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

→ Pääkirjoitus / Johanna Hellsten

SAAN JATKUVASTI KUULLA liiton toimitsijoilta, 
kuinka taas on joku työmaa, jolla ulkomaalaisten 
työntekijöiden palkkaus, työajat ja muut työehdot 
eivät noudata alan yleissitovia työehtosopimuksia. 
Myös työsuojeluviranomaisten tarkastusrapor-
teista käy ilmi, kuinka osa yrittäjistä viis veisaa 
yhteisistä pelisäännöistä ja saa Suomen lainsäädän-
nön takia siitä – ei edes läppäisyä sormille – vaan 
toimintaohjeen. Toimintaohje on käytännössä 
”soosoo, älä tee enää noin vaan tee näin”. Mitään 
todellista merkitystä sillä ei ole epärehellisen toi-
mijan kannalta. Ohjetta voi rikkoa aina uudestaan 
eikä siitä tule kummempia seuraamuksia.

SAMAAN AIKAAN taustalla on käynnissä sekä lain-
säädännön että viranomaisten toimintakulttuurin 
muutos; ulkomaisen työvoiman tuloa Suomeen 
halutaan helpottaa ja prosessia nopeuttaa. Sekä 
yritykset että hallitus kertovat meille, että moneen 
työhön ei yksinkertaisesti riitä kotimaisia työn-
tekijöitä ja tilanne pahenee tulevaisuudessa, sillä 
uusia suomalaisia syntyy liian vähän. Näin voi 
hyvin ollakin, mutta työvoiman tarve ei voi olla 
peruste kaksien työmarkkinoiden ylläpidolle, jossa 
maahan tuotetaan halpaa työvoimaa, jonka oikeu-
det eivät toteudu.

TÄLLÄ HETKELLÄ meillä puretaan alkupään val-
vontaa kovaa vauhtia samaan aikaan kun loppu-
pään valvonta ja sanktioimismahdollisuudet eivät 
riitä. Alipalkan maksamista ei ole edelleenkään 

Meillä on ongelma
kriminalisoitu, eikä työsuojeluviranomaisille ole 
annettu laajempia toimivaltuuksia tuntuvampien 
seurausten antamiseen. Yleissitovien työehtosopi-
musten noudattamista valvovat pääosin ammatti-
liitot, joiden tärkein tehtävä on omien jäsentensä 
palveleminen, ei ulkomaalaisen työvoiman palk-
kojen valvonta. Silti myös ammattiliittojen jäsenet 
kärsivät, sillä rakentamisen logiikka näyttää 
menevän niin, että ostetaan, mistä halvimmalla 
saadaan.

ULKOMAALAISLAIN muutosesitys on lähtenyt lau-
sunnoilla tammikuun lopussa. Myös siinä pyritään 
yksinkertaistamaan ja nopeuttamaan Suomeen 
töihin tuloa. Lakiluonnoksessa on kiinnostava 
ajatus ulkomaista työvoimaa käyttävien yritysten 
sertifioinnista. Todista, että hoidat hommat vas-
tuullisesti ja läpinäkyvästi, saat sertifikaatin, jonka 
avulla prosessi on vastaisuudessa kevyempi. Hui-
jaa, venkuloi, mählää ja jää kiinni, sertifikaatti läh-
tee ja elämästä tulee taas hankalampaa. Tämäkin 
systeemi toki nojaisi siihen, että jälkivalvonnassa 
pystytään saamaan väärin toimivat yritykset kiin-
ni, mutta ainakaan nykyisen kaltainen järjestelmä 
ei toimi reilun työelämän takaajana riskialoilla, 
joihin rakennusala kuuluu.

SYSTEEMI, joka ei toimi, pitääkin purkaa, mutta 
tilalle pitää rakentaa parempi kaikkien kannalta; 
myös toimeentuloa Suomesta etsivän ulkomaalai-
sen työntekijän. ¶
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→ Tässä numerossa

VAKIOT

2  Pääkirjoitus
4  Ajankohtaista ja 
 puheenjohtajan palsta
7  Valtakunta
12  Henkilö
16  Rakentajan terveys
39  Vierailija
40  Laki ja oikeus
42 Kulttuuri
44  Kevyttä

KANNEN KUVA: KIMMO BRANDT

18
24
Kaikki mokaavat 
joskus, myös 
rakentajat.

28
34
Hukataanko 
lvi-työmailla 
työntekijöiden 
aikaa?
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”Taloudellisesti 
järkevätkään 

asiat eivät lähde 
liikkeelle, jos 
esimerkiksi 

alkuinvestointi on 
hyvin kallis.”

– JUSSI AHOKAS
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Yhä useampi haluaa Suomeen 
töihin, mutta kuka valvoo, ettei 
heitä käytetä hyväksi?

Kruununsillat mahdollistavat 
tulevaisuudessa helpomman 
kulun Hakaniemeen.

Rakentajien 
vaatehuolto 
kaipaa 
remonttia.

8
12
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TARJOLLA kesäistä menoa Rakennuslii-
ton tuttujen kanssa, musiikkia, maku-
nautintoja, Rakennusliiton ja kump-
paneiden infopisteitä sekä loistavaa 
tunnelmaa yhdessäolon merkeissä.

Kerää porukka ja ilmoittaudu 
mukaan!

RISTEILYN AIKATAULU JA OHJELMA:
Europa lähtee Helsingin Länsisata-
masta lauantaina 11.6.2022 klo 18:30. 
Tapaa liiton porukkaa kongressikan-
nella ja nauti illallista merellisissä 
merkeissä.

Sunnuntaina 12.6. sinulla on 
mahdollisuus tutustua Tallinnaan klo 
08:00–12.00.

Lähtö Tallinnasta on klo 12:30 ja 
silloin avautuvat infopisteet kongressi-
kannella. Tarjolla on liiton ja yhteis-

työkumppaneiden asiantuntijoita ja 
kilpailuja. Helsinkiin saavutaan klo 
16:00.

Risteilyyn osallistuminen edellyt-
tää voimassa olevaa passia tai vuoden 
1999 jälkeen poliisin myöntämää 
kuvallista henkilökorttia.

HINNAT 
Executive suite a 550,- euroa  
(1–2 hlöä hytti)
De Lux luokan hytti a 200 euroa  
(1–2 hlön hytti)
A-luokan hytti  a 70_ euroa
B2-luokan hytti a 30 euroa  
(vuoteet päällekäin) 
B4-luokan hytti a 50 euroa   
(min.2 henkilöä hytissä)
C4-luokan hytti a 20 euroa  
(min 2 henkilöä hytissä)

RUOKAILUT
Buffet-illallinen a 34,-
Meriaamiainen a 13,-
Buffet-lounas a 26,-

VARAUKSET: 1–24 henkilöä    
https://fi.tallink.com/etsi-matka - > 
varausohjeet linkkinä 

Varaukset  yli 25 henkilön  ryhmät 
varauspyyntölomakken kautta osoit-
teesta https://fi.tallink.com/rakennus-
liitto-matkavaraukset-2022 
                             
LISÄTIETOA OHJELMASTA: https:// 
kesapaivat.rakennusliitto.net/ohjelma/

Pidätämme oikeuden koronan 
aiheuttamiin muutoksiin ja tarkem-
min laivayhtiön ohjeistuksesta löytyy 
tästä linkistä: https://fi.tallink.com/
koronavirus ¶

Tule mukaan rakentajien kesäpäiväristeilylle kesäkuussa

→ Ajankohtaista

Lomaetuja liiton jäsenille
JÄSENILLÄMME on edulliset hinnat 32 lomakohteeseen eri 
puolilla Suomea ja Tallinnassa. Työssäkäyvillä ja työttömillä 
jäsenillä on käytettävissä 8 erityisen edullista lomavuoro-
kautta kalenterivuodessa, ja kaikki jäsenet saavat alennusta 
majoittuessaan.

Työssäkäyvät ja työttömät jäsenet saavat halpoja loma-
viikkoja myös Holiday Clubin kohteissa. Lomaviikot arvo-
taan puoli vuotta kerrallaan, ja vapaiksi jääneitä viikkoja voi 
varata koska tahansa. Seuraava hakuaika on 17.3.–10.4. ¶



5

Palkkojen taustatekijöistä ja neuvotteluista

Matti Harjuniemi 
on rakennusliiton 
puheenjohtaja

→ Puheenjohtajalta

MIKÄ ON TÄRKEÄÄ? Kysyttiin tammikuun luottamus-
henkilöfoorumissa, liiton uudessa verkkotapahtu-
massa. Vastauksista muodostui sanapilvi, jossa suurim-
pana sanana oli palkat. Paremmin ei juuri voi vastata. 
Vaikka liiton jäsenet tekevät hyvää, ammattitaitoa 
vaativaa, yhteiskunnallisesti tärkeää ja ihmisten hyvin-
voinnin kannalta välttämätöntä työtä, käydään työssä 
toimeentulon takia.

Usein tulee keskusteltua työeläkkeistä rakentajien 
kanssa. Työeläkehän on ansiosidonnaista, eläkeaikaan 
siirrettyä palkanmaksua. Kaikkien eläke ei ole iso, ei 
siis ole ollut isoa palkkaakaan eikä palkkatyötä ole 
ollut tasaisesti. Ehkä eniten palkkaan vaikuttava tekijä 
onkin työllisyys ja työllisyyden jatkuvuus.

Ammattiyhdistysliike pyrkiikin vaikuttamaan 
talous- ja työvoimapolitiikkaan. Työn kysyntää täytyy 
tarvittaessa lisätä rahoittamalla vaikkapa rakennus-
hankkeita ja työvoimapolitiikan täytyy avittaa ihmisiä 
työn syrjään. Talouspolitiikan pitää pyrkiä vakaisiin 
oloihin, jotta yritykset ja julkinen sektori voivat inves-
toida ja jatkaa toimintaansa sitä kehittäen. Vakaissa 
oloissa myös kotitaloudet tekevät hankintoja. Talous-
tieteilijä Keynesin koeteltu oppi on: ”Jos huolehdimme 
työllisyydestä, budjetti huolehtii itse itsestään.” Val-
tionkin talousongelmat haihtuvat hyvän työllisyysti-
lanteen jatkuessa.

Riittävän eläkkeen saadakseen työntekijän täytyy 
saada myös tarpeeksi tervettä työuraa. Elävänä eläk-
keelle. Tätä yritämme myös edistää. Työolosuhteita on 
parannettava. Työtä on kevennettävä ja työn haittate-
kijöitä vähennettävä. Työterveyshuollon on pelattava. 
Myös näin vaikutetaan palkkaan ja eläkkeeseen.

Ammattitaidon kehittyminen koulutuksen ja 
kokemuksen myötä nostaa palkkaa. Ammattitaito 
näkyy ja tuntuu työn tehoissa, siis myös työnantajan 
hyötynä. Tuottelias työntekijä ja urakkaryhmä saavat 
parempaa palkkaa. Ilmaiseksi se ei kuitenkaan tule. 
Palkan vastineeksi tehdään kovasti töitä, ammattitai-
dolla ja ahkerasti. Ansaintamahdollisuus paranee, kun 
ammattilainen voi vaikuttaa oman työnsä suunnitte-
luun ja junailuun. Se ei ole keneltäkään pois.

Ammattiyhdistysliike pyrkii edistämään ihmisten 
ammattitaidon kehittymistä ja siten työmarkkina-ase-

man paranemista. Ajamme laadukasta koulutusta ja 
jatkuvan oppimisen mahdollisuutta. Rakennusalalla 
hyvää oppimista on myös ammattilaiselta oppiminen. 
Perusammattitaito karttuu ja ammattilaiselta saa 
hyvää ohjausta itse käytännön työn järkevään suori-
tukseen. Tätä hiljaisen tiedon siirtymistä on edistet-
tävä. 

Liiton urapalvelu on tulevaisuuden palvelu. Jäse-
net saavat urapalvelun kautta koulutusta ja ohjausta 
ammattitaidon kehittämiseen ja työllistymiseen. Myös 
kehittyvä liiton työnvälitys parantaa ajan myötä jäsen-
ten työmarkkina-asemaa.

Työehtosopimustoiminnalla vaikutetaan alan 
kaikkien työntekijöiden palkkaukseen. Sillä ei toki 
ratkaista koko palkka-asiaa vaan päivitetään palkkauk-
sen perusteita: palkkaryhmiä, ryhmittelypalkkoja, 
käytännön tuntipalkkoja sekä urakkahinnoitteluja ja 
-määräyksiä.

Työehtosopimusten palkankorotuksiakaan ei 
tehdä hatusta vetämällä. Niihin vaikuttavat kan-
santalouden tila, työllisyystilanne, alan ja yritysten 
ajankohtainen tilanne ja lähiajan näkymät. Myös 
liiton järjestövoima vaikuttaa: järjestäytymisaste tuo 
neuvotteluesityksiin pontta. Merkittävä tekijä on 
myös se, minkälaisia korotuksia muilla aloilla, etenkin 
vientialoilla, on tehty. Palkankorotuksiin vaikuttaa 
myös se, tehdäänkö kattavia työehtosopimuksia ollen-
kaan. Rakennusalalla teemme työehtosopimukset ja 
sovimme palkankorotukset sopimusaloillemme alan 
työnantajaliittojen kanssa.

Emme pane hanttiin, kun työntekijöiden palkat 
nousevat tes-korotuksia enemmän. Päinvastoin. Työ-
ehtosopimushan on kaikkia koskeva vähimmäistaso, 
jonka päälle on lupa maksaa ja tinkiä palkankotuksia 
sekä urakoita. Tämä paikallinen neuvotteleminen ja 
sopiminen on elintärkeää tekemistä, joka parantaa 
pärjäämistä, työssä viihtymistä ja tuottavuutta. Tuot-
tavuus on tärkeää alan yrityksille. Sen kehitys tekee 
tilaa tuloksenteolle ja palkkauksen kehittymiselle sekä 
mahdollisuuksillemme turvata kohtuullinen ansiotaso 
koko alalle. ¶

Matti Harjuniemi



TEKSTI: JANNE MÄKINEN

TEKSTI: JUKKA NISSINEN

RAKENNUSALAN työehtosopimusneu-
vottelut käynnistyivät toden teolla 
tammikuussa, kun osapuolet jättivät 
muutosesitykset sopimuksiin. Nykyi-
set sopimukset umpeutuvat helmi-
kuun lopussa, ja tuloksia neuvotte-
luista toivotaan saavutettavan siihen 
mennessä. Rakennusliitto sopii kah-
deksan yleissitovaa ja yhden normaali-
sitovan työehtosopimuksen.

Suomen työmarkkinatilanteen 
yleinen sekaannus, ennen muuta 
metsäteollisuuden ja teknologiateol-
lisuuden osalta, luo jännitettä myös 
rakennusalan neuvotteluihin. Toi-

saalta lähtötilanne vaikuttaa hyvältä: 
rakentaminen jatkuu myös alkaneen 
vuoden ajan Suomessa vilkkaana ja 
työnantajilla on halu pitää työmaat 
pyörimässä.

– Lähdemme neuvotteluihin 
aivan kuten ennenkin, tavoitellen pal-
kankorotuksia ja laadullisia parannuk-
sia kaikkiin solmimiimme työehto-
sopimuksiin, sanoo Rakennusliiton 
varapuheenjohtaja Kimmo Palonen.

Neuvottelutavoitteita Palonen 
luonnehtii vain yleisellä tasolla.

– Sopimusten ajan tasalla pitämi-
nen, urakkahinnoittelujen päivitys 

ja työsuojeluasiat ovat aina keskeisiä 
asioita sopimuksista neuvoteltaessa. 

Kun tuloksia alkaa neuvotte-
lupöydissä syntyä, kerrotaan niistä 
Rakennusliiton jäsenistölle liiton verk-
kosivuilla ja sosiaalisessa medias - 
sa. Neuvottelutuloksen hyväksyy 
aikanaan liiton hallitus. ¶

Katkaisuohjain käsisirkkeliin

Kotimainen tuote

→ Ajankohtaista

Tampereen ja Kuopion 
palvelupisteet muuttivat
VUODEN ALUSTA lähtien Rakennusliiton jäsenet ovat 
saaneet palvelua Kuopiossa ja Tampereella uusissa 
tiloissa. Tosin Tampereen palvelupisteen osoite, 
Sorinkatu 4, on tuttu entuudestaan. Ennen Kihl-
manninraittia Tampereen aluetoimisto sijaitsi täs-
mälleen samassa paikassa kakkoskerroksessa.

Palvelupiste on avoinna maanantaisin kello 
8.30–16.30. Muina aikoina toimistolle pääsee asioi-
maan etukäteen sopimalla.

– Minulle Sorinkadulle tuleminen on nyt hel-
pompaa, kun pääsen ratikalla viereen, 1990-luvun 
puolivälissä ensimmäistä kertaa Tampereen toimis-
tolla vieraillut rakennusmies Heikki Koivisto kehuu 
Tampereen uusia liikennejärjestelyjä.

Kuopion palvelupiste siirtyi 20. joulukuuta 
uuteen osoitteeseen Kallanranta 9. Naapurikortte-
lissa on Järvi-Suomen merenkulkupiirin Kuopion 
toimisto, joten savolaisten on helppo pysyä selvillä 
vesillä edunvalvonnassakin. Kuopion palvelupiste 
on avoinna maanantaisin kello 8.30–12.00 ja 13.00–
16.30. Muina aikoina toimistolle pääsee asioimaan 
etukäteen sopimalla. ¶

Sopimukset umpeutuvat helmikuun lopussa

TES-neuvottelut käynnistyivät
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TEKSTI JA KUVAT: JUKKA NISSINEN

TAUSTAKARTTA: MAANMITTAUSLAITOKSEN VANHAT KARTAT -PALVELU 
→ Valtakunta

PALVELUNEUVOJA, jäsenyysasi-
antuntija Sirpa Marttilalla 
on pitkä kokemus ammat-

tiliitossa työskentelystä, sillä hän 
työskenteli AKT:n Vaasan aluetoi-
mistossa 26 vuotta.

– Tulin Rakennusliittoon 
vuonna 2016. AKT:n toimisto oli 
samassa rakennuksessa.

Marttilan mukaan ammattilii-
ton jäsenten tarpeet ja murheet ovat 
samanlaisia niin rakennustyömailla 
kuin logistiikassakin. Koronasta 
huolimatta Vaasan palvelupiste on 
normaalisti avoinna maanantaisin 
ja muulloin voi käynnistä voi sopia 
puhelimitse.

– Työnkuvani on hieman eri-
lainen kuin aikaisemmassa työpai-
kassa. Työskentelen jäsenrekisterissä 
ja koulutan meidän jäsenpalvelutii-
miämme, Marttila kertoo.

Tämän vuoden alussa jäsen-
maksu-uudistus sekä A-kassan 
aloittaminen ovat työllistäneet 
merkittävästi liiton jäsenrekisterin 
työntekijöitä. 

– Kun uusi jäsen liittyy Raken-
nusliittoon ja ruksaa myös liitty-
misen A-kassaan, jäsenyystiedot 
välittyvät samalla myös työttömyys-
kassalle, Marttila sanoo.

Pitkä kokemus ay-kentästä avaa 
erinomaisen näkökulman edunval-
vontaan.

– On hyvä tuntea historia, 
mutta samalla pitää mennä eteen-
päin. Maailma muuttuu ja meidän 
siinä ohessa, Marttila tiivistää.

– Edunvalvonta ja sen toteutta-
minen on meidän ydinjuttumme.

Aluetoimitsija Pasi Penttilää ottaa 
koronan takia pattiin erityisesti se, 
että tapahtumien järjestäminen on 
mahdotonta.

– Aloitin työt Rakennusliitossa 
marraskuussa 2016. Tein aiemmin 
etupäässä putkisaneerauksia Vaa-
sassa sekä Seinäjoella toimineessa 
LVI-alan yrityksessä, jossa toimin 
yrityksen pääluottamusmiehenä. 
Talotekniikka onkin oma alani 
myös liitossa.

Penttilän työnkuvaan kuuluvat 
myös työturvallisuuskorttikoulu-
tukset ja alueen oppilaitoskäynnit.

– Pääsin syksyllä käymään muu-
tamissa kouluissa, mutta suurin osa 
opiskelijoista oli työharjoitteluissa.

Työmaakäyntejä on kohdistettu 
enemmän pienemmille työmaille ja 
infrapuolelle.

Aluetoimitsija Jere Hyytinen on 
Vaasan toimiston nestori, sillä hän 
on aloittanut työt liitossa jo maalis-
kuussa 2015.

– Olin aiemmin Peabilla raken-
nusmiehenä. Työmaiden yhteysmie-
henä olin 6–7 vuotta.

Työmaiden yhteysmiesten 
valinnat ovat yhtä vaikeita Vaasan 
seudulla kuin muuallakin.

– Isoissa ja vakiintuneissa fir-
moissa valinnat onnistuvat, mutta 
muualla on hankalaa.

Hyytinen kuuluu oikeusjuttu-
jen valmistelutiimiin.

– Varsinkin Etelä-Pohjanmaalla 
on vielä voimissaan se perinne, että 
isäntä sanoo miten asiat menevät. 
He ovat jyrkkää ja omasta mieles-
tään oikeassa olevaa porukkaa.

Koronapandemia on aiheuttanut 
sellaisen ongelman, että luottamus-
henkilökoulutuksiin olisi tulijoita. 

– Aikaisemmin kurssi-isäntänä 
jouduin paukuttamaan, että lähte-
kää kurssille. Paine on nyt kasaan-
tunut. ¶

Vaasan palvelupiste
Rakennusliiton läntisin toimipiste. 
Turussa on se tommiläntisin.

Sirpa Marttila Pasi Penttilä Jere Hyytinen

Valtakunta-juttusarjassa 
Rakentaja matkaa läpi 
Suomen vieraillen liiton 
palvelupisteissä.



TEKSTI: JOHANNA HELLSTEN

Yhä useampi haluaa Suomeen 
töihin, mutta kuka valvoo,  

ettei heitä käytetä hyväksi?
Vuonna 2021 Suomesta haki ensimmäistä työlupaa  

ennätysmäärä EU:n ulkopuolisia työntekijöitä.  
Ennakkotarkastuksia halutaan kevyemmiksi ja työlupaprosessia 

lyhentää, mutta samaan aikaan jälkivalvonta ei toimi.

EU:N ULKOPUOLELTA tulevan työvoiman saata-
vuusharkintaa on vapautettu rakennusalan 
töiden osalta joka puolella Suomea. Saata-

vuusharkinnalla tarkoitetaan, että työnantajan on 
selvitettävä, onko kyseiseen tehtävään saatavilla 
kohtuullisessa ajassa työvoimaa Suomesta tai EU/
ETA-alueelta.

TE-toimistojen työlupiin liittyviä proses-
seja on kevennetty, samoin Maahan-

muuttovirasto Migrin. Migrissä 
on myös vähennetty 

käsittelijöiden 

määrää. Puheissa korostetaan muun muassa työeh-
tojen toteutumisen jälkivalvontaa, jota käytännös-
sä tekevät Avien työsuojelun vastuualueet.

Työsuojelutarkastajat eivät kuitenkaan pysty 
antamaan esimerkiksi työehtosopimusten palkka-
määräyksien rikkomisesta muuta sanktiota kuin 
toimintaohjeen. Yritys voi rikkoa tes-määräyksiä 
uudelleen ja uudelleen joutumatta rikkomuksista 
todelliseen vastuuseen.

Tällä hetkellä on käynnissä ulkomaalaislain iso 
muutosprosessi, jolla muun muassa työlupaprosessi 
halutaan nopeuttaa 30 päivään. Lakiluonnoksessa 
esimerkiksi työsuojeluvalvonnan resursseja luva-
taan lisätä, mutta työkaluista ei puhuta mitään.

8
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mennessä resurssit ovat ohjautuneet lähinnä juuri 
tarkastuspyyntöjen ja viranomaisten yhteistyötar-
kastusten toteuttamiseen, ylitarkastaja Katja-Pia 
Jenu Etelä-Suomen Avin työsuojelun vastuualueel-
ta kertoo.

Esimerkiksi TE-toimistolta voi tulla vinkkiä 
Avin suuntaan silloin, kun työlupaa johonkin 
yritykseen haetaan ensimmäistä kertaa, mutta 
yleisemmin niitä tulee työluvan jatkolupaa käsitel-
täessä.

– Vinkkimäärä vaihtelee. Määrä riippuu siitä, 
mikä TE-toimiston työtilanne on, onko siellä 
vaihtunut porukka ja paljon uusi työntekijöitä. Vä-
lillä vinkkejä tulee enemmän, välillä vähemmän. 
TE-toimistoissa on kovat paineet, kun lupapro-
sessia pitäisi nopeuttaa. Jää nähtäväksi, miten se 
vaikuttaa viranomaisyhteistyöhön, Jenu miettii. →

Ongelmien värisuora työmailla
Rakentaja-lehti teki tietopyynnön Etelä-Suomen 
Avin työsuojelun vastuualueelle sellaisista raken-
nusalalle tehtyjen yritystarkastusten pöytäkir-
joista vuonna 2021, joissa tarkastukseen liittyi 
viranomaisvelvoitteen antaminen yleissitovaan 
työehtosopimukseen liittyen. Kävimme läpi 89 
pöytäkirjaa, joista 61 kappaletta liittyi ulkomaisen 
työvoiman käyttöön.

Rakentaja-lehden läpikäymistä tarkastus-
pöytäkirjoista käy karusti ilmi hyväksikäytön 
”värisuora”, jossa tarkastuksella huomataan useita 
puutteita kerralla. Työaikakirjanpidossa puutteita 
oli 71 prosentissa asiakirjoista, työnteon keskeisis-
sä ehdoissa 54 prosentissa, tessiä ei noudatettu 52 
prosentissa, vuosilomapalkan maksamisessa oli 
puutteita tai epäselvyyksiä 35 prosentissa ja palkka-
laskemien antamisessa ja ylitöiden korvaamisessa 
31 prosentissa asiakirjoista.

Syrjinnän kieltoa rikottiin 15 prosentissa tar-
kastusten kohteista. Otteessa tarkastuspöytäkirjas-
ta tilanne käy hyvin esiin:

Työntekijöiden perustuntipalkka on ollut selvästi 
pienempi kuin mitä yleissitova talotekniikka-alan lvi-toi-
mialan työehtosopimus määrää maksettavaksi ulkomaa-
laisille lähetetyille työntekijöille ja se on ollut myös alle 
LVI-alan työehtosopimuksen vähimmäistason. Työn-
tekijöille ei oltu myöskään maksettu ylityökorvauksia 
työehtosopimuksen mukaisesti. Kaikki työntekijät olivat 
ulkomaalaisia lähetettyjä työntekijöitä.

Ainakin viidessä tapauksessa velvollisuutta 
hoitaa ilmoitus lähetetyistä työntekijöistä ei ollut 
noudatettu ja niissä esitettiin laiminlyöntimaksun 
harkintaa.

Työlupienkin osalta asiat ovat niin ja näin. 
Ulkomaalaisten työntekijöiden työnteko-oikeu-
den varmistamisvelvollisuudesta annettiin 45 
velvoitetta, ulkomaalaisten työntekijöiden tietojen 
säilyttämisvelvollisuudesta 46 velvoitetta ja ilmoit-
tamisvelvollisuudesta TE-toimistoille ja luottamus-
henkilöille 17 velvoitetta.

Työsuojelutarkastajien  
välineet eivät riitä
Työsuojelun suorittamat yritystarkastukset ra-
kennusalalla perustuvat useimmiten vihjeisiin eli 
tarkastuspyyntöihin. Näitä vihjeitä tulee muun 
muassa TE-toimistoilta, Migriltä, rajavalvonnasta 
ja ammattiliitoilta.

– Saimme lisää tarkastajia toukokuussa 2021, 
joten jatkossa pystymme tekemään enemmän 
tarkastuksia myös omasta aloitteestamme. Tähän 

Saatavuusharkinta pois,  
vaikka työttömiä riittää
Työvoiman saatavuusharkinnasta rakennusalan osalta on 
luovuttu käytännössä Varsinais-Suomessa, Hämeessä, Pir-
kanmaalla, Pohjois-Karjalassa ja Lapissa. Osalle rakennusalan 
ammattinimikkeistä on vielä tehtävä saatavuusharkinta Uu-
dellamaalla, Pohjois-Savossa ja Keski-Suomessa sekä uudella 
yhdistelmä-kokeilualueella, joka koskee pääosaa Pohjanmaa-
ta lisättynä Kainuulla (korvaa 4 aluetta). Etelä-Savo ja Kaak-
kois-Suomi eivät ole päivittäneet saatavuusharkintaa koske-
via linjauksiaan aikoihin.

Esimerkiksi Pohjois-Karjala teki vuoden 2021 joulukuun 
alussa alueen TY-neuvottelukunnassa (joka tekee työlupa-
linjaukset) päätöksen, että kaikki muut rakennusalan amma-
tit kuin betonirakentajat ja -raudoittajat vapautettiin saata-
vuusharkinnasta. Erikoisen päätöksestä tekee se, että alueen 
oman ammattibarometrin mukaan rakennusalan ammateissa 
pientä pulaa on juuri betonirakentajista mutta ei muista am-
mattilaisista.

Pohjois-Karjalassa oli tammikuun lopussa listattuna 
Mol-työvoimapalvelussa Rakennus-, korjaus- ja valmistus-
työntekijät -haulla 122 avointa työpaikkaa. Näistä 72 eivät ol-
leet rakennusalan työpaikkoja, vaan esimerkiksi koneistajan ja 
automekaanikon paikkoja. Vuokratyöpaikkoja ja kesätyöpaik-
koja oli 27 kappaletta ja vakituisia työpaikkoja rakennus- ja ta-
lotekniikka-alan yrityksissä oli avoinna 23.

Tuoreen tilaston Työnhakijat ja avoimet työpaikat am-
mattiryhmän mukaan maakunnittain kuukauden aikana Poh-
jois-Karjalan alueella oli muun muassa työttömiä kirvesmiehiä 
196 kappaletta. Rakennusalan työttömyyskassan tilaston mu-
kaan päivärahaa kassasta sai joulukuussa Itä-Suomessa yli 
13 prosenttia rakentajista. ¶



10

Migrin myöntämät 
oleskeluluvat 
vuonna 2021:
Päätökset koskevat oleskelu-
lupaa, kansainvälistä suojelua, 
kansalaisuutta ja maasta pois-
tamista. Mukana on myös oles-
keluluvan jatkopäätökset.

Oleskelulupapäätöksiä  
yhteensä ...................................94 582

joista myönteisiä .................87 049
joista kielteisiä .........................5 808
asia rauennut .............................1 663

Suurin ryhmä:  
ukrainalaiset...........................20 343

Nyt meneillään on suu-
ri ”luottamusloikka”, jonka 
ideana on, että yrityksiin 
lähtökohtaisesti luotetaan 
ja valvonta tehdään jälki-
käteen mieluummin kuin 
etukäteen.

– En näe tätä ideaaliti-
lanteena; jos kyse on työn-
antajasta, jonka ei pitäisi 
edes lähtökohtaisesti saada 
tuoda työntekijöitä Suo-
meen, emme hirveästi pys-
ty tekemään enää mitään 
siinä vaiheessa, kun työnte-
kijät ovat jo Suomessa.

TE-toimiston pitäisi muun muassa varmistaa, 
mitä työehtosopimusta yritys noudattaa ja että 
palkkaus on kohdallaan. Jälkivalvontaa tekevä työ-
suojeluviranomainen ei voi kuitenkaan antaa esi-
merkiksi tessiä pienemmän palkan maksamisesta 
muuta kuin toimintaohjeen yritykselle. Kehotusta 
ja sitä kautta hallinnollisen uhkasakon mahdolli-
suutta ei ole. Työntekijöiden lähettämisestä anne-
tussa laissa olevaa laiminlyöntimaksuakaan ei voi 
määrätä palkkauspuutteista. 

– Yritys voi rikkoa tessiä uudelleen ja uudelleen.
Jenun mukaan ongelmana on, että Suomen 

lainsäädäntö on tehty sellaisia työnantajia ajatel-
len, jotka haluavat noudattaa lainsäädäntöä.

– Jos sattuu virhe, yritystä voidaan ohjeistaa ja 
he korjaavat virheen. Se soveltuu huonosti sellais-
ten yritysten valvontaan, joita ei yksinkertaisesti 
kiinnosta.

Ulkomaisten työntekijöiden alipalkkausta 
käsitellään työsyrjintänä ja kiskonnan tapaisena 
työsyrjintänä. Tämä ei Jenun mukaan ole tarkoi-
tuksenmukaisin nimike alipalkkaukselle.

– Syrjinnän osoittaminen kansalaisuuden tai 
alkuperän perusteella on hankalaa, jos osalle ulko-
maalaisista työntekijöistä on maksettu alipalkkaa 
ja osalle tessin mukaista palkkaa. Samaan ongel-
maan törmätään myös esitutkintavaiheessa jo 
lähtien siitä, onko poliisilla resursseja tutkia. Sitten 
on paljon syyttäjästä kiinni, katsooko hän ky-
seessä olevan syrjintä. Meillä on kaatunut juttuja 
siihenkin, että syyttäjä on katsonut, että kyseessä 
ei ole syrjintä vaan palkkariita. Ja jos juttu saadaan 
lopulta käräjille, ovat tuomiot pieniä, Jenu kertoo.

Jenun mukaan Suomen järjestelmä on huono 
liittoon kuulumattomille ulkomaiselle työnteki-
jälle. Liittoon kuuluvat työntekijät voivat hakea 
liiton tuella palkkasaataviaan käräjillä asti. Ilman 
liiton tukea on käytännössä mahdotonta lähteä 
oikeuteen, kun riskinä on, että hävitessä joutuu 
maksamaan myös kulut. Usein myös puutteellinen 
kielitaito tekee asioimisen muun muassa oikeusa-
putoimistossa mahdottomaksi.

– Yleisesti palkkausta ei myöskään työsuojelu-
viranomaisen puolelta valvota riittävästi. Suurin 
osa valvontaresurssista menee edelleen työturval-
lisuuden valvontaan. Viime vuonna meneillään 
oli Työelämän pelisäännöt -hanke, jossa yleissitovien 
työehtosopimusten noudattamista valvottiin nor-
maalia enemmän myös muiden kuin ulkomaalais-
ten työntekijöiden osalta, Jenu kertoo.

Migriltä halutaan tehoja
– Tällä hetkellä työperäistä maahanmuuttoa 
sujuvoitetaan todella laajalla viranomaisyhteis-
työllä ja meneillään on myös laaja ulkomaalaislain 
uudistus, työntekijöiden oleskeluluvat -tulosalueen 
johtaja Tuuli Huhtilainen Migristä kertoo.

Kun työntekijä EU:n ulkopuolelta haluaa tulla 
Suomeen töihin, hän jättää hakemuksen oleske-
lulupaa varten joko henkilökohtaisesti Suomen 
edustustoon kotimaassaan tai täyttää sähköisen 
hakemuksen Enter Finland -palvelussa. Hän jou-
tuu joka tapauksessa käymään tunnistautumassa 
myös edustustossa.

Oleskelulupahakemus menee ensin TE-toi-
mistoon, jossa tehdään osapäätös. Näitä tekee 
Suomessa 5 TE-toimistoa. Esimerkiksi Uuden-
maan TE-toimisto teki vuona 2021 yhteensä 8 082 
osapäätöstä.

– Emme tiedä, kuinka paljon hakemuksia tuli 
vireille sinä vuonna, vaan tuo lukema on tehtyjen 
osapäätösten määrä Uudellamaalla. Edelliseen 
vuoteen verrattuna tehtyjen osapäätösten määrä 
nousi noin 2 000 tapauksella, TE-toimiston kan-
sainväliset rekrytointi- ja työlupapalvelut palvelu-
päällikkö Johanna Vuorela kertoo.

TE-toimistossa tarkistetaan ulkomaalaislain 
5. luvussa TE-toimistolle edelletyt tehtävät, kuten 
työnantajan velvollisuudet, työntekijän toimeen-
tulon arviointi sekä työsuhteen ehtojen arvioin-
ti. Kun TE-toimisto on tehnyt myöntävän tai 



kieltävän päätöksen, menee hakemus seuraavaksi 
Maahanmuuttovirastoon (Migri).

–Jos TE-toimiston päätös on myönteinen, Mig-
rissä varmistetaan, onko oleskeluluvan peruste oi-
kea, eli onko sitä haettu siihen tarkoitukseen, mitä 
hakemuksessa on sanottu. Me emme tarkastele 
varsinaisesti työsuhdetta, mutta saatamme haas-
tatella hakijaa, joka on tulossa töihin yritykseen, 
jonka lupaprosesseissa olemme jo aiemmin huo-
manneet haasteita. Pyrimme näin ehkäisemään 
työvoiman hyväksikäyttöä, Huhtilainen kertoo.

Migri on vähentänyt hakijoiden suoria haas-
tatteluja, mutta ei ole luopunut niistä kokonaan. 
Niitä tehdään edelleen siis tapauskohtaisesti. 
Migri on tehnyt sitä varten laajaa sidosryhmäyh-
teistyötä ja -selvittelyä, jolla on saatu tunnistettua, 
missä tapauksissa haastatteluja eniten tarvitaan.

– Lähtökohta on se, että kaikki suomalaiset 
työnantajat ovat luotettavia, jos TE-toimisto on 
näin katsonut. Heidän antamiensa osapäätösten 
edellytyksenä on, että kaikki on kunnossa. Esimer-
kiksi siten, että Avilla ei ole ollut huomautettavaa 
ulkomaiseen työvoimaan liittyen.

Aiemmin Migri tarkasti hakijoiden tutkinto-
todistukset. Esimerkiksi vuonna 2019 Suomesta 
karkotettiin suuri määrä uzbekistanilaisia pinta-
käsittelijöitä väärennettyjen tutkintotodistuksien 
takia. Vuoden 2021 elokuussa esimerkiksi Uu-
denmaan uudessa työlupalinjauksessa lopetetiin 
tutkintotodistusten vaatiminen, joten Migrikään 
ei voi enää vaatia niitä.

Vuonna 2021 Migriin tuli työperäisiä ensim-
mäisiä oleskelulupahakemuksia enemmän kuin 
koskaan aiemmin, noin 15 000. Hakemuksia 
käsittelevien virkamiesten määrä on vähentynyt 
jo vuodesta 2019 eteenpäin. Huhtilaisen mukaan 
prosessien automaatiolla on kuitenkin saatu paljon 
aikaan.

Resursseja myös lisättiin 70 määräaikaisella 
viralla vuoden 2021 alusta sujuvoittamaan työ- ja 
opiskeluperusteisten hakemusten käsittelyä. Osa 
niistä kohdistui järjestelmäkehitykseen ja asiakas-
palveluun.

– Työntekijän oleskelulupia käsittelemässä 
päätoimisesti oli viime vuonna enimmillään 32 
henkilöä. Työntekijän oleskelulupien lisäksi työ- ja 
opiskeluperusteisia lupia haetaan paitsi opiskeluun, 
myös esimerkiksi kausityöhön ja yrittämiseen. 
Ison osan työntekijän oleskelulupien käsittelijöiden 
ajasta viime vuonna vei uzbekistanilaisten työnte-
kijöiden lupien käsittely, Huhtilainen kertoo.

Uzbekistanilaiset ovatkin nyt viidenneksi suu-
rin hakijaryhmä työntekijän oleskeluluvissa. ¶
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TEKSTI: JUKKA NISSINEN KUVA: ANTTI KIRVES

Jussi Ahokas luottaa suomalaisen 
yhteiskunnan kykyyn ratkaista ilmas-
tonmuutokseen liittyvät kysymykset, 
vaikka aikaa ei ole tuhlattavaksi.

Jussi Ahokas
• Ekonomisti ja poliittisen 

talouden väitöskirjatutkija.

• Siirtyi Sostesta BIOS-tut-
kimusyksikköön vuoden-
vaihteessa.

• BIOS on monitieteinen tut-
kimusyksikkö. Se tutkii ym-
päristötekijöiden vaiku-
tuksia yhteiskuntaan ja 
kehittää kansalaisten ja 
päättäjien ennakointiky-
kyä. Toimintaa rahoittavat 
Koneen Säätiö ja Suomen 
Akatemian Strategisen 
tutkimuksen neuvosto.
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→ Henkilö

Prosessit kuntoon, 
yhteiskunta!

Ekologisesti kestävä yhteiskunta  
syntyy suunnitelmallisella rakentamisella.

JUSSI AHOKAS aloitti BIOS-tutki-
musyksikön ekonomistina vuo-
denvaihteessa.
– Työnkuvani on kaksijakoinen. 

Teen poliittisen talouden tutkimusta 
ja tutkin talouden yhdyspintoja ekolo-
giseen jälleenrakentamiseen, Ahokas 
kuvaa yhtä puoliskoa työstään.

Ekonomistipuoli työssä on jok-
seenkin samanlaista kuin edellisessä 
työpaikassa Suomen sosiaali ja terveys 
ry:ssä eli Sostessa. Ahokas on aktii-
vinen keskustelija, joka perustelee 
vihreän siirtymän tarpeellisuutta niin 
talouden kuin yhteiskunnan edun 
kannalta.

Rakennusala on tärkeässä roolissa 
siirryttäessä ekologisesti kestäväm-
pään talousjärjestelmään.

– Esimerkiksi energiatehokkuu-
dessa rakentamisella ja remontoinnilla 
on valtava merkitys.

Rakentamisessa voidaan myös eh-
käistä luontokatoa ja lisätä hiilen va-
rastointia valitsemalla ja kehittämällä 
uusia raaka-aineita ja parantamalla 
vanhojen materiaalien pitkäikäisem-
pää käyttöä. Tämä työ on vasta alussa.

– Rakentamisen prosessien on ol-
tava nykyistä ekologisesti kestävämpiä. 
Miten esimerkiksi voidaan järjestää 
työntekijöiden kimppakuljetuksia tai 
huolehtia siitä, että lamput eivät pala 
turhaan työmaalla, pieniä konkreetti-
sia asioita mainitakseni.

Esimerkiksi työmaalle järjestettä-
villä lukollisilla kaapeilla voitaisiin vä-
hentää omien työkalujen jokapäiväistä 
kuljetusta.

– Nyt vastuu on yksittäisillä ra-
kennusmiehillä. Tätä kokonaisproses-
sia ei kukaan ole edes vielä miettinyt.

Päätöksenteon pirstaloituminen 
hankaloittaa Ahokkaan mukaan siir-
tymää ekologisesti kestävään talou-
teen. 

Talouteen luvassa  
myrskyisiä aikoja
Ahokas ei lupaa kivutonta siirtymää. 
Tästä hyviä esimerkkejä ovat polttoai-
neen poukkoileva hinta ja turveteolli-
suuden äkillinen alasajo.

– Jos nopeaa päätöksenteko- tai 
toimeenpanokykyä ei ole ja suunnitel-

mallisuus puuttuu, silloin tulee tällai-
sia purskahduksia. Niihin joudutaan 
sopeutumaan.

Rakennusala on paremmassa 
turvassa kuin turpeentuotanto, sillä 
rakentajia tarvitaan aina. Vanhoja 
tekemisen tapoja joudutaan muokkaa-
maan kuitenkin aikaisempaa nopeam-
min muuttuvissa tilanteessa. Ahokas 
kaipaa suurempaa ”keskusjohtoisuut-
ta” ja  yhteiskunnallisia investointeja 
muutoksen vauhdittamiseksi

– Taloudellisesti järkevätkään 
asiat eivät lähde liikkeelle, jos esimer-
kiksi alkuinvestointi on hyvin kallis. 
Näissä investointipisteissä voidaan 
tehdä vääriä valintoja.

Ahokas käyttää esimerkkinä kau-
punkien kaukolämpöä, joka on ollut 
aikanaan erinomainen investointi. 
Se vähensi saasteita ja alensi energian 
hintaa, mutta sitä tehtiin fossiilisilla 
polttoaineilla. Nyt tilanne on jälleen 
palautumassa taloyhtiöiden erillisiin 
ratkaisuihin, kuten hukka- ja maa-
lämpöön. 

– Nyt hienolla instituutiolla tuo-
tetaan haittoja. →
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Hajautetulla järjestelmällä on 
etunsa, mutta kokonaisnäkemyksen 
puute voi tuottaa resurssien tuhlausta 
ja jättää toiset huonompaan asemaan. 
Esimerkiksi kaupunkien keskustoissa 
joidenkin taloyhtiöiden tonteille ei voi 
rakentaa maalämpökaivoja. Vastaa-
vasti viereisellä tontilla pystytään 
tuottamaan tarpeeksi lämpöenergiaa 
kaikille, mutta se jää osaoptimoinnin 
takia hyödyntämättä.

– Kaikkia ongelmia ei voida 
ratkaista paperilla vuosikymmeniksi 
eteenpäin, mutta raamit ja selvitettä-
vät asiat olisi hyvä käydä yhdessä läpi, 
Ahokas muistuttaa.

Suunnittelu on muuttunut ai-
kaisempaa monimutkaisemmaksi. 
Energiahuollossa tarvitsi aikaisemmin 
miettiä vain tuotantoa ja jakelua. Nyt 
on otettava huomioon myös energian 
käyttö ja varastointi. Energian varas-
tointiin ei vielä ole hyviä ekologisia ta-
poja, jolloin tarvitaan sekä soveltavaa 
että perustutkimusta hyvien ratkaisu-
jen löytämiseksi.

– Nyt puhutaan pienydinvoima-
loista, mutta milloin ensimmäinen toi-
miva prototyyppi on valmis, Ahokas 
kuvittaa ideoiden ja todellisuuden 
välistä kuilua.

Uuden teknologian rakentami-
seen tarvitaan ensiksi koulutettuja 
osaajia. Tuulivoiman osaajia Suomessa 
ei ole, sillä tuulivoimaan energianläh-
teenä ei uskottu aiempina vuosikym-
meninä. Kotimaiset ydinvoimaraken-
tamisen osaajat ovat myös ehtineet jo 
eläköityä.

– Nämä ovat hyviä esimerkkejä 
ongelmista yhteiskunnan sähköistä-

– Kaikkia ongelmia ei voida ratkaista paperilla vuosikymmeniksi eteenpäin,  
mutta raamit ja selvitettävät asiat olisi hyvä käydä yhdessä läpi.

misessä. Rakentajien pitää osata raken-
taa, insinöörien suunnitella ja korjaa-
jien pitää osata huoltaa oikein.

Suomessa luotetaan 
yhteistoimintaan
Vaikka ilmastonmuutoksen selättä-
minen ja luontokadon pysäyttäminen 
ovat valtavia ongelmakimppuja, Aho-
kas uskoo suomalaisen yhteiskunnan 
pystyvän ratkomaan ne tyydyttävästi.

– Keskeinen kysymys on se, että 
meillä on aikaa muutokseen todella 
vähän. Muutokset pitäisi toteuttaa 10 
vuodessa. Miten yhteiskunta kestää 
sen, se on vaikea kysymys.

Ahokkaan mukaan Suomi on 
maailman mittakaavassa yksi resi-
liensseimmistä yhteiskunnista. Ihmi-
set luottavat poliittiseen päätöksente-
kojärjestelmään ja sosiaalisia ongelmia 
pystytään ratkomaan yhteisvoimin.

– Kannattaa visioida suuresti, 
mutta varautua siihen, että kaikessa 
ei onnistuta. Eiköhän me jatkossakin 
löydetä ne tavat sopia asioista ja viedä 
prosessia rakentavasti eteenpäin.

Yksittäiset yritykset eivät pys-
ty Ahokkaan mielestä ratkaisemaan 
ekologisia ongelmia. Yritykset odotta-
vat, että joku muu ottaisi ensiaskeleen 
muutostyössä.

– Tarvitaan toimialat ylittävää 
koordinaatiota ennen kaikkea ener-
gian tuotannon, teollisuuden ja raken-
tamisen välillä. Siinä ei välttämättä 
tarvita valtiota, kunhan keskusteluyh-
teys syntyy osapuolien välillä. Projek-
tien liikkeellelähdölle on yhteiskun-
nallista tilausta. ¶



JÄSEN
SAA
ENEMMÄN

LIITON

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

18,5 prosentin lomaraha ja 7,7  prosentin  yli  -
määräinen palkanosa, siis  enemmän kuin  laki 
 vaatii. Ne on  rakentajille  neuvotellut  Rakennusliitto. 
 Liiton  jäsentensä  puolesta  tekemä työ  näkyy 
 suoraan rakentajan  lompakossa.  Tasaraha 
 jäsenyydestä 25 euroa kuussa.
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TEKSTI: JOHANNA HELLSTEN KUVA: LEHTIKUVA

Tutkitulla  
tiedolla  

terveyshuuhaata 
vastaan

Lääketieteen tohtori, professori Juhani Knuuti 
on ottanut tehtäväkseen oikaista vääriä 

terveysväittämiä. Hänen ohjeillaan kuka vain 
voi ainakin arvella, mikä on totta ja mikä höpöä.

 – HAVAHDUIN noin 6 vuotta sitten 
siihen, että netti oli täynnä hai-
tallista huuhaata, joka voi olla 

todellinen riski ihmisten terveydelle. 
Ihmettelin, miksi kukaan ei tee asialle 
mitään, mutta sitten tajusin, että olen 
itse toiminut 30 vuotta lääkärinä, 
enkä minäkään ole tehnyt, Juhani 
Knuuti kuvaa aloitustaan terveystie-
don välittäjänä.

Knuuti sai vuonna 2021 muun 
muassa Tiedonjulkistamisen val-
tionpalkinnon ja Professoriliitto on 
nimennyt hänet vuoden professorik-
si. Huomiota on tullut paljon myös 
kirjalle Kauppatavarana terveys, jonka 
Knuuti julkaisi vuonna 2020.

STIGMA on tunnussana
Miten tavallinen tallaaja sitten voi sel-
vittää, onko somen tai netin terveys-
väittämä uskottava ja totta? Knuuti 
on miettinyt 6 kirjaimesta koostuvan 
STIGMA-muistilistan helpottaakseen 
ongelmaa.

– S-kirjain tarkoittaa salaliittoa. 
Jos jokin vaikuttaa liian hyvältä ollak-

seen totta, se yleensä ei ole totta. Ei ole 
olemassa jotain maailmanlaajuista lää-
kärien salaliittoa, joka salaisi hyviä ja 
toimivia hoitomuotoja. Miksi ihmees-
sä lääkärit lähtisivät aiheuttamaan 
jotain pahaa väestölle? Knuuti kysyy.

Toinen kirjain T viittaa tutki-
mukseen.

– Perustuvatko väitteet vertais-
arvioituun tutkimukseen, vai onko 
kyseessä yhden ihmisen mielipide tai 
väite?

Kolmas kirjain I tarkoittaa ihmettä. 
Jos jokin tieto on aivan mullistava, sii-
hen kannattaa suhtautua varautuneesti.

– Ihmeitä toki joskus tapahtuu, 
mutta todellisuudessa aika harvoin, 
Knuuti muistuttaa.

G on yhtä kuin guru.
– Silloin ratsastetaan jonkin hen-

kilön guru-maineella eikä tieteellä. 
Se on yhden ihmisen mielipide, eikä 
mielipiteellä voida korvata tutkit-
tua tietoa. Mielipide on tieteellisessä 
hierarkiassa alimmalla tasolla, eikä 
tieteessä ole koskaan yhtä gurua. Yksi 
poikkeavasti ajatteleva on todennäköi-
sesti väärässä.

M niin kuin myynti. Joko kulut-
tajalle yritetään suoraan myydä jotain 
tuotetta tai sitten kyse on epäselvem-
mästä myynnistä.

– Voidaan tehdä esimerkiksi hen-
kilön kirjoittamalle kirjalle näkyvyyt-
tä, yrittää saada verkkosivulle klikkejä 
tai Youtube-videoon katselukertoja 
mainostajien takia.

Viimeinen kirjain A viittaa asian-
tuntemukseen. Onko väitteen esittäjä 
oikeasti alansa asiantuntija?

Kahta kirjainta – tutkimusta ja 
asiantuntemusta – kuluttajan voi 
toki olla vaikeaa arvioida itse, mutta 
koko STIGMA-yhdistelmää käyttä-
mällä väitteen todenmukaisuudesta 
voi kuitenkin saada jonkunlaisen 
käsityksen.

→ Rakentajan terveys
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suomalaiset luottavat edelleen mitä 
suurimmassa määrin viranomaisiin. 
Meillä on kuitenkin jokunen kymme-
nentuhatta fanaatikkoa, jotka saavat 
täytettyä somen rokote-disinformaa-
tiolla, koska he ovat hyvin aktiivisia, 
Knuuti sanoo.

Koronaskeptikot myös levittävät 
väitettä, että ihmisen oma immuunijärjes-
telmä kyllä voittaa viruksen.

– Yhdysvaltalaisessa tutkimuk-
sessa puhutaan ”voittamattomuus-
harhasta”. Kuvitellaan, että oma 
immuunijärjestelmä on niin kova, että 
koronaa ei tule. Kunnes tulee. Vaikka 
tauti on useimmille lievä, ei voi tietää, 
kehen lotto osuu. On tietysti selvää, 
että terveelliset elämäntavat kuten ta-
sapainoinen ruokavalio, liikunta, hyvä 

uni ja stressin välttäminen tukevat 
immuniteettia. Mutta uutta virusta 
vastaan meillä ei ole muita vaihto-
ehtoja kuin rokotteen ottaminen tai 
sairastaminen.

Iso syyllinen väärän tiedon leviä-
miseen on sosiaalinen media ja siinä 
tapahtuva kuplautuminen. Kun viet-
tää aikaa vain samanmielisten kanssa, 
syntyy kaikukammio, joka vain vah-
vistaa omia käsityksiä.

– Ulkomaailma sulkeutuu pois, 
eikä kuplaan pääse erilaisia näkemyk-
siä tai uutta tietoa. Suomessa olevat 
korona- ja rokotefanaatikot eivät jaa 
suomalaisia linkkejä, vaan kyseessä 
on monesti kansainvälisesti leviävät 
viestit, joiden taustalla voi olla myös 
venäläinen disinformaatio ja trollit. ¶

Korona-disinformaatiota 
ja Venäjän trolleja
Kaikenlaisia terveysväittämiä leviää 
verkossa, mutta koronapandemiaan 
liittyvä disinformaatio on käytän-
nössä peittänyt alleen kaiken muun. 
Pandemiaa väitetään muun muassa lää-
keteollisuuden salaliitoksi ja että rokotteita 
ei tarvita.

– Suomessa on jonkin verran 
rokotevastustajia, jotka eivät ota 
mitään rokotteita. On kuitenkin 
hyvä muistaa, että lähes 90-prosent-
tia yli 12-vuotiaista suomalaisista on 
ottanut koronarokotteen ja valtaosa 
lopuista on rokote-epäröijiä, jotka 
eivät varsinaisesti vastusta rokotuksia. 
Kansalaispulssi-tutkimuksen mukaan 
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TEKSTI: JUKKA NISSINEN KUVAT: KIMMO BRANDT

→ Infrarakentaminen

HELPOMMIN 
HAKANIEMEEN, 

Kruunusiltojen työmaalla ollaan meren ja  
kaupunkiliikenteen puristuksessa.

TULEVAISUUDESSA
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HELSINGISSÄ Hakaniemen, Merihaan ja 
Kruunuhaan rannat ovat olleet täynnä 
järeitä työkoneita ja proomuja, kun Kruunu

sillathanke käynnistyi lokakuussa. Ennen suurten 
siltatyömaiden aloittamista alueella on vedetty 
viemäreitä ja hulevesikanavia uusiksi sähköjoh
tojen ja tietoliikennenkaapeleiden sekamelskan 
selvittelystä puhumattakaan.

Työmaiden läpi puikkelehtii myös autoilijoita, 
sillä työmaan sisään jää katuyhteys Hakaniemestä 
Pohjoisrantaan ja Sörnäisten rantatielle. Kaikki 
autokuskit eivät muista noudattaa 30 kilometrin 
nopeusrajoitusta. Taksikuskitkin eksyvät välillä 
työmaapuomien sisäpuolelle. 

– Nopeusrajoituksista piittaamattomuus 
kertoo yleisestä asenteesta liikennesääntöihin, 
työsuojeluvaltuutettu, liikennejärjestelijä Kimmo 
Birkavs toteaa.

Birkavs on työskennellyt infrarakentajana 
YIT:llä vuodesta 2010 lähtien. Sääntöjen noudat
tamisen vaikeuksiin hän törmäsi myös ennen ra
kentajan uraansa, sillä Birkavs työskenteli Virossa 
konstaapelina.

– Olen opiskellut Saksassa ja saanut FBIkou
lutusta Yhdysvalloissa, Birkavs valottaa aiempaa 
työkokemustaan.

Kaikki alueella liikkujat saavat olla tarkkana, 
sillä työmaa muuttaa koko ajan muotoaan ja ajo
reittejään. Välillä asfaltoidaan uusia tienpätkiä ja 
vanhoja siltarakenteita puretaan. Pahimmaksi pul
lonkaulaksi liikenteelle on osoittautunut Patent
ti ja rekisterihallituksen edusta, mutta Birkavsin 
mukaan kyseisen korttelin liikennejärjestelyitä on 
saatu parannettua.

Millitiimin nokkamies
YIT:llä Birkavsin ensimmäinen työmaa oli Vuosaa
ressa.

– Minun oli siellä pakko kokeilla kaikki liikku
vat työkoneet. Opin käyttämään laseria ja luke
maan piirustuksia.

Birkavsista tuli pian Millitiimiksi kutsutun 
työporukan nokkamies. 

– Otimme haasteena voimmeko tehdä putki
tukset ja viemäröinnit millilleen. Onnistuimme 
tekemään työmaan kaikki linjat niin, että heitot 
jäivät millin sisään. →

Jos kyse on 
liikenne- ja 
työturvalli-
suudesta, lii-
kennejärjes-
telijä Kimmo 
Birkavs tekee 
töitä naapurin-
kin tontilla.

Työmaan yli kurotta-
va Hakaniemen silta 
puretaan ja korvataan 
matalammalla sillalla.
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Millintarkkaa miestä harmittaa se, että 
infraalalle on vaikea löytää osaavaa työvoimaa. 
Nuoria ei oikein tule alalle ja vanhemmat ammat
tilaiset siirtyvät hyvin ansaitulle eläkkeelle.

Birkavs ei usko aliurakoinnin edullisuuteen.  
– Olen sitä mieltä, että pitäisi tehdä kerralla 

kunnolla valmiiksi eikä toiseen tai kolmanteen 
kertaan korjaamalla.

Työsuojeluvaltuutettu joutuu yleensä pai
mentamaan aliurakoitsijoita enemmän kuin omia 
työntekijöitä. Kruunusillattyömaalla on oltu alus
ta asti tarkkoja suojavarusteiden käytöstä ja oppi 
on mennyt yleensä hyvin perille. Valppaana on 
kuitenkin oltava.

– Kerran tällä työmaalla joku hitsasi ilman 
suojalaseja. Siitä tuli heti sanktio.

Yksittäisiä liukastumisia lukuun ottamatta 
Kruunusilloilla on vältytty työtapaturmilta.

Ensimmäisen kerran Birkavs valittiin työ
suojeluvaltuutetun pestille Raidejokerin työmaalle 
pari vuotta sitten. Vaalit sujuivat sopuisasti, sillä 
muita ehdokkaita ei ilmaantunut.

– Olen oppinut työsuojeluvaltuutetun tehtä
viin työmailla. Tavoitteenani on lähteä kurssille 
tulevaisuudessa.

Tärkeimmäksi opinahjokseen Birkavs nostaa 
E18moottoritietyömaan. Kruunusillattyömaalla 
Birkavs on liikennejärjestelijänä, mikä sopii hyvin 
yhteen työsuojeluvaltuutetun tehtävien kanssa.

– Käyn joka päivä työmaan läpi. Toimivatko 
valot, ovatko merkit oikeissa paikoissa.

Hiekoitussepeliä 
naapurinkin tontille
Birkavs on ollut Kruunusillattyömaalla 4 kuu
kautta. Korjattavaa ja parannettavaa riittää 
jokaiselle päivälle. Haastatteluviikonkin talvikeli 
näytti Hakaniemen työmaalle pari jekkua. Maa
nantaina satoi räntää, jonka päälle paukahti vähän 
pakkasta. Hiekotussepeliä kuluu ja routa hidastaa 
työntekoa.

– Helsingin kaupunki oli jättänyt Näkinsillan 
rampin hiekoittamatta. Kävin itse hiekoittamassa, 
mistä tuli heti sanomista.

Tilanne laukesi, kun Birkavs kertoi olevansa 
ihan vapaaehtoisesti tekemässä kaupungille kuulu
via töitä. Kaiken kaikkiaan työsuojeluvaltuutetun 
kannattaa olla omaaloitteinen ja tehdä tarvittavia 
suojaustöitä vastuurajoista välittämättä.

Birakvsin mukaan työmaa on edennyt hyvin 
aikataulussaan. Töitä tehdään näillä näkymin 
vuoteen 2026 asti. Tällä hetkellä Kruunusiltojen 
työmailla työskentelee reilut 100 henkeä.

– Joudumme välillä tekemään yötöitä. Yleensä 
pystymme lopettamaan viimeistään kello 18. ¶

Vesirakennuskalustoa Hakaniemen rannassa.

Työmaan paikalla lainehti 1900-luvun alussa merenlahti. Täyttöaines on 
Helsinki-moreenia eli kaikenlaista jätetavaraa vuosikymmenten takaa. 
Aluetta on jouduttu paaluttamaan raskaasti.



Ratikalla Laajasalosta Hakaniemeen vuonna 2026
Helsingin Hakaniemen, Kruunuhaan ja Kruunuvuorenrannan maisemia on myl-
lätty uuteen uskoon viime syksystä lähtien. Kruunusillat-hanke yhdistää Laaja-
salon ja Kalasataman Hakaniemeen 10 kilometrin mittaisella raitiotieyhteydellä. 
Kruunuvuorenrannasta Korkeasaareen ulottuva Kruunuvuorensilta on valmis-
tuessaan Suomen pisin silta. Pituutta sillalle kertyy 1,2 kilometriä.

Suurtyömaa on jaettu 2 erilliseen urakkaan. YIT:n ja Kreaten 
työyhteenliittymä tekee Kalasataman ja Kruunuvuorenrannan 
väliset 2 siltaa sekä Korkeasaareen tulevat esirakenteet. Kruu-
nusillat-allianssi rakentaa Laajasalon ja Hakaniemen välisen rai-
tiotieyhteyden sekä Kalasatamaan kurottuvan Merihaansillan. 
YIT:n johtamassa allianssissa ovat Helsingin kaupungin ja HKL-lii-
kenneliikelaitoksen lisäksi NRC Group Finland Oy ja Suomi Oy, 
Ramboll Finland Oy, Sitowise Oyj ja Sweco Infra & Rail Oy.

Raitiotieliikenteen pitäisi käynnistyä vuonna 2026. Siltaa pit-
kin liikkuvat myös pyöräilijät ja jalankulkijat. Työyhteenliittymän 
siltaurakan kustannusarvio on 150 miljoonaa euroa ja allianssin 
tavoitehinta on 401 miljoonaa euroa. 

Tämän jälkeen raitiolinjaa jatketaan Hakaniemestä keskus-
taan päärautatieasemalle. Urakkakokonaisuudesta ei ole vielä 
Helsingin kaupungin päätöksiä.

Työmaalla on joka 
suuntaan ahdasta.



Rakennusliiton 
sopimusalojen 

kulukorvaukset vuonna 2022

Verottomat matkakustannusten 
korvaukset

Päivärahat
osapäiväraha ..................................20  €
kokopäiväraha ...............................45  €
yömatkaraha ....................................13  €

Kilometrikorvaukset

auto .......................................................46  snt/km
moottoripyörä  ...............................35  snt/km
mopo  .....................................................19  snt/km
moottorivene, alle 50 hv  ........80  snt/km
moottorivene, yli 50 hv  ......... 116  snt/km
moottorikelkka  ........................... 110  snt/km
mönkijä  .............................................104  snt/km
muu kulkuneuvo .............................11  snt/km

ASFALTTI

Päivittäiset työmatkat julkisten kulku-
välineiden mukaan.

INFRA

Ateriakorvaus 11,25 €

Tessin mukaiset päivittäisten matka-
kustannusten korvaukset
yli 5 km .............................................3,60  €
yli 10 km...........................................4,62  €
yli 20 km ..........................................9,22  €
yli 30 km ....................................... 12,29  €
yli 40 km ....................................... 13,82  €
yli 50 km ....................................... 18,44  €
yli 70 km .......................................22,46  €
yli 90 km .......................................26,09  €
yli 120 km .....................................30,71  €

LATTIANPÄÄLLYSTYS

ateriakorvaus ........................... 11,25  €
majoituskorvaus ........................... 57  €/vrk

MAALAUS

ateriakorvaus ........................... 11,25  €

Tessin mukaiset matkakorvaukset
yli 5 km .............................................2,03  €
yli 10 km........................................... 3,27  €
yli 20 km ..........................................5,89  €
yli 30 km .......................................... 8,57  €
yli 40 km ....................................... 10,56  €
yli 50 km ....................................... 12,80  €
yli 60 km ....................................... 16,82  €
yli 70 km ....................................... 19,03  €
yli 80 km ....................................... 21,63  €
yli 90 km .......................................24,63  €
yli 100 km ..................................... 27,61  €

TALONRAKENNUS

majoituskorvaus ........................... 57  €/vrk

Tessin mukaiset matkakorvaukset
yli 5 km .............................................2,03  €
yli 10 km........................................... 3,27  €
yli 20 km ..........................................5,89  €
yli 30 km .......................................... 8,57  €
yli 40 km ....................................... 10,56  €
yli 50 km ....................................... 12,80  €
yli 60 km ....................................... 16,82  €
yli 70 km ....................................... 19,03  €
yli 80 km ....................................... 21,63  €
yli 90 km .......................................24,63  €
yli 100 km ..................................... 27,61  €

TALOTEKNIIKKA

ateriakorvaus ........................... 11,25  €
Päivittäiset matkat julkisten kulkuneu-
vojen mukaan, jollei muuta ole sovittu.

VEDENERISTYS

ateriakorvaus ........................... 11,25  €

Tessin mukaiset matkakorvaukset
yli 4 km .............................................5,60  €
yli 10 km...........................................8,00  €
yli 20 km ....................................... 12,00  €
yli 30 km ....................................... 16,00  €
yli 40 km ....................................... 19,40  €
yli 60 km .......................................24,00  €
yli 80 km ...................................... 30,00  €
yli 100 km ..................................  sovittava
   erikseen
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→ Kulukorvaukset
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AINA SATTUU, 

Rakentaja-lehden mokatarinakeräykseen osallistui  
reilut 100 kirjoittajaa. Hyviä tekstejä tuli sen verran, että niitä 

julkaistaan useammassa erässä lehdessämme. Tarinankeräyksessä 
sattuneen mokan takia kaikkia tekstejä ja kirjoittajia ei voi yhdistää 

toisiinsa. Osa tekijöistä on jo tavoitettu sähköpostitse.

Kiireessä ei ehdi 
testaamaan

OLIMME TYÖKAVERIN kanssa 
purkamassa kiireisellä työn-

antajan määräämällä aikataululla 
varaston väliseinän puurunkoa. 
Työkaveri haki 2 ketjusahaa. Sanoi, 
että kumpikaan ei toimi, vaikka 
sähköt pelaa.

Soitin työpäällikölle ja pyysin 
lupaa käydä ostamassa uudet 
sahat. Takaisin tullessa kokeilin 
vanhoja sahoja ja kumpikin toimi. 
Ketjulukot olivat vain jääneet 
päälle eikä työkaveri kiireessä ko-
keillut niitä.

Naurua riitti loppupurkutyön 
ajaksi tästä mokasta. Onneksi 
meille molemmille jäi ehjät sahat 
kotikäyttöön

Tätä se kiire teetti, mutta työ 
tuli valmiiksi. ¶

EL TORO

Tapaturmaherkkä rakennuttaja

TÄMÄ TAPAHTUI 1990-luvun alussa. Teimme talon 
eräälle yhteiskunnallisesti merkittävään asemaan ko-

honneelle miehelle. Työmaan tontilla oli vanha vaja, jota 
me pidimme taukotupana. Isäntä oli päättänyt, että vaja 
puretaan ja hän halusi tehdä sen itse.

Eräänä päivänä hän tuli työmaalle ja kiipesi vajan 
päälle, josta katto oli jo purettu. Hän kiskaisi moottorisa-
han käyntiin ja rupesi hommiin. Hetken päästä välipohja 
romahti ja isäntä tippui alas. Välipohja oli täynnä sahan-
purua, jotka tuli kaikki hänen päälleen. 

Me työmiehet olimme aitiopaikalla katselemassa tätä 
tapahtumaa. Hetken hiljaisuuden jälkeen hän kampesi 
itsensä omin avuin pois, klenkkasi autolleen ja lähti pois.

Isäntä tuli seuraavana päivänä työmaalle jalka pake-
tissa. Seisoimme tontin reunalla ja kävimme elisen päivän 
tapahtumia läpi, kun hän astui terveellä jalalla lautaan, 
jossa oli naula pystyssä. Muistan kun olimme hetken hil-
jaa ja katsoimme toisiamme silmiin. 

– Eiköhän se ole parempi, että minä pysyn nyt poissa 
tältä työmaalta, isäntä totesi.

No, Isäntä kyllä kävi vielä työmaalla jonkun kerran. 
Hommat hoidettiin kunnialla loppuun ja pidettiin oikein 
mukavat harjannostajaiset. ¶

PETE

KUN TAPAHTUU
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Vetelää muotissa

PÄIVÄ OLI MENNYT alusta asti päin persettä. 
Valua oli joutunut odottamaan ainakin 40 mi-

nuuttia, kun rekkaa purettiin pihalla, eikä massaa 
saanut tuotua halliin. Oli tyyntä ennen myrskyä. 
Tiesin, että loppupäivästä rytisee. Lopulta mäski 
oli liian vetelää ja villalevyt uivat kuran päällä.

Nyt kello oli jo yksi ja hakkasin vasaralla 
ulkokuoren muotteja liian kovaa kiinni. Ohuet 
lankanaulat taittuivat mutkalle. Puristin vasaras-
ta liian kovaa. Yritin niin vitusti, ettei hommasta 
enää tullut mitään.

Ja sitten olikin jo iltapäiväkahvin aika.
– Onko paha kivi, Antti kysyi, kun istuin 

pöytään.
– Vitun paha.
Antti nauroi. Hän oli ollut tehtaalla jo parisen-

kymmentä vuotta.
Se madalsi ääntää ja huusi viereiseen pöytään 

Matille.
– Meetkö pojalle kaveriksi kakkoseen. On kuu-

lema vittumainen kivi.
Matti tuli jossain siinä kahden nurkilla. Hän 

ei koskaan hymyillyt paljoakaan, mutta kokemus-
ta oli kymmeniä vuosia ja kivet tulivat valmiiksi 
ajoissa.

Matti auttoi saamaan nostolenkit ja sälät ul-
kokuoren muotin sisään. Sanoi kuitenkin, että ei 
tiennyt kestääkö muotti valua.

Eikä se kestänytkään. Ei kuulunut edes pa-
mausta, kun teräspöytää vasten oleva muotti levisi 
ja massa valu lattialle.

– Vooi saatanaaaa! Ylitöiksi meni, Matti ulvoi.
Hyppäsin alas ja lapioin kuraa takasin muotin 

sisään.
– Älä perkele sitä sinne takasin laita! Lapa se 

sinne jassikkaan, Matti mylvi.
Pala nousi kurkkuun ja rintakehä sylkytti hä-

täisesti. Ei kuitenkaan auttanut itku mäessä. Nie-
laisin pari kertaa ja aloin viskoa mäskiä jassikkaan 
niin että laidat paukku.

Elementtipöydän ympärille alkoi kertyä 
porukkaa ihmettelemään. Osa virnisteli ja sehän 
vitutti Mattia. Se visko ulkokuoren muotit lattialle 
niin että halli raikui.

Sitten se otti ison puristimen ja pari lankun-
pätkää ja puristi muotit takaisin yhteen. Se väänsi 
akkukoneella vielä pari ysikymppistä ruuvia muot-
teihin melkein kuin rankaistakseen niitä siitä, että 
ne olivat levinneet.

Äijiä alkoi valua sosiaalitiloja kohti. Kello oli 
puoli neljä ja Mattia vitutti entistä enemmän. Se 
hakkasi ulkokuoren muotteja kiinni vasaralla niin 
kovaa, että lankut olivat aivan lommoilla.

Minulla velloi rinnassa vieläkin semmoinen 
tumma myrsky. Hampaiden välistä purskahteli 
hiljaisia kirosanoja ja selkäpiitä kouri kylmästi. 
Hävetti niin hemmetisti.

Tunnelma hallissa rauhoittui sen tyhjentyes-
sä. Oli hiljaista ja Matti alkoi selkeästi rauhoittua. 
Ylityöt on jotenkin helpompi hyväksyä silloin, kun 
muut ovat jo lähteneet töistä.

Matti löi vasaralla pari tukea pöydän ja muo-
tin väliin, ettei ne pääsisi kaatumaan ja istahti 
muotin laidalle.

– No siinähän se alkas taas olla, Matti sanoi ja 
virnisti vähän.

Se oli ensimmäinen kerta, kun näin sen naa-
malla mitään hymyyn viittaavaa.

– Semmosta se täällä on. Kaikilla on muotti 
jossain vaiheessa pamahtanut auki. Kantapään 
kautta täytyy oppia, kun ei kellään oo täällä aikaa 
opettaa.

Matti oli vähän aikaa hiljaa ennen kuin jatkoi.
– Mutta nytpä osaat taas vähän enemmän.
Sylkytys rinnassa alkoi rauhoittua ja me 

istuimme muotin laidalla hiljaa siihen asti, kun 
valukippo tuli ja massa alkoi tömähdellä kumeasti 
villalevyjen päälle.

– Kylläpä se näyttää kestävän. Lähetäänpä hel-
vettiin täältä, Matti sanoi ja oli taas oma itsensä.

Vaihdoin kamppeet pukkarissa ja katselin 
samalla laskevan auringon viimeisiä rippeitä, jotka 
pärskäyttivät ohi seilaavien pilvien laidat hopei-
siksi. Maaliskuu oli lopuillaan ja toinen viikko 
elementtitehtaalla alkoi olla ohitse. ¶

ONNI HEIKKINEN

→
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Kaikki alkoi 
maalipurkin kannen 
varmistuksesta

ERÄÄNÄ AURINKOISENA kesäpäivänä olin 
työkaverini kanssa tekemässä vuosire-

monttia taloyhtiöön. Työkaverini meni eri 
taloon kuin minä.

Kun olin saanut hommat hoidettua, 
kannoin 3 litran maaliastian eteiseen. Pää-
tin vielä varmistaa, että maalipurkin kansi 
on kiinni polkaisemalla jalalla kantta. Tä-
mä osoittautuikin vuosisadan pahimmaksi 
virheeksi. Tai siltä se ainakin tuntui sillä 
hetkellä.

Joko maalipurkin kansi oli liian heik-
koa tekoa tai jalkani liian voimakas, sillä 
jalka upposi kannen mukana maaliastiaan 
ja maalia lensi kaikkialle. PALJON! Seinille, 
ovelle, listoille, lattialle sekä kuramatolle.

Ei muuta kun äkkiä puhelin käteen ja 
soitto työkaverille. Onneksi asukas itse ei 
juuri tuolloin ollut kotona. Työkaverini tuli 
paikalle ja hän oli lähes yhtä järkyttynyt 
näystä kuin minä. Ehkä jopa enemmän.

– Nyt äkkiä pyyhit niitä seiniä pape-
rilla ja minä menen suihkuun pesemään 
tämän maton. Viruttelin paniikissa mattoa 
asukkaan omassa suihkussa peläten koko 
ajan, että hän ilmestyy kotiinsa hetkenä 
minä hyvänsä. Ikinä en muuten ole niin 
tehokkaasti pessyt mattoa!

Tuskaiset minuutit tuntuivat ikuisuu-
delta. Onneksi asukas ei tullutkaan tämän 
katastrofin keskelle.

Loppujen lopuksi saimme kuin saim-
mekin kaikki maalitahrat puhdistettua 
ja asunto näytti siltä kuin mitään ei olisi 
sattunutkaan.

Kun sykkeet saatiin laskemaan, soitin 
asukkaalle puhelun. Kerroin, että hänen 
kuramatolleen oli tippunut pieni pisara 
maalia ja kävin putsaamassa maton taloyh-
tiön teknisen tilan pesualtaalla.

Näin puoli vuotta jälkeenpäin on 
asialle saatu nauraa jo monet kerrat, vaikka 
silloin se tuntui, että saa sydänkohtauksen 
siitä järkytyksen määrästä. ¶

MATONPESIJÄ

Kevät paljasti 
palkkikätkön

Eräällä talvityömaalla piti etsiä metallipalke-
ja, jotka piti hitsailla paikalleen tukipalkeiksi 
rappukäytävän tasolaatoille. Lunta oli yli 80 
senttimetriä joka puolella. Mestari sanoi, että 
tuolta ne hangesta löytyy.

Kaivoin 3 päivää pakkasessa lapion kanssa 
tonttia. Lunta oli ainoastaan vyötärön asti. 
Kaikkea muuta löytyi paitsi ne metallipalkit.

Jälkeenpäin asialle on naurettu, kun ne 
kevätauringon avittamana löytyivät noin 2,5 
kuukautta myöhässä. ¶

JORMA69

Savolaisen selkeä osoite
Viime vuosituhannen vaihteessa eräässä 
savolaisessa saneerausfirmassa tehtiin paljon 
remontteja kaupungin kiinteistöihin. Saatiin 
eräänä aamuna ohjeeksi mennä yhteen sairaa-
laan, sille ja sille osastolle, käytävälle se ja se. 
Oikealla puolella on kylpyhuone/wc, joka re-
montoidaan kokonaan. Aloittakaa purkutyöt, 
kalusteet pois, laatat pois jne. 

Mentiin paikalle ja sovittiin henkilö-
kunnan kanssa, että aloitetaan työt. Puolilta 
päivin purkutyöt olivat jo pitkällä, kun tila-
keskuksen mestari tuli käymään ja totesi, että 
pojilla on kyllä työt hyvällä mallilla, mutta 
teillä on väärä tila työn alla, tarkoitus oli kor-
jata viereinen henkilökunnan wc.

Toisen kerran sattui läheltä piti -tapaus, 
kun ohjeena oli eräässä päiväkodissa vesileik-
kialtaan uusiminen. Mentiin päiväkotiin ja 
alettiin esitellä henkilökunnalle työsuun-
nitelmia. Ihmetystä herätti, kun kyseisessä 
päiväkodissa ei ollut minkäänlaista allasta. 
Oli mennyt kaksi samankaltaisesti nimettyä 
päiväkotia sekaisin.

Vielä nykyäänkin keikkaremonttitöissä 
työselitykset monesti ovat: "mene jonnekin 
ja tee jotakin". Vihjeeksi saa kenties jonkin 
puhelinnumeron. ¶

MIKA HALLIKAINEN



Huonomminkin  
olisi voinut mennä

PARAS HETKI lähettää mokatarinoiden 
keräyslinkki kaikille Rakennusliiton 

jäsenille on viimeisenä työpäivänä ennen 
joululomille lähtöä. Ohjelmalisenssi 
pitäisi päivittää sähköpostikyselyjen 
tekoon paremmin soveltuvaan versioon. 
Sovellus on tarkoitettu reilun 1 000 vas-
taajan tavoittamiseen, ei koko jäsenis-
tölle tiedottamiseen. Pientä kikkailua, 
useampien lähetysten säätöä ja IT-tuen 
huomauttelua liian isoista postituksista, 
mutta kyllä tästä vielä hyvä tulee!

Työpäivä alkaa mennä jo ylityötun-
tien puolelle, kontorilla on jo muuten 
hiljaista. Vaikka omia vakiokysymyksiä 
ei voi tallentaa, onneksi lisenssiin kuuluu 
valmiskenttiä. Ai hyvä, näissä yhteystie-
tolomakkeissa on sotu-tunnuksen kenttä 
valmiina. Ei muuta kuin höpinää tötte-
röön ja lomille lomps.

Joulun jälkeen paljastuu, että so-
siaaliturvatunnuksen kyseleminen on 
vähentänyt merkittävästi vastausintoa. 
Anteeksipyyntöä eetteriin ja nettilinkkiä 
kehiin.

No niin, vastausaika on päättynyt. 
Hyviä tekstejä on tullut mukavasti. Vas-
tausten läpiluvussa saa nauraa useam-
paankin otteeseen. 

Muuten, kuka nämä on kirjoittanut? 
Tilastolliseen tiedonkeruuseen kuuluu 
olennaisesti vastaajien anonymiteetti. 
Kyselysovellus on toiminut niin kuin pi-
tääkin eli sotkenut vastaajat ja lähettäjät 
iloisesti sekaisin.

Onneksi lähettäjien sähköpostit ovat 
tiedossa. Ei muuta kuin anteeksipyyn-
töä viestiin ja utelua mitä mahdoitkaan 
kirjoittaa.

Lupaan, etten tee samoja virheitä 
ensi kerralla. Silloin on vuorossa aivan 
uudet mokat. ¶

JUKKA NISSINEN 
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Nykyinen 
työvaatteiden 
huoltotapa ei 
ole tätä päivää
Likaiset suojavarusteet sotkevat ahtaassa 
kaapissa arkivaatteet ja työvaatteiden  
pesun joutuu tekemään samassa koneessa  
kotiväen vaatteiden kanssa.

28

TEKSTI: JOHANNA HELLSTEN KUVAT: TAPIO JÄÄSKELÄINEN

RAKENTAJIEN työvaatteet eivät 
ole vain työvaatteita, vaan ne 
toimivat myös suojavaatteina. 

Rakentamiseen liittyy altistumista 
erilaisille syöpävaarallisillekin aineille, 
liuottimille ja sen tyyppiselle lialle, jo-
ta ei pitäisi päästä kulkeutumaan työ-
maan ulkopuolelle. Kuitenkin monella 
työmaalla rakentajan arkivaatteet ja 
suojavaatteet viettävät aikaa samassa 
ahtaassa kaapissa. Usein kaapin ovi 
ei edes mahdu kiinni, sillä varsinkin 
näin talviaikana työmaavarusteet 
vievät tilaa.

– Meillä on selkeä jako sosiaaliti-
lojen laadussa yleensäkin työmailla: 
isot vakiintuneet toimijat tarjoavat 
varsin hyvät sosiaalitilat työntekijöil-
leen. Pienillä työmailla kuten esimer-
kiksi maalaus- ja julkisivutyömailla 
sekä taloyhtiöiden muilla remontti-
työmailla sosiaalitilat on tungettu 
ahtaisiin pannuhuoneisiin tai ker-
hotiloihin, eikä niiden varustelu ole 
kovin hyvä, Rakennusliiton työympä-
ristöasiantuntija Tapio Jääskeläinen 
kertoo.

Tämä jako näkyy myös vaatteiden 
säilytyksessä.

– Oma kokemukseni on, että isolla 
työmaalla työmaan päätoteuttaja 
tarjoaa omille työntekijöilleen heti 
työmaan alussa kaapit varusteiden 
säilytykseen. Ali- ja sivu-urakoitsijoi-
den työntekijät saavat mitä saavat ja 
vuokratyöntekijät saavat olla ilman, 
Jääskeläinen sanoo.

Kaksi kunnon kaappia: 
likainen ja puhdas
Sosiaalitila-asetuksessa vaaditaan, 
että jokaisella työmaan työntekijällä 
tulee olla yksi 400 mm leveä kaappi. 
Rakennusliitto on jo pitkään toivonut 
asetukseen muutosta, jolla työnte-
kijälle taattaisiin 2 saman kokoista 
kaappia, joista toinen olisi ”puhdas”, 
eli tarkoitettu yksinomaan omille 
vaatteille. Yksi kaappi täytyy ääriään 
myöten talviaikaan.

– Sinne pitäisi mahtua työkalu-
vyö, housut, talvitakki, fleece, kypärä, 
lasit, hanskat, talvikengät, sisätyöken-
gät ja kumisaappaat ja sitten toisin-
päin siviilihousut, kengät, takki, rep-
pu, mahdollisesti pyöräilykypäräkin, 
Jääskeläinen luettelee.

Kaksi kaappia. Vasemmanpuoleiseen 
kaappiin menevät omat arkivaatteet, 
oikeanpuoleiseen työvaatteet.

Työmaiden todellisuutta: osa vaat-
teista roikkuu kaapin ovessa, eikä 
ovea saa kiinni.
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Hän pitää hyvin huolestuttavana 
sitä, että yhden kaapin politiikalla 
erilaiset altisteet kuten kvartsipöly 
tarttuvat muihinkin vaatteisiin kuin 
työvaatteisiin.

– Ei ole kiva lähteä kotiin likaisis-
sa vaatteissa ja viedä altisteita kuten 
pölyjä ja maaleja kotiin. Rakennusalan 
työvaatteita ei voida ajatella vain työ-
vaatteina, vaan ne ovat suojavaatteita, 
hän toteaa.

Kuka pesee vaatteet?
Rakentaja-lehdessä oli vuonna 2018 
artikkeli työvaatteiden pesusta. Joilla-
kin työmailla on omia pesukoneita ja 

Laadukas sosiaalitila voidaan toteuttaa
Suomalainen siirrettäviä tiloja valmistava yritys, Parmaco 
piirsi Rakennusliiton pyynnöstä hyvin mitoitetun sosiaalitilan. 
Isommat rakennusliikkeet, joilla on omat työmaakopit, käyt-
tävät Parmacon tiloja, mutta niitä menee myös rakennusko-
nevuokraamojen kautta pienempien yritysten käyttöön.

– Kilpailu alalla on kovaa. Virosta ja Latviasta tuodaan 
Suomeen työmaatiloja. Meidän näkökulmamme tähän ollut 
se, että myymämme tilan on oltava kaikin puolin laadukas. 
Esimerkiksi tilan energiatehokkuus on tärkeä tekijä myös ih-
misten viihtyvyyden kannalta, Parmacon myyntipäällikkö 
Jarmo Hänninen kertoo.

Tilojen kalustus, kuten esimerkiksi vaatesäilytyskaapit ja 
pesutilat tehdään räätälöidysti asiakkaalle. Vakioasiakkailla 
on yleensä oma vakiomallistonsa.

Rakennusliiton pyytämässä suunnittelukuvassa on suun-
niteltu työmaatila 50 henkilölle ja kaikille on varattu 2 kaap-
pia. Tiloissa on myös kunnolliset tauko- ja peseytymistilat. 
Tiloihin kulku tapahtuu kahdentyyppisten sisäänkäyntien 

PPK

JK
/J
K

JK
/J
K

JK
/J
K

JK
/J
K

N AULAKKO
HATTUHYLLYLLÄ

Au
kk
o9

x2
1

Au
kk
o9

x2
1

M I 15x12TL /V

M I 15x12TL /V

TU
O
09
x2
1/O

TU O 09x21/O

Ov
ipa

la
9x
21

Au
kk
o7

x2
0

VO
7x
21
/O

VO
7x
21
/V

Ov
ipa

la
9x
21

M I 15x12TL /V

Au
kk
o9

x2
1

M I 15x12T L/V

M I 15x12T L/V

Au
kk
o9

x2
1

VO 9x21/O

VO 9x21/V

Au
kk
o9

x2
1

M I 15x12TL /V

Au
kk
o9

x2
1

T UO 09x21 /O

Au
kk
o9

x2
1

Au
kk
o9

x2
1

M I 15x12TL /V

M I 15x12TL /V

NAULAKKO
HATTUHYLLYLLÄ

V1
10

KV
22

ILP

A60 A14

Tontti/Rn:o Viranomaisten arkistointimerkintöjä varten

TU
O
09
x2
1/O

VO
9x
21
/O

M I 15x12TL /V

M I 15x12TL /VM I 15x12T L/V

M I 15x12T L/V

V1
10

KV
22

Au
kk
o9

x2
1

Piirustuslaji

Kortteli/TilaK.osa/Kylä

email
RAK

Juoks.n:o

MittakaavaPiirustuksen sisältö

Rakennustoimenpide

Rakennuskohteen nimi ja osoite

P21002-2a

Suunnitelma 2.a 1:100

TILANNE

50 henk. työmaatila

fax
Puh. 020 734 0011

Suunn/Piirt MK

Leppävirta 6.10.2021

79101 LEPPÄVIRTA

Parmaco Production Oy
Teollisuustie 13, PL7

Suunnitelma 2. a

- 50 henk. työmaa
- 1 pariovellinen kaappi kiinteällä väliseinällä 400+400 = 800mm, päällä erilliset yläkaapit 400+400.
- Pesukone työmaalla 1/ 50 työntekijää ja riittävät kuivaustilat / kuivausrummut tms.
- Puhdas / likainen sisääntulo tiloihin mahdollisuuksien mukaan.

(Tullaan aamulla puhtaalta puolelta, työmaalle mennään likaiselta puolelta)
- Suojavaatteiden/ kenkien pesumahdollisuus (tuulikaappi esimerkki)
- Viilennetyt tilat

M I 15x12TL /V

M I 15x12TL /V

Au
kk
o9

x2
1

Au
kk
o9

x2
1

VO
7x
21
/V

VO
7x
21
/V

VO
7x
21
/V

M I 9x6T L/V

Au
kk
o9

x2
1

M I 15x12T L/V

M I 15x12T L/V

M I 15x12T L/V

M I 15x12T L/V

Au
kk
o9

x2
1

C08-AULA

V1
10

KV
22

V7
5

V1
10

KV
22

V1
10

K O R OT U S KO K O A L U EE L L E

RU N K O 4 8 *1 9 8

su
ihk

uv
er

ho

su
ihk

uv
er

ho

KO RO T US 2 0 0 m m + PÖ K 5 0 R S T -L A T T IA K A IV O
H IE K A NE RO T UK S E LL A

S E IN Ä S E K O IT TA JA + K Ä S IS U IHK U

C08-PT28

2-O S . P IS T O R A S IA
(+ K E N K Ä HA R JA K O NE )

R S T - P E S U A LL A S
K Ä S IP A P E R IT E LINE +P E S U A INE A NN O S TE L IJ A

C08-PT28 C08-SP

P
U
H
D
A
S
S
IS
Ä
Ä
N
TU
LO

C08-PT28 C08-PT28

P
U
H
D
A
S
S
IS
Ä
Ä
N
TU
LO

C14O-LP C14V-LPC11-LP

LIKAINEN SISÄÄNTULO

ILP

IL
P

ILP

LV
V

M
U

M
K
S
6
M

H
K
S
A
M
5

H
K
M
5

JK
H
K
A
1
0/
2

M
U

M
K
S
6M

H
K
S
A
M
5

H
K
M
5

JK
H
K
A
1
0/
2

K OPPIKESKUS

LVV

LV
V

LV
V

ILP

ILP

kautta; puhtaan ja likaisen. Näin työmaan pölyjä ei pääse kul-
keutumaan esimerkiksi ruokailutilaan.

– Kaappien koko on määritelty asetuksella siten, että sen 
leveys on 40 senttimetriä. Ammattiliitoille tehdyissä kyse-
lyissä on käynyt ilmi, että lisätilalle olisi tarvetta, kun vaattei-
den ja suojavälineiden määrä lisääntyy ja haluttaisiin erillinen 
puhdas ja likainen kaappi. Rakennusteollisuuden, Rakennus-
liiton ja sosiaali- ja terveysministeriön yhteisessä palaveris-
sa mietittiin ratkaisuksi sitä, voisiko 2 erillistä 30 senttimet-
riä leveää kaappia toimia ratkaisuna, mutta todennäköisesti 
vanha mitoitus säilyy, Hänninen pohtii.

Löytyisikö lisätilaa sitten kaappien yläpuolelta tai alapuo-
lelta?

–  Katon rajassa oleva ”tyhjä” tila tarvitaan muun muas-
sa tekniikan ja listoituksen takia. Kaappia ei myöskään pys-
ty jatkamaan lattiaan asti, sillä niissä kuuluu olla istuinpenkki. 
Myös tämän asian osalta teemme jatkuvaa tuotekehitystyö-
tä yhdessä asiakkaidemme kanssa. ¶

esimerkiksi tuoteteollisuuden yrityk-
sissä työnantaja hoitaa kertarytinällä 
isomman satsin pesut yhteistyössä 
pesulayritysten kanssa. Jutussa useam-
pi rakentaja kertoo, miten kotona on 
hajonnut pesukoneita työmaavaattei-
den pesun jäljiltä.

Miten työmailla voisi toimia työ-
vaatteiden huoltopalvelu?

– Jos sellaiselle olisi kysyntää, joku 
palvelutarjoaja alkaisi varmasti tarjota 
sellaista palvelua, että auto kiertäisi 
yrityksen työmaat, keräisi likaiset 
vaatteet pesuun ja toisi puhtaat tilalle. 
Joka tapauksessa olisi järkevää, että jo-
kin muu taho pesisi ne kuin työntekijä 
itse, samassa pesukoneessa puolison ja 

muksujen vaatteiden kanssa, Jääskeläi-
nen miettii.

Jääskeläinen myöntää, että 
pienemmillä yrityksillä tämä voisi 
tuottaa haasteita, mutta toteaa, ettei 
nykyinen käytäntö ole tätä päivää.

Hän ei pidä erityisen hyvänä 
ratkaisuna, että kaikilla työmailla 
olisi oma pesukoneensa. Se voi toimia 
pienellä porukalla, mutta miten pesu 
saataisiin organisoitua isommilla mes-
toilla?

– Hyvä kysymys myös on, milloin 
vaatteita pestäisiin? Pitäisikö työmaal-
le jäädä työpäivän jälkeen omalla ajalla 
pesemään vaatteitaan? Ei pitäisi jäädä, 
Jääskeläinen vastaa. ¶
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TEKSTI JA KUVAT: EEVA VÄNSKÄ

Työkyvyn tukipalvelut 
kuuluvat kaikille

Rakentaminen on raskas ala, ja siksi on erityisen tärkeää, että 
rakentajien työkyvystä pidetään huolta. Vain tuella, ennaltaehkäisyllä 
ja oikealla tekemisellä voidaan pidentää työuria. Työkyky pitäisi myös 

käsittää laajasti, kaikkine vaikuttavine tekijöineen.

TYÖTERVEYSLAITOKSEN johtava asiantuntija 
Pirjo Juvonen-Posti kertoo, että Työ- ja elin-
keinoministeriö seuraa työolobarometrillä 

koko palkansaajakenttää, mutta toimialakohtaisia 
tietoja ei ole olemassa. Tuoretta tilastotietoa raken-
tajien työkyvystä ei siis ole saatavilla.

Juvonen-Posti sanoo kuitenkin, että koska 
rakennusala on suhdanneherkkä, työ koetaan 
helposti epävarmaksi. Epävarmuus taas heikentää 
työkykyä.

Johtamisen käytännöt
Eläkeuudistuksen jälkeen työuria on saatu piden-
nettyä loppupäästä, mutta edelleen työelämään 
siirtymisessä on viivettä. Samoin työuria keskey-
tyy työkyvyn heikkenemisen takia.

Tässä on Juvonen-Postin mielestä monia on-
gelmia.

– On olemassa paljon ihmisiä, joilla olisi työky-
kyä, mutta jotka eivät löydä sopivaa työtä. Tämä 

Työntekijän työkyvyn rakentaminen 
pitää olla tasa-arvoista, työmarkki-
na-asemasta riippumatta.

→ Työterveys
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tarkoittaa sitä, että heidän osaamistaan ja työn 
organisointia pitää kehittää. Samaan aikaan mei-
dän pitää huolehtia työelämässä olevien työkyvyn 
tukemisesta.

– Työkyvyn tukitoimia tarvitaan yksilöllisen 
tarpeen mukaan koko työuran varrella. Tukitoi-
mien on myös oltava riittävän pitkäkestoisia.

Kaikkein tärkeintä on työkykyjohtamisen 
käytäntöjen omaksuminen rakennusalalla. Työn-
johdon pitää siis ymmärtää oma ja työntekijöiden 
rooli, vastuut ja tehtävät, toimintamallit ja työn 
prosessit. Ymmärrys saavutetaan vain yhdessä 
sopimalla.

– Tämä on hirveän haastavaa rakennusalalla. 
Siis mitä juuri meidän työmaan työkyvyn tuen 
toimintamalli käytännössä tarkoittaa. Meillä ei 
vielä ole tähän tarpeeksi hyviä ja riittävän ketteriä 
välineitä.

Tukea työhön
Rakennusliiton sosiaalipoliittinen asiantuntija Je-
re Ketola arvioi, että pääosin rakentajien työkyky 
on hyvällä tasolla. Työ on kuitenkin raskasta, ja 
sitä myötä on myös ongelmia työkyvyn ylläpitä-
misessä.

– Suuri osa työstäni on jäsenten neuvontaa 
erilaisissa työterveyteen ja -kykyyn liittyvissä 
pulmatilanteissa. Viestit ovat jäävuoren huippu 
todellisuudesta. Ongelmat vain tulevat näkyviksi, 
kun jokin etuus ei tule maksuun. →

Johtava asian-
tuntija Pirjo Juvo-
nen-Posti sanoo, 
että rakennusala 
on haastava esi-
merkki nykyisestä 
työelämästä.  
– Työmaan toimijoi-
den joukko on mo-
ninainen, ajallises-
ti eri tavoin työssä 
mukana, ja silti pi-
täisi työmaakoh-
taisesti muodos-
taa toimiva yhteisö, 
jossa työkykyä tue-
taan.
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Tämä tarkoittaa yleensä sitä, että ennaltaeh-
käisevässä työkyvyn hoitamisessa ei ole onnistut-
tu. Toisaalta myös järjestelmä ontuu, sillä pape-
risotaan voi pudota kuka tahansa menetettyään 
työkykynsä.

Juvonen-Posti on samaa mieltä, ja sanoo, että 
yksittäisen työntekijän voi olla todella vaikeaa saa-
da tukea silloin kun sitä tarvitsee.

”Yksilöllinen työkyky ei siis ole joko–tai vaan liukuma.”

Määritelmiä:
TYÖKYKY =  ei yhtä yhteistä määritelmää, mutta  
  perinteisesti ajateltu, että se muodostuu  
  työntekijän terveydestä.

TOIMINTAKYKY =  käytetään sosiaali- ja terveysalalla ja  
  kuntoutuksessa. Yhteistyössä työpaikoilla  
  on huomioitava, että toimintakykytieto on  
  yksityisyyden suojan piiriin kuuluva tieto.

TÄSMÄTYÖKYKY =  kokonaisvaltainen käsitys työkyvystä.  
  Mukaan lasketaan työympäristö, johtaminen,  
  terveys, työntekijän ominaisuudet sekä  
  työtehtävät ja tavoitteet.

– Tämä on hallinnon ongelma, joka pitää rat-
kaista. Meillä on jo olemassa monia keinoja, kuten 
erilaisia kuntoutuksia, joita ei kuitenkaan osata 
käyttää riittävästi. Kuntoutusta tarvitaan työuran 
varrella, ei viimeisenä keinona, että kokeillaan 
vielä jotakin ennen eläkkeelle jäämistä.

Tarkastuta terveys
Ennaltaehkäisyssä avainasemassa on Ketolan mie-
lestä lakisääteinen työterveyshuolto ja säännölliset 
terveystarkastukset.

– Kaikilla rakentajilla ei ole edes lakisääteis-
tä työterveydenhoidon minimiä. Tämä johtuu 
monesta syystä: työt ovat ketjuuntuneet, ihmisiä 
työskentelee vuokrafirmoissa ja voi olla, että työn-
antaja uskoo asioiden olevan kunnossa, vaikkei 
näin olekaan.

Lopulta työkyvyn ylläpitäminen käy aina hal-
vemmaksi kuin sen menettäminen. 

– Jokaisen työnantajan tulisi tarkistaa tällä het-
kellä työssä olevien työntekijöiden tilanne ja milloin 
he ovat viimeksi käyneet työterveystarkastuksessa. 
Suositus on 3 vuoden välein, Jere Ketola kertoo.

Toki osalla työntekijöistä on hyvät työter-
veyspalvelut ja kaikki asiat siltä osin kunnossa. 

Rakentaminen on suhdanneherkkää, mikä lisää työn-
tekijöiden epävarmuutta tulevaisuudesta.
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Pirstoutunut työkenttä pitää kuitenkin sisällään 
monenlaisia todellisuuksia.

Pirjo Juvonen-Posti sanoo, että sote-alan ko-
konaisuuden siirtyessä hyvinvointialueille, myös 
työterveyssopimusten ulkopuolella olevien työnte-
kijöiden tilanteeseen pitäisi tulevaisuudessa tulla 
parannusta.

– Työikäisten pitää päästä työkyvyn tuen 
palveluihin työmarkkina-asemasta ja alasta riip-
pumatta. Jatkossa myös ne työntekijät, jotka eivät 
kuulu työterveyssopimusten piiriin, tulevat toivot-
tavasti saamaan tarvitsemansa tuen sote-keskuk-
sen työkyvyn tuen -tiimin kautta.

Tasapainoa etsimässä
Mitä sitten voi tehdä ennaltaehkäisevästi sen lisäk-
si, että työterveyshoito toimii?

– Työnantajalla on vastuu työntekijöistä työ-
suojelunäkökulmasta. Jokaisella yksilöllä on myös 
vastuu omasta terveydestään. Eli myös omilla va-
linnoilla on merkitystä. Jos tekee 70 tuntista työ-
viikkoa, voi miettiä kuinka terävänä on 69. tunnin 
kohdalla, Jere Ketola sanoo.

Työkyky on siis myös tasapainoa elämässä. 
Terve pää terveessä ruumiissa ja toisin päin. 

– Suurin haaste on ehkä siinä, että kaikki ura-
kan saaneet yritykset ovat kilpailuttaneet itsensä 
tiettyyn aikatauluun. Pitkät päivät yhdistettynä 
kiireen tuntuun ja siihen, ettei voi tehdä niin hy-
vin kuin haluaisi, syö työkykyä.

Ketola kertoo, että työntekijät kokevat suurena 
ongelmana sen, etteivät ehdi tekemään työtään 
niin hyvin kuin haluaisivat. Kuormittuminen joh-
tuu toisaalta vaatimuksista ja toisaalta aikatauluis-
ta; toinen ressaa, toinen harmittaa. 

– Toki paljon riippuu myös iästä siinä, miten 
työkyvyn ylläpitoon suhtautuu. Parikymppisenä 
ihminen on kuolematon, mutta tulee myös aika, 
ettei olekaan. Olisi hyvä saada ymmärrys työky-
vyn merkityksestä jo nuorille, jotta he osaavat 
työskennellä järkevästi.

Järjestelmää paremmaksi
Kun työtä tehdään työuran alusta saakka oikein, 
työterveellisesti ja -turvallisesti, myös työuran 
loppupään hankalat tilanteet vähenevät. Tämän 
hetken ongelmana on se, että työkyvyn menettä-
neestä työntekijästä tulee helposti kuuma peruna, 
jota KELA ja vakuutusyhtiö heittelevät.

– Järjestelmän heikkous on se, että työky-
vyttömyyseläkepäätöksiä tekee vakuutusyhtiön 

lääkäri, joka ei ole nähnyt työntekijää. Eli ei uskota 
hoitavia lääkäreitä. Työkyky ei kuitenkaan palaa 
sillä, että ihmiselle sanotaan, että mene töihin.

Onneksi liiton asiantuntijat ovat myös saaneet 
voitettua jäsenten oikeustapauksia ja saaneet näin 
osaltaan muutettua päätöksentekolinjaa. 

Mitä mieltä olet tulevaisuuden työkyvystä? 
Voidaanko esimerkiksi työtä räätälöidä työkyvyn 
mukaan?

– Voi tietysti olla tilanteita, että työkyky on 
mennyt osittain ja voisi vielä tehdä jotain työtä. 
Pienissä yrityksissä räätälöintimahdollisuudet ovat 
kuitenkin vähäiset, Ketola miettii.

Hän uskoo sen sijaan enemmän parempaan 
tapaan tehdä työtä sekä teknologiaan.

– Järkevällä tekemisellä, hyvällä suunnittelulla 
ja auttavilla laitteilla päästään jo pitkälle.

Rakennusala on erityisen haastava ala työky-
vyn näkökulmasta, sillä työmaan organisaatio on 
pirstaleinen. Siksi työntekijöiden työkyvyn tuke-
minen koko työuran ajan pitäisi olla ykkösasia. ¶

Kaikkein tärkeintä työkyvyn 
tukemisen kannalta työmail-
la on työkykyjohtamisen käy-
täntöjen omaksuminen.
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TEKSTI JA KUVAT: JUKKA NISSINEN 

Kaikki on hukassa!
Lvi-asennuksessa menee  

tutkimuksen mukaan viidennes työajasta 
hukkaan.

TUOREEN Aalto-yliopiston tutki-
joiden Hukka LVI- ja sähkötöis-
sä -tutkimuksen tulokset ovat 

linjassa asentajien arkikokemuksen 
kanssa. Merkittävä osa työajasta kuluu 
ihmisten ja asioiden etsiskelyyn sekä 
turhanaikaiseen odotteluun työmaal-
la. Tutkimuksen mukaan 18 prosenttia 
työajasta meni haahuiluun ja venttai-
luun.

Työnantajaliittojen LVI-TU:n, 
STUL:n ja STTA:n rahoittaman 
tutkimuksen ovat tehneet Olli Sep-

pänen, Christopher Görsch, Jianyu 
Zhao, Lauri Viitala ja Juho Kerttula. 
Tutkimuksessa oli mukana 4 erilaista 
työmaata. Aineisto kerättiin sähkö- ja 
lvi-asentajien haastatteluilla sekä ky-
päräkameroiden ja sisäpaikannuksen 
tuottamalla aineistolla.

Työaikahävikin juurisyyt ovat 
tutkimuksen mukaan työmaan puut-
teellinen viestintä, aikataulujen hal-
litsemattomuus, logistiikan ongelmat, 
huono suunnittelu ja valmistelevan 
työn suuri osuus työmaalla.

Huono logistiikka on mer-
kittävässä roolissa työajan 
hukkaantumisessa.

Putkiasentaja 
Jyri Laitinen kri-
tisoi tutkimuk-
sen liian lyhyitä 
kypäräkamera-
jaksoja.

→ Uudisrakentaminen



Nokkamies, Caverionin putki-
asentaja Jyri Laitinen ei osallistunut 
tutkimukseen.

– Minulta kysyttiin moneen 
kertaan, haluanko osallistua. En ha-
lunnut, sillä siitä olisi saanut väärän 
kuvan työstä.

Laitisen mukaan kypäräkameralla 
toteutettu viikon mittainen tutkimus-
jakso ei olisi antanut oikeaa kuvaa niin 
nokkamiehen kuin asentajankaan 
työstä.

– Esimerkiksi työkaverini tekee 
asennustyötä ja minä teen nokka-
miehen työn lisäksi muun muassa 
esivalmistusta ja varmistan tavaran 
riittävyyden asennuspaikalla, Laitinen 
kertoo työnjaosta.

Tutkimusjakson olisi pitänyt olla 
pidempi. Paras tulos saataisiin selvit-
tämällä asentajien työliikkeet koko 
kerrostalon asennuskeikan ajalta.

– Jos tutkimusjakso sattuisi vaik-
kapa sille viikolle, kun kannamme 
vessanpyttyjä, tutkimuksessa olisi mu-
kana vain vessanpyttyjen kantamista. 
Samalla lailla kävisi, jos asentaisimme 
viikon suoraa putkea. Teemme ura-
kalla, joten pyrimme tekemään samaa 
työtä mahdollisimman paljon.

Urakkatyö on  
hyvä tahdistaja
YIT:n Arabianrannan työmaalla on 
Laitisen mukaan hyvä tekemisen 
meininki. YIT:n rungonpystytysporu-

kalla oli erittäin ammattimainen ote 
työhönsä.

– Jopa runkomestari kehui, ettei 
pitkään aikaan ole ollut näin helppoa 
pystytystä. Elementtiporukan nokka 
kertoo mestarille, mitä tilataan ja 
kaikki hoituu siitä eteenpäin.

Yhteydenpito elementtiasentajien, 
sähkömiesten ja lvi-asentajien kesken 
on luontevaa. Yhteistyö sujuu ja työ-
vaiheiden juoksutuksesta on helppo 
päästä yhteisymmärrykseen.

– Tällä työmaalla raudoitus-, 
elementti- ja muottityöt ovat saman 
nokkamiehen takana.

Sähkö- ja putkiasentajat pääsevät 
nopeammin työvaiheiden väliin teke-
mään omia asennuksiaan.

– Teemme kerroksen viikon 
kierrolla. Perjantaina on valu. Se ehtii 
kuivua viikonlopun ja he pääsevät heti 
maanantaina purkamaan muotteja. 

Urakkatyö on Laitisen mielestä 
paras työn tahdistaja.

– Jokaisella on halu kehittää työ-
tään, sillä oma palkka on siitä kiinni. 
Silloin ei tarvita väliin työnjohtajaa, 
vaan sovimme keskenämme, miten 
saamme hommat tehtyä tehokkaasti. 
Sen jälkeen ilmoitamme työnjohtajalle 
mitä tavaraa pitää milloinkin tilata.

Parhaimmillaan yhteistyöketju 
voi yltää työmaalta elementtitehtaal-
le. Roilojen ja aukkojen tekoa voidaan 
vähentää työmaalla, jos tarvittavista 
muutoksista voidaan kertoa suoraan 
elementin tekijöille.

Urakoiden pilkkominen 
hidastaa työntekoa
Tutkimuksessa suositeltiin tahtituo-
tannon laajempaa käyttöä työmaiden 
läpimenon parantamiseksi. Laitinen ei 
usko tahtituotannon ihmeitä tekevään 
voimaan.

– Aikataulut ovat tiukkoja ja ura-
kat pilkotaan pieniksi. Jos jokin asia 
tökkää, se kertautuu nopeasti. Siitä tu-
lee sitä hukkaa, kun kaikkea ei saada 
tehtyä kerralla. Silloin työmaasta tulee 
tilkkutäkki. Pyrimme viimeiseen asti 
välttämään pomppimista paikasta 
toiseen.

Jos työmaalle saadaan hyvä 
urakkaryhmien yhteenliittymä, joka 
pystyy sovittelemaan optimaalisen 
työjärjestyksen, kenenkään ei tarvitse 
odotella työmaalla tyhjänpanttina.

Kerrostalotyömaalla tarvikkei-
den tilaaminen ei vaadi korkeampaa 
matematiikkaa. Asuntojen määrän 
perusteella on helppo ynnätä asennus-
osien tarve.

– Ensimmäisen kerroksen jälkeen 
on helppo laskea kannakkeiden tarve. 
Sen jälkeen tilataan sen verran kuin 
tarvitaan.

Laitinen on yrittänyt etenkin 
isoimmilla työmailla pyhittää perjan-
tai-iltapäivät varaston siivoamiseen ja 
tarvikkeiden järjestelyyn. Hyvällä lo-
gistiikalla säästää paljon työaikaa, kun 
jokaista nippeliä ei tarvitse haeskella 
ympäri työmaata. ¶

• Rakennusalan täydennyskoulutukset: talonrakentaja, 
muurari, laatoittaja, rakennusmaalari tai korjausrakentaja

• Huoneistoremontoija
• Rakennussiivooja
• Rakennusalan ja pintakäsittelyn osaamisen sekä soveltu-

vuuden kartoitus
• Rakennusalan kokeilujakso nuorille aikuisille: talonrakenta-

minen tai pintakäsittely

Haku
Koulutukseen haetaan te-palvelut.fi sivujen kautta.  

Lisätiedot
Anne Mäkinen, sihteeri
puh. 044 7906 321, anne.makinen@takk.fi

Marko Uusitalo, koulutuspäällikkö
puh. 044 7906 330, marko.uusitalo@takk.fi

Ta
m

pe
re

en
 A

ik
ui

sk
ou

lu
tu

sk
es

ku
s 

 | 
ta

kk
.fi

  |
  #

O
SA

A
JI

AT
Ö

IH
IN

Täydennä osaamistasi



36

TEKSTI: ESA TUOMINEN KUVA: LEHTIKUVA

Timo Karttunen tietää,  
kuinka tulta pitää käsitellä töissä

JO 30 VUODEN ajan on Suomessa voinut hankkia 
itselleen niin sanotun tulityökortin. Sen saa-
dakseen on pitänyt osallistua päivän kestävään 

koulutukseen, jossa opetetaan tunnistamaan tuli-
palovaaran alaisia töitä. 

– Kortti ja koulutus ovat osoittaneet hyödylli-
syytensä. Tämän 30 vuoden aikana työtehtävissä 
syntyneiden tulipalojen aiheuttamat vahingot ovat 
vähentyneet selvästi, Kerabit Pro Oy:n pääluotta-
musmies Timo Karttunen. kertoo

– Vaikka tulityökortti on taskussa, asioihin ei 
voi silti suhtautua huolettomasti. Täytyy ymmär-
tää, mitä tekee ja millaisia seurauksia tekemisillä on.

Karttunen tietää, mistä puhuu, koska hän on 
7 vuoden ajan kuulunut Rakennusliiton nimeämä-
nä edustajana tulityötoimikuntaan. Siellä selvi-
tetään tulityön kehitystä, suunnitellaan korttiin 

johtavaa koulutusta ja seurataan tilastoja.
– Meitä on tulityötoimikunnassa 8 henkilöä. 

Edustus on Pelastusalan keskusjärjestöstä  
SPEK:stä, työnantajapuolelta, vakuutusyhtiöistä 
sekä Palopäällystöliitosta. Minä tuon sinne työmai-
den näkökulman. Tuntuu siltä, että toimikunnassa 
arvostetaan tällaista kentän ääntä. Kaikki jäsenet 
ovat kyllä päteviä alallaan, mutta eivät välttämättä 
tunne työmaakäytäntöjä, Karttunen sanoo. 

Kattoalalla vaaditaan 
yhä tarkkuutta
Perinteisesti kattoalalla on tehty paljon tulityö-
tä. Karttunen ei ole johkaantunut tulityötoi-
mikuntaan sattumalta: hän on töissä katto- ja 
vedeneritysalan firmassa, jossa kuuma bitumi on 

Autohallin katon eristys 
Espoossa. Kattoalalla 
tehdään paljon tulitöitä.

Työpaikkojen ääni tulityötoimikunnassa:

→ Rakentajat vaikuttavat
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arkipäivää. Karttunen on firman päätoiminen 
pääluottamusmies ja hoitaa samalla työsuojeluval-
tuutetun tehtäviä.

– Kattotyö on muuttunut niin, että padassa 
kuumennettavan bitumin käyttö on vähentynyt ja 
avoliekin käyttö lisääntynyt. Tämä on tietysti tuo-
nut mukanaan haasteita työn paloturvallisuudelle.

Tulityötä tehtiin aikaisemmin paljon myös 
putkialalla, mutta nyt teknologia on muuttunut 
niin, että putkien vetäminen onnistuu usein ilman 
tulityöhön turvautumista. Nykyään tulen ja kuu-
muuden kanssa ollaan yhä tekemisissä muussakin 
rakentamisessa kuin kattotöissä. Tulitöitä tehdään 
esimerkiksi metalli- ja laivanrakennusteollisuudes-
sa sekä maataloudessa. 

SPEK:n sivuilla tulitöiksi luetaan ”mm. kipi-
nöintiä aiheuttava kaasu- ja kaarihitsaus, poltto- ja 
kaarileikkaus, laikkaleikkaus ja metallien hionta” 
sekä ”työt, joissa käytetään kaasupoltinta, muuta 
avoliekkiä, kuumailmapuhallinta tai muuta näihin 
verrattavaa voimakasta lämpösäteilyä tuottavaa 
työvälinettä”.

Tulityökortti puhelimeen
Suomessa tulityökorttia kantaa 1,5 miljoonaa työn-
tekijää. Vuosittain korttitutkinnon suorittaa noin 
70 000 henkilöä. Kun aikaisemmin kortti oli pah-
vinen, voidaan se nykyisin ladata älypuhelimelle, 
jossa se säilyy kätevästi.

Kortin saadakseen pitää osallistua päivän 
mittaiseen koulutukseen. Se koostuu 6 tunnin 
mittaisesta teoriajaksosta, suojaus- ja alkusammu-
tusharjoituksesta sekä kokeesta. Teoriaosuuden 
voi nykyään suorittaa verkossa, mutta käytännön 
harjoituksissa ja kokeessa on oltava henkilökohtai-
sesti läsnä.

– Tulityökorttikoulutuksen sisältö on vuo-
sien varrella jonkin verran muuttunut, koska työn 
tekeminenkin on muuttunut. Toimikunnassa me 
keskustelemme paljon siitä, miten korttikoulutus-
ta tulee kehittää.

Tulityökoulutusta ei järjestä SPEK vaan eri-
laiset koulutusorganisaatiot. Kurssilla on käytössä 
oppikirja Ryhdyttäessä tulitöihin.... Koska työelämä 
on kansainvälistynyt, on oppikirjakin saatavis-
sa paitsi suomeksi, myös  ruotsiksi, englanniksi, 
venäjäksi, viroksi, latviaksi, liettuaksi, espanjaksi 
ja saksaksi. 

Kansainvälistymisestä kertoo sekin, että 
suomalainen tulityökortti kelpaa myös Norjassa, 
Ruotsissa ja Tanskassa. Vastaavasti näiden maiden 
kortti hyväksytään Suomessa.

– Meillä on toimikunnassa ollut paljon kanssa-
käymistä pohjoismaisten kollegojen kanssa, koska 
tietoja ja koulutusta on pitänyt sovittaa yhteen. ¶ 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!



A-kassa.fi

Seuraa meitä somessa @AvoinKassa

Olemme tukenasi, jos jäät työttömäksi tai sinut lomautetaan  
- turvaamme toimeentulosi muutosten hetkellä.

a-kassa.fi
Palvelunumero
020 690 455 

Avoin työttömyyskassa
PL 116, 00531 Helsinki
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Hannu Karhunen,  
tutkimusohjaaja,  
Työn ja talouden tutkimus LABORE

JATKUVASTA OPPIMISESTA on puhuttu viime vuosina 
paljon. Keskustelu realisoitui hiljattain toiminnaksi, 
kun opetushallitukseen perustettiin Jatkuvan oppimi-
sen ja työllisyyden palvelukeskus. Palvelukeskuksella 
pyritään edistämään työikäisten osaamisen kehittä-
mistä ja osaavan työvoiman saatavuutta. Itse keskus 
vasta käynnistelee toimintaansa, mutta sille on jo nyt 
ladattu merkittäviä odotuksia työllisyyden edistämi-
sen suhteen.

TYÖTTÖMYYS EI OLE koskaan hyvä asia. Ideaalitilan-
teessa työttömyysjaksot jäävät lyhyiksi, kun henkilöt 
siirtyvät saumattomasti vanhasta työpaikasta uuteen. 
Tämä onkin syy, miksi hallitus on päättänyt panostaa 
jatkuvan oppimisen edistämiseen. Työssäkäyvien tulisi 
päivittää omaa osaamistaan ennakoivasti, niin että 
uuden työpaikan löytäminen olisi tarvittaessa mahdol-
lista ilman hyvinvointia tuhoavaa työttömyyttä.

ITSE JATKUVAN OPPIMISEN idea ei ole kuitenkaan uusi, 
sillä tästä löytyy kirjallisuutta jo useiden vuosikym-
menien takaa. Aikuisväestön koulutukseen osallistu-
minen ei ole myöskään mikään uusi asia, sillä jo nyt 
esimerkiksi ammatillisessa koulutuksessa on Suomessa 
opiskelijoina enemmän työikäisiä aikuisia kuin alaikäi-
siä nuoria. Mistä on siis kyse?

PULMANA ON OLLUT jo varsin pitkään se, että omasta 
osaamisestaan pitävät yleensä huolta ne työntekijät, 
jotka ovat valmiiksi korkeasti kouluttautuneita. Jul-
kiset koulutuspalvelut näyttävät nykyisellään hyö-
dyttävän vain osaa työntekijöistä. Esimerkiksi pelkän 
peruskoulun varassa olevia aikuisia ei juuri löydy 
Työllisyysrahaston tarjoaman aikuiskoulutuen käyt-
täjistä. Tukea käyttävistä löytyy sen sijaan esimerkiksi 
juristeja, jotka opiskelevat itselleen työnohessa amma-

Rakentamassa jatkuvan oppimisen työkalupakkia
tillista tutkintoa. Tämä ei varmaan ole kovin järkevää 
julkisen rahan käyttöä.

TÄTÄ RAKENTEELLISTA ONGELMAA koulutuksen koh-
dentumiseen liittyen pyritään nyt purkamaan uuden 
palvelukeskuksen avulla. Julkisella sektorilla ei ole 
ollut aikaisemmin välineitä kohdentaa tukea niihin 
työntekijäryhmiin, jotka ovat eniten osaamisen päi-
vittämisen tarpeessa. Tuen kohdentaminen työttö-
myysriskissä oleviin työntekijäryhmiin on perusteltua, 
mutta se ei tule olemaan ainakaan alussa helppoa. 
Vanhoilla toimintatavoilla ei voida luoda tarvittavaa 
muutosta. Uusi toiminta vaatii ajattelutavan muutosta 
ja uuden oppimista asiaa hoitavalta virkamieskoneistol-
ta. Onneksi jatkuvaa oppimista tuetaan Suomessa niin 
avokätisesti.

KESKUSTELUSTA UNOHTUU usein myös se tosiseikka, 
että suurin osa oppimisesta tapahtuu työtä tekemällä. 
Eri arvioiden mukaan jopa 80 prosenttia työnteki-
jän uran aikaisesta oppimisesta on työssäoppimista. 
Uusien työkalujen ja ohjelmistojen opettelu on osa 
monen työpaikan normaalia toimintaa eikä siihen 
tarvita erillisiä kursseja. Parhaimmillaan suomalainen 
koulutusjärjestelmä onnistuu luomaan nuorille niin 
hyvän pohjan uuden oppimiselle, että he pärjäävät työ-
elämässä ilman ylimääräistä apua siirtyen tarvittaessa 
jouhevasti yhdestä työstä toiseen.

KOULUTUSJÄRJESTELMÄN resurssipula ja rapautuminen 
voivat kuitenkin johtaa siihen, että entistä useampi 
nykyinen nuori tarvitsee tukea uuden oppimisessa 
tulevan työuran aikana. Siihen Suomella ei ole varaa. 
Mikään palvelukeskus tai jatkuvan oppimisen työkalu 
ei riitä, jos tulevaisuuden työntekijöiden oppimisen 
perusteet eivät ole kunnossa. ¶
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→ Laki ja oikeus

TEKSTI: KATJA SYRJÄNEN

UUDISTUKSELLA on haluttu parantaa henki
löstön osallisuutta ja asemaa yhteistoimin
tamenettelyssä sekä yrityksen päätöksen

teossa. Uusi yhteistoimintalaki muodostuu 
kolmesta kokonaisuudesta: jatkuvasta vuoropuhe
lusta, muutosneuvotteluista ja henkilöstön hallin
toedustuksesta.

Vuoropuhelu yrityksen  
toiminnan ja työyhteisön  
kehittämiseksi
Työnantajan tulee lain mukaan käydä vuoropu
helua vähintään neljännesvuosittain. Vuoropuhe
lu tulee käydä vähintään kahdesti vuodessa, jos 
yrityksessä on 20–29 työntekijää. Vuoropuhelulla 
tarkoitetaan työnantajan ja henkilöstön edustajan 
välistä asioiden käsittelyä työnantajan järjestämäs
sä kokouksessa.

Vuoropuhelua on lain mukaan käytävä:
 yrityksen kehitysnäkymistä sekä taloudellisesta 
tilanteesta
 työpaikan säännöistä, käytännöistä ja toiminta
periaatteista
 työvoiman käyttötavoista ja henkilöstön raken
teesta
 henkilöstön osaamistarpeista ja osaamisen kehit

tämisestä
 työhyvinvoinnin ylläpitämisestä ja edistä

misestä
 muusta lainsäädännöstä 

johtuvista asioista, kuten 
kameravalvonnasta ja 

kuluvalvonnasta.
Työnantajan on 

annettava henkilöstön 
edustajalle kirjallisesti 

vuoropuhelun käymisen 
kannalta tarpeelliset tie
dot, jotka ovat kohtuu
della annettavissa. Nä
mä tiedot on annettava 
viimeistään viikkoa 

ennen vuoropuhelua, 
jollei muusta sovita. Tiedot 

saatuaan henkilöstön edustajalla on 

oikeus pyynnöstä saada tarkentavia tietoja vuoro
puhelun kannalta merkityksellisestä seikasta.

Henkilöstön edustaja voi tehdä aloitteen 
seuraavassa kokouksessa käsiteltävästä asiasta. Jos 
aloite on tehty myöhemmin kuin kahta viikkoa 
ennen kokousta, voi työnantaja siirtää asian käsit
telyn seuraavaan kokoukseen ilmoitettuaan siitä 
henkilöstön edustajalle.

Aiemman henkilöstö ja koulutussuunni
telman sijaan työnantajan tulee jatkossa laatia 
työyhteisön kehittämissuunnitelma vuoropuhe
lussa henkilöstön kanssa. Tasaarvosuunnitelma ja 
yhdenvertaisuussuunnitelma voidaan laatia osana 
kehittämissuunnitelmaa. Kehittämissuunnitel
maan on kirjattava mm. ulkopuolisen työvoiman 
käytön periaatteet.

Tämän lisäksi työnantajan tulee antaa kahdes
ti vuodessa henkilöstön edustajalle: 1) tiedot henki
löstömääristä liiketoimintayksiköittäin tai muulla 
vastaavalla tavalla jaoteltuna, 2) tiedot määräaikai
sissa tai osaaikaisissa työsuhteissa työskentelevien 
työntekijöiden määristä, 3) yhtenäinen selvitys 
yrityksen tai yhteisön taloudellisesta tilasta, josta 
käyvät ilmi tuotannon, palvelu tai muun toimin
nan, työllisyyden, kannattavuuden ja kustannus
rakenteen kehitysnäkymät. Jos näissä tiedoissa 
tapahtuu olennaisia muutoksia, työnantajan on 
ilmoitettava siitä henkilöstön edustajalle.

Jollei toisin sovita, työnantajan on vuosittain 
annettava henkilöstön edustajalle myös: 1) tiedot 
henkilöstön edustajan edustamille työntekijöil
le maksetuista palkoista sellaisella tavalla, ettei 
niistä ilmene yksittäisen työntekijän palkkatietoja; 
pyydettäessä tiedot on annettava ammattiryh
mittäin jaoteltuna, 2) ulkopuolisen työvoiman 
käytön osalta tiedot työkohteista ja työtehtävistä 
sekä ajanjaksoista, jolloin ulkopuolista työvoimaa 
on käytetty, jos se on kuulunut tilaajavastuulain 
piiriin, 3) tilinpäätös ja toimintakertomus. 

Vähentämisneuvottelut ovat  
jatkossa muutosneuvottelut
Aikaisemman yhteistoimintalain 6 ja 8 luku yhdis
tettiin uudessa laissa samaan, muutosneuvotteluja 
koskevaan 3 lukuun. Muutosneuvotteluvelvoitteen 

Uusi yhteistoimintalaki  
tuli voimaan 1.1.2022
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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

Jos sopimukseen henkilöstön hallintoedus
tuksesta ei päästä, se toteutetaan henkilöstön 
vaatimuksesta lain säännösten mukaisesti. Sopi
mallakin edustus tulee toteuttaa sellaisessa toimie
limessä, joka tosiasiallisesti käsittelee tärkeitä liike
toimintaa, taloutta ja henkilöstön asemaa koskevia 
kysymyksiä. Sopimus on tehtävä kirjallisesti.

Lakiin perustuvassa edustuksessa vähintään 
kahden henkilöstön enemmistöä yhdessä edusta
van henkilöstöryhmän sitä vaatiessa henkilöstöl
lä on oikeus nimetä edustajansa ja varaedustajat 
työnantajan valinnan mukaan hallintoneuvos
toon, hallitukseen, johtoryhmiin tai vastaaviin 
toimielimiin, jotka yhdessä kattavat työnantajan 
liiketoimintayksiköt.

Henkilöstön edustajalla on muuten samat 
oikeudet, velvollisuudet ja vastuut kuin muilla 
toimielimen jäsenillä, mutta hän ei saa ottaa osaa 
yrityksen johdon valintaa, erottamista, johdon 
sopimusehtoja, henkilöstön työsuhteen ehtoja tai 
työtaistelutoimenpiteitä koskevien asioiden käsit
telyyn. Henkilöstön edustajalla on oikeus saada 
koulutusta voidakseen hoitaa tehtäväänsä. ¶

piiriin kuuluvat taloudellisella ja tuotannollisella 
perusteella harkitut irtisanomiset, lomauttamiset, 
osaaikaistamiset ja työsopimusten olennaisten 
ehtojen yksipuolinen muuttaminen irtisanomispe
rusteella.

Muutosneuvotteluissa neuvotellaan myös 
direktiooikeuden piiriin kuuluvista yhden tai 
useamman työntekijän asemaan vaikuttavista 
olennaisista muutoksista työtehtävissä, työmene
telmissä, töiden, työtilojen tai säännöllisen työajan 
järjestelyissä. 

Neuvottelujen määräaikoihin ei tullut muu
toksia, samoin neuvotteluesitys ja neuvottelujen si
sältö vastaavat pitkälti aiempaa lakia. Neuvottelut 
tulee käynnistää silloin, kun työnantaja harkitsee 
muutosneuvotteluvelvoitteen piiriin kuuluvaa toi
menpidettä. Tämä tarkoittaa ajankohtaa, jolloin 
työnantaja kykenee yksilöimään toimenpiteen 
ja siihen liittyvät henkilöstövaikutukset siten, 
että voi laatia neuvotteluesityksen sekä neuvot
telemaan asiasta. Neuvotteluissa tulee kuitenkin 
voida neuvotella erilaisista vaihtoehdoista työn
antajan suunnittelemalle toimenpiteelle sekä toi
menpiteen käytännön toteuttamiseen liittyvistä 
kysymyksistä.

Muutosneuvotteluissa henkilöstön edustajalla 
on oikeus esittää kirjallisesti ehdotuksia ja vaih
toehtoisia ratkaisuja käsiteltäviksi muutosneuvot
teluissa. Nämä ehdotukset on annettava hyvissä 
ajoin ennen kokousta. Työnantajan on kerrottava 
neuvottelujen kuluessa kirjallisesti taustalla olevat 
syyt, jos se ei pidä ehdotusta tarkoituksenmukai
sena tai toteuttamiskelpoisena. Työnantajan on 
pyynnöstä huolehdittava, että muutosneuvotte
luista laaditaan pöytäkirja. 

Yhteistoimintalain mukaiseen hyvitykseen 
oikeuttaa uuden lain mukaan myös ilman asian
mukaisia muutosneuvotteluita toteutettu työsopi
muksen olennaisen ehdon yksipuolinen muutta
minen aikaisemmin laissa jo olleiden työntekijän 
irtisanomisen, lomauttamisen ja osaaikaistamisen 
lisäksi.

Henkilöstön hallintoedustus
Uuteen yhteistoimintalakiin siirrettiin hallin
toedustuslain säännökset, joita sovelletaan, kun 
työsuhteessa olevan henkilöstön määrä Suomessa 
on vähintään 150. 

Henkilöstöllä on oikeus osallistua työnanta
jan liiketoimintaa, taloutta ja henkilöstön asemaa 
koskevien tärkeiden kysymysten käsittelyyn työn
antajan päättävissä, toimeenpanevissa, valvovissa 
tai neuvoaantavissa hallintoelimissä. Henkilöstön 
edustuksesta on ensisijaisesti sovittava työnantajan 
ja henkilöstön välillä.
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TEKSTI: SINI SAARITSA KUVAT: JARI KÄRNÄN KOTIALBUMI

 – MUKAVAHAN se lähtiä oli. Ei sitä 
nuorena niin osannut pelätä.

Vuonna 1978 parikymppi-
nen Jari Kärnä sai epätavallisen työtar-
jouksen: Iranissa tarvittiin työntekijöitä 
rakentamaan Teheranin Elburs -vuoris-
toon hiihtokeskusta. 

Iraniin oli julistettu sotatila. Vallasta 
mittelivät kuningassuku ja sen haas-
tanut uskonnollinen johtaja ajatollah 
Ruhollah Khomeini.

Armeijasta puolisen vuotta aikai-
semmin vapautunut kuusamolaisnuoru-
kainen oli työskennellyt Oulanka Oy:ssa, 
joka oli valmistanut Kuusamossa kaksi 
900 neliömetrin kokoista hirsikehikkoa, 
jotka vietiin laivalla Iraniin.

– Niistä oli tulossa hiihtokeskuksen 
ravintoloita, Kärnä kertoo puhelimessa, 
yli neljä vuosikymmentä myöhemmin. 

Työnä oli rakentaa hirsikehikoista 
nuo ravintolat. Kaikkiaan 4 miestä lähti 
matkaan saman vuoden elokuussa, Kär-
nän kanssa hänen kirvesmies-isänsä. 

Kuusamosta Elburs-vuorelle
Työkeikka Iraniin oli Jari Kärnän rakentajan uran ensimmäisiä.

Sotilaat päivystivät kaduilla, mutta 
muuten alkusyksy Iranissa sujui rauhal-
lisesti. Paikalliset kohtelivat ulkomaalai-
sia hyvin, etenkin kun muisti painottaa 
olevansa Suomesta eikä Yhdysvalloista. 

Kotimaasta valui lisää ihmisiä töihin, 
kunnes porukka oli noin 15-henkinen. 
Miehet työskentelivät päivät vuorilla  
3 000:n ja 4 000 metrin korkeudella. Yöt 
he viettivät hotellissa Teheranissa, ja 
autonkuljettaja kuskasi heitä minibus-
silla työmaan ja majapaikan väliä.

Ympäröivän yhteiskunnan jännittei-
sestä tilanteesta kertoi paitsi armeijan 
läsnäolo, myös iltayhdeksän ja aamu-
kuuden välille asetettu ulkonaliikkumis-
kielto.

– Tiedettiinhän me lähtiessä, että 
turvallisuustilanne oli huono, kun sisäl-
lissotaa kohti mentiin. Mutta ei siinä päi-
väsaikaan mitään ollut. Vasta myöhem-
min alkoi kuulua ampumista.

Kärnä muistaa, miten työtoverei-
neen seisoi loppuvuodesta hotellin par-

vekkeella kuuntelemassa rynnäkköki-
väärien sarjatulta. Sitten mentiin sisään 
nukkumaan, koska aamulla oli taas lähtö 
työmaalle.

– Ihan hyvin sitä sitten kumminkin 
sai unen päästä kiinni.

Suuri mielenosoitus osui Suomen it-
senäisyyspäivälle. Työmaata johta-
van yrityksen omistaja vei työntekijät 
omalle loma-asunnolleen turvaan. Mökki 
osoittautui vuorilla seisovaksi Honkara-
kenteen huvilaksi, jossa Kärnä ja muut 
saivat viettää itsenäisyyspäiväviikon-
lopun. 

Kärnän viisumi oli umpeutumassa 
jouluna, ja sekin vauhditti kotimatkaa. 
Tarkoitus oli silti palata vuoden alussa 
jatkamaan töitä.

Mutta välipäivinä tuli tieto, että lähtö 
olisikin jo ennen uutta vuotta. Kärnä ja 
hänen isänsä olivat Helsingissä mui-
den mukana lähdössä lentokentälle, kun 
suurlähetystö ilmoitti matkustuskiel-
losta Iraniin. Tilanne maassa oli kärjis-

→ Kulttuuri
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EMILIA KUKKALA: 
KAIKEN JÄLKEEN 
(Into Kustannus 2021)

Naisen onni: passi, bensa ja käteinen

selviytymisvaistoja ja -tai-
toja. Kekseliäs selvää yhteis-
kunnan laitamilla.

Laina ei monellakaan ta-
valla allekirjoita sovinnaisen 
yhteiskunnan sääntöjä. Hän 
on ja ei ole löytänyt reittejä ja 
tapoja toteuttaa itsensä nä-
köistä elämää.

Ratin takana kilometrit 
jäävät taakse, muistoja vyö-
ryy eteen. 

Seuraavaksi ratti kään-
tyy kohti pohjoista. Reissusta 
huilattuaan Laina muuttaa 
jälleen pois, mutta tällä ker-
taa myös kohti: Kainuuseen, 

Paulin kulttuuriteko kolevyä Abbey Roadia. Niinpä 
syyskuussa Lennonin yllät-
tävä eroaminen kesken yh-
tyeen tulevaisuuskokouksen 
tuli Paulille täytenä tyrmäyk-
senä. ”Sitä seuranneina het-
kinä hekotteli ja hekumoi sillä, 
miten jännittävältä se hä-
nestä tuntui. Se oli aikamoi-
nen täystyrmäys. Itse makaa 
kanveesissa, ja hän vain he-
kottelee ja kertoilee, miten 
hyvältä hänestä tuntui, kun 
sai antaa kunnolla köniin”.

Mikä sitten on Paulin oma 
suosikki kaikkien klassikoi-
den joukosta? Se on I saw 
her standing there. Rokkipiisi, 
jossa on eräänlaista viatto-
muutta jollaista ei vain voi 
keksiä. Suuren yleisön suo-
sikki Yesterday taas ei oi-

kein bändiä itseään miellyttä-
nyt. Levy-yhtiö olisi halunnut 
siitä singlen, mutta yhtye ei 
suostunut, koska Beatles 
oli rock ń ŕoll bändi. Niinpä 
kappale päätyi Help! LP:n 
b-puolelle. Kuten moneen 
muuhunkin kappaleeseen, 
Yesterdayn tekemiseen liit-
tyy monta hauskaa tarinaa. 
Alkuperäinen versio ”Scram-
bled eggs, oh my baby, how 
I love your legs, scrambled 
eggs” ärsytti Help-elokuvan 
ohjaajaa Richard Lesteriä 
niin paljon, että hänellä meni 
hermot. ”Jos kuulen tuon sä-
velmän vielä kerrankin, hoi-
dan tuon helvetin pianon pois 
täältä”. ¶

JYRI VASAMAA

PAUL MCCARTNEY: 
ELÄMÄ & SANAT. BAZAR.

TYÖVÄENLUOKAN sankari ja 
vuosisadan suurimman sä-
veltäjäkaksikon toinen puoli, 
Paul McCartney, on nyt ko-
vasti tapetilla. Mies täyt-
tää 80 vuotta, mainio Get 
Back -dokumenttisarja tam-
mikuusta 1969 pyörii Dis-

muistoista tuttuihin maise-
miin. Hän osuu kylän yhtei-
söön, kohtaa ihmisiä ja löytää 
itselleen sopivaa tekemistä. 

Kirjassa kohdataan myös 
kysymys siitä, mitkä muistot 
ovat totta. Voiko kovasti usko-
malla tehdä jotakin todeksi? 
Kuka voi päättää toisen puo-
lesta, mikä on totta? Kysy-
mykset kokevat meitä kaikkia.

Laina ei välttämättä löydä 
lopullisia totuuksia. Hän kui-
tenkin löytää totuuksia, jotka 
auttavat häntä paitsi eteen-
päin, mahdollisesti myös 
asettumaan, elämään. Kaiken 
jälkeen. ¶

INARI JUNTUMAA

tynyt, ja shaahi lähtenyt maanpakoon. 
Kärnät palasivat kotiin.

Osa suomalaisten rakennusmiesten 
ryhmästä pääsi Suomeen vasta viime 
hetkillä, samassa rytäkässä lentoken-
tällä olivat ne paikalliset, jotka pakeni-
vat kotimaastaan.

Entä miten kävi hiihtokeskuksen? 
Kärnä ei ole kuullut, että se olisi koskaan 
valmistunut.

– Apu-lehden toimittaja matkusti 
sinne vielä myöhemmin. Sen jutun ku-
vasta näin että ainakin toisen hirsikehi-
kon päällä oli katto.

Kärnän keikka oli vain yksi monista 
vientirakentamisen vuosikymmenien 
tarinoista. Rakentajat maailmalla -teos 
(Laakso & Tamminen, 2014) valottaa ai-
koja, jolloin suomalaisrakentajat lenteli-
vät Lähi-idän lisäksi töihin Aasiaan ja Af-
rikkaan. ¶

ney+ -kanavalla, ja Let it be 
-levyn uusi miksaus bonus-
levyineen on julkaistu. Uu-
tuuksista mielenkiintoisin on 
hänen kirjansa. Se on tuhat-
sivuinen järkäle Elämä & sa-
nat, jossa mies kertoo laulu-
jensa taustoista ja muistelee 
elämäänsä.

Kirja etenee hauskasti 
aakkosjärjestyksen mukaan, 
eikä 80-vuotias mies vält-
tele arkojakaan aiheita. Kuten 
myös Get back -dokumentti 
osoittaa, yhtyeellä ei ollut 
vielä tammikuussa 1969 ylit-
sepääsemättömiä riitoja. Pit-
kät livetreenit tekivät hyvää, 
mikä pohjusti tulevaa klassik-

LAINA lähti. Ratin takana oli 
Lainan maailma, turva. Tie vei 
Turkuun ja laivaan, sitten me-
ritie Tukholmaan. 

Laina sanoo haluavansa 
luopua.

Mitä ilman voi olla? Au-
toa? Ystäviä? Muistoja? Mitä 
tavaroita? 

Tarve on ainakin pas-
sille ja bensalle, jälkimmäisen 
vuoksi käteisellekin.

Laina halusi irti arjesta, 
jota ei halunnut elää. Ehkä 
hän halusi myös irti muis-
toista, joita ei halunnut. Toi-
saalta eletty elämä oli tuonut 

→ Kulttuuri
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Kun lunta tulee kuin aisaa, on 
täydellinen päivä lähteä pitkälle 
kaupunkivaellukselle ja särpiä sumppia 
lämmikkeeksi siellä sun täällä. Mistä 
kannattaa napata kahvi mukaan silloin, 
kun aikaa on rajallisesti?

MAISTELIN KAUPPOJEN ja 
kioskien noutokahveja 
eri puolilla Helsingin 
kantakaupunkia, mutta 
valikoima lienee sama 
muuallakin. Testistä jäi-
vät nyt pois huoltoasema-
kahvit: niiden vertailu löytyy 
huhtikuun 2018 Rakenta-
ja-lehdestä. Lisäksi rajasin 
yksityiset kioskit pois vertailusta.

Viisi kaupunginosaa,  
viisi kupillista
Tammikuisena tiistaiaamuna kello 10.50 satun yh-
teen Kampin alueen pienistä K-marketeista, kuten 
muutama lounastaukoa pitävä rakennusmieskin. 
Kaupan kahvinurkka on siisti ja kiva – ja sumppi 
hyvää! Termoksesta annosteltavan lappeenranta-
laisen Lehmus Roasteryn suodatinkahvin maku 
on miellyttävä, pehmeän hapokas ja harmoninen. 
Myös lämpötila on oiva: ei liian kuuma vaan juuri 
sopiva pakkasen kohmettamalle kävelijälle. Lisäksi 

TEKSTI JA KUVA: 
SANNA PÖYRY
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Noutokahvia 
moneen 
makuun

Timo Kuvaja

→ Kolumni

Copypaste-TES
TYÖEHTOSOPIMUKSET päättyvät helmikuun lopussa. Vuo-
desta toiseen ihmetellään ainakin maalausalalla urakka-
työn jatkuvasti vähenevää osuutta. Näin pääkaupunkiseu-
dun vinkkelistä katsottuna siinä ei ole oikeastaan mitään 
kummallista. Tessin urakkahinnoittelu on auttamatto-
masti ajastaan jäljessä ja on rajattu koskemaan toimistoja ja 
asuntotuotantoa.

TÄÄLLÄ AINAKIN suurimpien yritysten liikevaihto tulee 
muualta. Suuret liikekeskukset, terminaalit, logistiikkakes-
kukset, liikenneasemat, koulut, sairaalat jne. tehdään kaik-
ki hinnoittelemattomalla työllä. Asuntotuotannon alalla 
taas ovat jo yli vuosikymmenen dominoineet pääasiassa 
yritykset, joiden työntekijöilleen maksama palkka, tai siitä 
käteen jäävä osuus, ei välttämättä kestä päivänvaloa.

MUUT YRITYKSET ovat jo ajat sitten luopuneet urakoiden 
laskemisesta tes-hinnoilla, ei kuulemma jäisi yhtään työ-
maata. Muualla maassa niillä hinnoilla kuulemma urakoi-
daan, hyvä niin. Pysykää hereillä, että tilanne ei muutu!

ALA ON myös tehokkuustavoitteiden myötä koneellistu-
nut, on otettu käyttöön jo aiemminkin olemassa olleita, 
mutta ei niin yleistyneitä työtä helpottavia ja nopeuttavia 
välineitä. Niiden urakkahinnoittelun sulkee pois maininta 
käsityöhinnoista. 

ASIAT OVAT monitahoisia ja vaikeita, mutta kaikkien 
rakennusalalla toimivien kannattaisi joskus pysähtyä 
miettimään, millä tavoin tätä työtä tehdään tulevaisuudes-
sa. Liian helposti niin työnantaja- kuin tekijäpuolellakin 
mennään rutiininomaisesti sopimuskierroksesta toiseen 
copypaste-menetelmällä. On paljon kysymyksiä, joihin var-
haisemmalla reagoinnilla olisi voitu vaikuttaa enemmän.

JOISSAKIN kysymyksissä taisi juna jo mennä ohi, ja vihelsi 
mennessään. ¶
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→ Rakentajan eväät

→ Sarjakuva

kahvi maistuu tuoreelta. Pieni pah-
vimuki irtoaa 1,50 eurolla. Lisäpisteet 
esillepanosta, jossa pavut ovat näytillä. 

Puolisen tuntia myöhemmin 
tutkin Lidlin noutokahvitarjoomaa. 
Sähkötalon Lidlin viereinen kebab-piz-
zeria pursuaa läheisen työmaan väkeä, 
ja myös Lidl Deli Corner -hyllyn edessä 
miehiä on jonoksi asti. Koska Lidlissä – 
ainakaan tässä myymälässä – ei myydä 
itse keitettyä kahvia, Deli Cornerin 
kylmät kahvijuomat eli Milbona-tuo-
temerkin Latte Macchiato ja Cappuc-
cino ovat ainut vaihtoehto. Nappaan 
jälkimmäisen (1,25 e) hyllystä ja palaan 
ulos tuiskuun. Kahvijuoma maistuu 
samalta kuin monien automaattien 
cappuccinot: makealta maitojauheelta 
ja maltodekstriiniltä. Kun mietin sitä, 
miten maukkaita Lidlin paistopisteen 
tuotteet ovat, tämä esanssimainen 
kahvijuoma jää maussa kauas niistä.

Iltapäivällä yhden aikaan olen jo 
Töölössä, yhdessä Mannerheimintien 
vilkkaimmista risteyksistä. Lounaan 
jäljiltä kahvihammasta kolottaa, joten 
suuntaan kulman R-kioskiin. Kahvi-
pisteessä on kolmea kuppikokoa sekä 
erikoiskahveja. Pienessä suodatin-
kahvissa (2 e) Pauligin Guatemalaa 
on miellyttävä, lempeän suklainen 
maku vailla kioskikahveille monesti 
tyypillistä kitkeryyttä. Omaan, tujua 
ihannoivaan makuuni kahvi on turhan 
laihaksi keitetty. Plussaa siitä, että 
kahvipöydän ohella kioskissa on kaksi 
ikkunapöytää, joista voi sumppia sär-
piessään katsella Manskun vilinää. 

Kahden pintaan Hakaniemessä 
keli muuttuu ikäväksi, ja poikkean 
Ympyrätalon S-markettiin. En tiedä, 
saako S-ketjun marketeista nouto-
kahvia eli kysäisen. Sympaattinen 
vartija lähtee opastamaan kahvipis-

teelle keskellä myymälää. Sumppi on 
halpaa: kaikki erikoiskahvitkin ovat 
vain euron. Ikävä kyllä suomalaisen 
JOBmeal-automaatin café au lait’ssa on 
yhdentekevä maku, eikä juoma ole järin 
lämmintäkään. Jonkun mielestä ehkä 
”hintaansa ookoo”; omalla listalla ”ei 
jatkoon”. Kahvipistekin on epäsiisti.

Sama fiilis jää runsasta tuntia 
myöhemmin Kruununhaassa, jättimäi-
sen työmaan viereisen Alepan Kaffe 
Kulmassa. Euron hintainen Auto-
bar-automaattisumppi – nyt valitsen 
suodatetun – ei herätä tuntemuksia. 
Kokonaisuus on valju, litkumainen. 
Pirteä keltainen muki kompensoi kah-
vipisteen tylsyyttä.

Testin myötä käy hyvin selväksi, 
etteivät automaattikahvit pärjää itse 
keitetyille. Minä ainakin mieluusti 
maksan 50 senttiä tai euron lisää – ja 
nautin kahvihetkestäni. ¶



Kotisivut ja eAsiointi
a-kassa.fi

Avoin työttömyyskassa
PL 116, 00531 Helsinki

Palvelunumero
020 690 455

NÄIN HAET ANSIOPÄIVÄRAHAA

• Varmista, että jäsenmaksusi ovat ajan tasalla.

• Ensihakemuksen voit toimittaa, kun olet ollut vähintään kaksi koko-
naista kalenteriviikkoa (ma—su) työttömänä.

• Täytä jatkohakemukset joko neljän kalenteriviikon tai kalenterikuu-
kauden jaksoissa.

Ilmoittaudu viimeistään ensimmäisenä työttömyys- tai lomau-
tuspäivänä työttömäksi työnhakijaksi TE-toimistoon

Täytä ansiopäivärahahakemus A-kassan eAsioinnissa 

• Irtisanomisilmoitus toistaiseksi voimassa olleen työsuhteen päätyttyä.
• Lomautusilmoitus, jos sinut on lomautettu.
• Kopio työsopimuksestasi, jos olet ollut määräaikaisessa työsuhteessa.

• Kopio saamastasi sosiaalietuuden päätöksestä.
• Muutosverokortti etuutta varten, jos haluat muuttaa veroprosenttiasi.
• Palkkatiedot, jos olet hakemusajalla työskennellyt osa-aikaisesti tai 

satunnaisesti.
• Työsopimus, jos olet aloittanut uuden osa-aikatyön.
• Verotuspäätös, jos sinulla on maataloutta tai muuta yritystoimintaa.

Liitä ensimmäiseen hakemukseen ainakin

Liitä hakemukseen tarvittaessa

eAsioinnin ja tar-
kemmat hakuohjeet 
löydät verkkosivuil-
tamme.

Tiedot käsittelyajoista  
löydät sivuiltamme 
→ Käsittelytilanne

a-kassa.fi

SÅ HÄR SÖKER DU DAGPENNING

• Försäkra att dina medlemsavgifter är i skick.

1. Anmäl dig senast den första arbetslöshets 
eller permitteringsdagen som arbetslös ar-
betssökande till TE-byrån

• Du kan skicka din första ansökan när du har varit ar-
betslös i minst två hela kalenderveckor (mån—sön). 

• Fyll i fortsatt ansökan för fyra kalenderveckor eller 
för en kalendermånad. 

2. Fyll i en ansökan via A-kassans E-tjänst

• Meddelande om uppsägning, om du är helt arbetslös.

• Meddelande om permittering, om du är permitterad. 

• En kopia av ditt arbetsavtal, om du har varit i del-
tidsjobb.

• En kopia på beslutet om erhållen social förmån. 

• Ett ändringsskattekort om du vill ändra din skattesats. 

• Löneuppgifter om du har haft löneinkomst för del-
tidsarbete eller tillfälliga jobb under den period som 
ansökan avser.

• Arbetsavtal om du har börjat med deltidsarbete.

• Beskattningsbeslutet, om du har lantbruksverksam-
het eller någon annan företagsverksamhet.

3. Bifoga åtminstone för första ansökan

4. Bifoga vid behov för ansökan

1.

2.

3.

4.

Du hittar E-tjänsten och ansökningsin-
struktioner från vår webbsidan.

a-kassa.fi
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OSASTOTAPAHTUMAT

OSASTOTAPAHTUMAT

KOONNUT SOILE AHREMAA-LUTTINEN

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

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.

Os. 022, Kerava
Kevätkokous ke 23.2. klo 18, Keravan kirjasto, Satusiipi, Paasi-
kivenkatu 12, Kerava. Esillä sääntöjen määräämät sekä muut 
esille tulevat asiat.
Hallitus

Os. 034, Imatra
Kevätkokous ma 21.3. klo 18, Ay-talon alakerran kokoustila, Es-
terinkatu 11, Imatra. Esillä sääntömääräiset ja muut esille tule-
vat asiat. Tervetuloa!
Hallitus

Os. 039, Helsingin matto ja -parkettimiehet
Kuukausikokous ti 15.2. klo 16, ammattiosastojen Tiimitupa, 
Viides linja 3, Helsinki. Käsitellään esille tulevat asiat. Kahvitar-
joilu.
Hallitus

Os. 041, Seinäjoki
Kuukausikokous pe 18.2. klo 18, Vapaudentie 32–34 B, Seinä-
joki. Käsitellään esille tulevat asiat.
Kevätkokous pe 18.3. klo 18, Vapaudentie 32–34 B, Seinäjoki. 
Esillä sääntöjen määräämät asiat sekä muut esille tulevat asiat.
Hallitus

Os. 131, Rovaniemi
Kevätkokous to 17.3. klo 18, Raksakellari, Korkalonkatu 18, Rova-
niemi. Käynti sisäpihalta kellariin. Esillä sääntöjen määräämät 
asiat sekä muut esille tulevat asiat. Kahvitarjoilu.
Hallitus 

Os. 390, Helsingin putkimiehet ja -eristäjät
Nuuskakerhon kevätkauden kokoontumiset torstaisin klo 11, 
ammattiosastojen Tiimitupa, Viides linja 3, Helsinki. Seuraavasti: 
24.2., 10.3., 24.3., 7.4., 21.4. Tervetuloa!

Os. 392, Tampereen putkimiehet ja -eristäjät
Toimihenkilöt 2022 puheenjohtaja Pasi Anttila p. 040 040 9543, va-
rapuheenjohtaja Lassi Kantola p. 040 771 3957 sihteeri Jyrki Lip-
ponen p. 040 579 6521, taloudenhoitaja Tapani Kantola 
p. 050 390 1400. Muut hallituksen jäsenet: Toni Mäenpää, Jukka 
Nikkinen, Mikko Kähönen, Kari Partala.
Kuntoilutuki. Osasto maksaa jäsenilleen, myös eläkeläisille, 
kuntoilutukea 100 € vuodessa. Toimita kuitit puheenjohtajalle, 
taloudenhoitajalle tai sihteerille. Tukea saa urheiluvälineisiin, 
kuntosalikorttiin,hierontaan sekä teatteri- ja konserttilippuihin.
Juntturikerho kokoontuu joka kuukauden ensimmäisenä tiis-
taina klo 10, os.10:n tilat, Sorinkatu 4,  1. krs, Tampere, paitsi 
heinä- ja elokuussa. Osastomme eläkeläiset kokoontuvat kah-
vittelemaan ja vaihtamaan kuulumisia. Tule mukaan keskustele-
maan ja suunnittelemaan kanssamme mielekästä veteraanitoi-
mintaa. Kerhon puheenjohtajana jatkaa Rauno Viljanen p. 050 
594 4168.
Kevätkokous la 26.3. klo 12, os. 10:n tilat, Sorinkatu 4, 1. krs, Tam-
pere. Esillä sääntöjen määräämät asiat sekä muut esille tulevat 
asiat. Tilannekatsauksen pitää Rakennusliiton varapuheenjoh-
taja Kimmo Palonen. Kahvitarjoilu.
Hallitus

→ Liitossa
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Os. 416, Virrat
Kevätkokous to 24.2. klo 18, Työväentalo, Mäkitie 18, Virrat. Esillä 
sääntöjen määräämät asiat sekä muut esille tulevat asiat.
Perinteinen kevätristeily 26.–27.5. Viking Grace -aluksella, jä-
senille puolisoineen. Matkan omavastuuhinta 60 €/hlö, joka si-
sältää kuljetuksen, A2-hytin, aamiaisen ja buffetpäivällisen. Li-
sätietoja ja Ilmoittautumiset viimeistään su 10.4., 
Tero p. 050 064 9275.
Hallitus

Os. 437, Huittinen
Kevätkokous pe 25.3. klo 18, Ay-toimisto, Sahakatu 4, Huittinen. 
Esillä sääntöjen määräämät asiat sekä muut esille tulevat asiat. 
Hallitus

Os. 475, Nilsiä
Kevätkokous la 26.2. klo 13, Vesitornintie 1, Nilsiä. Esillä sääntö-
jen määräämät asiat sekä muut esille tulevat asiat.
Hallitus

Os. 495, Uurainen
Kevätkokous su 13.2. klo 12, Parman ruokala, Uuraistentie 529, 
Kangashäkki. Esillä sääntöjen määräämät asiat sekä muut esille 
tulevat asiat. Kokouksen jälkeen ruokailu Hirvaskankaalla.  Terve-
tuloa!
Hallitus

TAPAHTUMIA

MUURARIEN TALVIPÄIVÄT 19.–20.2.2022
PERUTTU, koronan takia!

LOMAT

HYVINVOINTILOMAT RY:N TYÖTTÖMIEN 
LOMAT 2022
Lomalaisten valinnoissa noudatetaan sosiaali- ja terveysmi-
nisteriön ohjeita. Hyvinvointilomat lähettää kutsukirjeen ja las-
kun loman saaneille, lasku on maksettava eräpäivään men-
nessä. Lomakohde lähettää noin kolme viikkoa ennen loman 
alkua lomalaiselle kirjeen, jossa kerrotaan tarkemmat tiedot lo-
masta. Loma toteutetaan yhteistyössä Hyvinvointilomat ry:n 
kanssa sosiaali- ja terveysministeriön veikkausvoittovaroista 
myöntämällä avustuksella.

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

Lomakeskus Huhmari sijaitsee Höytiäisen rannalla Huhma-
risvaaran kainalossa Pohjois-Karjalassa. Täysihoitoloma si-
sältää: aamiaisen, lounaan, päivällisen ja yhteisen ohjelman. 
Omavastuu 50 €/5 vrk/hlö. Alle 16-vuotiaat pääsevät lomalle 
maksutta. 
Työttömien loma 29.8.–3.9.2022          Hakuaika 1.–31.3.2022

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

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

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

→ Liitossa

OSASTOTAPAHTUMAT

Keski-Suomen rakentajaveteraanit
Kuntosali-, kylpylä- ja keilailusopimus 2022 Scandic Laaja-
vuoren kanssa. Olemme uusineet sopimuksen, johon kuuluu 
kuntosalin käyttö, sauna sekä uiminen. Hinnat: arkisin klo 
8–14 6,40 €/kerta, muulloin 8,80 €/kerta. Keilauksesta saa 
alennusta -20 % normaalihinnoista. Edut saatte näyttämällä 
jäsenkorttia ja mainitsemalla, että on rakentajaveteraaniso-
pimus.
Kokoontumiset joka kuukauden ensimmäinen tiistai klo 14, 
Jyväskylän palvelupiste, Yrjönkatu 30, Jyväskylä. Tervetuloa 
keskustelemaan ja kahvittelemaan!



49

LOMAT

HYVINVOINTILOMAT RY:N
LAPSIPERHEIDEN LOMA 2022
Lomalaisten valinnoissa noudatetaan sosiaali- ja terveysmi-
nisteriön ohjeita. Hyvinvointilomat lähettää kutsukirjeen ja las-
kun loman saaneille, lasku on maksettava eräpäivään men-
nessä. Lomakohde lähettää noin kolme viikkoa ennen loman 
alkua lomalaiselle kirjeen, jossa kerrotaan tarkemmat tiedot lo-
masta. Loma toteutetaan yhteistyössä Hyvinvointilomat ry:n 
kanssa sosiaali- ja terveysministeriön veikkausvoittovaroista 
myöntämällä avustuksella.

Urheiluopisto Pajulahti
Pajulahdentie 167, 15560 Nastola
www.pajulahti.com

Pajulahti sijaitsee itäisessä Lahdessa, noin 20 minuutin ajo-
matkan päässä kaupungin keskustasta. Täysihoitoloma sisäl-
tää: aamiaisen, lounaan, päivällisen ja iltapalan sekä yhteisen 
ohjelman. Lastenhoito 3–6-vuotiaille lapsille ryhmähoitona 
kahtena päivänä (2 h/pvä). Aikuisen omavastuu 100 €/5 vrk/
hlö. Alle 16-vuotiaat pääsevät lomalle maksutta.

Lapsiperheloma 11.–16.7.2022             Hakuaika 1.–31.3.2022

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

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

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

HYVINVOINTILOMAT RY:N YHDEN 
VANHEMMAN PERHEIDEN LOMAT 2022
Lomalaisten valinnoissa noudatetaan sosiaali- ja terveysmi-
nisteriön ohjeita. Hyvinvointilomat lähettää kutsukirjeen ja las-
kun loman saaneille, lasku on maksettava eräpäivään men-
nessä. Lomakohde lähettää noin kolme viikkoa ennen loman 
alkua lomalaiselle kirjeen, jossa kerrotaan tarkemmat tiedot lo-
masta. Loma toteutetaan yhteistyössä Hyvinvointilomat ry:n 
kanssa sosiaali- ja terveysministeriön veikkausvoittovaroista 
myöntämällä avustuksella.

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

Lomakoti Kotoranta sijaitsee Kiljavalla, noin 50 km Helsingistä. 
Täysihoitoloma sisältää: aamiaisen, lounaan, päivällisen ja ilta-
palan sekä yhteisen ohjelman. Lastenhoito 2–7-vuotiaille lap-
sille ryhmähoitona neljänä päivänä (2 h/pvä). Omavastuu on 
90 €/5 vrk/hlö. Alle 16-vuotiaat pääsevät lomalle maksutta.

Yhden vanhemman perheiden loma 17.–22.7.2022 
Hakuaika 1.–31.3.2022

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

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

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

LIITON VETERAANILOMAT 2022

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

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

Hyväksytyille lomalaisille lähetetään kutsukirje noin kuukautta 
ennen lomaa.

Hakemus osoitteella:
Rakennusliitto/lomavastaava
PL 307, 00531 Helsinki
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, ys-
tävä 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, ys-
tävä 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, ys-
tävä 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, ys-
tävä tai avustaja maksaa lomasta 460 €. Matkakuluista vastaa 
jokainen lomalainen itse. Hakuaika päättyy 19.6.2022.
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MUISTOLLE

→ Liitossa

80 vuotta
Salovaara Mikko Juhani 28.2., Vantaa.
Os. 390, Helsingin putkimiehet ja -eristäjät
Nuuskakerho

Hakamaa Hilkka
Osastomme pitkäaikainen 
jäsen Hilkka Hakamaa 
kuoli 15.11.2021. Hän 
oli syntynyt 11.9.1935 
ja liittynyt jäseneksi 
1.5.1972. 
Muistoa kunnioittaen
Os. 010, Tampere

Herukka Pertti Tapio
Osastomme pitkäaikainen 
jäsen Pertti Tapio Herukka 
kuoli 17.11.2021. Hän oli 
syntynyt 23.12.1952 ja 
liittynyt Rakennusliiton 
jäseneksi 7.4.1972.
Muistoa kunnioittaen
Os. 203, Haukipudas

Kolu Pertti Kaarlo
Osastomme pitkäaikainen 
jäsen Pertti Kaarlo Kolu 
kuoli 3.1.2022. Hän oli 
syntynyt 26.3.1944 ja 
liittynyt Rakennusliiton 
jäseneksi 1.1.967.
Muistoa kunnioittaen
Os. 107, Jämsä

Määttänen Toivo Olavi
Osastomme pitkäaikainen 
jäsen Toivo Olavi Määttä 
kuoli 25.11.2021. Hän oli 
syntynyt 17.6.1930 ja 
liittynyt Rakennusliiton 
jäseneksi 1.8.1968.
Muistoa kunnioittaen
Os. 029, Kuusankoski

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

Palvelupisteiden yhteystiedot  
www.rakennusliitto.fi/yhteystiedot 

Avoin työttömyyskassa A-kassa
PL 116 
00531 Helsinki 
www.a-kassa.fi

020 690 455 
Palveluaika ma–pe 8.30–15

Puhelun hinta on lankapuhelimesta soitettaessa 
paikallisverkkomaksu ja matkapuhelimesta 
soitettaessa matkapuhelinmaksu.

 

Nieminen Pauli Armas
Osastomme 
pitkäaikainen jäsen 
ja Pohjois-Hämeen 
aluesihteeri Pauli Armas 
Nieminen kuoli 1.11.2021. 
Hän oli syntynyt 
21.3.1929 ja liittynyt 
jäseneksi 1.3.1950.
Muistoa kunnioittaen
Os. 010, Tampere

Poikolainen Yrjö 
Mikael
Osastomme 
pitkäaikainen jäsen 
Yrjö Mikael Poikolainen 
kuoli 12.11.2021. Hän oli 
syntynyt 26.9.1945 ja 
liittynyt Rakennusliiton 
jäseneksi 1.4.1968.
Muistoa kunnioittaen
Os. 051, Jyväskylä

Toivola Aarre Augusti
Osastomme 
pitkäaikainen jäsen 
Aarre Augusti Toivola 
kuoli 9.12.2021. Hän oli 
syntynyt 2.4.1935 ja 
liittynyt Rakennusliiton 
jäseneksi 1.2.1960.
Muistoa kunnioittaen
Os. 001, Helsingin 
kirvesmiehet

RAKENNUSLIITON JULISTAMAT SAARROT

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

ONNEA
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Seuraavassa 
numerossa:

TEEMA: 
Työturvallisuus 

ja -terveys
Maaliskuussa ilmestyvässä 

Rakentajassa pureudutaan taas 
rakentajien turvallisuuteen ja 

terveyteen. Jaamme tietoa viime 
vuonna tapahtuneista kuolemaan 

johtaneista tapaturmista, 
laitamme rakentajan testaamaan 
eksoskeletonia, käymme työmailla 
katsomassa, miten rakentaminen 

sujuu turvallisesti talvella ja 
tutustumme hyviin työkenkiin.

Ilmestymispäivä  
24.3.2022

Aineistopäivä  
24.2.2022

RAKENTAJA 3/22 
Aineistopäivä 8.4.2022 

Ilmestymispäivä 6.5.2022

RAKENTAJA 4/22 
Aineistopäivä 20.5.2022 

Ilmestymispäivä 17.6.2022

RAKENTAJA 5/22 
Aineistopäivä 22.7.2022 

Ilmestymispäivä 19.8.2022

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. 



Keskinäinen Vakuutusyhtiö Turva • turva.fi • 01019 5110
Turvassa-henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö

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

Kun välität,
valitse heille parasta – 

Turvassa-henkivakuutus!

Eikä muuten maksa paljon.
Rakennusliiton jäsenelle vain

9,87 €/kk
Hintaesimerkki 2022 30-vuotias 

Rakennusliiton jäsen, 
 korvaussumma 100 000 €.




