, jolloin
nimi muuttui Teollisuuden työttömyyskassaksi.
– Uudessa A-kassassa on noin 140 työntekijää.
Kaikki tekijät ovat tarpeen, Niskanen toteaa.
Sulautuvien kassojen työntekijät siirtyvät uuteen
A-kassaan vanhoina työntekijöinä.
– A-kassan työntekijät tuntevat jäsenistön työalat
valmiiksi.
Kaikki 3 työttömyyskassaa ovat ammattiliittojensa
perustamia, mikä lisää esimerkiksi tessin palkkausnormien ymmärrystä.
– Tämä aika on synnyttänyt A-kassan. Yhteiskunta
on muuttunut. Työttömyyskassa- ja ansioturvajärjestelmä on suurten muutosten kohteena. Sosiaaliturvan
kokonaisuudistuksesta, joka jatkuu vuoteen 2027 asti,
tulee väistämättä kassoille muutosvaatimuksia.
Niskasen mukaan yhteys kassojen takana oleviin
ammattiliittoihin säilyy. Suurin osa uuden kassan jäsenistä ovat myös ammattiliiton jäseniä.
– Olemme jatkossakin vahvasti työntekijöiden
asialla.
Työelämän kuviot muuttuvat moninaisemmiksi.
Pitkät vakinaiset työsuhteet harvinaistuvat myös
muualla kuin rakennusalalla. Alanvaihdosta tulee
nykyistäkin yleisempää.
– Kun liikkuu eri ammattialojen välillä, jatkossa on
helpompi pysyä saman työttömyyskassan jäsenenä.
Yksi yhdistymistä helpottava tekijä on se, että
ammattiliittojen maksatusjärjestelmät ovat saman yrityksen ylläpitämiä.
– Yhdistyminen on edennyt aikataulussa. Valmistelutyöt tietojärjestelmien osalta on aloitettu hyvissä
ajoin, Niskanen kertoo.
Työt aloitettiin viime vuonna. Finanssivalvonnan
virallinen hyväksyntä tuli syyskuussa.
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– Uusi A-kassa jäsenmaksultaan
kilpailukykyinen työttömyyskassa,
Rakennuskassan johtaja Jan
Peltonen lupaa.

Pykäläviidakko
kasvaa tiheämmäksi
Työttömyyskassat välittävät ja vastaanottavat yhä enemmän informaatiota viranomaisten tietojärjestelmistä. Työttömyysturvaan liittyvä
lainsäädäntö on jo nyt hyvin mutkikasta eikä todennäköisesti muutu
selkeämmäksi tulevaisuudessakaan.
– Jo se, että työttömyyskassa selviää kaikista muutoksista, vaatii rahan
lisäksi osaavaa henkilöstöä. Pieni kassa
ei välttämättä selviä näistä vaatimuksista, Niskanen sanoo.
Facebookin kaatuminen lokakuun
alussa oli hyvä muistutus siitä, että tietojärjestelmät ovat haavoittuvia. Työttömyyskassan on oltava tavoitettavissa
mahdollisimman monella tavalla.
– Myös jäsenkenttä on entistä
moninaisempi, joten palveluja ja palveluväyliä on oltava entistä enemmän.
Rakennusliiton luottamushenkilöille A-kassa tarjoaa päivystyspuhelimen ja omat infosivut netissä. Rakennuskassan väki on aiemmin tullut
pyydettäessä isommille työpaikoille
helpottamaan lomautusten aiheuttamaa paperisotaa.

– Näitä tilaisuuksia jatketaan
tarpeen mukaan. Sen lisäksi meillä on
viikoittaiset infotilaisuudet luottamushenkilöille eri aiheista.
Yhteydenpito välittää ennakkotietoa myös työttömyyskassalle, jolloin
työkuorma on ennustettavampi kassallekin.
A-kassan lähtökohta on, että jäsenmaksut määräytyvät aluksi ammattiliittojen päätösten kautta. Isomman
työttömyyskassan toiminta tuo todennäköisesti säästöjä muun muassa tilavuokrissa ja tietojärjestelmäkuluissa,
mikä voi keventää työttömyyskassan
jäsenmaksua tulevaisuudessa.

Kassoille lisää tehtäviä
Rakennuskassan johtaja Jan Peltonen
on tyytyväinen ison urakan lopputulokseen.
– Kassojen yhdistyminen ei ole
hetken mielijohde, vaan sitä on valmisteltu vuoden 2020 keväästä lähtien. Yhteisenä tavoitteena on synnyttää asiantunteva, parasta jäsenpalvelua
tarjoava ja jäsenmaksultaan kilpailukykyinen työttömyyskassa.
43 000 jäsenen Rakennuskassa

olisi tulevaisuudessa ollut liian pieni
yksittäinen toimija tiukentuvan
finanssisäätelyn ja pirstaloituvamman
työelämän haasteiden edessä. Esimerkiksi Finanssivalvonta on tiukentanut
koko ajan kassojen sääntelyä sekä vaikeuttanut ammattiliittojen ja kassojen
välistä yhteistyötä.
Hallituksen asettama Sosiaaliturvakomitea pohtii parhaillaan muun
muassa ansiotyön ja sosiaaliturvan
sekä palvelujen ja etuuksien yhteensovittamista. Komitean toimenpide-ehdotukset valmistuvat viimeistään
vuonna 2027.
– Jo lähitulevaisuudessa kassoille
tulee lisää työttömien neuvontatehtäviä. Odotettavissa on, että kassojen
tekemien päätösten määrä tulee kasvamaan, Peltonen ennustaa.
Isompi organisaatio pystyy palvelemaan paremmin rakennusalan
normaaliin suhdannekiertoon kuuluvissa työttömyyden ruuhkahuipuissa.
Samoin palveluiden tarjoaminen jäsenille on helpompaa.
– Sulautuminen ei tuo mitään
ylimääräistä työtä nykyisille Rakennuskassan jäsenille. Jäsenyys siirtyy
automaattisesti vuodenvaihteessa. ¶
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TEKSTI: JANNE MÄKINEN KUVA: JUKKA NISSINEN

Rakennusliiton jäsenmaksu
laskee 25 euroon kuukaudessa:

Halvalla hyvää!
Rakennusliiton hallitus teki syyskuussa
historiallisen päätöksen alentaessaan liiton jäsenmaksun
1.1.2022 alkaen 25 euroon kuukaudessa.
IITON HALLITUS teki päätöksen
yksimielisesti. Tavoitteena on
alentaa kynnystä liittoon kuulumiselle. 25 euron jäsenmaksu sisältää
kaikki jäsenedut ja työttömyyskassan
jäsenmaksun. Kun huomioidaan liiton
jäsenmaksun verovähennysoikeus,
maksettavaa jää hyvin vähän.
Uusi jäsenmaksu on edullinen,
mutta yhtä tärkeä asia on nykypäivä-

L
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nä myös sen euromääräisyys. Vanha,
prosenttipohjainen jäsenmaksu, joka
vaihteli kuukausittain tulojen mukaan, ei sovellu hyvin esimerkiksi automaattiseen laskutukseen. Helppous
ja vaivattomuus ovat tätä päivää.
Kaikki liiton jäsenedut pysyvät
muutoksessa ennallaan.
– Tärkein jäsenetu on tietenkin
työehtosopimus. Mitä enemmän

liitossa on jäseniä, sitä vahvemmat
edellytykset Rakennusliitolla on neuvotella asialliset työehtosopimukset,
sanoo Rakennusliiton varapuheenjohtaja Kimmo Palonen.
Päätöstä 25 euron jäsenmaksuun
siirtymisestä ei tehty kevyin perustein. Jatkossa yhä suurempi osa Rakennusliiton kuluista katetaan jäsenmaksun sijasta liiton omaisuuden tuotoilla.

Siksi euromääräiseen ja edulliseen jäsenmaksuun ei
hypätty summamutikassa, vaan taustalla on perusteellinen valmistelu ja laskenta.
Työehtosopimus, luottamusmiesorganisaatio ja
esimerkiksi apu mahdollisissa riitatilanteissa ovat
ammattiliiton jäsenetujen ”raskasta sarjaa” ja ammattiliiton ydintoimintaa – jäsenen auttamista. Samaan
sarjaan kuuluu työttömyysturva. Liiton jäsenyydestä
hyötyy kuitenkin myös muin tavoin. Esimerkiksi liiton
työelämän käytettävissä olevat jäsenet on vakuutettu
vapaa-ajallaan tapaturmavakuutuksella, jonka arvo on
useita kymmeniä euroja vuodessa.

Kysymyksiä ja vastauksia
jäsenmaksuun liittyen
Onko tämä nyt jokin ”ensimmäisen vuoden tarjous”
eli nouseeko jäsenmaksu jo vuoden kuluttua?
Ei nouse ja kyseessä ei ole lyhytaikainen tarjous.
Tottahan toki jäsenmaksu tulee joskus tulevaisuudessa
nousemaan, kun kustannustaso yhteiskunnassa nousee.
Useampaan vuoteen asia ei kuitenkaan ole ajankohtainen.
Onko jäsenmaksu sama kaikille?
On. 25 euron jäsenmaksun maksavat kaikki ne
jäsenet, jotka ovat Rakennusliiton ja työttömyyskassan
jäseniä. Pieni määrä jäseniä kuuluu vain liittoon mutta
eivät kassaan, joten heidän jäsenmaksunsa on alempi.
Sen määrä varmistuu, kun työttömyyskassa vahvistaa
jäsenmaksunsa, todennäköisesti marraskuun aikana.
Maksavatko kaikki jäsenet jäsenmaksua vai voiko
siitä saada vapautuksen?
Rakennusliiton hallitus päättää tämänkaltaisista
yksityiskohdista juuri tämän Rakentajan numeron ilmestymisen jälkeen, eli kannattaa seurata muun muassa
liiton someviestintää, nettisivuja ja Rakentajaa. Kun
kaikki yksityiskohdatkin on sovittu, jäsenmaksuun
liittyen lähetetään myös sähköpostilla uutiskirje kaikille
niille jäsenille, joiden sähköpostiosoite on tiedossa. Kannattaa siis varmistaa eAsioinnissa, että omat jäsentiedot
ovat kunnossa.
Pysyvätkö jäsenedut entisellään vai heikkenevätkö
ne?
Kyllä pysyvät. Mitään jäsenetua ei poisteta ja ne
koskevat samoja jäsenryhmiä kuin ennenkin. Uusiakin
jäsenetuja kartoitetaan.
Voiko työnantaja edelleen periä jäsenmaksun
palkasta?
Työnantajaperintä on edelleen mahdollinen. Moni
varmaankin alkaa maksamaan jäsenmaksun itse, sillä
jatkossa on helppo tilata jäsenmaksusta pankkiin e-lasku, koska summa on joka kuukausi samansuuruinen.
Voiko jäsenmaksun maksaa yhdellä kertaa vaikka
vuodeksi eteenpäin?
Voi maksaa. Tarkempaa tietoa tästäkin saadaan ennen vuoden vaihdetta. ¶
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TEKSTI: JUKKA NISSINEN KUVA: ANTTI KIRVES

Anni Marttinen
• SAK:n ekonomisti, joka
vastaa makrotalouteen,
kauppapolitiikkaan sekä
Euroopan talous- ja rahaliittoon
liittyvien asioiden valmistelusta.
• Harrastaa muun muassa
voguing-tanssia ja musisoi
ysärielektromusiikkibändissä.

16

Anni Marttinen on
Suomen ensimmäinen
TikTok-ekonomisti.
Taloudesta voi puhua
myös ymmärrettävästi,
ei pelkästään
ammattislagilla.

→ Henkilö

Talous palaa
kasvu-uralle
Inﬂaatio pysyy aisoissa ja lisävelan tarve pienenee,
ekonomisti Anni Marttinen ennustaa.

K

ORONA on tahdittanut ekono-

misti Anni Marttisen työtä
SAK:ssa alusta asti.
– Tulin töihin 4 kuukautta ennen koronapandemian alkua. Se
käynnisti työt rytinällä, tuli elpymispaketit ja muut kuviot.
Marttisen mukaan ekonomistin
silmin näytti siltä, että kriisi olisi ohi,
koska talous lähti niin hyvään nousuun.
– Alkusyksystä tuli hyvää talousdataa, työllisyys ja talous kasvoivat.
Luulin, että olemme pääsemässä pois
koronaongelmista.
Kriisin hoidossa on jo päästy varsinaiselle talouden kasvu-uralle. Valtion
velanottoa jatketaan vielä, mutta lisävelan tarve on pienentynyt koko ajan.
Inflaatio on tehnyt paluun menneisyydestä. Tämä on saanut etenkin
oikeisto-opposition pelottelemaan
talousongelmista.
– Ennusteiden mukaan velka syö
itse itseään, kun elvytämme ja bruttokansantuote kasvaa, Marttinen toteaa.
Matalat lainakorot hyödyttävät
velanottajia. Marttinen ei myöskään
usko inflaatiopeikkoon.
– Äkilliseen ja pitkäaikaiseen
inflaatioon tarvittaisiin isoja talouden rakennemuutoksia. Kulutuksen ja
investointien kasvua ei ole näkyvissä.
Inflaatiossa oli lyhytaikainen, koronasta johtuva piikki.

Eurokriisi ja sen aiheuttama taantuman pitkittyminen 10 vuotta sitten
oli hyvä esimerkki siitä, kuinka EUalueen tiukka talouskuri esti talouden
elpymisen.
– Julkiset investoinnit voivat vivuttaa myös yksityisiä investointeja.

Ympäristöinvestointeja
haitallisten tukien sijaan
Ilmastonmuutos on Marttisen mukaan tiukka haaste talouspolitiikalle.
– Suomella on kovat tavoitteet, mutta ne eivät ole heijastuneet
konkreettisiin toimiin.
Päästöjä on vähennettävä tulevaisuudessa kaikkialta, myös liikenteestä.
Poliittisesti arkaan aiheeseen ei ole
vielä puututtu.
– Julkiseen liikenteeseen ja
sähköautoinfraan olisi panostettava
muuallakin kuin pääkaupunkiseudulla. Liikenteen päästöjen verottamisen
voisi aloittaa pääkaupunkiseudulta,
jossa on toimiva joukkoliikenne. Jos
ihmisillä ei ole muuta mahdollisuutta
kuin liikkua omilla autoilla, verotusta
ei pidä kohdistaa heihin.
Ensimmäiseksi Marttinen poistaisi ilmastopolitiikan kannalta tehottomat ja jopa haitalliset tuet teollisuudesta ja maataloudesta. Turveala on
hyvä esimerkki haitallisesta verovarojen tuhlaamisesta. Ekologisesti kestävä

energiantuotanto on kuitenkin mahdollista.
– Elpymispaketissa on tulossa tukea bio- ja geoenergian tuottamiseen,
Marttinen sanoo.

Helppolukuinen
taloustietokirja
Talouspuhe ja termit ovat monelle
melkoista hebreaa. Marttinen haluaa
avata talousjargonia selkokieliseksi ja
on parhaillaan kirjoittamassa talousaiheista tietokirjaa.
– Kirja etenee pikkuhiljaa.
Vuoden päästä pitäisi olla valmista.
Kansantajuisesti talouden kiemuroista
kertovalle teokselle on jo pitkään ollut
tarvetta. Se auttaisi ihmisiä keskustelemaan ja kritisoimaan talousjärjestelmää, Marttinen määrittelee.
Marttinen tituleeraa itseään
Suomen ensimmäiseksi TikTok-ekonomistiksi. Nuorille TikTok on erittäin
tärkeä somealusta ja yleistajuisen taloustiedon jakamisen kannalta tärkeä
väylä.
Marttinen on halunnut muutenkin pöllyttää perinteistä ekonomistiroolia. Työpaikka SAK:ssa helpottaa
omanlaisen roolin ottamista talouskeskustelussa.
– SAK:n arvomaailma on hyvin
lähellä omaani ja tähän pestiin kaivattiin myös some-osaamista. ¶
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TEKSTI: JOHANNA HELLSTEN KUVA: LAURA AHOLA

→ Rakentajan terveys

Mailalla hammas poikki
ja sirkkelillä käteen

Välillä sattuu ja tapahtuu. Rakennusliiton toimitsija ja liiton jäsen Laura Ahola teloi jalkansa syyskuussa ja Turvan vapaa-ajan
tapaturmavakuutus tuli avuksi,

Rakennusliiton
jäsenille tarkoitettu
vapaa-ajan
tapaturmavakuutus
on apuna, kun sattuu
ja tapahtuu.
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R

AKENNUSLIITTO on tarjonnut jo

vähän yli vuoden ajan töissä tai
työttömänä oleville jäsenilleen
kattavan vapaa-ajan tapaturmavakuutuksen Turvasta. Miten ensimmäinen
vuosi on sujunut ja minkälaisia tapaturmia on korvattu? Rakentaja haastatteli kahta jäsentä, jolle oli sattunut
tapaturma.

Käsi imeytyi sirkkeliin
Haukiputaalainen Antti Mäkelä oli
kotonaan asentamassa uutta parkettia.
Hän leikkasi seinän ja parketin välisiä
liikuntasaumoja varten sirkkelillä
7-millisiä puupaloja.
– Olin noukkimassa palasia
sirkkelin alta, enkä huomannut, että

sirkkelin teräsuoja oli jumiutunut ylös.
Minulla oli päällä vanha flanellipaita,
jonka hihansuut olivat löysät ranteiden kohdalta. Sirkkeli nappasi paidanhihasta kiinni ja veti käden sirkkeliin,
Mäkelä kertoo.
Sirkkeli kuori kämmenselän rystysistä ranneniveleen asti.
– Siinä oli niin sanotusti ”pelti
paljaana”. Oli aika irvokkaan näköinen.
Mäkelä kääri käden talouspaperiin ja soitti hälytyskeskukseen, josta
lähetettiin ambulanssi paikalle. Ensihoito paketoi käden ja ajoi Ouluun
päivitykseen, jossa käsi tutkittiin läpi
ja tikattiin. Mäkelä otettiin osastolle
sisään.
– Vamma oli ihan naurettava
siihen nähden, mitä olisi voinut käydä.
Etusormesta oli jänne poikki ja sirkkeli oli hiukan rouhaissut kämmenluuta. Pääsin kuin koira veräjästä. Olin
yhteensä 2 yötä osastolla. Huipputason
käsikirurgi leikkasi käden ja siihen
laitettiin kipsi.
Mäkelä kertoo, että aluksi hän
ei tullut miettineeksi, kuka lystin
maksaa. Laskuja ei ollut ehtinyt tulla,
kun hän alkoi pohtia, onko hänellä lainkaan vakuutusta. Työnantaja
oli aiemmin tarjonnut vapaa-ajan
tapaturmavakuutuksen, mutta se oli
lopetettu, eikä Mäkelä ollut saanut
aikaiseksi hankkia omaa.
– Tulin jutelleeksi naapurin kanssa, joka myös on liiton jäsen ja hän
sanoi, että Rakennusliitto on vakuuttanut jäsenensä. En uskonut häntä,
kun enhän minä ole mitään sellaista
palvelua aktivoinut. Soitin Turvaan
ja sieltä vahvistettiin, että koska olen
liiton jäsen, minulla on voimassa oleva
vakuutus.
Vakuutus korvasi tapaturman
hoidon, kontrollikäynnit ja esimerkiksi sairaalayöt 100-prosenttisesti, ilman
omavastuuta.
– Olin sillä hetkellä lomautettuna,
joten kyllä tällaisella on suuri merkitys. Laskin, että siinä tuli takaisin
puolet jäsenmaksusta. Jäsenyys alkaa
tulla aika halvaksi, kun ensi vuonna
vielä jäsenmaksu laskee.

Vapaa-ajan tapaturmavakuutus
• Työelämän käytettävissä olevat Rakennusliiton jäsenet
(työssäkäyvät, työttömät) on vakuutettu vapaa-ajan
tapaturmavakuutuksella vakuutusyhtiö Turvassa.
• Vakuutuksesta korvataan tapaturman hoitokuluja.
• Vakuutukseen sisältyy myös pysyvän haitan korvaus ja
kuolemantapauskorvaus.
• Vakuutus on voimassa Suomessa.
• Liiton tarjoama tapaturmavakuus on täydentynyt ensikäynnin
suorakorvausedulla 16.6.2021 alkaen. Tapaturmaan liittyvä
ensimmäinen hoitolaitoskäynti Pihlajalinnan hoitolaitoksissa
sujuu Rakennusliiton jäseneltä omaa rahaa käyttämättä aina
250 euroon asti ilman omavastuuta, jos henkilö kuuluu liiton
vapaa-ajan tapaturmavakuutuksen piiriin. On näytettävä
Rakennusliiton suorakorvauskorttia, joka löytyy TaskuTurvasovelluksesta. Mahdollisia isompia jatkotutkimuksia varten on
mahdollista saada maksusitoumus.
• Lataa puhelimeen TaskuTurva käyttämästäsi sovelluskaupasta.
TaskuTurva-sovelluksen suorakorvauskortti sujuvoittaa
asiointia tapaturman sattuessa. Henkilötietosi on suojattu, joten
TaskuTurvan käyttöönottamiseen tarvitset pankkitunnukset.

Padel-mailasta
hampaisiin
Tamperelainen Tommi Silkamo oli
pelaamassa kavereiden kanssa suosittua tennistä ja squashia yhdistelevää
padelia. Kenttä on 10 metriä kertaa
20 metriä ja se on ympäröity 3 metriä
korkeilla lasi- tai pleksi- ja metalliverkkoseinillä.
– Kaveri löi pallon kentän takakulman pleksiin ja jotta pystyin
palauttamaan pallon, sitä piti lyödä läheltä pleksin kautta. Olin niin lähellä,
että maila osui pleksiin ja kimposi siitä
suuhuni, Silkamo kertoo.
Kuului rusahdus ja Silkamon suuhun tulvahti veren maku.
– Noukin palasen hampaasta
taskuun ja jatkoin pelaamista. Padel
on nelinpeliä enkä halunnut jättää
kavereita pulaan, Silkamo sanoo.
Pelin päätyttyä Silkamo seisoi peilin edessä ja katsoi järkyttävää näkyä;
yläetuhampaasta oli iso pala poissa.

– Itselläni ei ole omaa tapaturmavakuutusta, mutta mielessäni pyöri
hämärästi, että olisiko firmalla tai
liitolla jotakin. Soitin työsuojeluvaltuutetulle, joka ei myöskään tiennyt
asiasta, mutta yhteydenotto pääluottamusmies Marko ”Uku” Metsäpeltoon
auttoi. Hän kertoi, että Rakennusliiton jäsenillä on liiton kautta vapaaajan tapaturmavakuutus Turvasta.
Silkamo soitti siltä istumalta
Turvaan ja sieltä käskettiin mennä
laittamaan hammas kuntoon.
– Hammas oli onneksi helppo
korjata. Nurkka paikattiin hampaan
värisellä muovilla enkä ainakaan itse
erota, että se olisi jotenkin eri näköinen. Toimitin laskun tiedot Turvaan
ja rahat tulivat tilille parissa päivässä.
Ei ollut edes mitään omavastuuta.
Padelin pelaamista Silkamo ei sattumuksesta huolimatta lopeta.
– Ei se ole erityisen vaarallinen
laji, minulle vaan sattuu ja tapahtuu,
Silkamo kuittaa. ¶
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TEEMA: KORJAUSRAKENTAMINEN

Julkisivuun ei kosketa
Hotelli Ilves
ehostetaan
uuteen kuntoon.
Lähes 1 000
ikkunaa
vaihdettiin.

Tammerkosken maisemaan on jo 35 vuoden ajan kuulunut korkea Ilves-hotelli.

H

OTELLI ILVES valmistui 35 vuotta

sitten ja on siitä asti ollut Näsinneulan ohella yksi Tampereen
kauas näkyvistä maamerkeistä.
Tammerkosken partaalla sijaitsevaa 19-kerroksista hotellia on pidetty Tampereen ykkösmajoittamona
– onhan siellä viettänyt yönsä useita
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kuuluisuuksia, kuten Mauno Koivisto, Bill Clinton ja Mike Tyson.
Nyt maankuulu hotelli on suljettu
peruskorjauksen ajaksi. Sisätilat kokevat täydellisen uudistuksen, mutta julkisivuun ei kosketa. Se jää henkimään
1980-luvun rakennustyyliä pienine
laattoineen.

Ikkunanvaihtajia
ei huimannut
Peruskorjauksen pääurakoi Skanska
Talonrakennus Oy Pirkanmaa. Sillä
on enimmillään ollut kohteessa parikymmentä omaa työntekijää, mutta
alihankkijat mukaan lukien huipus-

TEKSTI JA KUVAT: ESA TUOMINEN

saan työntekijöitä oli parisensataa.
Kun Rakentaja vieraili työmaalla
lokakuun alkupuolella, oli työmaalla
vajaat 100 työntekijää.
Työsuojeluvaltuutettu Gabriel
Riekki voi jo huokaista helpotuksesta,
kun ennakolta vaarallisimmaksi arvioitu työ, ikkunoiden vaihtaminen,
on saatu loppuun. Ikkunoita vaihdettiin lähemmäs 1 000 kappaletta ja työ
oli tehtävä ulkoa käsin.
– Ylimpään eli 19. kerrokseen
tehtiin kaiteet valjastyönä ikkunoiden
ympärille. Kaikki meni lopulta hyvin,
Riekki muistelee ikkunoiden vaihtoa.
Rakennusmies Jere Viljanen oli tekemässä 19. kerroksen kaiteita. Häntä
ei huimannut korkeuksissa.
– Sehän on selvää, että kun valjaissa roikutaan noissa korkeuksissa, pitää
olla järki ja harkinta mukana. Ei siellä
parane riehua tai ottaa turhia riskejä.
Enemmän haittaa oli kylmyydestä
ja tuulesta.
– Muutamana päivänä ei ikkunanvaihtotyötä voinut tehdä kun oli niin
kova tuuli. Pakkanen ja tuuli eivät ole
oikein kiva yhdistelmä, kun töitä tehdään noin korkealla. Mutta ei minua
palellut. Lyhyet kalsarit riittivät.
Ikkunat olivat suurimmillaan
2 x 2 metriä, joten niitä ei voinut siirrellä kovalla tuulella. Tuuli ottaa rajusti kiinni isoihin ikkunoihin. Gabriel
Riekki keksi rakentaa nostolavoille

muoviset tuulensuojat, jotka helpottivat ikkunanvaihtotyötä.
Kahdeksannestatoista kerroksesta
alemmas ikkunat vaihdettiin nostolavaan turvautuen. Niitä oli käytössä
peräti 7 kappaletta. Ensin vanhat ikkunat piti saada kauniisti pois ja sitten
uudet karmit paikalleen. Viimeksi
laitettiin nelinkertaiset lasit.
– Purkuvaiheessa meni muutama
ikkuna säpäleeksi, vaikka yritettiin
kuinka nätisti ottaa. Sellaista ei oikein
voi välttää, kun ikkuna irrotetaan
imukupeilla. Olivat joskus niin tiukasti kiinni, Viljanen muistelee.

Vahvaa tekoa
Vuonna 1986 valmistuneen hotellin
rakenteet ovat vahvat ja edelleen hyvässä kunnossa.
– Ei voi moittia sen aikaista työtä.
Holvit on valettu komeasti ja paikan
päällä. Palkit ovat isoja, Gabriel Riekki
arvioi.
Rakennuksen ylin kerros on alumiinia. Näin on varauduttu siihen,
että rakennusta jatkettaisiin joskus
ylöspäin.
– Kyllä tämä vielä lisäkerroksia
kestäisi. Eri asia on, tehdäänkö niitä
koskaan.

Työsuojeluvaltuutettu Gabriel Riekki
iloitsee siitä, että vakavia työtapaturmia
ei ole sattunut, vaikka korkeuksissa on
roikuttu valjailla.

Ilves oli aikanaan Tampereen keskustan korkein rakennus ja oikeastaan
ainoa ”pilvenpiirtäjä”. Nykyään →

Verkatehdas kaatui, Ilves nousi
Ennen kuin hotelli Ilves kohosi Tampereen siluettiin, sijaitsi samalla
paikalla, kosken rannassa Tampereen Verkatehdas. Se oli siirtänyt
tuotantonsa kaupungin laidalle ja rakennukset purettiin 1970-luvun
lopulla ja 1980-luvun alussa.
Purkaminen herätti kansalaisaktiivien vastustuksen. Heidän mielestään
punatiilinen tehdasrakennus olisi saanut jäädä pystyyn muistoksi
menneistä ajoista. Se olisi voitu ottaa hyötykäyttöön.
Tuolloin ei vielä osattu kunnioittaa koskenpartaan teollista perinnettä.
Sen jälkeen pidättäydyttiin purkamisista: Finlaysonin, Tampellan ja
Frenckellin tehdasrakennukset on jätetty pystyyn ja niiden tiloihin on
sijoitettu moderneja toimistoja ja liiketiloja. Ilvestä vastapäätä, kosken
toisella puolella sijaitsee yhä toimiva Takon kartonkitehdas.

Rakennusmies Jere Viljasen päätä ei
huimannut kun hän vaihtoi ikkunoita
ulkoapäin 19. kerroksessa.

Kun hotelli Ilves avattiin vuonna 1986, avajaisia saattelivat
mielenosoitukset. Nyttemmin protestiäänet ovat vaienneet ja,
kuten sanonta kuuluu, kaupunkilaisten ”silmä on tottunut” korkeaan
hotellirakennukseen.
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logistista säätämistä, Gabriel Riekki
huokaisee.
Työsuojeluvaltuutetun tehtävässään Riekki on voinut iloita siitä,
että työmaa on selvinnyt isommitta
onnettomuuksitta. Joitakin läheltä
piti -tilanteita on tosin kirjattu ja pari
pienempää onnettomuutta. Pidempiä
sairauslomia ei ole kuitenkaan ollut.
– Asbestia on onneksi vain lattiarakenteissa, mutta koska lattiaa ei
revitty auki missään, ei asbestin kanssa ole jouduttu tekemisiin.

Sisäpinnat uusiksi

Puretusta Verkatehtaasta on jäänyt jäljelle punatiilinen konttorirakennus, jonka takana
hotelli Ilves tavoittelee pilviä.

Tampereen keskustassa on useita Ilvestä korkeampia rakennuksia ja tulossa
on lisää.
Logistiikka on tuottanut ongelmia koko peruskorjaustyön ajan.
Aivan hotelli Ilveksen kyljessä sijaitsee
vilkas kauppakeskus nimeltä Koski-

keskus, jonne toimitetaan tämän tästä
myytävää tavaraa.
– Koskikeskuksen tavaraliikenne
on kulkenut työmaan läpi, mistä on
koitunut monenlaista hankaluutta.
Kun tähän lisätään vielä työmaan oma
vilkas tavaraliikenne, on siinä ollut

Rakennusmies Miika Matikainen tekisi töitä mieluummin uudisrakentamisessa kuin
peruskorjauksessa.
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Vaikka kunnianarvoisan hotellin ulkopinnat jäävätkin koskemattomiksi,
käydään sisäpinnat läpi kauttaaltaan.
Kaikki 336 huonetta remontoidaan ja
uusia ravintoloita rakennetaan sisälle
ja ulos. Ensi keväälle jäävät vielä hotellin edustan maatyöt.
Myös aula- ja kokoustilat uudistetaan. Peruskorjaus on suunnitelman
mukaan ohi vuoden loppuun mennessä.
Yksi nuorimmista hotellin peruskorjaajista on 21-vuotias rakennusmies
Miika Matikainen. Hän on valmistunut ammattikoulusta pari vuotta
sitten. Matikainen on suorapuheinen
nuorimies. Hän vastaa räväkästi kysymykseen, kumpi on mieluisampaa,
peruskorjaaminen vai uudisrakentaminen?
– Kyllähän tällainen peruskorjaaminen on ihan p-seestä! Mieluummin
minä uutta taloa rakentaisin. Olen
ennen aina rakentanut uutta ja tämä
on minun ensimmäinen peruskorjauskohteeni.
Kun Matikaiselta utelee syytä
noin tiukkaan vastaukseen, hän viittaa palkkaukseen:
– Uudisrakennuskohteessa pääsee
enemmän urakalle. Uudisrakentaminen on mielenkiintoisempaa, tämä nyt
on tällaista nyppimistä.
Matikaisen töihin on kuulunut
muun muassa kulmalistojen asentaminen, kipsilevytyöt, paikkojen suojaaminen ja ovien korjaaminen.
– Maltan tuskin odottaa, että pääsen seuraavaan kohteeseen eli rakentamaan Nokialle hyvinvointikeskusta. ¶

Kun A-kassa aloittaa toimintansa 1.1.2022, Rakennuskassan
jäsenenä sinun ei tarvitse tehdä mitään. Siirryt automaattisesti
uuden kassan jäseneksi, ja palvelusi paranevat uusien,
suurempien resurssien ansiosta.
A-kassa on kaikille avoin työttömyyskassa: jäseneksi voi liittyä
jatkossa kuka tahansa.
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Petäjäskosken voimalaitoksen eteläpuolen kulkusilta
on nimeltään Eveliinan silta.

Petäjäskosken voimalaitos
uudistuu vanhaa kunnioittaen
Yllättävän hiljaista,
kun Petäjäskosken
voimalaitosta
katselee nelostien
puolelta rantaa
Rovaniemellä.
Lieskapukuiset
puut näyttävät
jähmettyneen
tuulettomaan syyspäivään.
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projektinjohtourakasta vastaa Rakennusliike
RPJ Oy, jolle korjausrakentaminen on leipälaji. Petäjäskoski on
yritykselle suuri työmaa, sillä uutta
muurattavaa julkisivua on 700 neliötä, alumiinijulkisivun levykorjausta
1 000 neliötä ja rimasauma-kuparivesikaton tekoa 2 000 neliötä. Mistään
ihan pienestä kokonaisuudesta ei ole
kysymys.
Jutuntekohetkellä 9 omaa työntekijää ja noin 20 aliurakoitsijan työntekijää paiskivat hommia. Voimalaitosta
alettiin korjata viime kesäkuussa, ja
työmaan pitäisi olla valmis ensi vuoden kesäkuun loppuun mennessä.

K

EMIJOKI OY:N

Suojan alla
Kaikki käy kuin tanssi sääsuojan alla.
Parinkymmenen metrin pudotus
Kemijokeen on turvallisen putoamissuojan takana.
Kirvesmies, työmaan yhteysmies
Kari Hiltunen sanoo, ettei mikään
korkeus hirvitä häntä.
– Ei korkeat paikat pelota, useinhan sitä joutuu työmailla liikkumaan
korkeissa kohteissa. Mutta pitää silti
olla itsesuojeluvaistoa – toimivan työsuojelun lisäksi tietenkin.
Mies pääsi ammattikoulusta
vuonna 1979 eli takana on 40 vuotta
rakentajan kokemusta. Ei paha.

TEKSTI JA KUVAT: EEVA VÄNSKÄ

1

Petäjäskosken
voimalaitoksen vesikattoa
uusitaan 2 000 neliötä.

2

700 neliötä julkisivua
muurataan alkuperäisellä
tyylillä.

Työmaapäällikkö Antti Haahti kertoo,
että katto on käytännössä käsityötä.

Rovaniemeläinen Teuvo Mattanen on
mittapuolen käynyt kirvesmies ja toiminut
Rakennusliike RPJ Oy:n luottamusmiehenä
”kauan”.

– Kyllä tässä jo tietää mitä tekee,
tai ainakin luulee tietävänsä, Hiltunen nauraa päälle.
Hänellä on parhaillaan kesken
räystäiden runkotyöt eteläpuolella
laitosta, ja homma kestänee joulukuulle asti.
– Yksin minä siinä nyt olen, mutta
työt hoituvat. Ja kun työnjohtajan
kanssa menee hyvin, niin kaikki menee hyvin.
Työmaapäällikkö Antti Haahti
kertoo, että vesikaton sisällä on ullakkotila ja alapuolella 20 metriä pudotusta.
– Olemme tehneet erillisen putoamistason teräsristikoiden alapaarteen päälle, jotta työ vesikatolla on
turvallista. Räystäillä on tietenkin
omat kaiteensa.

Vanhat rakenteet
Kari Hiltunen sanoo, että terve
itsesuojeluvaisto on korkeilla työmailla
hyväksi, työsuojelun lisäksi. Hän on asunut
Rovaniemellä vuodesta 1983, mutta on
louelainen.

Voimalaitostyömaalla on Kari Hiltusen mielestä haastavinta se, kun
vanhat rakenteet eivät olekaan ihan
niin kuin on ajateltu. Siinä on sitten
suunnittelijalla pähkittävää.

3

Kemijoki Oy:llä on
Kemijoen vesistössä
16 vesivoimalaitosta.

– Kuvia päivitetään usein. Suunnittelijoilta tulee ratkaisut tilanteeseen, eli ongelmat eivät ole ylivoimaisia
ja työt etenevät koko ajan. Mestaa
riittää, joten aina saa töitä eteenpäin,
vaikka jossain kohdassa pitäisi odottaa.
Pääluottamusmies Teuvo Mattanen lisää, että korjausrakentamisessa
on yleistä, etteivät rakenteet ole sellaisia kuin on luultu.
– Se tuo haasteita aikatauluun ja
siihen miten jatketaan.
Yleisesti ottaen purkutyöosuus
on pölyistä, ja se pyritään tekemään
ennen varsinaista rakennustyötä.
– Voi sanoa, että pölynhallinta
korjausrakentamisessa on haastavampaa kuin uudisrakentamisessa. Työmenetelmät ja koneet taas ovat rakentamisessa samanlaiset. →
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Euroopan suurin kaupunki, pinta-alaltaan,
on Rovaniemi. Kemijoki Oyj:n Petäjäskosken
voimalaitos sijaitsee keskustasta noin
kolmisenkymmentä kilometriä etelään.

Korjausrakentamisessa on myös
osattava ottaa huomioon kohteen
toiminnan jatkuminen, esimerkiksi
koulussa tai liikerakennuksessa.

Helppoa kun osaa
Juttelemme vielä alan muutoksesta.
Kari Hiltusen 40 vuoden työuran
aikana on ehtinyt tapahtua kaikenlaista.
– Suurin muutos on ehkä se, että

käytössä on monipuolisesti erilaisia
koneita. Kun ennen oli vasara, nyt on
akkuruuvarit ja naulaimet.
Hän näyttää mallia, miten ruuvaria käsitellään. Kaikki näyttää käyvän
helposti, vinolla katolla.
Kari Hiltunen sanoo, että työmaa
ja tekeillä oleva työ täytyy hahmottaa
hyvin. Mutta senhän kirvesmiehet
osaavat.
– Kyllä sitä koko ajan raksuttaa
päässä, että mitä otan työpisteelle mu-

kaan ja miten ennakoin. Kokemus on
tässä hyvä opettaja.
Vesikattotyössä ja koko korjausurakassa lähtökohtana on tehdä työt
vanhaa kunnioittaen. Se tarkoittaa
esimerkiksi sitä, että etelän puolen
seinän vanha Fural-alumiiniprofiili
käytetään uudelleen. Itse vesikatto
peitetään kuparipaneeleilla, ja muurauksen mallina on tarkasti alkuperäinen tiiliseinä.

Sähköä koko ajan

Kemijoki Oy:n Petäjäskoski
•
•
•
•
•
•
•
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teholtaan Suomen toiseksi suurin vesivoimalaitos
tuottaa keskimäärin 687 gigawattituntia energiaa vuodessa
rakennettu vuosina 1953–1957
putouskorkeus 20,5 metriä
seitsemän tulva-aukkoa
231 metriä betonipatoa
838 metriä maapatoa

Muurattua seinää pääsee jo ihailemaan. Kuparilevyjä odottaa paketissa asennusta. Rimakattoa syntyy
kakkos-kakkosesta ja hattukuparista.
Antti Haahti sanoo, että kyse on
täydestä käsityöstä, jossa on hienoja
yksityiskohtia ja rakenteita.
– Se pitää myös muistaa työmaan haastavuuden kannalta, että
voimalaitos on käytössä koko ajan, ja
sähkölinja kulkee alaräystään puolella. Kun ihmiset ja heidän terveytensä
suojataan hyvin, voimalaitos voi olla
samalla käynnissä.
Teuvo Mattanen on itse työssä

Lapin keskussairaalalla, mutta yrityksen pääluottamusmiehenä liikkuu
myös eri työkohteissa, ja on käymässä
Petäjäskoskella.
– Kävin täällä viimeksi heinäkuussa. Silloin RPJ:n väkeä oli 4 ja
muutama vuokramies päälle.
Mattanen sanoo, että Rakennusliike RPJ on sopivan kokoinen yritys, jossa
saa tehdä monipuolisesti erilaisia töitä.
– Erityisiä haasteita ei ole, mutta
joskus nousee jotain asioita pintaan.
Silloin voi mennä vaikkapa keskustelemaan toimitusjohtajan kanssa.
Yleensä asiat selviävät juttelemalla,
Mattanen kuvaa.
Rakennusliike RPJ:ssä on pieni
työvoiman vaihtuvuus, työsuhteet
ovat pitkiä ja kaikki ihmiset toisilleen
tuttuja. RPJ on perheyritys ja kasvanut
vuosien saatossa.

Klassikko ja säätörikka
Itse Petäjäskosken voimalaitos koostuu
231 metristä betonipatoa, jossa on seitsemän tulva-aukkoa. Mikäli tulvaluukkunostureita jouduttaisiin siirtämään,
nostureiden edessä olevia sääsuojan
tukitelineitä pitäisi myös siirtää.
Voimalaitoksen kummallekin
puolelle levittäytyy Petäjäisen kylä.
Lähin kuorma-autoa kestävä silta
sijaitsee parinkymmenen kilometrin
päässä, mikä merkitsee tasaista liikennettä siltatietä pitkin.
Kirvesmies Korhonen pitelee
säätörikkaa. Löytyypä taskusta yllätysklassikkokin, Boston-aski.
– Vuodesta 1979 olen tehnyt näitä
töitä, ja kaikkea joutuu tekemään
monipuolisesti. Parasta tässä työssä
on itsenäisyys, kun saa itse miettiä
tekemiset.
Kylmät säät ja pakkaset taas
eivät miellytä. Eikä Korhonen niihin
kuulemma edes totu, pohjoisen mies,
Savukoskelta.
Sano nyt jotain Hiltusen akkuruuvarin vastapainoksi: mitä työkalua
itse käytät eniten?
– Porakonetta ja käsisirkkeliä,
siinä se.
Silti huomion vie metallinen pitkä
säätörikka. Komiat on, miehet ja
rikat. ¶

Vesikatolla ristikon päälle tulee niskat ja palosuojaukset.

Rakennusliike RPJ Oy
•
•
•
•

korjaus- ja muutosrakentamiseen erikoistunut rovaniemeläinen yritys
työllistää noin 60 henkilöä
tekee jonkin verran myös uudisrakennuksia yrityksille
korjannut paljon julkisia rakennuksia, esimerkkinä Lapin
ammattikorkeakoulun Jokiväylän toimipiste
• sesonki usein juuri loma-aikoina, jolloin julkiset rakennukset
ovat kiinni
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Putkiwuoriolla tehdään töitä
reilussa porukassa
Saneeraustyömaalla putkiasentaja
pääsee soveltamaan osaamistaan.
Pekka Lankinen
työskentelee Putkiwuoriolla
lähes pelkästään
saneerauskohteissa.

P

UTKIWUORION saneeraustyö-

maan sosiaalitiloihin saapuessa
kannattaa katsoa mihin astuu ja
millä korkeudella katto on. Helsingin
Töölössä sijaitsevan vanhan kerrostalon kellarikerroksessa palo-ovet sijaitsevat syvennyksissä ja matalan katon
jännepalkit ovat näkösällä.
Putkiwuorion työporukan vahvuus on vaihdellut tällä työmaalla 2–4
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putkiasentajan välillä työvaiheesta
riippuen. Töölöläisen kerrostalon työmaa on hyvin tyypillinen saneerauskohde. Kellarin putkitus on uusittu
muutamia vuosia sitten. Vesiputket on
myös vaihdettu talossa kertaalleen jossain vaiheessa. Remonttiaikataulu on
venynyt kuukaudella alkuperäisestä.
– Ensiksi purkamisessa meni
enemmän aikaa. Sen lisäksi tuli paljon

asukkaiden tekemiä muutoksia alkuperäisiin suunnitelmiin, putkiasentaja
Pekka Lankinen listaa.
Remonttityömaa käynnistyi
toukokuussa ja näillä näkymin valmista tulee huhtikuussa. Kerrostalon
asukkaat ovat yhtä lukuun ottamatta
onneksi evakossa remontin ajan. Putkisaneerauksen lisäksi keittiöiden ja
kylpyhuoneiden paikkoja vaihdetaan

TEKSTI JA KUVAT: JUKKA NISSINEN

Putkiwuorio Oy
Arthur Wuorio perusti A. Hj. Wuorion vesi- ja lämpöjohtoliikkeen
vuonna 1934. Sama suku omistaa yrityksen edelleen.
Pääkonttori Helsingin Roihuvuoressa.
Työllistää noin 80 henkeä.
Liikevaihto noin 20 miljoonaa euroa vuodessa.

useassa kiinteistössä. Samaan aikaan
tehtävä ilmanvaihtoremontti on erillinen Tuloilma.com Helsinki Oy:n
urakka.
Lankinen on ollut jo reilut 16
vuotta Putkiwuorion palkkalistoilla.
Työuran alkupuolella työpaikan vaihtaminen kävi helpostikin, mutta nyt
työvuosien karttuessa asiallista työnantajaa ei viitsi ihan pienestä syystä
vaihtaa.
– Olen tehnyt viime vuodet lähes
pelkästään remppaa.
Lankisen mukaan firman asentajat ovat valikoituneet kahteen selkeään ryhmään: uudiskohteiden ja
remonttien tekijöihin.
Firman nuorimpiin putkiasentajiin lukeutuva Juha Lötjönen on
tullut Runeberginkadun työmaalle
elo-syyskuun vaihteessa. Putkiwuoriolla Lötjönen on työskennellyt vajaat
4 vuotta.
– Olen joskus ollut avustamassa
kalustuksessa uudispuolella, mutta
tykkään enemmän saneerauksesta.
Tässä pääsee soveltamaan. Uudispuolella ollaan tarkempia. Jos teet jotain
eri tavalla, siitä huomautetaan aika
nopeasti.
– Täällä on yleensä lämmintä,
Lankinen summaa lisää plussia hyvien
puolien listalle.
Lötjösen mukaan Putkiwuoriolla
on hyvä työporukka.
– Täällä on sellainen ilmapiiri, että kehtaa kysyä. Nuorempana asentajana ei tiedä vielä kaikkea. →

Juha Lötjönen esittelee ryki- eli koeponnistuspumppua.
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Vesa Ketelimäki tekee 3-päiväistä työviikkoa ja poikkesi työmaan varastoalueelle haastattelua varten.

Vanhojen asentajien
kolotukset huomioidaan

Runeberginkadun saneeraustyömaalla tehdään paljon muutoksia aikaisempiin
tilaratkaisuihin.
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Pääluottamusmies, putkiasentaja Vesa
Ketelimäki allekirjoittaa Lankisen
ja Lötjösen näkemykset asiallisesta
työnantajasta ja reilusta työporukasta.
Luottamusmiespesti on kestänyt jo
reilut 10 vuotta.
– Pyrimme kiertämään työsuojeluvaltuutettu Jouko Pekkolan kanssa
alkavat työmaat. Asentajat ovat olleet
niin pitkään talossa, että olemme
paljon yhteyksissä ja keskustelemme
muutenkin asioista, Ketelimäki toteaa.
Putkiasennus on sen verran rankka laji, että lähes jokaisella ikääntyneellä asentajalla on kehittynyt
jonkinlaista kremppaa: polvet eivät
tahdo kestää ja muissakin nivelissä on
monenlaista kulumaa.
– Jo 40-vuotiailla asentajilla on
työterveysongelmia, Ketelimäki sanoo.

Onko korjausvelka
pelkkää satuilua?

R

Lattiakaivo, joka sopii ahtaampaan tilaan.

– Se on ihme, jos vanhemmalla asentajalle ei ole
mitään vaivaa, Lankinen vahvistaa.
Ketelimäki tekee 3-päiväistä työviikkoa, jotta jaksaa
olla töissä vähintään 63 ikävuoteen asti.
– Täytän ensi keväänä 63 vuotta. Työuralla tulee
täyteen 38 vuotta Putkiwuorion palveluksessa.
Yksi vaihtoehto on hakea työuraeläkettä, mutta
Ketelimäki ei ole vielä tehnyt lopullista päätöstä. Työuraeläkkeen saaminen ei myöskään ole aivan läpihuutojuttu.
Putkiwuoriolla ymmärretään vanhempien asentajien kolotukset ja työtä pyritään keventämään tarpeen
mukaan.
– Minunkin osa-aikatyöni sovittiin saman tien.
Kun kysyin, milloin voin aloittaa, minulle sanottiin:
”Aloita vaikka ensi maanantaina”.
Lötjösellä ei ole vielä kiirettä eläkkeelle. Siksi tämäkin putkiremontti kannattaa tehdä mahdollisimman
hyvin.
– Pääsen vielä saneeraamaan tätä samaa työmaata
uudestaan, Lötjönen heittää.
Lötjösellä on putkiasennus tullut suvunperintönä,
sillä isä oli myös putkihommissa. Juha Lötjönen on ollut
myös alan ulkopuolisissa töissä, mutta tarve omilla käsillä tekemiseen veti kuitenkin lopulta putkitöihin. ¶

AKENNUSMARKKINOIDEN asiantuntijayri-

tys Forecon on tutkinut Rakennuslehden
tilauksesta korjausrakentamisen markkinatilannetta. Markkinatutkimuksen yllättävin tulos
oli se, että varsinaista kiinteistöjen korjausvelkaa ei
olisikaan olemassa.
Korjausvelasta on puhuttu vähintään 20
vuoden ajan. Esimerkiksi tänä vuonna julkaistussa Rakennetun omaisuuden tila ROTI-raportissa
todetaan, että korjausvaje on kasvanut edelleen
korjauksien lykkäämisen takia. Alueellinen eriytyminen jatkaa kasvuaan ja erityisesti muuttotappiokunnissa rakennetun omaisuuden arvo voi kerrosja rivitalojen osalta laskea.
Kahden tutkimuksen tulokset eivät ole
välttämättä ristiriidassa keskenään. Foreconin
markkinatutkimus keskittyy kiinteistöihin, joita
hoidetaan aktiivisesti ja ammattimaisesti. Tässä
rakennuskannassa tehdään tarvittavat remontit
ja saneeraukset ajallaan. Pääkaupunkiseudulla ja
muissa kasvukeskuksissa täydennysrakentaminen
mahdollistaa myös vanhan kiinteistön kunnostamisen samalla kertaa.
Tilanne on huonompi esimerkiksi vanhoilla
teollisuuspaikkakunnilla, joissa kylän ainoa tehdas
tai saha on lopettanut toimintansa. Perinnöksi on
jäänyt tyhjillään olevia kerros- ja rivitaloja, joihin
ei enää löydy kylliksi asukkaita. Ara-lainoitettuja asuntoja oli viime vuonna suhteellisesti eniten
tyhjillään Hyrynsalmella, Juupajoella ja Kemissä.
Vuonna 2020 Ara myönsi purkulupia koko maassa
lähes 1 100 asunnolle, eniten Savonlinnaan.

Uutta energiaa,
enemmän säätöä
LVI-alalle on lähitulevaisuudessa luvassa tavanomaisen saneeraustyömaiden lisäksi uusien energialähteiden ja energian talteenoton ansiosta uusia
työtilaisuuksia vanhoihin kiinteistöihin. EU:ssa on
kova tarve käynnistää investointiohjelmia ilmastonmuutoksen torjumiseksi. Niiden tavoitteena
on vähentävää fossiilisten polttoaineiden käyttöä.
Suomessa kulutetaan lähes 65 000 gigawattituntia
energiaa asumiseen, mikä on viidennes maan koko
energiankulutuksesta.
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Hyvää
työtä

Vastuullinen yritystulostus on täällä
Maapallomme hyvinvointi, yritysten arvomaailmat ja totutut työtavat ovat vahvassa muutoksessa.
Vanhoista energiaa kuluttavista perinteistä on siirryttävä kestävää kehitystä tukeviin ratkaisuihin.
Epson vastaa tähän haasteeseen minimaalisesti energiaa ja tarvikkeita käyttävillä tulostimilla ja
monitoimilaitteilla. Tutustu luottamusta herättävään valikoimaan, joka auttaa yritystänne tekemään
hyvää työtä. Ja kun tulevaisuus on turvassa ja kestävällä pohjalla, maailmakin nukkuu yönsä paremmin.

Ahkera

Turvallinen

Säästäväinen

Huolehtiva

Yhdestä pöytätulostimesta
monen sadan laitteen
ylläpidettyyn tulostinkantaan.
Kaiken kokoisille yrityksille
löytyy optimaalinen ratkaisu,
jossa tulostuksen nopeus,
hinta ja laatu yhdistyvät
ylivoimaisesti.¹

Yrityksenne tulostus-,
skannaus- ja kopiointitoimintojen varmatoimisuus ja turvallisuus
on ehdottoman tärkeää.
Minimaaliset huoltotoimet ja
ylläpito edistävät
tuottavuuttanne.¹

Epsonin laitteet kuluttavat
vähän virtaa, koska
mustesuihkuteknologia
ei tarvitse esilämmitystä
lasertulostimien tapaan.
Lisäksi mustekasetit ovat
edullisia ja riittoisia.¹

Uusin mustesuihkuteknologia on ympäristöystävällinen valinta.
Energiansäästön
lisäksi säästö käyttötarvikkeiden määrässä
vähentää merkittävästi
jätettä.¹
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Hyvää työtä maailmalle!

Leasing ja suoramyynti, asiakaspalvelu, ylläpito- ja huoltopalvelut
SV Systems Oy, Fredrikinkatu 61 A, 00100 Helsinki.
Puhelin: 010 299 5601, web: svsystems.ﬁ

Minimoi ympäristövaikutukset,
maksimoi tehokkuus
Säästä ympäristöä, aikaa ja rahaa lämmöttömän tulostustekniikan avulla.
Saat tehokkaan ja laadukkaan tulostuksen ja asiakirjojen hallinnan, joka vähentää
ylläpitotoimia ja kuormittaa vähemmän ympäristöä.

Jopa

83%

pienempi energiankulutus kuin
lasertulostimilla.1 Pienempi
virrankulutus säästää sekä
energiaa että rahaa.

alkaen
95 €/kk

A3-koon värimonitoimitulostin
osasto- ja työryhmäkäyttöön.
Tulostaa jopa 100 000
mustavalko- ja 50 000 värisivua
tarvikkeita vaihtamatta. Nopea
ensimmäisen sivun tulostus,
jatkuva tulostus 60 sivua/min.
Malli: WF-20600

Jopa

50%

nopeampi kuin lasertulostimet.1
Säästä aikaa luotettavalla ja
nopealla tulostuksella, joka vaatii
vähemmän huoltotoimia ja lisää
tuottavuutta.

alkaen
65 €/kk

A3-koon värimonitoimitulostin
työryhmäkäyttöön. Tulostaa jopa
86 000 mustavalko- ja 50 000
värisivua ilman tarvikkeiden
vaihtoa. Nopea ensimmäisen sivun
tulostus, jatkuva tulostus jopa 35
sivua/min.
Malli: WF-C879R

Jopa

96%

vähemmän käytettyjä
tarvikkeita lasertulostimiin
verrattuna.1 Vähemmän
vaihdettavia osia, pienemmät
ympäristövaikutukset.

alkaen
25 €/kk

A4-koon värimonitoimitulostin
työryhmäkäyttöön. Tulostaa
jopa 50 000 mustavalko- ja
20 000 värisivua ilman tarvikkeiden vaihtoa. Nopea ensimmäisen sivun tulostus, jatkuva
tulostus jopa 34 sivua/min.
Malli: WF-C579R

Kaikki hinnat alv 0%
1

Lue lisää lämmöttömän tulostuksen eduista osoitteessa svsystems.ﬁ/faktat
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→ Koulutus

Komea kolmikko valmiina päivään. Patrik Laulajainen (vas.) on jo vakuuttunut siitä, että rakennusala on hänen alansa.
Päivät kuluvat yhdessä Johan Kotirannan (kesk.) ja Oona Pohjalaisen kanssa.

Uudet mestari-kisälli-parit
aloittivat työmailla
Mukana on jo kolme yritystä, Skanska, YIT ja Peab.
UONNA 2019 Skanska, Rakennusliitto ja Barona Oy
kehittelivät vaihtoehtoisen
opinpolun, mestari-kisälli-ohjelman, jonka tarkoituksena oli,
että 5–6 nuorelle tarjottiin mahdollisuus 6 kuukauden palkalliseen
työssäoppimiseen työmaalla kokeneen rakentajan opastuksessa. Tänä
vuonna ohjelma laajeni 2 uuteen
yritykseen ja Rakentaja lähti YIT:n

V
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työmaille katsomaan, kuinka homma
tällä kertaa sujuu.
Nuoret ovat aluksi 3 kuukautta
Baronan palkkalistoilla ja jos työt
alkavat sujua, on heidät tarkoitus
palkata YIT:n kirjoille jatkamaan
oppimista. Barona hoiti alkukarsinnan haastattelun. Kakkoshaastattelun
tekivät YIT:n edustajat, joukossa myös
YIT:n pääkaupunkiseudun luottamusmies, Jari Jääskeläinen.

”Ohjaaja on ollut
tosi mukava”
YIT:n espoolaisella työmaalla odottelevat ohjaajana toimiva työmaan varavaltuutettu Johan Kotiranta, kisälli
Patrik Laulajainen ja oppisopimusopiskelija Oona Pohjolainen. Kotiranta ohjaa molempia nuoria rakentajia.
– Minulle ilmoitettiin, että ”olet
niin hyvä ihmisten kanssa”, joten ala

TEKSTI JA KUVAT: JOHANNA HELLSTEN

hoitaa ohjausta. Olen tehnyt sitä aiemminkin ja minulla on myös ohjaajan
koulutus osana erikoisammattitutkintoa, Kotiranta kertoo.
Kotiranta kertoo, että he viettävät
käytännössä yhdessä kaiken ajan.
– Molemmat oppivat ja näkevät, miten eri töitä tehdään. Ei tule
kenellekään sellaista fiilistä, että jäisi
ulkopuolelle.
Kisällinoppiin lähtenyt Laulajainen ei ole ensimmäistä kertaa pappia
kyydissä rakennusalalla.
– Olen tehnyt joskus rakennusalan töitä, mutta missasin yhteishaun.
Sitten huomasin ilmoituksen tästä
mahdollisuudesta Instagramissa ja
kun tähän ei vaadittu kokemusta
kentältä, päätin hakea. Ajattelin, että
tästä saisi käteen ammattitaitoa, Laulajainen kertoo.
Laulajainen aloitti työmaalla 9.
elokuuta ja ensimmäiset päivät tehtiin
perehtymistä yritykseen ja kyseiseen
työmaahan, käytiin turvapuistossa ja
suoritettiin työturvallisuuskortti.

– Pääsin aika alussa jo purkamaan
valumuottia pois portaista, Laulajainen sanoo tyytyväisenä.
Hän kehuu ohjaajaa ”tosi mukavaksi”, mutta piruilee Kotirannalle siitä, että tämä oli lomalla ensimmäiset 2
viikkoa ohjauspestistä. Huomaa heti,
että välit mestarin ja kisällin välillä
ovat mutkattomat.
Työmaalla iso osa urakoista on
myyty ulos, joten välillä vaivaa työn
puute. Se ei ole kuitenkaan muuttanut
Laulajaisen ajatuksia alasta. Tekemällä
oppiminen on sopinut Laulajaiselle
hyvin.
– Sen osaan jo sanoa, että tämä
on minun alani. Olen aina tykännyt
nähdä omien käsieni jäljen ja olen ihminen, joka oppii nimenomaan tekemällä. Työmaalla on myös hyvä henki;
kaikki ovat tosi sosiaalisia ja jengi auttaa ja selittää, jos tulee kysymyksiä.
– Olemme tehneet yhdessä
TR-mittauksia, fiksanneet niiden
puutelistoja, rakentaneet kulkuteitä ja
suojauksia, Kotiranta kertoo.

Kotiranta pitää ohjaajan tärkeimpänä ominaisuutena rauhallisuutta.
– Pitää jaksaa selittää ohjattaville
selkeästi ja kunnolla opittavat asiat
ja jaksaa aukaista sitä, miksi jotain
tehdään, ei pelkästään miten tehdään.
Välillä se tarkoittaa myöskin rakennusalan slangin suomentamista.

”Työmaalla on hyvä vibe”
Vantaalaisen asuinrakennustyömaan
”grillikatoksessa” istuu kahvilla työmaan työsuojeluvaltuutettu, ohjaaja
Pentti ”Pena” Kotajärvi ja kisälli
Abdimahab Hashi. Kotajärvelläkin on
oppilaanohjauksen paperit lakkarissa
ja YIT:ltä kokemusta jo 21 vuotta. Kyllä
sillä kokemuksella voi jo mestariksi
puhutella. Hän ohjaa työmaalla myös
ammattikorkeakoululaisten haalari-harjoitteluja.
– Abdilla on lähtenyt homma
käyntiin hyvin. Vaikka hänellä ei ole
aiempaa rakennusalan kokemusta,
on hän nopea oppimaan ja luotto →

Abdimahab Hashi (vas.) ja Pentti Kotajärvi
ihailevat työmaata yläviistosta. Jokaiselle päivälle
riittää uutta opittavaa mestarin ohjauksessa.
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YIT rakentaa Vantaan Martinlaaksoon
kaksi 8-kerroksista ja yhden 15-kerroksisen asuinkerrostalon. Pentti
Kotajärvi toivoo, että
Abdimahab Hashi
pääsisi tutustumaan
myös korkeaan
rakentamiseen.

Kaikki keinot
käyttöön
Mestari-kisälli-ohjelma lähti käyntiin huolesta niistä nuorista, joiden polku kohti työelämää ei ole selkeä. Heistä, jotka
eivät ole löytäneet sopivaa
koulusta ja joiden tie eteenpäin
on vielä hämärän peitossa.
Kaikille istuminen koulun
penkillä ei ole helppoa. He saattavat silti olla tarkkoja ja käteviä käsistään ja hyviä oppimaan nimenomaan tekemällä.
Vaikka oppivelvollisuus on
nyt pidennetty 18 ikävuoteen
saakka, ei se korjaa perusongelmaa; toiset löytävät tiensä
ja ammattinsa eri tavalla. Mestari-kisälli-mallin soisi leviävän
yhä useampaan yritykseen ja
laajenevan myös yritysten sisällä muutamasta oppijasta
isompaan määrään nuoria.
Tällainen malli vie toki resursseja yrityksessä; ohjaaja
on kiinni nuorissa, joilla ei välttämättä ole lainkaan aiempaa
kokemusta rakennusalasta.
Tämä voi kuitenkin palkita tulevaisuudessa, sillä nuori tekijä
oppii yrityksen ja rakennusalan
tavoille alusta asti, kokeneen
opastajan siipien suojassa.

on noussut nopeasti. Alkuun opiskeltiin työturvallisuusasioita, tehtiin
TR-mittauksia ja opeteltiin työkoneiden käyttöä. Uskalsin jo jättää hänet
4 tunniksi tekemään töitä itsenäisesti,
Kotajärvi kertoo.
Kotäjärvi kehuu Hashin halua
tehdä töitä.
– Minulla on ollut hyvä onni, en
ole joutunut tekemään siivousta juuri
lainkaan. Tavaroiden järjestelyä olen
tietenkin tehnyt. Täällä tulee joka päivä jotain uutta eteen, voi oppia todella
nopeasti, Hashi kertoo.
Kotajärvi ja Hashi tekevät muun
muassa työmaan valojen asennusta.
Lisäksi vesi-, lämmitys-, kotelointi- ja
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suojaustyöt ovat parivaljakon päivittäistä kauraa. Sisätöitä ei tässä vaiheessa pääse kokeilemaan, sillä ne urakat
on myyty ulos.
– Mutta työturvallisuus on tärkein työ, jota Abdi tekee, Kotajärvi
toteaa.
Hashi – kuten toinenkin kisälli
– huomasi haun ohjelmaan Instagramissa.
– Näin videon, jossa joku aiempi kisälli kertoi, minkälaista hänellä
on ollut. Ajattelin, että tämä voisi
olla hyvä kokemus ja tilaisuus ja tein
hakemuksen. Sekä Baronan että YIT:n
haastattelut olivat mukavia tilaisuuksia. Ne olivat enemmän jutustelua
kuin haastatteluja, Hashi kertoo.
Hän nauraa, että harjoittelun
aluksi kerrottiin ensin kaikki kauhea,
mitä työmaalla voi tapahtua.
– On tosi tärkeää, miten tulee
työmaalle, ja miten huomioi aluetta ja
tilanteita ja että tekee mitä sanotaan.
Silloin työ on turvallista.

Nuori mies kehuu ohjaajaansa
kärsivälliseksi mieheksi.
– Pena jaksaa opettaa ja toistaa
ohjeita. Muutenkin tämä on hyvä työympäristö. Jengi auttaa, jos tarvitsee
apua, myös aliurakoitsijoiden työntekijät. Esimerkiksi Otiksen hissikorjaajat tulivat auttamaan meitä yhdessä
nostossa. Tätä arvostan. Täällä on
hyvä vibe.
Työmaalla rakennetaan kahta 8-kerroksista asuinkerrostaloa ja
niiden jälkeen yksi 15-kerroksinen. Se
tulee olemaan Länsi-Vantaan korkein
tornitalo.
– Toivon, että sen rakentaminen
alkaisi nopeasti, niin Abdi pääsisi
tutustumaan korkean rakentamisen
työturvallisuuteen. Se on ihan eri
juttu esimerkiksi palo- ja putoamisturvallisuuden kannalta. Kaiken pitää
olla moneen kertaan varmistettua,
Kotajärvi sanoo. ¶
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TEKSTI: PÄIVI POUTANEN

→ Laki ja oikeus

Jäsenelle korvausta
ansionmenetyksestä
1,5 vuoden ajalta
Työnantaja laiminlöi
takaisinottovelvoitteen.

R

AKENNUSLIITON JÄSEN työs-

kenteli vahinkosaneeraukseen
liittyvissä tehtävissä toistaiseksi voimassa olevassa työsuhteessa
keskisuuressa rakennusliikkeessä.
Hänen työsuhteensa irtisanottiin
tuotannollisista ja taloudellisista syistä päättymään 4 viikon irtisanomisajalla.
Työsuhteensa päättymisen jälkeen
jäsen jäi työttömäksi ja ilmoittautui työnhakijaksi työ- ja elinkeinotoimistoon. Uusi työpaikka
löytyi lyhyen työttömyysjakson
jälkeen, mutta uudessa työssä
ansiotaso jäi alhaisemmaksi
kuin mitä hän oli vahinkosaneeraustehtävissä ansainnut.
Myöhemmin Rakennusliiton jäsen kuuli, että hänen
entinen työnantajansa oli
noin 3 kuukautta hänen
työsuhteensa päättymisen
jälkeen palkannut uuden
kuivausasentajan toistaiseksi
voimassa olevaan työsuhteeseen.
Rakennusalalla työnantajan
on tarjottava työtä taloudellisilla ja
tuotannollisilla perusteilla irtisano38

→ Laki ja oikeus

malleen, työ- ja elinkeinotoimistosta edelleen työtä
hakevalle entiselle työntekijälleen, jos työnantaja
tarvitsee työntekijöitä 4 kuukauden kuluessa työnteon päättymisestä samoihin tai samankaltaisiin
tehtäviin, joita irtisanottu työntekijä oli tehnyt.
Jos työsuhde on jatkunut keskeytyksettä sen
päättymiseen mennessä vähintään 12 vuotta,
takaisinottoaika on kuitenkin 6 kuukautta.

ja käräjäoikeus velvoitti työnantajan korvaamaan
takaisinottovelvollisuuden rikkomisesta aiheutuneen
ansionmenetyksen 18 700 euroa laillisine viivästyskorkoineen. Korvaus laskettiin 1,5 vuoden ajanjaksolta. Työantaja ei tyytynyt tuomioon, vaan valitti
asiassa hovioikeuteen.

Työnantaja kiisti

Pitkään kestäneen prosessin aikana työnantajan taloudelliset vaikeudet syvenivät ja työnantaja asetettiin konkurssiin. Konkurssipesä ilmoitti, ettei konkurssipesä jatka oikeudenkäyntiä hovioikeudessa ja
konkurssivelallinen ei jatkanut prosessia. Hovioikeuden valituksen peruuntuessa käräjäoikeuden tuomio
tuli lainvoimaiseksi ja jäsenen vahingonkorvaussaatavaa päästiin hakemaan palkkaturvasta.
Jäsen sai 2,5 vuoden oikeusprosessin jälkeen korvauksena ansiotulojen menetyksestä palkkaturvan
maksimimäärän 15 200 euroa. ¶

Työnantaja kiisti, että tarjolla ollutta työtä olisi pitänyt tarjota irtisanotulle työntekijälle. Työnantaja
katsoi, että kuivausasentajan tehtävien osalta kyse
ei ole ollut laissa tarkoitetuista samoista tai edes samankaltaisista työtehtävistä, kuin mitä Rakennusliiton jäsen oli työsuhteensa aikana tehnyt. Työnantajan mukaan hänellä ei myöskään ollut sellaista
ammattitaitoa, koulutusta ja työkokemusta, jota
näissä tehtävissä vaaditaan.
Työnantajan on järjestettävä irtisanomisuhan
alla olevalle työntekijälle sellaista uusien tehtävien
edellyttämää koulutusta, jota voidaan molempien
sopijapuolten kannalta pitää tarkoituksenmukaisena ja kohtuullisena. Työsuhteen päätyttyä
työnantajalla ei tällaista velvollisuutta ole.
Rakennusliitto avusti jäsentään ja asiassa nostettiin kanne käräjäoikeudessa. Käräjäoikeudessa
jouduttiin kuulemaan useaa henkilöä työsuhteen
aikana tehtyjen työtehtävien sisällöstä sekä siitä,
mitä tehtäviä työsuhteeseen palkattu uusi työntekijä oli tehnyt. Merkitystä ei ollut työntekijän
työsopimuksen tehtävänimikkeillä, vaan sillä mitä
tosiasiallisesti oli tehty. Kannevaatimus menestyi

Asiassa
tärkeää:
Työnantajan on
tarjottava työtä entiselle
irtisanomalleen henkilölle
takaisinottovelvollisuusajan,
mikäli työntekijä on
työnhakijana TE-toimistossa.
Henkilön ei kuitenkaan tarvitse
olla työtön.

Korvaukset palkkaturvasta

RAKENNUSPIIRUSTUKSET
TUTUKSI
VERKKOKURSSILLA
Kurssilla opit, millaisia piirustuksia ja merkkejä
käytetään rakennus- ja LVI-suunnitelmissa.
Kurssi on tarkoitettu Rakennusliiton jäsenille.
Lue lisää ja ilmoittaudu:
LOPRLWWDXGXUDNHQQXVOLLWWR¿YHUNNRBUDNSLLU

39

TEKSTI JA KUVAT: JUKKA NISSINEN

→ Uudisrakentaminen

Ydinjätteet kapseliin
ja luolastoon
piiloon

Skanska Satakunnan alueyksikön
työsuojeluvaltuutettu, kirvesmies Kari
Raitasen mukaan haastavasta työmaasta
on selvitty ilman isompia haavereita.

Työprosessin on oltava läpinäkyvä, koska betonivalu ei ole sitä.
Ydinjätteen kapselointilaitoksen rakentamista valvotaan tarkasti.
KANSKAN vastaava mestari
Joonas Leino esittelee mielellään harvinaista työmaataan.
– Posivan ydinjätteen loppusijoituslaitoksen kapselointilaitos on
ensimmäinen laatuaan maailmassa.
Eurajoen Olkiluotoon valmistuvan laitoksen rakennusurakassa tehdään betonirakenteita 16 000 kuutiometriä, joista ydinlaitoksen mukaisesti
turvallisuusluokiteltuja rakenteita on
2 000 kuutiometriä. Rautaa rakennukseen uppoaa 2,5 miljoonaa kiloa.
– Olemme tähän mennessä valaneet jo 14 600 kuutiometriä betonia.
Merkittävin ero normaaliin teollisuusrakentamiseen on tarkastusten
määrä ja laajuus.
– Muotit ja raudat tarkastetaan ja
ankkurilevyt lasketaan seinästä ennen

S

Kapselointilaitos on ympäröity salaojakaivannolla.
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Seinän paksuudessa ei säästellä.

valua. Dokumentaation määrä on valtava. Kaikki työvaiheet ovat jäljitettävissä betonikuormia myöten.
Toleranssit ovat pienempiä tavalliseen rakentamiseen verrattuna. Hyvä
esimerkki on kapselointitilan betonilattia, jonka on kestettävä lähes 30
tonnin painoisen jätekapselin siirtely
trukilla.
Rakennuksen on kestettävä jopa
maanjäristys, mikä on lisännyt paikallavaluja elementtiasennuksen sijaan.
– Läpinäkyvyys on tärkeintä
työssämme. Valvojat istuvat toimistossamme ja se on hyvä, sillä tarvitsemme päivittäin kuittauksia tehdyistä
töistä. →

Vastaava mestari Joonas Leinon mielestä
tiukka kontrolli ja tekemisen läpinäkyvyys
ovat toimiva yhdistelmä.

Kapselointilaitos
Kapselointilaitoksessa käytetty ydinpolttoaine suljetaan loppusijoituskapseleihin, jotka haudataan kapselointilaitoksen alapuoliseen luolastoon. Loppusijoitustilat ovat luolastossa yli 400
metrin syvyydessä. YIT urakoi luolaston louhintatyöt. Skanska
rakentaa kapselointilaitosta.
Lopullisen jätekapselin halkaisija on reilu metri ja pituutta 5
metriä. Se painaa 29 tonnia. Luolastoon sijoitetaan Olkiluodon ja
Loviisan ydinvoimaloiden jätteet.
Kapselointilaitoksen työmaa käynnistyi kesäkuussa 2019.
Laitos on näillä näkymin valmis ensi kesäkuussa. Työmaan vahvuus on tällä hetkellä vajaat 90 työntekijää, joista Skanskan kirjoilla on 10 henkeä. Toimihenkilövahvuus työmaalla on 14.

Kapselointilaitos lukuina:
Pituus noin 72 metriä ja leveys noin 40 metriä.
Rakennuksen alin taso on –2,9 metrissä, ylin
kattokorkeus 41,5 metrissä.
Kapselointilaitoksen pinta-ala on 3 000 m2,
kerrosala 11 500 m2 ja tilavuus 70 000 m3.
Kapselointilaitos on tilavuudeltaan isompi kuin
Turun linna.
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Satakunnan
Skanskassa
kaikki liitossa
Luottamusmies Ari Kettunen kaipaa
kunnon vaaleja ja lisää yhteysmiehiä.

Kapselointilaitoksessa toleranssit
ovat normaalia pienemmät.

Toleranssin kanssa
tarkkana
Mittakirvesmies Esko Hietikko on
ensimmäistä kertaa Olkiluodossa
töissä, vaikka työuraa on kertynyt
38 vuotta.
– Työt on aina tehty suunnitelmien mukaan, mutta täällä on vielä
suurempi kunnioitus toleransseja
kohtaan. Tämä on ollut kiva kokemus,
Hietikko toteaa.
Skanska Satakunnan alueyksikön työsuojeluvaltuutettu, kirvesmies Kari Raitanen on ollut Posivan
kapselointilaitoksen työmaalla reilun
vuoden verran.
– Tämä on ollut oikein haastava
työmaa. Töitä tehdään korkealla ja
nostoja on paljon. Riskeistä on selvitty
aika hyvin, vain muutama pieniä tapaturmia on sattunut.
Raitasella on jo mittarissa 59 vuotta ja viime tessissä sovittu yli 55-vuotiaiden ylimääräinen palkaton lomaviikko on ollut käytössä. Tulevaan
tessiin toivotaan jatkokehitystä.
– Haetaan siihen vielä rahallista
korvausta, Raitanen ehdottaa. ¶
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Skanska Satakunnan alueyksikön pääluottamusmies Ari Kettusen mielestä Rakennusliiton
jäsenmäärän kasvattaminen on paras tae tessin yleissitovuuden säilymiselle.

KANSKA Satakunnan alueyksikön pääluottamusmies Ari Kettusella on helppoa, sillä kaikki 30
yksikön työntekijää ovat Rakennusliiton jäseniä.
– Se ei ole minun ansiotani, sillä meillä on hyvä
työporukka. Varmistamme aina uusilta työntekijöiltä
jäsenyyden.
Kettunen on ollut vajaat 4 vuotta luottamushenkilönä. Pohjakokemusta toi yhteysmiehen pestit useammalla työmaalla.
– Entinen luottamusmies Arto Koivula kosiskeli
minua pitkään tähän hommaan. Skanska on vastuullinen työnantaja, mitään isompia ongelmia ei ole ollut.
Kettunen toivoo, että tänä syksynä luottamusmiesvaaleihin tulisi vastaehdokas. Myös yhteysmiesten pesteihin tarvittaisiin uusia kasvoja.
Palkkauksessa ja etuuksissa ei Skanskalla koluta
tessin pohjimmaisilla takalaudoilla. Kettunen on ollut
Skanskan palkkalistoilla 20 vuotta.
– Minulla tuli työvuosissa täyteen 25 vuotta. Sain
sen ansiosta viikon palkallisen loman. Käymme katsomassa ruskaa Lapissa.
Ensimmäinen ylimääräinen lomaviikko tulee
Skanskalla 20 vuoden työuran jälkeen. Sen jälkeen lomaviikko tulee 5 vuoden välein.
Skanskan Satakunnan alueyksiköllä on tilauskantaa
riittävästi vuoden loppuun asti.
– Ammattimiehistä on tällä hetkellä pulaa tällä
alueella, Kettunen uskoo töitä riittävän ainakin ensi
talveksi.

S

Tuntitöissä Olkiluodossa
Kettunen on ollut Eurajoella Olkiluodon saarella töissä
reilut 6 vuotta Olkiluoto 3:n työmaalla. Rakentamisessa
eletään ydinvoimalatyömaalla jo hiljaiseloa. Skanskalla on OL 3:ssa 5 rakennustyöntekijää. Suurimmillaan
skanskalaisia oli työmaalla 16. Ydinvoimalatyömaalla
hyörii vielä 1 500 henkeä.
– Tämä on omanlaisensa työmaa. Ennen tätä tein
18 vuotta pelkästään kerrostaloja runkovaiheesta alkaen.
Yleensä siirryimme kesken sisustusvaiheen jo seuraavalle runkotyömaalle.
Kettunen kaipaa jo takaisin urakkatöihin.
– OL 3:ssa on hyvät ja huonot puolensa. Työmatka
on pitkä, 60 kilometriä suuntaansa. Ylitöitä ei tarvitse
tehdä. Se on hyvin harvinaista.
OL 3:n työmaalla käytetään jo tietyissä osissa työskenneltäessä säteilyannosmittareita. Samoilla työvaatteilla ei liikuta työmaan ulkopuolella.
– Työkalujen saanti työmaalle on vaikeutunut jonkin
verran. Mitään ei tehdä ilman lupaa ja kaikki työt tarkastetaan. Kulkukortillani ei enää pääse kaikille alueille.
Liiton ay-toiminnassa on Kettusen mielestä pidettävä erityisesti huolta siitä, että yleissitovuus pysyy jatkossakin voimassa rakennusalalla.
– Se onnistuu parhaiten jäsenmäärää kasvattamalla. ¶
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TEKSTI JA KUVA: PASI PENTTILÄ

Rakentajahaukut 3.–4.9.2021
ERINTEISTEN rakentajahaukkujen kisapaikkana toimi vuonna
2021 Kauhajoen Erähovi, josta
starttasi maastoihin 14 koiraa ryhmineen. Sää oli hirvikokeen kannalta erinomainen ja tämä näkyi myös
maastossa olleiden tapahtumien
runsaudessa.
Kokeen järjestäjänä toimi Kauhajoen Metsästysseura, jonka vastuulla
järjestyksessään 17. Rakentajahaukut
sujuivat erinomaisesti alusta loppuun
saakka. Ylituomarina Rakentajahaukuissa toimi Vesa Välimäki, joka piti
huolen tasapuolisesta koirien arvostelusta.
Kilpailuun osallistui koiria 3
yleisimmän hirvikoirarodun edustajista: 7 Harmaata norjanhirvikoiraa,
4 jämtlanninpystykorvaa sekä 3 karjalankarhukoiraa. Alkukauden kokeille

P

tyypilliseen tapaan hirvet olivat melko juoksevia monessakin maastossa,
mutta tilanteita kuitenkin riitti.
Ryhmiä saapui kilpailuun Pohjanmaan lakeuksille ympäri Suomen,
mutta voitto matkasi tällä kerralla
Pohjois-Pohjanmaalle. Neljästätoista
kisailemaan lähteneestä koirakosta
5 saavutti Hirv1-tuloksen, joista voittajaksi tullut harmaa norjanhirvikoira
uros Hirvirovan Rocky kokonaisella
95 pisteellä. ¶
1.

Hirvirovan
Rocky, 242/1

95p

Jarmo
Haapasalo

2.

Riko, 42/1

91,5p

Heikki
Arpiainen

3.

Piitu, 48/2

87,5p

Pasi
Kallinen

Voittajakaksikko Hirvirovan Rocky
ja Jarmo Haapasalo.

VARMISTA
LÄMMIN TALVI
Kylmyyttä, tuiskua ja jäätävää tuulta
– me suomalaiset tiedämme, mitä talvi tarkoittaa.
Onneksi tiedämme myös sen, että L.Brador tekee
lämpimiä työvaatteita.
Korkealaatuisilla työvaatteilla työ sujuu turvallisesti,
tehokkaasti ja mukavasti riippumatta siitä, millainen
talvi meitä odottaa.
Anna meidän pitää sinut lämpimänä.
Kysy lähin L.Brador jälleenmyyjäsi skydda@skydda.ﬁ
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KYSY LISÄÄ
0201 523 200
skydda@skydda.ﬁ
www.skydda.ﬁ

TEKSTI: TAPIO JÄÄSKELÄINEN KUVAT: JERE KETOLA

→ Työterveys

Tervetuloa kyytiin!
Rakennusliitto herättelee
rakentajia oman työterveyden ja
työterveyshuollon toteutumisen
tärkeyteen.
YÖTERVEYDENHUOLTO ei toteudu edelleenkään lain ja
asetuksen säätämällä tavalla rakennusalalla. Varsinkin
pienien yritysten, yksityisten talouksien työntekijät,
henkilöstövuokrauksen ja tiettyjen toimialojen työntekijät
jäävät liian monesti työterveystarkastuksien ulkopuolelle.
Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, ettei alkaviin sairauksiin
tai työkyvyn alenemiseen kiinnitetä huomiota tarpeeksi
ajoissa.
Eläkeyhtiöiden tarjoama ammatillinen kuntoutus esimerkiksi tuki- ja liikuntaelinongelmien kanssa painiville ei
myöskään tavoita työntekijöitä. Tämä tarkoittaa sitä, että
ennenaikainen työkyvyttömyys estää työnteon eläkeikään
asti. Työkyvyttömät työntekijät tippuvat yleensä työttömyyspäivärahoille ja jopa Kelan työmarkkinatuelle ennen
eläkeikää.
Piilossa olevat sairaudet, kuten esimerkiksi pitkään
jatkunut II-tyypin diabetes ja korkea verenpaine voivat
aiheuttaa myös ennenaikaisen kuoleman. Siksi on tärkeää,
että kaikille rakentajille toteutuvat vähintäänkin lakisääteisen työterveyshuollon määräaikaistarkastukset.
Rakennusliitto aloitti projektin, jolla herätetään työntekijät vaatimaan työterveyshuollon määräaikaistarkastuksien toteutumista. Projektiin on vuokrattu matkailuauto
työmaita kiertämään.
Projektiin palkattu sosiaali- ja terveysalan ammattilainen tekee työmaakäyntien yhteydessä verenpaine- ja muita
mittauksia paikan päällä matkailuautossa. Tutkittavalle
rakentajalle annetaan kortti, johon tulokset kirjoitetaan ja
jossa tiedotetaan lakisääteisistä työterveystarkastuksista.
Projektityöntekijämme ja Rakennusliiton toimitsija
kysyvät työterveydenhuollon toteutumisesta (mistä palvelut
on ostettu, miten terveydenhuollon palveluja voidaan käyttää) ja jos huomataan, ettei työntekijöillä ole tästä tietoa,
otetaan työnantajan edustajaan yhteyttä työterveyshuollon
ja määräaikaistarkastuksien toteutumiseksi yksittäiselle
työntekijälle. Samalla tiedotetaan omaehtoisesta kuntoutuksesta ja yksilöllisen varhaiskuntoutuksen mahdollisuuksista.
Hanketta pilotoidaan Tampereella lokakuun 2021 aikana. Tampereen seudun rakentajat ja työmaan mestarikunta, tervetuloa mittauttamaan verenpaine ja osallistumaan
keskusteluun työterveyshuollon toteutumiseksi. ¶

T

Väkeä menossa mittauttamaan verenpainettaan Rakennusliiton
matkailuautoon.

Liitto haluaa muistuttaa rakentajia vaatimaan lakisääteistä
työterveyshuoltoaan.
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TEKSTI JA KUVA: NINA KOIVUMÄKI

→ Tapahtumat

Työturvallisuus puhuttaa
Pirkanmaan rakentajanaisia

N

ELJÄTOISTA rautaista rakennusalan ammat-

tilaista kokoontui syyskuussa Rakennusliiton toimitsija Laura Aholan emännöimänä
viettämään lauantaipäivää savusaunan lämmöstä,
hyvästä ruuasta ja seurasta nauttien.
Pirkanmaan rakentajanaisten työryhmä on ollut tällaisenaan toiminnassa vasta muutaman vuoden, mutta Tampereen alueella on pitkät perinteet
rakentajanaisten toiminnasta. Työryhmään ovat
tervetulleita kaikki Rakennusliiton Pirkanmaan
alueen naisjäsenet. Toiminta on rentoa ja vapaamuotoista.
Tapaaminen ei ollut silti pelkkää huvia. Puheenaiheet pyörivät vahvasti työturvallisuuden
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ympärillä. Eniten mieltä askarrutti Tampereella
elokuussa sattunut yhden henkilön kuolemaan
johtanut tapaturma. Tapaturma veti vakavaksi.
Menehtynyt henkilö oli monelle meistä tuttu näky
työmaalla elementtiasennuksen aikana.

Alamieskoulutukseen rotia
Puheenaiheina olivat muun muassa alamieskoulutuksen puute ja ammattilaisten alamiesten puute.
Melkein jokainen rakennustyömaalla työtä tehnyt
on joskus ollut alamiehenä, tietämättä tuon taivaallista, mitä pitää tehdä. Kokenut epävarmuutta
ja epämukavuutta taakan sitomisen ja purkamisen

4655

Hei kaveri,
miten jakselet?

Tässähän tämä.
Mitä nyt välillä
uuvuttaa!

Naisjäseniä Rakennusliitossa
vuonna 2021

kanssa. Ollut epävarma käsimerkkien suhteen ja ihmetellyt radiopuhelinta. Tähän pitää saada muutos.
Alamieheksi on koulutettava jokainen, joka saattaa
joutua tähän tehtävään. Lisäksi on koulutettava myös
työnjohto, jotta he tajuaisivat mistä on kysymys.
Myös ensiapukurssin tarve on todellinen. 1.7.2021
Helsingissä tapahtui kuolemaan johtanut tapaturma.
Ensiapua antaneet henkilöt olivat ensiapukurssin käyneitä. Työmaalla ei voi olla liikaa ensiaputaitoisia. Usein
vain työnjohto on käynyt ensiapukurssin. Se ei auta, jos
tapaturman sattuessa työnjohto ei ole tapaturmapaikan
välittömässä läheisyydessä. He voivat olla vaikkapa palaverissa työmaakopissa. Toivoimmekin, että Rakennusliitto ottaa tästä kopin ja tutkisi olisiko ensiapukoulutus
jäsenistölle mahdollista.
Naiset myös korostivat työsuojeluvaltuutettujen
arvostuksen merkitystä. Emme voi arvostaa työsuojeluvaltuutetun tehtäviä liikaa. Liiton kouluttamat henkilöt
ovat ammattilaisia työsuojelussa, heitä pitää kuunnella
ja heidän ammattitaitoaan kuuluukin käyttää surutta
hyväkseen.
Puhuimme myös siitä, mistä työturvallisuudessa on
kysymys ja mistä kaikki alkaa. Monesti henkilökohtaisia suojaimia ei käytetä ja niiden sanotaan häiritsevän
työntekoa. Henkilökohtaisten suojainten käytön välttely on ensimmäinen askel kohti vakavaa tapaturmaa.
Jokainen meistä näyttää esimerkillään mallia tuleville
rakentajasukupolville. Jokainen meistä on yhtä arvokas.
Jokaisella on oikeus tehdä työtään turvallisesti ja palata
työpäivän jälkeen ehjänä kotiin.

Lisää aktiivisia naisia mukaan
Keskustelun aiheena oli myös rakentajanaisten aktiivisuus. Olemme selkeä vähemmistö rakennusalalla, mutta
aivan yhtä lailla ammattilaisia ja esimerkkinä naisille,
jotka miettivät rakennusalaa ammatikseen. Naiset voivat vaikuttaa olemalla aktiivisia, asettumalla rohkeasti
ehdolle luottamusmies-, työsuojeluvaltuutetun- ja liittokokousedustajavaaleissa. Aktivoitumalla liiton, alueiden, osastojen ja työryhmien toiminnassa. Ottamalla
osaa koulutuksiin ja tapahtumiin ja verkostoitumalla
muiden alueiden ja ammattialojen naisten kanssa. ¶

RAKENTAJAN
RUKKANEN
Aina on hyvä aika huolehtia omasta
jaksamisesta ja mielenterveydestä!
Rakentajan rukkanen on verkkotyökalu,
joka auttaa sinua oman hyvinvointisi ylläpidossa ja mielenterveytesi tukemisessa.
Rakentajan rukkanen on kehitetty
rakentajille yhdessä MIELI Suomen
Mielenterveys ry:n kanssa.

RAKENNUSLIITTO.FI/
RAKENTAJAN-RUKKANEN
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TEKSTI: SINI SAARITSA KUVA: @TAPUPHOTO

→ Kulttuuri

Monipuolinen
nainen
Katjusa Leväniemi
johtaa miehistä
ammattiosastoa.
Vaati rohkeutta
nousta heidän
eteensä lavalle
burleski-tähtenä.

-E

NSIMMÄISELLÄ KERRALLA me
naiset mentiin siellä pitkin seinänvieriä. Mietittiin vain, että
mitä me oikein ollaan tekemässä.
Katjusa Leväniemeä, 45, naurattaa, kun hän muistelee reilun 5 vuoden
takaista ensikosketustaan burleskiin,
eroottiseen näyttämöviihteeseen.
Salon teatterissa järjestettiin koko
vuoden kurssi, ja Leväniemi oli aloituspäivänä paikalla puolivahingossa. Kevääseen mennessä hän ja joukko muita
naisia oli löytänyt burleskitaiteesta itselleen jotain merkittävää.
– Burleski on minulle naisena kasvamisen prosessi. Olen aina hyväksynyt itseni perustavallisena naisena, mutta sen
oman hyväksynnän näyttäminen muille,
se oli ensin vaikeaa ja sitten hienoa.
Omaa sisäistä naiseuttaan etsiessään Leväniemi on viskonut alastomuuteen liittyviä tabuja seinille ja halunnut
lavalla tuoda esille ihmisen luonnollisuutta ja kauneutta. Hän keikkailee
erilaisissa kokoonpanoissa ja tekee
show-iltamia yksin ja yhdessä muiden
kanssa. Hänet tunnetaan taiteilijanimellä Miss Mystic Energy.
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Villit vuodet ja humputtelu veivät
nuorempana pois lavoilta. Sillä elämään
mahtuu kurjuutta ja sekasortoa, sen Leväniemikin tietää.
– Tuli sekoiltua, kokeiltua ja tehtyä
virheitä. Sitten lähdin tekemään muutosta. Olen esimerkiksi ollut 17 vuotta
täysraitis.
Leväniemi on ammatiltaan maalari ja
lähihoitaja. Yhdistelmä antaa mahdollisuuden tehdä eri hommia eri vuodenaikoina. Levoton sielu ei kaipaa vakituisiin
töihin. Kesät hän maalaa talojen ulkoseiniä, ja talvikausina päivät kuluvat keikkaillen päihde- ja nuorisotyössä A-Klinikan katkolla ja kuntoutuksessa.
Lisäksi kahden jo aikuisen pojan äiti
harrastaa voimannostoa, opettaa joogaa ja tekee vapaaehtoistyötä vankien
parissa. Hän vaikuttaa Rakennusliiton
valtuustossa ja toimii Salon seudun ammattiosastonsa puheenjohtajana.
– Olen monipuolinen ihminen, hän
kuittaa.
Burleski-yhdistyksen puheenjohtajuudesta hän hiljattain luopui, muttei
burleskista.
Esiintyminen itsessään on nautinto.

Leväniemen burleskitaide perustuu tarinankerrontaan ja rooleihin, mikä on
teatteriharrastajalle luontevaa. Esityksissään hän haluaa kokeilla ja hyödyntää omaan arkeensa liittyviä juttuja.
Yksi jännittävimmistä kokeiluista
oli esiintyminen oman ammattiosaston pikkujouluissa. Sinne Leväniemi valmisti raksa-aiheisen pikkutuhman ja humoristisen show’n, jossa hän esiintyi
aluksi työvaatteissaan, avustajanaan
mies-mestari.
– Pyörin siinä hänen tuolinsa ympärillä, vähentelin yltäni maalarinkamppeita ja houkuttelin hänet mukaan tanssiin. Mietin kyllä tarkkaan, että mitä
jätän ylleni, että voin niitä hallituksen
miehiä katsoa silmiin seuraavassa kokouksessa.
Joulunpunaisessa korsetissa tanssiminen ei heikentänyt osaston puheenjohtajan uskottavuutta millään tavalla.
Miesvaltainen liitto ja osasto ovat aina
olleet Leväniemelle mieluinen ympäristö, jossa keskitytään olennaiseen ja
pidetään asiat yksinkertaisina.
– En jaksaisi naisvaltaisten alojen
kuppikuntia, viilailua ja vääntelyä. Kun

→ Kulttuuri

rakennetaan taloa, tehdään sitä eikä jotain muuta.
Tulitaidekurssi innosti yhdistämään
show’hun tulet, mikä vaatii keskitty-

mistä olennaiseen myös lavalla. Tulet
ovat oinas-naiselle rauhoittavia. Rauha
sekä itsensä sisällä että ihmisten välillä
on Leväniemen tavoite.

– Toivon, että ihmiset kohtelisivat itseään ja toisiaan paremmin, antaisivat
toistensa elää. ¶

TV:stä tuttuja
JUKKA NISSINEN:
III.
Humu Records.
KUTEN melkein kaikki suoma-

laiset taiteilijat, myös Jukka
Nissinen saa elantonsa monesta eri lähteestä. Musiikkihommien ohella Nissinen
kääntää televisioon muun
muassa Kauniita ja rohkeita ja
Simpsoneita ja viljelee maata.
Tämä Jukka Nissinen III, on niČESKÁ TELEVIZE:
Rosvo Rudolf.
VLMedia
TOINEN telkkarista tuttu uutuus on Rosvo Rudolf. Tätä
60-luvun lopulla Tšekkoslovakiassa tehtyä sarjaa tuli itsekin seurattua aikoinaan.
Jukka Virtanen on kertojana mainio, ja nyt jälkeenpäin
huomaa myös hänen yhdennäköisyytensä tarinan päähenkilöön. Rudolﬁn seikkailut
ovat edelleen ajankohtaisia. Niissä vastustetaan met-

mensä mukaisesti miehen
3. LP. Ensimmäisellä kuuntelukerralla nousee esille lastenlaulunomainen Hyttynen,
omahuumorikuplettikappale
Jukka Nissinen Anthem, sekä
erinomainen Panotee, jossa
väittäisin olevan jopa suomirokin klassikkoainesta. Panoteessä on erinomainen
teksti, hyvä melodia ja loistava melodinen kitarasoolo.
Taiteilijaa itseään siteeratak-

seni voisi todeta: ”Vittu jes,
vittu jes, tää on mahtavaa!”
Nissinen on itse sanonut pyrkivänsä olemaan Nick Draken ja Jaakko Tepon risteymä. Minusta tässä touhussa
on myös paljon kuplettiperinnettä, ja Mikko Alatalon,
Juice Leskisen ja Harri Rinteen Coitus Intiä. ¶

sien järjetöntä avohakkaamista, itseään täynnä olevia
itsevaltiaita, sotaa ja muuta
maailman pahuutta, jotka
Rudolf selvittää oveluudellaan. Tarinat on tehty taidolla.
Vaikka ne ovat ajalle tyypillisesti opettavaisia, sitä ei alleviivata liikaa. Huumoriakaan
ei ole unohdettu, ja sen takia
nämä sopivat myös aikuisen
katsottavaksi. Muistan, kun
isäni heräsi aikoinaan sunnuntaiaamuisin näitä katsomaan. Itselleni oli mieleen jäänyt hämärästi jakso, jossa

käkikellon käki muni toisten
lintujen pesiin. Nyt kun Rudolﬁn seikkailuja seurannut pikkuväki on kasvanut mummuja pappa-ikään, niin mikä
onkaan hauskempaa kuin ottaa uusintakierros vaikkapa
lastenlasten kanssa, tai sitten vaan ihan yksikseen. ¶

JYRI VASAMAA

JYRI VASAMAA

Resuinen anarkisti, ihan Uuno!
TÄMÄ YLLÄTTI! Toimittaja

TUOMAS MARJAMÄKI:
Uuno on numero yksi. Turhapuron koko tarina 1971–2021.

Tuomas Marjamäki tavoit taa
uunomaailman keveästi
mutta tarkasti. Hän oli vuosia
mukana kulissien takana.
Hauskinta antia ovat silti
Uunon repliikit. Usein on
pakko nauraa ääneen.
Yllätys oli terävyys, jolla
Marjamäki kuvaa vaihtelua.
Milloin Uuno oli seksistinen, ilkeä ja sovinistinen, milloin pikemmin ilkikurinen. Toisinaan
omintakeinen kielenkäyttö sisälsi asiaakin, jopa kantaa

ajankohtaisiin ilmiöihin.
Vaihtelevalla Pertti Pasanen – Ere Kokkonen – Vesa-Matti Loiri -kokoonpanolla
ideoidut elokuvat olivat välillä irtosketsikokoelmia, toisinaan temaattisesti eheitä
juonellisia kertomuksia, etenkin Kokkosen vastatessa kokonaisuudesta. Välillä Marjamäki pursuaa myötähäpeää
huonompaa tuotantoa esitellessään.
Alun perin Spede Show’n
sketsissä esiintynyt Uuno

siirtyi valkokankaalle jopa 20
elokuvan ajaksi. Sarjojakin
tehtiin. Myös Loirin virtuoosimainen näyttelijäntyö temppuilusta ilveilyyn kantoi.
Muut kotimaiset elokuvat kilpailivat yleensä kymmenistä tuhansista katsojista. Uunojen yleisö mitattiin
yleensä sadoissa tuhansissa.
Jonkinlaista kulttuurialan
anarkiaa sekin. ¶
INARI JUNTUMAA
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→ Kolumni

Timo Kuvaja
maalari

Paljon melua pölystä
RAKENNUSTYÖMAA on monien osien summa.
Mitä isompi työmaa, sitä enemmän liikkuvia
osia. Eikä niin pientä työmaata, etteikö niiden
osien saumaton yhteistyö tuntuisi usein mahdottomalta. Alaa sääntelevät ja ohjaavat pykälät
ja säädökset, joiden kokonaishallinta ei tunnu
olevan yleensä kenelläkään hanskassa. Lopputulema kaatuu aina työn varsinaisen toteuttajan,
rakennusalan työntekijän, kontolle.
YHTENÄ MONISTA viime vuosikymmenen aikana

esille nousseista asioista on työmaiden pölynhallinta. Alkujaan työterveyden näkökulmasta lähtenyt asia on saanut pääurakoitsijasta riippuen
mitä erilaisimpia toteutusmuotoja. Maalarina
tuntuu, että juuri meidän alamme on aiheen
suhteen tikunnokassa.
SYYSTÄKIN, TOKI, ovathan tasoite- ja muut pintojen hionta- ja ruiskumaalaustyöt varmasti yksi
suurimpia pölyn aiheuttajia työmailla. Ongelmaan vain usein puututaan kaikkea muuta kuin
työntekijän näkökulmia huomioiden. Kärjistäen
voisi sanoa, että niin pölynhallintakysymykset
kuin monet muutkin työturvallisuusmääräykset
koetaan työntekijän näkökulmasta työntekoa
hankaloittavana asiana.
VASTIKÄÄN erään suuren rakennusliikkeen
työmaalla edellytettiin kaiken omasta työstä
aiheutuneen pölyn imurointia. Sisältäen muun
muassa suurehkon varastohallin katon ruiskumaalauksesta aiheutuneen pölyn imurointia kaikilta pinnoilta. Siinä maalarin keikka pyörähtää
kuperkeikkaa, vaikka TESsistä jonkinlainen
imurointihinta löytyykin.
SINÄNSÄ HYVÄT AJATUKSET ja työntekijöiden

työturvallisuuden edistäminen tuntuu usein
olevan rakennusliikkeille vain tapa karsia
kustannuksia ja sälyttää enemmän vastuuta ja
velvoitteita aliurakoitsijoille. Ja varsinkin niiden
työntekijöille. ¶
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Hyvää sydämelle ja helpolla
Kun nälkä kurnii tai kiire painaa niskassa, harvalla
meistä on halua pysähtyä syynäämään – usein
pienellä präntillä kirjoitettuja – elintarvikepakkausten
tuoteselosteita. Jos haluat varmistaa, että
ruokatauolla nauttimasi valmisateria on sieltä
terveellisimmästä päästä, valitse Sydänmerkki-tuote
tai ravintoarvoiltaan liki vastaava tuote.
SYDÄNMERKIN SAADAKSEEN valmisaterian tulee noudattaa ravitsemussuosituksia rasvan,
suolan ja sokerin määrän suhteen. Vaikka
näitä punavalkealla logolla merkittyjä tuotteita on jo 1 700, lähikaupoissa huomaa nopeasti, että merkin edellyttämät ateriakohtaiset raja-arvot (rasvaa enintään 2 grammaa
ja suolaa 0,75 grammaa 100 grammassa) ovat
tiukat.
TEKSTI JA KUVA:
Valmisateria voi toki saada Sydänmerkin
SANNA PÖYRY
korkeammallakin rasvapitoisuudella: rasvaa
saa olla 8 grammaan asti, kunhan maksimissaan 33 prosenttia siitä
on kovia, tyydyttyneitä rasvoja. Helpommin sanottu kuin tehty!
Simppelin laskutoimituksen perusteella monissa tuotteissa kovan
rasvan osuus kokonaisrasvasta on 40–45 prosenttia. Vastaavasti
tuntuu, että silloin kun käteen sattuu se rasvapitoisuudeltaan soveliain ateria, sen suolapitoisuus heilahtaa yli gramman.
Jättimarketeista löytyy varmasti monipuolisemmin sydänmerkittyjä valmisruokia, mutta harvalla on tällaisia kauppoja juuri työmaan tai työpaikan vieressä. Helsingin keskustan kulmakaupoista
eli tavallisista Alepoista, K-kaupoista ja Lidlistä poimimani ateriat
ovat ”sydämettömiä”, joskin mahdollisimman sydänystävällisiä tuotteita. Rasva- ja suolapitoisuudet on ilmoitettu 100 grammaa kohden.

→ Rakentajan eväät

Chef Select Spaghetti Bolognese
Energiaa: 464 kcal / 400 g
Rasvaa: 2,8 g (tyydyttynyttä: 1,1 g)
Suolaa: 0,63 g
HK Kalapaistos (sydänmerkitty)
Energiaa: 300 kcal / 300 g
Rasvaa: 3,3 g (tyydyttynyttä: 1,3 g)
Suolaa: 0,75 g
Koskikylän Hunajabroileri ja riisi
Energiaa: 345 kcal / 300 g
Rasvaa: 2,7 g (tyydyttynyttä: 1,2 g)
Suolaa: 0,78 g
Baba Ateria Härkäpapufalafel &
Bataattipyre
Energiaa: 375 kcl / 310 g
Rasvaa: 4,6 g (tyydyttynyttä: 0,3 g)
Suolaa: 0,7 g
Saarioinen Kananuudeliruukku
Energiaa: 330 kcal / 300 g
Rasvaa: 2,2 g (tyydyttynyttä: 0,5 g)
Suolaa: 1,1 g

Atria Kunnon Arki Kermainen
kanakastike ja riisi
Energiaa: 312 kcl / 300 g
Rasvaa: 4 g (tyydyttynyttä: 1,6 g)
Suolaa: 1 g
Pari läpinäkyviin rasioihin pakattua
kala-ateriaa näytti herkullisilta, mutta
rasvan määrä huiteli 10 gramman
paremmalla puolen. Ihmekös tuo, kun
kala on paneroitua ja mukana maustevoita. Orjallinen tuoteselosteiden
desimaalilukujen tuijottaminen vie
kuitenkin nautinnon syömisestä, eikä
terveellisyys korvaa sitä, jos ateriasta
puuttuu maku.

Mainettaan parempia
Kun työvuoron aikana kulutettu
energiamäärä on suuri, voi miettiä,
kannattaako päivän mittaan ”ravita”
itseään rasvaa tihkuvilla hampurilaisilla, munkeilla ja pizzapaloilla? Silloin

nälkä illansuussa voi olla äitynyt jo
niin isoksi, että kotona saattaa tulla
hotkaistua pellillinen ranskanperunoita. Ravitsevat valmisateriat, joita
kannattaa jatkaa esimerkiksi leivällä ja
kasviksilla, pelastavat moisilta mielihaluilta – ja soveltuvat näin painonhallintaankin.
Kaiken kaikkiaan tämän päivän
einekset ovat mainettaan terveellisempiä. Niiden suola-, rasva- ja sokeripitoisuuksiin sekä ravintokuidun määrään
– niin ikään yksi Sydänmerkin kriteereistä – kiinnitetään entistä enemmän
huomiota. Myös moni tutkija, ravitsemusasiantuntija ja ruoka-alan ammattilainen tohtii jo liputtaa laadukkaille,
ravitseville eineksille perustuvien
aterioiden puolesta. ¶

→ Sarjakuva
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→ Rakennuskassa

Työni päättyy – kuinka toimin?
työnhakusi TE-toimis1tiedon
toon vireille heti, kun saat
työsi päättymisestä
LAITA

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 käsittelytilanne on ilmoitettu kassan nettisivuilla
www.rakennuskassa.ﬁ.

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.
KOKOA työttömyyden al-

2
kaessa loputkin tarvittavat
liitteet päivärahan hakemista
varten, esim. työtodistus ja
palkkatodistus.
Täytä ensimmäinen päivärahahakemus työttömyyskassalle, kun olet ollut kaksi kokonaista 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.rakennuskassa.fi.
tarvitsee lisäsel3
vityksiä hakemukseesi, toimi
mahdollisimman pian kassalta
JOS KASSA

saamiesi ohjeiden mukaan. Näin
päivärahasi maksaminen ei viivästy turhaan. Kassa käsittelee
hakemuksesi heti, kun kaikki
tarvittavat lisäselvitykset ja tiedot on saatu.
lähetä hakemuk4
set 4 kalenteriviikon jaksoissa (ma–su), ellei kassa ohjeista
JATKOSSA

sinua toisin.

Mitt arbete upphör – hur ska jag göra?
dig omedelbart som
1närarbetssökande
via TE-byrån,
du får veta om att ditt arbete
ANMÄL

upphör eller att permitteringen
börjar. Du söker arbete på adressen 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 förmåner och fastställd beskattning.
börjar
2
ska du samla in resterande
bilagor för ansökan om dagNÄR ARBETSLÖSHETEN

penning, t.ex. arbetsintyg och
löneintyg.
Fyll i din första ansökan
om dagpenning till arbetslöshetskassan, när du har varit
arbetslös eller permitterad i två
hela veckor. Fyll i ansökan till
och med söndag. Ansökan når
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kassan snabbast och säkrast om
du fyller i den i kassans eTjänst
(eAsiointi).
Du kan kolla ansökningarnas nuvarande behandlingssituation på kassans hemsida
www.rakennuskassa.fi.
behöver till3
läggsutredningar ska du
handla så snabbt som möjligt
OM KASSAN

enligt de anvisningar som kassan ger dig. Då fördröjs inte utbetalningen av din dagpenning
i onödan. Kassan behandlar din
ansökan genast när alla de tillläggsutredningar och uppgifter
som behövs har kommit.
skickar
4
du in dina ansökningar i
perioder om fyra (4) kalenderI FORTSÄTTNINGEN

veckor (må-sö), om kassan inte
ger andra anvisningar.

→ Kassa vastaa

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

Millä tavalla osittainen eläke tai vanhuuseläke
vaikuttaa työttömyyspäivärahaani?
On eri perusteella maksettavia osittaisia eläkkeitä, ja niiden
vaikutus työttömyyspäivärahaan on erilainen. Osatyökyvyttömyyseläkettä voit hakea omasta eläkevakuutusyhtiöstäsi tai Kelasta, kun työkykysi on heikentynyt sairauden, vian tai
vamman vuoksi vähintään 2/5 yhtäjaksoisesti vähintään vuoden ajan. Osatyökyvyttömyyseläkkeellä ollessasi voit saada
myös työttömyysetuutta, kun olet TE-toimistossa tai kuntakokeilussa työttömänä työnhakijana ja päivärahan saamisen
edellytykset täyttyvät. Työttömyyspäivärahan määrä lasketaan palkkatuloista ennen osatyökyvyttömyyseläkkeen alkamista. Osatyökyvyttömyyseläke on työttömyyspäivärahasta
täysimääräisesti vähennettävä etuus.
Osittain varhennettu vanhuuseläke (OVE) on joustava
eläkelaji, jota voit hakea aikaisintaan 61-vuotiaana. Eläkettä hakiessasi voit itse valita, otatko eläkkeestä maksuun 25
% vai 50 %. Osittainen vanhuuseläke pienentää pysyvästi tulevaa vanhuuseläkettäsi, jos otat sen ennen alinta vanhuuseläkeikääsi. Osittaisen vanhuuseläkkeen rinnalla voit jatkaa
työskentelyä ja / tai saada työttömyyspäivärahaa, kun päi-

värahan saamisen muut edellytykset täyttyvät. Työttömyysetuutta voidaan maksaa vain, kun työaika on vähentynyt
työttömyyden tai työnantaja suorittaman lomauttamisen johdosta. Jos olet omasta tahdostasi vähentänyt työaikaasi, ei
työttömyysetuuteen ole oikeutta. Osittainen vanhuuseläke ei
vaikuta työttömyyspäivärahan määrään.
Vapaaehtoinen lisäeläke, jonka olet itse ottanut ja maksanut, ei vähennä työttömyyspäivärahasi määrää. Jos työnantajasi on järjestänyt tai maksanut lisäeläkettäsi, vähennetään tämän osuus sinulle maksettavasta päivärahasta.
Vanhuuseläkkeelle voit jäädä aikaisintaan, kun olet täyttänyt oman ikäluokkasi alimman eläkeiän. Työttömyyspäivärahaa voit saada sen kuukauden loppuun, jonka aikana täytät
65 vuotta tai saavutat oman ikäluokkasi alimman eläkeiän.
Vanhuuseläkkeelle jäämisen jälkeen sinulla ei ole oikeutta
työttömyyspäivärahaan riippumatta eläkkeen määrästä.
Eläkeasioissa ole aina yhteydessä omaan eläkevakuutusyhtiöösi. Oman alimman vanhuuseläkeikäsi voit tarkistaa
eläkevakuutusyhtiöiden sivuilta löytyvistä laskureista. ¶
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KOONNUT SOILE AHREMAA-LUTTINEN

→ Liitossa

Ole tarkkana ilmoitusten
lähettämisessä!
Postitse lähetettäessä kuoressa on ehdottomasti
oltava merkintä: Rakentaja-lehti/ilmoitukset,
PL 307, 00531 Helsinki
Sähköpostit on lähetettävä osoitteella:
ilmoitukset@rakennusliitto.ﬁ
Kun lähetät ilmoituksen Rakentaja-lehteen,
muistathan merkitä yhteystietosi! Toimitus
muokkaa tarvittaessa lehden ilmoitussivuille
tulevaa materiaalia. Ilmoitussivuille tarkoitettujen
tekstien tulee olla lyhyitä.

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) käsitellään osaston sääntöjen muuttamista
Rakennusliiton ylimääräisessä liittokokouksessa
hyväksyttyjen ammattiosaston mallisääntöjen
mukaisesti;
h) päätetään kokouksen koollekutsumistavasta;
i) asetetaan ehdokkaat aluejärjestön hallituksen
jäseniksi;
j) käsitellään muut mahdolliset asiat

Os. 010, Tampere
Ammattialajaostojen yleiset kokoukset, jossa asetetaan
ehdokkaat os. 10:n toimihenkilöiksi ja edustajiksi toimikaudelle
2022 sääntöjen määräämällä tavalla.
Kirvesmiesjaosto ke 10.11. klo 16.30, Sorinkatu 4 A, Tampere.
Vedeneristysjaosto to 11.11. klo 16.30, Sorinkatu 4 A, Tampere.
Rakennus-, kone- ja raudoitusjaosto to 18.11. klo 16.30,
Sorinkatu 4 A, Tampere.
Syyskokous ke 15.12. klo 18, Sorinkatu 4 A, Tampere. Esillä
sääntöjen määräämät asiat (toimihenkilövalinnat vuodelle
2022), käsitellään osaston sääntöjen muuttamista Rakennusliiton ylimääräisessä liittokokouksessa hyväksyttyjen ammattiosaston mallisääntöjen mukaisesti. Lisäksi muut esille tulevat
asiat. Tervetuloa!
Hallitus

Os. 014, Turun maalarit ja lattianpäällystäjät
Syyskokous ti 16.11. klo 18, Turun palvelupiste, Uudenmaankatu
6a, Turku Esillä sääntöjen määräämät asiat (toimihenkilövalinnat vuodelle 2022), käsitellään osaston sääntöjen muuttamista Rakennusliiton ylimääräisessä liittokokouksessa
hyväksyttyjen ammattiosaston mallisääntöjen mukaisesti.
Lisäksi muut esille tulevat asiat. Ruokatarjoilu. Tervetuloa!
Hallitus

Os. 018, Turun raudoittajat ja sementtimiehet
Syyskokous la 4.12. klo 12, Turun palvelupiste, kokoustilat,
Uudenmaankatu 6a, Turku. Esillä sääntöjen määräämät asiat
(toimihenkilövalinnat vuodelle 2022), käsitellään osaston
sääntöjen muuttamista Rakennusliiton ylimääräisessä liittokokouksessa hyväksyttyjen ammattiosaston mallisään töjen mukaisesti. Lisäksi muut esille tulevat asiat. Kokouksen
jälkeen sauna ja pikkupurtavaa. Hallitus kokoontuu klo 11.30.
Hallitus

Os. 022, Kerava
Syyskokous ke 10.11. klo 18, Keravan kirjasto, Satusiipi, Paasikivenkatu 12. Esillä sääntöjen määräämät asiat (toimihenkilövalinnat vuodelle 2022), käsitellään osaston sääntöjen muuttamista Rakennusliiton ylimääräisessä liittokokouksessa
hyväksyttyjen ammattiosaston mallisääntöjen mukaisesti.
Lisäksi muut esille tulevat asiat.
Hallitus

Os. 025, Kemi-Tornion maa- ja vesirakentajat
Syyskokous la 13.11. klo 15, Tervolahovi, Keskustie 47, Tervola.
Esillä sääntöjen määräämät asiat (toimihenkilövalinnat vuodelle
2022), käsitellään osaston sääntöjen muuttamista Rakennusliiton
ylimääräisessä liittokokouksessa hyväksyttyjen ammattiosaston
mallisääntöjen mukaisesti. Lisäksi muut esille tule vat asiat.
Ruokailu kokouksen päätteeksi. Ilmoittautumiset ja mahdolliset
ruoka-aineallergiat viimeistään ti 9.11., Teemu K p. 050 395 5532.
Hallitus
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Os. 027, Joensuu
Syyskokous to 11.11. klo 18, kerhohuone, Torikatu 5, Joensuu. Esillä
sääntöjen määräämät asiat (toimihenkilövalinnat vuodelle
2022), käsitellään osaston sääntöjen muuttamista Rakennusliiton ylimääräisessä liittokokouksessa hyväksyttyjen ammattiosaston mallisääntöjen mukaisesti. Lisäksi muut esille tulevat
asiat. Tarjolla kahvia ja pientä purtavaa.
Hallitus kokoontuu 17.30.
Pikkujoulut pe 3.12. klo 18, Hotelli Kimmell. Ilmoittautumiset
viimeistään su 21.11. tekstiviestillä p. 041 431 8383, viestiin nimi ja
avec, jos tulee mukaan. Avecin osuus 15 €, joka maksetaan osaston
tilille FI69 5770 0520 4039 88. Mukaan pääsee 100 ensimmäiseksi
ilmoittautunutta! Osallistujille lähetetään infoa myöhemmin.
Hallitus

Os. 033, Lappeenranta
Syyskokous ti 30.11. klo 18, Tirilän Työväentalo, Onninkatu 6, Lappeenranta. Esillä sääntöjen määräämät asiat (toimihenkilövalinnat vuodelle 2022), käsitellään osaston sääntöjen muuttamista
Rakennusliiton ylimääräisessä liittokokouksessa hyväksyttyjen
ammattiosaston mallisääntöjen mukaisesti. Lisäksi muut esille
tulevat asiat. Kokouksen jälkeen ruokatarjoilu. Ilmoittautumiset
ruokatarjoilun vuoksi viimeistään su 28.11., tekstiviesti p. 050
348 4122 tai s-posti rlosasto33@gmail.com. Tervetuloa!
Hallitus

Os. 034, Imatra
Yhdistetty kevät- ja syyskokoukset ma 15.11. klo 18, Ay-talo,
alakerran kokoustilat, Olavinkatu 17, Imatra. Esillä sääntöjen
määräämät asiat (toimihenkilövalinnat vuodelle 2022), käsitellään osaston sääntöjen muuttamista Rakennusliiton ylimääräisessä liittokokouksessa hyväksyttyjen ammattiosaston mallisääntöjen mukaisesti. Lisäksi muut esille tulevat asiat.
Hallitus

Os. 039, Helsingin matto- ja parkettiasentajat
Syyskokous ti 9.11. klo 16, ammattiosastojen Tiimitupa, Viides
linja 3, Helsinki. Esillä sääntöjen määräämät asiat (toimihenkilövalinnat vuodelle 2022), käsitellään osaston sääntöjen
muuttamista Rakennusliiton ylimääräisessä liittokokouksessa
hyväksyttyjen ammattiosaston mallisääntöjen mukaisesti.
Lisäksi muut esille tulevat asiat. Kahvitarjoilu.
Pikkujoulut 27.–28.11., Kylpylähotelli Päiväkumpu, Karjalohja.
Omavastuu 40 €/hlö maksetaan osaston tilille FI11 5541 2820
0022 37. Ilmoittautumiset viimeistään su 21.11., Erkki Siitarinen
p. 040 050 8098.
Hallitus

Os. 043, Pori
Syyskokous pe 12.11. klo 18, Porin Miittinki, kokoustilat, Pohjoispuisto 4, Pori. Esillä sääntöjen määräämät asiat (toimihenkilövalinnat vuodelle 2022), käsitellään osaston sääntöjen muuttamista Rakennusliiton ylimääräisessä liittokokouksessa hyväksyttyjen ammattiosaston mallisääntöjen mukaisesti. Lisäksi
muut esille tulevat asiat. Ruokailun vuoksi ilmoittautumiset
viimeistään su 31.10., pj. Timo Fagerdahl p. 040 411 8305.
Hallitus

Os. 047, Lohja
Syyskokous to 25.11. klo 18, osaston toimitilat, Kauppakatu 8,
Lohja. Esillä sääntöjen määräämät asiat (toimihenkilövalinnat
vuodelle 2022), käsitellään osaston sääntöjen muuttamista
Rakennusliiton ylimääräisessä liittokokouksessa hyväksyttyjen
ammattiosaston mallisääntöjen mukaisesti. Lisäksi muut esille
tulevat asiat. Ruokailu kokouksen jälkeen.
Hallitus

Os. 051, Jyväskylä
Syyskokous ti 23.11. klo 17, Finlandia hotelli Alba, Ahlmaninkatu 4,
Jyväskylä. Esillä sääntöjen määräämät asiat (toimihenkilövalinnat vuodelle 2022), käsitellään osaston sääntöjen muuttamista
Rakennusliiton ylimääräisessä liittokokouksessa hyväksyttyjen
ammattiosaston mallisääntöjen mukaisesti. Lisäksi muut esille
tulevat asiat. Kokouksen jälkeen ruokatarjoilu.
Hallitus

Os. 052, Jyväskylän maalarit ja
lattianpäällystäjät
Syyskokous/pikkujoulut la 27.11. , Scandic Laajavuori, Laajavuorentie 30, Jyväskylä. Kokous alkaa klo 17. Esillä sääntöjen
määräämät asiat (toimihenkilövalinnat vuodelle 2022), käsitellään osaston sääntöjen muuttamista Rakennusliiton ylimääräisessä liittokokouksessa hyväksyttyjen ammattiosaston mallisääntöjen mukaisesti. Lisäksi muut esille tulevat asiat. Pikkujouluihin avec mukaan. Sisältää kylpylän, keilailun ja iltaohjelman pikku joulubuffetteineen. Esiintyjänä Teatteri Eurooppa
Neljä. Kylpylä käytössä klo 15 alkaen, keilailu klo 16. Tarkemmat
tiedot ja sitovat ilmoittautumiset viimeistään ti 12.11., Kaija
Laaksonen p. 040 822 8166. Hotellissa yöpymismahdollisuus
50 €:n omavastuuhintaan. Nopeus on valttia, paikkoja rajallinen
määrä!
Hallitus

Os. 041, Seinäjoki

Os. 055, Järvenpää

Syyskokous pe 12.11. klo 19, Vapaudentie 32–34 B, Seinäjoki. Esillä
sääntöjen määräämät asiat (toimihenkilövalinnat vuodelle 2022),
käsitellään osaston sääntöjen muuttamista Rakennusliiton
ylimääräisessä liittokokouksessa hyväksyttyjen ammattiosaston
mallisääntöjen mukaisesti. Lisäksi muut esille tulevat asiat.
Hallitus

Syyskokous to 11.11. klo 18, Järvenpää Talo, Hallintokatu 4, Järvenpää. Esillä sääntöjen määräämät asiat (toimihenkilövalinnat
vuodelle 2022), käsitellään osaston sääntöjen muuttamista
Rakennusliiton ylimääräisessä liittokokouksessa hyväksyttyjen
ammattiosaston mallisääntöjen mukaisesti.
Hallitus
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Os. 059, Oulu

Os. 086, Kokkola

Syyskokous to 11.11. klo 18, Kauppakeskus Valkea, kokoustilat, 4.
krs, Isokatu 25, Oulu. Esillä sääntöjen määräämät asiat (toimihenkilövalinnat vuodelle 2022), käsitellään osaston sääntöjen muuttamista Rakennusliiton ylimääräisessä liittokokouksessa hyväksyttyjen ammattiosaston mallisääntöjen mukaisesti. Lisäksi
muut esille tulevat asiat. Kokoukseen osallistujille pikkujoululippu.
Kahvitarjoilu.
Pikkujoulut la 4.12. klo 18, Radisson Blu Hotel Oulu, Hallituskatu 1.
Liput tulevat myyntiin syyskokouksen jälkeen omavastuu jäsen/
avec 20 €/hlö. Lisätietoja Veli Paasimaa p. 041 445 0744.
Hallitus

Syyskokous ma 15.11. klo 18, Kokkolan osaston toimipiste, Ristirannankatu 7, Kokkola. Esillä sääntöjen määräämät asiat (toimihenkilövalinnat vuodelle 2022), käsitellään osaston sääntöjen
muuttamista Rakennusliiton ylimääräisessä liittokokouksessa
hyväksyttyjen ammattiosaston mallisääntöjen mukaisesti. Lisäksi
muut esille tulevat asiat. Pikkupurtavatarjoilu.
Hallitus

Os. 088, Vaasan seudun rakentajat
Os. 068, Joensuun betonituote
Yhdistetty kevät- ja syyskokous su 21.11. klo 15.30, ABC Marjala Joensuu, Marjalantie 18. Esillä sääntöjen määräämät asiat
(toimihenkilövalinnat vuodelle 2022), käsitellään osaston
sääntöjen muuttamista Rakennusliiton ylimääräisessä liittokokouksessa hyväksyttyjen ammattiosaston mallisääntöjen
mukaisesti. Lisäksi muut esille tulevat asiat. Kokous aloitetaan
ruokailulla. Tervetuloa!
Hallitus

Pikkujoulut/jääkiekkopeli Sport-Kärpät pe 10.12, Vaasan
Sähkö Areena. Iltaan kuuluu buffet-illallinen I-Mediat loungessa,
vip-istumapaikka ja 3 juomalippua. Mukaan pääsee 30 ensimmäistä! Sitovat ilmoittautumiset viestillä ja 10 €:n omavastuu:
Mobilepay/Toni p. 050 576 4308 tai s-posti vaasanseudunrakentajat@gmail.com ja omavastuu osaston tilille FI90 4970
1520 0102 53.
Hallitus

Os. 091, Kuopio
Os. 079, Porvoo
Syyskokous la 13.11. klo 11, osaston toimisto, Sibeliuksenbulevardi 36, Porvoo. Esillä sääntöjen määräämät asiat (toimihenkilövalinnat vuodelle 2022), käsitellään osaston sääntöjen
muuttamista Rakennusliiton ylimääräisessä liittokokouksessa
hyväksyttyjen ammattiosaston mallisääntöjen mukaisesti.
Lisäksi muut esille tulevat asiat.
Hallitus

Syyskokous la 20.11. klo 10, Original Sokos Hotel Puijonsarvi,
Minna Canthin katu 16, Kuopio. Esillä sääntöjen määräämät asiat
(toimihenkilövalinnat vuodelle 2022), käsitellään osaston sääntöjen muuttamista Rakennusliiton ylimääräisessä liittokokouksessa hyväksyttyjen ammattiosaston mallisääntöjen mukaisesti. Lisäksi muut esille tulevat asiat. Kokouksen jälkeen lounas.
Hallitus

Os. 082, Nokia

Os. 098, Mikkelin maalarit

Syyskokous ti 9.11. klo 18, osaston toimisto, Pirkkalaistori 8 C,
Nokia. Esillä sääntöjen määräämät asiat (toimihenkilövalinnat
vuodelle 2022), käsitellään osaston sääntöjen muuttamista
Rakennusliiton ylimääräisessä liittokokouksessa hyväksyttyjen
ammattiosaston mallisääntöjen mukaisesti. Lisäksi muut esille
tulevat asiat.
Hallitus

Syyskokous pe 26.11. klo 18, Paukkulan takkatupa, Paukkulantie
22, Mikkeli. Esillä sääntöjen määräämät asiat (toimihenkilövalinnat vuodelle 2022), käsitellään osaston sääntöjen muuttamista Rakennusliiton ylimääräisessä liittokokouksessa hyväksyttyjen ammattiosaston mallisääntöjen mukaisesti. Lisäksi
muut esille tulevat asiat. Kokouksen jälkeen ruokailu ja sauna.
Tervetuloa! Hallitus kokoontuu 17.30.
Hallitus

Os. 083, Keuruu
Syyskokous/pikkujoulut pe 3.12. klo 18, Hotelli Keurusselkä,
Keurusseläntie 134, Keuruu. Esillä sääntöjen määräämät asiat
(toimihenkilövalinnat vuodelle 2022), käsitellään osaston
sääntöjen muuttamista Rakennusliiton ylimääräisessä liittokokouksessa hyväksyttyjen ammattiosaston mallisääntöjen
mukaisesti. Lisäksi muut esille tulevat asiat. Kokouksen jälkeen
pikkujoulut ruokailuineen, hinta15 €/hlö. Ilmoittautumiset
viimeistään pe 19.11., Tuire p. 050 568 8175. Tervetuloa!
Hallitus

Os. 104, Helsingin asfalttimiehet ja
bitumieristäjät
Teatteri-iltapäivä la 13.11. klo 13, Areena-näyttämö, Hämeentie 2,
Hakaniemi, Helsinki. Näytös Baskervillen koira. Näytöksen jälkeen ruokailu ravintola Graniittilinnassa. Hinta on 30 €/hlö.
Ilmoittautumiset: Matti Tiainen p. 040 705 8809.
Hallitus
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Os. 131, Rovaniemi

Os. 206, Juva

Syyskokous pe 12.11. klo 18, Työväentalo, Lapinkatu 2,
Rovaniemi. Esillä sääntöjen määräämät asiat (toimihenkilövalinnat vuodelle 2022), käsitellään osaston sääntöjen muuttamista Rakennusliiton ylimääräisessä liittokokouksessa hyväksyttyjen ammattiosaston mallisääntöjen mukaisesti. Lisäksi
muut esille tulevat asiat. Ruoka- ja kahvitarjoilu.
Pikkujoulut joulukuussa, aika ja paikka ilmoitetaan myöhemmin.
Jäsenille, jotka osallistuvat syyskokoukseen ei omavastuuta/
avec 20 €. Muille omavastuu 20 €/avec 20 €. Omavastuut maksetaan osaston tilille: FI57 4600 0010 6536 87, viestikenttään
pikkujoulut 2021. Tervetuloa!
Hallitus

Syyskokous pe 26.11. klo 18.30, Kahvikulma, Piikkiläntie 5–7,
Juva. Esillä sääntöjen määräämät asiat (toimihenkilövalinnat
vuodelle 2022), käsitellään osaston sääntöjen muuttamista
Rakennusliiton ylimääräisessä liittokokouksessa hyväksytty-jen ammattiosaston mallisääntöjen mukaisesti. Lisäksi muut
esille tulevat asiat. Ruokatarjoilu. Ilmoittatumiset viimeistään pe
19.11., Timo Liukkonen p. 040 829 2755. Tervetuloa!
Hallitus

Os. 283, Viiala
Os. 150, Forssa
Syyskokous to 25.11. klo 18.30, osaston toimisto, Hämeentie 18,
Forssa. Esillä sääntöjen määräämät asiat (toimihenkilövalinnat
vuodelle 2022), käsitellään osaston sääntöjen muuttamista
Rakennusliiton ylimääräisessä liittokokouksessa hyväksyttyjen
ammattiosaston mallisääntöjen mukaisesti. Lisäksi muut esille
tulevat asiat. Kahvitarjoilu. Tervetuloa!
Hallitus

Syyskokous ti 14.12. klo 18, Viialan Sampola, Vakkistentie 5, Viiala. Esillä sääntöjen määräämät asiat (toimihenkilövalinnat
vuodelle 2022), käsitellään osaston sääntöjen muuttamista
Rakennusliiton ylimääräisessä liittokokouksessa hyväksyt-tyjen ammattiosaston mallisääntöjen mukaisesti. Lisäksi muut
esille tulevat asiat.
Hallitus

Os. 151, Orivesi

Os. 288, Nurmijärvi

Syyskokous la 13.11. klo 10, kahvila Hella, Aihtiantie 9, Orivesi.
Esillä sääntöjen määräämät asiat (toimihenkilövalinnat vuodelle
2022), käsitellään osaston sääntöjen muuttamista Rakennusliiton ylimääräisessä liittokokouksessa hyväksyttyjen ammattiosaston mallisääntöjen mukaisesti. Lisäksi muut esille tulevat
asiat. Tervetuloa!
Hallitus

Syyskokous la 20.11. klo 13, Perttulan kansantalo, Nummen-pääntie 9, Perttula. Esillä sääntöjen määräämät asiat (toimi-henkilövalinnat vuodelle 2022), käsitellään osaston sääntöjen muuttamista Rakennusliiton ylimääräisessä liittokokouksessa hyväksyttyjen ammattiosaston mallisääntöjen mukaisesti. Lisäksi muut esille tulevat asiat. Kokouksen jälkeen
ruokatarjoilu.
Hallitus

Os. 187, Lempäälä
Syyskokous to 11.11. klo 17, Vaihmalan hovi, Vaihmalantie 144,
Lempäälä. Esillä sääntöjen määräämät asiat (toimihenkilövalinnat vuodelle 2022), käsitellään osaston sääntöjen muuttamista
Rakennusliiton ylimääräisessä liittokokouksessa hyväksyttyjen
ammattiosaston mallisääntöjen mukaisesti. Lisäksi muut esille
tulevat asiat. Kahvitarjoilu.
Pikkujoulut 10.–12.12. Ikaalisten kylpylä. Hinta jäsenille 20 €/hlö
ja avec 30 €/hlö. Ilmoittautumiset viimeistään to 11.11., Tero Tiura
p. 050 569 2081. Yhteiskuljetus.
Hallitus

Os. 190, Lohjan kalkki ja sementti
Syyskokous ke 24.11. klo 17.30, Anttiinintie 46, Lohja. Esillä
sääntöjen määräämät asiat (toimihenkilövalinnat vuodelle
2022), käsitellään osaston sääntöjen muuttamista Rakennusliiton ylimääräisessä liittokokouksessa hyväksyttyjen ammattiosaston mallisääntöjen mukaisesti. Lisäksi muut esille tulevat
asiat. Kahvitarjoilu.
Hallitus
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Os. 320, Laihia
Syyskokous to 11.11. klo 18, Kansantaloyhdistyksen kokoustila,
Laihiantie 36, Laihia. Esillä sääntöjen määräämät asiat (toimi-henkilövalinnat vuodelle 2022), käsitellään osaston sääntöjen
muuttamista Rakennusliiton ylimääräisessä liittokokouksessa
hyväksyttyjen ammattiosaston mallisääntöjen mukaisesti.
Lisäksi muut esille tulevat asiat. Kahvitarjoilu. Tervetuloa!
Hallitus

Os. 378, Orimattila
Syyskokous la 13.11. klo 15, Humiseva, Karkkulantie 34, Orimattila.
Esillä sääntöjen määräämät asiat (toimihenkilövalinnat vuodelle
2022), käsitellään osaston sääntöjen muuttamista Rakennusliiton
ylimääräisessä liittokokouksessa hyväksyttyjen ammattiosaston
mallisääntöjen mukaisesti. Lisäksi muut esille tulevat asiat.
Hallitus

Os. 390, Helsingin putkimiehet ja -eristäjät
Syyskokous la 27.11. klo 12, Osastojen Tiimitupa, Viides Linja 3,
Helsinki. Esillä sääntöjen määräämät asiat (toimihenkilövalinnat
vuodelle 2022), käsitellään osaston sääntöjen muuttamista Rakennusliiton ylimääräisessä liittokokouksessa hyväksyttyjen
ammattiosaston mallisääntöjen mukaisesti. Lisäksi muut esille
tulevat asiat. Tilannekatsaus. Tarjolla pikkupurtavaa. Kokouksen
yhteydessä jaetaan pikkujouluristeilyliput ilmoittautuneille.
Nuuskakerhon joulukuun kokoukset torstaisin klo 11, osaston
toimitilat, Viides linja 3, Helsinki. Seuraavasti: 2.12., 16.12. Tervetuloa joukolla mukaan!
Hallitus

Os. 459, Vantaa
Syyskokous pe 12.11. klo 18, Puistokulma, Talkootie 4, Vantaa.
Esillä sääntöjen määräämät asiat (toimihenkilövalinnat vuodelle
2022), käsitellään osaston sääntöjen muuttamista Rakennusliiton ylimääräisessä liittokokouksessa hyväksyttyjen ammattiosaston mallisääntöjen mukaisesti. Lisäksi muut esille tulevat
asiat (pikkujoulut). Jouluruokatarjoilu. Tervetuloa!
Hallitus

Os. 468, Mäntsälä
Os. 391, Turun putkimiehet ja -eristäjät
Syyskokous pe 12.11. klo 17, Turun palvelupiste, Uudenmaankatu
6a, Turku. Esillä sääntöjen määräämät asiat (toimihenkilövalinnat vuodelle 2022), käsitellään osaston sääntöjen muuttamista
Rakennusliiton ylimääräisessä liittokokouksessa hyväksyttyjen
ammattiosaston mallisääntöjen mukaisesti. Lisäksi muut esille
tulevat asiat. Kokouksen jälkeen sauna lämpimänä, tarjolla virvokkeita ja pientä purtavaa. Tervetuloa!
Hallitus

Syyskokous to 18.11. klo 18, Shell Mäntsälä P, Pohjoinen Pikatie 1,
Mäntsälä. Esillä sääntöjen määräämät asiat (toimihenkilövalinnat vuodelle 2022), käsitellään osaston sääntöjen muuttamista
Rakennusliiton ylimääräisessä liittokokouksessa hyväksyttyjen
ammattiosaston mallisääntöjen mukaisesti. Lisäksi muut esille
tulevat asiat. Kahvitarjoilu.
Hallitus

Os. 475, Nilsiä
Os. 404, Porin putkimiehet ja -eristäjät
Syyskokous to 25.11. klo 18, Porin palvelupiste, Liisankatu 18,
Pori. Esillä sääntöjen määräämät asiat (toimihenkilövalinnat
vuodelle 2022), käsitellään osaston sääntöjen muuttamista
Rakennusliiton ylimääräisessä liittokokouksessa hyväksyttyjen
ammattiosaston mallisääntöjen mukaisesti. Lisäksi muut esille
tulevat asiat. Tervetuloa!
Hallitus

Syyskokous la 13.11. klo 13, Mantun talo, Vesitornintie 1, Nilsiä.
Esillä sääntöjen määräämät asiat (toimihenkilövalinnat vuodelle 2022), käsitellään osaston sääntöjen muuttamista Rakennusliiton ylimääräisessä liittokokouksessa hyväksyttyjen ammattiosaston mallisääntöjen mukaisesti. Lisäksi muut esille
tulevat asiat.
Hallitus

Os. 495, Uurainen
Os. 416, Virrat
Syyskokous to 18.11. klo 18, Työväentalo, Mäkitie 18, Virrat. Esillä
sääntöjen määräämät asiat (toimihenkilövalinnat vuodelle
2022), käsitellään osaston sääntöjen muuttamista Rakennusliiton ylimääräisessä liittokokouksessa hyväksyttyjen ammattiosaston mallisääntöjen mukaisesti. Lisäksi muut esille tulevat
asiat.
Hallitus

Os. 437, Huittinen
Syyskokous pe 19.11. klo 18, Ay-toimisto, Sahakatu 4, Huittinen.
Esillä sääntöjen määräämät asiat (toimihenkilövalinnat vuodelle 2022), käsitellään osaston sääntöjen muuttamista Rakennusliiton ylimääräisessä liittokokouksessa hyväksyttyjen ammattiosaston mallisääntöjen mukaisesti. Lisäksi muut esille
tulevat asiat.
Hallitus

Syyskokous to 21.11. klo 12, Parman ruokala, Uuraistentie 529,
Kangashäkki. Esillä sääntöjen määräämät asiat (toimihenkilövalinnat vuodelle 2022), käsitellään osaston sääntöjen
muuttamista Rakennusliiton ylimääräisessä liittokokouksessa
hyväksyttyjen ammattiosaston mallisääntöjen mukaisesti. Kahvitarjoilu. Tervetuloa!
Hallitus

Os. 540, Uudenmaan maarakentajat
Syyskokous 20.11. klo 11, Puistokulma, takkahuone, Talkootie 4,
Vantaa. Esillä sääntöjen määräämät asiat (toimihenkilövalinnat
vuodelle 2022), käsitellään osaston sääntöjen muuttamista
Rakennusliiton ylimääräisessä liittokokouksessa hyväksyttyjen
ammattiosaston mallisääntöjen mukaisesti. Lisäksi muut esille
tulevat asiat. Kokoustilaan on käynti sisäpihan puolelta.
Kokouksen jälkeen ruokailu. Tervetuloa!
Hallitus
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Os. 547, Lahti

VETERAANITOIMINTA

Syyskokous pe 26.11. klo 18 toimistolla, Hämeenkatu 32 A, Lahti.
Esillä sääntöjen määräämät asiat (toimihenkilövalinnat vuodelle
2022), käsitellään osaston sääntöjen muuttamista Rakennusliiton ylimääräisessä liittokokouksessa hyväksyttyjen ammattiosaston mallisääntöjen mukaisesti. Lisäksi muut esille tulevat
asiat. Ruokatarjoilu kokouksen jälkeen. Tervetuloa!
Hallitus

Keski-Suomen rakentajaveteraanit
Pikkujouluruokailu ti 7.12. klo 14, Safkamestarit, Alasinkatu 1–3
(entinen Gummeruksen kirjapainotalo), Jyväskylä. Paikkoja
varattu 50 hengelle. Ruokailun hinta 2 €/hlö, myös avec. Ilmoittautumiset viimeistään to 25.11., Kaarlo p. 050 542 7290 tai
Raimo 040 768 8811. Tervetuloa!

Os. 608, Tampereen muurarit
Yhdistetty kevät- ja syyskokous ma 22.11. klo 18, os. 10:n toimitilat, Sorinkatu 4 A, Tampere. Esillä sääntöjen määräämät
asiat (toimihenkilövalinnat vuodelle 2022), käsitellään osaston
sääntöjen muuttamista Rakennusliiton ylimääräisessä liittokokouksessa hyväksyttyjen ammattiosaston mallisääntöjen
mukaisesti. Lisäksi muut esille tulevat asiat. Tilannekatsaus.
Kokouksen jälkeen ruokailu. Tervetuloa!
Hallitus

ALUETAPAHTUMAT

Rakennusliiton Läntinen palvelualue
tarjoaa joulukahvit ma 13.12. klo 9–14

Turun rakentajaveteraanit
Syksyn kokoukset joka kuukauden toinen maanantai klo 10,
Turun palvelupiste, Uudenmaankatu 6a, Turku. Tervetuloa!
Nuutin päivän risteily 13.–14.1.2022, Viking Line Amorella. Lähtö
to 13.1. klo 8.45, kokoontuminen klo 8 ja paluu pe 14.1 klo 7.30.
Mukana järjestöpäällikkö Tiina Nurmi-Kokko ja Möttöläiset. Hinta
45 €/hlö. Hintaan sisältyy: ikkunallinen hytti kahdelle, meriaamiainen ja buffet-lounas sekä hyvä seura. Ilmoittautumiset viimeistään pe 3.12., Reijo Palmgren p. 041 543 7141 tai Sirpa Ruisniemi
s-posti sirpa.ruisniemi@dnainternet.net, p. 050 078 1445.

Uudenmaan rakentajaveteraanit
Tapaaminen pe 3.12. klo 11–14, Puistokulma, Talkootie 4, Vantaa.
Tarjolla jouluruokaa ja joulumieltä. Esillä aluevaalit ja veteraanien asiat. Ilmoittautumiset viimeistään to 25.11., Esko Kokkonen p. 040 487 2624 tai Ensio Frisk p. 050 526 9728.

Kahvin kanssa tarjolla kinkkuvoileipää sekä
lämmintä jouluglögiä.
Toimipisteet:
Jyväskylä
Pori
Turku
Tampere
Vaasa

Yrjönkatu 30
Liisankatu 18
Uudenmaankatu 6a
Sorinkatu 4 A
Pitkäkatu 43

Lämpimästi tervetuloa!

TAPAHTUMIA

MUURARIEN TALVIPÄIVÄT 19.–20.2.2022
Paikka:

Original Sokos Hotel Vantaa, Hertaksentie 2, Vantaa.
Tarkempi aikataulu ilmoitetaan myöhemmin.

Ilmoittautumiset viimeistään 21.1.2022 suoraan Sokos Hotels
myyntipalveluun, p. 0300 870 000 tai sokos.hotels@sok.fi,
kiintiötunnus ”muurarien talvipäivät”

RAKENNUSLIITON JULISTAMAT SAARROT
Tarkemmat tiedot löytyvät osoitteesta
htpp://rakennusliitto.ﬁ/saarrot
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Os. 601, Helsingin muurarit

LOMAT

HYVINVOINTILOMAT RY:N
TYÖTTÖMIEN LOMAT 2022
Lomalaisten valinnoissa noudatetaan sosiaali- ja terveysminis-teriön ohjeita. Hyvinvointilomat lähettää kutsukirjeen
ja laskun loman saaneille, lasku on maksettava eräpäivään mennessä. Lomakohde lähettää noin kolme viikkoa ennen loman
alkua lomalaiselle kirjeen, jossa kerrotaan tarkemmat tiedot lomasta. Loma toteutetaan yhteistyössä Hyvinvointi-lomat ry:n
kanssa sosiaali- ja terveysministeriön veikkausvoittovaroista
myöntä-mällä avustuksella.
Lomakoti Kotoranta
Kotorannantie 74, 05250 Kiljava
www.kotoranta.ﬁ
Lomakoti Kotoranta sijaitsee Kiljavalla, noin 50 km Helsingistä.
Majoitus kahden hengen huoneissa. Täysihoitoloma sisältää:
aamiaisen, lounaan ja päivällisen sekä yhteisen ohjelman.
Omavastuu 50 €/5 vrk/hlö. Alle 16-vuotiaat pääsevät lomalle
maksutta.
Työttömien loma 14.–19.2.2022
Hakuaika 1.–30.11.2021
sähköinen haku osoitteessa:
https://lotu.lomajarjestot.ﬁ/t/HYVINVOINT/calendar/info/52320
Lomakeskus Huhmari
83700 Polvijärvi (Joensuu)
www.lomakeskushuhmari.com
Lomakeskus Huhmari sijaitsee Höytiäisen rannalla Huhmaris-vaaran kainalossa Pohjois-Karjalassa. Täysihoitoloma sisältää: aamiaisen, lounaan, päivällisen ja yhteisen ohjelman. Vesimaail-man poreissa voit viihtyä ti–la. Omavastuu 50 €/5 vrk/hlö.
Alle 16-vuotiaat pääsevät lomalle maksutta.
Työttömien loma 28.3.–2.4.2022
Hakuaika 1.–30.11.2021
sähköinen haku osoitteessa:
https://lotu.lomajarjestot.ﬁ/t/HYVINVOINT/calendar/info/51897
Hakulomake paperisena:
Voit ladata tulostettavan (PDF) hakemuslomakkeen
www.hyvinvointilomat.ﬁ tai tilata sen soittamalla liiton aluetoimistoon tai lomavastaavalle p. 020 774 3012.

ELÄKELÄISTEN LOMAT 2022
Lomalaisten valinnoissa noudatetaan sosiaali- ja terveysminis-teriön ohjeita. Hyvinvointilomat lähettää kutsukirjeen
ja laskun loman saaneille. Lasku on maksettava eräpäivään mennessä. Lomakohde lähettää noin kolme viikkoa ennen loman
alkua lomalaiselle kirjeen, jossa kerrotaan tarkemmat tiedot lomasta. Loma toteutetaan yhteistyössä Hyvinvointi-lomat ry:n
kanssa sosiaali- ja terveysministeriön veikkausvoittovaroista
myöntä-mällä avustuksella.
Lomakeskus Huhmari
83700 Polvijärvi (Joensuu)
www.lomakeskushuhmari.com
Lomakeskus Huhmari sijaitsee Höytiäisen rannalla Huhmaris-vaaran kainalossa Pohjois-Karjalassa. Täysihoitoloma sisältää: aamiaisen, lounaan ja päivällisen sekä yhteisen ohjelman.
Omavastuu 100 €/ 5vrk/hlö.
Sydänloma 31.1.–5.2.2022 Hakuaika 1.–30.11.2021
Sähköinen haku osoitteessa:
https://lotu.lomajarjestot.ﬁ/t/HYVINVOINT/calendar/info/51915
Lomakoti Kotoranta
Kotorannantie 74, 05250 Kiljava
www.kotoranta.ﬁ
Lomakoti Kotoranta sijaitsee Kiljavalla, noin 50 km Helsingistä.
Majoitus kahden hengen huoneissa. Täysihoitoloma sisältää:
aamiaisen, lounaan ja päivällisen sekä yhteisen ohjelman.
Omavastuu on 90 €/5 vrk/hlö.
Sydänloma 14.–19.3.2022 Hakuaika 1.–30.11.2021
Sähköinen haku osoitteessa:
https://lotu.lomajarjestot.ﬁ/t/HYVINVOINT/calendar/info/52545
Hakulomake paperisena:
Voit ladata tulostettavan (PDF) hakulomakkeen
www.hyvinvointilomat.ﬁ tai tilata sen soittamalla liiton aluetoimistoon tai lomavastaavalle 020 774 3012.
Paperisen lomahakemuksen palautus:
Rakennusliitto ry/lomavastaava, PL 307, 00531 Helsinki

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

ONNEA
80 vuotta
Kulmala Aarne A 18.11.,
Jalasjärvi.
Os. 244, Kurikka
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MUISTOLLE

Yhteystiedot
Rakennusliitto ry

Heikkilä Antti Oskari
Osastomme pitkäaikainen
jäsen Antti Oskari Heikkilä
kuoli 28.9.2021. Hän oli
syntynyt 13.3.1924 ja liittynyt
Rakennusliiton jäseneksi
1.2.1942.
Muistoa kunnioittaen
Os. 391, Turun putkimiehet ja
-eristäjät
Heinonen Into Johannes
Osastomme pitkäaikainen
jäsen Into Johannes Heinonen
kuoli 25.8.2021. Hän oli
syntynyt 11.01.1928 ja liittynyt
Rakennusliiton jäseneksi 1.3.1961.
Muistoa kunnioittaen
Os. 001, Helsingin Kirvesmiehet

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

Keskustoimisto avoinna:
ma–to
pe

8.30–16
8.30–15.30

Jäsenrekisteriin toimitettavien asiakirjojen postitusosoite:
Rakennusliitto ry/Skannauskeskus
PL 134, 70101 Kuopio

Palvelunumerot:
Jäsenyysasiat
Palveluaika

020 690 231
ma–pe

9–15

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

Järvinen Tapio Allan
Osastomme jäsen Tapio Allan
Järvinen kuoli 16.9.2021. Hän oli
syntynyt 24.1.1958 ja liittynyt
Rakennusliiton jäseneksi
29.1.2008.
Muistoa kunnioittaen
Os. 048, Kyyjärvi
Kuusela Matti Vihtori
Osastomme jäsen ja
pitkäaikainen entisen PohjoisKymen muurarien jäsen Matti
Vihtori Kuusela kuoli 16.7.2021.
Hän oli syntynyt 31.11943 ja
liittynyt Rakennusliiton jäseneksi
1.5.1960.
Muistoa kunnioittaen
Os. 029, Kuusankoski

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

020 690 250
ma–pe
9–15

Työehtoasiat
Palveluaika

020 690 232
ma–to
pe

8.30–16.00
8.30–15.30

Palvelunumeroihin soittaminen maksaa lankapuhelimesta soitettaessa
liittymäsopimuksen mukaisen paikallisverkkomaksun verran ja matkapuhelimesta soitettaessa matkapuhelinmaksun verran.
Aluetoimistojen yhteystiedot löytyvät www.rakennusliitto.ﬁ/yhteystiedot

Salmi Matti Seppo Kalevi
Entinen aluetoimitsija ja osaston
jäsen Matti Seppo Kalevi
Salmi kuoli 22.8.2021. Hän oli
syntynyt 12.4.1952 ja liittynyt
Rakennusliiton jäseneksi
1.8.1969.
Muistoa kunnioittaen
Os. 391, Turun putkimiehet ja
-eristäjät

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.
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Seuraavassa
numerossa:

PÄÄTOIMITTAJA
JOHANNA HELLSTEN
P. 040 770 5194

VIESTINTÄPÄÄLLIKKÖ
JANNE MÄKINEN
P. 040 352 1161

TOIMITTAJA
JUKKA NISSINEN
P. 050 2785

VIESTINNÄN
ASSISTENTTI
SOILE AHREMAALUTTINEN
P. 020 774 3031

Tes-neuvottelut ovat
lähempänä kuin uskottekaan.
Seuraavassa Rakentajassa
käsitellään erilaisia
työelämän osa-alueita,
joissa tessillä on suuri merkitys.
Lisäksi käydään muun muassa
kivituotetahtaalla ja kuullaan,
mikä tekee
hyvän nosturinkuljettajan.
Ilmestymispäivä
16.12.2021
Aineistopäivä
18.11.2021

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

RAKENTAJA 1/22
Aineistopäivä 13.1.2022
Ilmestymispäivä 10.2.2022
RAKENTAJA 2/22
Aineistopäivä 24.2.2022
Ilmestymispäivä 24.3.2022
RAKENTAJA 3/22
Aineistopäivä 8.4.2022
Ilmestymispäivä 6.5.2022
RAKENTAJA 4/22
Aineistopäivä 20.5.2022
Ilmestymispäivä 17.6.2022

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

Ilmoitusvaraukset:
Tietotalli Oy/Jyväskylä
Heidi Andersson
050 528 7770
heidi.andersson@tietotalli.ﬁ

Lehden ilmestymispäivä on torstai.
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VINKKI:

3-kerrospukeutuminen
on kaiken
A&O

ÄLÄ ANNA
SÄÄN HAITATA
TYÖTÄSI.
Valitse sateelta ja tuulelta
suojaavat varusteet, joissa olosi on kuiva ja lämmin
koko päivän.

+

+

+
UUTUUS!

1 KERROS
Hengittävä, kosteutta siirtävä
aluskerrasto
2 KERROS
Lämmittävä
välikerros esim.
ﬂeecepusero
3 KERROS
Tuulen- ja vedenpitävä ulkokerros
esim. kuoritakki

SUOSITTU
KLASSIKKO!

+
Heng
Hengittävä,
g
tuulen- jja
vedenpitävä
p
materiaali

Erittäin
monipuoliset
p
jja toimivat
taskut

+

UUTUUS!

Hengittävä
g
verkkovuori

HUIPPULUOKAN
VALINTA!

+

Hengittävät, tuulenja vedenpitävät kuorivaatteet teipatuilla
saumoilla.

+

+

Jou
ustava
softs
shellmaterriaali

Lahkeissa
lumilukot jja
vetoketjut

+

Hengittä
g ävä,
tuulen
n- jja
vedenpittävä

Joustava
ja kestävä
ripstop
-kangas

Tuote: 1567 Highvis softshellhousut riipputaskuilla

Tuote: 4496
Highvis kuoritakki

Tuote: 1867
Highvis kuorihousut

Tuote: 1805 Softshellhousut
riipputaskuilla

Lisätiedot ja lähimmän jälleenmyyjän löydät osoitteesta www.blaklader.ﬁ
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