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

→ Pääkirjoitus / Johanna Hellsten

Syksyllä tulee ikävä tupoa
RAKENNUSLIITON valtuusto julkaisi kannanoton, 
jossa se vaati palkansaajien ostovoiman vastuullis-
ta turvaamista siten, että inflaatio ei ota entises-
tään lisää kierroksia syksyn palkkaneuvottelujen 
kyydissä. Valtuusto peräänkuulutti työnantaja-
puolen ja valtiovallan toimia, jotta aikaansaadaan 
ratkaisu, jonka kanssa pienituloisetkin voivat elää.

ON IHMEELLISTÄ, että tässä taloustilanteessa van-
haa kunnon kolmikantaa ei kaiveta esiin. Työnte-
kijöiden, työnantajien ja valtiovallan yhteistoimilla 
on ennenkin tasattu talouden aallokkoa. Viime 
aikojen tapahtumat ovat alkaneet näyttää sen, että 
EK:n vetäytyminen yhteisestä neuvottelupöydästä 
ei ollut viisas veto.

NÄHDÄKSENI meillä on ollut työmarkkinoilla 
pitkästä aikaa todella vakava häiriötila, joka ei 
näytä ratkeavan liittokohtaisilla neuvotteluilla. 
Teknologiateollisuuden jakautuminen kahtia 
aloitti kummallisen työmarkkinakierroksen, jossa 
aiemmin isommassa pöydässä sovitut asiat vietiin 
työpaikkatasolle. Teollisuusliitolle parin sadan eri 
työehtosopimuksen neuvotteleminen kävi varmas-
ti työstä, mutta tuskin se on ollut herkkua pienille 
yrityksillekään, joista monessa ei ole varsinaista 
työehtosopimusosaamista.

SITTEN UPM:n sooloilu aiheutti pitkän ja kaikil-
le osapuolille kalliin työtaistelun, joka yhdessä 
Ukrainan sodan kanssa vei paperitkin kirjoitusha-
luisten toimittajien näpeistä. Julkisella sektorilla 
neuvottelut tahmasivat niin pahasti, että osassa 
kouluista opettajat olivat lakossa. Vaikka iso osa 
sopimuksista saatiin lopulta maaliin, hoitoalan 
jumi ei näytä ratkeavan, vaikka Kuntatyönantajat 
kuinka syyttäisivät sairaanhoitajia vastuuttomiksi.

EI TÄLLAINEN talouden ja työmarkkinoiden turbu-
lenssi voi olla kenenkään etujen mukaista.

VARSINKIN pienituloiset kärsivät ruoan, polttoai-
neiden ja sähkön hallitsemattomasta hinnannou-
susta. Yritykset kärsivät, kun kansalla ei ole varaa 
kuluttaa. Tällä menolla seuraavat eduskuntavaalit 
ovat ”bensavaalit”, jotka marssittavat johtoon sel-
laisen hallituskoalition, joka ainakaan historiassa 
ei ole ollut palkansaajien ja työttömien ylin ystävä.

MINULLA ei ole harhakuvitelmaa siitä, että 
tupo-ratkaisut olisivat olleet mikään autuaaksi 
tekevä taikatemppu, mutta minulla on edelleen 
vankka usko siihen, että sopimusyhteiskunnassa 
vielä henki pihisee. Jossain siellä kaiken uhon  
alla. ¶
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→ Tässä numerossa

VAKIOT

2  Pääkirjoitus
4  Ajankohtaista ja 
 puheenjohtajan palsta
10  Henkilö
14  Rakentajan terveys
44  Laki ja oikeus
47  Vierailija
50 Kulttuuri
52  Kevyttä

KANNEN KUVA: JUKKA NISSINEN

TEEMA: TYÖELÄMÄ

26

22
Henkilöstö
vuokrausala kasvaa 
ja saa uusia luotta
mushenkilöitä.

30

32
Minkälaista Firalla 
on olla töissä?
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”Työterveys huolto 
Suomessa toimii

hyvin ja sen 
kehittäminen on 

ollut
pitkäjänteistä.”

– ANTTI KOIVULA
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Kemin biotuotetehdas 
on haastava hallittava 
luottamushenkilöille. 

Isoissa 
rakennus
yrityksissä 
suunnitellaan 
nyt, miten työ
vaatteet  
jatkossa  
huolletaan.

Tommi Rönö on 
sekä yrittäjä että 
työntekijä.

16

10
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Puheenjohtaja Harjuniemi liittovaltuustolle:

Tulossa vaikeat neuvottelut
RAKENNUSLIITON nykyinen liitto-
valtuusto pääsi korona-ajan rajoi-
tusten poistuttua kokoontumaan 
vasta ensimmäisen kerran fyysisesti. 
Vuonna 2020 kokous toteutettiin 

Liittovaltuuston kannanotto: 
Palkansaajat tarvitsevat ostovoiman pelastusohjelman

Laukalle kiihtynyt inflaatio rapauttaa palkansaajien 
ostovoimaa julmalla vauhdilla. Kuluvan kevään palk-
karatkaisut tehtiin tilanteessa, jossa sen paremmin yli 
viiden prosentin vauhtiin kiihtyvä inflaatio kuin Ukrai-
nan sotakaan ei ollut tiedossa.

Suomessa on pitkään pyritty turvaamaan palkan-
saajien ostovoima ja yritysten kilpailukyky tuotta-
vuuskehitykseen ja inflaatiotavoitteeseen sidotuilla 
palkankorotuksilla. Vientiteollisuuden palkankoro-
tukset ovat muodostaneet niin sanotun yleisen linjan, 
jolle myös muiden sektoreiden palkkaratkaisut ovat 
asettuneet.

Useat toimialat neuvottelevat syksyllä ensi vuo-
den palkankorotuksista. Palkansaajien ostovoiman 
turvaaminen tavalla, joka ei samalla vauhdita inflaa-
tiokehitystä, edellyttää nyt sitä, että etenkin työnan-
tajat ja valtiovalta ovat valmiit kantamaan vastuunsa. 

SAK:laisten liittojen suunnalta on esitetty syksylle 

TEKSTI: JANNE MÄKINEN KUVAT: JUKKA NISSINEN

mm. euromääräisiä palkankorotuksia ja kiky-sopimuk-
sen viimeisten osien purkamista, eli sopimuksessa 
palkansaajille siirrettyjen sosiaalivakuutusmaksujen 
palauttamista työnantajien kontolle. Nämä ovat kan-
natettavia esityksiä. Palkankorotusten euromääräi-
syys tukee eniten pienipalkkaisia työntekijöitä, joita 
hintojen kohoaminen kurittaa kovimmin. Noin kah-
den prosenttiyksikön sosiaalivakuutusmaksujen siirto 
työnantajille tarkoittaa työntekijöille vastaavaa net-
topalkan nousua ilman inflaatiota kiihdyttävää vaiku-
tusta.

Lisäksi on selvää, että myös palkankorotusten tu-
lee asettua selvästi viime syksynä alkaneella neuvot-
telukierroksella vakiintuneen tason yläpuolelle.

Rakennusliiton liittovaltuusto edellyttää, että pal-
kansaajien ostovoima eli työntekijöiden toimeentu-
lo ja elintaso turvataan riittävillä palkankorotuksilla ja 
sosiaalimaksujen siirtämisellä työnantajille. ¶

koronarajoitusten takia etäkokouk-
sena ja keväällä 2021 valtuuston 
kokouksen korvasi ylimääräinen liit-
tokokous. Kokous pidettiin perinteik-
käässä paikassa Helsingin työväenta-

lolla eli kongressikeskus Paasitornissa, 
jossa Rakennusliitto myös perustettiin 
98 vuotta sitten.

Kokouksen asialistalla olivat sään-
tömääräiset asiat, joista tärkeimpänä 

Rakennusliiton pu-
heenjohtaja Matti 
Harjuniemi ennustaa 
taantumaa jo tule-
vaksi syksyksi.

Liittovaltuuston kannanotossa 
edellytetään, että palkansaa-
jien ostovoima eli työntekijöi-
den toimeentulo ja elintaso 
turvataan riittävillä palkankoro-
tuksilla ja sosiaalimaksujen siir-
tämisellä työnantajille.

→ Ajankohtaista
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Tarttis tehrä jotain
TYÖSUOJELUVIRANOMAISEN tuore raportti paljastaa jälleen kerran 
karulla tavalla sen kuinka laajaa ulkomaalaisten työntekijöiden ehtojen 
polkeminen ja hyväksikäyttö on. Raportin mukaan rakennus- ja ravin-
tola-aloilla ongelmia ilmeni 65 prosentissa tarkastetuista työpaikoista.

Tavallisimpia puutteita olivat: liian pieni peruspalkka, maksamat-
tomat lisät ja puutteellinen työaikakirjanpito. Palkkauksen oikeelli-
suuden tarkastelu oli vaikeaa, jollei mahdotonta, kun työaikakirjanpito 
puuttui. Työsuhdetyötä oli naamioitu yrittäjätyöksi tai niin sanotuksi 
kevytyrittäjyydeksi, ja usein vielä niin, ettei työntekijä edes tiennyt 
olevansa toimeksiantosuhteessa. 

Tuskin kukaan voi käsi sydämellä väittää, ettei tiennyt miten 
olisi pitänyt toimia. Kyse on systemaattisesta hyväksikäytöstä, josta 
kärsivät työntekijöiden lisäksi rehelliset yrittäjät ja koko yhteiskunta 
veroeurojen sekä erilaisten sosiaalivakuutusmaksujen menetyksinä. 
On erikoista, ettei juuri kukaan tunnu kantavan huolta hyvinvointiyh-
teiskunnan rahoituspohjasta, kun työt valuvat näille väärintekijöille. 
Yrittämisen- ja kilpailunvapaus ohittaa kaiken muun. Tuloksena on 
rehellisten pienten ja keskisuurten yritysten ja heidän työntekijöidensä 
pelaaminen ulos rakennushankkeista. Vahingot kertaantuvat työn-
tekijöiden joutuessa ilman omaa syytään työttömyysturvan varaan. 
Turvan, jonka rahoittavat veronsa ja työttömyysvakuutusmaksunsa 
hoitavat työntekijät ja työnantajat. 

Niin kauan, kun kiinnijäämisen riski on pieni ja sanktiot ole-
mattomat, väärinkäytökset jatkuvat sekä lisääntyvät entisestään. 
Miksi tämän villin lännen menon annetaan jatkua hallituskaudesta 
ja kokoonpanosta toiseen, vaikka ongelmat ovat tiedossa? Rakennus-
liitto on jo pitkään vaatinut järeämpiä toimia ongelmien kitkemiseksi. 
Olemme viestineet poliitikoille ja virkamiehille ongelmista, niiden 
laajuudesta sekä esittäneet ratkaisumalleja, jotka veisivät asioita parem-
paan suuntaan. Yksikään poliitikko ei kehtaa julkisesti hyväksyä har-
maata taloutta – hiljaisesti kylläkin, koska mitään ei näytä tapahtuvan.

Kaikkia ongelmia ei tietenkään voida ratkaista uusilla säädöksillä 
ja lakipykälillä. Tarvitaan myös alan sisäisten toimintamallien muu-
tosta – edes jonkinlaista moraalia tähän hervottomaan menoon. Nyt 
viimeistään on aika ryhtyä sanoista tekoihin.

Kimmo Palonen

Kimmo Palonen 
on Rakennusliiton 
varapuheenjohtaja

→ Varapuheenjohtajalta

tili- ja vastuuvapauden myöntäminen 
liiton hallitukselle. Rakennusliiton 
puheenjohtaja Matti Harjuniemi 
totesi ajankohtaiskatsauksessaan, 
että aika on nyt erityisen haastava 
rakentajille. Inflaatio jyllää kovalla 
tasolla ja ihmisten toimeentulo on 
vaakalaudalla. Ukrainan sota tuo 
rakennusalalle paljon epävarmuutta. 
Harjuniemi ennustaakin talouden 
taantumaa syksyksi, mikäli kehitys 
jatkuu nykyisenkaltaisena. 

– Investointikysyntä laskee, 
rakennusmateriaalien hinnat nouse-
vat. Ukrainasta, Venäjältä ja Val-
ko-Venäjältä tulee paljon erilaisia 
rakennusmateriaaleja. Korvaavia 
tuottajia ei välttämättä löydy helposti 
tai nopeasti.

Rakentajien vuoden 2023 palkan-
korotuksista neuvotellaan tulevan 
syksyn aikana.

– Syksy tulee olemaan vaikea aika 
tes-neuvottelujen kannalta. Rakennus-
alan työnantajajärjestö ei ole ilmaissut 
halua irtautua työehtosopimuksista. 
Yleissitovuuden kannalta tämä on tär-
keää. Rakennusalan palkankorotukset 
vuodelle 2023 tulee olla valmiina mar-
raskuussa, Harjuniemi totesi.

Muutosesitys puhutti 
asialistan ulkopuolella
Valtuuston asialistan ulkopuolella 
käyntiin vilkas keskustelu Muutos 
2023 -työryhmän esityksestä liiton 
organisaation ja toiminnan uudista-
miseksi. Liittovaltuustolla ei ole k.o. 
asiassa päätösvaltaa, sillä työryhmän 
on asettanut liiton hallitus vuoden 
2019 liittokokouksen velvoittamana. 
Muutos-työryhmä on jättänyt esityk-
sensä Rakennusliiton hallitukselle, 
joka käsittelee sitä syksyn aikana ja 
tekee oman esityksensä toukokuussa 
2023 kokoontuvalle liittokokoukselle. 

Osasto 10:n ja Oulun aluejärjestön 
tätä asiaa koskevat valtuustoesitykset 
siirrettiin hallitukselle otettavaksi 
huomioon jatkokäsittelyssä. ¶
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Työnantajalle sakot 
järjestäytymisvapauden 
loukkaamisesta

TEKSTI: JANNE MÄKINEN KUVA: JUKKA NISSINEN

– Jos työnantaja ei kunnioita työntekijöiden oikeutta järjestäytyä, kyse 
on rikoksesta, Rakennusliiton vastaava lakimies Jyrki Ojanen sanoo.

JÄRJESTÄYTYMÄTÖN betonialan yritys 
Virtain Betoni lakkautti yksipuolisella 
päätöksellä luottamusmiehen tehtävän 
yrityksessä ja ilmoitti, että keskustelu 
työnantajan ja työntekijöiden välillä 
käydään jatkossa suoraan osapuolten 
kesken. Yritys myös katsoi, että luotta-
musmiesjärjestelmän ylläpitäminen on 
yritykselle vapaaehtoista toimintaa.

Rakennusliitto ajoi tapauksen läpi 
kaikkien oikeusasteiden. Käräjäoikeus 
katsoi työnantajan toiminnan lain 
vastaiseksi, mutta työnantaja Virtain 
Betoni valitti päätöksestä hovioikeu-
teen, joka yllättäen hylkäsi syytteet. 
Jutulle saatiin valituslupa korkeim-
paan oikeuteen (KKO), joka tuomitsi 
työnantajan edustajat järjestäytymis-
vapauden loukkaamisesta.

Rakennusliiton varapuheenjoh-
taja Kimmo Palonen arvioi ratkaisun 

keskeiseksi koko luottamusmiesjärjes-
telmän kannalta.

– Päätös on merkittävä. Mikäli 
juttu oltaisiin hävitty, olisivat järjes-
täytymättömät yritykset halutessaan 
voineet lopettaa luottamusmiesjärjes-
telmän yrityksissään.

Tapauksesta käytiin oikeutta 
vuodesta 2017 alkaen. Onko tällaisia 
tapauksia ollut näiden vuosien mit-
taan useampia?

– Muutamia yksittäisiä on ollut, 
ei mitenkään massoittain. Kuitenkin 
toisenlaisen tuomion jälkeen tilanne 
olisi ollut aivan erilainen.

Ennakkopäätös  
sitoo käräjäoikeuksia
Tapaukselle haettiin ja saatiin valitus-
lupa korkeimpaan oikeuteen. Tämä on 

hyvin harvinaista. Miksi aina sinne 
saakka?

– Järjestäytymisvapautta suojaa-
van rikospykälän sekä sen perus- ja 
kansainvälisoikeudellisten takeiden 
tulkinta kävi hovioikeudessa vähän 
sivupolullakin. Perusoikeudet ovat 
sanamuodoiltaan avoimia ja niiden 
sisältö edellyttää paikoin tulkintaa. 
Tässä suhteessa korkein oikeus on 
kansallisen laintulkinnan ylin auk-
toriteetti. KKO:n argumentoinnin 
ja lopputuloksen pitäisi nyt onneksi 
aueta jokaiselle. Jos työnantaja ei kun-
nioita työntekijöiden oikeutta järjes-
täytyä, kyse on rikoksesta. Työnteki-
jöiden oikeus ei ole riippuvainen siitä, 
että kaikki menisi aina työnantajan 
mielen mukaan, Rakennusliiton vas-
taava lakimies Jyrki Ojanen sanoo.

Korkeimman oikeuden päätös on 
Niin sanottu ennakkopäätös. Mitä se 
tarkoittaa?

– KKO:n päätös sitoo vastai-
suudessa myös käräjäoikeuksia, jos 
tämä uudenlaista kohinaa hälventävä 
ratkaisu työntekijöiden oikeuksista 
olisi jossain päin maata mennyt ohi tai 
päässyt unohtumaan, Ojanen painot-
taa.

Kyseessä lienee tyypillinen esi-
merkki työntekijöiden perusoikeu-
desta, jota ei kukaan muu puolusta 
kuin ammattiliitto?

– Se on juuri näin, Kimmo Palo-
nen vahvistaa. ¶

Rakennusliiton lakimies Anna Lauri kir-
joittaa tapauksesta Laki ja oikeus -palstalla 
sivulla 44. 

→ Ajankohtaista
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Kehitä digitaitojasi 
– osallistu 
maksuttomaan 
verkkokoulutukseen
TYÖ JA ARKI ovat muuttuneet yhä digitaalisemmiksi ja 
automaattisemmiksi. Tarjoamme sinulle mahdollisuu-
den opiskella digitaalisia taitoja maksuttomasti verkon 
välityksellä, silloin kun sinulle itsellesi parhaiten sopii.
• Voit edetä täysin omassa tahdissasi.
• Tarkoitettu suorittavan työn tekijöille (työlliset, lo-
mautetut, irtisanotut ja työttömät).
• Suorita kolme kurssia ja olet suorittanut  
SkillPlus-koulutusohjelman.
• Aikaisemmat osallistujat ovat tervetulleita kertaa-
maan ja laajentamaan osaamistaan.

SkillPlus-verkkokursseista on julkaistu nyt kolme en-
simmäistä kokonaisuutta:
• Tietoturva ja yksityisyys
• Johdatus koneoppimiseen ja tekoälyyn
• Jatkuva oppiminen

Voit tutustua sisältökokonaisuuksiin ilman kirjautu-
mista. Kurssisisältöjä pääset käyttämään kirjautumal-
la, käyttäjätunnukset voit luoda kurssisivustolla.

Verkkokoulutukseen pääset osoitteessa:  
skillplus.thinkific.com

Tutustu lisää eri koulutusmuotoihin osoitteessa: 
www.skillplus.fi ¶

KESÄDUUNARI-INFO palvelee kaikkia 
kesätyöntekijöitä numerossa  
0800 179 279 maanantaista perjantai-
hin kello 9–15. Puhelu on soittajalle 
maksuton.

Kun olet saanut kesätyöpaikan, 
voit soittaa infoon ja kysyä työsopi-
muksen tekemisestä, palkkauksesta, 
työajoista, lomakorvauksesta ja muista 
työsuhteeseen liittyvistä asioista. 
Voit esittää kysymyksiä myös Whats-
Appilla numerossa 040 747 1571 sekä 
nettilomakkeen kautta.

Neuvoja ja ohjeita löydät myös 
osoitteesta www.kesaduunari.fi-sivus-
tolta kohdista Kesäduunarin muistilista 
ja Usein kysytyt kysymykset. Ongelma-

tilanteissa voit ottaa yhteyttä lisäksi 
vanhempiin työkavereihisi, työpaik-
kasi luottamusmieheen tai -valtuutet-
tuun tai oman alasi ammattiliittoon.

Kesäduunari-infon tarjoavat suo-
malaisia ammattiliittoja edustavat pal-
kansaajien keskusjärjestöt SAK, Akava 
ja STTK. Info on avoinna 31. elokuuta 
saakka. ¶

Kun menet kesätöihin,  
huolehdi ainakin näistä:

• Työsopimus
• Ennakonpidätys
• Työtodistus
• Ammattiliiton jäsenyys

Rakennusliitto palvelee  
myös kesällä:
Palvelunumerot:

Jäsenyysasiat:  
020 690 231, avoinna ma–pe 9–15
Työnantajatilitykset:  
020 774 3344, avoinna ma–pe 9–15  tai  
ta-tilit@rakennusliitto.fi
Työehtoasiat:  
020 690 232, avoinna ma–to 8.30–16.30 ja pe 8.30–15.30

Keskustoimisto on avoinna ma–pe 8.30–15.30.  
HUOM! Suljettuna ajalla 4.–31.7.

Aluetoimistojen yhteystiedot löytyvät  
www.rakennusliitto.fi/yhteystiedot

Muista Kesäduunari-info!
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Siirtotyöntekijöiden kohtelu jalkapallon MM-kisojen 
alla Qatarissa muistuttaa orjuutta.

• Työtä tehdään äärimmäisissä olosuhteissa.

• Työntekijöiden liikkumisvapautta rajoitetaan.

• Palkat ovat liian pieniä tai niitä ei makseta ollenkaan.

Jalkapallo ja ihmisoikeudet kuuluvat kaikille.  
Nyt pelin hinta on työntekijöille liian kova.

SASKin ja Rakennusliiton tuella autetaan Qatariin 
lähteviä ja sieltä palaavia siirtotyöntekijöitä Nepalissa 
ja Intiassa.

Tutustu SASKin kampanjaan sask.fi/pelinhinta

PELIN HINTA
COST OF THE GAME

QATAR 22

Pelin hinta
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RAKENNUSLIITON jäsenen ei 
tarvitse miettiä, minne lo-
malla päänsä kallistaa erittäin 

kohtuulliseen hintaan. Liitto tukee 
jäsenperheidensä vapaa-ajanviettoa ja 
lomailua tekemällä yhteistyösopimuk-
sia eri palveluntuottajien kanssa. Tänä 
vuonna liitto on tehnyt sopimuksen 32 
lomapalvelua tuottavan kohteen kans-
sa. Rakentaja yöpyy yhteistyöyritysten 
hotelleissa huomattavan edullisella 
hinnalla.

Kaikki ohjeet ja tiedot jäsenetu-
hotellien varaamisesta löytyvät liiton 
nettisivuilta osoitteesta:  
rakennusliitto.fi/lomaetuvuorokaudet-2022

Scandic, Sokos  
ja Radisson Blu
Korkeatasoiset Scandic-, Sokos- ja 
Radisson Blu -hotelliketjut ovat levit-
täytyneet pitkin Suomea. Ketjujen ho-
telleja löytyy lähes kaikista maamme 
suurimmista kaupungeista. Joukossa 
on sellaisia klassisia helmiä kuin Scan-
dic Imatran Valtionhotelli, Original 
Sokos Hotel Ilves Tampereella, Origi-
nal Sokos Hotel President Helsingissä 
ja Original Sokos Hotel Viru laajenne-
tussa Etelä-Suomessa eli Tallinnassa.

Lisäksi joukossa on useita kylpylä-
hotelleja, joissa osassa hintaan kuuluu 
muun muassa vapaa kylpylän käyttö. 
Miltä kuulostaisi pulikoiminen Scan-
dic Edenissä Nokialla tai lilluminen 
K18-osaston porealtaassa Break Sokos 
Hotelli Flamingossa Vantaalla kuohu-
viinin ja rakkaan kanssa?

Holiday Club
Vuonna 1986 perustetun Holiday 
Clubin loma-osakkeissa ja kylpyläho-
telleissa vietetään yli miljoona lomaa 

vuodessa. Ketjulla on 7 isoa kylpyläho-
tellikohdetta Suomessa.

Muun muassa Holiday Club 
Caribia Turussa, Holiday Kuusamon 
Tropiikki, Holiday Club Vierumäki 
ja Holiday Club Saariselkä odottavat 
Rakennusliiton jäseniä kuohuviin 
kylpyihin.

Ei-ketjuhotellit
Kuten mainosmiehet tapaavat sanoa, 
ei tässä vielä kaikki. Rakennusliito on 
solminut lukuisia sopimuksia myös 
pienempien hotellien kanssa. Koska 
kaikki eivät mahdu tähän juttuun, 
tässä muutamia tuttuja ja tuntematto-
mampia paikkoja viettää rentouttavaa 
lomaa:

Rakentajamotoristit ainakin tun-
tevat Härmän Kylpylän. Kylpyläkoko-
naisuus tarjoaa suomalaisen saunan 
lisäksi turkkilaisen saunan sekä uuden 
höyrysaunan. Kylpylässä on myös 
täysmittainen uima-allas, kuntoallas, 
keidasallas ja perheen pienimmille 
kahluuallas.

Tyylikästä majoitusta aivan Le-
vin keskustassa tarjoaa jo klassikoksi 
noussut Hotel K5. Hotellin huoneista 
avautuu näkymä joko Levin rinteisiin 
tai hotellin omaan poroaitaan, joka 
valaistaan talvisin.

Levillä sijaitsee toinenkin liiton 
etuhotelli, Hotel Levi Panorama, joka 
sijaitsee Levitunturin laella. Maisemat 
jatkuvat aina Pallaksen, Aakenuksen 
ja Ylläksen tuntureille asti. ¶
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Hotellissa kelpaa köllötellä

HUOM!

• Edut ovat käytettävissä vain yksi-
tyisessä lomailussa. Ne eivät siis 
ole käytössä ryhmävarauksissa. 

• Rakennusliiton lomaedut ovat työ-
elämän käytettävissä oleville jä-
senille.

• Eläkkeellä olevilla ja opiskelijoil-
la on myös oikeus lomakohteiden 
myöntämiin erikoishintoihin ilman 
liiton tukea. Kysy hinnat kohteista.

• Jäsenetuloma tulee pääsääntöi-
sesti tilata puhelimitse suoraan lo-
makohteesta.

• Jäsenkohtaisen (jäsen + perheen-
jäsenet yhteenlaskettuna) tuen 
enimmäismäärä on 8 vrk / kalen-
terivuosi.

Rakentaja on V.I.P. 
-palstalla esittelemme 

Rakennusliiton  
lukuisia  

jäsenetuja.

Scandic Imatran Valtionhotelli. 

Original Sokos Hotel Ilves. 

Holiday Club Saimaa. 
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Siirtotyöntekijöiden kohtelu jalkapallon MM-kisojen 
alla Qatarissa muistuttaa orjuutta.

• Työtä tehdään äärimmäisissä olosuhteissa.

• Työntekijöiden liikkumisvapautta rajoitetaan.

• Palkat ovat liian pieniä tai niitä ei makseta ollenkaan.

Jalkapallo ja ihmisoikeudet kuuluvat kaikille.  
Nyt pelin hinta on työntekijöille liian kova.

SASKin ja Rakennusliiton tuella autetaan Qatariin 
lähteviä ja sieltä palaavia siirtotyöntekijöitä Nepalissa 
ja Intiassa.

Tutustu SASKin kampanjaan sask.fi/pelinhinta

PELIN HINTA
COST OF THE GAME

QATAR 22

Pelin hinta

→ Rakentaja on V.I.P.
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TEKSTI: JOHANNA HELLSTEN KUVA: ANTTI KIRVES
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→ Henkilö

Johdossa seuraavat  
7 vuotta

Työterveyslaitoksen pääjohtajana jatkava Antti Koivula  
pitää erikoisena viime aikojen keskustelua, jossa työterveyshuolto  

ja perusterveydenhoito asetetaan vastakkain.

 –  T
ÄMÄ ON NOLLASUMMAPELIÄ. 
Jos työterveyshuollon rahoitus 
siirretään perusterveydenhoi
toon, tarkoittaa se samalla 2,1 

miljoonaa uutta asiakasta perustervey
den puolelle, Antti Koivula toteaa.

Koivula valittiin keväällä uudel
leen 7 vuoden pätkävirkaan Työter
veyslaitoksen johtoon. Työpsykologia 
ja työelämän kehittäminen – erityises
ti johtamisen kehittäminen – on ollut 
Koivulalle tärkeää jo opiskeluajoista 
lähtien.

Osaamiselle on ollut tarvetta
kin. Kun Koivula aloitti ensimmäistä 
kierrostaan TTL:n johdossa vuonna 
2015, TTL:n rahoituksesta tiputettiin 
5 miljoonaa euroa pois. Yli 100 ihmistä 
piti irtisanoa.

– Nyt rahoitustilanne on ihan 
hyvä ja henkilöstömäärä on noin 500. 
Tulevaisuudesta ei toki tiedä. Ensi 
vuonna on vaalit ja saa nähdä, mikä 
hallituksen kokoonpano silloin on. 
Toivottavasti työmme nähdään silloin 
edelleen tärkeänä, Koivula miettii.

Uudelleen nimitetylle Koivulalle
kin kakkoskierros on jo helpompi.

– Kun aloitin vuonna 2015, luulin, 
että minulla oli kuva suomalaisesta 
työelämästä ja sen haasteista. Oikeasti 
ei ollut. Nyt tiedän paremmin, vaik
ka tulevaisuus voi edelleen yllättää. 
Olemme eläneet poikkeuksellisia 
aikoja.

Koivulan mukaan hänellä on ollut 
pidempään ”fiilis”, että työn murros 
ja esimerkiksi ilmastonmuutos tuovat 
suoraan uusia kouluttautumistarpeita 
yhteiskunnassa.

– Pandemia, venäjän hyökkäys 
Ukrainaan, Nato, kaikki nämä ovat 
näyttäneet, että Suomessa on pal
jon luottamuspääomaa, joten vaikka 
muutosprosessista tuleekin vaikea, 
suomalaisten edellytykset selvitä siitä 
ovat hyvät.

Työterveyshuollolla 
tärkeä merkitys 
tulevaisuudessakin
– Työterveyshuolto Suomessa toimii 
hyvin ja sen kehittäminen on ollut 
pitkäjänteistä. Perusterveydenhuol
lon kehittäminen sen sijaan on ollut 

ailahtelevaa. Vierastan viime aikojen 
keskustelua, jossa perusterveyden
huollon toimimattomuus pannaan 
työterveyshuoltojärjestelmän syyksi, 
Koivula toteaa.

Koivulan mielestä olisikin tärkeää 
pohtia, miten järjestelmät toimivat 
yhdessä.

– Esimerkkinä se, millä tavoin 
työterveyshuolto tekee yhteistyötä 
erikoissairaanhoidon kanssa siten, 
että ihmiset parantuvat nopeammin 
ja pääsevät myös takaisin töihin no
peammin.

Työntekijöiden mielenterveyson
gelmat ovat nousseet isoksi kysymyk
seksi. Työterveyshuolto hoitaa paljon 
niitäkin.

– Pitkän etätyöajan jäljiltä voi olla 
paljon piiloon jääneitä työkykyon
gelmia, jotka alkavat nyt tulla esiin. 
Etätoimistojen ergonomiapuutteet, 
mielenterveysongelmat, niistä olen 
eniten huolissani. Nuoret eivät saa 
pudota kelkasta ja vanhempien pitää 
jaksaa pidempään. Meillä on massiivi
nen työvoimapula, töissä olevat ovat 
kultaakin kalliimpia. Haluamme →  



pitää huolta niistä, jotka ovat töissä. 
Kun meillä on samaan aikaan meneil
lään murros ja kutistuva työvoima
reservi, työterveyshuollolle on suuri 
tarve.

Koivula näkee, että erityisesti ra
kennusalalla työsuojelun ja työterveys
huollon yhteistyö on jotain, mitä ei saa 
menettää.

– Kun meillä on vanheneva työ
väes tö, miten muuten saisimme ihmis
ten kropat kestämään raskasta työtä?

Rakennusala sai turhaan  
huutia koronasta
– Julkinen keskustelu vuosi sitten, 
kun työmailta löytyi paljon koronaa, 
oli todella epäreilua. Alan yrityksissä 
oli tehty paljon oikeita toimenpitei
tä; mietitty työvuoroja ja rytmitystä, 
käytetty jopa koronakoiria. Lehdet 
revittelivät yhteismajoituksiin ja kul
jetuksiin liittyvillä tartuntaketjuilla.

Koivulan mukaan keskustelussa 
unohdettiin se, että rakennusalalla oli 
todella helppo jäljittää tartuntaketjut.

– Ja kaikki testattiin, niin kyllä
hän niitä tartuntoja silloin myös löy
tyi. Harrastuksista ja ravintoloista ei 
mitenkään saada tautia kiinni samalla 
tavalla.

Koivula kertoo, että kun hän osal
listui kansainvälisiin viranomaisko
kouksiin, kollegat maailmalta ihmet
telivät, kuinka Suomessa pystyttiin 
pitämään työelämä toiminnassa lähes 
normaalisti.

– Suomi todella pystyi pitämään 
työpaikat auki aivan poikkeuksellisel

la tavalla. Meidän systeemissämme on 
voima, joka tulee työsuojelun ja työ
terveyshuollon osaamisesta. Fiksuja 
käytäntöjä vietiin kaikkiin yrityksiin 
samanlaisina.

Epävarmuuden aika 
jatkuu
– Odotan epävarmojen aikojen jat
kuvan vielä joitain vuosia. Raakaai
nepula ja taloudellinen epävarmuus 
heijastuu mielialoihin työpaikoilla. 
Sen kanssa saadaan tehdä vielä paljon 
töitä. Myös koronan osalta eletään 
poikkeustilassa, normaaliin ei palata 
vielä, Koivula sanoo.

Työterveyslaitos
Työterveyslaitos on suomalainen työhyvinvoinnin asiantuntijalaitos, joka 
sekä tutkii työelämää, että tuottaa työelämän tarvitsemia palveluita.

Laitoksen tekemän tutkimuksen painopisteet ovat työhyvinvointi ja 
työkyky, työelämän muutos, osaamisen vahvistaminen, työterveyshuol-
to, sisäilmasto ja työtilat sekä työturvallisuus. Talossa työskentelee 11 
tutkimusprofessoria.

Työterveyslaitoksen palveluvalikoimaan kuuluvat laboratoriopalvelut, 
työhygieeniset palvelut, kehittämis- ja konsultointipalvelut sekä työlää-
ketieteen potilastoiminta. Esimerkiksi rakennusalan ammattitautiepäilyt 
tutkitaan TTL:ssä. Siellä on myös parhaillaan käynnissä projekti, jossa mi-
tataan työmailla erilaisten altisteiden pitoisuuksia.

TTL tarjoaa koulutusta työhyvinvoinnista, esihenkilötyöstä, työter-
veydestä, työturvallisuudesta ja työsuojelusta.

TTL:n rahoitus jakautuu julkiseen ja yksityiseen rahoitukseen. Suu-
rin osa rahoituksesta tulee sosiaali- ja terveysministeriöltä. Loput tulevat 
suorasta tutkimusrahoituksesta sekä laitoksen harjoittamasta liiketoi-
minnasta (ammattitautidiagnostiikka, biomonitorointi, laboratoriopalve-
lut jne.). ¶

Koivulan mukaan varautumista 
mietitään työpaikoilla eri suunnista.

– Energiateollisuus on erilainen 
kuin esimerkiksi lannoiteteollisuus tai 
softafirma.

Työterveyslaitoksessa hyödyn
netään koronan takia muodostettuja 
valmiusryhmiä pienin muutoksin. 

– Ylläpidämme yhteistä tilanne
kuvaa. Lisäksi on tärkeää varmistaa 
henkinen tuki työntekijöille esimer
kiksi yhdessä työterveyshuollon kans
sa. Kaikilla työpaikoilla on tärkeää 
kertoa työntekijöille, että meillä on 
suunnitelmat ja näin asiat hoidetaan. 
Se luo turvaa ja ihmisille tulee sellai
nen olo, että asiat ovat hoidossa. ¶

Tutustu jäsenen  
tapaturmavakuutukseen 
turva.fi/rakennusliitto

Työterveyshuolto toimii hyvin ja sen kehittäminen on ollut pitkäjänteistä.
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OMISTA AMMATTITAITO, 
VUOKRAA KONEET!

ANNA YRITYKSESI 
NIMEN NÄKYÄ
Yrityksen omalla logolla merkityt työvaatteet
ovat tärkeä osa näkyvyyttä niin työmailla kuin 
työmaiden ulkopuolella. Starkilta saat yrityk- 
sellesi yhtenäiset ja hyvännäköiset ammatti- 
laisen työvaatteet painatuksineen.
Profiloimalla työvaatteet saat yrityksellesi 
näkyvyyttä.

Starkilla on 27 ammattilaisten rakennus- 
tarvikeliikettä ympäri Suomen.
Starkin valtakunnalliseksi laajentunut
Nonstop 24/7 -liikkeiden ketju palvelee
läpi vuorokauden Vantaalla, Oulussa,
Tampereella ja Turussa.
Kattava palveluverkostomme varmistaa
asiakkaillemme tasokkaat palvelut
riippumatta työmaan koosta tai sijainnista.

REILUSTI
RAKENTAJAN 
ASIALLA

Kysy lisää vastuumyyjältäsi!

TEE TYÖNTEKIJÖISTÄSI 
YRITYKSESI KÄYNTIKORTTI.
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TEKSTI JA KUVA: JUKKA NISSINEN

UV-säteily, lämpökuorma, nestehukka

Helteessä on sietämistä
Ovatko miehet liian herkkiä kestämään kuumuutta?

KUUMUUS kuormittaa kaikkia, 
mutta työskentely kuumassa il-
manalassa lisää terveysriskejä. Hi-

koilu lisääntyy, mikä aiheuttaa neste- ja 
suolatasapainon järkkymisen. Väsyttää, 
päätä särkee ja sydämestä ottaa.

Ikääntyminen heikentää kuu-
mansietoa. Yli 45-vuotiailla on havait-
tu kuumuuden aiheuttavan enemmän 

haittoja. Yleiskunnolla on myös merki-
tystä kuumansietoon.

– Miehet ovat hieman naisia alt-
tiimpia lämpösairauksille. Ero saattaa 
johtua enemmänkin psykologisista 
syistä ja käyttäytymistekijöistä kuin 
fysiologisista eroista sukupuolten välil-
lä, Työterveyslaitos TTL:n vanhempi 
tutkija Sirkka Rissanen toteaa Kuu-

mat työpaikat – lämpötilan vaikutuk-
set työssä -webinaarissa.

Varsinaisia ohjearvoja kuuma-
työlle ei ole. Mikäli työtilan lämpötila 
ylittää 28 astetta, työsuojeluviran-
omaiset suosittelevat 10 minuutin 
taukoa työtuntia kohti. Yli 33 asteen 
työskentelylämpötilassa suositellaan 15 
minuutin taukoa työtuntia kohti.

Rakentamisessa suoja-
varusteet lisäävät läm-
pökuormaa. Se pitää ot-
taa huomioon helteellä 
taukoja lisäämällä.

→ Rakentajan terveys



15

– Kuumassa työskentely vähentää 
huomattavasti työntekijöiden työviih-
tyvyyttä ja motivaatiota.

Tarkkaavaisuus heikkenee ja 
tapaturmariski kasvaa merkittävästi. 
Rakennusalan tuottavuuden laskua 
kuumuudessa työskennellessä ei ole 
tutkittu. Rissasen mukaan ulkomais-
ten tutkimustulosten mukaan tuotta-
vuus laski 14 prosenttia, kun lämpötila 
oli yli 32 astetta.

Rakennustyömailla sosiaalitilat 
lämpiävät lähes saunamittarilukemiin 
hellejaksojen aikana. Viileällä taukoti-
lalla on tutkimusten mukaan iso mer-
kitys elimistön jäähtymisen kannalta.

– Kun taukotilan lämpötila oli 
alle 23 astetta, selvää iholämpötilojen 
laskua tapahtui taukojen aikana.

Vesi on paras 
janojuoma
Vesi on paras nesteytysjuoma helteellä. 
Monipuolinen ravinto takaa yleensä 
tarvittavan suolatasapainon elimis-
tössä.

– Nestettä ei kannata juoda paljon 
kerralla, koska vatsasta neste siirtyy 
elimistöön viiveellä. Juomaa kannat-
taa nauttia 1–2 desilitraa 15–20 minuu-
tin välein. Yli 1,5 litraa tunnissa ei pidä 
juoda, jotta ei mentäisi ylinesteytyk-
sen puolelle, Rissanen muistuttaa.

Ylinesteytys voi aiheuttaa väsy-
mystä ja lihasheikkoutta. Kuumuuden 
lisäksi työpaikalla on seurattava myös 
ilman suhteellista kosteutta. Trooppi-
nen sää heikentää hikoilun jäähdyttä-
vää vaikutusta. Tuulettimilla ja ilman-
virtauksella voidaan lisätä työpaikan 
jäähdytystä.

Rissanen suosittaa työnkiertoa vii-
leiden ja kuumien työpisteiden välillä. 
Kosteutta siirtävillä suojavaatteilla voi 
jonkin verran helpottaa tilannetta.

– Varsinkin uusia ja kesätyönteki-
jöitä pitää ohjeistaa kuumatyöhön. 

TTL:n työlääketieteen poliklini-
kan ylilääkäri Satu Soini muistuttaa, 
että kuumatyöhön pitää totutella.

– Monilla on kokemusta siitä, kun 
talvella ulkomaanmatkalla tuntuu 

kuumalta, vaikka lämpötila ei oli-
sikaan korkea. Ensi kertaa kuuma-
työhön tulevalle on annettava aikaa 
mukautumiselle.

– Mustat bitumikermikatteet 
hohkavat lämpöä. Peltikatoilta tulee 
rajua lämpösäteilyä. Käytämme avo-
liekkiä huopakatoilla ja kaadamme 
kuumaa 230-asteista bitumia kannus-
ta, Kattava Oy:n toimitusjohtaja Jarno 
Mikkola listaa kattotöiden kuumuus-
kuormaa.

Lisälämpökuormana työntekijöil-
lä on suojavaatteet. Mikkolan mukaan 
uusia työntekijöitä yritetään sijoittaa 
aluksi kevyempiin tehtäviin ja tunti-
töihin. Urakkaporukassa aloitteleva 
katontekijä voisi joutua liian kovaan 
lämpörääkkiin.

– Paras lääke kuumassa työsken-
telyyn on se, että voi tulla joustavan 
työajan puitteissa töihin. Monesti mie-
het aloittavat purkutyöt aamulla kello 
4–5:n maissa. Työpäivä päättyy silloin 
jo puolilta päivin.

Taukotiloihin 
jäähdytystä
Ilmastonmuutoksen vuoksi keskiläm-
pötila on noussut Suomessa yli 2 astet-
ta 20 vuoden aikana. Hellehuippuja oli 
30–50 päivänä vuosina 2019–2021

Nesteytystarve kuumassa työskennellessä

lämpötila, °C kohtalaisen 
raskas työ

raskas työ

26–28 0,8 l/h 1,0 l/h

28–30 1,0 l/h 1,2 l/h

30–32 1,0 l/h 1,2 l/h

yli 32 1,5 l/h 1,5 l/h

Suora auringonpaiste => nestemäärälisä 0,25 l/h.  
Nesteytyksen yläraja 1,5 l/h tai 12 l/vrk. Lähde: TTL

– Ulkotyötä tekevät ovat eri-
tyisen alttiita ilmastonmuutoksen 
vaikutuksille. Helteen lisäksi kaa-
mosoireilu, masennus ja sateiden 
takia sattuvat liukastumiset tulevat 
lisääntymään, maalaus- ja vedene-
ristysalan sopimusalavastaava Kari 
Koivunurmi sanoo.

Muuttuva ilmasto suosii hyttys-
ten ja punkkien levittämien tautien 
yleistymistä. Rakennusten kosteus-
vauriot lisäävät homealtistuksia eten-
kin remonttikohteissa. 

– Lämmin, märkä ilma voi vaikut-
taa siihen, miten iho reagoi erilaisiin 
kemikaaleihin eli ne imeytyvät hel-
pommin.

Koivunurmen mukaan sosiaaliti-
lojen viilennyksessä on vielä kehittä-
misen varaa.

– Mestareiden kopeissa on ny-
kyään jo jäähdytyslaitteet. Miehistö-
tiloista ne yleensä puuttuvat. Raken-
nustyön asetuksen uudistustyössä 
haluamme, että jäähdytyksen tarve 
huomioidaan jatkossa.

Ranskassa rakennusalan järjestöt 
ovat jo sopineet määräyksistä, jotka 
otetaan käyttöön ulkolämpötilan 
noustessa yli 30 asteeseen. Työnteki-
jöillä on esimerkiksi mahdollista saada 
työttömyyskorvausta helleaallon ai-
heuttaman katkoksen takia. ¶
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TEEMA: TYÖELÄMÄ

Metsä Fibren Kemin 
työmaalla on reilut 
800 työmaakoppia.
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70  
HEHTAARIN 
RAKENNUS- 
TONTTI
Kemijoen suistossa Metsä Fibren vanha 
sellutehdas korvataan uudella biotuotetehtaalla.

B
IOTUOTETEHDASTYÖMAAN yhteyshenkilö Mika Vuoti on 
työskennellyt reilun vuoden verran Pajusaaressa. 

– Tulin tänne sapattivapaalta. Olen ollut Raahen teräs-
tehtaalla töissä 30 vuotta, siitä pääluottamusmiehenä 14 
vuotta.

Vuoti on myös Teollisuusliiton hallituksen jäsen. Terästehtaan 
luottamusmiehen työ poikkeaa merkittävästi suuren rakennustyö-
maan yhteyshenkilön työstä.

– Täällä on monia erilaisia työehtosopimuksia. Se lisää valvon-
nan tarvetta. Tässä työssä eri ammattiliittojen toimihenkilöt ovat 
tärkeitä, sillä heiltä saan vastauksia erilaisiin kysymyksiin.  →

17

TEKSTI JA KUVAT: JUKKA NISSINEN
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– Täällä on paljon ulkomaalaisia lähetettyjä 
työntekijöitä, joiden asema on valitettavasti suo-
malaisia työntekijöitä heikompi.

Vuotin mukaan osaa suomalaisistakin yrityk-
sistä joutuu ohjeistamaan jatkuvasti. Yhteyshen-
kilön työtä helpottaa se, että Metsä Group haluaa 
työmaan pyörivän kaikilta osin kelvollisesti.

– Metsä-Fibrellä on hyvä asenne. He pyrkivät 
kaitsemaan harmaata taloutta ja he haluavat, että 
täällä noudatetaan työehtoja. Toivottavasti muut 
isot yritykset ottavat tästä mallia, eikä yritetä teh-
dä kaikkea mahdollisimman halvalla.

Pääluottamusmiehen työstä merkittävä osa on 
taustatietojen hakemista yrityksistä. Työmaalta 
tulee Vuotille vinkkejä siitä, mihin valvontaa kan-
nattaa kohdentaa.  Tessin alittavat palkat, sunnun-

Työntekijöitä parhail-
laan reilut 1 700. Ensi 
syys–lokakuussa kii-
vaimpaan rakennus- 
ja asennusvaihees-
sa 3 000 työntekijää. 
Työmaalla työsken-
telee eri aikoina yh-
teensä 15 000 hen-
keä. Biotuotetehdas 
käynnistyy vuoden 
2023 kolmannella 
kvartaalilla.

Kokonaisinvestointi: 

1,85 miljardia euroa

Tehtaan pinta-ala: 

70 ha

Rakennusten bruttoala: 

185 000 m2 

Satamavaraston bruttoala: 

37 000 m2

Rakennusten tilavuus: 

1 590 000 m3 

Valubetonia: 

169 000 m3 

Pohjapaalua: 

600 km

Uutta junaraidetta: 

4,5 km

Piipun korkeus 

105 m

Soodakattilan korkeus 

82 m

Biotuotetehdastyömaa lukuina

Mika Vuoti.
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– Meillä on kymmenkunta kuljettajaa, jotka 
ajavat tänne Kemi–Tornio-alueelta. Loput pyörivät 
rotaatiossa: 2 viikkoa töitä ja viikko vapaata.

Lauantaisin työmaalla nostoja tehdään puolen-
kymmenen koneen voimin. Sunnuntaisin nostoja 
tehdään vaihtelevasti muutamalla nosturilla. →

taityökorvaus, ylityökorvaukset ja työaikalakien 
noudattaminen ovat yleisimmät ongelmat.

– En yleensä joudu puuttumaan työpäivän 
aikaiseen tauotukseen, vaan työpäivän pituuteen. 
Tuleeko vuorokausi- ja viikkolepo huomioitua? Ta-
sataanko työtunnit työehtojen mukaisesti?

Vuotin mielestä Rakennusliiton tessit antavat 
hyvän pohjan työajan valvontaan.

– Rakennusalan tessissä on paremmat mää-
räykset kuin teknologian sopimuksissa asennus-
työssä. Ne ovat selkeästi väljemmät ja hankalam-
mat valvoa.

Työsuojeluvaltuutettu Ilpo Hiltulan mukaan 
rakennustöissä lähtöpalkaksi on sovittu 4-palkka-
ryhmä.

– Tämä on ammattilaisten työtä. Ei voida 
lähteä siitä, että joku tuosta pyörätieltä haettaisiin 
tänne hommiin.

Palkkoja on korjattu niin koti- kuin ulkomais-
ten alihankkijoiden työntekijöille.

Maansiirtoa ja  
raskaita nostoja
Peabin monitoimimies Kyösti Siekkinen on työs-
kennellyt puoli vuotta Metsä Fibren työmaalla. 

– Tällä hetkellä alla on pyöräkone ja teemme 
muottihommia. Nostohommia on paljon, mutta 
ajan välillä myös kaivinkonetta.

Peab rakentaa tehtaan kemikaalivarastoa. 
Lunta ja tuulta piisasi Kemijoen suistossa viime 
talvena. Isoimmat valut tehtiin telttojen suojissa. 
Peabilla on vain 2 omaa työntekijää tällä työmaal-
la. Työpäivän tauotus sujuu ongelmitta.

– Meillä on pieni kahvikoppi työmaan vieres-
sä.

Havatorin pääluottamusmies, ajoneuvonos-
turinkuljettaja Veikko Tapiolle biotuotetehdas-
työmaat ovat tuttuja entuudestaan, sillä hän oli 
rakentamassa Metsä Fibren Äänekosken biotuote-
tehdasta reilu 5 vuotta sitten.

Tapio on tullut Kemin Metsä Fibren työmaalle 
toissatalvena, jolloin tehtiin 105-metrisen tehtaan-
piipun pohjaraudoituksia. Jokisuiston maapohja on 
hyvin pehmeää ennen maansiirtoja.

– Alussa työmaa oli kaivuumonttu täynnä 
dumppereita. Nyt nostopaikoilla on hyvät sorape-
dit ja niitä muokataan tarpeen mukaan.

Havatorilla on Kemissä 30 koneyksikköä.
– Havatorilla on täällä 30 henkeä töissä. Kii-

vaimpaan aikaan syksyllä paikalla on arviolta 50 
nosturia.

Torniosta lähtöisin olevan Havatorin paikal-
liset ajoneuvonosturinkuljettajat eivät riitä, vaan 
työntekijöitä kierrätetään muista toimipisteistä 
Kemiin töihin.

Ilpo Hiltula.

Kyösti Siekkinen.
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– Iltavuoroa ei tehdä, 
vaan jatketaan päivää 
tarvittaessa. Yövuoroja 
oli perustusvaiheessa ja 
varmaan myös laiteasen-
nuksissakin.

Joitakin nostoja on 
pakko tehdä vasta sen 
jälkeen, kun työmaa 
on hiljentynyt muulta 
liikenteeltä. Havatorin 
asiakasyritysten määrä 
kasvaa työmaan edetessä 
laiteasennusta tekeviin 
firmoihin. 

– Toivottavasti saam-
me selkeyttä merkinnäyt-
töön, että siellä alhaalla 
ei ole 8 merkinnäyttäjää 
näyttämässä eri suuntiin. 
Se toisi enemmän luotta-
musta liikkeellelähtöön.

Suurin osa Havatorin 
kuljettajista pitää tauot 

säntillisesti ajallaan. 
– Pitkien työpäivien, esimerkiksi työaika on 

kello 7–17.30, tauot pyritään pitämään ajallaan. 
Kotimaisten yritysten kanssa taukojen sopimi-

nen on helpompaa.
– Ulkomaiset yritykset pitävät yhden pitkän 

tauon työpäivän aikana eikä muita taukoja. Teem-
me istumatyötä, joten olisi välttämätöntä päästä 2 
tunnin välein tauolle. Tästä saan keskustella jatku-
vasti asiakkaiden kanssa.

Lopputiliketju  
korvaa lippusiiman
Rakennusliiton toimitsija Ilpo Hiltula vaihtoi työ-
paikkaa huhtikuussa 2021 Metsä Fibren työmaan 
työsuojeluvaltuutetuksi.

– Kun aloitimme täällä Mika Vuotin kanssa, 
tässä oli aava kenttä ja puolet Suomen paalukoneis-
ta, Hiltula hahmottaa.

Työmaasta halutaan tehdä niin turvallinen 
kuin mahdollista.

– Työmaan tapaturmataajuus on työmaan 
alusta laskien 11,9, mikä on hyvä tulos. Tämä vuo-
den alusta laskettuna tapaturmataajuus on 10,6. 
Täällä on sattunut vain yksi vakavampi tapatur-
ma. Siinäkin selvittiin reilun kuukauden sairaslo-
malla.

Rakennusalan tapaturmataajuus oli viime 
vuonna 19,4 työpaikkatapaturmaa miljoonaa työ-
tuntia kohden. Metsä Fibren työmaalla putoamis-
suojaus ja korkealla työskentelyn turvaratkaisut 
ovat keskeisellä sijalla.

– Kesäkuussa aloitetaan isot asennusnostot 
muun muassa haihduttamolla. Jokainen nostotyö-
kohde rajataan lippusiiman sijaan punavalkoisella 
lopputiliketjulla ja merkitään kieltokyltillä.

Tänä keväänä työmaalla aloitti vakituisten 
telinetarkastajien ryhmä. 

Työmaalla on kaikille työntekijöille yleispe-
rehdytys ennen työmaalle tuloa. Tämän lisäksi 
jokainen työnantaja antaa työkohteessa tarvitta-
van lisäperehdytyksen. Työturvallisuustiimi voi 
määrätä yrityksille ja työntekijöille lisäkoulutusta 
tarpeen mukaan.

– Teemme myös omia turvavartteja erilaisista 
aiheista, esimerkiksi kvartsipölyn hallinnasta tai 
korkealla työskentelystä. Jokaisessa alihankinta-
firmassa koulutus on käytävä läpi ja kuitattava se 
meidän järjestelmäämme.

– Kuka tahansa voi tehdä puhelimella il-
moituksen turvallisuuspuutteesta teehavainto.
fi-palveluun. Havainnot käsitellään turvatiimissä 
ja kohdistetaan se siihen yritykseen, jolle sen kor-
jaaminen kuuluu.

Yleinen TR-mittausluku oli toukokuun puo-
livälissä Pajusaaressa 95,3. Telinetarkastuksen 
TR-luku oli 98,3.

– Meillä on ollut reilun kuukauden käytössä 
siisteysmittari. Yleissiisteyden luku on 95,5.

Työmaalla on tehty 2 kertaa siivoustalkoot 
koko henkilökunnan voimin.  

– Siihen ovat osallistuneet kaikki työmaajoh-
tajaa myöten. Portilla on jaettu roskasäkkejä ja 
suojakäsineitä sekä -laseja. Varsinkin lumien sulet-
tua romua ja roinaa riitti. ¶

Nostotöiden tur-
vallisuuteen kiin-
nitetään Metsä 
Fibren työmaal-
la erityistä huo-
miota

Veikko Tapio.
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Tiekartalla 
töitä 
rakennus
alalle
Työ- ja elinkeinoministeriö  
ratkoo työvoiman  
kohtaanto-ongelmia  
työelämän tiekartoilla. 
Rakennusalan tiekartta  
valmistuu ennen juhannusta.

TEKSTI JA KUVA: JUKKA NISSINEN

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ 
TEM yrittää ministeri Tuula 
Haataisen (sd.) johdolla ratkaista 

työvoimapulaa ja työttömyysongel-
maa laatimalla ala- ja aluekohtaisia 
tiekarttoja 8 toimialalle sekä erikseen 
sote-alalle. Viimeksi mainitun tie-
kartan laatiminen kuuluu sosiaali- ja 
terveysministeriölle.

– Kun rakennusalalla avoimista 
työpaikoista poistetaan osa-aikaiset 
ja lyhytaikaiset työpaikat, avoimien 
työpaikkojen määrä laskee huomatta-
vasti. Kohtaanto-ongelma on osittain 
yhteydessä työpaikkojen laatuun, Haa-
tainen toteaa.

Rakennusalan työttömyysaste on 
moninkertainen suhteessa pitkäaikais-
ten avointen työpaikkojen tarjontaan 
verrattuna. Työnhakijoina on paljon 
henkilöitä, joilla on työllistymistä vai-
keuttavia tekijöitä.

Teknologiateollisuuden, Liiken-
teen ja logistiikan, Rakennetun ympä-

ristön sekä Matkailun ja ravintola-alan 
tiekartat valmistuvat kesäkuussa.

– Nämä 4 toimialaa on valittu 
ensimmäisiksi akuuteimman työvoi-
mapulan takia, tiekarttatyön vetäjä, 
alivaltiosihteeri Elina Pylkkänen 
kertoo.

Pylkkänen uskoo, että tiekartat 
johtavat vielä tämän hallituskauden 
aikana tarpeellisen lainsäädännön 
toteuttamiseen.

Luonnonvarat, elintarviketuotan-
to ja ympäristö, Liiketoiminta ja hal-
linto, Koulutus, kulttuuri ja viestintä 
sekä Prosessiteollisuus- ja tuotanto 
-tiekartat valmistuvat marraskuussa.

Jatkuvaa koulutusta 
halutaan laajentaa
Työvoiman kohtaanto-ongelmaa 
pyritään poistamaan myös jatku-
van oppimisen avulla. Viime syk-
synä opetus- ja kulttuuriministeriö 

OKM perusti Jatkuvan oppimisen ja 
työllisyyden palvelukeskus Jotpan. 
Keskuksen toiminta käynnistyy 
vähitellen ja tälle vuodelle Jotpal-
la on käytettävissään 48 miljoonaa 
euroa muun muassa koulutukseen ja 
osaamispalveluihin, kohderyhmien 
tavoittamiseen, koulutuksen aikai-
siin tukitoimiin, ennakointiin ja 
osaamiskartoituksiin.  

– Hankkeet, jotka linkittyvät 
vahvemmin työelämään ovat TEM-ve-
toisia, opetus- ja kulttuuriministeri Li 
Andersson (vas.) linjaa.

OKM:n vastuulla on toisen asteen 
ammatillisen koulutuksen jatkuvan 
oppimisen järjestäminen. 

– Vapaan sivistystyön merkitys-
tä ei saa unohtaa tässä keskustelussa. 
Erilaiset osaamisen tunnistamiseen 
liittyvät hankkeet ovat tärkeitä, sillä 
se tekee näkyväksi muulla tavoin han-
kittua osaamista, Andersson painot-
taa. ¶

Alivaltiosihtee-
ri Elina Pylkkä-
sen mukaan ra-
kennusalalle 
haluttiin raken-
taa työelämän 
tiekartta ensim-
mäisten joukos-
sa työvoimapu-
lan takia.

TEEMA: TYÖELÄMÄ
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TEKSTI JA KUVAT: JOHANNA HELLSTEN

Vuokratyön uudet kasvot

22

Barona Rakennus sai uuden pääluottamushenkilön  
ja Mestari Henkilöstöpalvelut historiansa ensimmäisen.

MONI RAKENTAJA tekee töitä 
henkilöstövuokrausyrityksen 
kautta, eikä vuokratyön kasvu 

näytä taittuvan. 
Alan suurimmat toimijat ovat Ra-

kennusteollisuus RT:n jäseniä ja viime 
vuosina yhä useampaan henkilöstö-
vuokrausyritykseen on tullut raken-
nusalan oma luottamushenkilö.

Henkilöstövuokrausyritykset sai-
vat kolhuja koronapandemian alussa, 
mutta tilanne jäi lyhytaikaiseksi. Luot-
tamushenkilöt kertovat, että uusia osaa-
via tekijöitä etsitään nyt kuumeisesti.

– Hyville tekijöille on nyt töitä, 
jos vaan olisi tulijoita, Barona Raken-
nuksen pääluottamushenkilö Sami 
Ståhlberg sanoo.

Varastolta  
luottamustoimeen
Barona Rakennuksen pitkäaikaisen 
luottamushenkilön, Pauli Nousi-
aisen siirryttyä eläkkeelle, valittiin 
huhtikuussa 2022 hänen tilalleen 
kolmen ehdokkaan joukosta Sami 
Ståhlberg.

Joonas Viita

TEEMA: TYÖELÄMÄ
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na hakemaan tätä pestiä, Ståhlberg 
miettii.

Ståhlbergilla ei ole aiempaa koke-
musta luottamustehtävistä. Ammatti-
liiton ja luottamushenkilön merkityk-
sestä hänellä sen sijaan on kokemusta.

– Kun minulle tuli ongelma edelli-
sessä työpaikassa, silloinen liittoni ER-
TO auttoi erimielisyyksien selvittämi-
sessä. Erityisesti silloin, jos asiat eivät 
mene työelämässä oppikirjan mukaan, 
on liitosta paljon hyötyä. Muuten olisi 
aika yksin. Minulle on itsestään selvää 
kuulua liittoon, Ståhlberg sanoo.

Liittoa arvostetaan myös yrityk-
sessä; kun Ståhlberg jutteli yrityksen 
linjajohtajan kanssa, tämä sanoi, että 
liiton asiat menevät muun edelle.

– Koulutuksista hän totesi, että 
kysyt vaan, kun pitää mennä. En ole 
vielä käynyt liiton luottamushenkilö-
kurssia, mutta menen heti, kun mah-
tuu mukaan. Etelä-Suomen kursseille 
on ollut paljon tungosta, kun niitä ei 
ollut voitu järjestää niin paljon koro-
nan aikana.

Ståhlberg ei usko, että työnan-
tajan kanssa tulisi hirveästi vääntöjä 
muutenkaan.

– Baronassa mennään hyvin 
sääntökirjan mukaan. Virheitähän 
voi toki aina tapahtua, ihmisiähän me 
kaikki olemme. Asiat selviävät yleensä 
keskustelemalla. Uskon vahvuudek-
seni sen, että osaan jutella kaikkien 
kanssa. →

– Työntekijät ehdottivat, että voi-
sin lähteä siihen hommaan, Ståhlberg 
kertoo.

Ståhlberg on työskennellyt 17 
vuotta erilaisissa varastotöissä. Kun 
työt edellisessä työpaikassa loppuivat, 
hän tuli avuksi Barona Rakennuksen 
varastolle. Baronalla tarvittiin ihmistä 
viemään tavaraa työmaille.

– Tulin hetkeksi tuuraamaan, 
mutta jäinkin taloon. Varastotyössä ja 
tavaran viennissä, jossa tapaan ihmi-
siä eri työmailla, oli luontevaa lähteä 
luottamushenkilötyöhön; pystyn 
jututtamaan firman väkeä ympäri työ-
maita. En tosin ollut ennen ajatellut, 
että minusta voisi tulla luottamus-
henkilö. Lähdin muiden rohkaisema-

Joonas Viita Sami Ståhlberg
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Siistijästä aloitetaan

Mestari Henkilöstövuokrauspalvelu 
Oy:lle tuli tänä keväänä ensimmäis-
tä kertaa rakennusalan oma luotta-
mushenkilö. Kunnia lankesi Joonas 
Viidalle.

– Vielä tällä kerralla olin ainoa 
ehdokas, mutta uskon, että seuraaviin 
vaaleihin tulee muitakin kiinnos-
tuneita, kun asia tulee tutummaksi 
työntekijöille, Viita toteaa.

Viita on ollut kiinnostunut 
rakentamisesta jo pienestä pitäen. 
Rakennuksille hän päätyi, kun vanha 
kämppäkaveri suositteli hakemaan 
henkilöstövuokrausyrityksen listoille.

– Lähdin ihan ilman alan kou-
lutusta siistijäksi ja kantajaksi työ-
maalle. Tänne Mestari Henkilöstö-
palveluihin hain sitten 4 vuotta sitten 
– myöskin kaverin suosituksesta. 
Hän kehui firmaa. Toimitusjohtaja 
ja myyntijohtaja tulivat työmaalle 
haastattelemaan minua ja sain heti 
hyvän kuvan yrityksestä. Ja mielikuva 
on pitänyt; firma pitää oikeasti hyvää 
huolta työntekijöistä, Viita kehaisee.

Nykyisin Viita tekee töitä kirves-
miehenä.

– Olen saanut yritykseni kautta 
loistavaa kokemusta ja tukea omalle 
ammatilliselle kehitykselleni.

Miestä ei selvästi pelota lähteä 
mukaan uusiin asioihin, sillä hänellä 
ei ollut aiempaa kokemusta myöskään 
luottamushenkilönä toimimisesta.

– Olin Rakennusliiton nokkamies-
koulutuksessa ja siellä tuli puheeksi, 
että meillekin olisi hyvä saada yrityk-
seen oma luottamusmies. Pidettiin 
vaalit ja minut valittiin. Olen ensim-
mäinen luottamusmies tässä firmassa. 
Menen syksyllä luottamusmiesten 
peruskurssille.

Henkilöstövuokrausyritykset kasvussa

Henkilöstöpalvelualan liikevaihdon arvo oli Henkilöstöpalveluyritysten liit-
to HLPN:n edellisen katsauksen mukaan maaliskuussa 135,6 miljoonaa eu-
roa ja kasvua edelliseen vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden oli 23,9 
prosenttia. Liito julkaisee neljännesvuosittain 20 suurimman henkilöpal-
veluyrityksen liikevaihdon kehitykseen pohjautuvaa tilastoa.

Henkilöstöpalveluiden kokonaisliikevaihto oli tämän vuoden ensim-
mäisellä neljänneksellä 368,0 miljoonaa euroa ja liikevaihto kasvoi viime 
vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna 21,7 prosenttia. Maaliskuun 
liikevaihdon arvo oli 135,6 miljoonaa euroa. Vuoden 2021 maaliskuuhun 
verrattuna liikevaihto kasvoi 23,9 prosenttia. Kuluvan vuoden toisella 
vuosineljänneksellä vastaajat ennustavat liikevaihdon kasvavan noin 23 
prosenttia vuoden 2021 vastaavaan ajankohtaan verrattuna.

Rakentaminen oli maaliskuussa 2022 liikevaihdoltaan kolmanneksi 
suurin toimiala. Rakentamisen liikevaihdon arvo vuoden 2022 ensimmäi-
sellä vuosineljänneksellä oli 55,0 miljoonaa euroa ja osuus henkilöstöpal-
veluiden kokonaisliikevaihdosta 14,9 prosenttia.

Viidan mukaan hänen 
sosiaalisuutensa tukee häntä 
luottamushenkilöasemassa.

– Sen lisäksi tykkään tart-
tua tilaisuuksiin ja kehittää 
asioita eteenpäin.

Vuokratyössä hyvää  
ja huonoa

Viidan mukaan yksi parhaita puolia 
vuokratyössä on sen joustavuus.

– Ja tällä en tarkoita sitä, että 
vain työntekijät joustavat. Meillä se 
tapahtuu puolin ja toisin. Olen saanut 
miettiä omat aikatauluni ja pitää lo-
mat ja vapaapäivät silloin kuin haluan. 
Tietysti otan huomioon työmaankin 
aikataulut, koska joskus työmaalla on 
kiire, Viita sanoo.

Ståhlberg kertoo itse lähteneensä 
vuokratyöhön avoimin mielin.

– Minulla oli hyvä tilanne, ei ollut 
taloudellisesti tiukkaa. Oli tosi positii-
vista, kun töitä löytyi aina, varsinkin 
jos oli itse aktiivinen ja hoiti hommat.

Se, että ei ole sidoksissa yhteen ja 
samaan yritykseen voi olla sekä huono 
että hyvä puoli.

– Pääsee näkemään, miten eri 
tavoilla eri yritykset tekevät asioita, 
mutta siinä on myös huono puoli; jos 
en olisi näin sosiaalinen vaan sellainen 
hiljaisempi kaveri, voisi olla kova pala, 

kun ei tunne ketään työmaalla, Viita 
sanoo.

Viita on tehnyt töitä keskimää-
rin vuoden verran yhdellä työmaalla, 
joten mistään kovin usein vaihtuvista 
työyhteisöistä ei ole kyse.

– Isommilla työmailla, joilla 
ollaan pidempään, saatetaan myös 
siirtyä isommalla porukalla uudelle 
työmaalle.

Monesti vuokratyöntekijöiltä kuu-
lee, että he saavat työmailla osakseen 
kyräilyä. Tämä on kuitenkin hitaasti 
muuttumassa.

– Asiat ovat menneet parempaan 
suuntaan. Vielä 5–6 vuotta sitten 
saattoi tulla kaiken näköistä vastaan. 
Kun työmaan työntekijät näkevät, 
että olen siellä pidempään, he alkavat 
ottaa mukaan kaikenlaiseen. Osin se 
on myös itsestä kiinni, haluatko olla 
osa työmaan työyhteisöä, vaikka olet 
vuokralla, Viita toteaa.

Hänen mukaansa monien isojen 
yritysten työmailla vuokratyöntekijät 
ovat mukana kaikessa, aina palavereis-
ta tyhy-päiviin.

– Kaikilla työmailla ei aina ole pa-
ras mahdollinen vastaanotto. Yleensä 
kuitenkin riittää, kun ihmisiä vähän 
jututtaa, niin tulee toimeen. Baro-
nalaiset pitävät porukalla yhtä ja ovat 
usein oma tiiminsä, Ståhlberg kertoo. 
¶
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Urakkahärveli
Työvehkeet väärässä paikassa ja hukassa. 
Tuomas Auvisen työkaluvaunu korjaa tilanteen.

SKANSKAN asennus- ja korjaus-
mies Tuomas Auvinen tym-
pääntyi lopullisesti edellisellä 

työmaalla. 
– Yhteiset työkalut olivat huono-

kuntoisia ja ne olivat yleensä hukassa. 
Kaiken lisäksi työmaakontit olivat 
400 metrin päässä.

Auvisella on kalustemuotoilijan 
koulutus ja hän päätti korjata tilan-
teen työkaluvaunulla. Ideointiin osal-
listui vastaava mestari Tuomo Pikku-
silta. Suunnittelun lähtökohta oli, että 
materiaalit ovat tuttuja työmaalta. 
Runko kertopuusta ja seinät 15 millin 
havuvanerista. Tarveaineet maksoivat 
vajaat 100 euroa.

– Hifistelin vähän ja maalasin 
pohjan Miranolilla.

Kaupasta tarvittiin liiketunnisti-
mella pelaava led-valo kaapin sisäl-

TEKSTI JA KUVA: JUKKA NISSINEN

Tuomas Auvisen kaikki työkalut kulke-
vat näppärästi mukana työmaalla. Lii-
ketunnistin sytyttää led-valon kaa-
pin sisällä.

le, pyörät kaapin pohjaan ja pätkä 
kettinkiä vaunun lukitsemista varten. 
Työkaluvaunuun mahtuvat kaikki 
urakkaa tekevän rakentajan työkalut. 
Vaunu toimii myös työtasona.

– Saan tämän tarvittaessa yksin 
pakettiautoon. Selviän päivän duu-
neista tällä sisällöllä.

Auvinen suunnitteli vaunun 
3D-mallinnuksen avulla. 

– Jos minulla olisi puuverstas 
käytössä, vaunun tekeminen kestäisi 
reilut puoli päivää. 

Nykyisellä työmaalla Auvisella on 
urakka runkoelementtien aputöistä.

– Se on sellainen sillisalaattiurak-
ka. Tykkään siitä, että tiedän mitä 
teen työpäivän aikana.

Lue lisää Rakentaja-lehden netti-
sivuilta työmaakopin suunnittelusta ja 
työaikahävikistä. ¶

Poranterien myyntipakkaukset on kier-
rätetty työkaluvaunun oveen.

TEEMA: TYÖELÄMÄ
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Ensi vuonna työnantajan 
on määrä ottaa vastuu 
puhtaista työvaatteista.
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TEKSTI JA KUVAT: ESA TUOMINEN

Pian vastuu työvaatteiden pesusta  
ja huollosta siirtyy työnantajalle

Pesukone, 
pesulapalvelut vai 

erilliskorvaus?

ENSI VUONNA talonrakennusalan 
työnantajille tulee uusi velvolli-
suus: työntekijöiden suojavaattei-

den puhtaanapidosta huolehtiminen.
Uuteen työehtosopimukseen on 

sisällytetty määräys, jonka mukaan 
Työnantaja vastaa suojavaatteiden ja suo-
javälineiden puhtaanapidosta, huollosta ja 
mahdollisista tarkastuksista. Toteutustapa 
sovitaan paikallisesti 28.2.2023 mennessä.

Joko työnantajat ovat ryhtyneet 
valmistautumaan uuteen käytäntöön? 
Rakentaja-lehti soitti kolmelle työnan-
tajalle.

Suojavälineetkin  
putsattava
Skanskan työsuhdepäällikkö Anu 
Aspiala on tietoinen tes:n uudesta ”pe-
supykälästä”. Hän muistuttaa, että uu-
si määräys ei koske vain työnantajan 
järjestämiä suojavaatteita vaan myös 
erilaisia suojavälineitä.

TEEMA: TYÖELÄMÄ

– Kypärät, turvakengät, suojala-
sit, viiltosuojahanskat, huomioliivit...
kaikkien niiden puhtaanapito ja huol-
to kuuluu ensi vuoden maaliskuun 
alusta työnantajalle.  

Skanskan työmailla on Aspialan 
mukaan tähän mennessä ollut vaihte-
leva käytäntö. Jossain on ollut pesuko-
neita käytössä, jossain on turvauduttu 
pesulapalveluihin ja jossain työntekijät 
ovat pesseet ja huoltaneet suojavaat-
teensa itse. 

– Miten asia kullakin työmaalla 
hoidetaan, siitä täytyy sopia paikalli-
sesti. Meillä on asiasta henkilökunnan 
edustajien kanssa jo alustavasti keskus-
teltu. Kesälomakauden jälkeen alkavat 
asiasta ihan oikeat neuvottelut.

Skanskassa on asiasta keskustel-
tu jo ennen uutta tes:n määräystäkin 
henkilökunnan esityksen pohjalta. 
Ratkaisua ei kuitenkaan ole löytynyt.

– Tämä ei ole aivan pikku asia 
hoidettavaksi. Meillä on vajaa tuhat → 
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”Harva meistä pesee työvaatteensa kotonaan”

Rakennusmies Tommi Niemi on viime ai-
koina tehnyt pääasiassa raudoitustöitä 
Tampereen Hervannassa sijaitsevalla ker-
rostalotyömaalla. Hän työskentelee VRP 
Länsi-Suomen palveluksessa.

– Raudoittaessa työvaatteet likaantu-
vat aika nopeasti. Niihin tarttuu ruoste ja 
muu moska.

Keväisenä päivänä kirkkaassa au-
ringonvalossa Niemen kirkkaankeltaiset 
vaatteet näyttävät kieltämättä jo aika ku-
raisilta.

– Kuukauden verran näitä olen pitänyt 
ja aika likaisia ovat. Pesun tarpeessa alka-
vat olla.

Niemi ei yleensä vie työvaatteita kotiin 
pestäväksi.

– Voisi tulla rouvalta sanomista. Hänen 
pitsinsä eivät varmaan tykkäisi.

Pesemisen sijasta Niemellä on tapa-
na vain vähän pyyhkiä päällimmäisiä likoja 
vaatteista pois. Sitten kun vaatteet alka-
vat olla todella likaisia, hän pyytää uusia.

– Meillä oli jossain vaiheessa sellai-
nen kokeilu, jossa käytettiin pesulapalve-
luja. Mutta se meni vähän hankalaksi, kun 
piti olla 3 vaatekertaa. Yhdet olivat päällä, 
toiset pesussa ja kolmannet kaapissa var-
toamassa vaihtoa. 

– Torstaina töistä lähdettäessä likai-
set työvaatteet heitettiin pyykkikoriin ja 
perjantaina otettiin kaapista pestyt tilal-
le. Pesty T-paita oli aina odottamassa joka 
päivä. Siinä oli sellainen ongelma, että jos 
vaatteissa oli korjaamista, ne eivät ehti-
neetkään pestyinä seuraavalle kierrok-
selle.

– Kokeilu lopetettiin vähin äänin. Syy-
tä ei kerrottu, mutta olisikohan tullut liian 
kalliiksi.

VRP Länsi-Suomessa on Tommi Niemen 
mukaan ollut käytäntönä, että uusia työ-
vaatteita on saanut 2 vaatekertaa vuo-
dessa. Jos vaatteet hajoavat, tilataan uu-
det. 

– Aika harva meistä taitaa pestä työ-
vaatteensa kotonaan. Työmaakopissa ei 
ole pesukonetta. Jos olisi, niin mielelläni 
minä siellä vaatteeni pesisin.

Niemi pitää hienona asiana, että vas-
tuu työvaatteiden puhtaanapidosta ja 
kunnostuksesta siirtyy työnantajalle.

– Kai sitä sitten meikäläinenkin olisi 
useammin pesupuhtaissa haalareissa. ¶

Tommi Niemen työ-
vaatteet ovat pääs-
seet hieman likaan-
tumaan. Pesu ei tekisi 
pahaa, hän tuumii. 
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työntekijää ja tuhansia suojavaateker-
toja käytössä. Mutta kyllä tämä asia 
ajoissa ratkaisuun saadaan.

Monenlaisia työmaita
NCC:n turvallisuuspäällikkö Arto 
Huhtanen muistuttaa, että asiaan ei 
välttämättä löydy yhtä ainoaa rat-
kaisua, koska työmaat ovat kovin 
erilaisia.

– Jos on iso kohde ja paljon sosiaa-
litiloja, sinne saattaisi pesukone olla 
käyttökelpoinen ratkaisu. Toisenlaisel-
le työmaalle voitaisiin kenties hankkia 
pesupalveluiden tuottaja. Ratkaista-
vaksi tulee sellaisia asioita kuin että 
kuinka usein vaatteet pestään ja kuin-
ka paljon pitää olla vaihtovaatteita.

Huhtanen muistuttaa, että työ-
vaatteiden ja suojavälineiden puhdis-
taminen on myös työturvallisuus- ja 
terveyskysymys.

– Ymmärrän, että varsinkaan 
pölyävissä töissä käytettyjä vaatteita 
ei oikein voi viedä kotiin pestäväksi. 
Kivipöly ei ole pesukoneelle hyväksi.

Huhtasen mukaan NCC:llä on 
asiat ratkaistu henkilökunnan kanssa 
yleensä hyvässä hengessä, joten tuskin 
tästä pesuasiastakaan syntyy mitään 
dramatiikkaa.

– Mutta kyllä tähän ratkaisu löy-
tyy määräaikaan mennessä. 

Asia on tuttu
Peabin turvallisuuspäällikkö Marko 
Kilpeläinen sanoo vaatteiden pesua 
koskevan pykälän olevan hänellä hy-
vin tiedossa.

– Helmikuun loppuun asti on 
aikaa järjestää asia. Ja kyllä se jollakin 
tavalla siihen mennessä järjestyy.

Kilpeläisen mukaan asiasta on kes-
kusteltu niin yt-neuvottelukunnassa 

+ Ilmaisia koneita ja akkuja työkaluostoista
+ Kolmen vuoden täystakuu koneille, akuille ja latureille
+ Nopea huolto, n. 48h
+ Työkalujen kokeilu ennen ostoa
+ Suora yhteys BOSCH-työkaluasiantuntijaan

BOSCH PROFESSIONAL tarjoaa ammattityökaluja 
ostaville yrityksille Bosch Partneri -etuohjelman, 
jonka kautta yritys saa merkittäviä etuja.

Timo Nenonen
010 480 8377
timo.nenonen@bosch.com

Andreas Kukko
010 480 8411
andreas.kukko@bosch.com

LIITY!

KYSY LISÄÄ: 

kuin työnantajienkin kesken.
– Työmaat ovat niin erilaisia. 

Me, esimerkiksi, olemme valta-
kunnallinen rakennusliike, jolla 
on käynnissä 60–70 kohdetta eri 
puolilla maata. Sitten on firmoja, 
jotka toimivat vain jollain tietyllä 
alueella. 

Kilpeläinen näkee kolme vaihto-
ehtoa ratkaisuksi:

– Ensinnäkin voidaan käyttää 
pesulapalvelua, sitten voidaan hank-
kia työmaille pesukoneita tai sitten 
maksaa työntekijöille pesukorvaus.

– Näistä jälkimmäinen olisi 
tietysti teknisesti helpoin kun taas 
kahteen ensimmäiseen sisältyy 
omat ongelmansa.

Alustavissa pohdiskeluissa Kil-
peläinen on saanut käsityksen, että 
työntekijöille sopisi parhaiten pesu-
korvaus. Sen suuruudesta ei tosin ole 
käyty vielä mitään keskustelua. ¶
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TEKSTI JA KUVAT: JUKKA NISSINEN

Duunarin on pakko yrittää

30

Mitä viisikymppinen elementtityöntekijä tekee, kun firma lähtee alta? 
Hän perustaa kavereidensa kanssa elementtitehtaan.

ERÄS KANSAINVÄLINEN rakennus-
tuotetehdas pisti ovet säppiin 
Kangasalan elementtitehtaalla 

pari vuotta sitten. Pitkään tehtaalla 
raataneesta luottamusmies Tommi 
Rönöstä tuntui siltä, että vaihtoehdot 
olivat vähissä.

– Istuin jalat pöydällä luottamus-
miehen kopissa tehtaalla. Silmäilin sii-
nä Rakennusliiton jäsenyyshakemusta. 
Huomasin, että liiton jäsenyys ja pal-
kansaajan asema säilyisi, jos omistaa 
alle 15 prosenttia yhtiön osakkeista.

Rönö selvitteli asiaa työttömyys-
kassan ja TE-keskuksen kanssa. 
Elementtitehtaan perustaminen ja 
liiton jäsenyyden säilyttäminen näytti 

Ossi Putkonen 
neuvotteli koto-
na ennen lopul-
lista päätöstä 
yrittäjyydestä.

– Tykkään tehdä ele-
menttejä, enkä olisi 
jaksanut opetella uut-
ta ammattia, Tommi 
Rönö perustelee yrit-
täjäksi lähtemistään.

TEEMA: TYÖELÄMÄ
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mahdolliselta. Tosin viranomaisten 
vastauksissa oli hajontaa.

– Emme voineet saada startti-
rahaa, koska emme olleet yrittäjiä. 
Sitten TE-toimiston työttömyystur-
vaosaston mielestä osa meistä oli yrit-
täjiä, Rönö kertaa sekalaista vyyhtiä.

Kaiken lisäksi osakkuutta mietti-
vät saivat erilaisia vastauksia samoihin 
kysymyksiin.

– Tuskastuin siihen ja pyysin 
TE-keskuksesta yhtä henkilöä paikan 
päälle kertomaan kaikille vastauksen 
asemaamme. Se ei kuulemma käy, 
koska se on henkilötietosuojan vastais-
ta. Tiedämme täällä toisemme velat, 
vaimot ja kaiken muunkin, Rönö 
ihmettelee.

Rakennusliitosta aloittelevat teh-
tailijat saivat parempia neuvoja kuin 
viranomaisilta. Ongelmia saattaa tulla 
vielä, kun Lentolan laatuelementiltä 
haetaan ensimmäisen kerran työttö-
myysturvaa.

Tampere ei ole 
maaseutua
Aluksi tehtaalle haettiin tiloja Kan-
gasalta, mutta sopivaa tehdashallia ei 
löytynyt. Samalla tehtaan perustajilta 
jäi saamatta 33 000 euroa maaseututu-

kea. Nimestään huolimatta tehdas on 
nyt Tampereen puolella, ja tuotanto 
on pyörinyt vuoden verran.

Elementtien ostajia löytyi yllättä-
vänkin läheltä. Ensimmäiset elemen-
tit toimitettiin työmaalle vajaan 10 
kilometrin päähän. Sama firma on 
tilannut elementit jo kolmanteenkin 
kohteeseen.

Lentolan laatuelementti Oy:n 
omistajina on 7 entistä Kangasalan 
tehtaan työntekijää.

– Olemme palkanneet 2 määrä-
aikaista työntekijää. He ovat meidän 
vanhoja työkavereitamme. On ollut 
puhetta, että työsuhteet vakinaistet-
taisiin.

Tehtaan perustamisvaiheessa 
Rönö lähti kyselemään yli 50-vuotiaita 
työkavereita, sillä ammatin vaihtami-
nen on heille vaikeampaa. Logistiikas-
ta vastaava jokapaikanhöylä Mikko 
Salo on ainoa alle 50-vuotias osakas. 

– On hienoa tehdä töitä oman tu-
tun porukan kanssa. Vähän huolettaa 
mitä tuolla maailmalla tapahtuu, Salo 
harmittelee teräksen kovaa hinnan-
nousua ja saatavuutta.

– Osakkaana joutuu ottamaan 
enemmän vastuuta ja tekemään enem-
män ja monipuolisemmin töitä. Olen 
opetellut esimerkiksi lastausta.

Onneksi tutusta kuljetusyrityk-
sestä on saanut apua ja neuvoja kuor-
makirjan täyttämisestä lähtien. Salo 
on tyytyväinen valintaansa. Jokainen 
osakas joutui panemaan vakuustilille 
reilut 10 000 euroa, jota on vapautet-
tu takaisin yrityslainojen maksujen 
myötä.

– Me maksamme tessin uuden 
palkkaryhmittelyn mukaista palkkaa, 
Rönö toteaa.

Työmaalle kuuntelemaan 
tuotekehitysvinkkejä 
Raudoittaja Ossi Putkonen neuvotteli 
ensin kotona, onko mahdollista lähteä 
osakkaaksi tehtaaseen. Asialle näytet-
tiin vihreää valoa.

57-vuotias Putkonen ei ollut kovin 
halukas koulun penkille ja vaihta-
maan kokonaan alaa.

– Vanha työ tuntui omalta jutul-
ta. Sitä kun on tehnyt niin pitkään. 
Samalla lailla se rauta vääntyy täällä 
kuin vanhallakin tehtaalla, Putkonen 
toteaa.

Betonimies Petri Kalliala on en-
simmäinen Lentolan laatuelementtiin 
palkattu työntekijä. Sopivaa vakituista 
työpaikkaa ei edellisen tehtaan lope-
tuksen jälkeen ole tullut vastaan.

– Olen ollut reilun kuukauden 
töissä ja sopimus on alkuun reilun 3 
kuukauden mittainen.

Kalliala tuli mielellään töihin van-
hojen työkavereiden firmaan.

Rönö vastaa tuotannon aikataulu-
tuksesta ja muottien purkamisesta. Se 
onnistuu aikaisemman kokemuksen ja 
excel-taulukon avustuksella. Tällä het-
kellä myydään ensi talven tuotantoa.

– Tuotannosta pitää tehdä tar-
peeksi väljä, Rönö paljastaa niksinsä.

Lopulliset tarjoukset katsotaan 
koko porukan kanssa. Samalla pää-
tetään mihin tuotannossa kannattaa 
keskittyä.

– Pyrin keskustelemaan työmail-
la elementtiasentajien kanssa mitä 
kehitettävää meillä olisi, Rönö kertoo 
tuotekehityksestä. ¶

Petri Kalliala on 
ensimmäinen 
Lentolan laatu-
elementtiin pal-
kattu työntekijä.



TEKSTI JA KUVAT: JOHANNA HELLSTEN

Fira on monelle tuttu lanseeraamastaan  
2 viikon putkiremontista, teknologiavetoisuudesta ja 
tahtituotannon pilotoinnista. Miten siellä tehdään töitä?
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YHDESSÄ asiassa alan suunnannäyttäjä Fira 
on tullut jälkijunassa; työntekijäporukka sai 
oman pääluottamushenkilön vasta vuoden 

2021 keväällä. Hän on mittamies Janne Vanhapelto, 
joka tuli yritykseen töihin 4 vuotta sitten NCC:ltä.

– Silloin NCC:stä lähti työmaajohtoa Firaan ja 
minä seurasin perässä, Vanhapelto kertoo.

Vanhapelto edustaa käytännössä yhtä timpuri-
porukkaa. Muuten työporukat vaihtuvat, sillä Fira 
teettää suurimman osan rakennustöistä aliurakoit-
sijoilla. Kun muuten työntekijät vaihtuvat, vaikut-
taako se siihen, miten luottamushenkilö otetaan 
vastaan työmaalla?

– Ihan samanlaista mulkoilua on ollut muissa-
kin paikoissa työmaan alussa, Vanhapelto naures-
kelee.

Vähän hommia
– Olen ollut nyt vähän yli vuoden luottamushen-
kilönä ja pakko sanoa, että näin vähällä ei kyllä 

pääse missään muualla. Ei minulta tule kukaan 
edes kysymään mitään. Aliurakoitsijatkin ovat 
niin isoja toimijoita, ettei sieltäkään tule tarpeita, 
Vanhapelto luonnehtii luottamushenkilön roolia.

Vanhapelto toimii pääkaupunkiseudun 
alueella mittamiehenä. Työmaista on ollut helppo 
neuvotella työnantajan kanssa. Hän ehtii varsinai-
sen työnsä ja luottamustehtäviensä lisäksi usein 
tekemään muutakin.

– Tällä työmaalla (Vantaan Kivistössä) teen 
välillä esimerkiksi porrasmuotteja sisääntuloauk-
koihin.

Firalla työntekijöiden palkat ovat kohdillaan, 
eikä eduista voi valittaa.

– Meillä on täällä muun muassa polkupyö-
räetu, terveysvakuutukset, laaja työterveyshuol-
to, lounaskortit ja lisäksi olemme kaikki mukana 
yrityksen tulospalkkiojärjestelmässä. Se motivoi 
miettimään itsekin säästöä erilaisissa asioissa, 
on sellainen porkkana takaraivossa, Vanhapelto 
toteaa. →

Raskas työ vaatii

hyvät 
edut

Firan pääluot-
tamushenkilö 
Janne Vanha-
pelto on toi-
minut mitta-
miehenä jo 13 
vuoden ajan.

TEEMA: TYÖELÄMÄ
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Fira rakentaa Vantaan 
Myyr mäessä asuntoja 
Helsingin seudun opiske-
lija-asuntosäätiölle.
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Teknologia näkyy
Huolenpito ulottuu myös työvälineisiin. Mitta-
miehen työssä tarvitaan monenlaista kalliimman-
puoleista laitetta työn sujuvuuden takaamiseksi. 
Niistä ei ole tarvinnut neuvotella.

– Kun katselimme, mitä kalustoa tarvitsen, 
oli minulla vapaat kädet. Täällä mennään teknolo-
gian osalta siten, että vähän överimmän mukaan. 
Minulla on esimerkiksi useampi tietokone erityyp-
pisiä töitä varten.

Yksi koneista on kotona. Vaatiiko yritys teke-
mään siellä paljon töitä?

– Kotityötä tulee hirveän vähän. Joitain tunte-
ja, ehkä päivän verran kuukauden aikana. Saatan 
tarkistaa joitain asioita kotona edellisenä iltana.  
Työaika joustaa täällä puolin ja toisin.

Fira Rakennus Oyn putkiremonttien liiketoimintajoh-
taja Sami Kokkonen kertoo, mitä on tapahtunut sen 
jälkeen, kun yritys lupasi meille 2 viikon putkiremon-
tin vuonna 2016.

– Firan putkiremonttitapaa on kehitetty vuodes-
ta 2010 asti. Vuonna 2011 oli ensimmäinen Tekes-ra-
hoitteinen kehityshanke ja kävimme myös Saksassa 
tutustumassa, miten siellä pystytään toteuttamaan 
putkiremontit niin nopeasti.

Kahden viikon putkiremontti ei jäänyt sellaise-
naan käyttöön, mutta siitä jäi hyviä toimintatapoja, 
joita viedään koko ajan eteenpäin.

LOGISTIIKKA KUNTOON
– Ensimmäinen oppi oli logistiikka. Tavarat täytyy 
tietää ja tilata reilusti etukäteen. Nykyään kaikkien 
putkiremonttien tavarat listataan ja tilataan hank-
keen alussa. Asuntoyhtiöremonteissa asukkaat te-
kevät toki muutoksia, mutta niiden tilauksetkin päi-
vitetään huonekortteihin heti, Kokkonen kertoo.

Fira tutki riistakameroilla, miten paljon putki-
asentajat ovat paikan päällä huoneistoissa. Niistä 
huomattiin, että hyvin vähän.

– Asentajat etsivät kaikkea; työohjeita, työkalu-
ja, materiaaleja. Jos materiaalit eivät olleet valmiina 
huoneistoissa, alkoivat asentajat tehdä inventaario-
ta. Sitten he lähtivät etsimään materiaaleja, pahim-
millaan tukusta asti. Tästä on päästy paljon eteen-
päin. Materiaalit toimitetaan huoneistokohtaisesti ja 
huoneistossa on omat ruutunsa saapuvalle tavaral-
le ja sellaiselle tavaralle, joka lähetetään takaisin.

Nopean putkiremontin lanseerauskohteessa 
materiaalit säilytettiin Starkin varastossa työmaan 
lähellä. 

Koko ajan kehitetään
– Meillä oli tämän ratkaisun jälkeen hetken 

oma varasto Hakkilassa, mutta nyt on siirrytty 
siihen, että meillä on virtuaalinen varasto omas-
sa järjestelmässämme ja muun muassa Stark ja 
Onninen toimivat materiaalitoimittajina. Saam-
me tietyllä tavalla saman hyödyn ilman ylimää-
räisiä varasto- ja rahtikustannuksia.

Tilaukset järjestelmässä tehdään tilakohtai-
sina, eli huoneistossa pitäisi olla oikea määrä ta-
varaa oikeaan aikaan. Huoneistoon saapuu pro-
jektin aikana noin 7–8 eri toimitusta.

– Lisäksi meillä on erilaiset ruuvit, naulat ja 
maalit työmaan palveluvarastossa.

AJOISSA MUKAAN
Toinen oppi on, että putkiremontin toteuttajan 
pitää päästä projektiin mukaan suunnitteluvai-
heessa.

– Tällöin voimme saada käyttöön vakio-
ratkaisuja, jotka työntekijämme jo tuntevat ja 
osaavat ja jotka on hyväksi havaittu. Sekin no-
peuttaa läpimenoa. Koska Fira toteuttaa putki-
remontteja käytännössä vain 1970-luvulla ra-
kennettuihin elementtitaloihin, on niissä paljon 
toistettavuutta, vaikka kohteet eivät olisi aivan 
samanlaisia.

Kun projektin suunnittelu on valmistunut, 
aloitetaan työmaasuunnittelu. 8 viikon aikana 
tehdään tarkat työmaan aikataulutukset ja mie-
titään sopivat menetelmät.

– Yritämme simuloida työmaan etukäteen 
mielikuvissa. Kun asiat tehdään suunnitelmalli-
semmin ja peruspaketti on kasassa, eivät työ-
maalla tulevat yllätykset sotke aikataulua.

Elementit nätissä rivissä Vantaan Kivistön työmaalla.



UUDEN KEHITYSTÄ
Putkiremontti vaatii tuekseen selkeän ja yksityis-
kohtaisen aikataulutuksen. Kun sellaista yritettiin 
tehdä, huomattiin, että paperinen aikataulu vei ko-
konaisen kontin seinän.

– Me palkkasimme firmaan omat koodarit, jotka 
kehittivät aikatauluohjelma Sidedriven. Se on jo eriy-
tetty omaksi yrityksekseen ja ohjelmisto on käytös-
sä noin 60 yrityksellä, Kokkonen kertoo.

Työntekijöiden elämässä ohjelma näkyy siten, 
että tehtävät tulevat suoraan kännykkään. Kun teh-
tävä on valmis, se kuitataan kännykkään, josta tie-
to menee järjestelmään ja sitä kautta seuraava teki-
jä saa ilmoituksen, että mesta on valmis.

– Kaikki tietävät koko ajan, missä mennään. Sin-
ne tulee tieto myös mahdollisista työn esteistä. Oh-
jelman kanssa mentiin perinteisen kehityskaa-
ren mukaan. Osa väestä oli heti innolla mukana, osa 
piti ohjelmiston käyttöä lisätyönä. Meni aikaa, en-
nen kuin se oli käytössä kaikilla. Moni on tullut myö-
hemmin sanomaan, että vaikka aluksi oli vastaan, ei 
enää osaisi olla ilman sitä.

Muutakin kehitystä tehdään. Firassa viedään 
eteenpäin niin sanottuja tahtituotannon periaattei-
ta.

– Tahtituotanto lisää entisestään aikataulun hal-
lintaa ja selkeyttä työntekoon. Työntekijä pystyy 
keskittymään yhteen työtehtävään kerralla. Hän 
siirtyy asunnosta toiseen tekemään sen saman teh-
tävän. Samalla pystytään tekemään ruohonjuurita-
son kehittämistä, sillä työntekijän on helppo huo-
mata, jos esimerkiksi työtavassa jokin ei toimi. Se 
voidaan muuttaa jo heti seuraavassa asunnossa, 
Kokkonen kertoo. ¶

Yrityksen teknologiavetoisuus näkyy Vanha-
pellon mukaan muussakin kuin tietotekniikassa.

– Uudisrakennuspuolella käytetään hiukan 
normaalia enemmän puolivalmisteita ja kokeil-
laan uutta. Yrityksellä on oma suunnittelukirjasto 
ja asioita yritetään tuotteistaa ja saada projektien 
läpimenoaikoja nopeammiksi.

Firan töistä noin 95 prosenttia on myyty ulos. 
Tarkoittaako se valtavaa määrä vuokratyöntekijöi-
tä ja kevytyrittäjiä?

– Esimerkiksi tällä työmaalla ei ole ollenkaan 
vuokratyöntekijöitä. Jotkut pienimmät urakat ovat 
yhden, kahden miehen juttuja, muuten kaikki 
aliurakoitsijat ovat isompia yrityksiä. Myyrmäen 
asuntokohteessa taitaa olla yksi vuokratyönteki-
jä, mutta hän on ollut monta vuotta töissä Firan 
työmailla. ¶



Tehtaassa valetaan mak-
simissaan 150 neliömet-
riä elementtiä päivässä.
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TEKSTI JA KUVAT: EEVA VÄNSKÄ

Kävimme tutustumassa betonielementtitehtaan  
arkipäivään Jämsässä. Työturvallisuutta on parannettu 

monin uudistuksin.

Elementtitehtaalla 
panostetaan 

työturvallisuuteen  
ja -viihtyvyyteen

BETONI-SAMPON tehdas sijaitsee hyvien lii-
kenneyhteyksien päässä lähellä Tamperetta 
ja Jyväskylää. Kolmisenkymmentä työnteki-

jää ahertaa 8 kippimuotin äärellä ja tekee asen-
nusvalmiita elementtejä asuntorakentamiseen. 
Tilauskirja on tämän vuoden osalta lähes täynnä. 
Maksimissaan päivässä syntyy 150 neliötä valmista 
elementtiä.

Betoni-Sampo on perheyritys, jolla on vahva 
kehittämisen meininki: puusepänverstaaseen on 
investoitu, raudoittamo siirretty lämpimiin tiloi-
hin ja lämpimiä jälkikäsittelytiloja laajennetaan 
tämän vuoden aikana. Myös tuotannonohjausjär-
jestelmä uusitaan tämän vuoden kuluessa.

Viihtyminen tärkeää
Luottamushenkilö Jukka Rauhala (36v.) kertoo, 
että työolosuhteet ovat parantuneet ja sitä kautta 
työssäviihtyvyys, kun lämmin työtila on kasvanut.

– Koko hallissa on keskimäärin 20 astetta läm-
mintä. Tietysti ajoittain, kun suuria ovia joudu-
taan aukomaan, tulee kylmää tai lämmintä sisään. 
Mutta periaatteessa pärjää t-paidalla tai pitkähi-
haisella paidalla.

Keltaiset kippipöydät hallitsevat näkymää. 
Niiden päällä syntyy valmiita elementtejä pala 
kerrallaan. Raudoittamon päässä valtavat rautaver-
kot odottavat leikkaamista ja asennusta. Viimeiste-
lypäässä elementit valmistellaan kuljetusta varten.

– Työskentelen itse siltanosturinkuljettaja-
na ja viimeistelijänä. Vastaan elementtipöytien 
tyhjennyksestä ja kuormaamisesta. Tulen aamulla 

paikalle jo neljän aikaan. Muiden 
työvuoro ajoittuu kello seitsemän ja 
puoli neljän väliin.

Rauhala on ajanut siltanosturia 
jo 15 vuotta.

– Omassa työssä parasta on 
vaihtelevuus. Elementit ovat erilaisia 
ja niiden viimeistelyssä on eroa. On 
purkua, nostoa, pesua, pakkausta ja 
varastointia, aina erilaista väkkärää.

Elementtien  
ammattilaiset
Varsinaisen hallin puolella työskentelee työpari 
Samuli Nieminen (27v.) ja Sami Rantanen (29v.). 
Elementtiä syntyy kohisten. Nieminen kertoo 
tehneensä betonielementtityöntekijän hommia 10 
vuotta. Työmatkaa on yhteen suuntaan 12 kilomet-
riä.

– Juuri nyt olen tekemässä eristystä.
Nieminen näyttää, miten eristekappale muo-

toillaan sahalla. Hän ojentaa valmiin kappaleen 
työparille, joka kiinnittää sen elementtiin uretaa-
nipistoolin avulla.

– Oma työ vaatii hahmotuskykyä. Pitää osata 
tehdä tavaraa peilikuvana ohjekuviin nähden, se 
on ”suulleen laittamista”, Nieminen kertoo.

Sami Rantanen on tehnyt aamulla surrikouk-
kuhommat valmiiksi. Puiseen raudoilla vahvistet-
tuun kehikkoon rakentuu valmis elementti pala 
kerrallaan, uretaanipistooli osuu tarkasti minne 
pitääkin. →

Luottamushen-
kilö Jukka Rau-
hala sanoo, että 
tehtaan työs-
säviihtyvyys on 
parantunut.

TEEMA: TYÖELÄMÄ
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– Jos jotain voi toivoa, niin viilennyslaitetta 
kesäksi.

Puupuolella valmistuvat elementin reuna-
siivut, eli korot ja leveys. Samaten ikkuna-aukot 
täytyy saada prikulleen oikein, jotta elementin 
jatkotyöstö onnistuu kippipöydällä.

Elementit juotetaan yhteen varsinaisella työ-
maalla. Elementin yläpäähän tehdään lautavaraus 
eli asennuspykälät. Pykälien mitat ovat välillä han-
kalia, niitä saatetaan miettiä useamman miehen 
voimin.

Elementtien mitoissa on toleranssia plus mii-
nus 5 milliä, mutta ikkuna-aukoissa heittovara on 
alle 5 milliä. Ei ihan helppo juttu, sillä ikkuna-au-
kot ovat vinoja joka suuntaan.

Vaikeinta on ajoittainen kiiretilanne. Jukka 
Rauhala sanoo, että pääsääntöisesti työ on tahdil-
taan juuri sopivaa.

Eikä työmatkakaan useimmilla ole liian pitkä: 
työntekijät asuvat lähialueella. 

– Yksi taitaa olla Mänttä-Vilppulan puolelta, 
vain pari vähän syrjempää. 

Suojaimet ja siisteys
Timpurinpuolen uusi puruimuri imee sirkkeleiltä 
lentävän hienon puupölyn. Seinustalla on myös 
uusi levysirkkeli, joka saatiin paikalle jutuntekoa 
edeltävänä päivänä. Suojat on tiukemmassa, ja 
siten työturvallisuus parempi.

Itse elementtipuolella on iso keskuspölynimu-
ri, noin kuukauden vanha, vähentämässä pölyn 
määrää. Suojaimista on käytössä kuulo- ja silmä-
suojaimet. Kypäräpakkoa ei ole tuotantotiloissa, 
sillä päävammariski on elementtien purun yhtey-
dessä, ei valmistuksessa.

Tehtaan toiminta on kehittynyt paljon viimei-
sen 10 vuoden aikana. Esimerkiksi hallin siisteys on 
hyvä, ja kaikki työntekijät osaavat pitää siisteydestä 
huolta. Eri jätejakeille on omat keräysastiansa. 

Jukka Rauhala kertoo, että tehtaalla on myös 
virallinen varastomies, jonka työnkuvaan kuuluu 
roska-astioiden tyhjennys.

– Työnkuvia on ylipäänsä selkeytetty, ja sitä 
kautta kaikkien on helpompi ja turvallisempi toi-
mia. Ei pyöri kymmentä ukkoa tekemässä hilpe-
töörejä samassa nurkassa.

”Työnkuvia on selkeytetty, ja sitä kautta kaikkien on helpompi ja turvallisempi toimia.”

Tuotantotiloja 

2100 
neliötä

Työntekijöitä 

30
Kippimuotteja 

8Elementtityöntekijä Sami Rantanen 
osaa elementinteon eri työvaiheet. 
Aamulla hän käytti surrikoukkua 
raudoituksessa ja iltapäivällä hän 
kiinnittää eristettä paikalleen.

Elementtityönte-
kijä Samuli Nie-
minen elementin 
eristyksen kim-
pussa.

Puuverstaalla on 
käytössä uunituore 
imuri, joka poistaa 
tehokkaasti pölyä.
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Rauhala miettii, että parasta luottamustoimes-
sa on se, että asiat sujuvat yhteistyössä ja hyvässä 
hengessä.

– Meillä on myös hyvät sosiaalitilat, jossa on 
kaksi puolta. Likaiset vaatteet voi jättää toiselle 
puolelle ja puhtaat vaatteet pukea toisella puolella.

Käymme myös katsomassa viihtyisää tauko-
tilaa, jossa keittiö hohtaa ja on viimeisen päälle. 
Nurkkaan on asennettu valtava tv-näyttö, josta 
voidaan tarvittaessa jakaa tietoa henkilökuntako-
kouksessa.

Erikoistyötä
Elementtitehdas on Rauhalan mukaan täysin oma 
maailmansa. Rakennustyömailta tulevilla työnte-
kijöillä voi olla vaikeaa lukea kuvia, sillä ne eroavat 
normityömaakuvista.

Elementin teossa on myös monia työvaiheita, 
jotka eivät välttämättä ole tuttuja muille raken-
tajille, kuten rouhekivien teko tai hienopintais-
ten parvekkeiden valmistus, tai vaikka graafinen 
betoni, jossa kiveen saadaan mikä tahansa haluttu 
kuva. 

Toimitusjohtaja Juha Raatikainen kertoo, että 
tulevaisuudessa yritys luottaa juuri pitkälle jalos-
tettuihin tuotteisiin ja tuotannon laatuun.

– Meille on tulossa käyttöön kolme sertifikaat-
tia: ISO14001-ympäristösertifikaatti, ISO9002-laa-
tujärjestelmäsertifikaatti sekä työterveys- ja 
työturvallisuussertifikaatti ISO 45001. Vaikka 
työolosuhteet ovat jo hyvät, niin aina voi parantaa.

Vielä mainitsematon uudistus on element-
tipohjien kennostojen lämmitykseen tuleva uusi 
ilmalämpöpumppujärjestelmä.

– Tässä mennään vihreä kärki edellä. Voimme 
pienentää polttoöljyn käyttöä lämmitystarkoituk-
seen.

Raatikainen kehuu perheyritysmuotoa ja sitä, 
miten positiivisesti omistajat suhtautuvat toimin-
nan kehittämiseen.

Epävarmuutta tulevaisuuteen tuo Ukrainan 
sota.

– Se voi vaikuttaa pahimmassa tapauksessa 
niin, että jotkut työkohteet siirtyvät, jos materiaa-
lien saatavuus vaikeutuu ja niiden hinnat nouse-
vat.

Betoni-Sampon tämän vuoden kohteet ovat 
80 prosenttisesti akselilla Tampere-Kangasala, ja 
loput 20 prosenttia tuotteista menee pääkaupun-
kiseudulle. Tampereelle ja Kangasalalle on matkaa 
120 kilometriä, mikä tarkoittaa yhdellä autolla 2–3 
kuormaa päivässä. 

– Jämsään emme toimita tällä hetkellä yhtään 
elementtejä. Niitä menee sinne, missä asuntora-
kentaminen on vilkasta. ¶



TEKSTI: TUULA VUOLLE-SELKI

Muonituksesta 
työpaikkaruokailuun
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→ Rakentajien historia

KAHDEKSAN tunnin työaikaa määrittävä laki 
asetettiin vuonna 1917. Se sisälsi myös työ-
oloja koskevia asetuksia kuten määräyksen 

vähintään puolen tunnin mittaisesta ruokatauos-
ta, joka antoi mahdollisuuden poistua työpaikan 
ulkopuolelle ruokailemaan.

Ne, jotka eivät ruokailleet kotona, jäivät työ-
maalle evästämään. Työpaikan ruokailutaukojen 
ansiosta perheiden ateriarytmi alkoi muokkautua 
säännöllisemmäksi.

Joukkoruokailulla on  
pitkät perinteet
Joukkoruokailulla on maassamme pitkät perinteet. 
Laitosruokailua on järjestetty muun muassa armei-
jassa, vankiloissa, kouluissa ja sairaaloiden keit-
tiöissä. Työsuojelun valvonnan ja toimeenpanon 
vartijoiksi asetetut ammatintarkastajat kehottivat 
työnantajia perustamaan tehdasruokaloita.

Naispuolisen ammattientarkastajan, Vera 
Hjeltin, mielestä työläisperheiden ruokailu ja 
ruoanlaitto oli 1900-luvun alussa perin alkeellista; 
perheiden ainoaksi ”lämpimäksi ruoaksi” saattoi 
jäädä kahvi ja leipäpala. Kahviruokailun vastainen 
taistelu alkoikin heti Hjeltin ensimmäisenä tarkas-
tusvuonna 1903.

Vaikka tehtaat perustivat työväenkeittoloita, 
oli niiden suosio alkuvaiheessa vähäinen. Työvä-

ki ei halunnut syödä ”ravitsevaa ja terveellistä 
ruokaa”, vaan mieluimmin rusinakeittoa ja pan-
nukakkua. Etenkin suurimmat tehdasyritykset 
järjestivät tehdasruokaloita, vaikka niiden suosio 
kasvoi vasta itsenäisyyden aikana. 

Ongelmana oli, että likaisissa työvaatteis-
sa olleita rakennustyöntekijöitä ei päästetty 
ruokalaan. Siistiytymisen kannalta tärkeiden 
pukuhuoneiden puutetta valitettiin yleisesti jo 
1910-luvulla:

…ja taas ne, joilla olisi tilaisuus syödä jossakin 
työmaan lähellä olevassa ruokalassa voisivat sen tehdä, 
jota tilaisuutta ei nyt ole, kun ei kaikista ruokaloista 
anneta muurarin työpuvussa oleville ensinkään ja missä 
vielä annetaan, tapahtuu se likaantumisen vuoksi vas-
tenmielisesti. (Peruskivi 1.10.1910)

Maalareille mestarit maksoivat 1910-luvulla 
ruokarahaa keskimäärin markan päivässä. Maa-
larien vaatimukset ruokarahan korottamisesta 
koituivat helsinkiläisten mestareiden mielestä 
liian kalliiksi.

Kaupungeissa oli mahdollisuus ostaa valmis-
ta ruokaa kaupunkien toreilla sekä suurimpien 
työmaiden läheisyydessä sijainneista erilaisista 
ruokakojuista. Työmaiden läheisyydessä kierteli 
ruoanmyyjiä. He myivät kahvia, leipää, pannu-
kakkuja ja piirakoita. Asiakkaissa oli myös päi-
vittäin aterioivia viikkomiehiä, jotka maksoivat 
laskunsa vasta tilipäivänään. → K
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Työläiset ruokailemassa 
parakissa 1955. 
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Rakentajan eväät
Rakentajien elämään ovat perinteisesti kuuluneet 
talviset työttömyysjaksot, mutta edullista ruokaa 
saattoi saada myös työttömänä. Työttömyystal-
vena 1924 muurarit saivat Pietarsaaressa ostaa 
ruokaa Työväen osuuskaupasta tai valmista ruokaa 
osuusruokalasta. Maaseudulta kuljettiin töiden 
perässä kaupunkeihin omat eväät mukanaan. Vielä 
1920-luvulla oli tapana, että muurarit kuuluivat 
maalla muun työväen tapaan talon ruokakuntaan; 
ruoka kuului palkkaetuihin.

Metsätyömailla on perinteisesti järjestetty 
metsätyömiesten muonitusta. Metsätyömail-
ta muonitusperinne siirtyi rakennustyömaille 
1930–1940-luvuilla. Metsätyömaat sijaitsivat 
yleensä pitkien ja hankalien yhteyksien päässä ja 
metsätyömiehet sekä kirvesmiehet joutuivat asu-
maan viikkokausia yksinkertaisissa metsäkämpissä 
kaukana kotoa.

Metsäkämpillä työmiehet vastasivat itse 
ruokailunsa järjestämisestä työnantajan paikalle 
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Raksa Burger -ruokala rakennustyö-
maan parakkiruokalassa Laajasalon 
Tullisaaressa vuonna 2018. 
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Ruoan lämmitystä lämpöpattereilla. Rakennusliiton osas-
to 1 Helsingin kirvesmiehet.
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hankkimista elintarvikkeista ruokaa valmistaen. 
Vasta 1930-luvulla palkattiin ja koulutettiin kämp-
päemäntiä laittamaan ruokaa koko työmaaporu-
kalle.

Vuoden 1930 työturvallisuuslaki sisälsi mää-
räyksiä työpaikalla järjestettävästä ruokailusta. 
1940-luvulla tavoiteltiin, että jokainen työnteki-
jä saisi työpaikallaan kunnollista ruokaa. Aina 
1970-luvulle saakka rakennusmiehet jatkoivat 
omien eväiden syömistä työmaaparakissa.

Ruokailu on  
sosiaalinen tilanne
Niin sanottu moderni työpaikkaruokailu lähti 
liikkeelle Työterveyslaitoksen vuonna 1971 anta-
masta suosituksesta järjestää toimipaikkaruokai-
lua. Suositus perustui Työterveyslaitoksen vuonna 
1969 teettämään tutkimukseen työpaikkaruokai-
lusta. Tutkimuksessa kiinnitettiin huomiota työ-
paikkaruokailun kansanterveydelliseen merki-
tykseen. Työpaikkaruokailulla lisättiin työpaikan 
viihtyvyyttä, vähennettiin tapaturma-alttiutta ja 
sillä oli myös iso merkitys työntekijöiden ravitse-
muskasvatuksessa (Salminen 2013).

Suomessa työaikaista ruokailua tuetaan ateria-
edulla. Korvauskäytäntö ei välttämättä ole kaikille 
kovin selvä. Rakennusalalla osa työntekijöistä saa 
erityisalan ateriakorvauksen, mutta eivät kaikki 
rakennusyrityksen työntekijät.

Kaiken kaikkiaan ruokailu on sosiaalinen ti-
lanne, mikä on rakennusalan työntekijöille tärkeä 
asia. Arkisen työn aherruksessa työkavereiden ta-
paaminen on ollut tärkeää, jopa tärkeämpää kuin 
aterian ravitsemuksellinen puoli (Salminen 2013). ¶

Lähteet:

• Päivi Salminen, Rakennusalan työaikainen ruokai-
lu osana työhyvinvointia. Helsingin yliopisto Maa-
talous-metsätieteellinen tiedekunta. Taloustie-
teen laitos. Helsinki 2013.

• Joukkoruokailun kehittäminen Suomessa. Joukko-
ruokailun seuranta- ja kehittämistyöryhmän toi-
menpidesuositus. Sosiaali- ja terveysministeriö. 
Helsinki 2010.

• Tuula Vuolle-Selki, Köyhyyttä, epävarmuutta ja tu-
levaisuudenuskoa. Tutkimus ammattityöläisten 
toimeentuloehdoista Suomessa 1908–1909. BoD 
2016.

• http://www.tyovaenruokailu.fi/p/torit-ja-kauppi-
aat-2_1.html

• http://www.tyovaenruokailu.fi/p/metsatyomie-
het-2.html

• Lähde: Maalarien viesti 1.10.1923, Peruskivi 
1.10.1910, 1.1.1914 ja 1.5.1920



44

→ Laki ja oikeus

Työnantajalle tuomio Korkeimmasta oikeudesta

Työntekijöiden järjestäytymisvapaus 
on perusoikeus

RAKENNUSLIITON JÄSEN valittiin 
Pirkanmaan alueella toimivan 
betonialan yhtiössä luotta

musmieheksi keväällä 2017. Jäsen oli 
toiminut luottamusmiehenä myös 
aiemmalla kaudella ja luottamusmies
järjestelmä oli ollut käytössä yritykses
sä pitkään.  Kesällä yhtiön edustajat 
kuitenkin ilmoittivat, että luotta
musmiehen tehtävä lakkautetaan. 
Ilmoituksessa todettiin, että työn
tekijöiden ja työnantajan välinen 
tiedotus ja keskustelu tapahtuu 
tästä eteenpäin suoraan ilman 
luottamusmiestä.  Yhtiö perus
teli päätöstään luottamusmie
hen käytöksellä ja järjestelmän 
vapaaehtoisuudella sekä myöhem
min oikeudessa myös työntekijöiden 
mahdollisuudella valita luottamusval
tuutettu.

Työsopimuslain nojalla työn
antajalla ja työntekijällä on oikeus 
kuulua yhdistykseen ja osallistua sen 
toimintaan.  Tämän oikeuden käytön 
estäminen ja rajoittaminen on kiellet
tyä.  Rikoslain mukaan työnantaja tai 
tämän edustaja, joka estää sen, että 
työntekijät tai heidän ammattijärjes
tönsä asettavat tai valitsevat työpai
kalle luottamusmiehen (tai työsuoje
luvaltuutetun ym.) on tuomittava 
työntekijöiden järjestäytymisvapau
den loukkaamisesta sakkoon.  Työnte
kijöiden ammatillinen järjestäytymis
oikeus on tunnustettu myös useissa 
Suomea sitovissa kansainvälisissä 
sopimuksissa ja perustuslaissa. 

Järjestäytymisvapaus on työn
tekijöiden perusoikeus. Järjestäyty
neillä työntekijöillä on oikeus valita 
keskuudestaan luottamusmies. Tämä 

oikeus koskee myös järjestäytymättö
män työnantajan palveluksessa olevia 
työntekijöitä. 

Korkein oikeus katsoi 20.5.2022 
annetun tuomion johtopäätöksessään, 
että työnantajan edustajat olivat lak
kauttaneet yhtiössä 

luottamusmiehen tehtävän ja siten es
täneet sen, että työntekijät tai heidän 
ammattijärjestönsä asettavat tai valit
sevat työpaikalle luottamusmiehen. 
Menettelyllä työnantajan edustajat 
ovat syyllistyneet työntekijöiden jär
jestäytymisvapauden loukkaamiseen.  
Yhtiön edustajat tuomittiin sakkoran
gaistuksiin. ¶
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Sovellettavat säännökset:
• Rikoslain 47 luvun 5 § 1 mon 2 kohta
• Työsopimuslaki 13 luku 1 § 1 mom 
• Kansainvälisen työjärjestön (ILO) ammatilli-

sesta järjestäytymisvapautta ja ammatillisen 
järjestäytymisoikeuden suojelua koskeva so-
pimus nro 87 (SopsS 45/1949) ja järjestäy-
tymisoikeuden ja kollektiivisen neuvotteluoi-
keuden periaatteiden soveltamista koskeva 
sopimus nro 98 (SopS 32/1951)

• ILO:n yleissopimus nro 135, joka koskee työn-
tekijöiden edustajien suojelua yrityksessä ja 
heidän toimintansa helpottamista  
(SopS 84/1976)

• Euroopan ihmisoikeussopimus 11 artikla ja 
kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia 
koskevan yleissopimuksen 22 artikla

• Suomen perustuslaki 13 § 2 mom

”Järjestäytymisvapaus  
on työntekijöiden perusoikeus,  

jonka vaikutus ulottuu  
jokaiseen yritykseen. ”

Tiivistettynä:
”Korkeimman oikeuden tuomiossa 
on vahvistettu, että järjestäytymis
vapaus on työntekijöiden perus oikeus 
riippumatta siitä, onko työnantaja jär
jestäytynyt. Järjestäytyneillä työn
tekijöillä on oikeus valita keskuudes
taan luottamusmies. Työnantajan 
edustajat olivat asiassa rikosoikeu
dellisessa vastuussa järjestäytymis
vapauden loukkaamisesta, koska oli
vat lakkauttaneet luottamusmiehen 
tehtävän yhtiössä. ”
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MEILLÄ KAIKILLA on mielenterveys. Hyvä mielenterveys on 
kivijalka toimintakyvylle, kyvylle tehdä työtä ja elää täyttä 
elämää. Rakennustyömaillakin hyvä mielenterveys on tär-
keää pääomaa. 

Äskettäin vetämässäni koulutuksessa osallistuja kysyi, 
miksi mielenterveys nähdään usein kielteisenä, sairautena 
kun taas muu terveys on positiivinen asia. Hyvä kysymys – 
miksi näin? 

Maailman terveysjärjestö WHO:n mukaan mielenter-
veys on hyvinvoinnin tila, jossa ihminen kykenee käyttä-
mään kykyjään, selviytyy elämään kuuluvien normaalien 
haasteiden kanssa, kykenee työskentelemään ja ottamaan 
osaa yhteisönsä toimintaan. 

Mielenterveys ei ole pysyvä varanto, vaan se vaihtelee 
elämäntilanteiden mukaan. Mielen kuormittuminen näkyy 
myös rakennustyömailla. Rakentajan työssä stressaavat 
muun muassa jatkuva kiire, suuri työmäärä ja ulkopuolelta 
tuleva aikataulupaine. Yhteiskunnan kriisit ja yksityiselä-
män haasteet voivat läikkyä työajalle.

Työn yksitoikkoisuus tai vaativat riskitilanteet, vuoro-
vaikutuksen ja tiedonkulun ongelmat voivat johtaa työ-
turvallisuuden ja työtapaturmien riskeihin. Kuormitus ai-
heuttaa jaksamisen haasteita: väsyneenä sattuu ja tapahtuu 
helpommin.

Työntekijä ja työnantaja hyötyvät mielenterveyden vahvis-
tamisesta
Mielenterveyden vahvistaminen on työelämätaito, jota 
jokainen voi oppia. Jokainen meistä vaikuttaa oman ja työ-
kaverin hyvinvointiin. Mielenterveyttä vahvistetaan arjen 
pienillä teoilla. 

Työpaikalla kannattaa puhua mielen asioista ja jaksami-
sesta matalalla kynnyksellä, jo ennen kuin voimat hiipuvat. 
Työkaverilta tai alaiselta kannattaa kysyä säännöllisesti, 
mitä hänelle kuuluu tai kuinka hän voi. Aika ajoin jokaisen 
kannattaa hetkeksi pysähtyä ja kuulostella omaa vointia. 

Kuormittaako työssä jokin? Mikä taas innostaa? Puhumi-
nen auttaa myös löytämään ratkaisuja pulmatilanteisiin. 

On tärkeää, että työssä kohtaamme toisemme ihmisinä. 
Toisten huomioiminen kertoo arvostuksesta, siitä, että pitää 
toista tärkeänä. Yhteiset jutut, saunaillat ja rupattelu kah-
vitauoilla lisäävät yhteenkuuluvuuden kokemusta. Hyvät 
huomenet ja kiitos osoittavat, että on huomannut toisen. 

Tärkeää on myös työn merkityksellisyyden kokemus ja 
tuloksen näkeminen. Töiden valmistumista kannattaa juh-
listaa. Myönteinen palaute kannustaa eteenpäin ja sitouttaa 
työpaikkaan. 

Mielen kuormittuminen voi näkyä työssä monin tavoin
Työpaikalla olisi hyvä sopia yhteisesti toimintatavoista, mi-
käli työkaverin jaksamisessa tapahtuu näkyviä muutoksia. 
Kun huoli herää, tärkeä on jo kysymys, miten toisella menee. 

Kuormittunut mieli näkyy työpaikalla monin tavoin. 
Siitä kertovat esimerkiksi hermojen kiristyminen, tuntei-
den kärjistyminen, keskittymiskyvyttömyys, unohtelu ja 
vaikeus hoitaa sovittuja asioita, poikkeava käytös, toistuvat 
mokat ja virheet. Hiljaisuus, apeus, ja syrjään vetäytyminen 
kertovat omaa kieltään, samoin päihteiden käyttö ja lisään-
tyneet poissaolot. 

Työ tukee mielenterveyttä, kun työmäärä on kohtuul-
linen, ja tavoitteet selkeät ja saavutettavissa. Kun työssä voi 
oppia uutta ja näkee oman kädenjälkensä, mielen hyvin-
vointi vahvistuu. Mahdollisuus vaikuttaa omiin työskente-
lytapoihin saa innostumaan työstä ja tukee halua tehdä sitä 
laadukkaasti. 

Työyhteisötaidot koostuvat vastuullisuudesta ja raken-
tavasta asenteesta toisia kohtaan. Hyvään työkaveruuteen 
kuuluu toisten auttaminen, arvostus ja luotettavuus. 

Hyvä työyhteisö, mukavat työkaverit ja yhteinen teke-
misen meininki ovat työn voimavaroja.  Laadukas työn tu-
los syntyy yleensä yhteistyönä. Mieliystävällinen työpaikka 
rakennetaan yhdessä. ¶

→ Vierailija
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TEKSTI: JUHANI LOHIKOSKI KUVAT: ELLEN HOEIJENBOS

AMSTERDAMISSA rakennusliittolaiset tu-
tustuivat FNV-ammattiliiton toimintaan. 
Meillä jäi kuva ammattiliitosta, joka on hy-

vin kartalla siitä, mitkä ovat tämän päivän suuria 
kysymyksiä. FNV:lla on monipuolista kampanja-
tyyppistäkin vaikuttamista ja se pyrkii uudista-
maan toimintaansa niin, että se houkuttelee yhä 
paremmin myös nuoria jäsenyyteen.

Hollantilaiset olivat kiinnostuneita Raken-
nusliiton harmaan talouden vastaisesta työstä, 
työpaikkojen edunvalvonnasta ja työhyvinvoinnin 
kehittämisestä. Opiskelijamme toivat keskusteluun 
hienosti mukaan työpaikkatason edunvalvonnan 
ja omat kokemuksensa.

Rakennusliittolaiset osallistuivat FNV:n 
Ukrainan solidaarisuuskampanjaan ja lähetimme 
tukiterveiset Ukrainaan. ”Me tuemme teitä.”

Sujuvampi liikenne 
ympäristöä kunnioittaen
Opintomatkan ohjelmaan kuului myös tutus-
tuminen yhteen Hollannin suurimmista ra-
kennushankkeista. RijnlandRoute-infrahanke 
pyrkii ratkomaan maan liikenneruuhkia. Hanke 
yhdistää 2 maan päätietä tunneleilla vähentäen 
merkittävästi autoruuhkia läheisten kaupunkien 
kaduilla. Samalla rakennetaan myös toimivat 

Hollanti opetti vaikuttajia
Koronakriisin helpotettua Rakennusliiton Vaikuttaja -koulutuksen 
opiskelijat pääsivät vihdoin opintomatkalle Hollantiin tutustumaan 

muun muassa yhteen maan suurimmista infrahankkeista  
ja ammattiliitto FNV:n toimintaan.

Rakennusliiton Vaikuttaja-koulutuksen osallistujat pääsivät vihdoin opintomatkalle.

→ Liiton toiminta
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Oppaamme kertoi timanttityöläisten liitos-
ta ja sen karismaattisesta johtajasta. 1900-luvun 
alussa elettiin lakkojen aikaa. Usein piti olla kova, 
mutta kyseisen johtajan mukaan se ei riittänyt. 
Ammattiliiton pitää olla myös älykäs aina pyrkien 
kehittämään jäsentensä taitoja ja tietoja. Se pätee 
tänä päivänäkin.

Timanttityöläisten talossa summasimme 
yhteen työmaavierailuamme, puhuimme liittojen 
koulutuksesta, energiakysymyksistä ja kiitimme 
vieraanvaraisuudesta. Opintomatka oli varsin 
opettavainen ja moni oppilaistamme kiitteli  
FNV:n isäntiä ja toivoi näkevänsä heidät tulevassa 
Rakennusliiton liittokokouksessa. ¶

yhteydet polkupyöräilijöille, joita Hollannissa on 
todella paljon. 

Kiinnostavaa hankkeessa oli se, kuinka hyvin 
siinä huomioitiin ympäristönäkökulmat, lähialuei-
den asujat, historialliset seikat (työmaan aikana 
oli alueelta löydetty roomalaisen kylän jäänteen), 
turvallisuuden kehittäminen ja toki liikkumisen 
sujuvoittaminen.

Saimme myös kierroksen tunnelityömaalla. 
Olimme vaikuttuneita siitä, kuinka hyvin myös 
työturvallisuus oli huomioitu hankkeessa. 

”Kova, mutta älykäs”
FNV:n edustajat esittelivät meille myös Amster-
damin ensimmäisen ammattiliittotalon. Kyseessä 
oli timanttityöläisten talo, joka oli todella hieno. 
Saimme kattavan esittelyn siitä, mitä arkkitehti oli 
hakenut milläkin ratkaisulla. Kokonaisuus oli pu-
hutteleva ja se korosti positiivisella tavalla työväen-
liikkeen yhteisvoimaa ja solidaarisuutta.

Kurssilaiset pääsivät tutustumaan Rijn-
landRoute-infrahankkeeseen, joka pyrkii 
ratkomaan maan liikenneruuhkia.

Vaikuttajat 
osallistuivat 
FNV:n Ukrainan 
solidaarisuus-
kampanjaan ja 
lähettivät tu-
kiterveiset Uk-
rainaan. ”Me 
tuemme teitä.”
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KOONNUT: SINI SAARITSA

PANDEMIA ei enää estä ulkomaan-
matkailua, mutta armas Suomen 
maa on niin täynnä koettavaa, 

että täältä tuskin ehtii pois tänäkään 
kesänä.

Kalenteriin nyt äkkiä esimerkiksi Ilo-
mantsin elokuinen Karhufestivaali! Kol-
mipäiväinen tapahtuma kertoo verk-
kosivuillaan juhlistavansa luovuutta, 
uudistuvaa kansanperinnettä ja kan-
salliseläintämme karhua. Eli 11.–13.8. 
Ilomantsissa moottorisahat ärjyvät ja 
sahanpuru lentää, kun kilpailuun ilmoit-
tautuneet itseoppineet veistäjät kover-
tavat puusta esiin karhun syliä. 

Kesä vuollaan käyntiin kuitenkin jo 
ennen juhannusta Kauhavan Puukko-
festivaaleilla 17.–18.6. Luvassa on paitsi 
puukkojen myyntinäyttely ja puukon-
valmistuskilpailu, myös puukonheiton 
SM-kisat ja puukkorunokilpailu! Tässä 
todella poikkitaiteellisessa tapahtu-
massa voi päteä myös valmistamallaan 
fantasiapuukolla…

Suomen kesään kuuluu loputon sau-
nominen, ja sitä voi sitten loputtomasti 
harrastaa 15.–17.7. Ikaalisten Toivolan-
saaren Saunafestivaaleilla. Paikan päälle 

Kesällä kannattaa kuunnella öistä järveä 
ja maata huitoa kärpäsiä riippumatossa, 
mutta välillä ehkä tekee mieli mennä 
jonnekin. Tässä muutamia tärppejä.

voi lähteä pelkkä pyyhe olalla tai oma siir-
tosauna mukana. Paras siirtosauna pal-
kitaan, samoin Suomen paras saunavas-
tantekijä, maailman paras löylynheittäjä 
ja – vastanheittäjä. Huomio, saunafesta-
reille kannattaa lähteä koko perheen voi-
min. Vastoja heittelevät lapset, ja löylyn-
heitossakin on lapsille oma sarja.

Saunahullujen kannattaa olla tark-
kana, mille saunafestarille osuvat. Ni-
mittäin Sauna Open Air Tampereen 
Hakametsän jäähallin parkkipaikalla 
nostaa hien pintaan ihan ilman löylyjä, 
ainakin kaikille metallimiehille ja -naisille. 
Tämä jo vakiintunut raskaamman mu-
siikin festivaali tuo lavalle 7.–9.7. ulko-
maisia ja kotimaisia heavybändejä siinä 
missä peräti 24-vuotias Tuskakin Hel-
singin Suvilahdessa edellisellä viikolla. 

Mutta myös letkeämpää musiikkia 
on tarjolla. Viitasaaren TraktoriJatzit 
15.–16.7. on vapaaehtoisvoimin toteu-
tettu tapahtuma, jossa soitetaan mu-
siikkia ja ihastellaan traktoreita. Oh-
jelma selviää myöhemmin, mutta 
verkkosivujen tunnelmavideosta pää-
tellen sinne kannattaa mennä tarjon-
nasta riippumatta. 

Heinäkuun kruunaa duunariväen iki-
oma Valkeakosken työväen musiikki-
tapahtuma 27.–31.7. Tiedossa kantaaot-
tavaa musiikkia, amerikansuomalaisille 
lauluille omistettu siirtolaiskonsertti 
ja muitakin erikoiskeikkoja. Valmu va-
lakoon siis voimaa elokuulle, jolloin on 
lähdettävä hytkymään esimerkiksi Ku-
rikkaan. Monen muun festarin tapaan 
koronan takia tauolla ollut Rytmiraide 
palaa 19.–20.8. vakuuttavalla esiintyjä-
kaartilla.

Suvikuukausina kuuluu syödä hyvin. 
TasteSavo tarjoaa siihen monia mahdol-
lisuuksia. Kuopion alueella vietetään ke-
sän aikana muiden muassa Mansikka-
karnevaaleja, Sampea ja samppanjaa 
-puistojuhlaa, Kuopio Food Festivalia, 
Kalaryssäystä eli kalamarkkinoita sekä 
SATOA Goes Wild -villiruokafestivaalia. 

Toisinaan riittää pelkkä makkara ja 
markkinahumu. Niitä saa aistia kesäisillä 
toreilla ihan ilman tapahtumia, mutta 
varmasti myös Jämsän Äijän markki-
noilla. Siellä valitaan heinäkuun alussa 
lisäksi Jämsän Äijä ja Ämmä.

Mitäs muuta sitä kesällä vielä tekisi 
kuin saunoisi, kuuntelisi musaa ja heit-

Kesä, puukko ja rakentaja

→ Kulttuuri
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Rakentajat kartanolla
olivat tarinat jääneistä; äiti 
Venäjä vei satunnaisia ihmisiä 
satunnaisin syin, eikä heistä 
enää kuultu. 

Miehitetty maa pulppuaa 
pelkoa ja vihaa, mutta kun 
maisemisto näyttää ulkomu-
seolta, onkohan äiti Venäjä 
väsähtämässä? Rakennus-
työmaalla ei Viron itsenäisyy-
teen kuitenkaan uskota.

Työmaalla suhteet ovat 
rennot, mitä nyt työkaluja 
varten täytyy palkata öiksi 
aseistettu vartija. Kaiken-
laista sattuu ja tapahtuu, mie-

Ihminen, luonnonvoimat, henget ja tarut
lusoundikin on muokattu ki-
vasti muistuttamaan vanhaa 
savikiekkoaikaa. Varsinai-
nen huipennus on loppupuo-
len instrumentaaliosuus, joka 
toimisi ihan itsenäisenä kap-
paleena. Osuus on varmasti 
tässä maailmassa kauneinta, 
mitä koskaan on sävelletty 
pontikan juonnista. Tälle kap-
paleelle soisi radiosoittoa val-
takunnan pääradioasemilla. 
”Ilmestysmajassa juhlitaan / 
On näkyleipäpöytä ja kanttu-
raa / Jäinen kosmos on histo-
riaa / kun kadotettu paratiisi 
eteen aukeaa”, kuvaa haus-
kasti korpien miesten mielen-
maisemaa.

Mietin yhtyeen nimeä, 
että mistä se voisi tulla? 

Yksi, mikä yhdistää, on tie-
tysti faarao. Nubialaisilla 
on todettu olleen kehitty-
nyt kulttuuri jo Egyptin esi-
dynastisella ajalla. Muinai-
sia suomalaisia taas yhdistää 
muinaisiin nubialaisiin animis-
tinen maailmankuva, jossa ih-
minen oli jokseenkin tasa-
vertainen eläinten, kasvien ja 
luonnonvoimien kanssa. Ri-
tuaalit olivat välttämättömiä, 
koska niissä pyydettiin lupa 
käyttää puuta polttopuuksi 
tai eläimiä ja kasveja ravin-
noksi. Kaikessa uskottiin ole-
van voimaa, tai olentoja.

Levyn kansitaide on hieno 
ja persoonallinen! ¶

JYRI VASAMAA

hitetyn balttimaan tavat ovat 
erilaiset kuin kotimaassa. 
Suomalaisille ikävimpiä hetkiä 
lienee vieraiden miesten saa-
puminen pyytämättä ja yllät-
täen yöllä hotellihuoneeseen 
radiokauppoja hieromaan.

Kartano ei valmistu. Po-
liittisten levottomuuksien 
vuoksi suomalaiset kotiute-
taan rivakasti, kun neuvosto-
panssarit ovat iskeneet Vil-
nassa ja Riiassa. Kertomus 
rakennustyömaasta olikin 
myös katsaus lähihistorian 
käännekohtaan! ¶

INARI JUNTUMAA

Ja mielenkiintoista on 
myös soitanta. Aloituskap-
pale Piikkikruunu tempaisee 
heti mukaansa kitarariffillään, 
ja tässä ajassa harvinaisen 
miellyttävällä, avaralla ja mo-
nipuolisella rytmityksellään. 
Puhaltimet täydentävät mu-
kavasti kokonaisuutta. Muu-
tamien kappaleiden kohdalla 
vaikuttaa siltä, että on haettu 
äänimaisemaa, joka oli ennen 
moniraitatekniikan ilmaantu-
mista äänityksiin. Eikä tämä 
ole moite.

Vaikka koko levy on 
täynnä hienoja oivalluksia, on 
nimikappale Korpirojua eh-
dottomasti albumin helmi. 
Tällä kertaa hypätään van-
han jazz-iskemän pariin. Lau-

EERO PASO:  
EI KAUKANA TALLINNASTA 
(Atrain & Nord 2022)

Tämä teos näyttää muistel-
milta, vaikka alkulehdellä teos 

FAARAO PIRTTIKANGAS JA 
NUBIALAISET: 
KORPIROJUA. 
Helmi Levyt

En ole aiemmin tutustunut 
Faarao Pirttikankaan taitee-
seen, vaikka olen toki nähnyt 
miehen jossain Ylen kulttuuri-
ohjelmassa. Asterixista tuttu 
”nubialaiset”, kuulosti yh-
tyeen nimenä myös mielen-
kiintoiselta.

väittää olevansa romaani. 
Tarinassa ryhmä rakennus-
työntekijöitä ottaa 1990-lu-
vun laman alta vastaan 3 
vuoden kartanon entisöinti-
työn Virossa. Lähtö epäilyt-
tää, perheen jääminen. Työ-
tilanteessa ei vaihtoehtoja 
kuitenkaan näy.

Lähihistorian pikku tari-
noita on kirjoittajalla hallussa. 
Loikkareita on tullut lahden 
yli, ja paremmin kävi niille, 
joille löytyi poliittisia suojeli-
joita veljeskansan veljien ja 
siskojen tukena. Lohduttomia 

telisi puukkoja? No, eukon kantami-
nen kannattaa aina! Lajin MM-kisat taas 
Sonkajärvellä 1.–2.7. Huomio: ilmoittau-
tumisaikaa on vielä 29.6. asti. Ja jos ei 
jostain syystä tee mieli rämpiä maas-
tossa ihminen selässään, voi silti aina il-
moittautua karaoke-kisaan! ¶

• https://www.valmu.com/
• https://msl.fi/karhufestivaali/
• https://eukonkanto.fi
• https://saunafestivaalit.fi/saunafesti-

vaalit
• https://www.saunaopenair.fi
• https://www.traktorijatzit.fi/

• https://www.tastesavo.fi/festivaa-
lit-tapahtumat

• https://visitheartfinland.fi/fi/heina-
kuu_2022/28-6-2019-jamsan-ai-
jan-markkinat/

• https://rytmiraide.fi/
• https://www.tuska.fi/fi
• https://puukkofestivaalit.fi/

→ Kulttuuri
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Klassikot ovat ihania! Jos jälkiruoan teossa 
haluaa päästä helpolla, pappilan hätävara on 
hetkessä valmistuva klassikkojälkkäri, joka 
sopii kesäiseen herkutteluun sekä vieraille 
tarjottavaksi. Tämän kuohkean herkun 
valmistamiseen et tarvitse edes uunia.

NIIN PALJON kuin ruoanlaittoa 
rakastankin, tuo rakkaus ei va-
litettavasti ulotu jälkiruokiin 
asti. Etenkin leivontaa vältän, 
koska leivottaessa reseptin 
raaka-ainemääriä ja etenemis-
järjestystä tulee noudattaa mu-
kisematta: muuten tuloksena on 
helposti pannukakku – silloinkin, 
kun ei olla pannaria tekemässä.

Jälkiruoan voi onneksi 
loihtia pöytään leipomatta-
kin. Kermavaahdosta, rahkasta, pullasta, marjoista ja 
keksinmuruista sekoitettava pappilan hätävara syntyy 
helposti, ja sen muita aineksia voi vaihdella oman maun 
mukaan tai sen perusteella, mitä kaapin perukoilta 
sattuu löytymään. Siinä missä perinteinen ruotsalainen 
hätävara nojaa omenaan ja inkivääriin, meikäläisten 
versioissa suositaan marjoja ja hilloja. 

Alun perin pappilan hätävara oli kuivahtaneista 
leivistä valmistettua hätävararuokaa; ei niinkään jälki-
ruoka. Jos leipälaatikostasi löytyy jo parhaat päivänsä 

TEKSTI JA KUVA:  
SANNA PÖYRY
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Pappilan hätävara, 
helppo ja herkullinen 

kesäjälkkäri

Pete Risku,  
raudoittaja, 

luottamusmies, 
Tampere

→ Kolumni

Sateenkaaren  
tuolla puolen
TYÖTURVALLISUUDEN ETEEN tehdään jatkuvasti työtä niin 
yrityksissä kuin Rakennusliitossa. Toiset hankkeista vai-
kuttavat enemmän tai vähemmän väkisin puristetuilta tai 
ainakin niiden käyttöönotossa on lievää nykimistä. Tässä 
on itsekin saanut olla kasvattamassa välittämisen kult-
tuuria, joka itseasiassa tuntuu pikkuhiljaa löytävän tietä 
työmaiden pimeimpiinkin sopukoihin. 

MITÄÄN ASIAAHAN ei ole olemassa, ellei sitä voi mitata ja 
tässä onkin ihan omanlainen haasteensa, koska käytet-
tävissä olevat mittarit eivät pysty todellisuudessa näyt-
tämään muuta kuin sen, onko pääkonttorin propellihat-
tuosaston ohjeita noudatettu vai ei. Todellisen laidan 
näkee vasta työmaalla toimiessaan. Turvavälineet ja hen-
kilökohtaiset suojaimet ovat helposti nähtävissä, mutta 
työmaan ilmapiirin aistiminen ottaa aikansa.

TYÖTURVALLISUUDEN HAASTEET siirtyvät jatkuvasti 
kauemmas mekaanisesta suojauksesta ja työssä jaksami-
nen, hyvinvointi ja henkinen kuormitus nousevat entistä 
isompaan arvoon siinä, miten turvallisiksi työympäristöt 
voidaan rakentaa. Työssä käydään rahan takia, väittävät. 
Tämä on luonnollisesti yksi syy, mutta sillä alkaa olla 
myös entistä enemmän merkitystä, kuinka paljon ottaa 
kupoliin, kun on töihin lähdössä. 

JOKAINEN MEISTÄ kantaa omia murheitaan, toisilla niitä 
juuri nyt ei ole. Kuitenkin mukavampi on tulla työmaalle, 
jossa tulee huomatuksi. Silloin ollaan juuri niiden asioiden 
parissa, joita ei voi mitata. Tervehditäänkö toisia, otetaan-
ko uudet mukaan keskusteluihin, jätetäänkö syrjivä ja 
vähättelevä puhetapa pois ja tehdäänkö kaikkien työmaal-
la toimivien kanssa yhteistyötä sekä pyritään yhteiseen 
tavoitteeseen. Tämähän on sitä mitä kaikki tekevät.

TÄSSÄ ON työnantajilla ison haasteen paikka, mikäli 
haluavat kehittää koko alan turvallisuuskulttuuria pa-
remmaksi. Työvoimavaltaisella alalla voittavat ne, jotka 
onnistuvat luomaan työntekijöille olosuhteet, jossa on 
turvallista toimia ja mahdollisuus vaikuttaa oman työnsä 
sisältöihin ja tekotapoihin. Sieltä voisi löytyä aarre. ¶
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→ Rakentajan eväät

→ Sarjakuva

nähnyt pullapitko, älä suotta heitä sitä 
pois vaan käytä se mieluummin tähän 
herkkuun! Jos pitko on jo ehtinyt sel-
västi kuivahtaa, voit paistaa pullasiivut 
rapeiksi pannulla ennen hätävaran 
kokoamista. 

Pappilan hätävara tehdään ker-
rostamalla ainekset tarjoilumaljoihin, 
läpinäkyviin kulhoihin tai korkeisiin 
laseihin. Herkun voi sekoittaa suu-
remmassakin kulhossa, kuten omassa 
yhden hengen taloudessani usein teen. 

Osa sekoittaa kerrokset toisiinsa 
saman tien ja antaa herkun tekey-
tyä jääkaapissa puolisen tuntia. Näin 
maku saa syvyyttä. Itse annan silti vie-
raiden sekoittaa: näin hätävara näyttää 
tarjottaessa viehättävältä. Hätävara 
säilyy seuraavaan päivää jääkaapissa 
kelmun alla, joskaan kermavaahto ei 
ole enää pehmoisimmillaan. ¶

Pappilan hätävara (4:lle)

Neutraalin makuinen maustamaton leivontarahka antaa kivasti liikkumava-
raa valita hillon ja marjat juuri omaan makuun. Hätävarasta tulee melkoisen ma-
keaa, joten kerrostamisessa suosin happamia kotimaisia marjoja kuten puolu-
koita, punaherukoita ja karpaloita. Toki mansikat ja mustikatkin sopivat. Vaikka 
kanelipitko antaa hätävaraan kivasti kanelin makua, lisään silti kermavaahtoon 
ripauksen kanelia.

½ pss pakastepunaherukoita
½ pss pakastekarpaloita
5 Digestive-keksiä 
n. 10 minimarenkia
4–5 siivua kanelipullapitkosta
3 dl kuohukermaa
1 rkl sokeria
1 tl kanelijauhetta
200 g maustamatonta leivonta-
rahkaa 
1 ½ dl lakkahilloa tai mieleistäsi 
(ei liian makeaa) hilloa
tuoreita vadelmia (koristeluun)

Ota marjat ajoissa sulamaan. Ne saavat jää-
dä hiukan kohmeisiksi.

Murskaa keksit ja marengit käsin. Vii-
paloi pullasiivut pienemmiksi. Vatkaa ker-
ma kuohkeaksi, ei liian kovaksi vaahdoksi ja 
mausta sokerilla ja kanelilla. Notkista rah-
ka lusikalla. 

Ota osa marjoista ja keksimurusta sivuun 
koristelua varten. Laita tarjoilukulhon pohjal-
le keksimurua ja sen päälle vuorotellen rah-
kaa, marjoja, kermavaahtoa, hilloa ja pullan-
paloja. Ylin kerros saa olla kermavaahtoa.

Murustele loput keksi- ja marenkimurs-
kasta koko komeuden päälle ja koristele 
marjoilla ja kokonaisilla marengeilla, jos ha-
luat.



Kotisivut ja eAsiointi
a-kassa.fi

Avoin työttömyyskassa
PL 116, 00531 Helsinki

Palvelunumero
020 690 455

NÄIN HAET ANSIOPÄIVÄRAHAA

SÅ HÄR SÖKER DU DAGPENNING

Ilmoittaudu viimeistään ensimmäisenä työt-
tömyys- tai lomautuspäivänä työttömäksi 
työnhakijaksi TE-toimistoon.

Anmäl dig senast den första arbetslöshets 
eller permitteringsdagen som arbetslös  
arbetssökande till TE-byrån.

Täytä ansiopäivärahahakemus A-kassan 
eAsioinnissa hakemusjakson päätyttyä. 

Fyll i ansökan via A-kassans E-tjänst efter 
avslutad ansökningsperiod. 

Tarkista, että sinulla on kaikki tarvittavat 
liitteet päivärahahakemukseen.

Kontrollera att du har alla behövliga bilagor 
för ansökan om dagpenning.

Lähetä ansiopäivärahahakemus liitteineen.

Skicka ansökan om dagpenning med  
bilagor

Toimita mahdollisesti pyydetyt lisäselvityk-
set ja puuttuvat liitteet.

Leverera eventuella begärda tilläggsutred-
ningar och bilagor som fattas.

eAsioinnin ja tarkemmat hakuohjeet 
löydät verkkosivuiltamme.

Hakemusten ja eAsiointiin saapuvien 
viestien vastausajan voit tarkistaa päi-
värahahakemusten käsittelytilanteen 
yhteydestä. 

Du kan kontrollera behandlingssitua-
tionen och svarstiden för inkomman-
de E-tjänstens meddelanden i samman-
hang med behandlingssituationen.

1.

1.

2.

2.

3.

3.

4.

4.

5.

5.

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

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

Seuraa meitä somessa
Följ oss på some 

@AvoinKassa 

A-kassa.fi



Mikä ihmeen A-kassa?

Miten A-kassaan voi olla  
yhteydessä

Avoin työttömyyskassa eli A-kassa on kolmen 
työttömyyskassan fuusiossa vuoden 2022 
alusta syntynyt uusi työttömyyskassa. Perus-
tajakassoja olivat Rakennusalan työttömyys-
kassa, Teollisuuden työttömyyskassa ja Työt-
tömyyskassa Finka.

Työttömyyskassa maksaa jäsenilleen työt-
tömyyden tai lomautuksen ajalta ansiosi-
donnaista työttömyyspäivärahaa. Ansio-
päiväraha on vähintään Kelan maksaman 
peruspäivärahan suuruinen (34,50 euroa päi-
vässä vuonna 2022), mutta palkan perusteel-
la määräytyvän ansio-osan vuoksi ansio-
päivärahan määrä on pääsääntöisesti aina 
suurempi kuin peruspäiväraha. Tästä syystä 
työttömyyskassan jäsenyys on tärkeä talou-
dellinen turva työelämässä.

Ansiopäivärahan lisäksi kassa hoitaa jäsenil-
leen vuorotteluvapaan aikana vuorottelukor-
vauksen sekä pitkän työmatkan vuoksi mak-
settavan liikkuvuusavustuksen. Keväällä 2022 
maamme hallitus esitti myös uuden muutos-
turvarahan maksatuksen siirtämistä työttö-
myyskassalle tulevaisuudessa, todennäköi-
sesti vuodesta 2023 alkaen.

Riippumatta siitä, millä alalla työskentelee, 
kuka tahansa voi liittyä A-kassan jäsenek-
si, jos työskentelee palkansaajan asemassa. 

Tarjoamme useita yhteydenottotapoja jäse-
nillemme ja pyrimme tekemään ansiopäivä-
rahan hakemisesta mahdollisimman helppoa 
ja nopeaa.

Osoitteesta www.a-kassa.fi löydät eAsioin-
timme, jonka kautta voit lähettää päivära-
hahakemuksia, hakemuksen liitteitä sekä 
viestejä kassaan. eAsioinnissa palvelemme 
arkipäivisin myös chatin kautta. eAsiointi on 
auki joka päivä ympäri vuorokauden. 

Voit lisäksi lähettää meille suojatun yhtey-
den kautta viestejä ja eAsiointiin kirjautumat-
ta käyttämällä Ota yhteyttä -lomaketta, joka 
löytyy myös verkkosivuiltamme. Palvelemme 
tietysti myös puhelimitse arkipäivisin klo 8.30–
15.00. Palvelunumeromme on 020 690 455.

Kassa vastaa

A-kassa on siis edeltäjistään poiketen ja ni-
mensä mukaisesti kaikille palkansaajille avoin 
työttömyyskassa.

Monialaisuudesta huolimatta A-kassa tun-
tee hyvin rakennusalan erikoispiirteet työttö-
myysturvassa jatkaessaan työtä Rakennus-
alan työttömyyskassan seuraajana

a-kassa.fi
Seuraa meitä somessa @AvoinKassa



A-kassa.fi

a-kassa.fi
Palvelunumero

020 690 455 
Avoin työttömyyskassa

PL 116, 00531 Helsinki

Seuraa meitä somessa @AvoinKassa

A-kassa on työttömyys-
turvan asiantuntija. 
Olemme tukenasi,  

jos jäät työttömäksi  
tai sinut lomautetaan.

Kattavimmat edut ja 
vankimman turvan 
saat, kun olet sekä 
ammattiliiton että 

kassan jäsen.



OSASTOTAPAHTUMAT

KOONNUT SOILE AHREMAA-LUTTINEN

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

→ Liitossa

Os. 077, Mikkeli
KymiRing MotoGP 8.–10 7. Osasto tukee itseostetusta lipusta 
50 €/jäsen. Lähetä kopio ostamastasi lipusta sekä tilinume-
rosi osoitteeseen: Pekka Nummelin, Vehkasillantie 16, 50600 
Mikkeli tai skannattuna pekka.nummelin@gmail.com.
Hallitus

Os. 086, Kokkola
Ruskaretki 16.–18.9. Kuusamoon. Lähtö pe 16.9. klo 8 Heinolan- 
kaaren ABC:ltä Pohjolan matkan bussilla. Majoittautuminen 
Scandic Rukahovissa. Matkan hinta: jäsen 50 €/hlö ja avec 
250 €/hlö, johon sisältyy: aamupalat sekä päivälliset pe ja la. 
Lähdemme käymään la 17.9. Juumaan Oulangan kansallis-
puistossa. Ilmoittautumiset viimeistään su 14.8. maksamalla 
osaston tilille FI37 5162 0020 2679 21. Viesti kohtaan lähtijöi-
den nimi/nimet. Paikkoja varattu 40 hengelle. Lisätietoja p. 
040 080 2083.
Hallitus

ALUETAPAHTUMAT

Turun alueen rakentajat!
Kulttuuriapuraha. Turun alueen rakentajilla on mahdollisuus 
hakea Turun rakennusalojen työntekijäsäätiöltä kulttuuriapu-
rahaa. Vapaamuotoiset hakemukset lähetetään osoitteeseen: 
eira.roiha@gmail.com, viestin otsikko ”kulttuuriapurahahake-
mus”. Kerro harrastuksesi, nimesi, osoitteesi ja osaston nu-
mero. Hakuaika päättyy ke 31.8.

Turun rakennusalojen työntekijäsäätiö

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



SAARROT

→ Liitossa

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.

MUISTOLLE

Korpinen Matti Raikas
Osastomme pitkäaikainen 
jäsen Matti Raikas Korpinen 
kuoli 20.5.2022. Hän oli 
syntynyt 7.7.1934 ja liittynyt 
Rakennusliiton jäseneksi 
1.1.1963.
Muistoa kunnioittaen
Os. 066, Lahti

Nissinen Erkki Jalmari
Osastomme pitkäaikainen 
jäsen Erkki Jalmari Nissinen 
kuoli 22.4.2022. Hän oli 
syntynyt 30.9.1933 ja 
liittynyt Rakennusliiton 
jäseneksi 1.12.1956.
Muistoa kunnioittaen
Os. 601, Helsingin muurarit

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

Pitkänen Risto Sakari
Osastomme pitkäaikainen 
jäsen Risto Sakari Pitkänen 
kuoli 29.3.2022. Hän oli 
syntynyt 5.9.1947 ja liittynyt 
Rakennusliiton jäseneksi 
1.5.1978.
Muistoa kunnioittaen
Os.002, Helsingin maalarit

OLETKO KUOLEMATON?

Silloin tämä ei koske sinua.

Kaikille muille:

Tee testamentti ja muut 
lakiasiakirjat helpossa
verkkopalvelussa - 25 % alennus
Rakennusliiton jäsenille!

Hyödynnä etu syöttämälläHyödynnä etu syöttämällä
jäsennumerosi Aatos-palvelun
kassalla:

aatos.app

Yhteystiedot

Rakennusliitto ry

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

Keskustoimisto avoinna:

ma–pe 8.30–15.30 
Suljettuna ajalla 4.–31.7.

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

Työehtoasiat 020 690 232
Palveluaika ma–to 8.30–16.30
  pe 8.30–15.30

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

Aluetoimistojen yhteystiedot löytyvät  
www.rakennusliitto.fi/yhteystiedot  
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Seuraavassa 
numerossa:

TEEMA: 
Infra - 

rakentaminen
Kesällä tehdään uutta infraa ja 

parannetaan vanhaa. Tutustumme 
muun muassa vanhan 

vedenpuhdistamon remonttiin, 
ratatöihin ja kivenottopaikan 

turvallisuusasioihin ja saattaapa 
jossain jutussa vilahtaa myös 

innokkaita kesätyöntekijöitäkin.

Ilmestymispäivä  
19.8.2022

Aineistopäivä  
22.7.2022

RAKENTAJA 6/22 
Aineistopäivä 2.9.2022 

Ilmestymispäivä 30.9.2022

RAKENTAJA 7/22 
Aineistopäivä 7.10.2022 

Ilmestymispäivä 4.11.2022

RAKENTAJA 8/22 
Aineistopäivä 18.11.2022 

Ilmestymispäivä 16.12.2022

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. 



Kattavat kaskopaketit 
ja paras palvelu kaupan päälle

 •  Avainlippu - suomalaista turvaa
 •  Ammattiliiton jäsenelle 10 % jäsenalennus
 •  Suomen parasta vakuutuspalvelua - EPSI Rating
 •  TaskuTurva-sovellus turvanasi tien päällä 

 
Tutustu kattaviin kaskopaketteihimme ja niiden ominaisuuksiin

turva.fi/auto

Turvan kaskoissa riittää ominaisuuksia niin etteivät ne yhteen mainokseen edes mahdu.  
Asioitpa verkossa tai asiantuntijamme kanssa, me kartoitamme sinun menopelillesi  

sopivimman kaskopaketin.

Keskinäinen Vakuutusyhtiö Turva • turva.fi • 01019 5110

Pysäköintiturva
Sijaisautoetu
Bonusturva
Lasivahinkoturva
Lunastusetu
. . .

Millaista turvaa sinä tarvitset?

Tarjoamme sinulle aina vakiona




