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RADANRAKENNUSTA KAINUUSSA
Destia Railin topparoikka tekee
uudet kiskotukset Kontiomäki–
Pesiökylä rataosuudelle. s. 16

RÄJÄHDEKOIRA LÖYTÄÄ
"LÄHTEMÄTTÖMÄT"
Koirien käyttö lisäisi
turvallisuutta louhoksilla. s. 20

TEEMA

Infrarakentaminen

Ajoneuvo nosturi

Marko Niemenpää on operoinut
isoja koneita jo 30 vuotta s. 28
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TUNNISTA AJOISSA ALKOHOLIN RISKIKULUTUS. s. 16

→ Pääkirjoitus / Johanna Hellsten

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

Kyllä minun nuoruudessani oli helpompaa
SUKUPOLVIEN KETJUUN kuuluu aina sen päivittely,

kuinka paljon helpompaa nuoremmalla sukupolvella on kuin itsellä oli. ”Kouluun piti hiihtää kivireki perässä, itseveistetyillä suksilla ja selkäänkin
saatiin vain kerran viikossa.” Oma sukupolveni,
neli-, viiskymppiset eivät voi väittää niin.

TAJUSIN SEN JO USEAMPI VUOSI SITTEN, kun

kuuntelin sukulaislapsia. Me saimme elää melko
vapaasti, enkä tuntenut ketään, joka olisi jo lukion
ensimmäisinä vuosina tiennyt, mitä aikoo seuraavaksi tehdä. Nyt tulevaisuutta pitää alkaa miettiä
jo ala-asteella, jotta pystyy tekemään sellaiset opintovalinnat, joista on varmasti hyötyä.

KUN MEILLE OLI IHAN LUONNOLLISTA, että terveys-

keskuksesta sai apua niin johtajan kuin keittäjänkin lapsi, nykynuorilla on joko vanhempien
maksama terveysvakuutus tai sitten he jonottavat
65 tuntia päivystyksessä, kun koko terveydenhuoltojärjestelmän on annettu rapautua. Ne varakkaiden perheiden lapset toki saavat palvelua yksityisiltä lääkäriasemilta.

MILLENIAALIEN ja hiukan nuoremman Z-sukupolven yliopistoura ei alkanut akateemisella vapaudella, vaan yliopistoa on alettu käydä kuin koulua.
Kun me vielä haahuilimme kohtuullisen opintotuen ja halvan lainan avulla etsien itseämme Suomen
rajojen ulkopuolelta, nykyopiskelijat ovat keskellä
veristä kilpailua ja opintoja suoritetaan kuin koulua. He ovat masentuneempia ja ahdistuneempia
kuin me, mutta hoitoa ei saa.
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MILLENIAALIT OVAT ENSIMMÄINEN SUKUPOLVI pit-

kään aikaan, joka on köyhempi kuin vanhempansa. Nyt parikymppisistä Z-sukupolven edustajista
puhumattakaan. Kun meille, 2000-luvun alussa valmistuneilla useimmiten järjestyi koulutusta vastaava työpaikka hetkellisen pätkätyön jälkeen, on työelämän muutos tehnyt vakituisesta työstä monelle
saavuttamattoman haaveen. Ylipäätään palkkatyö
näyttää korvaantuvan erilaisella kevytyrittäjyydellä
ja toimeksiantosopimuksilla, halusi sitä tai ei.
MUTTA EI TÄSSÄ VIELÄ KAIKKI. Vapaa-aikaansa
minun sukupolveni vietti avautuvassa Euroopassa,
jonne naurettavan halvat lennot meitä lennättivät.
Maailmassa elettiin optimismin aikaa; Venäjä ei ollut erityisen vaarallinen, vaan jännittävä ja kiehtova, villi itä, jossa Pietari oli Venäjää vasta-alkajille.
TÄMÄ AIKA ON EHKÄ LOPULLISESTI OHI. Halvalla

lentely on tullut tiensä päähän, rauhan aika Euroopassa on päättynyt. Ensi talvena moni miettii, ostaako ruokaa (kallistuu), sähköä (kallistuu)
vai lääkkeitä (tuotanto vaikeutuu). Kulkutaudit,
sellaisetkin, joiden luultiin kadonneen, pyörivät
taas kuin 100 vuotta sitten. optimisti voisi ajatella,
että ehkä tästä koittaa vielä uusi hyvä aika, kun
ihminen joutuu uudelleen opettelemaan, kuinka
elää sovussa sekä luonnon että muiden ihmisten
kanssa. Minä en ole optimisti, koska kuulun X-sukupolveen.
Mutta kyllä meillä oli helpompaa silloin kun minä
olin nuori. ¶

TEEMA: INFRARAKENTAMINEN

”Yhteiskunnat
on rakennettava
niin, että luonnon
monimuotoisuutta
tuhotaan
mahdollisimman
vähän.”

Rataa korpeen.
Destia Rail uusii
kiskoja Kainuussa.

– JUHA KAUPPINEN

RONI REKOMAA

16

→ Tässä numerossa

12

28

JOHANNA HELLSTEN

JUKKA NISSINEN

Ajoneuvonosturinkuljettaja kestää
pitkiä ja vaihtelevia
päiviä.

VAKIOT

9
12
14
34
37
38
40

Pääkirjoitus
Ajankohtaista ja
puheenjohtajan palsta
Rakentaja on V.I.P.
Henkilö
Rakentajan terveys
Laki ja oikeus
Vierailija
Kulttuuri
Kevyttä

KANNEN KUVA: JOHANNA HELLSTEN

24

Skanska Infra
kunnostaa
Pitkäkosken
vedenpuhdistamoa.

ESA TUOMINEN

2
4

20

Räjähdekoirat
löytävät louhosten
”lähtemättömät”.

32

Firmat fuusioituvat,
entä asfalttiporukat?
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TEKSTI JA KUVA: JUKKA NISSINEN

→ Ajankohtaista

Tulossa hankalat palkkaneuvottelut
Rakennusalan palkankorotuksista neuvotellaan
syksyllä.
KEVÄÄLLÄ SOLMITUSSA raken-

– Syksyn palkkaneuvottelut ovat vaikeat, Rakennusliiton neuvottelupäällikkö Matti Korhonen ennustaa.

KUVA: JOHANNA HELLSTEN

Viimeisestä luottamushenkilöseminaarista
on vierähtänyt jo 3 vuotta.

Luottamushenkilöristeily
vaihtui Tallinnan matkaksi
TÄMÄN SYKSYN L uottamushenkilöristeilyl-

le tuli yllättäen mutkia matkaan, Tallink ilmoitti vuokranneensa Silja Europa -aluksensa 7
kuukaudeksi Alankomaihin 20. elokuuta lähtien. Hyttipulan takia luottamushenkilöseminaariin osallistujat jouduttiin majoittamaan
tallinnalaisiin hotelleihin laivaristeilyn sijaan.
Luottamushenkilöseminaarin ohjelma vedetään perinteisesti perjantaina 26. elokuuta
Helsingissä Radisson Blu Seaside -hotellissa,
josta matka jatkuu Megastar-aluksella Tallinnaan. Paluu on sunnuntaina 27. elokuuta.
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Rateko tarjoaa ilmaista kiertotalouden verkkokoulutusta
RAKENNUSTEOLLISUUDEN koulutuskeskus Rateko tarjoaa ilmaista
kiertotalouden verkkokoulutusta kaikille kiinnostuneille.
Rakentaminen ja kiertotalous eli
RAKI-koulutus käy läpi rakennetun ympäristön aiheuttamia
päästöjä sekä muita ympäristövaikutuksia ja menetelmiä niiden
vähentämiseksi. Pelillisyyttä ja
vuorovaikutteisuutta hyödyntävä
verkkokoulutus osoittaa käytännönläheisesti, mitä kiertotalous
tarkoittaa rakentamisessa.
– RAKI-koulutus syntyi rakennusalan yritysten toiveesta sekä
huolesta, että alalla ei ole kattavaa,
konkreettista kiertotalouskoulutusta. Tieto ja koulutus ovat olleet
hajallaan, ja alan kiertotalousosaaminen on vasta kehittymässä, Ratekon rehtori Heidi Husari toteaa.
Koulutus on suunnattu ensisijaisesti talonrakennusalan amma-

KUVA: JUKKA NISSINEN

nusalan tessissä sovittiin, että
ensi vuoden palkankorotuksista
sovitaan marraskuun loppuun
mennessä.
– Rakennusliiton hallitus linjaa
millaisilla ehdoilla neuvotteluihin
lähdetään. Palkankorotusten yleinen linja vaikuttaa myös millaista
korotusta on mahdollista lähteä
hakemaan, Rakennusliiton neuvottelupäällikkö ja infran sopimusalavastaava Matti Korhonen kertoo.

Loppusyksyllä monilla liitoilla, kuten Teollisuusliitolla,
PAMilla ja Sähköliitolla ovat
tes-sopimukset samalla lailla
katkolla palkankorotusneuvotteluiden osalta kuin Rakennusliitollakin.
– Toivoisin SAK:lta kunnollista koordinaatiota ja tavoitepakettia palkkaneuvotteluihin.
Työnantajien EK näyttää rakentaneen palkankorotusten koordinaation, mutta palkansaajaliikkeellä
ei ole yhteistä linjaa, Korhonen
toteaa.
Korhonen piti eduskunnan
varapuhemies Antti Rinteen
(sd.) ehdotusta työmarkkinoiden

Rakennusmateriaalien
uudelleenkäyttö ja kierrätys
säästävät luonnonvaroja.

tillisen koulutuksen opiskelijoille
ja opettajille, mutta sen voi suorittaa maksutta kuka vain rakenta-

→ Puheenjohtajalta

keskusjärjestöjen välisestä, palkkakehityksen takaavasta puitesopimuksesta mielenkiintoisena.
Valitettavasti Elinkeinoelämän
keskusliitto EK:n toimitusjohtaja
Jyri Häkämies ampui aloitteen
alas heti, koska se muistuttaa
liikaa jo kertaalleen työnantajien
hautaamia tupo-sopimuksia.
– Rakennusliiton tavoitteena
on kohtuulliset palkankorotukset, jotka takaisivat jonkinlaisen
ostovoiman kasvun. Neuvottelut
tulevat olemaan vaikeat, Korhonen ennustaa.
– Mikäli palkkaneuvottelut
kariutuvat, tessit voidaan irtisanoa. Silloin edessä olisi uudet
tes-neuvottelut. Niihin mentäisiin
Rakennusliiton tavoitteenasettelujärjestelmän mukaisesti. ¶

misen ammattilainen tai aiheesta
kiinnostunut. Koulutuksen kesto
on 2 tuntia, ja suorituksesta saa
todistuksen.
Raki-koulutus kuuluu Sitran rahoittamiin kiertotalouden
koulutuspilotteihin. Rateko teki
suunnittelussa yhteistyötä Rakennusteollisuus RT:n jäsenyritysten,
ympäristöministeriön ja muiden
rakennusalan toimijoiden kanssa.
Koulutuksessa on käytössä sähköinen Priima-oppimisympäristö.
Rakennukset ja rakentaminen aiheuttavat yli kolmanneksen
kaikista Suomen kasvihuonekaasupäästöistä. Luonnonvarojen kulutuksesta noin puolet ja
jätteistä lähes kolmannes liittyy
rakentamiseen.
Kiertotalous tarjoaa rakennusalalle merkittäviä keinoja ilmastokriisin hillitsemiseksi ja luontokadon ehkäisemiseksi. Esimerkiksi
rakennusmateriaalien uudelleenkäyttö ja kierrätys säästävät luonnonvaroja sekä vähentävät uusien
tuotteiden valmistuksessa syntyviä päästöjä ja jätettä. ¶

Matti Harjuniemi
on rakennusliiton
puheenjohtaja

Sota, rauha ja palkansaajien pärjääminen
TILASTOKESKUKSEN MUKAAN kesäkuun kuluttajahinnat olivat 7,8 prosenttia
vuodentakaista ylempänä. Syyt olivat bensan, sähkön ja dieselin hintojen
kovat nousut. Myös remonttikustannukset kohottivat inflaatiota. Heinäkuun lukema on EU:n tilastotoimiston mukaan 7,9 prosenttia.
Inflaation torjunta on erittäin vaikeaa, etenkin kun hintapaine tulee rajojen takaa. Sota-aikana näin on ollut aina. Muiden hintapaineiden kuten vihreän siirtymän sekä finanssikriisin ja koronapandemian hoidon lisäksi Ukrainassa jauhava lihamylly tekee elämisen raskaaksi kansoille ympäri Euroopan.
Vielä rankemmin sota vaikuttaa Afrikkaan, jossa se tarkoittaa nälänhätää.
Inflaation torjuntaa vaikeuttaa se, että työllisyys kärsii inflaation vastustamisesta. Hinnat eivät nimittäin oikein lakkaa nousemasta, ellei kysyntä
taloudessa alene. Keskuspankit (etenkin USA:n Fed ja Euroopan keskuspankki) pyrkivätkin taltuttamaan inflaatiota korkojen nostoilla, jotka nostavat rahan hintaa ja siten vähentävät sen määrää taloudessa.
Kun rahan määrä vähenee, vähenee kulutus. Palveluja, tavaroita ja matkoja ostetaan vähemmän. Joillakin aloilla, kuten vaikkapa rakennusalalla,
yritysten lainojen korot nousevat kasvavien riskien vuoksi enemmän. On
myös hankkeita, jotka eivät saa rahoitusta ollenkaan.
Myös asuntokauppa hiipuu. Yritykset lykkäävät tai peruuttavat investointejaan. Niinpä myös työvoiman kysyntä heikkenee. Inflaatio toki rauhoittuu.
Toimenpiteen sosiaalinen seuraus on kuitenkin kova: kasvava työttömyys.
Korkeasta inflaatiosta kärsii aina palkansaaja. Jos palkkaratkaisuilla ei
saada hintojen nousulle kompensaatiota, inflaatio rauhoittuu, mutta työntekijät köyhtyvät. Jos palkkoja nostetaan reippaammin, saa inflaatio vauhtia.
Lisääntyvät kustannukset nimittäin lisätään hintoihin ja kierre jatkuu.
Ihmisten talousahdinkoa pitää hoitaa politiikalla, joka nostaa palkkoja
kohtuullisesti ja siten estää enemmän köyhtymisen. Toisaalta hintojen noususta eniten kärsiviä ihmisiä pitää tukea täsmätoimin. Yksi, hyvä sellainen,
on matkakulujen verovähennyksen korottaminen myös ensi vuodelle. Rakentajille tämä merkitsee melko paljon. Kurittavathan hurjat polttoaineiden hinnat ihmisiä, joiden on pakko käydä työssä pitkienkin ajomatkojen takana.
Valitettavasti sota tuo tilanteeseen suuren vaikeuskertoimen. Suuri inhimillinen eurooppalainen katastrofi tuo vielä ikäviä yllätyksiä palkansaajakoteihin. Nyt koemme käytännössä, miksi ammattiyhdistysliike on aina ollut
rauhanliike. ¶

Matti Harjuniemi
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→ Ajankohtaista

Liiton kesäkuvakilpailu on ratkennut

Voittaja:
Pertti Vuorenmaa
Tuomariston perustelut:

Vuorenmaan kuvassa torninosturinkuljettajan silmät valvovat koko
Peabin työmaata Jyväskylässä. Kuva
tuo hienolla tavalla esiin sen, että
vaikka ihmiset olisivat muurahaisen
kokoisia, kuljettajan on havainnoitava
myös heidät. Nosturin punainen,
kaukaisuuteen kohoava puomi muodostaa kauniit viivat ja kontrastin
kuvaan.

KUVA: PERTTI VUORENMAA

Rakennusliitto julisti kesäkuussa kuukauden mittaisen valokuvauskilpailun liiton jäsenille.
Ideana oli ottaa rakennusaiheinen kuva, joka voi liittyä mihin tahansa liiton sopimusalaan.
Kisaan hyväksyttiin kaikenlaisilla kameroilla otetut kuvat aina kännykästä järjestelmäkameraan.
Kuvausaikaa oli heinäkuun loppuun asti.

Kunniamaininta:
Juha Leppävaara

Kunniamaininta:
Kalle Korva
Tuomariston perustelut:

Maalari maalaa mustaa kauniissa
maisemassa Oulun Toppilassa, Satamanvalo-työmaalla. Vaikka takana
on kokonainen kaupunki, ammattilainen keskittyy työhönsä, jota on
tehtävänä 3 000 neliötä. Turvavälineet ovat kunnossa ja kaunista pintaa
syntyy.
Kaikkien osallistujien kesken arvottiin
tuotepalkinnot ja voittajille on ilmoitettu henkilökohtaisesti. ¶
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KUVA: KALLE KORVA

Kuvassa on päästy lähelle jäähdytysputkien hitsaamista Turun Datacityn
työmaalla. Tällaiset työmaat ovat
usein hankalia kuvattavia pimeytensä
ja ahtaiden paikkojen vuoksi. Kuvaaja
on silti onnistunut tuomaan tarkkuutta vaativan työn kiinnostavalla
tavalla esiin.

KUVA: JUHA LEPPÄVAARA

Tuomariston perustelut:

Aidosti asiantuntevaa
palvelua!

Verkkokauppamme
on aina auki!

Meillä hinnat sis. alv 24%

Softshell-takki

• 320 g/m² polyesteri
• tuulenpitävä, vettähylkivä
ja hengittävä
• EN 20471 luokka 2

P

K

O

Stretch-housut
riipputaskuilla

• 290 g/m² polyesteri-puuvilla
• polvisuojataskut
• lahkeita saa pidennettyä 6 cm
• EN 20471 luokka 1
K

RANDAL

TRITON

Miesten malli

• värit: fl. keltainen/musta,
fl. oranssi/musta ja
fl. punainen/musta
• koot: XS-5XL

Naisten malli

Miesten malli

• värit: fl.keltainen/musta ja
fl.oranssi/musta
• koot: S-5XL, D88-D116
PAT542K/O

PAT569K/O/P

DANICA

O

DESPINA

K

• väri: fl. keltainen/musta
• koot: XS-2XL
PAT569N

Naisten malli

89,-

kpl

K

• värit: fl. keltainen/musta
• koot: XS-2XL
PAT542N

Sadevaatteet

Tractionpro-kitkapohja on erinomaisen
pitävä liukkailla pinnoilla eri olosuhteissa!

• 70 % polyesteri, 30 % PU-pinnoite
• koot S-4XL

HIILI

Turvajalkineet

O

• teräksinen naulaanastumissuoja
• Sievi DUAL Comfort -pohjallinen
• kuumankestopohja
• koot: 39-48

Sadeavohaalari

• EN20471 lk 1
• väri: oranssi/t.sininen
PAT529A

31,31,

Cobra Roller High+ S3
• komposiittivarvassuoja
SK52303

249,249,

Sadetakki

• vetoketju ja tuulilistassa
painonapit
• EN20471 lk 1
SH109KT

ASTATIINI

Sadetakki

O

• EN20471 lk 3
• väri: oranssi/t.sininen
PAT528A

49,49,

49,,49

Sadehousut

SH109KT

Integroitu Metashieldjalkapöydänsuoja!
SH109KS

MGuard RollerH XL+ S3

• painonapeilla
säädettävät lahkeensuut
• EN20471 lk 2
SH109KS

31,31,

• alumiinivarvassuoja
SK52427

PAT529A

239,239,

Tarjoukset voimassa 30.9.2022 saakka. Hinnat sis. ALV 24 %. Pidätämme oikeuden hintamuutoksiin.

Katso lähin

-kauppiaasi: ikh.fi

Pätevöidy
rakennusalan
esimieheksi
Nyt voit
opiskella
myös
Oulussa!

Olisiko aika kehittyä työnjohtajaksi
tai työmaapäälliköksi?
RET Työmaapäällikkökoulutus, Rakennusalan työmaajohdon erikoisammattitutkinto
REAT Työnjohtokoulutus, Rakennusalan työmaajohdon erikoisammattitutkinto
Aloituspäivät
Oulu: 2.9.2022 ja 2–4 lähipäivää Oulussa, loput koulutuspäivät Teamsissä.
Vantaa: 8.9.2022, 2-4 lähipäivää Vantaalla, loput koulutuspäivät Teamsissä.

Korjausrakentamisen työnjohtokoulutus, (Työvoimakoulutuksena, nro 705798)
Vantaa: 5.9.2022-22.2.2023, haku päättyy 9.8.2022
Korjausrakentamisen työnjohtokoulutus, (Työvoimakoulutuksena, nro 705971)
Vantaa: 21.11.2022-15.5.2023, haku päättyy 23.10.2022

Lisätietoja ja hakeutuminen:
www.tts.fi/tyonjohtaminen
Yhteistyössä Rakennusliiton
urapalveluiden kanssa

TTS Työtehoseura | www.tts.fi

→ Rakentaja on V.I.P.

Vapaa-ajan tapaturmat liiton piikkiin
KUVA: LEHTIKUVA

Rakentaja on V.I.P.
-palstalla esittelemme
Rakennusliiton
lukuisia
jäsenetuja.

K

ESÄ TULI, kesä melkein meni.

Lomalla on rentouduttu ja
nautittu, mutta aina kaikki ei
mene suunnitelmien mukaan.
Joku astui marjastusretkellä myyränkoloon ja venäytti nilkkansa. Toinen
sai Pekka-enon sulkapallomailan hampaisiinsa kesken leppoisan nelinpelin
mummolan pihalla. Kolmas liukastui
märällä rantakalliolla ja mursi ranteensa.
Näissäkin tapauksissa Rakennusliiton jäsen on V.I.P. Liiton työelämän
käytettävissä olevat jäsenet (työssäkäyvät, työttömät) on vakuutettu
vapaa-ajan tapaturmavakuutuksella
vakuutusyhtiö Turvassa.
– Liiton tapaturmavakuutus
korvaa vapaa-ajalla sattuneiden tapaturmien hoitokuluja. Tyypillisiä ovat
erilaiset kompastumisien ja liukastumisien aiheuttamat vammat, murtumat, vääntymät ja haavat. Harrasteurheilussa myös sattuu tapaturmia,
saa pallosta päähän tai tikan jalkaan,
kehityspäällikkö Liisa Teppo vakuutusyhtiö Turvasta kertoo.
Vakuutussumman enimmäismäärä vuonna 2022 on 10 339 euroa per

tapaturma. Siihen tehdään vuosittain
indeksitarkistus. Vakuutuksessa ei ole
omavastuuta. Vakuutuksessa on myös
pysyvän haitan korvaus sekä – jos
kaikkein pahin tapahtuu – tapaturmaisen kuoleman korvaus.

Mikä on tapaturma
ja mikä ei?
Tapaturmalle on oma määritelmänsä. Sen pitää täyttää 4 kriteeriä.
• Äkillinen. Esimerkiksi ylipitkän
juoksulenkin aiheuttama jalan paha
kipeytyminen ei ole tapaturma.
• Ulkoisen tekijän aiheuttama.
Tapaturman voi aiheuttaa esimerkiksi kaatuminen, pallo voi tulla
päähän, krokettimaila osua polveen
tai voi kävellä vaikka ovea päin.
• Se aiheuttaa vamman. Vamma
voi olla esimerkiksi haava, ruhje
tai murtuma.
• Vamma sattuu vakuutetun
tahtomatta.

Tapaturman pitää sattua Suomen maaperällä. Ulkomaanmatkoille
kannattaa hankkia aina omat vakuutuksensa.
– Kotimaassakin tietyt erityisen
riskialttiit urheilulajit kuten sukellus,
moottoriurheilu ja kiipeilylajit on rajattu vapaa-ajan tapaturmavakuutuksen ulkopuolelle. Niitä varten harrastajan kannattaa hankkia itse erillinen
vakuutus, Teppo sanoo.
Ylenmääräistä alkoholin nautiskelua kannattaa välttää myös vakuutuksellisista syistä.
– Alkoholin tai muun huumaavan
aineen vaikutuksen alla sattuneessa
tapaturmassa korvaussummaa saatetaan vähentää tai jopa evätä kokonaan.

Harvinaisen näppärää
Liiton tapaturmavakuutus täydentyi
vuosi sitten suorakorvauksella. Mikä
se on ja miten se toimii?
– Suorakorvaus toimii TaskuTurva-sovelluksen kautta. Sen voi ladata
sovelluskaupasta ilmaiseksi älypuhelimeen. Kun TaskuTurvan valikossa valitsee Rakennusliiton, saa tiedot niistä
vakuutuksista, jotka liitto on ottanut
jäsenilleen, Teppo selventää.
Jos vakuutettu menee tapaturman
jälkeen johonkin Pihlajalinnan lääkärikeskuksista ja näyttää siellä TaskuTurvassa olevaa suorakorvauskorttia,
menee ensikäynnin lasku suoraan Turvaan 250 euroon asti ja omaa kukkaroa ei tarvitse raottaa lainkaan. Tätä
isommat kulut pitää maksaa ensin itse
ja hakea sitten Turvasta.
– TaskuTurvassa näkyvät myös
itse ostetut vakuutukset, jos ne ovat
Turvassa, Teppo kertoo.
Sovelluksessa on tarpeelliset yhteystiedot kuten hätäpalvelun numero,
siellä voi tehdä vahinkoilmoituksen ja
saada apua chatin kautta. ¶
Vakuutusehdot ja korvauksenhakuohjeet löydät sivulta: www.turva.fi/
rakennusliitto. Turvan asiakaspalvelu:
ma–pe 8–18, 01019 5110
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→ Kesätyöntekijät

Rakennusala näkyy Kesäduunari-infossa

Nuoret painiskelevat pitkälti
samojen ongelmien kanssa
kuin vanhemmatkin rakentajat.

S

AK:N, AKAVAN JA STTK:n tarjoama ilmainen
Kesäduunari-info on taas ollut toiminnassa
koko kesän. Sekä puhelimitse että whatsappissa toimivassa palvelussa kesätyöntekijöille
tarjotaan infoa työelämän pulmatilanteisiin. Niitä
on tullut eteen myös rakennusalalla.
– Infoon on tullut rakennusalalta puheluilta sekä alan kesätyöntekijöiltä että sellaisilta henkilöiltä, jotka ovat olleet vähän pidempään alalla, mutta
eivät kuulu Rakennusliittoon. Soittoja on tullut
myös Rakennusliiton opiskelijajäseniltä, jotka eivät
ole tienneet, että he saisivat apua myös liitosta, kesäduunarineuvoja Hanna-Marilla Zidan kertoo.
Toisaalta puhelimeen soittavat Rakennusliiton
opiskelijajäsenet saattavat olla hyvinkin tietoisia
työehtosopimuksista.
– He osaavat kysyä todella tarkkoja kysymyksiä tesseistä.
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Irtisanominen, sairaus ja palkka
Zidanin mukaan ongelmatilanteet ovat liittyneet
esimerkiksi irtisanomisiin.
– Työntekijä on irtisanottu kesken kesätyön
eikä irtisanominen ole mennyt ihan niin kuin sen
pitäisi mennä.
Puheluita on tullut myös sairastumisiin liittyen. Soittajille on ollut epäselvää, miten sairausajan palkka määräytyy.
– Nuorilla on myös paljon palkkaan liittyviä
kysymyksiä. Kun he saavat ensimmäisen palkkalaskelman, se herättää hämmennystä monimutkaisuutensa takia, Zidan sanoo.
Aina palkkaa ei myöskään ole maksettu työehtosopimuksen mukaisesti.
– Joissain tilanteissa kyseessä on ihan rehellinen virhe työnantajan puolelta, mutta joskus
näyttää siltä, että on vähän kokeiltu kepillä jäätä.
Työuransa alussa oleva ei välttämättä tiedä tai
huomaa virhettä.
Työturvallisuudesta sen sijaan ei rakennusalalta juuri kysymyksiä tule, toisin kuin monella
muulla alalla.

– Ehkä se alkaa olla rakennusalalla selvempää
kuin muualla, kun asiasta on puhuttu niin pitkään
ja paljon.

Perehdytyksessä puutteita
Zidanin mukaan lähes kaikilla aloilla perehdytys
näyttäisi olevan vaihtelevaa.
– Nuori ei tiedä, keneltä työpaikalla voi kysyä
neuvoa. Työpaikan ilmapiiristä riippuen he joko
kokevat, että ei voi kysyä tai sitten vastuussa olevat
henkilöt ovat lomilla, eikä ole muistettu kertoa,
kuka heitä tuuraa. Olisi todella tärkeää, että nuori
saisi kunnollisen perehdytyksen työhön. Työn
johto ja valvonta kuuluu yksiselitteisesti työnantajalle, eikä sitä saisi jättää puolitiehen.
Zidanin mukaan työsuhteiden ongelmat
korostuvat nuorilla työntekijöillä ja maahanmuuttajilla. Uutena vitsauksena ovat toimeksiantosopimukset, joilla päivänselvä työsuhde naamioidaan
yrittäjyyssuhteeksi.
– Näin pyritään välttämään työnantajan velvollisuuksia. Sillä on todella pitkäaikaiset seuraukset, mitä enemmän tällaiset sopimukset yleistyvät.
Nuorille ei kerry esimerkiksi eläkettä.

Äiti ei enää soita
Rakennusliiton Helsingin palvelupisteet aluetoimitsija Johanna Elonen sanoo, että pääosa liiton
opiskelijajäsenistä osaa soittaa Rakennusliittoon.
– Moni on liittynyt joko ammattikoulussa liittoon tai sitten työmaalla. Jotkut ovat saaneet liittymisneuvot omilta vanhemmiltaan, Elonen listaa.
Kesätyöntekijöiltä tulee liittoon jonkin verran
puheluita. Eloselle ovat tuttuja erityisesti maalausalan ongelmat.
– Sääestepäivistä ja niiden palkanmaksusta
tulee usein kysymyksiä. Myös työturvallisuudesta
kysytään. Esimerkiksi jos pelkää korkeita paikkoja ja pomo käskee nosturiin, miten tulee toimia.
Turvavarusteista kysellään myös. Tässä on sukupolviero; jos ennen aikaan ihmisiä oli vaikea saada
käyttämään varusteita, nykyiset nuoret työntekijät
nimenomaan haluavat käyttää niitä, Elonen kertoo.
Työsuhteen päättyessä palkanmaksussa on
saattanut olla epäselvyyksiä, eli jotain on jäänyt
maksamatta. Silloinkin liiton puhelin soi. Samoin
kun määräaikainen työsuhde on päätetty työnantajan puolelta.
Joskus menneinä vuosina nuorten rakentajien
vanhemman soittivat liittoon nuoren puolesta.
Tällaista sattuu enää harvoin.
– Nykynuoret ovat reippaampia kuin edeltäjänsä ja soittavat ihan itse, Elonen sanoo. ¶

Rakennusliiton Vakuutuskassan

YLIMÄÄRÄINEN
KASSANKOKOUS

Aika:
Paikka:

Tiistai 30.8.2022 klo 13.00
Rakennusliiton keskustoimisto, Siltasaarenkatu 4, Helsinki
kokoushuone Sokkeli / Microsoft Teams

Kokouksessa käsiteltävät asiat:
• Hallituksen sääntömuutosesitys:
Muutos sääntöjen 7 §:n vakuutusmaksuun: Hallitus esittää, että kassan
vuosittain perittävä vakuutusmaksu alennetaan 100,00 euroon (nykyinen maksu
150,00 euroa vuodessa).
• Kokonaissääntömuutos:
Muutetaan säännöt vastaamaan v. 2022 alusta voimaantulleita
kassatoimintaa sääteleviä lakeja, laki eläkesäätiöistä ja eläkekassoista
(946/2021) ja vakuutuskassalaki (948/2021).
Muutoksessa mm. termimuutokset; jäsen=vakuutettu, jäsenmaksu=vakuutusmaksu, jäsenyys=vakuutussuhde, tarkennettu sääntöjen ja tiedotteiden
toimittamiseen liittyviä määräyksiä, kassakokouskutsun ja pöytäkirjan sisältömääräyksiä, poistettu tilintarkastajan ja hallituksen jäsenen yläikäraja, poistettu
kassankokouksessa käytettävän asiamiehen rajoitukset sekä rajoitus, ettei saisi
käyttää avustajaa,
lisätty muutoksenhakuun mahdollisuus saattaa asia alioikeuden käsiteltäväksi,
tarkennettu sulautumista, jakautumista sekä selvitystilaa koskevia määräyksiä.
Kassan vakuutetuilla on mahdollisuus osallistua kokoukseen joko paikan päällä
tai Teams-etäyhteydellä. Kokoukseen osallistuvan vakuutetun pyydetään
ilmoittamaan osallistumisestaan 29.8.2022 mennessä sähköpostilla
Sääntömuutosta koskevat asiakirjat ovat nähtävinä viikon ajan ennen kokousta
vakuutuskassan kotipaikassa (Rakennusliiton keskustoimisto),
Siltasaarenkatu 4, Helsinki ja kassan toimistossa, Lapintie 3, Tampere sekä
RAKENNUSLIITON VAKUUTUSKASSAN HALLITUS

TEKSTI: JUKKA NISSINEN KUVA: RONI REKOMAA

Juha Kauppinen näkee nuorissa
uudenlaista vähäisemmän
kulutuksen ymmärtämistä.
– Ei tarvitse olla luonnonsuojelija
muutoksen tekemiseen.

Juha Kauppinen
Hämeenlinnalainen vapaa toimittaja ja kirjailija.
• Ensimmäinen kirja toimittaja Sampsa
Oinaalan kanssa tehty Talvivaaran vangit
(2016).
• Kirjoittaa parhaillaan monimuotoisuuspodcastsarjaa luonnonsuojelusta Koneen
Säätiön apurahalla.
• Reportaasikirja Monimuotoisuus –
kertomuksia katoamisista (2019) sai
Kanavan tietokirjapalkinnon 2019 ja
Tiedonjulkistamisen valtionpalkinnon 2020.
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→ Henkilö

Luonnolle
lisää elintilaa
Ihminen heikentää luonnon monimuotoisuutta.

J

UHA KAUPPINEN on aiemmin kirjoittanut

reportaasikirjan Talvivaarasta, matkastaan
luonnonsuojelijaksi ja Monimuotoisuus – kertomuksia katoamisista -tietokirjan. Tuorein
kirja Monimuotoisuus – Lyhyt oppimäärä ilmestyy alkusyksystä. Teokseen voi tutustua myös
äänikirjana syksymmällä. Pitempikin Monimuotoisuus-kirja on löytänyt yleisönsä, sillä siitä on
otettu jo 4. painos.
– Uuden kirjan ajatuksena on kirjoittaa niin
lyhyesti, että se sopii nuorille ja muille kiireisille.
Se on kompakti kertomus siitä, mitä luonnon monimuotoisuus on ja miten se häviää. Kirjan viimeisessä luvussa kerrotaan mitä nyt pitäisi tehdä.
Yksinkertaistettuna luonnon monimuotoisuus
on syntynyt vastauksena erilaisiin elinolosuhteisiin ja -ympäristöihin maapallolla.
– Yksi kirjan keskeisistä käsitteistä on kirotut olosuhteet. Olosuhteet synnyttävät eliölajit ja
myös hävittävät ne olosuhteiden muuttuessa.
Luontaisesti olosuhteiden muutos on yleensä hidas prosessi. Ihminen muuttaa tällä hetkellä
maapalloa niin nopeasti, että lajien sukupuuttotahti kiihtyy. Samalla monimuotoisuus vähenee.
– Ilmastonmuutos on myös mukana kirjassa,
Kauppinen lupaa.
Ilmaston lämpenemisen ääri-ilmiöistä kertovat
uutiset Euroopasta ja Pohjois-Amerikasta ovat taas
loppukesästä täyttäneet uutismedian. Kauppisen
mukaan ilmastopäästöjä on ruvettava vähentämään heti.
– Yhteiskunnat on rakennettava niin, että monimuotoisuutta tuhotaan mahdollisimman vähän.
Kauppisen mukaan jotain tullaan väkisinkin
menettämään luonnosta, mutta suurin osa on vielä mahdollista säilyttää.
– Suomen valtion olisi mahdollista tehdä paljon, mutta on harmillista kuulla Suomen yrityk-

sistä torpata unionissa ympäristöaloitteita. EU
olisi iso peluri maailmassa, jos EU rakennettaisiin
edellä kuvatulla tavalla. Jos rajoille tulisi hiili- ja
monimuotoisuustullit, sillä olisi kyllä merkitystä.
Suomikin voisi toimia päänavaajana ja esimerkin näyttäjänä. Se helpottaisi ilmastoimia myös
muissa maissa.

Kuluttaja päättää,
yhteiskunta ohjaa
Miten yksittäinen ihminen voi pelastaa luontoa?
– Kaiken ytimessä on se, että ostaa tavaroita
mahdollisimman vähän, mahdollisimman harvoin
ja käyttää niin pitkään kuin mahdollista.
– On asioita, joille yksilö ei voi mitään. Tarvitaan myös rakenteellisia muutoksia ja yhteiskuntaa
muuttavaa politiikkaa.
Yhteiskunnan pitäisi lisäksi ohjata ja tarvittaessa pakottaa vähentämään merkittävästi luonnonvarojen käyttöä.
– Monimuotoisuuden vähenemiseen, elinympäristöjen pirstoutumiseen ja lajien katoamiseen
ylivoimaisesti tärkein syy on luonnonvarojen käyttöönotto. Se on yksinkertaista matematiikkaa, sillä
luonnon rikkaita, elinvoimaisia ekosysteemejä voi
olla olemassa vain sellaisissa paikoissa, joita ihminen ei ole ottanut omaan käyttöönsä. Harvinaisia
poikkeuksia tästä ovat niityt ja kedot.
Kauppisen mukaan ihmisten tilalle tuomat
ekosysteemit ovat heikompia ja vähälajisempia.
Kauppinen ei väheksy yksittäisen ihmisten
tekojen merkitystä.
– Historiassa on paljon esimerkkejä, joissa
ihmiset toimivat yhdessä väkivallattomasti yhteiskunnallisen muutoksen eteen.
Kauppinen ei haikaile paluuta menneeseen,
vaan hakee uudenlaisen edistyksen löytämistä. ¶
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→ Rakentajan terveys

Menikö putki pitkäksi?

Alkoholinkäyttö
aiheuttaa edelleen
valtavia murheita
työyhteisöille ja
yksilöille.
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M

ISTÄ SEN TIETÄÄ, meneekö al-

koholia liikaa? Netti on täynnä
kaikenlaista laskuria, mutta
kaksi asiaa nousee ylitse muiden; jos
itse alkaa miettiä omaa kulutustaan tai
jos joku läheinen uskaltaa avata suunsa.
Näin neuvoo Mehiläisen johtava
työterveyslääkäri Sirkku Martti.
– Työterveystarkastuksissa tehdään usein AUDIT-kyselyjä alkoholinkäytöstä. Se voi myös toimia
jonkinlaisena laukaisijana asian
pohtimiseen. Moni pelkää stigmaa ja

leimautumista, joten vaatii rohkeutta
kysyä itseltään, onko alkoholin kanssa
ongelmaa.

Näkyy työssä ja
työturvallisuudessa
– Me emme ole työpaikalla eri persoonia, vaan se mitä tapahtuu kotona,
vaikuttaa myös työpaikalla. Alkoholin
riskikuluttaja voi miettiä, että mitä
se haittaa, jos illalla otan muutaman,
kun pää on selvä aamulla. Kognitiivi-

Alkoholinkäytön riskit
siin taitoihin sillä voi kuitenkin olla
merkittävä vaikutus, Martti kertoo.
Uni häiriintyy alkoholista ja unella on suuri vaikutus ihmisen toimintakykyyn. Kun alkoholinkäyttö on
säännönmukaista, aivojen voimavarat
eivät pääse uudistumaan.
– Unettomat myös itselääkitsevät
itseään alkoholilla. Alkoholiin kasvaa
pikkuhiljaa toleranssi, eikä se enää tuo
samaa rauhoittavaa vaikutusta vaan
rikkoo unirytmin.
Tämä kaikki vaikuttaa esimerkiksi reaktionopeuteen ja myös keskittymiskyky ja ympäristön huomiointi
kärsii.
– Rakennusalalla tehdään fyysistä
työtä. Mitä fyysisempi ala, sitä suuremmat riskit työkavereille ja itselle,
jos toimintakyky on heikentynyt.
Työnantajalla on valtava työsuojelullinen vastuu, mutta myös joka ikisellä
työntekijällä on vastuu noudattaa ohjeita ja säilyttää toimintakykynsä.

Puuttuminen
kannattavaa,
mutta vaikeaa
Alkoholinkäyttö aiheuttaa työpaikoilla vuosittain noin 500 miljoonan
euron kustannukset. Se on melkoinen
summa. Suomessa työikäisistä miehistä 8 % ja naisista 2 % kärsii alkoholiriippuvuudesta (eli riskikäytön
vakavimmasta muodosta). Heistä 60 %
on töissä.
Hoitopolku ei tällä hetkellä toimi
kovin hyvin. Hoidon saatavuus julkisella puolella on heikko.

"Usein siinä vaiheessa,
kun työntekijän ongelma
huomataan ja siihen
puututaan, ollaan jo
vuosia myöhässä."

Aivot ja hermosto: Alkoholi vaurioittaa aivoja ja vaikuttaa
hermojärjestelmään. Pitkäaikaisen ja runsaan käytön seuraus voi
olla dementia. Runsas alkoholinkäyttö vaikuttaa mielen hyvinvointiin
lisäämällä muun muassa masentuneisuutta ja ahdistuneisuutta tai
pahentamalla jo olemassa olevia mielenterveyden häiriöitä.
Sisäelimet: Alkoholin pitkäaikainen riskirajat ylittävä kulutus aiheuttaa
maksan ja haiman solujen tulehduksen. Alkoholinkäyttö aiheuttaa
haittaa sydän- ja vesisuoniterveydelle muun muassa kohottamalla
verenpainetta ja lisäämällä sydämen rytmihäiriöitä.
Syöpäriski: Alkoholijuomien etanoli on syöpää aiheuttava aine, joka on
luokiteltu syöpävaarallisuudessa ylimpään haittaluokkaan yhdessä
esimerkiksi asbestin kanssa.
Immuunipuolustus: Alkoholi heikentää kehon vastustuskykyä ja lisää
infektioiden riskiä, koska keho on alttiimpi mikrobeille.
Ylipaino: Alkoholi lisää myös ruokahalua. Alkoholista saatu ylimääräinen
energia kertyy rasvakudokseksi erityisesti vyötärön seudulle
sisäelinrasvaksi lisäten huomattavasti monien aineenvaihdunnan
häiriöiden sekä sydän- ja verisuonisairauksien riskiä.
Lähde: Ehyt ry

– Työnantajilla pitäisi todella olla
intressi tehdä asialle jotain. Työterveyshuollossa asioita otetaan puheeksi ja esimerkiksi A-klinikkasäätiö
kouluttaa työpaikkoja tunnistamaan
ongelmia ja toimii monessa paikassa
yhteistyössä työterveyshuollon kanssa
myös hoidon osalta. Silti usein siinä
vaiheessa, kun työntekijän ongelma huomataan ja siihen puututaan,
ollaan jo vuosia myöhässä, Martti
sanoo.
– Varhainen puuttuminen toisen
ihmisen alkoholinkäyttöön ei ole helppoa. Kaikkia työntekijöitä mutta erityisesti esimiehiä pitäisi kouluttaa ja
tukea valtavasti enemmän siitä, miten
yleistä päihdekäyttö Suomessa on.
Työkaverit voivat olla avainasemassa tilanteen huomaamisessa.
– Se joku, joka kysyy miten voit,
mitä sulle kuuluu, onko kaikki hyvin? Olemme mielenterveysasioiden

kanssa jo päässeet siihen, että niistä
voi puhua arkipäiväisesti. Voisimmeko
päästä samaan alkoholin osalta?
Martin mukaan hoitoonohjausvaiheessa ihmisellä on usein ollut jo 7–10
vuotta alkoholiriippuvuus, jolloin
hoitoennuste ei ole järin hyvä.
Mutta alkoholismista voi myös
parantua.
– Kunhan siihen päästään ajoissa
kiinni. Ennen kuin ihmiseltä on mahdollisesti jo mennyt perhe, talous ja
työpaikka. Työpaikka ja perhe tukevat
kuntoutusta.
Martti kehottaa kaikkia työpaikkoja pohtimaan tapoja, joilla ihmisiä
pystyttäisiin auttamaan ajoissa.
– Jos työnantaja tekee intervention eurolla, siitä tulee 2 euroa takaisin. Reilu puolet siitä 500 miljoonasta
eurosta, joka nyt menetetään alkoholin takia, olisi mahdollista saada takaisin. Tämä on kaikkien asia. ¶
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TEEMA: INFRARAKENTAMINEN

Mummo

on töissä Kainuun korvessa

Mummon kapteeni Jevgeni Nemerzitski on tehnyt Mummon kanssa töitä vuodesta 2004.

Uutta rataa syntyy
Hyrynsalmella lähes
kilometri päivässä.
TEKSTI JA KUVAT: JUKKA NISSINEN
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D

ESTIAN TOPPAROIKAN

uusi sveitsiläinen Matisa-tukemiskone on
Hyrynsalmella sisäänajovaiheessa. Haastattelupäivänä tehtiin töitä
Mummoksi nimetyllä tukemiskoneella.
– Mummo on Destian vanhin
tukemiskone. Se on vuosimallia 1983,
tukemiskoneen kuljettaja, Destia Railin pääluottamusmies Risto Nikula
kertoo.

Kontiomäki–Pesiökylä-radan
vanhat kiskot vaihdetaan kokonaan.
Tarvittaessa ratapohjan kantavuutta
parannetaan muun muassa routaeristeillä.
– Aamulla kello 4 vanhat kiskot
sahataan poikki. Pätkät vedetään
sivuun kahdella pyöräalustaisella kaivinkoneella, Nikula kuvaa työpäivän
alkua.
Seuraavaksi kaivinkoneella puhdistetaan vanhat sepelit ja sorat radan
varteen.
– Sen perässä kulkee toinen kaivinkone tasaamassa pohjat.
Mittamiehet määrittävät radan
paikan tarkasti. Routaeristettä käytetään tarpeen mukaan. Ratapohjaa
oikaistaan sorakerroksen avulla.
– Sen jälkeen tulee pöllinjakoyksikkö. Seuraavalla koneella vedetään
kiskot päälle, miehet tulevat perässä ja
ampuvat ne pölleihin kiinni.
Uusi rata tehdään 150 metriä pitkistä pätkistä, jotka hitsataan yhtenäiseksi. Vanhoja kiskoja hyödynnetään
esimerkiksi ratapihojen kiskotuksessa.
Kiskojen kiinnityksen jälkeen
junalla tuodaan sepelivaunuroikka
paikalle. Seuraavaksi tukemiskone
nostelee kiskoja, jotta alle saadaan
tarpeeksi sepeliä ja rata tuettua haluttuun asentoon.
– Ensimmäisellä nostolla kiveä
laitetaan pöllin korkeuden verran. Toisellakin tukemiskerralla kiveä menee
paljon. →

Destian topparoikka
tekee uudet kiskotukset
Kontiomäki–Pesiökylärataosuudelle.
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Tällä kertaa käytössä oli 7 sepelivaunua, jotka vetivät yhteensä 490
tonnia kiveä. Se riitti vajaalle 400
metrin ensituennan matkalle. Sepelipatjan paksuus radan alla voi olla jopa
60 senttiä. Nikulan mukaan Mummo-tukemiskone sopii hyvin uuden
radan tekoon.
– Mummolla pystyy tekemään
näitä töitä nopeammin. Modernimmalla vehkeellä tehdään fiinimpää
työtä, mutta siitä ei oikein tähän karkeampaan tekemiseen. Vanha kalusto
toimii hyvin tässä kohdin.

Kapteeni keulassa
Mummon kapteeni on tukemiskoneen
esimies Jevgeni Nemerzitski. Kapteeni
säätää tukemiskoneen keulassa radan
geometria-arvot.
– Olen työskennellyt Mummolla
vuodesta 2004. Tulin Virosta koneen
mukana Suomeen.
Nemerzitski on koulutettu Sveitsissä uuden tukemiskoneen kapteeniksi.
– Tehtaan asentajat eivät ole vielä
säätäneet uutta konetta loppuun asti.
Sitä säädetään ratatyön aikana, Nemerzitski sanoo.
Nemerzitski on kouluttanut
muiden tukemiskoneiden miehistöjä.
Tämä on radanrakennuksessa tavallista, sillä alalle ei ole virallista koulutusväylää.
Tukemiskoneen keskiosassa on
tukemisyksikkö, joka nostaa kiskot
pölleineen kohdilleen.
– Korkeus, kallistus, sivusuunta eli
rekkaus, Nikula luettelee asetuksia.
– Sepeli tiivistetään tukemisyksikön hakuilla pöllien alle, jotta rata jää
haluttuun asentoon.
Tukemiskone ajaa rataosuuden
vähintään kahteen kertaan. Mummosta puuttuu harjausyksikkö, joka
on uudemmissa laitteissa integroitu
tukemiskoneen yhteyteen. Harjauskoneella muotoillaan tukikerros ja puhdistetaan rata muun muassa hitsausta
varten. Valmista kiskotusta syntyy
normaalisti 900 metrin päivävauhtia.
Kontiomäki–Pesiökylä-ratatyömaalla on töissä puolensataa työntekijää ja parikymmentä työkonetta.
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Risto Nikula on siirtynyt VR:n hommista Destian leipiin.

7 päivää töitä, 7 päivää
vapaata
Nikulan ura rautateillä on alkanut
vuonna 2012 VR:n ro-veturinkuljettajana. Destialle Nikula vaihtoi vuonna
2017.
Ratatyöporukan työ rytmittyy 7
päivää töitä, 7 päivää vapaata -kierron
mukaan. Nikula on tyytyväinen työaikajärjestelyyn. Pitempi vapaa auttaa
elpymään reissuhommista.
– En jaksaisi tehdä keikkatyötä
jatkuvasti, jos tekisin normityöviikkoa, Nikula arvioi.
– Pystymme pitämään kesälomaa,
vaikka työ on sesonkiluonteista.
Mittauspuolella puolet työntekijöistä on tällä hetkellä kesäharjoittelijoita.
– Opiskelijoita palkataan kesätyöntekijöiksi. Kun pätevä kaveri
valmistuu koulusta, palkkaamme hänet, mittausvastaava Sami Pehkonen
kertoo rekrytoinnista.

Ratatyöntekijöiden liikkuvuus
yrityksestä toiseen on lisääntynyt rataurakoiden kilpailutuksen ansiosta.
– Rata-alueiden kunnossapito kilpailutetaan 3–5 vuoden välein. Silloin
joku saattaa vaihtaa haalareita. Työt
säilyvät samalla alueella, vaikka työnantaja vaihtuu, Nikula toteaa.
Nikulan mukaan työnantajan
vaihtaminen voi vauhdittaa alan palkkakehitystä.
Haastattelupäivän harvinaisuus
on se, että tukemiskoneella työskennellään päivävuorossa.
– Teemme paljon yötöitä. Se johtuu lämpötiloista ja junaliikenteestä.
Lämpötila on tärkein määräävä tekijä.
Päivällä voimme tehdä uutta rataa,
mutta valmiin radan tukemisessa on
otettava huomioon se, että ratakiskoihin voi koskea tiettyjen lämpötilarajojen puitteissa. Kiskot lämpenevät helteellä liikaa ja silloin valmiilla radalla
ei voida tehdä tukemistyötä.

"Teemme paljon yötöitä. Se johtuu lämpötiloista ja junaliikenteestä."

Kesätyöntekijä Jussi Olli on ollut
tyytyväinen kesäpestiin.
– Kunhan saan opinnot loppuun
ja armeijan pois alta, ei nämä työt olisi
välttämättä huonompi idea. Mukavat
hommat ja mukavia ukkoja työkavereina.
Imatralta kotoisin oleva Olli on ollut töissä myös harjakoneella kotikulmiensa lisäksi Kouvolassa, Tampereella ja Hämeenlinnassa. Hyrynsalmelle
Olli tuli kesälomista johtuen tutustumaan eri töihin.
– Palkka voisi olla pari euroa korkeampi. Saan kuitenkin päivärahat,
matkakorvaukset ja toisella koneella
teemme etupäässä yötöitä. Ne vähän
paikkaavat tilannetta.
Vuorotyö sopii Ollille. Pisimmillään työpäivä on venähtänyt 13,5-tuntiseksi. ¶
Kesätyöntekijä Jussi Olli on päässyt kiertämään Suomea useamman topparoikan miehistössä.

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

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

KYSY LISÄÄ:
Timo Nenonen
010 480 8377
timo.nenonen@bosch.com

Andreas Kukko
010 480 8411
andreas.kukko@bosch.com
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TEEMA: INFRARAKENTAMINEN

Lelupalkalla työturvallisuutta:

Nuuhkija

löytää louhoksen "lähtemättömät"

Belgianpaimenkoira Tarulta ei kauaa kulu kun maan alle kätketty räjähde löytyy.
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Koiran nimi on Taru. Taru ei käytä työkaluja –
sen nenässä on kaikki, mitä tarvitaan.
TEKSTI JA KUVAT: ESA TUOMINEN

T

ARU seuraa ohjaajaansa Tanja Karpelaa

kuin...kuin koira ohjaajaansa. Kukaan
ulkopuolinen ei merkitse Tarulle mitään, erikoisetsintäkoirien kouluttaja
Tanja Karpela ja tämän kollega Karita
Häkkinen ovat Tarulle kaikki kaikessa.
Kouluttajan pienikin vihjaus, vähäisinkin käsky, tarkoittaa Tarulle lakia. Ulkopuoliselle näyttää
siltä, että nuuhkija ei tottele, koska täytyy, vaan
koska totteleminen on kivaa.
Voisi kuvitella, että Taru tekee työtään makupalan toivossa. Mutta ei, Tarun palkka on lelu.
Kun haistelija ymmärtää, että hyvin tehdystä työstä saa palkaksi leikkiä kumipallolla, ei sitä tarvitse
kahta kertaa työhön usuttaa.
Voisi jopa sanoa, että Taru on kutsumusammatissaan.

– Kerran pari viikossa räjäytetään. Ennen käytettiin dynamiittia, mutta nyt sen tilalle on tullut
pumpattava emulsio. Sytyttämisessä tosin tarvitaan yhä pieni määrä dynamiittia.
Räjäytettäessä lentelee kiviä. Siksi ennen
räjäytystä varmistetaan turva-alue, josta ajetaan
ihmiset kauemmas.
– Meillä se turva-alue on 2 kertaa suurempi
kuin mihin kivien lasketaan lentävän. Näin taataan se, että kukaan ei loukkaannu, vaikka räjäytyksessä joku kivi sinkoaisi suunniteltua kauemmaksikin, Kivimäki kertoo.
Räjäyttämistä varten porataan puolentoista
sataa reikää, joihin räjäytyspanokset asetetaan.
Joskus –tosin äärimmäisen harvoin – käy niin, että
joku panos ei räjähdäkään vaan jää niin sanotusti
suutariksi. Kun louhosta ryhdytään räjäytyksen →

Tämä pienen
varren päässä
oleva kumipallo
on koiran tes:n
mukainen
korvaus hyvin
sujuneesta
etsinnästä.

Räjähtämättömät
ovat vaarallisimpia
Ollaan Swerockin kivenottamolla Salossa. Maisemaa hallitsevat valtavat kiviröykkiöt, hiekkakasat
ja pysty, louhittu kallionseinämä.
Täällä tuotetaan hiekkaa ja soraa rakentamisen tarpeisiin. Hienoin tavara on läpimitaltaan 0–3
mm ja karkeimmassa on jopa 150 millin kiviä.
– Vähän nihkeää on ollut myynti kun
väylärakentaminen on hiljentynyt, Swerockin
aluejohtaja Ismo Kivimäki manailee.
Firma joutuu kamppailemaan myös kohonneiden kustannusten kanssa. Räjäytysaineet ovat
kallistuneet vuodessa 60 prosenttia ja polttoaine jo
alkuvuoden aikana 50 prosenttia.
Mutta ei auta, kiveä on louhittava ja murskattava. Ja louhintaan kuuluu olennaisena osana
räjäyttäminen.

Räjäytyksen ja louhimisen
tuloksena on syntynyt
pystysuora seinämä.
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Tarulle Tanja Karpela on elämän johtotähti. Karpelan käskyjä ei pohdita, ne täytetään.

jälkeen pöyhimään, ovat nämä lähtemättömät,
kuten louhoksen ammattikielellä sanotaan,
vaarallisia.
– Olen ollut kymmeniä vuosia louhostyössä
ja vain muutaman kerran on sattunut niin, että
lähtemätön panos on räjähtänyt työn aikana. Joka
kerta on selvitty ilman henkilövahinkoja, mutta
omaisuusvahinkoja on tullut. Koneet ovat kärsineet, Kivimäki muistelee pitkää louhosuraansa.

Nuuhkija löytää
Koirakouluttaja Tanja Karpela käsittelee Tarua
tottuneesti ja varmasti.
– Taru on malikka eli belgianpaimenkoira malinois. Nuuhkijan rodulla ei oikeastaan ole väliä,
kunhan se vain on malikka, Karpela vitsailee.
– Tosin aivan lyhytkuonoisimmat eivät ole
parhaita nuuhkijoita. Jos koiralla on fyysisiä tai
psyykkisiä terveysongelmia, ei siitä myöskään ole
tarkkaan haistelutyöhön.
Karpela työskentelee International K9 Institutessa etsintäkoirien kouluttajana eikä epäröi kehua
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koiriaan: niiden kuono on äärimmäisen tarkka.
Niinpä koiria käytetään nykyisin mitä moninaisimmissa nuuhkimistehtävissä.
– Me olemme kouluttaneet IK9I:ssä muun
muassa lutikkakoiria. Nimensä mukaisesti ne
etsivät kodeista syöpäläisiä. Toinen eksoottinen
etsittävä laji on raakku. Raakkukoira etsii raakkuja
eli jokihelmisimpukoita, joka on uhanalainen laji.
Mutta Tarun erikoisala eivät ole lutikat eivätkä
simpukat. Se on erikoistunut vähän stydimpään
kamaan, nimittäin räjähteisiin.
Swerockin työntekijät ovat kätkeneet louhoksen uumeniin räjähdysainepanoksen ja Tarun
tehtävä on löytää se.
Ensin Karpela leikkii koiran kanssa kumipallolla, joka tuntuu olevan Tarun lempparilelu. Taru
tietää, että onnistuneen duunin jälkeen kumipallo
on taas tovin sen käytössä.
Taru tuijottaa kouluttajaansa kiinteästi. Koira
on sen näköinen, että mitä Karpela vain suvaitsee
käskeä, sen Taru täyttää, mitään kyselemättä.
Kun etsimiskomento lopulta tulee, koira säntää kuono maassa pitkin kivikkoa sinne ja tänne.

0.8.-1.9.

Jämsä 1.-3.9.
www.finnmetko.fi

30.8.-1.9.
✔ Maarakennus

Jämsä 1.-3.9.
www.finnmetko.fi

✔ Puunkorjuu

✔ Logistiikka

✔ Bioenergia

"Koirilla saattaa tulevaisuudessa
olla käyttöä suomalaisilla räjäytystyömailla työturvallisuuden
lisääjänä."

Eipä aikaakaan, kun se ilahtuneena ja ylpeänä
merkkaa yhden kohdan kivikossa. Se jää paikalleen
jähmettyneenä odottamaan vapauttavaa kutsua.
Osoittautuu, että Tarun kuono on toiminut
niin kuin pitääkin: paikka on juuri oikea. Aikaa ei
kulunut minuuttiakaan.
Tarulle tilipäivä ei ole kuukauden viimeinen, vaan palkka maksetaan heti työsuorituksen
jälkeen. Kumipallo saa kyytiä, kun Taru panee
tilinsä sileäksi saman tien.

”Vaikuttava esitys”
Tarun työskentelyä silmä tarkkana seurannut
Swerockin työsuojeluvaltuutettu Rami Nuttunen
sanoo vaikuttuneensa nuuhkijan esityksestä.
– Erinomainen suoritus. Kyllä se tästä kumipallolelun ansaitsi, oli se sen verran nopea ja
tarkka työ.
Nuttunen arvelee, että koirilla olisi tulevaisuudessa käyttöä suomalaisilla räjäytystyömailla
työturvallisuuden lisääjänä. Ruotsissa ja Norjassa
kuulemma nelijalkaisia nuuhkijoita on jo työssä ja
toimessa lähtemättömiä etsimässä.
– Swerockin kivenottamolla on vältetty pahat
työtapaturmat, mutta jotain pientä sattuu silloin
tällöin. Ennen ampua soitetaan torvea kuuluvasti
ja suuri alue tyhjennetään. Varotoimet ovat tiukat.
Periaatteessa louhoksella on monia muitakin
vaaramomentteja kuin räjähteet. Louhoskielellä
puhutaan ”rintausten lipoista ja komuista”. Irtokivet ovat vaarallisia, eikä työkoneitakaan voi aivan
huolettomasti ajaa jyrkkää rinnettä pitkin. ¶

Työsuojeluvaltuutettu Rami Nuttuseen Tarun etsintätyö teki vaikutuksen.

Näiden purkkien hajuja etsintäkoirat haistelevat oppiakseen ne tuntemaan.
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TEKSTI JA KUVAT: EEVA VÄNSKÄ

TEEMA: INFRARAKENTAMINEN

Pitkäkosken vedenpuhdistuslaitos
saneerauksen kakkosvaiheessa
Pohjois-Helsingissä
sijaitseva Pitkäkosken
vedenpuhdistuslaitos
kunnostetaan 4 vaiheessa.
Kävimme paikan päällä
kakkosvaiheessa keskellä
parhainta kesää. Emme
päässeet kummitusjunaan,
mutta kylläkin kurkistamaan
mörköluolaan.

P

ITKÄKOSKEN vedenpuhdistuslaitoksen
saneeraustyön kakkosvaihe alkoi huhtikuun alussa, ja se saadaan valmiiksi
marraskuun alkuun mennessä. Saneerauksella halutaan tehostaa laitoksen
toimintaa, uusia laitekantaa ja parantaa otsonoinnin toimintavarmuutta.
Ykkösvaiheessa uusittiin aktiivihiililaitos, ja
nyt kakkosvaiheessa otsonointi. Otsonointia käytetään juomaveden desinfiointiin, haju- ja makuhaittojen poistoon sekä orgaanisen aineen poiston
tehostamiseen.
Nyt kesken olevan työvaiheen ajan otsonointilaitos on poissa käytöstä, ja vesi desinfioidaan
UV-käsittelyllä ja natriumhypokloriitilla. Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) on suunnitellut saneerauksen tarkasti niin ettei vedenlaatu tai
toimitusvarmuus ole vaarassa.

Monet taidot
Työn pääurakoitsija on Skanska Infra, joka on kunnostanut samaa laitosta aikaisemminkin.
Pääluottamusmies Jari Mäkinen on tullut
käymään Pitkäkoskella Äänekoskelta. Hänen oma
työmaansa on Äänekosken vesivoimalaitoksella,
tarkalleen ottaen syöksypohjien teossa.
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Pitkäkosken vedenpuhdistuslaitoksen
valkoista arkkitehtuuria.

HSY lyhyesti
•
•
•
•
•

kunnallisten vesihuolto- ja
jätehuoltopalveluiden tuottaja
toimittaa juomavettä yli miljoonalle
asukkaalle pääkaupunkiseudulla
vesihuollon hankkeet maan suurimpia
työntekijöitä noin 800
liikevaihto yli 350 miljoonaa

Kirvesmies Joni Iskala viihtyy työssään.
– Kuudentoista vuoden aikana en
ole kertaakaan joutunut olemaan
lomautettuna, se on hieno asia.

Pääluottamusmies Jari Mäkinen kertoo, että korona on
syönyt aavistuksen työturvallisuutta alalla. – Koska
valvonta vähentyi korona-aikana rakennusalalla,
esimerkiksi telineissä on ollut puutteita.

– Samanlaisia töitä teemme kuin kaverit täälläkin, mutta pienemmässä mittakaavassa, Mäkinen kuvaa.
Vedenpuhdistuslaitos ei ole tavanomaista
betonirakentamista sikäli, että kuiluissa tarvitaan
seinämiin lisätukia: kun veden virtaus lisääntyy,
täytyy vanhoja seinämiä vahvistaa. Pitkäkoskella
vanhoissa seinämissä on havaittu joitakin rapaumia, vaikka ne ovatkin pääosin hyvässä kunnossa.
Kesä-heinäkuun vaihteessa Pitkäkoskella
työskentelee 2 omaa työntekijää aliurakoitsijoiden
lisäksi. Kirvesmies Joni Iskala on työskennellyt
Skanskalla 16 vuotta. Jutuntekopäivänä kesken oli
vahvistusseinien raudoitus mörköluolassa eli kanavien kalliopohjaisessa välitilassa.
– Huomiseen asti varmaan menee tässä hommassa.
Iskala sanoo, että hänen työssään pitää osata
kaikkia töitä. Eniten hän kuitenkin käyttää mittaa
kaikista työvälineistä.
– Tykkään siitä, kun saan tehdä käsillä töitä,
ja että työssä on vaihtelua. Meillä on myös rento
työmaakulttuuri, saa tehdä itsenäisesti töitä
Kuinka hyvä laskupää työssäsi pitää olla?
– Kyllä laskupäästä on apua, kun asioita pitää
selvittää ja lukuja laskea. Itsenäiseen ajatteluun
pitää kyetä.
Vedenpuhdistuslaitos on Iskalan mielestä mukava ja pieni työmaa.
– On tullut tehtyä töitä esimerkiksi hotelli- ja
metrotyömailla, joten tämä on mukavan rauhallinen kohde.
→
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Harjoittelija Anton Fagerroos kipuaa montusta. Sisällä ja
varsinkin maan alla on viileää työskennellä.

Tammisen takin selässä lukee ”isä”. Skanskalla
halutaan huomata se, että jokainen meistä toimii
elämässä erilaisissa rooleissa. Isä-teksti liittyy Life
– minä välitän -turvallisuusajatukseen, jossa luodaan
työmaille välittämisen kulttuuria, eli huolehditaan
että ”isäkin” ja työkaveri pääsee terveenä kotiin.
– Olemme melkein samalla porukalla saneeranneet myös Vanhankaupungin vedenpuhdistuslaitoksen. Itse olen konemies, ja tällaisia nämä työt
ovat: isoja koneita puretaan ja uusia asennetaan.
Kaikista haastavinta on töiden järjestely niin, ettei
veden tuotanto häiriinny.
Haastavaa on myös se, että työmaalla on ahtaita
ja syviä tiloja, joissa tehdään töitä. Otsonilaitoksella
on oma erityinen syvä tilansa: mörköluola, kanavien väliin jäänyt kalliopohjainen välitila. Luukku
on merkitty punaisella ruksilla. Kun kannen avaa,
näkee terästikkaat, jotka katoavat maan uumeniin.
Harjoittelija Anton Fagerroos tuli työmaalle
toukokuun alussa, ja tekee hommia Pitkäkoskella
elokuun loppuun asti. Mies opiskelee rakennusinsinööriksi Xamkissa Savonlinnassa.
– Tulin 18-vuotiaana alalle kesätöihin. Olen
kotoisin Nurmijärveltä, vaikka opiskelen muualla.
Fagerroosin opiskelupainotus on puurakentamisessa. Miksi näin?
– Talonrakennuspuoli ja puurakentaminen
tuntuu kiinnostavalta tulevaisuuden alalta.
Pitkäkoskella Fagerroos pääsee tekemään monipuolisesti töitä.
– Kun näkee, miten toinen tekee työn, niin
sitten osaa kyllä mallista tehdä myös itse, ei ole
ylitsepääsemätöntä.
Fagerroosin mielestä parasta työssä on hyvä
työporukka.

Pitkät urat
Kyltit muistuttavat.

Erilaiset vaiheet
Alkujaan otsonointilaitos otettiin käyttöön vuonna 1979. Juomavesi puhdistetaan vaiheittain niin,
että ensimmäisenä tehdään kemiallinen saostus ja
selkeytys, sen jälkeen hiekkasuodatus, otsonointi
ja aktiivihiilisuodatus ja lopuksi UV-käsittely.
Projektipäällikkö Pasi Tamminen kertoo, että
otsonointilaitteisto on kuluvaa tekniikkaa, joka
pitää ajoittain uusia.
– Nyt Pitkäkoskelle tulee tehokkaampi tarkasti virtausmallinnettu otsonin annostelujärjestelmä, minkä takia altaisiin rakennetaan virtausohjausseiniä.
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Keskustelemme siitä, kuinka Skanska Infrassa on
todella pitkiä työuria. Jari Mäkiselläkin on takana
jo 24 vuotta talossa. Hän sanoo, että on mielekästä
tehdä työtä yrityksessä, jossa saa myös itse vaikuttaa asioihin.
Ja jos alkaa näyttää siltä, että eläkeikä lähenee,
moni pestautuu uudestaan palvelukseen. Tamminen kertoo, että useampi seitsemänkympin korvissa oleva ammattilainen on hommissa ja se on
mieluisaa kaikille osapuolille.
– Heidät on mukava toivottaa tervetulleeksi
tekemään töitä, sillä he tietävät miten toimitaan.
Vesitekniikan osaamisalue on kapea ja alan koneasentajat harvassa.
Jari Mäkinen kommentoi, että vaikka vauhti
70-vuotiaalla voi olla hitusen hitaampi kuin nuorilla kavereilla, on virheliikkeiden määrä huomattavan pieni.

”Otsonointilaitteisto on
kuluvaa tekniikkaa, joka
pitää ajoittain uusia.”

Mörkö se lähti piiriin. Mörköluola eli tulopumppaamon
imuallastila.

Työmaapäällikkö Timo Kohonen arvostaa
juuri käytännön kokemusta.
– Kuvien katsominen tai etäopiskelu ei riitä,
vaan pitää rakentaa kokemusta käytännön työssä.
Myös suunnittelupäässä olisi hyötyä käytännön
tiedosta.
Pitkäkoskella työmaan suunnitelmat ovat hyvät. Saneeraustöissä tulee kuitenkin aina yllätyksiä, joihin haetaan ratkaisuja yhteistuumin.
– Kilpailutusvaiheessa ei aina voida eikä kannata tehdä sataprosenttisen täydellisiä suunnitelmia, sillä vanhoissa rakenteissa tulee aina jotain
yllättävää vastaan. Mutta pitää olla riittävän hyvät
suunnitelmat, jotta ei tarvitse suunnitella vauhdissa, Tamminen tiivistää.
Pitkäkoskella on hyvää moni asia, muun muassa se, että tilaa on riittävästi.
– Meillä on hyvin tilaa logistiikalle ja tarvittavalle varastoinnille, eikä muuta liikennettä ole,
Kohonen kertoo.
Mäkinen täydentää, että lisäksi paikalta puuttuvat satunnaiset harhailijat, jotka saattavat eksyä
työmaa-aitojen sisään keskusta-alueilla.
Timo Kohonen käyttää sanaa täsmä: tavaraliikennettä ennakoidaan ja syklitetään, jotta tarvittava materiaali on paikalla, kun sitä tarvitaan,
ei paljoa ennen. Tällä vältetään varastointitilan
tarvetta.
Pitkäkosken laitoksen koko saneerausurakka
päättyy vuonna 2026. Veden tuotantokapasiteetti nousee 7 000 kuutiometristä 9 000 kuutioon
tunnissa.
Pääkaupunkiseudulla tuntuu riittävän infratöitä, mutta muualla Suomessa rakentamisen
vauhti ei välttämättä pysy yhtä hyvänä. Materiaalikustannusten huomattavan nousun takia jotkin
urakat saattavat jäädä kokonaan tekemättä. ¶

TEEMA: INFRARAKENTAMINEN

Rankkaa ja
tarkkaa työtä

75-tonninen
ajoneuvonosturi tarvitaan
painokoneen siirtoon.
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TEKSTI JA KUVAT: JOHANNA HELLSTEN

Ajoneuvonosturin
kuljettaja ei aamulla tiedä,
minne tie vie iltapäivällä.

P
Nostokonepalvelu RN Oy:n luottamushenkilö Marko Niemenpää on
tehnyt pääosan työurastaan saman
työnantajan palveluksessa.

AINOTALO Punamustan pihalla Tampereen Tesomassa odottaa tiukasti pakattuna 2 isoa möhkälettä siirtoa rekan lavalle. Vanhat painokoneet ovat lähdössä
kohti uutta elämäänsä Kiinaan. Pihaan
ajaa noin 75 tonnia painava Tadono Faun ATF
180G-5. Perässä seuraa lavettiauto, jonka kyydissä
matkaavat ajoneuvonosturin vastapainot.
Näin iso ajoneuvonosturi on niin painava, että
jos vielä yksikin 12 tonnin vastapaino lisättäisiin
autoon, olisi se liian raskas Suomen teille. Siksi
hommat hoidetaan yhdessä lavettiauton kanssa.
– Tämän kokoinen auto on käytännössä muutenkin aina erikoiskuljetus, ajoneuvonosturinkuljettaja Nostokonepalvelu RN Oy:n luottamushenkilö Marko Niemenpää kertoo.
Koneessa on kaksi moottoria; ala- ja ylämoottori. Auto kulkee alamoottorilla ja ylämoottori
pyörittää nosturin hydrauliikkaa.

30 vuotta töitä
Niemenpää operoi ajoneuvonosturia jo 30 vuoden
kokemuksella.
– Suoritin aikoinaan autonasentajan koulutuksen, mutta päätin, että en halua tehdä sitä työkseni. Ajoin kuorma-autokortin ja ajoin jonkun aikaa.
Silloin tuli käytyä välillä työmailla ja ajattelin, että
ajoneuvonosturin kuljettaminen voisi olla käypäistä hommaa, Niemenpää kertoo.
Niemenpää suoritti ajoneuvonosturinkuljettajan ammattitutkinnon oppisopimuksella, joka suoritettiin Forssan ammatti-insituutin ohjauksessa
siten, että teoriaopinnot suoritettiin siellä. Koulutus kesti vuoden ja kortti oli kädessä vuonna 1991.
Työura on sen jälkeen kulunut melkein kokonaan saman yrityksen, Nostokonepalvelu RN
Oy:n palveluksessa. Yritys on osa Nostokonepalvelut-konsernia ja toimii Tampereen seudulla.
– Pahimman laman aikaan olin 5 vuotta töissä
toisessa yrityksessä. Sitten palasin tänne.
Tyypillisimpiä ajoneuvonosturinkuljettajan
töitä ovat erilaiset elementtinostot. Joskus pääsee
tekemään vähän toisenlaisiakin kohteita.
→
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Tämä ajoneuvonosturi on niin painava, että vastapainot kulkevat
mukana erillisessä lava-autossa.

Herkkä painokone siirtyy kauniisti kuljetusauton kyytiin.

– Erikoisin nostotyö itselle oli Särkänniemen
vuoristoradan kokoaminen. Sitä tehtiin 2 talvea.
Kappaleet eivät olleet erityisen isoja, mutta ne
olivat aivan ihmeellisen muotoisia, mikä vaikutti
nostoihin.
Niemenpää on ollut yrityksen luottamushenkilönä jo parikymmentä vuotta. Siihen ei mene
kovin paljon työaikaa.
– Jokunen riita-asia on ollut, mutta sellaiset
menevät yleensä ”ylemmäs” organisaatiossa. Rakennusliitto on aina auttanut, kun sitä on tarvittu,
Niemenpää kiittelee.

Työ ei sovi kaikille
Jos työmaan päivä kestää 8 tuntia, kestää ajoneuvonosturinkuljettajan päivä vähintään tunnin
pidempään. Kuljettaja tietää harvoin aamulla, missä päin ajelee iltapäivällä, eikä päivän pituudesta
usein ole tietoa.
– Palkkauksen osalta sanon sen, että saman
saisi säännöllisistä töistä ja siksi moni lähtee näistä
hommista muihin töihin, Niemenpää toteaa.
Jos alalle ei vedä työaika eikä palkkaus, mikä
siinä sitten on hyvää?
– Jos tykkää isoista koneista ja niillä ajamisesta. Ala on myös muuttunut. Silloin kun valmistuin, asiat olivat paremmin: rakennusliikkeillä oli
omat työntekijät ja meidänkin työmme oli säännöllisempää. Nykyään tuntuu siltä, että huomista
ei enää ole; kaikki on saatava tehtyä juuri tänään.
Se näkyy kuljettajien ylitöiden määrässä.
Niemenpää ei pysty sanomaan, minkä mittainen
tyypillinen työpäivä on, mutta joka vuosi ylityörajat tulevat vastaan.
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Kun googlettaa termin ajoneuvonosturinkuljettaja, saa tulokseksi työn kuvauksen sijaan listan
vapaita työpaikkoja ja rekrytointikoulutusilmoituksia. Alan osaajista on pulaa.
– Töitä riittää, mutta nuoret eivät jää alalle.
Sellaiset ihmiset, joiden kanssa minä aloitin työt,
ovat jääneet pikkuhiljaa eläkkeelle. Paljon alalla
käy uusia työntekijöitä, mutta moni ei ole jäänyt.
Rakennusliiton tuore tamperelainen aluetoimitsija Ville-Veikko Kuusinen on itsekin tehnyt
ajoneuvonosturinkuljettajan töitä.
– Täysin arvaamattomat ja epäsäännölliset
työajat vaikeuttavat perhe-elämää ja esimerkiksi
säännöllistä harrastamista niin paljon, että moni
nuori ei pysty jäämään alalle, Kuusinen pohtii.

Työturvallisuus parantunut
– Työturvallisuuden tärkein asia työssäni on
osaava radiopuhelinmies. Eli henkilö, joka ymmärtää ja osaa käsimerkit. Myös taakankiinnittäjänä
hänen on oltava taitava, Niemenpää sanoo.
30-vuotiseen työuraan on mahtunut joitakin
läheltä piti -tilanteita, joissa esimerkiksi maa on
pettänyt ison auton alla, mutta mitään vakavaa ei
onneksi ole koskaan sattunut.
– Aloitin ajamisen 1970-luvun koneilla, eikä
niissä ollut kummoisia valvontalaitteita eli riskejä
kyllä oli.
Oman osansa työturvallisuuden parantumiselle on tehnyt se, että nykyään ajoneuvonostureita
käytetään oikeasti siihen, mihin ne on tarkoitettu,
eli nostoihin.
– Vielä 1990-luvulla kaikki tehtiin nostureilla
rakennusten purkuja myöten niin, että kappalei-

Marko Niemenpää painaa nappia ja auton tuenta on kunnossa.

"Töitä riittää, mutta
nuoret eivät jää alalle.
Sellaiset ihmiset, joiden
kanssa minä aloitin työt,
ovat jääneet pikkuhiljaa
eläkkeelle."
den painosta oli vain summittainen arvio. Työt
tehtiin sillä mitä oli. Tällaiset vaaralliset hommat
ovat käyneet harvinaisemmiksi.
Myös koneet ovat kehittyneet ergonomisemmiksi kuljettajille.
– Ohjaamoissa ei ole enää pitkiä nuppeja, hytit
kallistuvat ja niissä on ilmastointi. Alkaa olla sellaista kuorma-autotasoa.
Hytin kallistuminen on olennaista kuljettavan
työterveyden kannalta. Kun hytti kallistuu, ei kuljettajan tarvitse kuikuilla niska kenossa ylöspäin.
– Niska- ja olkapäävaivat ovat tyypillisiä tässä
ammatissa. Vanhoista kollegoistani lähes kaikki
ovat jääneet niihin liittyvistä syistä sairaseläkkeelle.
Tämä työ myös rasittaa käsiä, sillä työ sisältää paljon
staattisia pitoja, Niemenpää selventää työn riskejä.
Nostotyö sujuu ammattilaisen ottein ja kun
ensimmäinen painokone on kelkassa, siirrytään
kohti seuraavaa. Välillä pohditaan, kenen vastuulla
on taakan kiinnittäminen.
– Se, että oikein kenellekään ei kuulu taakan
kiinnittäminen, on tyypillistä näille hommille. Ei
ole mietitty etukäteen, Niemenpää toteaa ja jatkaa
ajoa. ¶

TEKSTI JA KUVA: JUKKA NISSINEN

TEEMA: INFRARAKENTAMINEN

Kahdesta
porukasta
hitsattiin yksi

Asfalttikallion ja NCC:n asfalttitoiminnan
työntekijät ovat sulautuneet yhdeksi tiimiksi
tämän vuoden aikana.

A

SFALTTIKALLION Nokian kone-

asemalla kesäkiireet väistyivät
muutamaksi päiväksi heinäkuussa, kun kierrätysasfaltin syöttöön
tarkoitetun RC-elevaattorin akseli
sanoi työsopimuksensa irti. Vaikka
koneasemaa huolletaan säännöllisesti,
mekaaniset osat ovat kovilla ja korkeat
lämpötilat vaativat veronsa.
– Koneistamolta on tullut uusi
akseli ja sitä asennetaan parhaillaan,
koneasemanhoitaja Marko Vallius
kertoo.
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Nokian koneasema kuului alun
perin NCC:lle, mutta yritysfuusion
myötä se päätyi Asfalttikalliolle. Asema työllistää 2 Asfalttikallion työntekijää sekä 2 pyöräkonekuljettajaa, mikä
on minimimiehitys isolle asfalttiasemalle. Aseman runko on vuodelta 1992
ja peruskorjattu vuonna 2016. Massaa
tehdään 4 omalle levitysryhmälle ja 1–3
ulkopuoliselle ryhmälle päivässä.
– Tällä asemalla asfalttia tehdään
100–150 tuhatta tonnia vuodessa.
Meillä on toinen asema Ylöjärvellä.

Nokian koneasemalla
vaihdettiin
heinäkuussa RCelevaattorin
akselia.

Marko Vallius on pohjakoulutukseltaan autosähköasentaja. Työuraan
kuuluu myös vuoden pesti Norway
Seafoodsin kalatehtaalla. Suomeen palattuaan Vallius mietti, missä pääsisi
asiallisille tienesteille.
– Muistin, että asfalttialalla tehdään pitkää päivää. Amomatic Oy:llä
oli haku päällä ja sinne valittiin 2
työntekijää. Olemme molemmat nykyään töissä Asfalttikalliolla.
Valliuksen mielestä koneaseman
hoitajan työssä vapaus ja vastuu ovat
sopivasti tasapainossa. Ruoka- ja kahvitauot voi vapaasti määritellä oman
rytmin mukaisesti. Tuotannon sujuminen puolestaan vaatii ennakointia
ja prosessin tuntemusta. Juha Pesiö
on ollut Valliukselle tärkeä opastaja
koneaseman sielunelämään.

"Olemme keskustelleet tessin kokonaisuudistuksesta.
Työehdot eivät saa missään nimessä huonontua."
– Kun lähdet kylmäsyöttölaitteesta kiven matkaan ja mietit kaikki ne
komponentit, jotka kivi käy matkallaan läpi. Silloin ymmärrät, miten kone toimii ja mikä vaikuttaa mihinkin,
Vallius kertaa Pesiön kertomaa tarinaa
asfalttiaseman toiminnasta.
Valliuksellakin meni pari vuotta ennen kuin koko kiven matkan ja
siihen vaikuttavat voimat aukesivat
lopullisesti. Matkan läpikäyminen on
helpottanut monta kertaa vikatilanteiden selvityksessä.

NCC osaksi
Asfalttikalliota
Asfalttikallio osti NCC:n asfalttiliiketoiminnan viime vuonna. Kaupan
myötä 200 NCC:n työntekijää siirtyi
Asfalttikallion palvelukseen, mikä tarkoitti väkimäärän tuplaantumista.
– NCC:llä oli pitkään rakennettu
omaa vahvaa yrityskulttuuria. Imagoon kuuluivat työturvallisuus, järjestelmät sekä työn seuranta ja toteutus,
NCC:n entinen asfalttipuolen pääluottamusmies Vallius kuvaa.
Asfalttikalliolla työturvallisuus
on myös tärkeä lähtökohta, mutta
toiminnanohjausjärjestelmien sijaan
firma satsaa tekemiseen.
– Pidetään huolta siitä, että työt
tehdään nopeasti ja tehokkaasti. Päätöksenteko on nopeampaa ja suorempaa, Vallius vertaa.
Heti keväällä NCC:n ja Asfalttikallion työntekijät tutustutettiin toisiinsa luomalla uusia sekatyöryhmiä.
Valliuksen mukaan alan pienuuden
takia vastaan tuli paljon uusvanhoja
työkavereita, jotka olivat tuttuja jo
entuudestaan. Vallius halusi töihin
Nokian koneasemalle, sillä tiesi porukan välisestä luottamuksesta, kunnioituksesta ja huumorista.
– Puhumme asioista suoraan ja
seassa on aina paljon huumoria. Se auttaa selviytymään pahoistakin hetkistä
töissä. Tänne on joka aamu kiva tulla.
– Näistä tekijöistä syntyi hyvä yhteishenki. Vaikka järjestelmät muuttuivat etenkin koneasemilla, työ on
samanlaista.

Koneasemanhoitaja Pasi Savinen
on ollut asfalttihommissa 32 vuotta,
siitä 20 vuotta koneasemalla. Savinen
on Pesiön lisäksi opastanut Valliusta
alkuun asfaltintekemisessä.
– Kun tulin Nokian asemalle
töihin, pääsin kulkemaan kotoa käsin
työmatkat reissuhommien jälkeen,
Savinen kertoo.

Uusi tes-pykälä
syntyy hitaasti
Palkankorotukset ovat jääneet yllättäen niin kiihtyneen inflaation kuin
polttoaineiden kallistumisen jalkoihin.
– Matkakustannusten korvaaminen olisi meidän alallamme ehkä paras
tapa vastata tilanteeseen.
Asfalttialalla työntekijä ei voi vaikuttaa siihen minne uutta tienpintaa
tehdään. Matkakustannusten korvaamisesta käydään keskusteluja syksyn
mittaan työnantajien kanssa. Vallius
on mukana tässä työryhmässä.
Vallius oli ensimmäistä kertaa mukana asfalttialan tes-neuvottelukunnassa tällä kierroksella. Neuvottelujen
monimutkaisuus ja laaja-alaisuus oli
pienoinen yllätys. Jokaiselle ammattiryhmälle on löydettävä kohtuullinen
ratkaisu. Ammattiryhmien sisällä on
myös eroja esimerkiksi kaupunkilevitysryhmien ja maantieasfaltoijien välillä. Liikenteenohjaajat oli tällä kertaa
se ryhmä, jonka palkkausta yritettiin
korjata.
– Moni luulee, että epäkohdat korjataan nopeasti seuraavassa tessissä. Se
on pitkä prosessi, joka vaatii pohjustamista ja miettimistä. Sitä lähdetään
ajamaan eteenpäin pikkuhiljaa ja
tunnustellaan työnantajan kantoja.
Uuden asian saaminen tessiin vie vähintään 2–3 tes-kierrosta.
Tes-neuvottelukunnassa on oltava sopivassa suhteessa konkareita ja
tuoreita neuvottelijoita, jotta pitkät
prosessit saadaan maaliin ja uusia
aloitteita käsittelyyn. Vallius haluaisi
korjata erityisesti tessin vanhentunutta matkustussääntöä. Vuoden
2023 palkankorotuksista neuvotellaan
syksyn aikana.

– Luottamuksesta, kunnioituksesta
ja huumorista syntyy hyvä henki työporukkaan, koneasemanhoitaja Marko
Vallius muistuttaa.

– Olemme keskustelleet tessin
kokonaisuudistuksesta. Työehdot eivät
saa missään nimessä huonontua.
Omaa neuvottelunäkemystään
varten Vallius kävi paljon puhelinkeskusteluja työkavereidensa kanssa.
Aikaisemmassa NCC:n pääluottamuspestissä Vallius halusi kuunnella mahdollisimman laajasti porukan mielipiteitä. Tarvittaessa asiasta äänestettiin
sähköpostitse.
– Luottamusmiehenä olin viestinviejä työnantajan ja -tekijöiden välillä.
Työnantajakin ymmärsi paremmin,
jos 90 prosenttia työntekijöistä oli
jotain aloitetta vastaan.
Vallius on sitä mieltä, että asfalttialalla yhtä yritystä koskeva paikallinen sopiminen ei toimi. Silloin keskustelu pitäisi avata levitysryhmä- ja
aluekohtaisesti, jotta sopimisesta olisi
jotain hyötyä myös työntekijöille. ¶
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TEKSTI: KATJA SYRJÄNEN

→ Laki ja oikeus

Korvausta perusteettomasta
lomautuksesta ja työsuhteen
päättämisestä
Rakennusliitto sai
työntekijälle 8 kuukauden
palkan käteen.

T

YÖNANTAJA lomautti ja ehdollisesti irtisa-

noi Rakennusliiton jäsenen työsopimuksen
tuotannollisella ja taloudellisella perusteella.
Jäsenen tietoon tuli, että yritykseen oli palkattu
uusia työntekijöitä hänen lomautuksensa aikana
ennen työsuhteen päättymistä. Rakennusliitto
myönsi jäsenelle oikeusavun ja nosti kanteen käräjäoikeudessa työnantajaa vastaan vaatien jäsenelle korvausta perusteettomasta lomautuksesta ja
työsopimuksen päättämisestä. Monien oikeudenkäyntikirjelmien jälkeen asia sovittiin valmisteluistunnossa siten, että työnantaja maksoi jäsenelle
noin 8 kuukauden palkkaa vastaavan korvauksen.
Rakennusliiton jäsen aloitti työskentelyn
rakennusalalla toimivan työnantajan palveluksessa toistaiseksi voimassa olevassa työsuhteessa 13.2.2017. Työnantaja lomautti ja ehdollisesti
irtisanoi jäsenen työsopimuksen tuotannollisella
ja taloudellisella perusteella 16.2.2018 ja työsuhde
päättyi 17.9.2018. Rakennusalan työehtosopimuksen mukaan ehdollisesti irtisanotun työntekijän
työsuhde päättyy irtisanomisilmoituksen mukaisesti, jos työnantaja ei 180 päivän kuluessa lomautuksen alkamisesta ole voinut järjestää työntekijälle tämän ammattitaitoa vastaavaa työtä.
Jäsenen tietoon tuli, että työnantaja oli palkannut uusia työntekijöitä hänen lomautuksensa
aikana ennen työsuhteen päättymistä. Asiasta
neuvoteltiin työnantajan kanssa, mutta sovintoa ei
saavutettu. Jäsenelle myönnettiin Rakennusliiton
oikeusapu ja työnantajaa vastaan nostettiin käräjäoikeudessa kanne, jolla työnantajaa vaadittiin
maksamaan jäsenelle korvausta perusteettomasta
lomautuksesta ja työsopimuksen päättämisestä.
Jäsenen oikeudenkäyntiasiamiehenä toimi Rakennusliiton lakimies.
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Käräjäoikeudessa asiassa oli kyse monen yksittäisen seikan arvioimisesta, mutta tässä yhteydessä keskityn siihen, mikä näkemykseni mukaan
oli kaikkein ratkaisevinta jutun lopputuloksen
kannalta.

Editiopäätöksen
avulla sovintoon
Kanteeseen antamassaan vastauksessa työnantaja
muun muassa kiisti palkanneensa uusia työntekijöitä sellaisiin tehtäviin, joita lomautettu ja ehdollisesti irtisanottu Rakennusliiton jäsen olisi kyennyt
tekemään. Jäsenen tiedossa oli, että työnantaja oli
palkannut uusia työntekijöitä, mutta palkattujen
työntekijöiden työtehtävistä ei ollut tarkkaa tietoa.
Sen vuoksi työnantajalta pyydettiin palkattujen
työntekijöiden työsopimukset. Työnantaja vastasi, ettei pysty toimittamaan niitä. Tämän jälkeen
kantajana olevan jäsenen puolesta esitettiin käräjäoikeudelle editiovaatimus, jolla käräjäoikeutta

pyydettiin velvoittamaan työnantaja toimittamaan
kantajalle mm. yksilöidyt työsopimukset, koska
niillä saattoi olla merkitystä näyttönä asiassa. Työnantaja pyrki kaikin keinoin omissa lausumissaan
kiistämään asiakirjojen näyttöarvon, jotta työsopimuksia ei olisi tarvinnut toimittaa. Tästä huolimatta käräjäoikeus hyväksyi editiovaatimuksen
olennaisilta osiltaan ja velvoitti päätöksellään työnantajan toimittamaan kantajalle viisi työsopimusta.
Näistä työsopimuksista keskeisin oli yhden
työntekijän työsopimus, josta kävi ilmi, että työnantaja oli palkannut uuden
työntekijän toistaiseksi voiTyösopimuksesta massa olevaan työsuhteeseen
kävi ilmi, että
päivää ennen Rakennusliityönantaja oli
ton jäsenen lomauttamista
palkannut uuden
ja ehdollista irtisanomista.
työntekijän
Työnantaja ei ollut aikaisempäivää ennen
min suostunut yksilöimään
Rakennusliiton
tätä päivämäärää. Työnanjäsenen
taja oli lisäksi aikaisemmin
lomauttamista.
väittänyt, että palkattu
työntekijä oli raudoitustyön
ammattilainen, eikä Rakennusliiton jäsen olisi kyennyt näihin töihin. Työsopimuksesta oli kuitenkin
nähtävissä, että kyseinen työntekijä oli palkattu
muottitöihin eli samoihin tehtäviin, joita Rakennusliiton jäsenkin oli työsuhteensa aikana tehnyt.
Lisäksi työsopimuksesta ilmeni, ettei palkatulla
työntekijällä ollut aikaisempaa työkokemusta rakennusalan töistä ja että hän oli ennen työsuhteeseen
palkkaamista ollut muutaman kuukauden työharjoittelussa työnantajalla.
Tämän jälkeen käräjäoikeudessa järjestettiin
valmisteluistunto, jossa kantajan kirjallisiksi todisteiksi nimettiin myös kyseiset editiopäätöksen nojalla saadut työsopimukset osoittamaan, että työnantaja oli palkannut uusia työntekijöitä samoihin
tai samankaltaisiin tehtäviin, joita Rakennusliiton
jäsen oli työsuhteensa aikana tehnyt. Tästä puolestaan seuraisi, että työnantajalla ei ollut perustetta
lomauttaa eikä ehdollisesti irtisanoa Rakennusliiton jäsentä, mikä oikeutti hänet saamaan korvausta perusteettomasta lomautuksesta ja työsopimuksen päättämisestä.
Valmisteluistunnon yhteydessä neuvoteltiin
vielä sovinnollisesta ratkaisusta. Aikaisemmin
ennen editiopäätöksen antamista työnantajan
sovintotarjous oli ollut varsin maltillinen. Uusien
todisteiden valossa jutun todennäköinen lopputulos käräjäoikeudessa alkoi vaikuttaa työnantajallekin siten selvältä, että työnantaja maksoi lopulta
jäsenelle noin 8 kuukauden palkkaa vastaavan
korvauksen. Tästä laadittiin sovintosopimus, jonka
käräjäoikeus vahvisti osapuolten väliseksi sovinnoksi asiassa. ¶

OLENNAISTA TÄSSÄ JUTUSSA:
Tiedot ylös heti tuoreeltaan
Tuotannollisilla ja taloudellisilla perusteilla irtisanottujen työntekijöiden jutuissa keskeistä on yleensä paitsi se, onko työnantaja palkannut uusia työntekijöitä myös se, olisiko irtisanottu työntekijä suoriutunut näistä töistä aikaisemman
koulutuksensa, ammattitaitonsa tai kokemuksensa perusteella tai kohtuullisen koulutuksen jälkeen.
Työnantajapuolelta voi välillä olla vaikea saada tietoja uusista palkatuista työntekijöitä. Lisäksi väite on usein, että
uusi työntekijä on palkattu sellaisiin tehtäviin, joita irtisanottu
työntekijä ei ole aikaisemmin tehnyt ja joihin tämä ei olisi kyennyt kohtuullisen koulutuksen jälkeenkään. Olisikin hyvä, jos
tuoreeltaan pystytään luottamusmiehen tai Rakennusliiton
aluetoimitsijan avustuksella selvittämään ja kirjaamaan mahdollisimman tarkkaan tiedot palkatuista uusista työntekijöistä, työsuhteen alkamisajankohdista ja kestoista sekä työtehtävistä, jotta asiaa voidaan arvioida luotettavasti.
Lisäksi työntekijän, jota asia koskee, on hyvä pitää kirjaa
tekemistään työtehtävistä ja työkohteista. Näitä kaikkia tietoja on aina vaikeampi selvittää, kun tapahtumista kuluu aikaa.
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→ Vierailija
Risto Lappalainen
Työturvallisuuden
asiantuntija,
Väylävirasto

Tiellä tehtävän työn turvallisuus
IHMISISTÄ. Ihmisten toiminta on keskeisessä ase-

massa siinä, että infra-alalla työt on mahdollista
tehdä terveellisesti ja turvallisesti. Onnistumisen
tai toisaalta epäonnistumisen avaimet ovat siinä,
miten hyvin me ymmärrämme työn tekemistä yksilön, ryhmän ja organisaation näkökulmasta.
Huomioimalla kokonaisvaltaisesti ihmisen
fysiologiset ja yksilölliset ominaisuudet, kiinnittämällä huomiota työtehtävien sisältöihin ja osaamisen varmistamiseen, ryhmän sisäiseen vuorovaikutukseen sekä ylipäätään johtamistapaan,
edistämme turvallisuuden lisäksi myös työn sujuvampaa ja laadukkaampaa toteutumista.

LAINSÄÄDÄNNÖSTÄ. Työturvallisuuslainsäädän-

nön perimmäisenä tarkoituksena on parantaa
työympäristöä ja työolosuhteita työntekijöiden
työkyvyn turvaamiseksi ja ylläpitämiseksi sekä
ennaltaehkäistä ja torjua työtapaturmia, ammattitauteja ja muita työstä ja työympäristöstä johtuvia työntekijöiden fyysisen ja henkisen terveyden
haittoja.

OSAAMISESTA. Perehdytys, työnopastus ja osaaminen ovat turvallisen työn perusteita. Perehdytyksellä varmistetaan, että työntekijä oppii tuntemaan työpaikkansa, sen tavat ja ihmiset sekä itse
työhön kohdistuvat vastuut ja velvoitteet. Perehdyttäminen ei koske ainoastaan uusia työntekijöitä, vaan myös esimerkiksi pitkään poissa olleet
työntekijät voivat tarvita perehdyttämistä.
Työnopastukseen kuuluvat kaikki ne asiat,
jotka liittyvät itse työn tekemiseen. Hyvin suunniteltu ja hoidettu työnopastus varmistavat, että
työntekijä oppii heti turvalliset työtavat, osaa toimia myös häiriö- ja poikkeustilanteissa sekä tuntee
käyttämänsä koneet ja laitteet.

Työturvallisuusosaaminen tarkoittaa sitä, että
työntekijällä on perustiedot työympäristöön liittyvistä vaaratekijöistä, ja toisaalta myös osaamista
siihen, kuinka työt toteutetaan turvallisesti. Pidetään huolta siitä, että meillä kaikilla on mahdollista omaksua turvalliset työtavat.
TURVALLISUUSDOKUMENTAATIOSTA. Turvallisen
työn taustalla on myös hyvin toteutettu työn
vaarojen tunnistaminen ja riskienarviointi, joka
laaditaan yhteistyönä. Riskienarvioinnissa olisi hyvä olla mukana työntekijöitä, koska he ovat oman
työnsä parhaita asiantuntijoita. Hyvin laadittu
turvallisuussuunnitelma on kohdekohtainen tehtävän työn ja työntekijät laaja-alaisesti huomioonottava. Huolellisella turvallisuussuunnittelulla
varmistetaan kaikille turvallinen työskentely.

Vahvistetaan
Turvallinen työyhteisö on
hyviä turvallisia
myös terveellinen ja hyvinkäytäntöjä niin
voiva. Kukapa ei tahtoisi
vääriä turvattomia
työskennellä tasa-arvoisten
työtapoja ei
ja oikeudenmukaisten työka- välttämättä pääse
vereiden kanssa; työpaikassa, syntymäänkään.
jossa jokainen tuntee olevansa tervetullut ja arvostettu työyhteisön jäsen.
Työturvallisuutta tulisi toteuttaa yhteistyössä,
koska yhteistyö on kestävin tie edistää turvallisuutta ja ennen kaikkea turvallisuudesta saatava
hyöty on yhteistä. Yritetään muistaa huomioida
ja kiittää vaikkapa työkaveria onnistumisista; hyvästä syntyy hyvää. Vahvistetaan hyviä turvallisia
käytäntöjä niin vääriä turvattomia työtapoja ei
välttämättä pääse syntymäänkään.
Ennakoidaan ja opitaan yhdessä tervettä ja
turvallista työtä infra-alalla; se on inhimillistä! ¶
TURVALLINEN TYÖYHTEISÖ.
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→ Kulttuuri

Hiuksen
halkomista
Kaikki alkoi 4 tuuman
rautanaulasta, mutta
pian tulivat puukot.
Harri Anttila on takonut
melkein koko ikänsä.
TEKSTI: SINI SAARITSA KUVA: NIILES ANTTILA

H

ARRI ANTTILAN kämmenessä on
arpi. Kun 4-vuotias pikkupoika
koppasi hohtimista pudonneen
naulan käteensä vaarin pajassa vuonna
1981, kipu oli kova, mutta nyt se tuo
mieleen vain onnellisia asioita.
– Se oli niitä ensimmäisiä kertoja, kun taoin 4 tuuman rautanauloja.
Varhaisimpia muistikuvia on se, kun
sain pittää vasaraa ja pihtejä käessä.
Jotenkin vain kiinnosti se takominen,
Anttila myhäilee nyt.
Oulaisissa kasvanut Anttila vietti
lapsena Haapaveden Vatjusjärvellä
kaiken vapaa-aikansa. Isällä ja tämän
sisaruksilla oli rantatontit vierekkäin
ja ylempänä Unto-vaarin paja, jossa oli
maapohja, korkea harjakatto ja tiilestä
muurattu hormi. Anttilaa kiehtoi ahjo,
erilaiset tahkot ja muut työkalut.
Puusepän koulutuksen saanut
vaari antoi lapsille tarvikkeet kaikkeen
majan rakennuksesta takomiseen. Hän
itse teki lehmänkelloja ja viikatteita
ja veisti kapustoja, saaveja ja kuuluisia
haapaveteläisiä suksia.
Samalla hän opetti auliisti tahkojen ja ahjon käytön sekä kaikki työvaiheet, joita esimerkiksi puukon tekeminen vaatii. Se vei mennessään nuoren
Anttilan.
– Ne on olleet iänpäivät mulla ne
puukot.
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Kirvesmiehenä ja Rakennusliiton
luottamustehtävissä työskentelevän
miehen kiinnostus ei ole neljässä vuosikymmenessä herpaantunut. Hän kuvailee täsmällisesti ja melkein hellästi
työn vaiheita, jossa vaarin opein tuppi
tehdään nahasta ja puukon kahva visakoivusta tai raidan juuripahkasta.
– Puuhan aina ellää sen kosteuven
mukkaan.
Terää hiotaan ensin karkeilla kivitahkoilla ja sitten pienempien liippojen
päällä.
– Niin teräväksi tehhään, että sillä
pystyy hiuksen halkasemmaan.
Vaarin peruja on sekin vitsailusta lähtenyt sääntö. Terällä vedetään
tuppimaisena kasvavaa onttoa hiusta
latvasta tyveen, ja sen pinnassa olevat
suomut ottavat vastaan.
– Suurennuslasilla ko kattoo niin
sen näkköö, Anttila sanoo.
Puukon valmistus on hidasta ja
vaatii paitsi pikkutarkkuutta, myös
kärsivällistä luonnetta.

– Kun puukkoja miettii, siinä ei
tavallaan ole mittään rajoja.
Anttila upottaa korumaisen kauniisiin puukkoihinsa uniikkeja yksityiskohtia harvinaisista materiaaleista,
kuten mammutinluusta tai paholaisrauskun nahasta. Parhaillaan tekeillä
oleva puukko on jo melkein valmis,
mutta Anttila kaipailee vielä 2–3-grammaista kultahippua, jonka hän haluaa
juottaa puukon terään ja puupäähän.
Lapissa käsin kultaa kaivava tuttu on
luvannut toimittaa sellaisen – sitten
kun löytää.
– Se on vähän sama kuin vaikka
maalaus, joka seisoo telineellä, ja aina
välillä taiteilija lisää siihen jotain.
Anttila esittelee taitojaan livenä vuosittain heinäkuussa Oulaisten
Wanhan Woiman konepäivillä ja elokuussa Rovaniemen Vanhat markkinat -hyväntekeväisyystapahtumassa.
Oulaisissa esityksiin osallistuu useita
takojia, jotka jatkavat työtä vuorotellen.

→ Kulttuuri

Perhe asuu nykyään Rovaniemellä,
ja 11- ja 14-vuotiaat pojat ovat markkinoilla mukana. Heilläkin pysyy pihdit
kädessä, sillä isän kanssa on päästy
pajalle jo vuoden ikäisinä.

Rock´n´roll
-elämää

SAULI MIETTINEN: MUSKA.
LIKE.

– Tulitikuilla meillä ei ole leikitty
koskaan. Jotenkin siinä oppii aika hyvin, ettei tulen kanssa kannata leikkiä.
Takominen siis siirtyy sukupolvelta toiselle, mutta jotkut Anttilan

Monelle tulee Muskasta mieleen tietysti ensimmäisenä
Krokotiili rock, joka on levytetty jo vuonna 1973, hänen ensimmäiselle albumilleen. Todellinen klassikko,
joka soi vielä nykyäänkin radioasemilla. Mieleen tulee
tietysti myös hänen kuuluisat veljensä Sammy ja Kirka.
Nyt tästä Suomen ensimmäisestä naispuolisesta rocklaulajasta on kirjoitettu mainio
elämänkerta. Kirjailija Sauli
Miettinen muistetaan aiemmin muun muassa Jorma Uotisen, Aira Samulinin ja Pepe
Willbergin elämänkertakirjojen kirjoittamisesta.
Kirjassa kerrotaan paljon muustakin kuin Muskan
rocklaulajan urasta. Hän nimittäin jatkoi uraansa rock´n´rollin parissa aloittamalla

suvun kädentaitojen perinteet saattavat hiipua.
– Maan kuulun etelälahtisen
pontikan valmistus. Se ei ehkä niin ole
periytynyt, Anttila nauraa. ¶

1970-luvulla tuomaan ulkomaalaisia bändejä Suomeen.
Myöhemmin homma laajentui, ja hän alkoi yhdessä miehensä, Hande Salakan kanssa
tuomaan amerikkalaisia esiintyjiä koko Euroopan kattaville
kiertueille. Näiden joukossa oli
muun muassa John Lee Hookerin ja nuoren Stevie Ray
Vaughanin kiertueet.
Hauskoja sattumuksia
ja tarinoita on paljon. Yksi
näistä sattui 1979, kun he toivat Motörheadin Suomeen,
ja Muska piti bussissa seuraa
Lemmylle. Muska ja Lemmy
ottivat viskiä, mutta silti mies
vaikutti hieman sulkeutuneelta, johon oli syynä bändin
kireät sisäiset suhteet. Myöhemmin bändin jäljiltä löytyi
tuhottu hotellihuone. Punkarockissa vahvistimia hajo-

tettiin, sosiaalitilana toiminut
asuntovaunu tuhottiin, poltettiin ja lopuksi työnnettiin
järveen.
Tällaiset elämänkerrat pistävät tietysti kuuntelemaan
artistin levytyksiä, ja niitä onkin mukava kuunnella samalla,
kun lukee kappaleisiin liittyviä tarinoita. Muskan parhaan
LP:n, Tää se päivä on, uusintapainos sisältää hauskan ennustuksen sen bonuspiisissä,
joka jäi myös Muskan viimeiseksi Love Records -singleksi. Pelle Miljoonan tekstittämässä Kalifornian Aurinkoon
-kappaleessa haaveillaan
matkustamisesta sinne, mistä
tuli myöhemmin totta. Hän alkoi myydä bändejä Eurooppaan Los Angelesista käsin.
JYRI VASAMAA

Saimaan kanavan kohtalo

MARJA HOLLI: SAIMAAN
KANAVAA RAKENTAMASSA.
Viestintä Sananjalka.

Marja Hollilla oli selvä tavoite. Monista vastoinkäymisistä huolimatta hän laati lopulta valmiiksi kuvauksen
Saimaan kanavasta. Tarkoitus oli kuvata nimenomaan
uuden kanavan rakennustöitä, jotka ajoittuivat vuosiin
1963–1968.
Kirja alkaa kuitenkin vanhan kanavan kuvauksilla.
Tarttumapintaa löytyy niin
yhteiskunnallisiin tavoitteisiin, 1800-luvun poliittiseen
ympäristöön kuin käytännön

rakennustyöhönkin. Kanavalla haluttiin helpottaa kaupankäyntiä.
Maailmansodan jälkeen
kanava jäi käyttämättä ja
huoltamatta. Urho Kekkonen otti asiasta projektin, ja
lopulta kanavan huolto ja uuden kanavan rakennus olivat
osoitus menestyksekkäästä
politiikasta – kansojen välisestä ystävyydestä.
Kanavan maa vuokrattiin Neuvostoliitolta. Sulkujen uudistukset ja väylän

ruoppaukset tehtiin työmaan
luottamuksen vahvistuessa
sujuvassa yhteistyössä.
Sama ei pätenyt työmaan
ulkopuolella.
Kirjassa äänessä ovat
ennen kaikkea rakentajat itse.
Onnettomuuksia sattui, mutta
tunnelma oli hyvä ja työmaalla
saattoi viihtyäkin. Moni tunsi
ylpeyttä suurprojektista.
Mikähän lie kanavan kohtalo tässä maailman ajassa?
INARI JUNTUMAA
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→ Kolumni

Timo Kuvaja
Helsinkiläinen
maalari ja
luottamusmies

Järkeistämisen pula
TÖRMÄSIN VANHAAN TUTTUUN, joka oli aikuisiäl-

lä vaihtanut alaa. Rakennusala oli alkanut tuntua
houkuttelevalta, onhan alan työvoimapulasta hoettu
vuosia. Kasvava korjausvelka ja massiiviset linjasaneeraukset takaisivat valmistuneelle putkimiehelle
töitä.

KUINKAS KÄVIKÄÄN? Pohjois-Savossa työvoimapula

on ilmeisesti suhteellista, kun työpaikkaa ei lukuisista haastatteluista huolimatta ole löytynyt. Lyhyesti
sanottuna työnantajien viesti oli tämä; liian paljon
ikää, liian vähän kokemusta. Kohtaanto-ongelma on
sama kuin usein nuoremmillakin, kokemusta ei voi
kertyä, ellei siihen anneta mahdollisuutta.

ILMIÖ ON KYLLÄ TUTTU pääkaupunkiseudultakin,

alalle koulutetaan väkeä liukuhihnalta, väkeä joka
ei työllisty. Työnantajat ovat äärimmäisen varovaisia rekrytoineissaan. Vuokrafirmoista on tullut uusi
työvoimatoimisto, josta lahjakkaimmat saattavat
päästä töihin. Perusteet voivat olla sitten kulloisenkin työnjohtajan fiiliksen mukaisia. Ei todellakaan
käy kateeksi alalle vasta valmistuneita, nuoria tai jo
vanhempia.
TYÖNANTAJIEN PUOLUSTUKSEKSI on toki sanottava,
että varsinkin näin aliurakoitsijoiden näkökulmasta
työmaat ovat usein sellaisia hässäköitä, että resurssitarpeen arviointi on varmasti joskus vaikeaa. Sovittu
aloituspäivämäärä ei välttämättä tarkoita, että mestaa olisi. Sitä ehkä aletaan valmistella silloin. Kun
on noista käsipareista pulaa ja kolme vuokrafirman
apumiestä kuutta pääurakoitsijan mestaria kohden.
SAMA JAHKAILU ulottuu usein läpi koko työmaa ajan.
Huono suunnittelu pääurakoitsijan taholta tosin
sataa usein aliurakoitsijan taskuun, ammatti-ihmiset
eivät ilmaiseksi peukaloitaan pyörittele. Pirun tylsää
ja turhauttavaa se vain on. ¶
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Törkeän hyvä
kantarellileipä
Keltavahvero, tuo metsiemme aromikas
kaunotar, on upean monikäyttöinen
ruokasieni, josta teet maukkaat piiraat,
muhennokset, sopat, pastat ja risotot. Näin
syksyä enteilevinä iltoina lautaselta löytyy
lämmin, ihanan täyttävä kantarellileipä.
TÄTÄ KELTAISTA, pitkän satokauden

sientä voi löytyä koivujen juurilta
vielä lokakuun alussakin. Vaikka
moni meistä säilöö talvea varten, itse syön kantarellit mieluiten pian keruun jälkeen. Jos
et ehdi tai halua kokata kanttiksista ruokaa saman tien, laita ne
paperipussiin tai suljettuun rasiaan
ja säilytä jääkaapissa korkeintaan
pari-kolme päivää.

TEKSTI JA KUVA:
SANNA PÖYRY

Loistava ruokasieni
Helposti tunnistettava, toukkien karttama ja
käsitellessä miellyttävä kantarelli viihtyy eri puolilla
Suomea, joskin pohjoisessa se on harvinaisehko. Karotenoidi-nimisestä antioksidantista kauniin värinsä
saavassa keltavahverossa on hivenaineita, vitamiineja,
runsaasti kuituja ja proteiiniakin, mutta energianlähteeksi siitä ei vielä sellaisenaan ole.
Aromaattinen ja maukas kantarelli ei kaipaa ylenpalttista maustamista. Voi, suola, pippuri ja yrtti tai
pari – siinäpä se. Kanttikset sopivat myös kermaa rakastavan kotikokin keittiöön.

→ Rakentajan eväät

Maukkaat kantarellileivät (3 kpl)
Näissä herkkuleivissä ei säästellä voita eikä kermaa! Jos haluat vähentää voin määrää, levitä sieni-sipuli-pekoniseos suoraan leiville (itse paistan leivät voissa köyhien
ritareiden tapaan). Pekonin asemesta voit käyttää vähärasvaisempaa savuporoa tai
muuta vastaavaa. Rakuunan voi halutessaan korvata tuoreella timjamilla.
2 ½ dl pilkottuja kantarelleja
1 punasipuli
2 isoa valkosipulinkynttä
3 siivua pekonia
v. 20 rakuunanlehteä
pari-kolme nokaretta voita
kuivattua rosmariinia
merisuolaa
mustapippuria myllystä
1 dl kermaa
3 viipaletta maalaisleipää
raastettua parmesaania
Lämmitä uuni 225 asteeseen. Harjaa
kantarellit puhtaiksi ja paloittele ne. Kuori ja hienonna puna- ja valkosipuli. Leik-

kaa pekoniviipaleet pienemmiksi. Irrottele rakuunanlehdet varsista ja hienonna.
Ota muutama kokonainen lehti sivuun
leipien viimeistelyä varten.
Laita kantarellit kuivalle kylmälle
pannulle ja kuumenna, kunnes neste on
haihtunut niistä. Lisää voinokare ja rosmariini, ja paista sienet kullanruskeiksi.
Mausta suolalla sekä pippurilla.
Sulata voi pannulla ja kuullota punasipulisilppua hetken ajan. Lisää valkosipuli, mutta varo käräyttämästä: muuten
sen mausta tulee kitkerä. Sekoita sipulit sieniin ja siirrä seos pannun laitaan.
Kypsennä pekoni toisella laidalla omassa rasvassaan ja sekoita se muihin aineksiin.

Laske lämpöä, lisää rakuuna ja kaada kerma pannulle. Kypsennä sen verran, että kerma miltei imeytyy seokseen.
Seoksen kuuluu olla kuohkeaa, muttei
vetistä. Tarkista maku ja lisää suolaa ja
pippuria tarvittaessa.
Huuhtaise pannu tai käytä toista
(mieluiten valurautaista) pannua. Kun
sulanut voi alkaa vaahdota, laita leipäviipaleet pannulle. Ruskista kevyesti, käännä ja paista kullanruskeiksi toiseltakin
puolelta. Älä paista liikaa, sillä leivät menevät vielä uuniin!
Siirrä leivät pannulta leivinpaperoidulle pellille. Lusikoi sieni-sipuli-pekoniseos leiville ja raasta päälle parmesaani. Kypsennä uunissa grillivastusten alla
6–8 minuuttia (kypsennysaika riippuu
uunisi tehosta).
Ota ihanalta tuoksuvat leivät uunista, koristele rakuunasilpulla ja nauti lämpiminä.

→ Sarjakuva
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TEKSTI JA KUVAT: JOHANNA HELLSTEN

→ Tapahtumat

Erkki Saarela tulkitsee kisällilauluja.

”Minä se vain tiskaan astioita ja luudalla lakasen lattioita.”

Se ainoa työväen festivaali
Työväen Musiikkitapahtuma järjestettiin heinäkuun lopussa
kahden vuoden tauon jälkeen täysimittaisena festivaalina.
Tapahtuma täytti tänä vuonna 50 vuotta. Rakentaja-lehti
osallistui tapahtumaan lauantaina, jolloin tarjolla oli erityisesti
työväenperinteitä ja ay-asiaa.

L

AUANTAIN PARASTA ANTIA työväen perinteistä kiinnostuneille
olivat kisällikupletit. Ne edustavat työväenlaulujen esihistoriaa ja
Valkeakoskella julkaistiin Timo ”Tipi”
Tuovisen kirjoittama kisälli- ja kuplettilaulujen historiasta kertova kirja Suomalainen työväenlaulu – Kisällilaulajien
aikakausi. Kisällilauluja esitti Laulava
Unioni ja solistina toimi muun muassa näyttelijä Erkki Saarela. Saarelan
tulkinta fasisminvastaisesta viisusta
Mamman lellipoika jää hauskuudessaan
historiaan.
Toinen vahvasti työväenkulttuuriin liittyvä esiintyminen oli Kapina,
koti-ikävä ja haave paremmasta -konsertti. Se toi keskiöön amerikansuomalaisen työväenlauluperinteen. Esitys
alkoi luonnollisesti klassikolla Tiskarin
polkka. Tästäkin konsertista vastasi
Laulava Unioni lukuisine solistivie42

raineen, joiden joukossa oli muun
muassa Vuokko Hovatta ja Jonna
Pirttijoki.
Illan pimentyessä yleisöä laulatettiin tuttujen työväenlaulujen parissa. Musisoinnista vastasivat Reino
Bäckström, Tipi Tuovinen, Rakennusliiton entinen varapuheenjohtaja
Kyösti Suokas ja joukko vierailijoita.

– Oli kyllä hyvä fiilis nyt kun festivaalit saatiin 2 vuoden tauon jälkeen
järjestettyä. Viime vuonna oli joitakin
konsertteja kesäteatterin lavalla, mutta ei tällaista isoa tapahtumaa. Tämä
on sellainen piristysruiske kaupunkilaisten arkeen, Metsäpelto kiitteli.
Metsäpelto on itsekin ollut mukana järjestelyissä niillä kerroilla, kun
Rakennusliitolla on ollut oma teltta
tapahtumapaikalla.
– Meitä oli täältä kymmenisen
jäsentä auttamassa vapaaehtoisina

Liitot näkyvillä
Teollisuusliitto, Ammattiliitto Pro
ja Paperiliitto olivat luonnollisesti
vahvasti esillä paperitehtaan piippujen
varjossa järjestetyssä tapahtumassa.
Rakennusliitolla ei tänä vuonna ollut
omaa telttaa, mutta rakentajia oli
kuitenkin saapunut paikalle. Liiton
hallituksen jäsen, valkeakoskelainen
Marko ”Uku” Metsäpelto on festareiden vakiokävijä.

Marko ”Uku” Metsäpelto ei jätä Työväen
Musiikkitapahtumaa väliin.

→ Tapahtumat

Kesäpäiväristeily pitkästä aikaa

Tapahtumassa voi törmätä vanhoihin
tuttuihin; Rakennusliiton eläkkeelle
jäänyt varapuheenjohtaja Kyösti Suokas
oli mukana artistin ominaisuudessa
laulattamassa kansalla työväenlauluja.

järjestelyissä. Mielestäni tämä on kyllä
sellainen tapahtuma, johon liittokin
voisi taas satsata. Paikalla oli paljon
rakentajia.
Myös toinen liiton hallituksen
jäsen, Janne Gren, oli viettämässä musiikkipitoista loppuviikkoa.
– Me avustimme osasto 3:n jäsenten festivaalilipuissa siten, että jäsenen
oma osuus noin satasen rannekkeesta
oli vain 25 euroa. Nämä ovat ainoat
työväen festivaalit, ja näissä on vähän
sellaista retrohenkeä. Me kävimme jopa laulamassa yhteislaulutilaisuudessa
työväenlauluja, Gren kertoo.
Molemmat toteavat, että muuten
Työväen Musiikkitapahtuma on ihan
normaali festivaali, jossa esiintyvät pitkälti samat esiintyjät kuin muillakin.
– Toki kävimme myös SAK:n ja
puolueiden teltoilla juttelemassa ihmisten kanssa, Gren sanoo.
– Aikanaan tämä oli paljon vahvemmin suunnattu ammattiliittojen jäsenille ja työväelle. Oli liitoilla
tälläkin kertaa omaa ohjelmaa, mutta
nykyään nämä ovat enemmän sellaiset
karnevaalit. Ei sekään, huono asia ole,
tuohan tämä tapahtuma ihmisille
elantoa, Metsäpelto toteaa. ¶

Myös nuoriso pääsi tutustumaan Rakennusliiton toimintaan.

Rakennusliiton
kesäpäiväristeily keräsi
11.–12. kesäkuuta reilut
800 liiton jäsentä ja heidän
perheenjäsentään Silja
Europalle viihtymään.
TEKSTI JA KUVAT: JUKKA NISSINEN

– SIILINJÄRVEN OSASTOT 311 JA 113

tulivat samalla bussilla reilut 30 henkeä, 311:n taloudenhoitaja ja varapuheenjohtaja Jani Kolehmainen sanoi.
– Enemmänkin olisi mahtunut
mukaan, mutta välimatka saattoi
vähentää osanottoa. Oli hienoa, että
kesäpäiväristeily saatiin järjestettyä ja kelitkin ovat kohdillaan.
Jyväskylästä risteilylle oli hieman lyhyempi matka.
– Keski-Suomen aluejärjestö järjesti monen osaston yhteisen bussikuljetuksen. Osa keskisuomalaisista
on tullut myös omilla kyydeillään,
osasto 052:n varapuheenjohtaja
Marjo Valkonen kertoi.
– Yhteiskuljetuksen hyvä puoli on
se, ettei tarvitse miettiä aikatauluja.
Bussissa on myös hyvä tunnelma!
Valkonen on ensimmäistä kertaa
kesäpäivillä, vaikka on ollut liiton jäsen jo yli 10 vuotta.

Anita Pyymäki tutustui kesäpäiväristeilyllä liiton Cityshopparijäsenetuihin.

– Miksi en ole aikaisemmin lähtenyt?
Sekä Valkonen että Kolehmainen
harrastavat moottoripyöräilyä ja he
uskoivat pyöräilyilmoja riittävän kesäpäiväristeilyn jälkeenkin. Ennustus osui todella hyvin nappiin.
– Päristelemään pääsee muinakin päivinä, Valkonen totesi.
Risteily paikkaa edes vähäsen
koronan aiheuttamaa ay-aktiivien
tapaamispulaa.
– Täällä pääsee tapaamaan ihmisiä ja verkostoitumaan. ¶
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→ Tapahtumat

Oululaiset repäisivät
tivolissa
Rakennusliiton pohjoinen palvelualue järjesti heinäkuun alussa
Rakentajien tivoli -tapahtuman
Oulussa. Pohjoisen rakentajat
perheineen saivat Suomen Tivolin sisäänpääsyyn oikeuttavat rannekkeet rakennusliiton
teltalta. Rannekkeita jaettiin
huimat 1 149 kappaletta!
MIKKO VILMI JA KIMMO PÄTS Oulun

putkimiesten osasto 393:sta olivat tulleet paikalle koko perheen voimin.
Vilmin kesä on kulunut työn
merkeissä, sillä hän on juuri vaihtanut
työpaikkaa.

– Nämä viikonloput ovat vähän
vapaampia, Vilmi sanoo.
Vilmi on perheineen ennenkin
osallistunut tivolitapahtumiin ja muun
muassa Rakennusliiton talvipäiville.
Myös liiton kesäpäiväristeily oli kuulunut tämän kesän ohjelmaan.
– Tällaiset ovat mukavia tapahtumia ja niitä tulee hyödynnettyä. On
kiva, kun koko perhe pääsee osallistumaan yhdessä
Kimmo Pätsin kesä on mennyt
pitkälti perheen kanssa Oulun seudulla
ja tietysti kesämökillä
– Tämä tapahtuma on todella
hyvä lapsiperheille. Myös liitto saa lisää
näkyvyyttä, Päts kehuu Rakentajien
tivolia. ¶

Rakennusliiton teltalle oli kunnon jono,
mutta kaikki halukkaat saivat rannekkeensa.

Pyörä poikineen parkissa Ikaalisten kylpylän pihassa.

Tämä tikkataulu
olisi melkein
vaatinut
kirveenheittoa.

Isot pyörät pyörivät taas
RAKENTAJAMOTORISTIT kokoontuivat Ikaalisten kylpylässä heinäkuun
lopulla. Tapahtuma on järjestetty jo yli parisenkymmentä kertaa ja suosio on ollut joka kerta hyvä. Ohjelmaan kuuluu aina perinteinen kokoontumisajo sekä tietysti motoristikisat, jossa kilpaillaan muun muassa tikanheitossa.
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Kimmo Päts ei ole aiemmin pahemmin hyödyntänyt liiton tapahtumia.
Ehkä tivolista alkaa uusi aika.

Mikko Vilmi perheineen osallistuu ahkerasti
liiton tapahtumiin.

OLETKO KUOLEMATON?
Silloin tämä ei koske sinua.
Kaikille muille:

Satakunta rakentajamotoristia koolla.

Tee testamentti ja muut
lakiasiakirjat helpossa
verkkopalvelussa - 25 % alennus
Rakennusliiton jäsenille!
Hyödynnä etu syöttämällä
jäsennumerosi Aatos-palvelun
kassalla:

aatos.app
Kokoontumisajossa käytiin Jämi Areenalla Jämijärvellä.

A-kassa on työttömyysturvan asiantuntija.
Olemme tukenasi,
jos jäät työttömäksi
tai sinut lomautetaan.

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

A-kassa.fi
Seuraa meitä somessa @AvoinKassa

a-kassa.fi

Palvelunumero
020 690 455

Avoin työttömyyskassa
PL 116, 00531 Helsinki

Kassa vastaa

Onko omavastuuaika ja
karenssi sama asia?
Omavastuuajasta käytetään arkikielessä
usein termiä karenssi, mutta se ei tarkoita samaa asiaa. Tämä on joskus aiheuttanut sekaannusta työttömyysturva-asioissa.
Kun ansiopäivärahan työssäoloehto on täyttynyt, työttömyyden tai lomautuksen alussa
ansiopäivärahaa ei makseta ensimmäisen viiden päivän ajalta. Omavastuuaikaan voidaan
lukea päivät maanantaista perjantaihin, mutta ei niitä päiviä, joilta ei olisi muutenkaan oikeutta päivärahaan. Omavastuuaika ei kulu
esimerkiksi silloin, kun ei ole ilmoittautunut
työttömäksi työnhakijaksi TE-toimistoon.
Omavastuuaika voi kulua myös silloin, kun esimerkiksi työskentelee osa-aikaisesti tai on
osittain lomautettu. Tällöin omavastuuaikaan
lasketaan ne päivät tai tunnit, kun henkilö ei
ole ollut töissä työn osa-aikaisuuden tai lomautuksen vuoksi. Omavastuuaika on täynnä silloin, kun työttömyys tai lomautus vastaa
ajallisesti viittä täyttä työpäivää.
Jos edellisestä omavastuuajasta ja päivärahan määrittelystä on alle vuosi, uutta omavastuuaikaa ei oteta työssäoloehdon täyttymisestä huolimatta. Myöskään päivärahan
suuruutta ei määritellä uudelleen.
Karenssin virallinen termi sen sijaan on kor-

vaukseton määräaika. Karenssin asettaa
TE-toimisto eikä sen ajalta päivärahaa voida
maksaa tai ottaa omavastuuaikaa.
Karenssin pituudet vaihtelevat sen syystä riippuen: ne voivat kestää 7 päivästä 60 päivään.

Voiko alle 18-vuotias saada
ansiosidonnaista päivärahaa?
Jatkossa vain 18-vuotiaat tai vanhemmat
työttömyyskassan jäsenet voivat saada ansiopäivärahaa.
Elokuusta 2021 alkaen alle 18-vuotiaalle ei ole
voitu myöntää päivärahaa, ellei hänen oppivelvollisuutensa ole täyttynyt ennen 18 vuoden
ikää. Lisäksi elokuusta 2022alkaen alle 18-vuotias ei ole enää voinut täyttää ansiopäivärahan 26 viikon työssäoloehtoa.
Ansiopäivärahaoikeus edellyttää noin kuuden
kuukauden työskentelyä (eli 26 viikon työssäoloehdon täyttymistä) sellaisessa työssä, josta maksetaan työttömyysvakuutusmaksu.
1.8.2022 alkaen työttömyysvakuutusmaksua
aletaan periä vasta 18-vuotiailta. Työttömyysvakuutusmaksu on aiemmin ollut pakollinen 17
vuotta täyttäneille.
Jos alle 18-vuotiaalle työttömyyskassan jäsenelle on kuitenkin syntynyt oikeus ansiopäivärahaan ennen 1.8.2022, hän voi vielä saada
päivärahaa.

a-kassa.fi
Seuraa meitä somessa @AvoinKassa

KOONNUT SOILE AHREMAA-LUTTINEN
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OSASTOTAPAHTUMAT

051, Jyväskylä
Yleinen kokous ke 24.8. klo 18, Jyväskylän palvelupiste, Yrjönkatu 30, Jyväskylä. Esillä: 1) Päätetään osaston sääntöjen 9 §
kohdan 1 muuttamisesta niin, että taloudenhoitajan ei tarvitse
olla osaston hallituksen jäsen tai varajäsen. 2) Päätetään
osaston hallitukselle myönnettävästä mandaatista hankkia
osastolle toimitila.
Hallitus

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

Os. 190, Lohjan kalkki ja sementti
Kesäkisat la 20.8. klo 15 Hiidensalmessa reservinaliupseerien
saunalla. Ohjelmassa: kilpailuja, saunomista ja makkaran
paistoa! Tilaisuus on avoin jäsenille perheineen. Tervetuloa!
Hallitus

Os. 342, Jyväskylän kirvesmiehet
Syyskauden avajaiset to 25.8. klo 18, Ladunmaja Ronsuntaipaleentie 279. Tule heittämään tikkakisassa ja saunomaan.
Tervetuloa!
Syysretki 30.9.–2.10. Tallinnaan. Paikkoja varattu 30 hengelle.
Omavastuu 100 €/hlö. Ilmoittautumiset Kalle Vankka
p. 050 408 2540.
Hallitus

Os. 390, Helsingin putkimiehet ja -eristäjät
Nuuskakerhon syyskauden kokoukset torstaisin klo 11,
osaston toimitilat, Viides linja 3, Helsinki. Seuraavasti: 22.9.
(syyskauden avaus) 6.10., 20.10., 3.11., 17.11., 1.12., 15.12.
Tervetuloa uudet ja vanhat osastomme eläkeläisjäsenet
veteraanitoimintaan.

RAKENNUSLIITON JULISTAMAT SAARROT
Tarkemmat tiedot löytyvät osoitteesta
htpp://rakennusliitto.fi/saarrot
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LOMAT

Os. 234, Kuusamon rakentajat vuokraavat
kuuden hengen mökkiä ajalla 1.6–30.11.
Osoite:

Mikonkorventie 11, Kuusamo
Kuusamon keskustaan 9 km, Kuusamon 		
lentoasemalle 11 km, Rukalle 32 km.
Varustelutaso:
Kaasujääkaappi ja -hella (mökillä ei ole 		
sähköjä), ilmakiertotakka, vaahtosammutin, 		
sammutuspeitto, palo- ja häkävaroitin, puusauna
(pesuvesi viereisestä järvestä), kaasugrilli ja 		
nuotiopaikka, ulko-wc. Kalastusmahdollisuus: 		
verkko, katista ja mato-onginta. Omat juoma- ja
käyttövedet mukaan. Omat liinavaatteet mukaan.
Muista loppusiivous.
Hinta:
60 €/vrk
Yhteystiedot ja varaukset: Hannu Heiskanen p. 040 730 2351,
hanski.heiskanen1@gmail.com tai Jarmo Käkelä p. 040 518 2436,
jarmo.kakela@netti.fi
Tervetuloa lomailemaan Kuusamon kauniisiin maisemiin!
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RAKENTAJAHAUKUT 2022 KAJAANI
MUISTOLLE
Ahvenainen Jorma Aimo
Aatos
Osastomme pitkäaikainen
jäsen Jorma Aimo Aatos
Ahvenainen kuoli 20.6.2022.
Hän oli syntynyt 30.11.1935
ja liittynyt Rakennusliiton
jäseneksi 1.4.1956.
Muistoa kunnioittaen
Os. 135, HaminaKotka

Hämäläinen Heimo Kauko
Olavi
Osastomme pitkäaikainen
jäsen Heimo Kauko Olavi
Hämäläinen kuoli 21.7.2022.
Hän oli syntynyt 8.8.1951
ja liittynyt Rakennusliiton
jäseneksi 20.1.1987.
Muistoa kunnioittaen
Os. 077, Mikkeli

Kautto Pentti Matias
Osastomme pitkäaikainen
jäsen Pentti Matias Kautto
kuoli 10.5.2022. Hän oli
syntynyt 5.8.1951 ja liittynyt
Rakennusliittoon 1.3.1976.
Muistoa kunnioittaen
Os. 088, Vaasan seudun
rakentajat

Ruhanen Arvi Eemil
Osastomme pitkäaikainen
jäsen Arvi Eemil Ruhanen
kuoli 22.6.2022. Hän oli
syntynyt 6.8.1926 ja liittynyt
Rakennusliiton jäseneksi
1.11.1960.
Muistoa kunnioittaen
Os. 069, Riihimäki

Åman Reino Richard
Osastomme pitkäaikainen
jäsen Reino Richard Åman
kuoli 16.6.2022. Hän oli
syntynyt 6.8.1936 ja liittynyt
Rakennusliiton jäseneksi
1.2.1958.
Muistoa kunnioittaen
Os. 055, Järvenpää

Aika:		 2.–3.9., kilpailupäivä la. 3.9.
Paikka: Hotelli Kajaani, Onnelantie 1, Kajaani
		 p. 041 730 1452, myynti@hotellikajaani.fi
Osanottajat:
Rakennusliiton jäsenen omistama tai osaomistama
hirvikoirarotuihin lukeutuva koira. Koiranohjaajan tulee
olla Rakennusliiton jäsen. Osanotto-oikeus on rajoitettu 14
koiraan. Koirat valitaan lohkojaon mukaisesti, kolme koiraa
kustakin lohkosta. Lohkojaon ulkopuolelta tulevat edellisen
vuoden voittaja sekä järjestäjien asettama kilpailija.
Valintakriteerit:
Valintakriteerinä käytetään ensisijaisesti koekaudelta
2021 saavutettuja HIRV-kokeen tuloksia. Tuloksista
huomioidaan enintään kahden parhaan tuloksen keskiarvo.
Ilmoittautuminen:
Koiranomistaja ilmoittaa koiransa tiedot tuloksineen oman
lohkon valitsijamiehelle viimeistään ke 24.8. mennessä.
Valitsijamiehet:
Itä:
Etelä:
Länsi:
Pohjoinen:

Pehkonen Mikko, p. 040 013 8407
Laurila Juha, p. 040 034 3120
Pentinmäki Mikko, p. 040 547 0165
Tuutijärvi Juha, p. 045 125 7453

Osanottomaksu:
50 €, joka sisältää majoituksen kisakeskuksessa, pe 2.9.
päivällisen sekä la 3.9. aamiaisen, maastoeväät ja lounaan.
Tuomarit:
Kilpailun ylituomarina toimii Jouko Heikkinen.
Osanottaja tuo tullessaan ryhmätuomarikelpoisen
tuomarin. Järjestäjä järjestää
jokaiseen maastoon opastuomarin.
Tiedustelut:
Jarkko Kettunen, Kainuun Hirvikoirayhdistys,
p. 040 620 7160 tai
Marko Niskanen, palvelualuepäällikkö,
Rakennusliitto, p. 040 074 9859.
Kilpailuun valituille koiranomistajille
lähetetään erillinen vahvistuskirje,
jossa on tarkemmat tiedot kilpailukeskuksesta sekä muista tärkeistä asioista.
Palkinnot:
Kilpailussa menestyneille on tarjolla
laadukkaat palkinnot. Edellisen vuoden
2021 kiertopalkintojen voittajia pyydetään
palauttamaan palkinnot viimeistään
ke 31.8. mennessä osoitteella:
Rakennusliitto, Kallanranta 9,
70100 Kuopio.
Järjestäjät:
Kainuun Hirvikoirayhdistys ry.
Rakennusliitto ry.
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Hei kaveri,
miten jakselet?

Yhteystiedot
Rakennusliitto ry

Tässähän tämä.
Mitä nyt välillä
uuvuttaa!

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
1.9. alkaen
ma–to 8.30–16.00
pe		 8.30–15.30

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

Palvelunumerot:
Jäsenyysasiat
Palveluaika

020 690 231
ma–pe 9–15

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

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

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

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.

50

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

RAKENNUSLIITTO.FI/
RAKENTAJAN-RUKKANEN

Seuraavassa
numerossa:
TEEMA:

PÄÄTOIMITTAJA
JOHANNA HELLSTEN
P. 040 770 5194

TOIMITTAJA
JUKKA NISSINEN
P. 050 2785

VIESTINTÄPÄÄLLIKKÖ
JANNE MÄKINEN
P. 040 352 1161

VIESTINNÄN
ASSISTENTTI
SOILE AHREMAALUTTINEN
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.

Korjausrakentaminen
Korjausrakentaminen on kantanut
silloinkin, kun uudisrakentamisen
yllä lepää taantuman varjo.
Seuraavassa Rakentajassa
tutustumme muun muassa
Oulun kaupungintalon remonttiin
sekä korjausrakentamisen
koulutukseen. Lisäksi asiaa
urakkalaskurista, maalareista
kieltolain aikaan sekä rakentajan
terveydestä.
Ilmestymispäivä
30.9.2022
Aineistopäivä
2.9.2022
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
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Rakennusliiton
etu
TaskuTurvaan:
tapaturman hoidon
ensimmäinen käynti
Pihlajalinnassa omaa
rahaa käyttämättä

Sattuiko tapaturma?
Hoitoon TaskuTurva-sovellusta näyttämällä
Rakennusliitto on vakuuttanut jäsenensä Turvassa vapaa-ajan tapaturmavakuutuksella, joka korvaa
tapaturman hoitokuluja. Nyt tähän merkittävään jäsenetuun on kytketty vielä lisäetu.
Tapaturmaan liittyvä ensimmäinen hoitolaitoskäynti Pihlajalinnassa sujuu Rakennusliiton jäseneltä
omaa rahaa käyttämättä aina 250 euroon asti, kun näytät TaskuTurvasta Rakennusliiton suorakorvauskorttia. Mahdollisia isompia jatkotutkimuksia varten jäsenen on mahdollista saada maksusitoumus.
Lähimmän Pihlajalinnan hoitolaitoksen löydät kätevästi TaskuTurvan kautta.
TaskuTurva on vakuutusyhtiö Turvan mobiilisovellus.
Lataa omasi sovelluskaupasta, niin hoksaat miten kätevä se on.
Ei muuten maksa mitään.
Lue lisää edusta turva.fi/rakennusliitto

Keskinäinen Vakuutusyhtiö Turva • turva.fi • 01019 5110

