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TUNNE OIKEUTESI
Sairaus, vamma tai tapa-
turma ei ole laillinen peruste 
päättää työsuhdetta. 
s. 42

URAKKATYÖ ON HYVÄ TAPA PARANTAA OMAN TYÖN MIELEKKYYTTÄ  S. 32

Jani Iivonen tietää, että nosturinkuljettajan 
työssä rauhallisuus on valttia. s. 30

Rakennusliiton jäsenlehti

Ammattilainen

TULIKIVELLÄ TARKKANA
Pölyn määrää seurataan 
säännöllisillä mittauksilla 
Suomussalmen tehtaalla.  
s. 26
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Johanna 
Hellsten on 
kirjoittanut 
rakennusalasta 
vuodesta 
2001, eikä 
ole vieläkään 
saanut siitä 
tarpeekseen.

→ Pääkirjoitus / Johanna Hellsten

ENSI VUONNA ALKAA kolmas koronavuosi. Ajatus 
siitä tuntuu hyvin raskaalta, nyt, kun kohti joulua 
mennään samoissa tunnelmissa kuin vuosi sitten. 
Tartuntoja, karanteeneja, eristyksiä, kuolleita, 
ruuhkaa sairaaloissa. Työmailla on palattu pienen 
hengähdystauon jälkeen porrastuksiin, maskeihin 
ja muihin turvallisuustoimenpiteisiin.

SUOMEN MIELENTERVEYS MIELI ry:n mukaan 
korona-aika on synnyttänyt vakavaa ”mielenter-
veysvelkaa”. Vielä tänä syksynä se ei kuitenkaan 
ole näkynyt itsemurhien määrän nousuna, mutta 
yhdistyksen teettämän kyselyn mukaan jo yli 
puolet nuorista aikuisista (18–34-vuotiaat) kokee, 
että epidemia on vaikuttanut kielteisesti heidän 
mielenterveyteensä.

PELKKÄ KORONA ei kuitenkaan ole yksin syypää 
suomalaisten pahaan oloon. Työterveyslaitoksen 
mukaan mielenterveyden häiriöistä johtuvat pitkät 
sairauspoissaolot ovat nousseet 43 prosenttia jo 
vuosien 2016–2019 välillä. Suomessa osa ihmisistä 
voi todella pahoin. En oikein usko, että tästä krii-
sistä selvittäisiin perinteisellä sauna, viina ja terva 
-metodilla.

TYÖYHTEISÖN TUELLA on tärkeä merkitys sekä siinä, 
että mielenterveyden ongelmat huomataan ajoissa, 
että siinä, miten ihminen joko pystyy työskentele-
mään, kun mieli järkkyy tai pääsee takaisin työn 

Miten sulla menee?
syrjään kiinni, jos on joutunut ottamaan huilitau-
koa. Työkaverit ovat työnantajan lisäksi tärkeä osa 
yhteisöä, joka seisoo rinnalla silloin, kun kaikki ei 
ole hyvin. Ymmärrys ja reilu meininki työtoverei-
den taholta auttaa myös pienemmissä murheissa.

”TYÖMAALLA TEHDÄÄN töitä eikä jauheta paskaa” ei 
enää päde. Jo alkusyksystä minulle kerrottiin, että 
osa työmaiden yhteyshenkilöistä toimii luottamus-
asemansa lisäksi psykologina. Ihmisen on ehkä hel-
pompi kertoa murheitaan henkilölle, joka auttaa 
muissakin asioissa, luottohenkilönä. Luottamus 
ja hyvä yhteishenki mahdollistaa sen, että ei aina 
tarvitse olla vahva.

KUN TÄHÄN joulun aikaan kuuluu se kuuluisa hyvä 
tahto, kannustan kaikkia kysymään työkaverilta 
oikeasti, mitä sulle kuuluu? Jos vastauksena tulee 
se tyypillinen ”eipä tässä mitään”, hyvä niin. Mut-
ta joskus se saattaa olla kysymys, jota on oikeasti 
kaivattu ja tarvittu. ¶

 

Luottamus ja 
hyvä yhteishenki 
mahdollistaa sen, että ei 
aina tarvitse olla vahva.
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→ Tässä numerossa

VAKIOT

2  Pääkirjoitus       
4  Ajankohtaista ja 
 puheenjohtajan palsta
9  Valtakunta
10  Henkilö
18  Rakentajan terveys
42  Laki ja oikeus
45  Vierailija
46 Kulttuuri
48  Kevyttä

KANNEN KUVA: JOHANNA HELLSTEN
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32
Urakkatyö tuo 
mielekyyttä työhön…

36
… mutta ei 
ole aina ollut 
mieleinen työn 
muoto.

40 
Raksanuoret pääsivät 
suunnittelemaan 
yhdessä pitkästä aikaa.

"Työnantajan 
julkinen 

solvaaminen voi 
olla työsuhteen 

päättämisperuste."
– AKI OLLILA
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22
Luottamusmies-
kurssilla saa 
selkänojaa 
jäsenten 
auttamiseen.
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A-kassa aloittaa 
vuoden vaihteessa
RAKENNUSKASSA FUUSIOITUU 1.1.2022 alkaen 
Teollisuuden työttömyyskassan ja Työttö-
myyskassa Finkan kanssa. Uuden kassan nimi 
on Avoin työttömyyskassa A-kassa. Nykyiset 
jäsenyydet siirtyvät automaattisesti Rakennus-
kassasta uuteen A-kassaan. Jatkossa kirjautu-
minen eAsiointiin tapahtuu A-kassan kotisivu-
jen kautta www.a-kassa.fi. Nettisivut otetaan 
käyttöön 1.1.2022. Puhelinpalvelun uusi numero 
3.1.2022 alkaen on 020 690455.

Muutostöiden johdosta Rakennuskassan 
eAsiointia ei voi käyttää eikä kassa voi mak-
saa korvauksia 23.12.2021–2.1.2022. Kannattaa 
tutustua asiaa koskevaan tiedotteeseen kassan 
nettisivuilla, www.rakennuskassa.fi. Kolmen 
työttömyyskassan toiminnan yhdistyminen 
yhteiseen A-kassaan saattaa  aiheuttaa viiveitä 
hakemusten käsittelyssä uuden kassan toimin-
nan alkuvaiheessa tammikuussa. ¶

RAKENNUSALAN TYÖTTÖMYYSASTE marraskuun lopussa oli 
11,8 prosenttia. Työttömyysaste nousi 1,4 prosenttiyksikköä 
lokakuuhun verrattuna, mikä tarkoittaa kausityöttömyyden 
palaamista tavanomaiseen vuosikiertoon harvinaisen syk-
syn työttömyyden alenemisjakson jälkeen.

Vuoden takaiseen työttömyystilanteeseen verrattuna 
Rakennuskassan jäseniä oli työttömänä 26 prosenttia 
vähemmän. Työttömyys on suunnilleen samalla tasolla kuin 
vuonna 2018. Rakennuskassan jäsenistä marraskuun lopulla 
oli työttömänä yli 4 200 henkeä.

Uudellamaalla (8,7 %) ja Turun alueella (9,8 %) työt-
tömyysaste jäi alle 10 prosenttiin. Kainuussa työttömyysti-
lanne on pahin, 18,4 prosenttia. ¶

Itämeren aalloille 
kesäkuussa
RAKENNUSLIITON KESÄPÄIVIÄ vietetään ensi 
kesäkuussa kesäpäiväristeilyn muodossa. 
Rakentajat risteilevät Silja Europalla 11.–12.6. 
2022. Seuraa risteilyviestintää Rakennusliiton 
nettisivuilla ja Rakentaja-lehdessä. ¶

11,8 %
Rakennusalan työttömyys-
aste marraskuussa 2021.

Infra-alalla marras-
kuussa työttömänä 
oli selvästi koko 
rakennusalan 
keskiarvoa 
vähemmän, vain 
7,9 prosenttia 
Rakennuskassan 
jäsenistä.

Rakennusalan 
työttömyys 
palasi normaaliin 
vuosikiertoon

→ Ajankohtaista

TEKSTI: JUKKA NISSINEN KUVA: JOHANNA HELLSTEN
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RAKENNUSLIITON solmimat työehtosopimukset 
päättyvät helmikuun lopussa 2022. Neuvottelut 
käynnistyvät toden teolla tammikuussa. Lähtö-
kohdat kierrokselle ovat aivan hyvät. Työllisyys-
tilanne on kohtuu hyvä ja tekijöitä tarvitaan niin 
työmailla kuin tehtaissa.

Metsä- ja Teknologiateollisuuden työnanta-
jaliittojen irtiotoista huolimatta rakennusteolli-
suuteen tehtäneen työehtosopimukset normaaliin 
tapaan. Rakentamisen alojen työnantajaliitot 
ymmärtävät, ainakin toistaiseksi sen, että ilman 
työehtosopimuksia ala luisuisi lopullisesti hämä-
räyrittäjien, hyväksikäytetyn ulkomaisen työvoi-
man ja kaiken maailman säheltäjien temmellys-
kentäksi. Ongelmia tunnetusti riittää muutoinkin.

Palkankorotusten lisäksi Rakennusliitto tulee 
edistämään työehtosopimusten laadullisia asioita. 
Edelleen päällä oleva pandemia on karulla tavalla 
osoittanut alan surkean huonon tilanteen työter-
veys- ja turvallisuusasioissa. Luottamushenkilöi-
den toimintaedellytyksiä täytyy vahvistaa. Myös 
vuokratyöntekijöiden huono kohtelu ja työsuhde-
työn naamiointi kevytyrittäjyydeksi suorastaan 
huutavat korjausliikettä. Kaikkia asioita ei työeh-
tosopimuksilla voi säädellä, mutta paljon voidaan 
silti tehdä.

Kimmo Palonen 
on Rakennusliiton 
varapuheenjohtaja

→ Varapuheenjohtajalta

Kohti työehtosopimuskierrosta
Tunnettu tosiasia on, ettei kohennuksia 

palkka- ja työehtoihin saa kauniisti pyytämällä tai 
nyrkkiä pöytään lyömällä. Lopulta kyse on kauhun 
tasapainosta eli siitä, että toinen osapuoli tietää 
toisella olevan keinot aiheuttaa sopijaosapuolelle 
taloudellista vahinkoa. Lakolla ei pidä turhan päi-
ten uhota, mutta olennaista on uskottava pelote. 
Ilman neuvottelijoiden takana ja tukena seisovaa 
jäsenistöä tämä ei onnistu – tästä on lopulta kyse.

Neuvottelujen aikaisesta tiedotuksesta tulee 
aina kritiikkiä, niin varmasti nytkin. Tiedotus-
linjamme on tälläkin kierroksella niukka. Kes-
keneräisiä asioita ei ole järkevää puida netissä tai 
lehdissä. Kliseinen toteamus:” niin kauan kuin 
yksikin asia on sopimatta, kaikki asiat ovat sopi-
matta” pitää edelleen paikkansa. Asiat, joista mah-
dollisesti on saavutettu yhteinen näkemys, saavat 
aivan uusia ulottuvuuksia, jos lähdemme niitä 
julkisuudessa puimaan.

Jossakin vaiheessa sopimukset kuitenkin syn-
tyvät, ennemmin tai myöhemmin. Annetaan neu-
vottelijoille työrauha ja arvioidaan sitten porukalla 
valmiita sopimuksia, kun sen aika on. Kaikkea ei 
saa mitä haluaa, mutta eteenpäin mennään eikä 
heikennyksiä oteta vastaan.

Rauhaisaa joulunaikaa ja  
hyvää uutta vuotta kaikille.

Kimmo Palonen
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→ Ajankohtaista

RAKENNUS-, MAALAUS- JA 
LATTIANPÄÄLLYSTYSALA

Työajan lyhennyksestä ja arkipyhistä 
maksetaan kaikille työntekijöille erillistä 
7,7 prosentin palkanosaa jokaisen sään-
nöllisen palkanmaksun yhteydessä.

Palkanosa maksetaan myös lyhen-
nettyä työpäivää tekeville. Sitä ei voi si-
sällyttää työntekijän aika-, urakka- tai 
palkkiopalkkaan. Mikäli työntekijä on 
töissä arkipyhänä, maksetaan hänelle 
palkka kuten sunnuntaityöstä.

TALOTEKNIIKKA-ALA

Talotekniikka-alalla korvattavia arki-
pyhiä ovat jouluaatto, ensimmäinen ja 
toinen joulupäivä, uudenvuodenpäivä, 
loppiainen, pitkäperjantai, toinen pää-
siäispäivä, vapunpäivä, helatorstai ja 
juhannusaatto.

Korvausperuste on keskituntiansio. 
Korvaus maksetaan, mikäli edellä mai-
nitut päivät osuvat työpäiville. Vapaa-
päiville osuvilta arkipyhiltä ei korvaus-
ta makseta.

Kun itsenäisyyspäivä sattuu työn-
tekijän sairausloman sisään sille ajalle, 
jolta työnantajalla on palkanmaksuvel-
vollisuus, maksetaan työntekijälle työ-
päiväksi sattuvalta itsenäisyyspäiväl-
tä palkka.

Korvausta ei makseta seuraavissa 
tilanteissa:
• Työsuhde on kestänyt alle 6 viikkoa 

ennen arkipyhää.
• Työntekijä on luvatta poissa 

arkipyhää edeltävänä tai lähinnä 
seuraavana työpäivänä.

• Arkipyhä sijoittuu lauantaille tai 
sunnuntaille.

• Arkipyhä sijoittuu vanhempain-, 
perhe- tai kuntoutusvapaan sisään.

• Arkipyhä sijoittuu lomautusta 
seuranneen kahden ensimmäisen 
viikon ulkopuolelle.

Mikäli työntekijä on mainittuna arkipy-
hänä työssä, maksetaan hänelle palk-
ka samojen perusteiden mukaan kuin 
sunnuntaityöltä eikä arkipyhäkorvaus-
ta suoriteta.

INFRA-ALA

infra-alalla vuodenvaihteen arkipyhät 
korvataan, mikäli ne olisivat olleet työ-
päiviä.

Jouluaatto, ensimmäinen joulupäi-
vä, uudenvuodenpäivä ja loppiainen 
maksetaan, mikäli työsuhde on kestä-
nyt vähintään 6 viikkoa. Palkka on en-
simmäisessä, toisessa, kolmannessa ja 
neljännessä palkkaryhmässä palkka-
ryhmän mukainen palkka. Muissa palk-
karyhmissä maksetaan neljännen palk-
karyhmän palkka.

ASFALTTIALA

Arkipyhäkorvauksen piirissä ovat uu-
denvuodenpäivä, loppiainen, pitkä-
perjantai, toinen pääsiäispäivä, va-
punpäivä, helatorstai, juhannusaatto, 
jouluaatto, ensimmäinen joulupäivä 
sekä tapaninpäivä.

Arkipyhäkorvaus on aikapalkan 
taulukkopalkan mukainen tuntipalkka 
työntekijän työtuntijärjestelmän mu-
kaisilta säännöllisiltä työtunneilta ilman 
henkilökohtaista palkanosaa ja ilman 
ammattitutkinto- ja erikoisammattitut-
kintolisää.

Arkipyhäkorvauksen ehtona on työ-
suhteen jatkuminen yhtäjaksoisesti vä-
hintään 6 viikkoa ennen kyseistä arki-
pyhää.

Vuoden vaihteessa on palkallisia arkipyhiä
Jouluna ja vuodenvaihteessa on arkipyhiä, joiden korvaaminen 
vaihtelee eri työehtosopimuksissa. Itsenäisyyspäivän palkan 
maksua koskee laki itsenäisyyspäivän viettämisestä yleisenä juh-
la- ja vapaapäivänä. Edellytyksenä on, että työntekijän työsuhde 
on jatkunut ennen itsenäisyyspäivää 6 päivää ja jatkuu edelleen 
itsenäisyyspäivänä.

Mikäli työntekijällä ei ole oikeutta 
sairautensa vuoksi itsenäisyyspäivän 
palkkaan, maksetaan hänelle siltä päi-
vältä palkkaa sairausajan palkkamää-
räysten mukaisesti

VEDENERISTYSALA

Arkipyhäkorvauksen piirissä ovat uu-
denvuodenpäivä, loppiainen, pitkä-
perjantai, toinen pääsiäispäivä, va-
punpäivä, helatorstai, juhannusaatto, 
jouluaatto ja ensimmäinen joulupäivä.

Arkipyhäkorvaus maksetaan palk-
karyhmä 2:n mukaan.

Arkipyhäkorvauksen ehtona on, 
että työsuhde on jatkunut yhtäjaksoi-
sesti vähintään 6 viikkoa ennen kyseis-
tä arkipyhää.

RAKENNUSTUOTE- 
TEOLLISUUS

Itsenäisyyspäivän sattuessa arkipäi-
väksi työt on keskeytettävä kuten sun-
nuntaina. 

Itsenäisyyspäivältä maksetaan 
täyttä työpäivää vastaava palkka, jos 
se olisi ollut työpäivä.

Itsenäisyyspäivän sattuessa vii-
konlopulle tai työtuntijärjestelmän mu-
kaiselle vapaapäivälle, siitä maksetaan 
arkipyhäkorvaus, mikäli työsuhde on 
kestänyt vähintään 3 kuukautta. 

Keskeytymättömässä 3-vuorotyös-
sä työtä ei keskeytetä ja työssä olevil-
le maksetaan normaalin palkan lisäksi 
sunnuntaityökorvaus. Itsenäisyyspäi-
vältä maksetaan keskeytymätöntä 
3-vuorotyötä tekevälle työntekijälle 8 
tunnin palkka keskituntiansion mukaan 
myös silloin, kun itsenäisyyspäivä sat-
tuu työntekijän vapaapäivälle.

Jouluaatolta, joulupäivältä, tapanin-
päivältä, uudenvuodenpäivältä ja lop-
piaiselta maksetaan arkipyhäkorvaus, 
kun työsuhde on ennen arkipyhää kes-
tänyt vähintään 3 kuukautta.
Arkipyhäkorvauksen suuruus on työn-
tekijän säännöllistä päivittäistä työ-
aikaa vastaava palkka keskituntiansion 
mukaan laskettuna.



WWW.RAKENNUSLIITTO.FI/LIITY
LUE LISÄÄ JA LIITY NYT

Ammattiliiton jäsenenä sinulla on enemmän 
voimaa ja vaikutusmahdollisuuksia. 
Luottamushenkilö pitää puoliasi ja tarpeen  
tullen saat apua liitolta. Siksi liiton jäsen  
kulkee mestoilla varmemmin askelin.  
Tasaraha jäsenyydestä 25 euroa kuussa.

JÄSENELLÄ

VOIMAA

LIITON

ON ENEMMÄN



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.fi
Palvelunumero
020 690 455 

Avoin työttömyyskassa
PL 116, 00531 Helsinki

A-kassan palvelut avataan tammikuussa 2022.
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TEKSTI JA KUVAT: JUKKA NISSINEN

TAUSTAKARTTA: MAANMITTAUSLAITOKSEN VANHAT KARTAT -PALVELU 
→ Valtakunta

ALUETOIMITSIJA Esa Niska-
sesta on kasvanut vuosien 
varrella Oulun palvelupisteen 

virkavuosi-seniori.
– Tulin töihin Rakennusliittoon 

toukokuussa 2007. Se oli hyvä jat-
kumo lähes 8 vuoden kokemukselle 
luottamushenkilön ja työsuojeluval-
tuutetun tehtävissä, NCC:llä reilut 
15 vuotta työskennellyt Niskanen 
perustelee.

Niskasen päävastuulla on 
luottamushenkilöiden valintojen 
seuranta.

– Pohjoisella palvelualueella on 
saatu jo valittua 79 luottamushen-
kilöä. Oulun alueen osuus on 28 
henkeä.

Vaikka jäsenmaksua on nyt 
halpuutettu kuin Prismassa ikään, 
jäsenhankintaan pitää Niskasen 
mielestä panostaa lisää paukkuja.

Palveluneuvoja, jäsenyysasian-
tuntija Kirsti Haapasalo tuli taloon 
joulukuussa 2014.

– Olin aiemmin töissä tilitoi-
mistossa. Se oli puuduttavaa työtä ja 
halusin vaihtaa työpaikkaa. Mie-
heni löysi työpaikkailmoituksen 
aluetoimistonhoitajaksi.

Haapasalon työnkuva on muut-
tunut merkittävästi viimeisen vuo-
den aikana. Alueen rahaliikenteen 
ylläpito on vaihtunut jäsenrekiste-
rityöhön. Uutta opittavaa on tullut 
muutosten myötä.

Oulun palvelupiste
Kajaanin ja Kemin toimistojen työt 
ovat siirtyneet Ouluun. 

– Duunimylly on tullut vas-
tuualueelleni, Haapasalo kertoo.

Palveluneuvoja, jäsenyysasian-
tuntija Pirkko Kiviniemi aloitti 
työt liitossa tammikuussa 20016.

– Olin töissä 20 vuotta Oulun 
diakonissalaitoksen eri yksiköissä. 
Sitten tuli ammatillisen koulutuk-
sen reformi ja minut osa-aikaistet-
tiin. Hain silloin tänne, Kiviniemi 
sanoo.

Kiviniemen työ on pääasiassa 
puhelinpalvelua, joka sisältää muun 
muassa soittokierroksia uusille jäse-
nille.

Suomi täytti 100 vuotta vuonna 
2017 ja aluetoimitsija Olli Seppänen 
aloitti työt Rakennusliiton Kajaanin 
konttorilla.

– Vuosi sitten syyskuussa tulin 
tänne, kun tieto Kajaanin toimiston 
lopettamisesta tuli vuoden 2020 
lopussa.

– Jos Kajaanin toimistolla oli-
sin istunut yksinään seuraavat 10 
vuotta, olisi mielenterveyden kan-
nalta eteen tullut sellainen tilanne, 
että olisin varmaan jo hyppinyt 
seinille.

Työkokemusta Seppäselle ehti 
kertyä Tulikiven Suomussalmen 
tehtaalla 16 vuotta, josta 14 vuotta 
luottamushenkilönä. Seppäsellä on 
päävastuu Pohjois-Suomen raken-
nustuoteteollisuuden edunvalvon-
nasta.

– Kuulun myös pohjoisen pal-
velualueen riita-asioiden valmistelu-
tiimiin.

Tuorein aluetoimitsija Mika 
Yli-Suvanto aloitti työt liitossa 
aprillipäivänä viime keväänä.

– Toimitsijan työ oli erilaisem-
paa kuin kuvittelin. Tämä on paljon 
monipuolisempaa ja työyhteisö ren-
nompi kuin ajattelin.

Maalausala ja yhteydenpito 
nuoriin jäseniin ovat Yli-Suvannon 
erityisalueet Oulun palvelupisteessä.

– Kiersimme meidän toimitsija-
porukallamme kaikki ammattiop-
pilaitokset heti toukokuussa, kun se 
oli mahdollista.

Tänä syksynä oppilaitoksissa 
käynti on sujunut helpommin. ¶

Esa Niskanen Kirsti Haapasalo Pirkko Kiviniemi Olli Seppänen Mika Yli-Suvanto

Valtakunta-juttusarjassa 
Rakentaja matkaa läpi 
Suomen vieraillen liiton 
palvelupisteissä.



10

TEKSTI: JUKKA NISSINEN KUVA: ANTTI KIRVES

Aki Ollila
• Oleskellut ulkomailla useaan eri 

otteeseen Afrikassa, Aasiassa 
ja Pohjois-Amerikassa.

• Rauhanturvaajana Afganista-
nissa vuonna 2006.

• Työskenteli Puu- ja erityisalo-
jen liiton lakimiehenä 2010-lu-
vun alussa.

• Väitöskirja käsitteli työntekijän 
lojaalisuusvelvollisuuden pe-
rustaa, sisältöä ja rajoituksia.

– Työnantajan ja työntekijän 
tietoisuus lojaalisuusvelvolli-
suudesta ja siitä sopimisesta 
auttaisi välttämään erimieli-
syyksiä ja turhia oikeusriitoja, 
Aki Ollila sanoo.
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→ Henkilö

O ULUSTA lähtöisin olevalle 
Aki Ollilalle opiskelut eivät 
napanneet nuoruudessa.

– Peruskoulun päästö-
todistus riitti ammattikoulun kirves-
mieslinjalle.

Vuonna 1991 Suomi romahti 
lamaan. YIT:n Oulun sairaanhoi-
to-oppilaitoksen rakennustyömaan 
pääluottamusmieheksi noussut Ollila 
sai tarpeekseen ja lähti seikkailemaan 
pariksi vuodeksi maailmalle. Kotimaa-
han palattuaan hän törmäsi sattumal-
ta Siikaranta-opiston opettajaan, joka 
kysyi joko Ollilla oli hakenut oikeustie-
teelliseen tiedekuntaan opiskelemaan.

– En ollut tiennytkään, että luot-
tamusmieskurssin työoikeuden tentin 
suorittaminen oikeutti hakemaan 
yliopistoon.

Ollilla pääsi opiskelemaan lakia 
Turkuun. 2010-luvun alussa Ollilla 
työskenteli Puu- ja erityisalojen liiton 
lakimiehenä. Käytännön työmarkki-
noiden oikeustapausten syvällisempi 
pohdinta sai Ollilan hakeutumaan jat-
ko-opintoihin Helsingin yliopistolle. 
Lokakuussa Ollila väitteli tohtoriksi 
aiheenaan työntekijän lojaalisuusvel-
vollisuuden perusta, sisältö ja rajoi-

Hauku harkiten 
työnantajaa

Luottamusmies Aki Ollila sai vuonna 1991 lama-Suomesta 
tarpeekseen ja lähti ulkomaille. Entisen kirvesmiehen väitöskirja 

työntekijän lojaalisuusvelvollisuudesta on nyt paketissa.

tukset. Ollilan duunaritausta näkyy 
väitöskirjan näkökulmassa. Keskeinen 
kysymys on työntekijän sananvapau-
den laajuus työsuhteessa, joka asettaa 
joitakin rajoituksia sananvapauden 
suhteen.

– Yksi keskeinen kysymys on 
työntekijän sananvapauden ja lojaa-
lisuusvelvollisuuden suhde työsuh-
teessa: lojaalisuusvelvollisuus rajoittaa 
työntekijän sananvapautta.

Tarkkana somessa
Perusperiaate on, että työntekijällä 
on suurempi oikeus moittia työnan-
tajaansa julkisesti kuin esimerkiksi 
työmaan vastaavalla mestarilla. Välillä 
työnantajan toilailut voivat ottaa 
pattiin ja somessa tekisi mieli avautua 
pöljyyksistä.

– Sananvapaus perusoikeutena ei 
oikeuta sen väärinkäyttöön. Työnan-
tajan julkinen solvaaminen voi olla 
työsuhteen päättämisperuste.

Ollila pitää työntekijän oikeus-
turvan kannalta ongelmallisena, että 
oikeuteen päätyneissä työntekijän epä-
asiallista käyttäytymistä koskeneis-
sa tapauksissa näyttää unohtuneen 

työsopimuslain 3:1:n toinen virke, joka 
ilmentää työntekijän lojaalisuusvelvol-
lisuutta lain tasolla.

– Uskoakseni lainkohdan sivuut-
tamien johtuu siitä, että TSL 3:1:n 
toinen virke on kirjoitettu avoimeen 
muotoon ja se ymmärretään usein 
periaateluontoisena säännöksenä. 
Virkkeen tunnistaminen ja sen joh-
donmukainen soveltaminen paran-
taisi työntekijän oikeusturvaa, Ollilla 
miettii.

Moni rakentaja törmää työmailla 
työsuojelun laiminlyönteihin, jotka 
ylittävät viranomaisten puuttumiskyn-
nyksen. Mikä merkitys lojaalisuusvel-
vollisuudella on tällaisissa tilanteissa?

– Lojaalisuusvelvollisuus itses-
sään ei velvoita työntekijää ilmoitta-
maan väärinkäytöksistä. Työntekijän 
asemasta tai työsopimuksesta tällai-
nen velvollisuus voi seurata. Muutoin 
työntekijä toimii oma-aloitteisesti. 
Lojaalisuusvelvollisuus edellyttää, että 
hänen tulee aiheuttaa väärinkäytök-
sestä ilmoittaessaan mahdollisimman 
vähän vahinkoa työnantajalle. Tämä 
tarkoittaa, että ensisijaisesti ongel-
masta kerrotaan työnantajalle, Ollilla 
sanoo. ¶
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Arena on valmis, 
talonrakennus jatkuu

Kova kolmikko Juhani Ruonakoski (vas), 
Sanna Virtanen ja Matti Malander on 
tehnyt töitä Tampereen kannen ja Arenan 
työmaalla jo melkein kaksi vuotta.
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Nokia Arena
•  tapahtumissa enimmillään jopa 15 000 katsojaa
•  kalliita ja superkalliita aitioita
•  alun perin nimi oli Uros Live, mutta nykyisin se 

tunnetaan Nokia Arenan nimellä
• omistajina LähiTapiola, OP, Ilmarinen, SRV sekä 

Tampereen kaupunki
• erikoisuus: jättimäinen mediakuutio, jonka 

näyttöpinta-ala on lähes 200 neliömetriä
• vieressä lähes 300 huoneen hotelli, joistakin 

huoneista voi seurata tapahtumia areenalla

YKSI SUOMEN kohutuimmista 
rakennuskohteista, Tampereen 
Arena, komeilee uutuuttaan 

kiiltävänä Tampereen ydinkeskus-
tassa. Sen sijainti on peräti otollinen: 
Arenan alla kulkee Tampere-Helsinki 
junarata, linja-autoasema on parin 
sadan metrin päässä ja ratikkalinjakin 
menee melkein ohitse.

Rakennusliiton Tampereen toi-
misto sijaitsi vuosikymmenet lähes 
Arenan seinänaapurissa, Sorinkadul-
la. Siellä pitää yhä majaa liiton suurin 
osasto, ”kymppi”.

Kun Rakentaja vieraili työmaal-
la, pantiin Arenaa kiihkeästi avajais-
kuntoon. Tamperelaisessa jääkiekossa 
alkaa uusi aikakausi, kun Tappara ja Il-
ves jättävät legendaarisen Hakametsän 
– tamperelaisittain ”Hakamettän” – 
hallin ja siirtyvät pelaamaan Arenalla.

Ensi keväänä Arena isännöi jää-
kiekon MM-kisoja. 

Rakentaja käväisi työmaalla ja 
kysyi kolmen Rakennusliiton jäsenen 
mietteitä uuden urheilu- ja tapahtu-
makeskuksen avajaisjuhlan aattona.

K
U
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: S

R
V

”Mahtava kokemus”  
ja ”työ kuin työ”
– Tämä on ollut aivan mahtava 
kokemus. Tunnen, että olen saanut 
olla mukana historiallisessa projek-
tissa. Tällaista ei elämässä pääse ehkä 
koskaan enää kokemaan, ihastelee ra-
kennuslogistiikkaa koordinoiva Sanna 
Virtanen.

– Olen 61-vuotias ja nähnyt mo-
nenlaisia työmaita, mutta kyllä tämä 
on yksi mieleen jäävimmistä. Työ on 
tietysti työtä, mutta on ollut hienoa 
nähdä parin vuoden aikana, miten 
kokonaisuus on syntynyt, säestää 
työsuojeluvaltuutettu Matti Malander.

Kolmas haastateltava Juhana Ruo-
nakoski ei kuitenkaan lähde hypetyk-
seen mukaan:

– Minusta tuntuu, että tämä on 
vain yksi työmaa muiden joukossa. 
Kun vielä olen ollut pääasiassa pereh-
dyttämistehtävissä, niin en voi edes 
sanoa, että minun kädenjälkeni jäisi 
tähän millään tavalla. Olen oppinut 
täällä paljon uutta, mutta odotan 

jo siirtoa uudelle työmaalle ja sen 
mukanaan tuomia haasteita.

Eteläkannen päälle rakentuvista 
kerrostaloista toinen on jo valmistu-
nut, mutta toista tehdään vielä täyttä 
päätä. Parhaimmillaan työmaalla on 
ollut noin 700 työntekijää, mutta nyt 
määrä on pudonnut 300:een. Kun 
eteläinen kansi rakennuksineen on 
valmis, siirrytään tekemään pohjoista 
kantta, lähemmäs rautatieasemaa. Sen 
päälle tulee vielä 3 kerrostaloa.

Paksu kansi
Kerrostaloja ja Arenaa kannatteleva 
kansi on rakennettu rautatien päälle. 
Se on paksu ja luja, koska heppoinen 
rakenne ei pystyisi kantamaan valta-
via rakennusmassoja.

– Siinä on rautaa aivan jumalatto-
masti. Voi olla, että rautaa on enemmän 
kuin betonia, Matti Malander siunailee.

Ts-valtuutettu Malander on teh-
nyt työmaalle paljon turvallisuutta 
edistäviä rakenteita, kuten aitoja, auk-
kosuojia ja kaiteita. →

Tamperelaisen 
kiekkoväen 

hartaasti odottama 
jääkiekkopalatsi 

valmistautuu ensi kevään 
MM-turnaukseen.

TEKSTI: ESA TUOMINEN   

KUVAT: ESA TUOMINEN JA SRV
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– Aina kun olen nähnyt turvalli-
suuspuutteita, olen yrittänyt korjata 
niitä.

Malanderin ponnisteluista huoli-
matta työmaalla on sattunut muuta-
ma työtapaturma. 

– Ne ovat olleet ikäviä juttuja, 
mutta kun verrataan tapaturmia 
valtavaan työntekijämäärään, niin ei 
tämä ehkä sittenkään ole ollut mikään 
kovin vaarallinen työmaa.

Isoimman turvallisuusongelman 
ovat muodostaneet suuret korkeuserot.

– Kun Arenan katsomoita ei ollut 
vielä asennettu, oli lehtereiltä aika 
hurja pudotus alas. Kaiteita on pitänyt 
tehdä paljon. Toinen ikävä asia on ol-
lut koronaepidemia. Täällä on pyöri-
nyt muutamia tartuntaryöpsähdyksiä 
ja kerran on järjestetty oikein iso jouk-
kotestauskin, Malander kertoo.

Juhana Ruonakosken titteli on 
turvallisuustyöntekijä, mutta tällä 
työmaalla hän on ollut pääasiassa pe-
rehdyttämistehtävissä.

– Ennen työmaalle saapumista 
työntekijä suorittaa verkossa pääura-
koitsijan eli SRV:n oman yleispereh-
dytyksen, jonka kieliversiot ovat viro, 
englanti, latvia, puola, suomi, ruotsi 
ja venäjä. Verkossa suoritettavan työ-
maaperehdytyksen kieliversioita ovat 
suomi, englanti, viro ja venäjä. 

Perehdyttämisessä vieraat kielet 
ovat tarpeen, koska ulkomaalaisten 
osuus työntekijämäärästä on peräti 
neljännes.

Tavaraliikenteessä on  
ollut järjestämistä
Kansi ja Arena on mahdutettu pienelle 
tontille aivan Tampereen vilkaslii-
kenteisessä keskustassa. Kun runko 
valmistui, ei tavaraliikenteelle jäänyt 
paljon tilaa. Logistiikalle tämä on 
asettanut aivan erityisiä vaatimuksia.

– Tavarantoimittajat eivät aina 
noudata sovittuja aikatauluja. Siitä 
seuraa väistämättä ongelmia, logis-
tiikasta huolehtiva Sanna Virtanen 
huokaa.

Virtasen toinen tehtävä on toimia 
rakennussiivoojien esinaisena.

– Meillä on enimmillään ollut 13 
siivoojaa. Nyt heitä on enää 3, Virta-
nen laskee marraskuun lopussa.

– Kun olen nyt ollut siivoajien 
kanssa tekemisissä, olen huomannut, 
kuinka tärkeää työtä he tekevät. Työ-
maan turvallisuus ja yleinen viihtyvyys 
riippuvat paljon heidän panoksestaan.

Kukaan Rakentajan haastatte-
lemasta kolmikosta ei tunnustaudu 
jääkiekon ylimmäksi ystäväksi. Kaikki 
lupaavat kuitenkin ”jossain vaiheessa” 
tulla jonkun pelinkin katsomaan.

Kolmikon asenne tiivistyy Matti 
Malanderin diplomaattiseen tunnus-
tukseen:

– Kun minulta Tampereella ky-
sytään, olenko Tapparan vai Ilveksen 
kannattaja, vastaan yleensä, että en 
kummankaan. Kannatan Rauman 
Lukkoa. ¶

Kaiteita on pitänyt tehdä paljon, koska 
korkeuserot ovat olleet suuret, kertoo 
työsuojeluvaltuutettu Matti Malander.

- Perehdyttämisen kielivalikoima on ollut laaja. Nytkin työmaalla 
neljäsosa väestä on ulkomaalaisia, tietää Juhani Ruonakoski.

- Näin suuri työmaa pienellä tontilla keskellä kaupunkia on ollut 
logistisesti aika ongelmallinen, arvioi Sanna Virtanen.

"Olen 61-vuotias ja nähnyt 
monenlaisia työmaita, 

mutta kyllä tämä on yksi 
mieleen jäävimmistä."

Lisätiedot tuotteista ja lähimmän jälleenmyyjän löydät kotisivuiltamme www.blaklader.fi
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RAKENNUSLIITON työehtosopimukset umpeu-
tuvat helmikuun lopussa. Vielä loppukesällä 
liitossa valmistauduttiin viemään neuvotte-

lukierros normaaliin tapaan osastokyselyineen ja 
maakokouksineen. Koronatilanteen heikkenemi-
nen kuitenkin pakotti perumaan maakokouksen. 
Osastokysely sen sijaan tuotti jälleen runsaan 
sadon, mikä kertoo liiton jäsenten ja ammattiosas-
tojen valmiudesta vaikuttaa sopimuskierrokseen.

Perinteinen sopimusalojen työryhmien yhteis-
kokous onnistuttiin viemään läpi myös koronaolo-
suhteissa, onhan kyse merkittävästi pienemmästä 
osallistujamäärästä. Vantaalle kokoontui marras-
kuun puolessa välissä lopulta toista sataa sopimus-
alaryhmien jäsentä. 

Kokouksen alustukseksi Rakennusliiton va-
rapuheenjohtaja Kimmo Palonen selvitti yleistä 
työmarkkinatilannetta ja kertoi lähtötilanteen 
neuvotteluille olevan varsin hyvä.

– Työllisyystilanne on tulevan talven ja kevään 
aikana kohtuullisen hyvä, tekijöitä tarvitaan ra-
kentamisessa.

TEKSTI: JANNE MÄKINEN KUVAT: JUKKA NISSINEN

Rakennusliitossa valmistaudutaan työehtosopimusneuvotteluihin
Sopimusalaryhmät koolla Vantaalla

Talven tes-kierrokseen valmistaudutaan hyvässä työllisyystilanteessa, 
mutta helppo neuvottelukierros ei ole odotettavissa.

Rakennusteollisuus RT on lokakuisessa suh-
dannekatsauksessaan arvioinut asuntoaloituksia 
kertyvän ensi vuonna noin 40 000, mikä edelleen 
ylittää reilusti keskimääräisen rakennustarpeen. 
Asuntorakentaminen onkin nyt lähihistorian en-
nätystasolla.

Palonen muistutti, että edellistä neuvotte-
lukierrosta väritti päälle kaatunut koronakriisi, 
joka aiheutti voimakkaan epävarmuuden tilan ja 
sopimuksen tekeminen ylipäätään oli vaakalaudal-
la. Palkankorotukset sisältänyt sopimusratkaisu 
kuitenkin saatiin lopulta aikaan.

Helppoa kierrosta Palonen ei kuitenkaan 
odota. Isänniltä kun tuppaavat aina rahat loppua 
juuri sillä hetkellä, kun sitä pitäisi löytyä rakenta-
jien palkankorotuksiin. Siksi myös järjestökoneen 
tulee olla kunnossa mahdollisia painostustoimia 
silmällä pitäen.

– Totta kai lähdemme ennen muuta sopimaan, 
emme riitelemään, mutta valmius toimiin tulee ol-
la ja työnantajien tietoisuus tästä ohjaa heitä sopi-
maan. Heikkoa liittoa viedään kuin pässiä narussa. 

– Isänniltä tuppaavat aina rahat loppua juuri silloin, kun pitäisi 
saada rakentajille lisää liksaa, Rakennusliiton varapuheen-
johtaja Kimmo Palonen irvaili liiton sopimusalatyöryhmien 
kokouksessa Vantaalla marraskuussa.

Koronatilanteen heikkeneminen karsi hieman osallistujia, mutta sopimus-
alaryhmien kokousta vietettiin kuitenkin yli sadan hengen porukalla.

→ Työehtosopimukset



Rakennusliitossa valmistaudutaan työehtosopimusneuvotteluihin
Sopimusalaryhmät koolla Vantaalla

Kevytyrittäjiksi pakottaminen 
yleistyy Uudellamaalla
Jatkuvasti pahenevaksi ongelmaksi rakennusalalla 
tällä hetkellä Palonen nostaa niin sanotun kevyt- 
yrittäjyyden. Etenkin Uudellamaalla Rakennuslii-
ton toimitsijat törmäävät jatkuvasti toinen toistaan 
törkeämpiin ihmisten hyväksikäyttötapauksiin. 

– Työntekijät, usein ulkomailta tänne saa-
puneet, huijataan ryhtymään kevytyrittäjiksi. 
Työntekijät eivät edes tiedä olevansa kevytyrittäjiä. 
Työnantajat kuittauttavat valtakirjat työnteki-
jöillä ja hoitavat tarvittavat paperityöt. Laskutus-
tuntihinnat heiluvat 14 – 20 euron välimaastossa, 
räikein tietoon tullut tapaus oli 11 euroa tunti. 
Jokainen ymmärtää, ettei näillä hinnoilla hoideta 
yhtään mitään vero-, eläke- tai vakuutusmaksuja, 
Palonen kuvasi tilannetta.

Kevytyrittäjyyden väärinkäyttö vääristää 
urakkakilpailua ja heikentää rehellisesti toimivien 
yritysten asemaa markkinalla. Ammattiliiton 
mahdollisuus puuttua kevytyrittäjyyden ongel-
miin on kuitenkin rajallinen, koska toiminta 
sinänsä on laillista.

– Tämän ongelman ratkaisemiseksi teemme 
kaiken minkä voimme niin lakivalmistelun tausta-
ryhmässä kuin tes-pöydässäkin, Palonen kertoi.

Sopimusalatyöryhmien esitykset tes-pöytään 
tulivat käsittelyyn liiton hallituksessa tämän leh-
den ollessa painossa. Selvää on, että ainakin suoja-
vaatteisiin liittyviä esityksiä tullaan käsittelemään 
tes-pöydissä. Myös luottamushenkilöiden aseman 
vahvistaminen nousee esille. Varsinaiset tes-neu-
vottelut pääsevät vauhtiin tammikuussa.

Liitto keskittyy  
perustehtäviin 2022
Toisena kokouspäivänä työryhmien jäsenille ker-
rottiin Rakennusliiton vuoden 2022 painopisteistä 
ja kampanjoista. Järjestöpäällikkö Tiina Nur-
mi-Kokko totesi, että liitto keskittyy ensi vuoden 
toiminnassaan ammattiyhdistysliikkeen perus-
tehtäviin: järjestäytymisasteen nostamiseen liiton 
jäsenmäärää kasvattamalla ja tarjoamaan entistä-
kin parempaa tukea liiton tärkeimmille työpaikka-
tason avainpelaajille eli luottamushenkilöille.

Kokouksen päätteeksi katsottiin tuore esitte-
lyvideo, jossa Muutos 2023-työryhmän puheen-
johtaja Pete Risku esittelee nyt kenttäkierroksella 
olevan muutosesityksen. Muutos-ryhmän poh-
jaesitykseen kerätään jäsenistön kommentteja ja 
mielipiteitä ensi kevääseen asti.  ¶

Kevytyrittäjyyden väärinkäyttö 
vääristää urakkakilpailua ja 
heikentää rehellisesti toimivien 
yritysten asemaa markkinalla. 

Tänäkin vuonna tuemme Hyvä joulumieli -keräystä.

hyvää joulua
ja onnellista
vuotta 2022!

Toivotamme jäsenillemme ja  
yhteistyökumppaneillemme
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TEKSTI JA KUVA: JOHANNA HELLSTEN

Kun rakentaja sairastaa

Työehtosopimus antaa 
sairastavalle huomattavasti 
enemmän kuin pelkkä laki.

NENÄ VUOTAA, kurkku on karhea, yskittää ja taitaa 
olla kuumettakin. Flunssakausi panee parastaan, 
eikä väsynyt rakentaja pääse sängynpohjalta muu-
ta kuin niistämään. Mitä rakennusalan yleissitova 
työehtosopimus tuo sairauden hetkellä? Tessissä 
on sovittu monista asioista paremmin kuin laissa.

Sairausajan palkka
Työsopimuslain mukaan työkyvyttömänä oleval-
la työntekijällä on oikeus sairausajan palkkaan, 
jos hänen työskentelynsä on estynyt sairauden 
tai tapaturman vuoksi. Lain mukaan sairausajan 
palkkaa maksetaan sairastumispäivältä, jos se olisi 
ollut työntekijän työpäivä, ja sitä seuraaviin 9 arki-
päivään sisältyviltä työpäiviltä. Arkipäiviin ei las-
keta mukaan pyhäpäiviä. Tämän 10 päivän jälkeen 
työntekijä siirtyy Kelan sairauspäivärahan piiriin, 
joka on huomattavasti pienempi kuin palkka.

→ Rakentajan terveys
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Työsuhteen kesto Ajanjakso

alle kaksi viikkoa -

yli 2 viikkoa, mutta  
alle 1 kuukausi

sairausvakuutuksen 
karenssiaika

yli 1 kuukausin,  
mutta alle 3 vuotta

 28 kalenteripäivää

yli 3 vuotta, mutta  
alle 5 vuotta

35 kalenteripäivää

yli 5 vuotta, mutta 
alle 10 vuotta

42 kalenteripäivää

yli 10 vuotta tai  
kauemmin

56 kalenteripäivää

– Osassa alan yrityksiä on rakentajille tarjolla laaja työter-
veyshuolto, johon kuuluu lakisääteisten velvollisuuksien li-
säksi sairaanhoito. Osassa lakisääteinen työterveyshuolto 
on, mutta siitä ovat tietoisia lähinnä yrityksen johtajat. Mo-
nesta yrityksestä työterveyshuoltosopimus myös puuttuu 
kokonaan. Pitää muistaa, että työnantajalla on velvollisuus 
järjestää minimitasoinen työterveyshuolto, eli työhöntulo-
tarkastus ja määräaikaistarkastukset, joiden väli vaihte-
lee, Rakennusliiton sosiaalipoliittinen asiantuntija Jere Ke-
tola kertoo.

Lakisääteinen työterveyshuolto edellyttäisi yrityksel-
tä sopimuksen tekoa esimerkiksi kunnan terveyskeskuk-
sen kanssa. Työterveyshuollon pitäisi minimissään sisältää 
edes terveystarkastuksen. 

– Toive olisi, että edes tämä minimi toteutuisi, mutta 
näin ei ole. Meidän tavoitteenamme on tietysti mahdollisim-
man hyvä työterveyshuolto kaikille rakentajille. 

Ketolan mukaan esimerkiksi terveystarkastuksilla on 
tärkeä merkitys siinä, löydetäänkö raskasta työtä tekevien 
ihmisten rappeumat ja kulumat ajoissa, jolloin työkyvylle on 
vielä mahdollista tehdä jotain.

– Tällä hetkellä törmätään esimerkiksi tilanteisiin, että 
työntekijän kuuloa ei ole tarkastettu 10 vuoden aikana ker-
taakaan ja se on jo vaurioitunut pysyvästi.

Rakennusliitto on lanseerannut tänä vuonna Ter-
ve-hankkeen, jonka tarkoituksena on muistuttaa jäseniä 
terveydestä huolehtimisen tärkeydestä. Samalla pyritään 
selvittämään, millä tolalla rakentajien työterveyshuolto on. 
Terve-auto on tähän mennessä käynyt kymmenillä työmail-
la Turussa. Seuraava kohde on Helsinki.

– Sillä on ollut tosi myönteinen vastaanotto. Työnteki-
jöiden lisäksi myös mestarit ovat käyneet paikalla. Siellä on 
mittautettu verenpainetta ja käyty juttelemassa terveys-
asioista. Haluamme muistuttaa, että ihmisen koko työura 
on arvokas ja tavoitteena olisi päästä terveenä eläkkeelle.

Työterveyshuollossa puutteitaTässä esimerkkinä talonrakennusalan työeh-
tosopimuksesta, miten työsuhteen kesto vaikuttaa 
sairausajan palkkaan:

Flunssassa ei tarvitse säätää
Yrityksissä on sovittava flunssatyyppisissä enin-
tään 3 vuorokautta kestävissä sairauspoissaoloissa 
oma ilmoitus -menettelystä. Sopia ei voi, että aina 
vaaditaan lääkärintodistus. Sopimuksen on syytä 
olla kirjallisessa muodossa.

Mikäli oma ilmoitus -menettelystä ei ole sovit-
tu, työnantaja tai tämän edustaja hyväksyy työn-
tekijän ilmoituksen selvitykseksi työkyvyttömyy-
destä flunssatyyppisissä enintään 3 vuorokautta 
kestävissä sairauspoissaoloissa. Tässä tapauksessa 
työntekijän on ilmoitettava sairauspoissaolostaan 
omalle esimiehelleen välittömästi tai viimeistään 
ennen työvuoron alkua. Ellei ilmoitusta ole tehty 
ennen työvuoron alkua, poissaolon ajalta ei makse-
ta sairausajan palkkaa.

Työnantaja voi perustellusta syystä, esimer-
kiksi silloin, kun työntekijällä on useita toistuvia 
sairauspoissaoloja, vaatia työkyvyttömyyden osoi-
tukseksi lääkärintodistusta.

Omailmoitusmenettelyä ei sovelleta vuosilo-
man aikana.

Lapsi kipeänä?
Työsopimuslaissa säädetään, että työntekijän 
lapsen tai muun hänen taloudessaan vakituisesti 
asuvan lapsen, joka ei ole täyttänyt 10 vuotta, sai-
rastuessa äkillisesti työntekijällä on oikeus saada 
lapsen hoidon järjestämiseksi tai tämän hoitami-
seksi tilapäistä hoitovapaata enintään 4 työpäivää 
kerrallaan. Lain mukaan työnantajalla ei kuiten-
kaan ole velvollisuutta maksaa tältä ajalta palkkaa.

Rakennusalan kaikissa tesseissä on sovittu, 
että työntekijän alle 10-vuotiaan lapsen sairastues-
sa äkillisesti maksetaan työntekijälle sairausajan 
palkkaa koskevien määräysten mukaisesti korvaus 
lapsen hoidon järjestämiseksi tai hoitamiseksi vält-
tämättömästä lyhyestä tilapäisestä poissaolosta.

Korvauksen maksamisen edellytyksenä on, 
että molemmat vanhemmat ovat ansiotyössä ja 
että poissaolosta annetaan työehtosopimuksen sai-
rausajan palkan maksamista koskevien määräysten 
mukaan selvitys. Lisäksi työntekijän työsuhteen 
on pitänyt kestää vähintään 2 viikkoa. Tätä sovel-
letaan myös yksinhuoltajiin ja samassa taloudessa 
asuviin puolison lapsiin. ¶



Liian moni rakentaja ei pääse  
työterveystarkastuksiin

Vakuutuskassa auttaa  
huolehtimaan terveydestäsi
Rakennusliiton vakuutuskassa auttaa liiton 
jäsenistöä huolehtimaan terveydestään. On-
gelmana rakennusalalla on, että kaikki liiton 
jäsenet eivät pääse edes lakisääteisiin työ-
terveystarkastuksiin. 

TERVEYDESTÄ kannattaa huolehtia ennakkoon. Sään-
nöllisissä terveystarkastuksissa löydetään useat sellaiset 
sairaudet jotka eivät anna itsestään merkkiä, ennen kuin 
sairaus on jo puhjennut vakavaksi. Esimerkkejä tällaisista 
sairauksista ovat mm. korkea kolesteroli, korkea veren-
paine ja liian korkea veren sokeriarvo.

Monet Rakennusliiton jäsenet eivät lyhyiden työ-
suhteiden takia koskaan pääse työterveystarkastuksiin. 
Tämä voi koskea esimerkiksi yksityistalouksille työsken-
televiä rakentajia. Myös muilla taajaan työnantajaa vaih-
tavilla työntekijöillä jää helposti tarkastuksia väliin. 

Vuokrafirmoissa terveys- 
tarkastukset ”unohtuvat”
Erikoissairaanhoitaja Esa Kanerva on kiertänyt työmaita 
yhdessä Rakennusliiton Terve-auton kanssa. Työmailla 
suoritetuissa pikaterveystarkastuksissa on Kanerva huo-
mannut suuria eroja työterveyden toteutumisessa:

– Varsinkin vuokrafirmojen ja pienten aliurakoitsijoi-
den työntekijöillä ei ole mahdollisuutta työterveystarkas-
tuksiin. Tällöin jää usein huomiomatta piilevät sairaudet 
kuten II-tyypin diabetes ja verenpaine. Rakennusliitolla 
on kuitenkin olemassa oma Vakuutuskassa, johon jä-
senten on mahdollisuus liittyä maksamalla joko itse tai 
työnantajan avustuksella. Tällöin kaverit pääsisivät pe-
rusterveystarkastukseen ja jatkossa myös tärkeään ham-
mashuoltoon nopeasti ja jonottamatta, Kanerva sanoo

Oheisesta Vakuutuskassan esittelystä voi itse tarkis-
taa, mitä kaikkea Rakennusliiton Vakuutuskassan 150 
euron vuosittainen jäsenmaksu kattaa. On myös hyvä 
huomioida, että työnantaja voi maksaa Vakuutuskassan 
jäsenmaksun työntekijöidensä puolesta.

Mikä on Rakennusliiton Vakuutuskassa?
Rakennusliiton Vakuutuskassa on liiton maksullinen jäsen-
palvelu. Jäsenyys on vapaaehtoinen ja kassan jäsenmaksu 
on 150 euroa vuodessa.

Jäsen saa joka toinen vuosi oikeuden lääkärintarkas-
tukseen ja tiettyihin laboratoriotutkimuksiin (mm. koles-
teroli-, maksa- ja sokeriarvot). 

Vuorovuosin puolestaan jäsenellä on oikeus käyttää 
hammaslääkärin ja suuhygienistin palveluja 300 euron ar-
vosta. Palvelut tuottaa Mehiläinen Oyj.  
Tarkempaa tietoa vakuutuskassasta saat verkko-osoit-
teesta rakennusliitto.fi/jasenyys/vakuutuskassa

RAKENNUSLIITTO.FI/ 
RAKENTAJAN-RUKKANEN

Aina on hyvä aika huolehtia omasta  
jaksamisesta ja mielenterveydestä! 

Rakentajan rukkanen on verkkotyökalu, 
joka auttaa sinua oman hyvinvointisi yllä-
pidossa ja mielenterveytesi tukemisessa.

Rakentajan rukkanen on kehitetty  
rakentajille yhdessä MIELI Suomen  
Mielenterveys ry:n kanssa.

RAKENTAJAN 
RUKKANEN

Hei kaveri,  
miten jakselet?

Tässähän tämä. 
Mitä nyt välillä  

uuvuttaa!



PAISKI TÖITÄ.
HENGITÄ HELPOSTI.

Honeywell North® Primair® 700 (PA700) -sarjan puhallinsuojaimet 
on suunniteltu ergonomisiksi, tehokkaiksi ja vaivattomiksi käyttää. Niiden avulla 
työntekijät pääsevät käsiksi töihin nopeammin, ja työt sujuvat mukavammin ja 
tuottavammin. PA700-sarjan puhallinsuojain on helppokäyttöinen, mukava  
sekä luotettava jokaisena työpäivänä - ja päivästä toiseen!

Käytä PA700 -sarjaa yhdessä PA900 -sarjan päänsuojaimen kanssa. Sarjassa 
on kuusi erilaista päänsuojaa, jotka ovat kevyitä ja ergonomisia. Ne sopivat 
erinomaisesti työympäristöihin, joissa esiintyy pölyä, kaasuja ja kemikaaleja.
 

Saatavana Etra Megacentereistä tai osoitteesta www.etra.fi
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TEKSTI JA KUVAT: JUKKA NISSINEN

O
ULUSSA marraskuun puolivälissä järjes-
tettyä luottamushenkilöiden jatkokurs-
sia varjosti Länsi-Pohjan paha koronati-
lanne. Oulussa tautitilanne oli kurssin 
aikana vakaa, mutta paheni merkit-

tävästi pari viikkoa kurssin jälkeen. Marraskuun 
lopulla Rakennusliiton kurssitoiminta jouduttiin 
ajamaan taas alas.

Liiton järjestämät luottamushenkilökoulu-
tukset ovat osallistujilleen palkallista työaikaa. 
Rakennusalojen tesseissä on erikseen sovittu, että 
luottamushenkilöillä on oikeus osallistua luotta-
mushenkilökursseille.

Tiistaina 16. marraskuuta kurssilla käsitel-
tiin muun muassa paikallista sopimista. Sopi-
musalavastaava Kari Koivunurmen mukaan 
luottamushenkilön kannattaa tehdä yritys- tai 
työpaikkakohtainen sopimus aina kirjallisesti, 
sillä osapuolten tulkinta voi poiketa merkittävästi 
suullisessa sopuimuksessa. Luottamushenkilö tai 
työnantajan edustaja voi vaihtua kesken sopimus-
kauden, jolloin kirjallinen sopimus helpottaa mer-
kittävästi luottamushenkilön työtaakkaa.

Vuosien kokemus  
luottamustehtävistä
Rakennusmies Tero Kerkelä on Hartelan Poh-
jois-Suomen työsuojeluvaltuutettu ja yhteysmies. 
Luottamushenkilötehtävistä on kertynyt lähes 
5 vuoden kokemus. Kerkelä on nyt Satakieli-ker-
rostalon työmaalla Oulun Karjasillalla. Jos kaikki 
menee suunnitelmien mukaan, saman projektin 
pohjilta alueelle rakennetaan 11 kerrostaloa.

Kirjallinen sopimus    helpottaa työntekoa
Oulun luottamus-
henkilöiden jatkokurssi 
osui sopivaan saumaan 
pandemian keskellä.

Tero Kerkelä sai 
kurssin yhteydessä 
perehdytystä tuoreeseen 
työsuojeluvaltuutetun 
tehtävään aluetoimitsija 
Mika Yli-Suvannolta.

→ Koulutus
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Kirjallinen sopimus    helpottaa työntekoa

– Teemme nyt kahta kohdetta, omistusasunto-
kerrostaloa ja vuokrakerrostaloa.

Kirves-, sähkö- ja betonimies Jarmo Törmä-
nen on YIT:n Pohjois-Suomen luottamusmies/
työsuojeluvaltuutettu. Törmäsen tämänhetkinen 
työmaa on Lapin keskussairaalan laajennus eli 
Kuuma-sairaala. Luottamushenkilötehtävistä on 
kertynyt 15 vuoden kokemus.

– Työmaa kestää vielä 2 vuotta. Teimme ensin 
toista vuotta parkkitaloa. Jatkoimme aidan toiselle 
puolelle laajennusosan työmaalle vuosi sitten. Van-
halla puolella on saneeraus käynnissä koko ajan.

Sairaalatyömaalla on 220 työntekijää, joista 
YIT:n omaa porukkaa on noin 40 henkeä.

Paikallisen sopimisen alaskirjausta harjoiteltiin täyden-
nyskurssilla. Jesse Savolainen on neuvotellut vastaa-
vanlaisesta sopimuksesta työnantajan kanssa. Tästä 
syystä osa harjoituksen tekstistä on piilotettu.

→
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Laatoittaja Kari Toivanen on YIT:n Rovanie-
men korjausrakentamisyksikön työsuojeluvaltuu-
tettu. Luottamushenkilötehtävistä on kertynyt 6 
vuoden kokemus.

– Teemme remonttihommia, mutta meillä on 
kytkös keskussairaalan työmaalle. Jos remontti-
puolella on hiljaista, työskentelemme siellä.

Korjausrakentamisyksikössä on kymmenkun-
ta työntekijää.

– Viimeisin suuri kohde oli Domus Arctican 
DAS Venla -opiskelija-asuntola. Siinä 24 huoneis-
toa muutettiin 48 yksiöksi. Koko talo purettiin 
runkovaiheeseen asti ja tehtiin sen jälkeen koko-
naan uusiksi.

Lakitekstit nukuttavat
Tästä porukassa pisin tovi edellisestä lm-kurssista 
on vierähtänyt Törmäsellä. Vuosi oli silloin 1990.

– Minä olin vuonna 1999 kurssilla Siikaran-
nassa. Työturvallisuuskeskuksen tsv-kurssilla olin 
4 vuotta sitten, Kerkelä laskee.

Toivasen peruskurssi alkoi juuri ennen korona-
pandemiaa 2 vuotta sitten.

– Koronan takia tuli katkoksia.
Erityisesti työturvallisuusmääräykset ja suoja-

välineet ovat kehittyneet parin viime vuosikym-
menen aikana.

– Säännöksiä tulee niin paljon, että itseään 
pitää olla koko ajan olla päivittämässä, Törmänen 
sanoo.

Kerkelän tsv-koulutus on nyt hyvällä tolalla, 
mutta hän kaipaa lm-lisäkoulutusta.

Oulun kurssi on ollut hyvää kertausta. Uutta 
asiaa on tullut vähän joka osaamisalueelle.

– Kurssi on aiheiltaan hyvin laaja ja pieniä 
täsmäiskuja tulee koko ajan. Pitäisikö kurssin sisäl-
töä kaventaa ja keskittyä olennaisempiin asioihin, 
Toivanen miettii.

Törmänen vähentäisi kuivan lakitekstin pänt-
täämistä ja lisäisi käytännönläheisempää ohjelmaa. 
Herastuomarin arvonimen käräjillä hankkinut 
Törmänen joutuu lain kanssa tekemisiin työmaan 
ulkopuolellakin.

Kari Toivanen (vas.) Jarmo Törmänen ovat YIT:n pohjoissuomalaisia luottamushenkilöitä.



– Turvapuistokäynnit ovat olleet hyviä. Siellä 
on hyviä tietorasteja, Kerkelä heittää esimerkin 
käytännön painottamisesta.

Työnantajaa pitää  
välillä muistuttaa
Sekä Hartelalla että YIT:llä työsuojelun ja luot-
tamushenkilöiden perusasiat ovat kunnossa. 
Työnantajaa joutuu kuitenkin muistuttamaan ja 
herättelemään välillä. 

– Työnantajan kanssa joutuu pikkuisen tin-
kaamaan työvaatetuksesta, Törmänen sanoo.

– Olin aikaisemmin yli 10 vuotta YIT:llä ilman 
lomautuksia. Työnantaja kokeilee välillä, että an-
taisiko luottamushenkilö vähän enemmän siimaa 
joissakin asioissa, Kerkelä muistuttaa jatkuvan 
hereillä olon tärkeydestä.

– Olen virkeämpi, kun naamat ovat vaihtu-
neet, mutta samalla tavalla sitä taloja rakennetaan 
joka firmassa.

– YIT on hyvä firma, sillä meillä mennään työ-
mailla turvallisuus edellä, Toivanen jatkaa.

– Jos korjausrakentamisessa puuttuu jokin tur-
vaväline, se hommataan heti.

Toivanenkin on joutunut keskustelemaan 
työvaatteista.

– Yrityksessä yritetään säästää ja me pyrimme 
parantamaan työoloja. Etenkin syksyisin ja keväi-
sin vaatetuksen kanssa on hankalaa. Talvitakki 
on liian kuuma tai kesätakki kylmä. Siihen pitäisi 
saada jonkinlainen välikerros.

Ilmastonmuutos on tuonut Pohjois-Suomeen-
kin nopeampia säänvaihteluita. Sadekelit ja pak-
kasjaksot vuorottelevat tiuhaan. Hengittävämmät 
työvaatteet olisivat paikallaan.

– Kamppeiden pitäisi kestää paremmin vettä. 
Ennen yhdeksän kahvitaukoa kaikki kamppeet 
ovat helposti jo märkänä, Törmänen kuvaa.

Sekä Oulun seudulla että Rovaniemellä työlli-
syystilanne on todella hyvä.

– Oulussa on tällä hetkellä 30 nosturia pystys-
sä, Kerkelä sanoo.

YIT:n Oulun alueen lomautukset on peruttu. 
Sekä Toivanen että Törmänen uskovat, että YIT 
pääsee jatkossakin tekemään isoja ja pitkäkestoisia 
työmaita. ¶

"Säännöksiä tulee niin paljon, 
että itseään pitää olla koko ajan 
olla päivittämässä."
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Tarkkana 
pölyn kanssa

Tulikiven Suomussalmen tehtaalla kaikki käy hyvässä 
järjestyksessä. Louhokselta kuljetetut raakalohkareet 

muuntuvat prosessissa kauniiksi kappaleiksi, jotka 
käytetään kamiinojen verhouskivinä.

TEKSTI JA KUVAT: EEVA VÄNSKÄ

Suomussalmen louhoksella 
louhitaan Sky-nimistä vuolu-
kiveä, josta tehdään kamiinan 
verhouskiviä. Tulikivellä on 
tällä hetkellä hallussaan 
tutkittuja vuolukivivarantoja 
noin 65 vuodeksi nykyisen 
toiminnan tasolla.
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TEHTAAN KUPEESSA sijaitsee vai-
kuttava louhosalue. Työkoneiden 
keltainen väri erottuu pieninä 

pisteinä pohjalta. Oman louhoksen 
Sky-kiven lisäksi Suomussalmelle 
tuodaan työstettäväksi juukalaista 
vuolukiveä.

Talkkipitoisuus tekee vuolukivestä 
helppoa työstää. Magnesiittipitoisuu-
tensa takia kivi taas on erinomaisen 
lujaa. Vaikka vuolukivi on helposti 
työstettävää, se ei silti ole huokoista.

Suojaan talkkipölyltä
Kivimies ja työsuojeluvaltuutettu Kei-
jo Holappa summaa, että vuolukivi 
on rakenteeltaan tiivistä.

– Kivi painaa noin 3 000 kiloa 
kuutiolta. Koska materiaali on raskas-
ta, täytyy työn eri vaiheissa käyttää 
apuna nostimia.

Kun kiveä sahataan, talkkiaines 
pölyää ja sitä sidotaan käyttämällä 
vettä.

– Pölyn määrää seurataan sään-
nöllisillä mittauksilla, ja meillä tehtiin 
juuri viimeisimmät mittaukset. Ku-
luneena vuotena Työterveyslaitos on 
tehnyt 3 mittausta, ja me itse yhden 
mittauksen. Pyrimme edelleen vähen-
tämään pölyä tuotantotiloista.

 →

1
Tulikiven Suomussalmen 

tehtaalla työstetään 
kuukaudessa noin  

700 kuutiota vuolukiveä

2
Vuolukivessä on 

mineraalikoostumuksen 
painoprosenttina noin  

40–50 prosenttia talkkia

3
Vuolukiven syntyminen 
on kestänyt kymmeniä 

miljoonia vuosia

Louhoksella työskente-
levät ovat kaikista eniten pö-
lyn armoilla, ja siellä ahertavat 
käyvätkin työterveyshuollossa 
puhallusmittauksissa säännöllisin 
väliajoin. Myös tehtaan työntekijät 
käyvät 3 vuoden välein terveystarkas-
tuksissa.

Itse tehtaassa sahauslinja on suojat-
tu sinisellä pölypeitteellä. Tehtaan tilat 
ovat vuokralla Suomussalmen kunnal-
ta, ja kunta on tukenut pölyn kohde-
poistojärjestelmän asentamisessa.

– Saimme uuden ilmastointijär-
jestelmän 3 vuotta sitten, ja silloin 
kohdepoistot tulivat eri työpisteille. 
Kohdepoistoa pyritään vielä tehosta-
maan koneiden osastoimisella.

Viimeisimmässä, tuoreessa Työ-
terveyslaitoksen mittauksessa päästiin 
yhtä työpistettä lukuun ottamatta 
talkin haitalliseksi tunnettujen pitoi-
suuksien raja-arvojen alle.

– Sillekin työpisteelle on jo toi-
menpiteet käynnissä ja työohjeet, 
millä saadaan arvot kuriin. Pyrimme 
tekemään kaiken mahdollisen tuotan-
totiloissa, jotta pölyn takia ei tarvittai-
si henkilökohtaisia suojaimia.

Kuulonsuojaimia on pakko käyt-
tää tuotannossa, melua vastaan ei 
oikein ole muuta keinoa.

Työsuojeluvaltuutettu, kivimies Keijo Holappa kertoo, että viimeisin pölymittaus on juuri tehty.  
– Työntekijöiden terveyttä seurataan säännöllisesti, ja talkkipölyä halutaan edelleen vähentää.

Että näkee mitä ei näe
Ulkopuoliselle hämmentävää on se, että 
vaikka kyseessä on sama sortti, eli vuo-
lukivi, materiaalissa on vaihtelua riip-
puen siitä, mistä louhokselta kivi tulee, 
ja jopa yhden louhoksen tuotannossa.

– Juukassa kiven lusta on suun-
tautunutta ja täällä lustan suunta on 
suoraan.

Holappa näyttää työstöön mene-
västä lohkareesta, mitä lusta tarkoittaa. 
Harjaantumaton silmä erottaa toki 
vaihtelua kiven värissä, mutta suunta 
on käsitteenä vaikea hahmottaa.

– Jokainen kivimies oppii katso-
maan ja käsittelemään kiveä koke-
muksen kautta.
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Esimerkiksi näkymättömien hal-
keamien löytäminen on oma taiteen 
lajinsa. Pitääkö siis muuttua kiven 
hengeksi, jotta näkee näkymätöntä?

– Ei nyt sentään, kyllä kiveä 
oppii lukemaan, kun sitä käsittelee 
kauan. Alussa halkeamien etsinnässä 
voi käyttää apuna vettä: kun kiven 
kastelee ja sitten kuivaa, mahdollisesta 
halkeamasta tihkuttaa vettä, Holappa 
selvittää.

Taito työstää
Osalla työntekijöistä on kivimiehen 
ammattitutkinto.

– Varsinaista ammattikoulutusta 
alalle ei ole, ja työnantaja perehdyt-
tää täällä kaikki työntekijät. Monella 
meistä on puualan kokemusta takana.

Keijo Holappakin työskenteli 
ennen Tulikiveä huonekalutehtaalla 
konepuuseppänä.

– Siinä oppi lukemaan piirustuksia 
ja käyttämään koneita, eli jonkinlaisia 
valmiuksia oli tulla tänne tekemään 
töitä. Nyt on 20 vuotta Tulikivellä 
takana. 

Holapan nykyiseen työnkuvaan 
kuuluu pakkaamossa kivilavojen 
kääriminen, pakkaaminen puulaati-
koihin ja vannehtiminen, jossa laatikot 
sidotaan kuormalavaan muovivanteilla.

– Järjestän tuotteet varastoon ja 
laputan ne lähettämistä varten sekä 
toimitan rahtikirjat kuljettajalle kuor-
man mukaan. Samalla varmistan, että 
lähdössä on oikea määrä tavaraa.

Myös kivimies Mika Juntunen 
(52v.) työskenteli aiemmin puusepän-
tehtaassa. Nyt hänen työpisteensä on 
Tulikivellä viimeistelyssä.

– Ei tässä työssä enää 20 vuoden 
jälkeen ole mitään erityisiä haasteita. 
Kyllä se tekeminen tulee selkärangas-
ta. Ja paljon tässä on samanlaista hom-
maa kuin puupuolella oli, niin kuin 
viisteiden tai porausten teko.

Varmuus elämässä
Juntunen sanoo, että värisävyjen ja 
kuvioiden kanssa pitää olla tarkkana.

– Väri vaihtelee harmaasta vih- 
reään ja siniseen. Jos yhdessä setissä on 
6–8 kiveä, se täytyy olla samaa värisä-
vyä. Myös kuvion suhteen pitää tulla 
yhtenäinen kokonaisuus.

Juntunen muistelee, että uran 
alussa piti kappale ensin kastella ja 
kuivata, että näki tihkuttaako jostain 
halkeamasta vettä. Enää ei tarvitse, 
halkeaman olemassaolon näkee päältä.

– Kyllä sen erottaa, onko valkea 
jälki kiven kasvujuote vai onko kyse 
lustan suuntaisesta halkeamasta.

Mika Juntunen arvostaa pysyvää 
työtä ja varmaa palkanmaksajaa. Siitä 
tulee varmuutta elämään.

– Siitä voi antaa pisteen työnan-
tajalle.

Mitään toiveita tai vinkkejä?
– Nuorille sanoisin, että työ-

tä kannattaa aina tehdä ja uskaltaa 
kokeilla uutta. Kyllä elämä on pärjää-
misen kannalta helpompaa, kun on 
vakituinen työ.

Louhokselta tulevat lohkareet sahataan pienemmiksi paloiksi. Ympärillä on suoja 
pölyn vähentämiseksi.

Mika Juntusen työpisteellä 
viimeistelyssä syntyy esimerkiksi 
kaarevia kivielementtejä ja viisteitä.
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”Talkkipölyn 
kohdepoistoa 
tehostetaan koneiden 
osastoimisella.”

Miten terä syö
Kaikkiaan tehtaalla on 10 työpistettä: 
aihiosaha, sahalinja, poralinja, rum-
pulinja eli tuttavallisesti rummukka, 
viimeistely, CBS-saha, vesileikkaus, 
CNC, paketointi ja paikkaus. Mikä on 
haastavinta työssä?

– Kyllä se varmasti on materiaalin 
lukutaidon lisäksi erilaisten koneiden 
käyttö. Täytyy ymmärtää, miten terä 
syö kiveä ja täytyy osata lukea piirus-
tuksia, Keijo Holappa miettii.

Tai entä se taito, että osaa tunnis-
taa viimeistelyssä, että reuna on sopi-
van hieno ja sopivan karkea, samaan 
aikaan? Eihän se edes ole mikään 
määritelmä, ja silti nämä työntekijät 
osaavat.

– Varsinkin viimeistely on täy-
sin käsityötä. Meillä 5 henkilöä on 
viimeistelytyössä. Ihmistä tarvitaan 
tekemään lopullinen tuote suurten 
koneiden jäljiltä.

Tuotanto ja tulevaisuus
– Jos miettii kivimiehen työn muutos-
ta, niin suurin muutos on konekannan 
kehittyminen. Ennen tehtiin enem-
män käsin. Lisäksi nykyään pystytään 
tekemään monimutkaisempia kappa-
leita ja erilaisia muotoja, Keijo Holap-
pa sanoo.

Työsuojeluvaltuutetun vinkkelistä 
myös työhyvinvointi ja työturvallisuus 
on kehittynyt.

Lokakuu lupaa jo lumipeitettä 
Suomussalmen korkeudelle. Miten 
talvi vaikuttaa tuotantoon?

– Talvikausi ei vaikuta tuotanto-
määrään, sama määrä kiveä kulkee 
prosessin läpi riippumatta vuoden-
ajasta. Toki talvi kuitenkin vaikeuttaa 
louhoksen toimintaa, esimerkiksi sa-
haustasot pitää aurata. Ja kun lohkare 
tulee tehtaalle, siitä pitää poistaa jäätä. 

Korona-aikana tehtaan menekki 
on jopa parantunut. Tehdaspäällikkö 

Pertti Väisänen sanoo, että haasteena 
on osto-osien hintojen nousu, kuten 
puulaatikoiden, -lavojen sekä metal-
listen kiinnitysosien kallistuminen. 
Myös rahti on kallistunut polttoai-
neen hinnan noustessa.

– Esimerkiksi puutavaran hinta on 
noussut 54 prosenttia vuoden alusta. 
Tulevaisuus vaikuttaa myös haasteel-
liselta siksi, että markkinoilla on kil-
pailevia lämmitystapoja. Lisäksi puun 
polton päästöarvojen tiukentuminen 
haastaa tuotantoa.

Olemme yhtä mieltä, että puun 
polttamista ei Suomessa voi lopettaa, 
sillä entä mökit ja saunat? ¶

Tuotantolaitoksessa työskentelee 35 henkilöä ammattinimikkeellä kivimies. Kuvassa Markku Toivanen työn ääressä.
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ILTA-SANOMIEN videokuvassa työ-
maalla Tapiolassa näkyy valtava 
kiinalaisvalmisteinen torninosturi, 

jonka otteessa matkaa teepussi kohti 
teemukia. Ja osuu kohdilleen. Nosturin 
ohjainta pyörittelee torninosturinkul-
jettaja Jani Iivonen, joka osallistui tem-
pullaan kansainväliseen haasteeseen. 
Vain pari muuta kuljettajaa maailmalla 
on onnistunut suorittamaan tehtävän 
vaaditussa ajassa.

– Kokeilin ensin temppua yhden 
kerran, mutta en ollut tarpeeksi no-
pea. Toisella kerralla temppu onnistui, 
Iivonen kertoo.

Iivosen mukaan se, mikä ei näy 
videolla ja mikä helpotti tehtävän suo-
rittamista, oli työmaan ja sen korko-
jen tuttuuden ja osaavien alamiesten 
ansiota.

– Lisäksi konekin oli tuttu. Mie-
lestäni kuka tahansa tuntemani hyvä 
kuski pystyisi samaan suoritukseen, 
Iivonen toteaa tyypilliseen suomalai-
seen, vaatimattomaan tapaan.

Koneet aina mielessä
36-vuotias Iivonen on nyt ajanut nos-
turia 6 vuotta. Rakennusalalla hän 
on ollut jo pidempään. Hän suoritti 
koneopinnot Forssan Faktiassa 5 kuu-
kauden ajassa.

– Olen aina ollut kiinnostunut 
koneista ja niiden toiminnasta, joten 
opinnot olivat aika helppoja. Sain töitä 

Nosturinkuljettajan 
hienosäätö
Jani Iivonen päätyi 
iltapäivälehtiin huikealla 
teepussitempullaan.

TEKSTI JA KUVAT: JOHANNA HELLSTEN



Jani Iivonen ja 
katse taivaissa.

Kiipeilyä 47 metriin, jossa odottaa ohjaamo. 
Jani Iivosen koneessa on yli 71-metrinen 
puomi ja sen maksiminostokyky on 20 000 kg.
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heti seuraavana päivänä, kun tutkin-
topaperi oli kourassa. Ajan tällä het-
kellä Trenox/Bolt Works Oy:llä.

Iivonen kehuu Forssan koulua 
siitä, että siellä on hyvin monenlaisia 
koneita – muun muassa Potain-, Be-
tox-, Liebherr-, ja YongMao -merkkisiä 
– joilla pääsee harjoittelemaan.

– Lisäksi kouluttajana toimi Jari 
Ollanketo, joka on todella hyvä siinä, 
todellinen alan konkari, Iivonen kertoo.

Nykyisellä työmaallaan, Kymen-
laakson keskussairaalan laajennustyö-
maalla, Iivosella on käytössään hänen 
uransa ensimmäinen Liebherrin 
nosturi. 

– Monet kuskit vannovat Liebher-
rin nimeen, osa tykkää Lindenistä ja 
jotkut Potaineista. Makunsa kullakin, 
itse olen tykästynyt Kiinan vehkeisiin 
ihan jo pelkästään parhaan ergono-
mian takia, puhumattakaan hytistä. 
Hytti on suunniteltu Suomessa.

Iivosen mukaan ohjaimet liittyvät 
myös olennaisesti työergonomiaan; 
mitä raskaampi ja jäykempi ohjain, sitä 
enemmän käyttäjän ranteet rasittuvat.

Rauhallisuus on hyve
Kun Iivoselta kysyy, mikä tekee tai-
tavan ja hyvän nosturinkuljettajan, 
hän mainitsee ensimmäisenä rauhal-
lisuuden.

– Toinen tärkeä asia on, että ei 
stressaannu helposti, vaikka alhaalla 
hätiköitäisiin. On myös hyvä, jos tun-
tee monenlaisia koneita. Silloin uuden 
laitteen kanssa on helppoa päästä 
tutuksi ja pystyy ajamaan rennosti.

Iivonen kertoo, että hyvistä hok-
sottimista on myös hyötyä.

– Tajuaa, miten työmaa toimii ja 
pystyy ennakoimaan ja seuraamaan 
tilanteita.

Myös yksinäisyyden sietokyky 
on hyvä ominaisuus, sillä koneesta ei 
kiipeillä tunnin välein alas.

– Tykkään olla omissa oloissani. 
Se luo hyvää vastapainoa perhe-elä-
mälle.

Kuljettajan tärkein tuki on hyvä 
alamies.

– Kun kuski ja alamies pystyvät 
luottamaan toisiinsa ja kommunikoin-
ti on sujuvaa, nostotyö on helppoa. 
Teen elementtiporukan kanssa 90 
prosenttia nostoista työmaalla; Tällä 
työmaalla on paras elementtiporukka, 
joka on uralla tullut vastaan, Asennus-
palvelu Huuhka Oy.

Iivonen on tyytyväinen nykyisellä 
työmaalla. Hän asuu Kotkassa ja oli 
jonkin aikaa lomautettuna, kun seu-
dun työtilanne oli huonompi.

– Ajoin Helsingissä muutaman 
kuukauden, mutta kotoa ei ollut kiva 
olla poissa koko ajan. Onneksi tuli 
tämä Kymenlaakson keskussairaalan 
työmaa, jolla on töitä seuraavat puo-
lisen vuotta. Kotkan seudulla on nyt 
muutenkin kovia suunnitelmia muun 
muassa sataman ja asuinalueiden 
rakentamisessa eli töitä ehkä riittää 
lähempänä kotia. ¶

"Kun kuski ja alamies pystyvät luottamaan toisiinsa ja 
kommunikointi on sujuvaa, nostotyö on helppoa." 
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→ Urakkatyö

Urakalla 
tienestissä

Urakkatyö on hyvä tapa parantaa oman työn mielekkyyttä.

Urakkaporukka on kerroksenteon vaarallisimmassa vaiheessa, sillä kaiteita vasta asennetaan ontelolaattakentälle. 
Asennustöissä ovat Toivo Tuppurainen (vas.) ja Olli Heikkinen.
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→

TEKSTI JA KUVAT: JUKKA NISSINEN

OULULAISESSA HT-Maalaus Oy:s-
sä kaikki työntekijät tekevät 
töistään urakalla mahdollisim-

man paljon. 
– Siirryimme reilu vuosi sitten te-

kemään lähes kaiken urakalla, maalari 
Miia Keskikallio sanoo.

Alkuun urakan teko jännitti, mut-
ta hyvin nopeasti parempi palkka ja 
sujuvampi töiden järjestely vei voiton. 
Paluu tuntitöihin ei kiinnosta. Yrityk-
sessä urakat hinnoitellaan maalausa-
lan tessin mukaisesti.

Piia Kariniemi ja Keskikallio ovat 
olleet HT-Maalauksen palkkalistoilla 
3,5 vuotta. Molemmat ovat olleet alalla 
vuodesta 2011 lähtien. Firmassa on 2 
omistajan lisäksi 10 maalaria. Yri-
tykseen on tullut 2 uutta työntekijää 
tämän vuoden aikana.

– Paras työpaikka ja parhaat työ-
kaverit tähän mennessä, Kariniemi ja 
Keskikallio kehuvat.

Hyvästä työporukasta kertoo 
se, että työparit vaihtelevat kohteen 
mukaan ja kaikilta sujuu urakanteko 
mallikkaasti. Kariniemi ja Keskikallio 
ovat identtisiä kaksosia, joten urakan 
työnjaosta ei tarvitse edes keskustella.

– Tiedämme puhumattakin tasan 
tarkkaan mitä toinen tekee, Keskikal-
lio toteaa.

Kaksoset ovat tehneet etenkin 
omakotitalojen maalausurakoita työ-
parina.

Urakkalaskennan  
alkeet ammattikouluun
Ammattikoulussa urakanlaskentaa ei 
opetettu lainkaan, mutta erikoisam-
mattitutkintoon kuuluivat myös ura-
kanteon perusteet. Kariniemi sanoo.

– Olisi hyvä, että urakanlasken-
nasta olisi kurssi ammattikoulussakin, 
jotta nuoret tajuaisivat sen mahdolli-
suudet.

Hyvä urakka lähtee siitä, että 
maalari pääsee tutustumaan työkoh-
teeseen, tekemään laskelmat ja tilaa-
maan tarvittavat materiaalit työmaal-
le. Urakat ovat niin lyhytkestoisia, että 
välipohjia ei makseta.

Haastatteluhetkellä Kariniemi 
ja Keskikallio remppasivat Oulussa 
Pekurin kortteliin Ikealle suunnitte-

lustudiota tuntitöinä. Tilassa ei ollut 
tarpeeksi suuria yhtenäisiä pintoja 
maalattavaksi ja remontin takia työ-
maalla on koko ajan muuta porukkaa.

– Urakasta on välillä mukava 
rauhoittua tuntitöihin, Kariniemi ja 
Keskikallio sanovat.

Seuraavaan tessiin Kariniemi ja 
Keskikallio haluaisivat paremmat py-
kälät raskauteen ja äitiyteen liittyvissä 
asioissa. Esimerkiksi lapsen sairauteen 
liittyvien operaatioiden käynneistä 
tessissä ei ole mainintaa.

– Näihin kysymyksiin on jou-
duttu kaivamaan vastauksia suoraan 
lainsäädännöstä, Rakennusliiton Ou-
lun aluetoimitsija Mika Yli-Suvanto 
kertoo.

Yli-Suvanto löysi tulkinnan, että 
ne ovat lainmukaisia palkallisia vapai-
ta. Maalausalalle tulee yhä enemmän 
töihin naisia. Tästä syystä alan tessi on 
edelläkävijän asemassa rakennusalan 
naistyöntekijöiden pulmakysymysten 
ratkaisemisessa.

Urakka lähti  
paalutuksesta
Rave Rakennus Oy:n oululaisella 
kerrostalotyömaalla Jyrki Alamikke-
län urakkaporukka on ollut paikalla 
alusta lähtien.

Miia Keskikallio (vas.) 
ja Piia Kariniemi etsi-
vät työmaan piirus-
tuksista seuraavaa 
maalauskohdetta.

– Ensimmäisenä valoimme teräs-
paalut täyteen ja teimme sitten paalu-
anturat, Alamikkelä sanoo.

Eteläisen Heinäpään maapohja 
on erittäin pehmeää. Alamikkelän 
mukaan teräspaalut upposivat en-
simmäiset 6 metriä kuin tyhjään olisi 
painanut. Pommisuojan päälle on nyt 
nostettu 3 kerrosta ja 5 kerrosta odot-
taa vielä vuoroaan.

– Meillä on nyt tässä runkourak-
ka. Kerros nousee 8 päivässä. Näillä 
näkymin teemme myös väliseinät ja 
alakatot.

Alakattotöiden jälkeen urakka 
on yleensä katkaistava, sillä työnteko 
muuttuu pirstaleisemaksi. Pienem-
piä urakoita voi sopia muun muassa 
listoituksesta sekä ovi- ja ikkuna-asen-
nuksista.

– Kerrokset toistavat itseään kak-
kosesta seiskaan. Kahdeksas kerros on 
vähän hulppeampi. En erityisemmin 
tykkää kerrostalojen tekemisestä, sillä 
yhden kerroksen jälkeen alkaa se sama 
kaava, Alamikkelä toteaa.

Toistolla saadaan kuitenkin turhat 
työliikkeet minimoitua ja tuottavuus 
nostettua huippuunsa. Urakkaan kuu-
luvia töitä pitää myös olla sen verran 
edessä, että seuraavaan työvaiheeseen 
voi siirtyä saumattomasti. Näillä eväil-
lä pääsee nostamaan keskituntiansiota.
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Työn järkeistämisellä ja kehittämi-
sellä pääsee paremmalle ansiotasolle, 
mutta urakkatyö vaatii myös hyvätah-
tista työntekoa. Alamikkelä muis-
tuttaa, ettei kroppaa kannata repiä 
hajalle työnteolla. Sen on kestettävä 
eläkeikään asti.

– Toivo Tuppurainen on ollut op-
pi-isäni urakanteossa ja nokkamiehen 
työssä. Ensimmäinen yhteinen urakka 
meillä oli vuonna 2007. Alkuun olin 
opissa ja sihteerinä. Viime vuodet 
olen ollut nokkamiehenä. Topi on 
yhä tukena ja me mietimme urakoita 
yhdessä.

Alamikkelä huolehtii yhtey-
denpidosta urakoitsijaan ja neuvot-
teluistakin pääasiassa yksin. Toivo 
Tuppurainen osallistuu myös välillä 
urakkaneuvotteluihin.

– Se on helpompaa, kun on kahdet 
aivot käytössä. Topille on vuosikym-
menten varrelta kertynyt sellainen 
hintatietoisuus, että ratkaisuja tulee 
kuin apteekin hyllyltä. Itse joudun kai-
vamaan niitä enemmän papereista.

7 urakkamiestä
Työkunnan kokonaisvahvuus on 7 
henkeä, mutta yksi jäsenistä ei pysty 
tällä hetkellä työskentelemään urakal-
la lonkkaleikkauksen takia.

– Meidän porukassamme on aika 
hyvä ikärakenne. Topi on täyttänyt 
jo 60 vuotta. Itse olen 46-vuotias, 
samoin Voitto Manninen. Sen lisäksi 
meillä on pari kolmekymppistä Henri 
Kaiponen ja Olli Heikkinen.

Urakkaporukan nuorin on kirves-
mies Antti Tuppurainen.

– Aloitin oppisopimuskoulutuk-
sen lokakuun alussa. On tässä vielä 
hommaa.

Antti Tuppurainen on kuulunut 
urakkaporukkaan jo 5 vuotta.

– Antilla on vankka kokemus ra-
kentamisesta. Tarkka ja jämpti kaveri, 
joka tekee töitä järjestelmällisesti ja 
kerralla valmiiksi. Sillä se raha teh-
dään, Alamikkelä kehaisee.

Tuleeko Antista Topin ja Jyrkin 
työn jatkaja nokkamiehenä 10 vuoden 
päästä?

– En tiedä vielä. Aika haastavalta se 
näyttää, mutta kyllä se on mahdollista.

Alamikkelällä on rakennusalan 
työkokemusta 25 vuotta ja nokkamie-
hen pestistä 14 vuotta, mutta vieläkin 
tulee vastaan uutta. Kiinnostus urakan-
tekoon lähti jo mittakirvesmiesajoilta. 
Mittamiehen työtahti sidottiin urak-
kaan ja se näkyi myös tilinauhassa.

– Urakassa pääsee vaikuttamaan 
omaan tekemiseensä. Samalla kaik-
ki turha nillittäminen työajoista ja 
muusta loppuu. Kun homma etenee, 
aikataulussa pysytään ja jälki on 
kunnollista, on sama, milloin töissä 
kuljetaan.

Kta sama, prosentti eri
Urakkaporukan nuorin tienaa 80 
prosenttia urakan keskituntiansiosta. 
Toivo Tuppuraisen ja Jyrki Alamikke-
län ansio on kiinnitetty 105 prosent-
tiin kta:sta. Muille maksetaan 100 
prosentin kta:ta.

– Otamme Topin kanssa jon-
kin verran enemmän paperitöiden 
ja muun omalla ajalla tuumaamisen 
takia, Alamikkelä perustelee.

Urakanlaskennan vaatima aika 
vaihtelee paljon työmaan ja yrityksen 
mukaan.

– Pahimmassa tapauksessa joutuu 
itse massoittelemaan ja se vie paljon 
aikaa ennen kuin pystyy tekemään 
tarjouksen. Isoilla yrityksillä on yleen-
sä massalistat ja yksikköhinnat valmii-
na. Tällaisessa kerrostalokohteessa se 

on helppoa. Laskee yhden kerroksen, 
kertoo sen kerrosmäärällä ja lisää kel-
larin omana laskelmana.

Päätöksenteko urakkaan lähtemi-
sestä sujuu demokraattisesti. Kaikilla 
on sananvaltaa siihen, otetaanko urak-
ka vai odotetaanko vielä parempaa 
tarjousta.

– Olemme joutuneet välillä ha-
jaantumaan eri työmaille. Etenkin 
korona-aikaan olemme työskennelleet 
erillään.

Nokkamiehen työnkuvaan kuu-
luu kaikki mahdollinen urakoitsijan 
yhteydenpidosta apumiehen töihin. 
Pienessä porukassa kaikki tekevät 
kaikkia työvaiheita sujuvasti.

– Työtehtäviä pyritään myös vaih-
tamaan, ettei tekeminen mene liian 
yksitoikkoiseksi. Nuoremmat saavat 
samalla kokemusta.

Ennen urakkaporukan vetämistä ja 
lasten syntymää Alamikkelä oli Ra-
kennusliiton mittamiestyöryhmässä. 
Siikarantakin ehti tulla tutuksi työn-
antajan kustantaman mittamieskoulu-
tuksen ansiosta.

– Teen mittaukset ja naputtelen 
merkit perässä tulevalle muottiporu-
kalle. Esimerkiksi tänään olen merkit-
semässä väliseiniä ja asentamassa ran-
kaa paikalle. Olen palveluammatissa 
ja mahdollistamassa sen, että kaikilla 
hommat rullaavat eteenpäin. ¶

Antti Tuppurainen on urakkaporukan 
kuopus.

Urakkaan kuuluvat paperityöt ovat 
Jyrki Alamikkelän vastuulla.

Espoo Kivenlahti ja Olari, Helsinki Herttoniemi ja Suutarila, Hämeenlinna, 
Joensuu, Jyväskylä, Kajaani, Kotka, Kuopio, Lahti Laune ja Mukkula, 
Lappeenranta, Lohja, Mikkeli, Oulu, Pori, Seinäjoki, Tampere Lielahti, Nekala 
ja Hankkio, Turku Artukainen ja Skanssi, Vaasa, Vantaa Martinlaakso ja Petikko

CITY KYLPYHUONEKALUSTEET 
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STARK-SUOMI.FI
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kahdella eri syvyydellä. Pyykkikaappi täydentää kokonaisuuden.
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Kirvesmiesten 
taistelu epätervettä 
urakointia vastaan

Kirvesmiehet ovat historiansa aikana olleet tyypillisiä 
urakkatyön tekijöitä. Urakkatyökunnat olivat kirvesmiesten 

ylivoimaisesti paras ase palkoista ja työehdoista 
neuvoteltaessa. 1900-luvun alusta lähtien kirvesmiehet 

kävivät sitkeää kamppailua epätervettä urakointia 
vastaan saaden 1990-luvun lamaan mennessä urakkatyön 

tekemisen ja palkkauksen edes kohtuulliseen hallintaan.

TEKSTI: TUULA VUOLLE-SELKI  KUVAT: KANSANARKISTO, MUSEOVIRASTO, HELSINGIN KAUPUNGINARKISTO

Kirvesmiesten ammattiosasto Helsingin Työväenyhdistyksen pihalla 1900-luvun alussa. (Kansan Arkisto)
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→

Tavoitteena ”ylimääräisen  
riistoportaan” poistaminen
Vilkkaan rakentamisen aikana kirvesmiesten 
ansiot nousivat suhteellisen hyviksi kesäkausina. 
Talvisin rakentaminen hiljeni ja silloin oli tultava 
toimeen kesäkauden säästöillä ja tilapäistöillä. Tal-
vikauden työttömyydestä huolimatta rakennus-
alan ammattimiesten vuosiansio oli 1890-luvulla 
suunnilleen yhtä suuri kuin tehdastyöväellä.

Helsingin rakennustyömailla siirryttiin vuon-
na 1896 päiväpalkasta tuntipalkkaan ja palkka 
alettiin maksaa lauantaisin. Tähän saakka palkka 
oli määritelty päiväpalkkana, ja se oli maksettu 
kahden viikon välein. Tuntipalkkaan siirtyminen 
ehkäisi jossain määrin työnantajien pyrkimyksiä 
lisätä työmäärää ja venyttää työpäivää.

Helsingissä mestareiden tyrkyttämä urakkatyö 
alkoi kaihertaa kirvesmiesten keskinäisiä välejä. Oli 
tavallista, että rakennusmestari antoi rakennuksen 
puutyöt urakaksi jollekin kirvesmiehelle, ja tämä 
puolestaan pestasi töihin muita kirvesmiehiä kiin-
teällä päivä- tai urakkapalkalla. Urakanottaja pyrki 
hyötymään teettämällä työt muilla mahdollisim-
man halvalla ja pitäen siis voiton itsellään. Uraka-
nottaja oli näin ikään kuin työnantajan asemassa. 
Monista urakanottajista tulikin myöhempinä vuo-
sikymmeninä rakennusmestareita ja yrittäjiä.

Heti kun Helsingin kirvesmiesten ammat-
tiosasto perustettiin vuonna 1895, sen piirissä 
alettiin vaatia urakkatyön lopettamista ja ylimää-

räisen riistoportaan poistamista työnantajien ja 
työläisten välistä. Samalla kehiteltiin muita urak-
katyön tapoja. ”Sakkiurakointi” otettiin käyttöön 
Helsingin kivimiesten toimesta 1895. ”Sakkiu-
rakassa” olivat sakin kaikki jäsenet tasavertaisia 
keskenään. Urakkasakkeja alettiin muodostaa pian 
myös kirvesmiesten keskuudessa. Into kuiten-
kin laantui, kun toivottuihin ansioihin ei päästy. 
Urakkatyön hinnoista oli vaikea sopia, koska jokai-
sella työmaalla oli erilaiset olosuhteet. 

Helsingin kirvesmiesten ammattiosaston ko-
kouksessa 19.6.1898 keskusteltiin siitä, miten urakka-
työjärjestelmä olisi poistettava ja jos sitä ei voida poistaa, 
niin eikö olisi urakkatyöt paremmin järjestettävä, ettei 
sitä käytettäisi työntekijäin petkuttamiseksi.

”Kapitalistien nylkyrikeksintö”
Kirvesmiehet vaativat urakkajärjestelmän pois-
tamista kokonaan. Eetu Salinin kirjoittamassa 
lentolehtisessä urakkatyö mainitaan ”kapitalistien 
nylkyrikeksinnöksi”. Työnantajat tarjosivat yksi-
tyisurakoita entiseen tapaan halukkaiksi tietämil-
leen kirvesmiehille. Työmailla tunteet kuumenivat 
entisestään; urakkatyötä tekevät alkoivat tehdä 
ylipitkiä työpäiviä ja polkea ansiotasoa. Vuonna 
1901 huomattiinkin, miten rakennusten urakka-
miehet tekivät pitempää kuin sallittua 10-tuntista 
työpäivää. Asia keskusteltiin ammattiosaston ko-
kouksessa ja päätettiin muistuttaa urakkamiehiä 
siitä sanomalehdessä.

Helsingin Puutyöntekijät -ilmoitus 1910-luvulta. 
(Helsingin kaupunginmuseo)

Lastu-lehti 1.1.1909.



Standard Stevedorigin henkilökuntaa vuonna 1924 Viipurissa. (Museovirasto)

Lastu-lehti 1.5.1915. 
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Suurlakon huumassa ammattiosasto teki vuo-
den 1906 keväällä jämerän päätöksen, että vapun-
päivästä urakkatyö lopetetaan kokonaan. Vuonna 
1907 kirvesmiehet irtisanoivat työehtosopimuk-
sensa. Nyt vaadittiin palkankorotuksen ohella 
urakkatyön kieltoa. Kirvesmiehet asettuivat hyvin 
yhtenäisesti urakkakiellon kannalle. Rakennus-
mestarit eivät tähän suostuneet, mutta esittivät ta-
riffikomitean perustamista laatimaan hinnoittelua 
urakkatyölle. Kirvesmiehet eivät hyväksyneet tätä 
ja aloittivat lakon. Yli kuusiviikkoinen lakko päät-
tyi tappioon eikä urakkatyötä saatu kielletyksi. 

Urakkasopimukset tuli  
tarkistaa osastoissa
Sisällissodan jälkeen työttömyyden kasvu antoi 
uutta intoa työnantajille, jotka irtisanoivat työ-
ehtosopimuksen vuoden 1921 keväällä. Helsingin 
kirvesmiesten ammattiosasto päätti, ettei kir-
vesmiestöitä tehdä enää urakalla. Työn puute ja 
kasvava hätä pakotti kuitenkin monen kirvesmie-
hen ottamaan urakkatyötä, koska sen avulla pääsi 
ainakin hieman parempiin ansioihin.

Vuoden 1926 työehtosopimuksen mukaan 
kirvesmiestyöt jaettiin nyt ensimmäisen kerran 
2 palkkaryhmään. Ylempään ryhmään määritel-
tiin valmistustyöt ja alempaan betonilaudoitus- 
ja telinetyöt. 1920-luvun lopulla rakentaminen 
jatkui vilkkaana, mikä tiesi kirvesmiehille myös 

suhteellisen hyviä urakoita. Mutta jo vuosi 1929 
enteili synkkiä aikoja: edessä oli suurlaman sekä 
lapualaisterrorin raskaat vuodet. Kirvesmiesten 
ammattiosastot lakkautettiin, työehdot saneltiin 
ja palkat poljettiin pian puoleen entisestä.

Uusi nousukausi alkoi viritä 1930-luvun puo-
livälin jälkeen. Kirvesmiesten urakkatyökunnat 
saivat vankemman aseman vaativien työkohteiden 
myötä. Nyt suositeltiin, ettei työkuntiin otettaisi 
järjestäytymättömiä työntekijöitä. Samalla velvoi-
tettiin kaikki työkunnat tarkistuttamaan urakka-
sopimuksensa osastossa.



Urakkatyö oli ensisijaista
Kesällä 1945 hyväksytty sopimus oli rakennusalan 
ensimmäinen valtakunnallinen työehtosopimus, 
ja se loi pohjan koko nykyiselle sopimusjärjestel-
mälle. Sopimus kertoo myös kirvesmiesten uudesta 
asenteesta urakkatyötä kohtaan. Nyt lähdettiin 
siitä, että urakkatyö on ensisijaista, ja kaikki hin-
noitellut työt pyrittiin tekemään urakkatyönä. 

Työttömyysajat kiristivät väistämättä myös 
urakkatilannetta. Vuonna 1953 työnsä aloittivat 
tarkkailijat, joiden tehtävänä oli tarkastaa laudoi-
tustyökuntien tekemät urakkasopimukset. Rikko-
muksia esiintyi ja osasto kehotti jäseniään kartta-
maan sellaisia työryhmiä, jotka eivät noudattaneet 
etumiesten laatimaa hinnastoa.

Vuodesta 1968 aloitetut tulopoliittiset sopi-
mukset asettivat entistä tiukemmat raamit liit-
tojen sopimuksille. Samaan suuntaan vaikuttivat 
liittotason lakkojen (1971 ja 1973) ohella erittäin ak-
tiiviseksi virinnyt työmaatoiminta, jolla korjattiin 
usein myös urakkatyön epäkohtia.

Sopimuspalkasta aliurakointiin
Tiukkoina aikoina ajattelua mursi työsuhteiden 
muuttuminen pidempiaikaiseksi. Väki siirtyi 
varsinkin isoissa firmoissa työkohteesta toiseen 
työsuhteen katkeamatta. Eräissä yrityksissä otet-
tiinkin käyttöön ns. sopimuspalkka 1980-luvun 
lopulla. Työt hinnoiteltiin edelleen urakoina, 
mutta hinta jaettiin arvioidulla tuntimäärällä. 
Palkka maksettiin näin saatuna tuntipalkkana, 
eli sopimuspalkkana. 1990-luvun lama murskasi 
kuitenkin tämän kehityksen.

Lamaa ja suurtyöttömyyttä hyväksi käyttäen 
rakennusalan työnantajat myllersivät nopeasti 
työmaiden käytännöt ja työsuhteiden pelisään-
nöt. Työt pilkottiin ja työkuntien sijalle haalittiin 
aliurakoitsijoita, joita kilpailuttamalla hinnat 
painettiin alas. Kirvesmiesten kannalta ympyrä oli 
ikään kuin sulkeutunut. Ammattiosaston perus-
tamisen aikoina työnantajat pyrkivät syrjäyttä-
mään ammattimiehet ja työkunnat yksityisten 
urakanottajien avulla, nyt siihen samaan pyrittiin 
aliurakoinnilla. ¶

Lähteenä käytetty:
• Helin, Jyrki 1998. Rakentajien liitto. Rakennusalan 

työläisten järjestötoiminta Suomessa 
1880-luvulta vuoteen 1995. Rakennusliitto ry. 
Jyväskylä.

• Linjalanka 110-vuotisjuhlanumero 1/ 2006.
• Helsingin Kirvesmiesten ammattiosasto 20-vuotias. 

Kirjoittanut Matti Paasivuori. Helsinki 1915.
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→ Tapahtumat

L AUANTAINA ohjelma alkoi jo yhdeksältä tapah-
tuman avauksella, jossa käytiin läpi viikon-
lopun ohjelmaa ja esiteltiin liiton toimintaa 

sekä uudistuksia. Alkuinfon jälkeen Rakennusliiton 
pohjoisen palvelualueen päällikkö Marko Niskanen 
kävi kertomassa liiton työ- ja järjestöorganisaatios-
ta. Diasulkeisten jälkeen oli aika jakaa osallistujat 
ryhmiin ja lähteä kiertämään rasteja, jotka sisälsivät 
kaikkea breakdance-koulusta toiminnallisiin in-
fopläjäyksiin. Tarkoituksena oli saada aamupäivällä 
porukka rentoutumaan ja tutustumaan toisiinsa 
iltapäivän toiminnansuunnitteluosuutta varten.

Lounaan jälkeen joukko jaettiin alueellisiin 
ryhmiin, jotta alueellinen toiminnansuunnittelu 
voitiin aloittaa. Osuudessa pohdittiin ja listattiin, 

TEKSTI: KARRI KORPI  KUVAT: MIKA YLI-SUVANTO

Toimintaa tulevaisuuteen – 
Raksanuoret Tahkolla

minkälaista toimintaa alueella toivottaisiin sekä 
mikä saisi nuoret mukaan toimintaan. Raken-
nusliiton nuorisotapahtumat sisältävät myös aina 
liiton oman asiaosuuden, joten ryhmissä myös 
kartoitettiin aiheita, jotka olisivat kiinnostavia ja 
hyödyllisiä nuorten näkökulmasta. Viimeisessä 
osiossa kysyttiin, mitkä asiat ovat nuorille tär-
keimpiä liiton jäsenyydessä.

Päivän ohjelman päätyttyä oli päivällisen aika, 
jonka jälkeen oli vapaa-aikaa ennen bussin lähtöä 
illan rientoihin. Vapaa-aikaa vietettiin muun 
muassa keilahallissa, kylpylässä, pingispöydän 
äärellä sekä omissa huoneissa leväten ja iltaan val-
mistautuen. Illalla olikin vuorossa räppäri Asteen 
keikka läheisessä ravintola Kunkussa, jossa Rak-

Perjantai-iltana Tahkolle saapui bussilla ja kimppakyydeillä lauma nuoria. Siellä 
oli pitkästä aikaa Rakennusliiton nuorison suurempi tapaaminen, Raksanuorten 
valtakunnallinen toiminnansuunnittelu. Edessä oli 2 päivää asiaa liiton toiminnasta, 
nuorisotoiminnan suunnittelua, ryhmäytymistä sekä hauskanpitoa.

Yhdessä pitkästä aikaa. 



Toimintaa tulevaisuuteen – 
Raksanuoret Tahkolla

sanuoret viettivät hauskan illan musiikin siivittä-
mänä.

Pitkästä illasta huolimatta jengi oli paikalla 
myös seuraavana aamuna, jolloin käytiin vielä läpi 
viikonlopun tunnelmia ja kokemuksia sekä täy-
tettiin palautelomakkeet. Lounaan jälkeen bussi 
täynnä väsyneitä mutta tyytyväisiä raksanuoria 
lähti suuntaaman kotia kohti. 

Tapahtuma oli kokonaisuudessaan onnistu-
nut, yhteishenki ja tunnelma oli katossa. Lisäksi 
osallistujissa oli todella paljon ensimmäistä kertaa 
liiton toiminnassa mukana olevia nuoria, mikä oli 
todella positiivinen yllätys. Heidän palautteensa 
oli varsin yksimielinen: ”Taatusti ollaan mukana 
myös jatkossa!”.

Reissusta jäi taskuun hieno kokemus, paljon 
uusia tuttavuuksia sekä ideoita ja ajatuksia tulevai-
suutta varten. ¶

"Tapahtuma oli 
kokonaisuudessaan 
onnistunut, yhteishenki 
ja tunnelma oli katossa."

Miten sujuu raksanuorilta breakdance?
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→ Laki ja oikeus

TEKSTI: ANNA LAURI

Työsuhteen 
päättäminen 
työntekijän 

sairausloman aikana
Lähtökohtaisesti työntekijän sairaus, vamma tai tapaturma ei ole 
laillinen peruste päättää työsuhdetta. Viimeisimmässä aihepiiriä 

koskevassa Rakennusliiton jäsenen oikeusasiassa tuomio 
annettiin marraskuussa. Työnantaja tuomittiin käräjäoikeudessa 

16 000 euron korvauksiin.
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→ Laki ja oikeus

RAKENNUS- 
PIIRUSTUKSET  

TUTUKSI
VERKKOKURSSILLA
Kurssilla opit, millaisia piirustuksia ja merkkejä 

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

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

ASFALTTITYÖNTEKIJÄ oli aloittanut kuopio-
laisessa järjestäytymättömässä asfalttialan 
yhtiössä työskentelyn heinäkuussa 2019. 

Viikon työskentelyn jälkeen yöllä sattuneen 
työtapaturman johdosta työntekijä oli ilmoitta-
nut lääkärissä käyntinsä jälkeen työnantajalle 
sairausloman alkamisesta. Työntekijä oli samalla 
kieltäytynyt seuraavan päivän työtehtävistä ter-
veydentilansa vuoksi, minkä vuoksi työnantaja oli 
päättänyt työsuhteen.

Oikeudessa työnantaja väitti päättäneensä 
työsuhteen tosiasiallisesti aiemmin ja ilmoitti 
työntekijän olleen työskentelemässä omin päin. 
Oikeus arvioi kaiken asiassa esitetyn näytön 
päätyen siihen, ettei työnantaja ollut näyttänyt 
työsopimuksen purkamisen syyn olleen työsopi-
muslain edellyttämin tavoin asiallinen. Työnantaja 
tuomittiin maksamaan neljän kuukauden palkkaa 
vastaava päättämiskorvaus noin 11 000 euroa ja yh-
denvertaisuuslain mukaista hyvitystä 5 000 euroa.

Yhdenvertaisuuslain mukainen hyvityskor-
vaus tuomittiin maksettavaksi, koska työsuhteen 
päättäminen oli ajallisesti liittynyt siihen, kun 
yhtiön edustaja oli saanut tiedon työkyvyttömyy-
destä ja näin ollen työntekijän terveydentila oli 
vaikuttanut työsuhteen päättämiseen ja syrjinnän 
kieltoa voitiin olettaa rikotun. Yhtiö ei osoittanut 
perusteita, jotka olisivat kumonneet tämän ole-
tuksen syrjinnästä. Lisäksi yhtiön maksettavaksi 
tuomittiin korvaus saamatta jääneestä irtisano-
misajan palkasta, palkkasaatavia odotusajan palk-
koineen ja oikeudenkäyntikulut. Käräjäoikeuden 
tuomio ei ole lainvoimainen.

Sairauden tai vamman  
perusteella ei saa syrjiä
Yhdenvertaisuuslaki kieltää syrjinnän terveyden-
tilan perusteella. Syrjinnän kohteeksi joutuneella 
on oikeus saada korvausta työnantajalta, joka on 
lain vastaisesti syrjinyt työntekijää asettamalla tä-
män terveydentilan vuoksi huonompaan asemaan 
kuin terveen työntekijän vastaavassa tilanteessa. 
Syrjinnästä riittää oletus, kuten ajallinen yhteys, 
jonka jälkeen työnantajalle lankeaa näyttötaakka 
siitä, ettei syrjinnän kieltoa ole rikottu. Työnan-
tajan tulee näyttää toteen, että ajallinen yhteys 
olisi sattumaa ja irtisanominen olisi tosiasiallisesti 
johtunut laillisesta muusta syystä.

Työnantaja saa päättää työntekijän työsuh-
teen sairauden vuoksi, jos työkyky on vähentynyt 
olennaisesti ja pitkäaikaisesti eikä asiantilaan ole 
näköpiirissä muutoksia. Vaikka sairausloma olisi 
kestänyt reilusti yli vuoden, ei työnantajalla ole 
lain mukaista päättämisperustetta, jos esimerkiksi 

kuntoutuksen tai leikkauksen johdosta työkyky 
arvioidaan palautuvan lähiaikoina.

Työantajan on myös täytynyt arvioida ennen 
työsuhteen päättämistä, olisiko sillä tarjota muuta 
työtä, jota työntekijä pystyisi terveydentilansa 
huomioiden kuitenkin tekemään. Tässä yhteydessä 
työnantajalla voi olla myös velvoite kouluttaa työn-
tekijää, jos se katsotaan kohtuulliseksi ja tarkoituk-
senmukaiseksi. ¶

Syrjinnän kohteeksi joutuneella on 
oikeus saada korvausta työnantajalta, 
joka on lain vastaisesti syrjinyt 
työntekijää asettamalla tämän 
terveydentilan vuoksi huonompaan 
asemaan kuin terveen työntekijän 
vastaavassa tilanteessa. 



Hiker Roller -nilkkurin käyttömukavuus on maksimoitu FlexEnergy®
-joustoelementillä, joka sitoo syntyvää liike-energiaa ja yli 55 % 
energiasta palautuu askellukseen. Jalkineessa on TractionPro-kitka-
pohja, joka tarjoaa markkinoiden parhaimman pidon olosuhteista 
riippumatta. Sivulle on sijoitettu helppokäyttöinen BOA® Fit System 
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Pohjois-Euroopan suurin jalkinevalmistaja • sievi.com
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Hiker Roller XL+ S3  koot 39-47
Al



→ Vierailija

Mikko Vanninen
Ylitarkastaja
Yksikön päällikkö
Etelä-Suomen 
aluehallintovirasto
Työsuojelun 
vastuualue

Harmaan talouden torjunta kuuluu meille kaikille

ALIPALKKAUSTA, alihintaisia urakoita, ulkomaisten 
työntekijöiden hyväksikäyttöä, työnteko-oikeudet-
tomia työntekijöitä, pimeää työtä, piiloketjutusta, 

työsuhteiden naamioimista yrittäjyydeksi ja ihmiskaup-
paa. Ovatko nämä harmaan talouden ilmiöt sinulle tuttuja 
rakennusalan viime vuosien uutisoinnista tai yhteiskun-
nallisesta keskustelusta? Ajatteletko, että nämä esillä olleet 
tapaukset ovat ehkä vain yksittäistapauksia? Voin kertoa, 
että eivät ne valitettavasti ole. Erilaisiin harmaan talouden 
ilmiöihin liittyvät julkisuudessakin esiintyneet otsikot ovat 
ikävä kyllä vain jäävuoren huippu niistä räikeistä tapauksis-
ta, joita rakennusalalla on viime vuosina havaittu.

Etelä-Suomen aluehallintoviraston ulkomaalaisvalvon-
taa tekevien tarkastajien valvontahavainnot rakennusalalta 
vuodelta 2021 ovat karua luettavaa. Valvontahavaintojen 
mukaan työntekijöiden palkkaus ei ollut kunnossa 62 pro-
sentissa tehdyistä tarkastuksista. Työnteko-oikeudettomia 
ulkomaalaisia työntekijöitä puolestaan havaittiin enemmän 
kuin joka kolmannella rakennusalan tarkastuksella. Lisäksi 
tilaajavastuuvalvonnassa on viime vuosina tehty yhä useam-
min havaintoja alihintaisista rakennusalan sopimuksista, 
joihin usein liittyy ongelmia työntekijöiden palkkauksessa. 

Positiivisia havaintojakin rakennusalalta löytyy. Tilaaja-
vastuulain selvitysvelvollisuuden noudattamisen osalta asiat 
ovat yhä useammin tarkastuksella kunnossa. Tilaajavastuu-
selvityksiä hankitaan oikeaan aikaan ja tilaajavastuulaki 
on yrittäjille tuttu työkalu. Rakennusalalla on myös entistä 
enemmän käytössä erilaisia hyviä lainsäädännön minimita-
son ylittäviä käytäntöjä alihankintaketjujen hallintaan sekä 
tilaajavastuulain ja ulkomaalaislain noudattamiseen. Yksit-
täisinä esimerkkeinä tästä ovat mm. ketjutuskiellot alihank-
kijoiden käytössä, tilaajavastuulain mukaisten selvitysten 
hankkiminen myös sopimussuhteen aikana sekä vaatimus 
EU- ja ETA-alueen ulkopuolisilta lähetetyiltä työntekijöiltä 
oleskelu- ja työnteko-oikeudesta Suomesta. 

Hallituksen tavoitteet harmaan talouden torjunnassa 
ovat varsin kunnianhimoisia ja meneillään olevan hallitus-

kauden aikana on tehty useita harmaan talouden torjumiseen 
tähtääviä toimenpiteitä mm. lainsäädännön kehittämiseen 
ja viranomaisyhteistyön parantamiseen liittyen. Työsuojelu-
viranomaisen vinkkelistä tärkeimpänä yksittäisenä toimen-
piteenä on kuitenkin ehdottomasti ollut valvontaresurssien 
lisääminen ulkomaalaisvalvonnassa. Ulkomaalaisvalvonnan 
resurssit ovat olleet aiemmin täysin riittämättömät ja resurs- 
sien lisääntyminen mahdollistaa jatkossa laadukkaan ja vai-
kuttavan valvonnan valtakunnallisesti. 

Valitettava tosiasia kuitenkin on, että vaikka viran-
omaisten valvontaresursseja lisätään, yhteistyötä viran-
omaisten välillä tehostetaan ja lainsäädäntöä parannetaan, 
niin nämä toimenpiteet eivät yksistään ratkaise rakennus-
alan ongelmia harmaan talouden ilmiöiden osalta. Tarvi-
taan paljon enemmän. Tarvitaan parempaa yhteistyötä ja 
laajempaa keskustelua ongelmien ratkaisemiseksi koko toi-
mialalla. Näihin talkoisiin tarvitaan viranomaisia, liittoja, 
yrityksiä, kolmannen sektorin toimijoita sekä rakennustyö-
mailla työskenteleviä työntekijöitä. 

Olen aiempina vuosina itse nähnyt, että rakennusalalla 
pystytään ratkaisemaan ongelmia hyvällä yhteistyöllä saman 
pöydän ääressä. Tästä oiva esimerkki on rakennusalalle sää-
detty oma ”erityissäädäntö” harmaan talouden torjuntaan 
liittyen: veronumerot, käännetty arvonlisävero, rakennusalan 
ilmoitusvelvollisuus, kuvalliset henkilötunnisteet, henkilö-
luettelot ja tilaajavastuulain tiukempi säännöstö rakennus-
alalla. Tätä lainsäädäntöä olisi tuskin koskaan rakennusalalle 
tullut ilman laajaa yhteistä tahtoa taklata harmaata taloutta. 

Tätä samaa tahtoa ja pyrkimystä vastuulliseen toimin-
taan toivoisin näkeväni jatkossa entistä laajemmin raken-
nusalalla. Vastuullisuus on kuitenkin myös jotain muuta 
kuin pelkkää kaunista sanahelinää, hienoja strategiapape-
reita tai uusia toimenpideohjelmia. Vastuullisuus on ennen 
kaikkea tekoja arjessa. Tekoja, joilla huolehditaan työmai-
den alihankintaketjujen hallinnasta, läpinäkyvyydestä ja 
työntekijöiden reilusta kohtelusta. 

Harmaan talouden torjunta kuuluu meille kaikille. ¶
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TEKSTI: SINI SAARITSA  KUVA: WSOY/MIKA TUOMINEN

L APSENA Tuomas Kyrö seurasi, 
kuinka timpuri nimeltään Uuno ra-
kensi perheen vanhan omakotita-

lon avovinttiin huoneen ja muurasi takan.
– Uuno oli vakaumuksellinen vasem-

mistolainen, joka muistutti aina, että te-
kee porvareille kalliilla ja hyville ihmisille 
halvalla. Hänen tarinansa ulottuivat so-
tia edeltäneeseen aikaan.

Uuno oli myös kirjailija Kyrön ensi-
kosketus rakentajiin. Sittemmin tutuiksi 
on tullut kirvesmiehiä, pellittäjiä, laa-
toittajia ja betonimiehiä. Appiukkokin on 
tehnyt uraa rakennustyömailla.

– Kun hänen kanssaan käy erään pik-
kukunnan terveyskeskuksessa tai tai-

Kirjailijan 
työmaa

Tuomas Kyrö rapsuttelee uusimmassa 
Mielensäpahoittaja -kirjassaan vanhan 
talon seiniä ja rakentajan sielunmaisemaa.

nen vuoden kokemus metsä- ja raken-
nushommista sesonkityöläisenä. Mutta 
nyt hänen selkänsä on kipeä. Tarvitaan 
ammattilaisia apuun. 

Heinäkuussa 2020 Kyrön oma selkä-
kipu oli siinä pisteessä, että hän liikkui 
lähinnä ryömimällä. Kirjaan päätyi sekä 
oma selkä että meneillään ollut mökki-
remontti. Ja esikuviksi elämän varrella 
tavatut rakennusmiehet ja -naiset.

– Mökkiremontin aikana olin itse 
tiiviimmin kiinni rakentamisessa. Oli 
talkooporukkaa ja palkattuja tekijöitä. 
Kun vuorotellen rakensin kirjoja ja olin 
mukana peruskorjaamisessa ja uuden 
talon rakentamisessa, ne alkoivat 
limittyä toisiinsa, Kyrö kertoo.

Oma rakennusprojekti avasi Kyrölle 
ensimmäistä kertaa oven rakentamisen 
ytimeen. Kirjailijasta oli nautinnollista 
tehdä istumatyön vastapainoksi ”auto-
tallin pohjavalua julmassa syyssäässä 
tai mökin eristystä ja ulkolaudoitusta 
mainiossa kesäsäässä”.

Kyrö löysi isoisänsä jäämistöstä 
rautakaupan kuitteja ja kesämökin liite-
ristä vanhoja nauloja. Vuonna 1949 ra-
kennetun mökin yksityiskohdatkin he-
rättelivät aistit keskelle sodan jälkeisen 
Suomen talonrakennustyömaata, jossa 
ei ollut sähköä, ei siis kompressoria tai 
naulapyssyjä.

– Mietin koko sitä äänimaailmaa. Se 
mikä on nyt usein surraamista ja kone-
voiman yksi napaus, oli silloin vasaran 
naputusta, käsisahan rauhallisempaa 
liikettä ja huomattavasti isompi määrä 
käsiä ja päitä tontilla.

Kun taitava kirvesmies ratkaisee 
eteensä tulevan ongelman, Kyrö näkee 
tilanteessa saman luovuuden kuin tai-
teessa tai vaikka jalkapallokentällä. Hä-
nen mukaansa luovuus on lopulta on-
gelmanratkaisua. 

demuseossa, saa varmasti kuulla kuinka 
ja milloin ne on tehty ja missä hommissa 
hän oli silloin mukana, Kyrö sanoo.

–  Olennaista on myös se, että ark-
kitehdit piirtävät miten sattuu eivätkä 
ymmärrä, millaista turhanpäiväisten 
kulmien tekeminen on rakentajille.

Helsingin Kirjamessuilla esiteltiin lo-
kakuussa Kyrön tuore teos, Vasara ja 
käytettyjä nauloja, Mielensäpahoittaja. 
Tarinan alkupuolella Kyrön luoma tuttu 
hahmo katselee puoli yhdeksän uutisia, 
kun katosta putoaa hänen päähänsä pi-
sara. Entisessä elämässään Mielensä-
pahoittaja olisi korjannut vuotokohdan 
itse, onhan hänellä muutaman kymme-

→ Kulttuuri
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BEN MACINTURE: AGENTTI 
SONJA. RAKASTAJATAR, 
SOTILAS, ÄITI, VAKOOJA. 
(ATENA KUSTANNUS 2021)

JAMES BONDIN tosielämän 
esikuva Richard Sorge oli Ur-
sula Kuczinskin suuri rak-
kaus. He kohtasivat Shang-
haissa. Hurmaava Richard 
rekrytoi arkkitehtipuolisonsa 
kanssa asuneen nuoren äidin, 
Ursulan.

Richard myös antoi Ursu-
lalle tämän koodinimen Sonja. 
Se saattoi viitata Shanghain 

yökerhojen romanttiseen ja 
villiin biisiin, jossa viehkeä 
Sonja sai rakastumaan it-
seensä.

Ursula oli saksalaistaus-
tainen juutalainen, jonka 
kommunismi oli pitkälti myös 
Hitlerin ja fasismin vastus-
tamista. Ainakin noina ai-
koina maailman joka kolkasta 
rekrytoiduttiin Neuvostoliiton 
vakoilijoiksi. He myös vakoili-
vat maailman joka kolkassa; 
toisiaankin.

Ilmiömäisesti Ursula li-
vahti monta kertaa eri mai-

den viranomaisten ja vakoi-
lijoiden käsistä. Hitleriä ei 
saatu salamurhatuksi, mutta 
maailmansotia seurannut 
kylmä sota saatiin viritettyä 
äärimmilleen.

Erityisesti perheenäi-
tiys lienee ollut ensiluokkai-
nen peiterooli. Vakoilu- ja pei-
tetöidensä ohella Ursula oli 
kuitenkin kolmelle lapselleen 
myös leikkisä ja lämmin äiti – 
epäilemättä poikkeuksellisen 
kekseliäs. ¶

INARI JUNTUMAA

JUICE LESKINEN SLAM: 
KUUSESSA OLLAAN. 
LIPPOSEN LEVY JA KASETTI

Kulttuurin klassikoita pukinkonttiin

JUICE LESKISELLÄ tuli aikoi-
naan mieleen, että mitä jos 
hän tekisi joululevyn, jota Epe 
Helenius voisi jakaa joululah-
jana liiketuttavilleen. Kun stu-
diokulut kuitenkin muodos-
tuivat aikamoisiksi, mutta 

Juicen tekemiin biiseihin. Esi-
merkiksi Gloria (in excelsis 
deo) on juuri näitä kappaleita.

Vanhojen standardien li-
säksi Juice teki levylle muuta-
man uuden kappaleen. Joulu 
yksin saattaa kuulostaa pik-
kuisen perusbluesille, mutta 
sitä se ei ole, koska se menee 
mollissa. Kappaleen instru-
mentaaliosuudet (Safka Pek-
konen, urut ja Jari Yliaho, ki-
tara) kuulostavat edelleen 
korvaani harvinaisen hie-
noilta. Nimikappale Kuusessa 
ollaan on hauska rokettirolli ja 
Sika tietysti klassikko, jonka 
kaikki tietävät. Tällä levyllä on 
kenties parhaiten tavoitettu 
joulun henki. Kyseessähän on 
kuitenkin iloinen juhla. Pimey-
destä lähdetään taas kohti 
valoa. Uudesta vinyyliversios- 
ta on tehty 200 kappaleen kä-
sin numeroitu erikoispainos.

Toinen mainio joululahja 
on Eppu Normaalin Impe-
riumin vastaisku, josta ilmes-
tyy tammikuussa remaste-
roitu 350 kappaleen painos, 
mustalla vinyylillä ja liit-
teellä. Eppu Normaalin legen-
daarisimman kokoonpanon 
(Martti, Mikko ja Aku Syrjä, 
Juha Torvinen, Mikko Neva-
lainen) Akun tehtaasta alka-
nut taival päättyi tähän Impe-
riumin vastaiskun sessioihin, 
ja Nevalaisen eroon. LP on 
vielä suht hyvä kokonaisuus, 
ja soitto pelaa hienosti. Osa 
luonnollista karsintaa -kappa-
leen intro on upea, Roudan ru-
tinaa hieno sävellys, ja Tor-
visen riiuureissusta kertova 
Keskiyön cowboy kiva tarina, 
ja soitto sopivan irtonaista. ¶

JYRI VASAMAA

EPPU NORMAALI:  
IMPERIUMIN VASTAISKU. 
POKO

materiaali kuitenkin erittäin 
hyväksi, levy pantiin myös 
myyntiin. Kappaleet olivat 
Juicen bändille tärkeitä, koska 
niiden avulla bändi treenasi 
keikkamatkoilla stemmalau-
lua, jota sitten sovellettiin 

Rakkaudesta kommunismiin (ja vihasta fasismiin)

– Olennaista on myös rakenne. Tie-
tyt asiat tehdään tietyssä rytmissä. On 
turha laatoittaa ennen kuin putket on 
vedetty. Kirjaa taas voi tehdä aivan ta-
kaperoisesti. Voi tehdä ensin katon ja 
asentaa tapetin, vaikka runko puuttuu. 

Kyrö on nykyään kuin appiukkonsa. 
Vieraillessaan taloissa hän katsoo 
sähkökatkaisimista, milloin edellinen 
isompi remontti on tehty. 

– Mietin mitä on tietynlaisten ikku-
noiden asentaminen ja mikä niiden läm-

pöarvo on. Tietyllä tavalla rakentajien 
henki on aina seinissä mukana. ¶

Jutun pohjana on Tuomas Kyrön sähkö-
postihaastattelu sekä hänen esiintymi-
sensä Helsingin Kirjamessuilla. 

→ Kulttuuri
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TEKSTI JA KUVA: 
SANNA PÖYRY

Ihana, muhkea risotto!
Kun haluan kolme kärpästä – hiilihydraatin, 
proteiinin ja rasvan – yhdellä iskulla, valmistan 
lihaisaa kahden juuston risottoa, joka taittaa 
nälän hetkessä. Tämä helppotekoinen risotto 
on kotoisaa talviruokaa herkullisimmillaan.

PARAS RISOTTO syntyy italialaisista 
arborio- ja carnaroli-riiseistä, joita 
löytyy nykyään monesta lähi- 
alepastakin. Jos kulmakaupassa 
ei ole näitä, pärjäät risellalla tai 
puuroriisillä, kunhan et kypsen-
nä niitä yli. Se itselle oikea kyp-
syys on makuasia, mutta hyvän 
risoton kuuluisi olla al dente eli hive-
nen hampaissa tuntuvaa. Puuroksi 
mennyt kimpale ei innosta syömään.

Oikeaoppisesti risotto tehtäisiin itse keitettyyn 
liemeen, mutta harvalla meistä on aikaa – ja kärsiväl-
lisyyttä – keitellä lientä luista. Liemikuutiot toimivat 
mainiosti! Muista vain pitää liemi lämpimänä, sillä jos 
se jäähtyy, riisi ei kypsy tasaisesti. Ohjeessa lientä on 
litra, jotta nesteen määrä riittää varmasti.

Risoton valmistaminen on helppoa, mutta riisin 
kypsentäminen vaatii jatkuvaa sekoittamista eli lieden 
ääressä pysymistä 15–25 minuutin ajan. Älä siis katoa 
sporttitulosten pariin kesken risottosession! Kun sekoi-
tat riisiä puuhaarukalla tai -lastalla, siitä irtoaa tärkke-
lystä, joka tuo risottoosi ihanan kermaisen rakenteen. 

Ketjut
SANANPARRET eivät pidä enää paikkaansa. Asiat ovat 
muuttuneet eikä monikaan totena tiedetty seikka ole 
enää kuten ennen. Onko paremmin vai huonommin, on 
jo aivan toinen tarina. Päivittäisessä maailmassa tulee 
tasaisesti vastaan eri ihmisten tekemiä havaintoja siitä, 
miten esiin nousee asioita, jotka ovat perinteisesti olleet 
aina tietyllä tolalla. Uusi tutkimus ja tieto tuo muka-
naan tarvetta muuttaa omia ajattelutapoja.

JOSKUS AIKANAAN työ teetettiin päteväksi ja luotetta-
vaksi todetulla ammattilaisella, työstä maksettiin asial-
linen korvaus ja tilaaja tiesi työn olevan hyvälaatuista. 
Tänä päivänä varsinaisen työn tekijällä ei ole välttämättä 
käsitystäkään siitä, mitä hänen työtään koskeva urakka-
sopimus kaikkine liitteineen pitää sisällään. Tätä varten 
on kauppias, joka tekee sopimuksen.

TYÖ ON VOITU ketjuttaa niin, että lopulta urakkaa teke-
mään tulee duunari tuhansien kilometrien päästä ja hä-
nen työpanoksestaan parhaat rahat käärivät monenlaiset 
välikädet. On hirvittävää ajatella, kuinka paljon ihmis-
ten kotien hinnoista valuu kaikkien muiden kuin varsi-
naisen työntekijän pankkitilille. Nyt on mahdollistettu 
tilanne, jossa häviää niin asiakas kuin työntekijäkin.

ULKOMAILTA TULLUT työntekijä on tilanteeseen syytön, 
hän on hakemassa elantoa, kuten työmaalla muutkin ja 
ammattitaitoa on suojeltava, oli se peräisin mistäpäin 
maailmaa hyvänsä. Meillä on valitettavana taipumuk-
sena vähätellä sellaista, mihin ei saa helposti kontaktia. 
Aina ei edes tarvitse tulla edes kovin kaukaa, toisinaan 
riittää, että on vuokratyöntekijä.

TYÖLÄISTEN KESKEN uhkakuvien rakentelu on silti tar-
peetonta, kun tilanteesta hyödyn poimii se päätoteutta-
ja, joka ei ole kiinnostunut selvittämään edullista työtä 
tekevien aliurakoitsijoiden hinnoittelun perusteita. 
Heikoimman lenkin pettäminen ei ole aikoihin katkais-
sut tätä hyväksikäytön ketjua. Sen vuoksi rakennustyö-
mailla on duunarien pidettävä yhtä. Toisiaan tukeva 
työyhteisö ei ole milloinkaan heikoilla. Ketju katkeaa 
paksummasta kohdasta. ¶

Pete Risku
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→ Rakentajan eväät

→ Sarjakuva

Tässä risotossa suolan määrä riippuu 
sinusta: chorizo, voi ja kanaliemi ovat 
jo suolaisia, joten varsinainen suolaus 
kannattaa tehdä vasta kypsennyksen 
loppuvaiheilla. Voit myös korvata ke-
vätsipulin lempiyrtilläsi – pääasia, että 
risotto saa väriä ja lisää makua! Rosma-
riinikaan ei ole välttämätön, mutta sen 
maku pukee chorizoa.

75 g voita
1 sipuli
1 valkosipulinkynsi
pari kevätsipulinvartta
2 (kapeaa) chorizomakkaraa 
150 g saunapalvikinkkua (esim. Pirkka)
kourallinen raastettua pecorinoa (tai 
parmesaania)
pienempi kourallinen raastettua 
cheddaria

Kahden lihan ja kahden juuston risotto (3:lle)

1 l kana- tai lihalientä (1 l vettä + 1 ½ 
liemikuutiota)
1 tl kuivattua rosmariinia
1 ½ dl kuivaa valkoviiniä 
2 rkl oliivi- tai rypsiöljyä
250 g risottoriisiä
mustapippuria myllystä
½ limetin mehu (tai pari rkl 
sitruunamehua)
noin 1 tl suolaa

Ota voi huoneenlämpöön. Kuori ja hie-
nonna sipuli ja valkosipuli. Huuhtaise 
ja paloittele kevätsipuli. Pilko chorizot 
ja kuutioi kinkku. Raasta juustot (jollet 
käytä valmisraasteita).

Mittaa vesi pieneen kattilaan. Kun 
se kiehahtaa, laske lämpöä ja lisää lie-
mikuutiot. 

Sulata puolet voista padassa tai 
isossa kattilassa. Kuullota sipuleita mie-

dolla lämmöllä, kunnes ne saavat hiukan 
väriä. Lisää chorizo ja rosmariini. Sekoi-
ta hetki. Kaada päälle viini, nosta lämpöä 
ja kiehauta viini kasaan. 

Lisää öljy ja riisi pataan. Kuullota rii-
siä muutama minuutti lempeällä läm-
möllä, koko ajan sekoittaen. Lisää lientä 
riisiin pikkuhiljaa. Aina kun edellinen kau-
hallinen on miltei imeytynyt, lisää seu-
raava. Muista sekoitella riisiä koko ajan! 

Kun riisi alkaa pehmetä, sekoi-
ta joukkoon kinkku ja kevätsipulin var-
ret. Rouhi sekaan mustapippuria maku-
si mukaan.

Kun riisi on miltei kypsää, lisää 
limemehu, cheddar ja loput kevätsipulis-
ta. Sekoita, maista ja lisää suola. Maista-
minen on myös paras tapa todeta riisin 
kypsyys: pakkauksissa mainittu minuut-
timäärä ei aina ihan täsmää…

Ota pata levyltä ja sekoita risottoon 
puolet pecorinosta ja voista. Anna te-
keytyä kannen alla pari minuuttia. Ripot-
tele päälle pecorinoa ja nauti kuumana.
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www.rakennuskassa.fi 

HUOM!  
Vuoden 2022 alusta:

A-kassa

www.a-kassa.fi
www.a-kassa.fi ->eAsiointi

Palvelunumero 020 690 455  
ma-pe klo 8.30–15

Avoin työttömyyskassa, PL 116, 
00531 Helsinki

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
Palvelunumero suljettu keskiviikkoisin.
Työttömyyskassa 020 690 230
Takaisinperintäasiat 020 690 250

→ Rakennuskassa

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

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

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

2 KOKOA työttömyyden al-
kaessa loputkin tarvittavat 

liitteet päivärahan hakemista 
varten, esim. työtodistus ja 
palkkatodistus.

Täytä ensimmäinen päivä-
rahahakemus työttömyyskassal-
le, kun olet ollut kaksi koko-

naista viikkoa työttömänä tai 
lomautettuna. Täytä hakemus 
sunnuntaihin saakka. Hakemus 
tulee kassalle nopeimmin ja 
turvallisimmin, kun sen täyttää 
kassan eAsioinnissa.

3 JOS KASSA tarvitsee lisäsel-
vityksiä hakemukseesi, toimi 

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

4 JATKOSSA lähetä hakemuk-
set 4 kalenteriviikon jaksois-

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

Mitt arbete upphör – hur ska jag göra?

1 ANMÄL dig omedelbart som 
arbetssökande via TE-byrån, 

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

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

2 NÄR ARBETSLÖSHETEN börjar 
ska du samla in resterande 

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

Fyll i din första ansökan 
om dagpenning till arbetslös-
hetskassan, när du har varit 
arbetslös eller permitterad i två 

hela veckor.  Fyll i ansökan till 
och med söndag. Ansökan når 
kassan snabbast och säkrast om 
du fyller i den i kassans eTjänst 
(eAsiointi).

3 OM KASSAN behöver till-
läggsutredningar ska du 

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

4 I FORTSÄTTNINGEN skickar 
du in dina ansökningar i 

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

Työni päättyy – kuinka toimin?
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TÄRKEITÄ MUUTOKSIA! 
Rakennuskassa fuusioituu 1.1.2022 alkaen. 
Tämä aiheuttaa muutoksia mm. päivärahan 
hakemiseen ja puhelinpalveluun.

Mitä muutoksia on luvassa 
loppuvuodelle 2021?
Rakennuskassan eAsiointi lakkaa toimimas-
ta 23.12.2021. Hakemuksia ei voi täyttää eikä 
omia tietoja tarkastella eAsioinnissa ajalla 
23.12–31.12.2021.

Rakennuskassan vanhat kotisivut poistu-
vat käytöstä 31.12.2021.

Rakennuskassan vanhassa puhelinpalve-
lunumerossa palvelemme rajoitetusti joulun 
ja uudenvuoden välipäivinä. Voimme neuvoa 
asioista ainoastaan yleisellä tasolla, kos-
ka maksatusjärjestelmä ei ole käytettävis-
sä ajalla 24.12.2021–31.12.2021. Emme pysty 
käsittelemään hakemuksia emmekä tarkis-
tamaan mitään hakemuksiin tai päivärahan 
maksuun liittyviä tietoja tänä aikana. 

Mitä muutoksia on tulossa  
vuoden 2022 alussa?
Rakennuskassa fuusioituu 1.1.2022 alkaen  
Teollisuuden työttömyyskassan ja Työttömyys-
kassa Finkan kanssa. Uuden kassan nimi on  
Avoin työttömyyskassa A-kassa. Nykyiset 
 jäsenyydet siirtyvät automaattisesti  
Rakennuskassasta uuteen A-kassaan.

Jatkossa kirjautuminen eAsiointiin  
tapahtuu A-kassan kotisivujen kautta  
www.a-kassa.fi. Sivut otetaan käyttöön 1.1.2022. 

Puhelinpalvelun uusi numero 3.1.2022 alkaen 
on 020 690455.

Työttömyysturvamuutokset
Työttömyysturvaan tulevat muutokset vuoden 
2022 osalta eivät vielä ole tiedossa tämän  
vastauksen kirjoitushetkellä. Seuraa A-kassan  
kotisivujen ja Työttömyyskassojen yhteis- 
järjestön www.tyj.fi tiedotusta 1.1.2022 alkaen. 

→ Kassa vastaa

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

Os. 055, Järvenpää
Rauhallista joulua ja hyvää uutta vuotta!

Os. 042, Hyvinkää
Pikkujoulut perinteiseen tapaan la 18.12. klo 15, järjestötalo, 
Munckinkatu 49, Hyvinkää. Tervetuloa!
Hallitus

→ Liitossa

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

Ammattiosastojen  
syyskokoukset
Lokakuun 15. ja joulukuun 15. päivän välisenä aikana 
pidettävässä syyskokouksessa:
a) päätetään niistä perusteista, joiden mukaan 
osaston toimihenkilöiden kulut korvataan;
b) päätetään toimintasuunnitelmasta ja 
talousarviosta seuraavalle vuodelle;
c) valitaan toiminnantarkastaja ja hänelle 
varahenkilö;
d) valitaan puheenjohtaja ja hallituksen varsinaiset 
jäsenet henkilökohtaisine varajäsenineen;
e) valitaan edustajat henkilökohtaisine vara-
edustajineen 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

KOONNUT SOILE AHREMAA-LUTTINEN

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.

ALUETAPAHTUMAT

Rakennusliiton Kuopion palvelupiste 
muuttaa uusiin tiloihin!
Uusi osoite: Kallanranta 9, 70100 Kuopio.
Tervetuloa joulukahville ja tutustumaan uusiin tiloihin.
ma 20.12. klo 8.30–16.30.

Rakennusliiton eteläinen palvelualue 
tarjoaa jouluglögit ma 20.12. klo 8.30–16
Toimipisteet:
 Helsinki Siltasaarenkatu 4, katutaso
 Kouvola Kouvolankatu 18

 Tervetuloa!

Os. 468, Mäntsälä
Pikkujoulukylpylämatka 10.–13.2.2022 Tallink SPA.
Bussikuljetus Mäntsälästä. Matka on osaston jäsenelle 
ilmainen, avec/puoliso 80 €/hlö. Lisätiedot ja sitovat 
ilmoittautumiset viimeistään 31.12., Rainis Kopso  
p. 040 037 3665 tai rainiskopso150791@gmail.com.
Hallitus



5353

ONNEA

LOMAT

85 vuotta

Siivola Mikko  
27.11., Saarenkylä.
Os. 131, Rovaniemi

80 vuotta

Korhonen Erkki Eemil  
6.11., Espoo.
Os. 039, Helsingin matto- ja 
parkettiasentajat

Kumavaara Veikko  
14.12., Äänekoski.
Os. 266, Joutsa

80 vuotta

Parkkonen Jouko Juhani 
12.12., Järvelä.
Os. 042, Hyvinkää

Suonkanta Pekka  
22.12., Järvenpää.
Os. 055, Järvenpää

70 vuotta

Tapaninaho Aimo Juhani 
14.11., Helsinki.
Os. 001, Helsingin  
kirvesmiehet

→ Liitossa

VETERAANITOIMINTA

LIITON VETERAANILOMAT 2022

Rakennusliitto järjestää vuoden 2022 aikana neljä (4) viikon 
mittaista veteraanien lomaviikkoa 50 hengen suuruiselle 
ryhmälle. Lomat järjestetään Härmän Kylpylässä, Lohja Spa 
ja Resortissa sekä Kylpylähotelli Rauhalahdessa.

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

Hyväksytyille lomalaisille lähetetään kutsukirje noin 
kuukautta ennen lomaa.

Hakuaika kaikkiin lomiin alkaa 3.1.2022.

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

Härmän kylpylä, Kauhava 18.–24.4.2022 
Veteraanille lomaviikko on maksuton. Mukaan tuleva puoliso, 
ystävä tai avustaja maksaa lomasta 355 €. Matkakuluista 
vastaa jokainen lomalainen itse. Hakuaika päättyy 6.3.2022.

Lohja Spa & Resort, Karjalohja 18.–24.4.2022 
Veteraanille lomaviikko on maksuton. Mukaan tuleva puoliso, 
ystävä tai avustaja maksaa lomasta 474 €. Matkakuluista 
vastaa jokainen lomalainen itse. Hakuaika päättyy 6.3.2022.

Härmän Kylpylä, Kauhava 29.8.–4.9.2022
Veteraanille lomaviikko on maksuton. Mukaan tuleva puoliso, 
ystävä tai avustaja maksaa lomasta 355 €. Matkakuluista 
vastaa jokainen lomalainen itse. Hakuaika päättyy 19.6.2022.

Kylpylähotelli Rauhalahti 18.–24.9.2022
Veteraanille lomaviikko on maksuton. Mukaan tuleva puoliso, 
ystävä tai avustaja maksaa lomasta 460 €. Matkakuluista 
vastaa jokainen lomalainen itse. Hakuaika päättyy 19.6.2022.

Hämeenlinnan rakentajaveteraanit
Veteraanien kokoukset 2022 koronatilanteen mukaan 
keskiviikkoisin klo 13–15, Birger Jaarlin katu 12, Hämeenlinna.
Seuraavasti: 19.1., 16.2., 16.3., 20.4., 18.5., 21.9., 19.10., 16.11.
Kahvitarjoilut. Tervetuloa!



54

MUISTOLLE

Kolme tapaa päivittää yhteystiedot:

• pääset kätevästi päivittämään tietojasi mihin 
vuorokauden aikaan tahansa liiton kotisivuilla olevan 
eAsioinnin kautta

• Ilmoittamalla uusista yhteystiedoista s-postitse 
osoitteeseen asiakirjat@rakennusliitto.fi

• soittamalla jäsenrekisterin palvelunumeroon  
p. 020 690 231 ma–pe klo 9–15

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

Yhteystiedot

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

Keskustoimisto avoinna:
ma–to 8.30–16
pe  8.30–15.30

Jäsenrekisteriin toimitettavien  asiakirjojen  
postitusosoite:
Rakennusliitto ry/Asiakirjat  
PL 307, 00531 Helsinki

Palvelunumerot:
Jäsenyysasiat 020 690 231
Palveluaika ma–pe 9–15

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

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

Takaisinperintä 020 690 250
Palveluaika ma–pe 9–15
Työehtoasiat 020 690 232

Palveluaika ma–to 8.30–16.00
  pe 8.30–15.30

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

Aluetoimistojen yhteystiedot löytyvät  
www.rakennusliitto.fi/yhteystiedot  

Bunda Alvi

Osastomme pitkäaikai-
nen jäsen Alvi Bunda kuo-
li 11.9.2021. Hän oli syntynyt 
17.8.1934 ja liittynyt Raken-
nusliiton jäseneksi 1.8.1960.
Muistoa kunnioittaen
Os. 394, Kuopion putkimiehet 
ja -eristäjät

Järvinen Jouko Tapio

Osastomme pitkäaikainen 
jäsen Jouko Tapio Järvinen 
kuoli 16.9.2021. Hän oli 
syntynyt 13.6.1958 ja 
liittynyt Rakennusliiton 
jäseneksi 1.5.1998.
Muista kunnioittaen
Os. 178, Kokemäki

Lahtinen Kaarlo Erik

Osastomme pitkäaikainen 
jäsen Kaarlo Erik Lahtinen 
kuoli 2.11.2021. Hän oli 
syntynyt 5.1.1928 ja liittynyt 
Rakennusliiton jäseneksi 
1.3.1959.
Muistoa kunnioittaen
Os. 039, Helsingin matto- ja 
parkettiasentajat

Mikkonen Timo Aatu Olavi

Osastomme pitkäaikainen 
jäsen Timo Aatu Olavi 
Mikkonen kuoli 15.10.2021. 
Hän oli syntynyt 16.3.1944 
ja liittynyt Rakennusliiton 
jäseneksi 1.10.1971.
Muistoa kunnioittaen
Os.029, Kuusankoski 

Pasanen Reijo Kalevi

Osastomme pitkäaikainen 
jäsen Reijo Kalevi Pasanen 
kuoli 3.10.2021. Hän oli 

syntynyt 22.11.1944 ja 
liittynyt Rakennusliiton 
jäseneksi 1.10.1964.
Muistoa kunnioittaen
Os. 601, Helsingin muurarit

Saarenpää Pekka Päiviö

Osastomme pitkäaikainen 
jäsen Saarenpää Pekka 
Päiviö kuoli 4.11.2021. Hän 
oli syntynyt 21.3.1938 ja 
liittynyt Rakennusliiton 
jäseneksi 1.12.1960.
Muistoa kunnioittaen
Os. 601, Helsingin muurarit

Saari Markus Uolevi

Osastomme pitkäaikainen 
jäsen Markus Uolevi Saari 
kuoli 26.9.2021. Hän oli 
syntynyt 2.3.1931 ja liittynyt 
Rakennusliiton jäseneksi 
1.3.1950.
Muistoa kunnioittaen
Os. 001, Helsingin 
kirvesmiehet

Sireni Eino Antero

Osastomme pitkäaikainen 
jäsen Eino Antero Sireni kuoli 
12.10.2021. Hän oli syntynyt 
2.12.1933 ja liittynyt 
Rakennusliiton jäseneksi 
1.1.1964.
Muistoa kunnioittaen
Os. 066, Lahti

Surkka Kalle

Osastomme pitkäaikainen 
jäsen Kalle Surkka kuoli 
29.10.2021. Hän oli syntynyt 
24.1.1930 ja liittynyt 
Rakennusliiton jäseneksi 
1.7.1959.
Muistoa kunnioittaen
Os. 066, Lahti          

→ Liitossa

RAKENNUSLIITON JULISTAMAT SAARROT

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

Uusi vuosi, uudet kujeet. 
Minkälainen on hyvä ja 

oikeankokoinen kaappiratkaisu 
rakentajan kamppeille 

työmaalla? Rakennusliitto 
suunnitteli yhdessä tuotteen 
valmistajan kanssa sellaisen, 

johon mahtuvat oikeasti kaikki 
vaatteet ja rensselit. Lehdessä 

pohditaan myös rakentajien 
työkyvyn tulevaisuutta, jäsenten 
aktiivisuutta alan kehittämisessä 
sekä jokaista meitä koskettavaa 

terveyshuuhaata.

Ilmestymispäivä  
10.2.2022

Aineistopäivä  
13.1.2022

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

Ilmoitusvaraukset:
Tietotalli Oy/Jyväskylä 

Heidi Andersson
050 528 7770

heidi.andersson@tietotalli.fi

PÄÄTOIMITTAJA
JOHANNA HELLSTEN

P. 040 770 5194

TOIMITTAJA 
JUKKA NISSINEN

P. 050 2785

VIESTINTÄPÄÄLLIKKÖ
JANNE MÄKINEN
P. 040 352 1161

VIESTINNÄN 
ASSISTENTTI

SOILE AHREMAA-
LUTTINEN

P. 020 774 3031

TOIMITUKSEN 
SÄHKÖPOSTIOSOITTEET:

ETUNIMI.SUKUNIMI@RAKENNUSLIITTO.FI

JULKAISIJA
RAKENNUSLIITTO RY

TOIMITUKSEN OSOITE
SILTASAARENKATU 4, HELSINKI

TAITTO 
PUNAMUSTA OY,  

SISÄLTÖ- JA SUUNNITTELUPALVELUT

POSTIOSOITE
PL 307, 00530 HELSINKI

PUHELIN, VAI HDE 020 774 003

TILAUSHINTA
12 KK/30 €

PAINOPAIKKA
PUNAMUSTA, FORSSAN YKSIKKÖ

ISSN 0355–8614

ILMOITUSMYYNTI
TIETOTALLI OY/JYVÄSKYLÄ

HEIDI ANDERSSON
P.  050 528 7770

HEIDI.ANDERSSON@TIETOTALLI.FI

Lehden ilmestymispäivä on torstai. 



No nyt se meinaa 
nukkua, lenkille piti 

lähteä.

On se kiva, että kulta 
jaksaa huolehtia.

Keskinäinen Vakuutusyhtiö Turva • turva.fi • 01019 5110

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 €.

Turvassa
-henkivakuutuksella

Turvaa rakkaimpasi

 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 

turva.fi/henkivakuutus
Turvassa-henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö
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