
MOTIVAN HARRI HEINARO:
”Nyt mietitään sähkökatkoihin 
varautumista.” s. 10

KUMMITUSTEN KESKELLÄ
Historian havinaa Tampereen 
vanhan tekun työmaalla. s. 26

Rakennusliiton jäsenlehti

6/2022

OPPISOPIMUS JA KOULUTUSSOPIMUS MENEVÄT SEKAISIN TYÖMAILLA. s. 12

Korjausrakentamisen osaajat ovat joustavia 
ja kestävät epävarmuutta. s. 22

Korjaaja

TEEMA 
Korjaus

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

→ Pääkirjoitus / Johanna Hellsten

Kannatteleeko korjaaminen taas?
2000-LUVUN LOPUN finanssikriisi iski rakennus
alaan kuin höyryjuna. Elvytystoimet ja erityisesti 
korjausrakentaminen kuitenkin kannattelivat 
alaa pahimman yli, eikä rakentaminen loppunut 
kuin seinään. Vanhan rakennuskannan ja infran 
korjaaminen tasaa alan suhdannevaihteluita ai
nakin tiettyyn pisteeseen saakka. Asuntokannan 
korjausvelka ei ole sanottavasti pienentynyt, joten 
työtä ainakin on.

NYT TAKANA on jo kohta kolme maailman krii
sivuotta. Koronapandemia sai jatkoa Ukrainan 
sodasta, jota seurasi energiakriisi. Paluu vanhaan 
hiilitalouteen on tuskin enää mahdollista, eikä 
ainakaan kannattavaa. Voiko energian – mahdol
lisesti pysyvä – aiempaa korkea hinta osoittautua 
jopa jättipotiksi korjausrakentajille?

ESIMERKIKSI TALOYHTIÖT ovat jo jonkin aikaa in
vestoineet maalämpöjärjestelmiin ja pora vinkuu 
monessa kaupungissa, sillä mitä kalliimpaa esimer
kiksi kaukolämpö on, sitä kannattavampaa on in
vestoida tekniikoihin, joilla lämmön ja lämpimän 
käyttöveden tuottaminen on halvempaa. Aurin
kopaneeleita suunnitellaan jo monen kerrostalon 
katolle.

ENERGIAAN TEHTÄVÄT investoinnit eivät kuiten
kaan yksinään riitä, jos lämpöä pääsee harakoille 
vuotavien rakenteiden läpi. Käytännössä meillä 
on vain kymmenen vuotta vanhaa asuntokantaa, 
jota ei ole rakennettu riittävän korkein energia
tehokkuusstandardein. Puhumattakaan 10 
vuotta vanhemmista rakennuksista, joista pääosa 
Suomen rakennuskannasta muodostuu.

OSA VARMASTI puretaan, sillä syrjäseudun ta
loyhtiö ei saa lainaa energiakorjauksiin, mutta 
muuttovoittoalueilla on mahdollista parantaa 
rakennusten lämmöneristystä, vaihtaa ikkunat, 
ottaa käyttöön kunnollinen taloautomaatio ja 
parantaa lämmöntalteenottoa. Ennustan, että 
erilaisia avustuksia ja halpoja lainoja tulee yhä 
enemmän tarjolle hankkeisiin, joilla vaikutetaan 
rakennusten energiankulutukseen.

TÄMÄ KAIKKI tarkoittaa työtä rakentajille ja eri
tyisesti korjausrakentajille. Jos uudistuotanto 
alkaa sakata, kuten tämän hetken ennusteissa 
näyttäisi tapahtuvan, ei ehkä kannata vielä alkaa 
heitellä tuhkaa päällensä ja muuttaa maakuop
paan. Korjaajia tarvitaan tulevaisuudessa yhä 
enemmän. ¶
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→ Tässä numerossa

VAKIOT

2  Pääkirjoitus
4  Ajankohtaista ja 
 puheenjohtajan palsta
10  Henkilö
14  Rakentajan terveys
38  Laki ja oikeus
43  Vierailija
46 Kulttuuri
48  Kevyttä

KANNEN KUVA: JOHANNA HELLSTEN

TEEMA: KORJAUSRAKENTAMINEN

”Lämpö pumppu
alalla on osaavista 

asentajista pula 
muun muassa 
eläköitymisen 

takia.”
– HARRI HEINARO, MOTIVA
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Oulun kaupungintalo 
oli huonommassa 
kunnossa kuin 
odotettiin.

Työtehoseura ja 
Keuda kouluttavat 
osaavia korjaus
rakentajia.

26
Tampereen tekua 
korjataan sovussa 
kummitusten kanssa.

22

18

10
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Rakennuselementit iso 
turvallisuusriski
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TYÖSUOJELUVIRANOMAISET ovat 
huolissaan elementtiasennuksiin 
liittyvistä työtapaturmista ja läheltä 
piti -tilanteista. Työmailla eri puo-
lella Suomea on viime aikoina sattu-
nut kuolemaan johtaneita ja vakavia 
työtapaturmia elementtiasennuksen 
yhteydessä. 

– Eräässäkin työtapaturman tut-
kinnassa todettiin vakavat puutteet 
TT-laatan asennustyön yhteydessä, 
jonka johdosta pilarilinja kaatui. 
Todelliset puuteet olivat asennustyön 
aikainen tuennan puuttuminen ja 

puutteellinen rakennesuunnittelu, yli-
tarkastaja Mikko Koivisto aluehallin-
toviraston työsuojelun vastuualueelta 
kertoo.

Elementtiasennukseen liittyviä 
työtapaturmia on ollut aina, mutta 
viime vuosien aikana elementtiasen-
nukseen liittyvät työtapaturmat ja 
läheltä piti -tilanteet ovat lisäänty-
neet.

– Voidaan jo ehkä puhua pieni-
muotoisesta huolestuttavasta negatii-
visesta ilmiöstä rakennustyömailla, 
ylitarkastaja Koivisto tarkentaa.

Elementit ovat asuntorakenta-
misessa pääosin betonielementtejä. 
Tuotantoketju elementtitehtaalta 
työmaalle aina lopulliseen kiinnityk-
seen asti sisältää monta vaarallista 
työvaihetta. 

– Yksi tärkeimmistä asioista ele-
menttiasennuksen työturvallisuudessa 
on väliaikaiseen tuentaan ja lopulli-
seen kiinnitykseen liittyvät toimenpi-
teet. Se on korostunut monessa työta-
paturmassa. Jos siinä epäonnistutaan, 
seuraukset voivat olla katastrofaali-
set. Ja jos lopullinen kiinnittäminen 

Asennusvaiheen lisäksi 
myös elementtien 
säilytys on tehtävä 
asianmukaisesti.

→ Ajankohtaista
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Sopimisen tuskaa
VIIME TYÖEHTOKIERROKSELLA sovimme työnantajaliittojen kanssa siitä, 
että työnantaja vastaa suojavaatteiden ja suojavälineiden puhtaanapi-
dosta, huollosta ja mahdollisista tarkastuksista. Toteutustavasta pitää 
sopia yrityksissä 28.2.2023 mennessä. Sopiminen oli välttämätöntä 
ohjata yrityksiin sillä rakennusteollisuuden toimialojen ja työpaikkojen 
olosuhteet poikkeavat toisistaan merkittävästi. On aivan eri asia orga-
nisoida suojavaatteiden pesu tuoteteollisuuden tehtaassa kuin vaikkapa 
maalausalan yrityksessä, jolla voi olla käynnissä yhtäaikaisesti kymme-
niä työmaita.  

Parhaillaan yrityksissä käydään keskusteluja siitä, miten homma 
hoidetaan. Myös Rakennusliittoon tulee kyselyitä siitä, miten homma 
pitäisi hoitaa. Meillä liitossa ei ole mitään patenttiratkaisua edellä mai-
nituista syistä. Olennaista kuitenkin on, että työnantaja vastaa suoja-
vaatteiden ja välineiden puhtaanapidosta. Asia ei ole ylitsepääsemätön. 
Palveluntuottajia erillaisine konsepteineen varmasti löytyy.

Jotkut yritykset ovat tarjonneet työntekijöilleen rahallista kor-
vausta, jotta työntekijä itse huolehtisi suojavaatteiden puhtaanapidosta. 
Kekseliäimmät ovat tarjonneet pesupulveria. Pyykkilautaa tai pulsaat-
toripesukonetta en vielä ole kuullut tarjottavan. Työnantajan velvol-
lisuus ei hoidu rahalla eikä pulverilla. Nyt viimeistään on otettava 
lusikka kauniiseen käteen ja homma on vain hoidettava. On häpeäl-
listä, jos 2020-luvun Suomesta löytyy teollisuuden toimiala, joka ei 
pysty huolehtimaan edes työntekijöiden työssään välttämättä tarvitse-
mien suojavaatteiden puhtaanapidosta. 

Meillä on joka tapauksessa edessämme huomattavasti vaikeam-
piakin asiakokonaisuuksia sovittavaksi työmarkkina- ja lainsäädän-
töpöydissä kuin haalarien pesu. Perhevapaauudistus ja asetus raken-
nustyömaiden sosiaalitiloista ovat molemmat väännön kohteena 
– palkkaratkaisusta puhumattakaan. Yhteistä näille kaikille asioille on
työnantajapuolen siilipuolustusmainen vastustus kaikkiin niihin asioi-
hin, jotka voivat vähänkään vaikuttaa kustannuksia korottavasti.

Ikävä ja asioiden sopimista merkittävästi vaikeuttava seikka on se, 
että työnantajaliitot vetäytyvät asiassa kuin asiassa keskusjärjestö EK:n 
selän taakse. ”Kyllä me ymmärrämme, mutta kun se EK.” On vaikeaa 
sopia asioista, kun vastapuolen neuvottelijoilta on viety pallit. Ei voi 
olla rakennusteollisuudenkaan etu, jos emme pysty alan sisällä sopi-
maan järkeviä, alaa eteenpäin vieviä asioita kysymättä lupaa keskus-
järjestö EK:lta. Vaihtoehdoksi jäänee se, että Rakennusteollisuus RT 
vaihtaa neuvottelijansa sellaisiin, joilla on mandaatti sopia. 

Kimmo Palonen

Kimmo Palonen 
on Rakennusliiton 
varapuheenjohtaja

→ Varapuheenjohtajalta

tapahtuu jälkibetonoinnilla, sen lujuu-
den kehitystä on seurattava erityisesti 
talvirakentamisessa, Koivisto sanoo.

Asennussuunnitelmia 
ei aina noudateta
Turvallisuuspuutteiden hallinta ei 
rajoitu vain työmaalle, vaan se alkaa 
jo suunnittelijan pöydältä. Kirjallinen 
ja hyvinkin tehty elementtien asen-
nussuunnitelma ei riitä, mikäli sitä ei 
noudateta.

– Usein olemme havainneet, että
alkuperäisestä suunnitelmasta on poi-
kettu. Kun suunnitelmasta joudutaan 
poikkeamaan, työmaan johdon täytyy 
varmistaa rakennesuunnittelijalta, 
voiko muutoksen tehdä ja mitä muita 
vaikutuksia alkuperäisestä suunnitel-
masta poikkeamisella on. Rakenne-
suunnittelijan on vielä hyväksyttävä 
elementtien asennussuunnitelma 
ennen elementtien asennusta, Koi-
visto kertoo.

Suurin haaste on kiire
Nosturinkuljettajalla on oltava estee-
tön näköyhteys elementtivarastoon ja 
asennuskohteeseen. Nostojen ohjaus 
on toteutettava radiopuhelimilla, käsi-
merkeillä tai asianmukaisilla nosturi-
kameralaitteistoilla. 

– Mikäli torninosturissa ei ole
näköyhteyttä varastoon tai asennus-
kohteeseen, silloin käytössä on oltava 
nosturikameralaitteisto, Koivisto 
painottaa.

Suurin haastava tekijä elementtien 
asennuksessa on työmailla vallitseva 
jatkuva kiire, joka johtuu rahasta. 

– Rakennuttajan tulisi antaa työ-
maan toteutukselle sellaiset aikamää-
reet, että jokainen työvaihe voidaan 
toteuttaa turvallisesti. Ikävä kyllä se 
on harvoin näin ja työvaiheita toteu-
tetaan jatkuvassa kiireessä, Koivisto 
toteaa. ¶
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Työväentalo 
Unescon 
maailman
perintölistalle
KANSAINVÄLINEN hanke työväentalojen nimeämiseksi 
Unescon maailmanperintölistalle on parhaillaan käynnissä 
eri puolilla maailmaa. Maailmanperintölistalla ei ole tällä 
hetkellä ainuttakaan työväenliikkeen rakennusta ja tähän 
haetaan Tanskan työväenmuseon johdolla korjausta.

Suomessa on yhä lähes 300 työväentaloa, joista monet 
ovat säilyneet kansainvälisesti verrattuna hyvin. Suomalais-
ten työväen- ja kansantalojen kartoituksesta huolehtii ope-
tus- ja kulttuuriministeriön nimeämänä valtakunnallisena 
vastuumuseona Työväenmuseo Werstas. Kartoitustyössä 
ovat avustamassa Kansantalojen liitto, Työväentalojen liitto, 
Työväen Arkisto sekä Kansan Arkisto.

Kansantalojen liiton toiminnanjohtaja Kati Tyystjärvi 
toteaa Työväentalojen Unesco-hankkeen olevan erinomai-
nen tilaisuus nostaa vasemmistolaisen työväenliikkeen 
kansantaloja laajempaan tietoisuuteen. Kansantalojen liiton 
jäseninä on sekä 1900-luvun alkupuolella vanhan työväen-
liikkeen aikana että toisen maailmansodan jälkeen raken-
nettuja taloja. Kansandemokraattisen liikkeen nousu 1950- 
ja 1960-luvulla synnytti valtavasti taloja eri puolille Suomea. 

Kartoituksen ensimmäisessä vaiheessa on tunnistettu 
12 suomalaista työväentaloa, joilla voisi olla mahdollisuuksia 
päästä osaksi kansainvälistä sarjanimeämistä. Näistä 5 on 
kansantaloa.

Talojen valintaan on vaikuttanut rakennushistorial-
linen arvo, merkitys työväenliikkeen historiassa, tämän 
päivän käyttö sekä suojelutilanne. Talot ovat eri puolilta 
maata, eri aikakausilta ja ne kertovat myös työväenliikkeen 
erilaisista vaikutuksista omissa yhteisöissään. Suomalainen 
työväentalo/kansantalo tullaan todennäköisesti valitse-
maan maailmanperintöluetteloon tästä joukosta. 

TYÖVÄENTALOJEN MAAILMANPERINTÖHANKKEEN TOISEEN 
VAIHEESEEN VALITUT TALOT:
• Forssan työväentalo, rakennettu 1930 
• Helsinki, Paasitorni, 1908
• Jyväskylän työväentalo, 1925
• Kaskisten työväentalo, 1911
• Kemi, Veitsiluodon työväentalo, 1948 
• Kokkola, Ykspihlajan toimitalo, 1908 

• Kotkan konserttitalo, 1908
• Lappeenranta, Lauritsalan työväentalo, 1910 
• Oulu, Koskelankylän Walo, 1910
• Punkalaidun, Mäenpään työväentalo, 1908 
• Uudenkaupungin työväentalo, 1907
• Vantaa, Puistokulma, 1964

Hankkeen projektitutkija taidehistorioitsija, filosofian toh-
tori Marja Lähteenmäki on perehtynyt talojen historiaan, 
kulttuuriperintöarvoon, nykytilanteeseen sekä taloja ylläpi-
tävien yhdistysten toimintaan. Syksyn aikana Lähteenmäki 
arvioi näiden toiseen vaiheeseen valittujen kohteiden maail-
manperintöarvoa. Arviointi perustuu samoihin kansainvä-
lisiin kriteereihin, joilla sarjanimeämistä valmistellaan.

Jouluun mennessä Työväenmuseo Werstas julkistaa 
suosituksensa Suomen ehdokkaasta maailmanperintölistalle 
sopivasta työväentalosta. Raportti luovutetaan Tanskan 
työväenmuseon lisäksi opetus- ja kulttuuriministeriölle sekä 
Museovirastolle, jotka vastaavat maailmanperintöasioista 
Suomessa. ¶

Paasitorni on 
yksi Suomen 
tunnetuimpia 
työväentaloja.

→ Ajankohtaista
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Rakennusliiton liittokokous lähestyy. Kokouksessa 
päätetään liiton tulevaisuudesta ja toiminnan 
painopisteistä. Liittokokous valitsee myös liiton johdon 
ja hahmottaa linjat seuraavaksi neljäksi vuodeksi.

Kokous järjestetään 12.-13.5.2023 Helsingissä jo 
monelle tutuksi tulleessa Marina Congress Centerissä 
Katajanokalla. Mutta jo torstaina 11.5. edustajille 
tarjotaan mahdollisuus osallistua kansainväliseen 
seminaariin, jossa kuvataan alan maailmanlaajuisia 
trendejä ja siirtotyöläisten arkea.

Koska liittokokousedustajat valitaan vaaleilla, avataan 
vähän sitä, mitä se käytännössä tarkoittaa.

Sinustako ehdokas?
Liittokokousedustajat valitaan jäsenten keskuudesta 
vaaleilla. Voit ilmoittautua liittokokousvaaleihin 
ehdokkaaksi, jos jäsenyytesi on alkanut viimeistään 
tänä vuonna toukokuun 25. päivä. Jäsenvelvoitteet, eli ne 
jäsenmaksut, tietysti täytyy olla hoidettuna vähintään 
kuudelta kuukaudelta. 

Ehdokkaaksi ryhtyminen on helppoa. Sinun täytyy 
allekirjoittaa suostumus ja ehdokkuutesi vahvistetaan 
ammattiosaston syyskokouksessa. 

Virallisesti ehdokasasetteluaikaa kestää kolme 
kuukautta eli 25.8.- 25.11.2022 Edustajia valitaan 
kaikkiaan 166 kappaletta eli 1 edustaja jokaista alueen  
400 jäsentä kohden. 

Ehdokasasettelu Rakennusliiton 
25. liittokokoukseen on alkanut
– TULE MUKAAN VAIKUTTAMAAN!

Alue Kokousedustajat
Uusimaa 32
Keski-Suomi 10
Häme 25
Itä-Suomi 23
Pohjanmaa 10
Kymi 11
Satakunta 8
Turku 13
Kainuu 6
Lappi 10
Oulu 17
Ahvenanmaa 1
Yhteensä 166

Viranomaisten 
valtuudet ehkä 
laajenevat

HALLITUS esittää laajennuksia työsuojeluviran-
omaisten valtuuksiin palkka-asioissa. Lisäksi 
viranomaisen velvollisuutta tehdä ilmoitus 
poliisille ehdotetaan laajennettavaksi koske-
maan rikoslain 36 luvun petos- ja kiskontarikok-
sia.

Valvontalakia ehdotetaan muutettavaksi 
siten, että kirjallinen kehotus voitaisiin antaa 
asiassa, joka koskee työnantajan velvollisuutta 
maksaa vähintään lain ja yleissitovan työehto-
sopimuksen mukaista palkkaa, jonka määrä on 
yksiselitteisesti todettavissa. ¶

Ilouutisia
TERVEELLINEN ja turvallinen työym-
päristö on vahvistettu vuonna 2022 
kansainvälisen työjärjestön ILO:n 
viidenneksi perusperiaatteeksi.

Muut perusperiaatteet ovat yhdis-
tymisvapaus ja kollektiivisen neuvot-
teluoikeuden tehokas tunnustaminen, 
kaikenlaisen pakkotyön poistaminen, 
lapsityövoiman käytön tehokas kieltä-
minen sekä työmarkkinoilla ja amma-
tinharjoittamisen yhteydessä tapahtu-
van syrjinnän poistaminen. ¶



KUTSU  
RAKENNUSLIITTO ry:n 

25.  VARSINAISEEN 
LIITTOKOKOUKSEEN

Rakennusliitto ry:n 25. varsinainen liittokokous pidetään 
Helsingissä Marina Congress Centerissä  
12.–13. päivinä toukokuuta 2023 alkaen 12.5. kello 9.00.

Kokouksessa käsitellään liiton sääntöjen 9 § 5 momentissa 
mainittujen asioiden lisäksi sääntöjen muuttamista, 
liittovaltuuston ja hallituksen esitykset sekä aluejärjestöjen 
ja osastojen liittokokoukselle tekemät aloitteet ja esitykset, 
jotka on kirjallisena lähetettävä liiton hallitukselle 
viimeistään 12. päivänä helmikuuta 2023.

Liittokokousedustajien vaali suoritetaan 22.2.–1.3.2023. 

Liittokokousedustajien vaalissa kukin aluejärjestö 
osastoineen muodostaa yhden vaalipiirin paitsi, että 
Ahvenanmaan maakunta muodostaa oman vaalipiirinsä, 
josta valitaan yksi edustaja.

Vaalipiiristä valitaan suhteellisilla vaaleilla yksi 
edustaja jokaista alkavaa 400 jäsentä kohti osastojen 
yhteenlasketusta vaalivuotta edeltäneen vuoden II 
neljänneksen jäsenmäärästä. Ehdokasasettelu voi alkaa 
tämän ilmoituksen julkaisemisen jälkeen, ja se päättyy 
25.11.2022. Ehdokkaiden ja ehdokkaiden muodostamien 
vaaliliittojen asiakirjat jätetään vaalipiirin vaalilautakunnalle 
viimeistään 26.11.2022 kello 12.00.

Valituksi tulleiden edustajien valtakirjojen on oltava liiton 
toimistossa viimeistään 14 päivää ennen kokouksen alkua. 

Vaalipiirien vaalilautakunnat järjestävät koulutusta 
kokouksen järjestelytoimista ja vaalien toimeenpanoon 
liittyvistä asioista.

Liittokokoukseen valitut edustajat tulevat saamaan 
kutsun ennen varsinaista liittokokousta Marina Congress 
Centerissä torstaina 11.5. järjestettävään kansainväliseen 
seminaari-iltapäivään.  

Helsingissä 25. päivänä elokuuta 2022

RAKENNUSLIITTO ry
Hallitus / Keskusvaalilautakunta

 Matti Harjuniemi Kimmo Palonen
 puheenjohtaja varapuheenjohtaja

KALLELSE TILL 
BYGGNADSFÖRBUNDET rf:s  

25:e ORDINARIE  
KONGRESS

Byggnadsförbundet rf:s 25. ordinarie kongress hålls  
i Helsingfors i Marina Congress Center  
den 12–13 maj 2023 från och med 12.5 klockan 9.00.

På kongressen behandlas förutom ärenden som är nämnda 
i förbundets stadgar 9 § 5, ändring av förbundets stadgar, 
förbundsfullmäktiges och styrelsens propositioner 
samt de av kretsorganisationerna och avdelningarna till 
kongressen framlagda motionerna och propositionerna, 
som bör skickas i skriftligform till förbundsstyrelsen senast 
den 12 februari 2023.

Valet för kongressdelegaterna förrättas mellan den  
22.2.–1.3.2023. 

I valet av kongressdelegaterna bildar varje 
kretsorganisation med sina avdelningar en valkrets, 
förutom landskapet Åland, som bildar sin egen valkrets 
varifrån väljs en delegat.

Från valkretsen väljs genom proportionella val, en delegat per 
varje börjande 400 medlemmar av medlemsantalet under II 
kvartalet av år, som föregått valåret. Kandidatnomineringen 
kan börja efter publiceringen av denna annons och den 
upphör den 25.11.2022. Valmannaföreningarnas och 
valförbundens dokument lämnas till valkretsens valnämnd 
senast den 26.11.2022 klockan 12.00.

Delegaternas fullmakter bör vara i förbundets kontor 
senast 14 dagar före kongressens början. 

Valkretsarnas valnämnder ordnar valteknisk skolning som 
berör arrangering av möten och genomförandet av valen. 

De valda delegaterna för förbundskongressen kommer att 
få inbjudan till ett internationellt seminarium som ordnas 
i Marina Congress Center torsdagen den 11.5.2022 före 
ordinarie förbundskongressen.  

I Helsingfors den 25 augusti 2022

BYGGNADSFÖRBUNDET rf
Styrelsen / Centralvalnämnden

 Matti Harjuniemi Kimmo Palonen
 ordförande viceordförande



OLETKO KUOLEMATON?

Silloin tämä ei koske sinua.

Kaikille muille:

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

Hyödynnä etu syöttämälläHyödynnä etu syöttämällä
jäsennumerosi Aatos-palvelun
kassalla:

aatos.app

→ Rakentaja on V.I.P.

Hiio hoi, seilorit!
Rakennusliiton jäsen 
risteilee kohtuuhintaan.

KUN VERI VETÄÄ vesille, on asialle tehtävä jotain. 
Rakennusliiton jäsenet saavat alennuksia Eckerö 
Linen, Tallink Siljan ja Viking Linen risteilyistä.

Mobiilijäsenkortilla merille
Eckerö Line myöntää Rakennusliiton jäsenille 20 prosentin 
alennuksen henkilölippujen risteily- ja reittimatkojen päi-
vittäisestä verkkokauppahinnasta. Rakennusliiton mobiili-
jäsenkortissa on pysyvä linkki Eckerö Linen matkaetuihin, 
joita Rakennusliiton jäsenet voivat hyödyntää.  

Etuhinnat koskevat Rakennusliiton jäsenyhdistyk-
siä (ammattiosastot), ammattiosastojen henkilöjäseniä ja 
samalla varauksella mukana olevia muita matkustajia (enin-
tään 9 henkilöä).

Eckerö Line operoi ainoastaan Helsinki–Tallinna-reitillä.
Matkaa M/S Finlandialla tahdittavat syksyllä muun 

muassa Katri Ylander, Dingo, Pepe Ahlqvist ja Teflon 
Brothers.

Lisätietoja: eckeroline.fi/liittotarjoukset

Silver-etuja jäsenille
Tallink Silja ja Club One tarjoavat Rakennusliiton jäse-
nille mahdollisuuden liittyä Club One -jäseneksi veloituk-
setta suoraan kanta-asiakasohjelman keskimmäiselle eli 
hopea-tasolle. Hopea-tason etuihin kuuluu muun muassa 
perusalennus tietyistä normaalihintaisista Tallink Siljan 
tuotteista. Lisätiedot ohjelmasta ja kaikista kanta-asiakkuu-
den eduista löytyvät Tallink Siljan verkkosivuilta. 

Mikäli rakentaja on jo Club One -jäsen, nykyinen 
kanta-asiakasnumero pysyy voimassa, mutta pronssitason 
asiakas siirretään hopeatasolle.

Tallink Siljan laivat seilaavat sekä Turusta että Hel-
singistä. Kohteista valittavina ovat Tukholma, Tallinna ja 
Ahvenanmaa.

Viihdetarjonnasta löytyvät loppusyksyn aikana muun 
muassa Eini, Antti Tuiskun Bailantai-jatkot, Sanni sekä 
Haloo Helsinki!

Lisätiedot ohjelmasta ja kaikista kanta-asiakkuuden eduista: 
tallink.com/fi

Rakentaja on V.I.P. 
palstalla esittelemme 

Rakennusliiton  
lukuisia  

jäsenetuja. Erikoisristeilyjä ja 
vanhoja tuttuja
Viking Line tarjoaa SAK:lais-
ten liittojen jäsenille alennuk-
sia muun muassa risteilypa-
keteista. Lisäksi Viking Line 
tarjoaa ammattiosastoille ja 
yhdistyksille kokousmatkoja 
koskevia etuja.

Laivayhtiöllä on lähtöjä sekä Helsingistä että Turusta ja 
matkat suuntautuvat Tukholmaan, Tallinnaan ja erikoisris-
teilyjen merkeissä myös Maarianhaminaan.

Viking Linella on tänä syksynä tarjolla monenlaista 
viihderisteilyä; Syyskuun lopulla Beatles-risteily, marras-
kuussa Radio Nova ja Ysäri, Retroristeily M/S Gabriellalla 
ja joulukuussa Tallinnan ja Ahvenanmaan joulutunnelmia 
sekä Eurovisiotunnelmia tarjoava Eurovision Cruise -mini-
risteily.

Lisätietoja: vikingline.fi/sak ¶
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TEKSTI: JUKKA NISSINEN  KUVA: ANTTI KIRVES

– Takka on hyvä lisä 
huoltovarmuuteen, Harri 
Heinaro muistuttaa.

Motiva 
• Valtion kestävän kehityk-

sen yhtiö, joka kannustaa 
ener gian ja materiaalien 
tehokkaaseen ja kestä-
vään käyttöön.

• Tarjoaa julkishallinnolle, 
yrityksille, kunnille ja ku-
luttajille tietoa, ratkaisu-
ja ja palveluja, joiden avulla 
ne voivat tehdä resurssi-
tehokkaita, vaikuttavia ja 
kestäviä valintoja.

• Motiva käynnistää 10. lo-
kakuuta Astetta alemmas 
-kampanjan, jolla kannus-
tetaan tekemään nopea-
vaikutteisia ja konkreetti-
sia ener gian säästötoimia.
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→ Henkilö

Riittääkö rahat 
energialaskuun?

Poikkeuksellinen energiatalvi  
kirittää energian säästämistä Suomessa.

M
OTIVAN energiatehokkuus-
yksikön johtavan asiantun-
tijan Harri Heinaron työ-
päivät ovat viime aikoina 

kuluneet tehokkaasti energia-asioiden 
parissa.

– Suomessa on tehty pitkään ener-
giansäästötyötä, mutta nyt mietitään, 
voidaanko vielä kiristää pikkuisen. 
Nyt mietitään myös sähkökatkoihin 
varautumista. Sitä ei ehkä ole kaikissa 
kiinteistöissä mietitty loppuun asti, 
miten kaikki talotekniset järjestelmät 
käynnistyvät sähkökatkon jälkeen, 
Heinaro huomauttaa.

Rajusti kohonnut energian hinta 
voi viedä pienyrityksiä konkurssiin. 
Velkaisten kuntien kiinteistöjen 
käyttökustannukset ovat ampaisseet 
pilviin muutamassa kuukaudessa.

– Miten tämä kerrotaan kiinteis-
töjen käyttäjille, jotta he käsittävät 
miksi energiatehokkuuteen liittyvät 
toimet ovat tässä tilanteessa tärkeitä. 
Kaikki miettivät oikeita toimenpiteitä 
ja niiden ajoitusta, Heinaro valottaa 
työsarkaa.

Motivan rooli on valtion kestä-
vän kehityksen yhtiönä tuottaa tietoa 

energiansäästöstä kuluttajille, julkis-
yhteisöille ja yrityksille. Julkisuudessa 
tämä näkyy esimerkiksi 10. lokakuu-
ta käynnistyvässä  Astetta alemmas 
-energiansäästökampanjan muodossa.

– Kampanjan ajatus on mitä help-
poja toimia kuluttaja voi tehdä sähkön 
säästämiseen ja kulutusjoustoon liit-
tyen, Heinaro kertoo. 

Yritykset ja työyhteisöt ovat myös 
mukana kampanjassa tekemällä omia 
energiansäästöratkaisuja ja kertomalla 
niistä. Mukaan on ilmoittautunut jo 
lähes 230 yhteistyökumppania. Heina-
ron mukaan helppojakin säästökohtei-
ta on vielä olemassa.

– Osa yrityksistä, kiinteistön 
omistajista ja kunnista on tehnyt jär-
jestelmällistä työtä energian säästämi-
seksi. Sen lisäksi löytyy vielä helppoja 
säästökohteita, kun toimenpiteitä 
lähdetään perkaamaan entistä tarkem-
min. Katsotaan säädöt ja asetukset 
kohdalleen, minkä jälkeen niitä seura-
taan jatkuvasti. 

Suomalainen energiatuotannon 
paletti on kohtuullisen hyvin hajautet-
tu, ainoastaan sähkötuotannossa pelä-
tään ensi talvena riittävyysongelmia. 

Onneksi Olkiluoto 3:n testauksesta on 
kuultu hyviäkin uutisia.

EU-rahaa energia- 
investointeihin
Hallituksen budjettiriihestä ei vielä 
haastattelua tehdessä ollut tarkempia 
tietoja mahdollisista energiainvestoin-
tien tukitoimista. Suomi on mukana 
EU:n investointirahaston InvestEU-ta-
kausohjelmassa, jonka kautta saadaan 
pk-yritysten, kotitalouksien ja asun-
to-osakeyhtiöiden puhtaan teknologian 
investointeihin 700 miljoonaa euroa.

– Lainatakaus tulee pankkien 
käyttöön vuonna 2023. Tällä hetkel-
lä on jo haasteena miten huonossa 
jamassa olevat asunto-osakeyhtiöt tai 
omakotitalojen omistajat saavat lainaa 
energiaremonttien toteuttamiseen.

Energiaremontteja voi hankaloit-
taa osaajapula, joka ulottuu suunnitte-
lijoista laitteiden asentajiin asti.

– Lämpöpumppualalla on osaa-
vista asentajista pula muun muassa 
eläköitymisen ja suuren kysynnän ta-
kia. Suunnittelijoita kaivataan etenkin 
pientalopuolelle. ¶
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TEKSTI JA KUVAT: JOHANNA HELLSTEN

Oppisopimuksen ja koulutussopimuksen 
erot eivät ole tuttuja kaikilla työmailla.

Oppisopimus on työsuhde

RAKENNUSLIITON toimitsija törmäsi kesällä 
työmaalla tilanteeseen, jossa työnantajalle ei 
ollut selvää, että oppisopimuksella työsken-

televien palkkauksessa tulee noudattaa rakennus-
alan työehtosopimusta.

Oppisopimus muuttui joitakin vuosia sitten 
siten, että opiskelijan ei tarvitse suorittaa koko op-
pisopimusta yhden yrityksen palveluksessa, vaan 
sopimuksia voidaan solmia lyhyemmiksi pätkiksi 
eri tutkinnon osien suorittamiseen. Nyt näyttäisi 
siltä, että oppisopimus sekoitetaan koulutusso-
pimukseen, joka on ilmainen harjoittelu ja jossa 
vastuu oppimisesta on koululla.

Oppisopimuksen ja  
koulutussopimuksen erot
– On tärkeää ymmärtää, että oppisopimus on
työelämässä tapahtuvaa oppimista palkallisessa
työssä. Oppisopimuksen edellytyksenä on, että sitä
tehdään vähintään 25 tuntia viikossa ja että sitä

ohjaa työpaikalla työpaik-
kaohjaaja, Rakennusliiton 
koulutuspäällikkö Juhani 
Lohikoski kertoo.

Lohikoski muistuttaa, 
että oppisopimusta ei voi teh-
dä eräänlaisena yleisharjoit-
teluna, vaan siinä opetellaan 
tiettyjä nimettyjä työtehtä-
viä, joista suoritetaan lopuksi 
näyttö. Työelämän ja oppi-
laitoksen edustaja arvioivat 
näytöt.

– Näyttöjen kautta tarkis-
tetaan osaaminen ja saadaan 
opintopisteitä. Kun näyttöjä on kasassa tarpeeksi, 
tutkinto katsotaan suoritetuksi ja saa oikeuden 
myös jatko-opintoihin, jos esimerkiksi haluaa jat-
kaa opintoja ammattikorkeakoulussa. 

Oppisopimus tehdään aina oppijan ja työnan-
tajan välisellä sopimuksella.

Rakennusliiton koulutuspäällikkö 
Juhani Lohikoski toivoo, että 
oppisopimuksen käytöstä 
tehtäisiin vieläkin helpompaa 
myös pienille yrityksille.

Monilla ammatti
oppilaitoksilla 
on myös omia 
työmaita, joilla 
opiskelijat saavat 
käytännön 
kokemusta 
rakentamisesta. 
Kuvassa Espoon 
Omnian opiskelijat 
rakentavat 
omakotitaloa 
Espoossa.



Koulutussopimus, eli se, mikä aiemmin miel-
lettiin harjoitteluksi, on palkaton ja se tehdään op-
pilaitoksen ja työpaikan välillä. Vastuu opiskelusta 
säilyy oppilaitoksella ja jopa ruokailu tapahtuu 
teoriassa koululla. Tosin moni työnantaja hoitaa 
opiskelijan ruokailun omalla kustannuksellaan.

– Yritys saa oppisopimuksesta koulutuskor-
vaus ta joitakin satasia. Harjoittelulla ei saa korvata 
työvoimaa, eli harjoittelijoita ei voida käyttää 
ilmaisena työvoimareservinä korvaamassa osaavaa 
työvoimaa.

Sujuvuutta tarvitaan lisää
Ammattioppilaitoksissa tehdään nykyään kaikille 
opiskelijoille henkilökohtainen osaamisen kehit-
tämissuunnitelma (HOKS) ja osin niitä tehdään 
käytännössä liukuhihnalta. Opettajien resurssit 
eivät kaikissa oppilaitoksissa yksinkertaisesti riitä 
panostamaan jokaisen HOKSin yksityiskohtiin.

– Osassa oppilaitoksissa yhteistyö työelämän
ja oppilaitoksen kanssa on erittäin hyvää, osassa 
näkyy leipiintymistä. Useimmissa paikoissa op-
pimista sekä koulussa että työelämässä mietitään 
kuitenkin hyvin joustavasti, Lohikoski sanoo.

Yrityksissä erot oppisopimuksen ja koulutus-
sopimuksen välillä aiheuttavat varmasti välillä 
väärinkäsityksiä.

– Nämä kaksi työssäoppimisen tapaa sekoite-
taan keskenään. En tiedä, onko oppilaitosten kans-
sa käyty läpi kaikkia pelisääntöjä, Lohikoski sanoo.

Yritys saa oppilaitoksesta valtavan puntin läpi-
käytäviä papereita asioista, joita pitäisi huomioida.

– Harvalla yrityksellä on resursseja käydä
kaikkea läpi. Erityisesti pienemmille yrityksille 
ohjeistuksen pitäisi olla mahdollisimman simppeli. 
Byrokratiaa on kyllä saatu purettua, mutta työtä 
on vielä tehtävänä.

Oppisopimus myös vaatii yritykseltä työpaik-
kaohjaajan käyttämistä.

– Onko työpaikkaohjaaja kartalla ja onko hä-
nellä aikaa tukea oppimista? Lohikoski miettii.

Rakennusliitto on jo jonkin aikaa kouluttanut 
työpaikkaohjaajia liiton jäsenkoulutuksissa.

– Sitäkin koulutusta pitää kehittää eteenpäin,
samoin kuin sitä, miten työpaikkaohjaajia pal-
kitaan heidän oppilaan hyväksi käyttämästään 
ajasta. Esimerkiksi monissa talotekniikka-alan 
yrityksissä maksetaan hyvin. Työnantajanpuolen 
kanssa ei ole vielä löydetty yhteisymmärrystä siitä, 
millainen tuki työpaikkaohjaajalle on riittävä, 
Lohikoski toteaa. ¶

Lisätietoja oppisopimuksesta on osoitteessa  
https://oppisopimus.fi/ ja sekä koulutus- että oppisopimuk-
sesta osoitteessa https://okm.fi/tyoelamassa-oppiminen.

Nauti Holiday Clubin 
jäseneduista

KATINKULTA  Hiekkanniemen huoneisto
6+2:lle viikot 7, 9–10  

4+2:lle  
 

SAIMAA Anttilankaaren huoneisto 
4+2:lle viikko 22   

SAIMAA  Rantapuiston huoneisto 
4+2:lle viikot 20–21 

SALLA  Tunturitähden huoneisto 
4+2:lle viikot 11–13, 15–16  

TURUN  Spa Lodge 1 huoneisto 
CARIBIA viikot 3–5, 11–12
4+2:lle  

TAMPEREEN  Lapinniemen huoneisto  
KYLPYLÄ  viikko 8
4+2:lle viikot 4, 7, 11, 17 

KUUSAMON  Petäjälammenranta 7 huoneisto 
TROPIIKKI  viikot 1, 7–13
4+2:lle viikot 5–6, 17–19  

SAARISELKÄ  Villas Saariselkä 3 huoneisto 
4+2:lle viikot 1,9–12 

viikot 2–4, 17–20  

VIERUMÄKI  Vierumäki Villas 2 huoneisto
4+2:lle viikot 8–9 

 550 €/vko

350 €/vko 
Golfpuiston huonei sto  
viikot  3–6  
viikot 7 –12  550 €/vko 

 350 €/vko tai  
200 €/vkl pe-ma tai arki ma-pe

 
 350 €/vko 

 
 500 €/vko

 
 350 €/vko tai 

200 €/vkl pe-ma tai arki ma-pe

 550 €/vko tai 300 €/vkl pe-ma tai arki ma-pe
 350 €/vkl tai 200 €/vkl pe-ma tai arki ma-pe

 550 €/vko 
 350 €/vko

 550 €/vko
 350 €/vko

 550 €/vko

ARVONTA 24.10.2022. Kaikki osallistuneet saavat ilmoituksen sähköpostitse.  
Arvonnoissa mahdollisesti vapaaksi jääneet ajankohdat tulevat 
varattaviksi 31.10.2022 klo 10. 

HAE LOMAA www.holidayclub.fi/yrityspalvelu, kirjaudu käyttäjätunnuksella 
”Rakennusliitto” ja salasanalla: mukavaloma. 

KATSO MYÖS yhä vapaana olevat liiton lomat vuoden 2022 loppuun asti 
sivustolla kohdasta VAPAAT VIIKOT ja varaa heti! Näille lomille varaukset 
varausjärjestyksessä ja tiesithän, että 14 vuorokauden sisällä alkavat liiton 
lomat vain puoleen hintaan äkkilähtönä, äkkilähtöjen varaukset puhelimitse. 

Holiday Club Yrityspalvelu 
puh. 0300 870 903 (arkisin 9–15)
(0,49 €/min + pvm/mpm)
yrityspalvelu@holidayclub.fi

Hae nyt Rakennusliiton jäsenille räätälöityä lomaetua 
viikoille 1–22/2023. Hakuaika 23.9.–20.10.2022.
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TEKSTI: JOHANNA HELLSTEN KUVAT: HÄRMÄN KYLPYLÄ

Työkyvyn tukea  
Kiila-kuntoutuksesta
Rakentajat saavat oman 
kuntoutusryhmän Härmän kylpylään.

 – OLEMME huolissamme rakentajien työkyvys-
tä ja etsimme kaikkia mahdollisia keinoja 
liiton jäsenten työkyvyn tukemiseen. Nyt 

Härmän kylpylään järjestetään rakentajien oma 
ryhmä, jossa hyödynnetään Kelan maksamaa Kii-
la-kuntoutusta, Rakennusliiton sosiaalipoliittinen 
asiantuntija Jere Ketola sanoo.

Kiila-kuntoutus on tarkoitettu määräaikai-
sessa tai vakituisessa työsuhteessa oleville työn-
tekijöille tai yrittäjille. Kuntoutukseen valinnan 
perusteena on henkilöllä diagnosoitu sairaus, joka 
on heikentänyt työkykyä tai voidaan arvioida, 
että työkyky heikentyy lähivuosina. Kuntoutus 
toteutetaan aina yhteistyössä työpaikan ja työter-
veyshuollon kanssa. Kela maksaa kuntoutuksen 
kustannukset.

– Ryhmään voi hakea mukaan koko Suomesta 
ja sillä ei ole merkitystä, mikä sairaus on kuntou-
tustarpeen taustalla. Rakentajien vaivat liittyvät 
useimmiten tuki- ja liikuntaelimiin, mutta myös 
henkisen jaksamisen ongelmia on. Jos ryhmän 
ajankohta ei sovi, voi myös hakea KIILA-yksilöpal-
veluun. Yksilöpalvelussa ammattialaa ei ole etu-
käteen määritelty, vaan kuntoutuksen palvelun-
tuottaja kokoaa yksittäisistä asiakkaista ryhmän, 
Ketola kertoo.

Härmässä on osaamista
Härmän kylpylän kuntoutusjohtaja Minna Vie-
nola kertoo, että Härmän kylpylässä on järjestetty 
Kiila-kuntoutusjaksoja vuodesta 2016.

– Kuntoutuksessa on käynyt monenlaisia 
ryhmiä teollisuusaloista maatalouteen, hoitajista 
opettajiin. Nämä ovat useimmiten joko ammatti-
liittojen kautta tulleita ryhmiä tai suuryritysten 
omia ryhmiä.

Kiila-kuntoutus on nimenomaan ammatillista 
kuntoutusta. Ajatuksena on luoda eväät sille, että 
ihminen pystyy kuntoutuksen jälkeen jatkamaan 
kuntoutumista eteenpäin itsenäisesti. Työn ja sen 

→ Rakentajan terveys
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Lisätietoja:
• kela.fi/kiila-kuntoutus

• harmankylpyla.fi/

• Rakennusliiton sosiaalipoliittinen asian-
tuntija Jere Ketola, p. 020 774 3082

kuormituksen hallinta paranee, kun kuntoutus 
suunnitellaan yhdessä työpaikan ja työterveys-
huollon kanssa.

Miten kuntoutukseen sitten pääsee?
– Aluksi täytyy varata aika työterveyslääkä-

riltä tai yleislääkäriltä, joka arvioi, onko työkyky 
uhattuna. Lääkäri kirjoittaa B-lausunnon, joka lii-
tetään hakemukseen Kelaan. Kela tekee päätöksen, 
onko hakija oikeutettu kuntoutukseen, Vienola 
kertoo.

Jos Kelan päätös on myönteinen, osallistuu 
ensimmäiseen palaveriin yhdessä kuntoutusta 
tarjoavan tahon moniammatillisen tiimin kanssa 
myös työntekijän esimies.

– Esimiehen on tarkoitus seurata tilannetta. 
Työpaikan pitää olla mukana prosessissa.

Tiimityötä
Kuntoutusta kaipaavista kootaan ryhmä, jossa 
on yleensä 6–8 henkeä. Kuntoutukseen kuuluu 3 
lähikuntoutusjaksoa, joiden kesto on 3–5 päivää. 
Lisäksi on yksilötapaamisia.

Härmän kylpylässä kuntoutujan apuna on 
tiimi, jossa on mukana lääkäri, terveydenhoitaja, 
fysioterapeutti, psykologi, työelämän asiantuntija 
ja usein myös tarpeen mukaan työfysioterapeutti, 
toimintaterapeutti ja sosiaalityöntekijä.

– Tiimin kokoonpano menee sen mukaan, 
mitkä ovat ryhmän tarpeet. Suunnittelussa käy-
dään läpi sekä yksilölliset tarpeet että ryhmän 
itselleen määrittelemät yhteiset tavoitteet, Vienola 
sanoo.

Kuntoutuksen alussa ja lopussa on määritellyt 
mittarit, joilla kuntoutuksen onnistumista mi-
tataan. Niihin kuuluvat muun muassa henkinen 
hyvinvointi, fyysinen suorituskyky, elämäntapa-
mittari ja työkykymittari.

Härmän kylpylässä on ammattilaisten lisäksi 
hyvät puitteet kuntoutukseen. Kylpylä, jossa on 
25-metrinen uima-allas, kuntosali, liikunta- ja 
urheiluhalli, luontopolku, 12-reikäinen golf-kenttä, 
beach volley -kenttä ja niin edelleen.

– Me olemme täällä keskellä aakeeta laakeeta 
Etelä-Pohjanmaalla, jossa on ihan omanlaistaan 
luontoa, Minna Vienola sanoo. ¶
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TEKSTI JA KUVA: JUKKA NISSINEN

Tes-laskin  
tekee selvän tilin

Tes-laskimella urakan arviointi ja seuraaminen 
onnistuu helposti.

→ Urakkatyö

LAATULATTIAT Uusimaa Oy:n 
työmailla tehdään urakkaa ilman 
erillistä urakkasopimusta. Tekijät 

laskevat itse tehdyt työt.
– En olisi yhtään kartalla mitä tie-

naan, ellen koko ajan tekisi mittapöy-
täkirjaa neliöistä. Syötän tiedot urak-
kalaskuriin ja pystyn tarkastamaan 
2 viikon päästä tilinauhan summat. 
Meillä ei näy tilinauhasta muuta kuin 
könttäsumma, pääluottamusmies, laa-
toittaja Marjo Valkonen toteaa.

Muutkin firman laatoittajat käyt-
tävät tes-laskinta. Valkosella on laski-
mesta parin vuoden käyttökokemus.

– Matto- ja parkettimiehet nari-
sevat siitä, että heille ei ole vielä tehty 
vastaavaa laskuria.

Lattianpäällystysalalle on aiemmin 
tehty excel-urakanlaskentataulukko, 
mutta se ei ole tällä hetkellä julkisessa 
jakelussa. Muiden tes-alojen excel-poh-
jaisia urakkalaskimia voi käydä kopioi-
massa Rakennusliiton nettisivuilta.

Mittaviiva Oy on toteuttanut  16 
talonrakennusalan tes-laskinta. Niitä 
voi myös tarvittaessa yhdistää, esimer-
kiksi muottityön ja raudoituksen ura-
kat voi laskea samalla kertaa. Tes-laski-
missa on tessin mukaiset lähtöhinnat, 
mutta urakan voi laskea myös työmaa-
kohtaisesti sovituilla hinnoilla. 

– Meillä on sovittu paikallisesti pi-
kasauma-aineille oma hinta, Valkonen 
kertoo.

Viimeisimmät Mittaviivan uutuu-
det ovat urakan jakolista ja urakka-
tuntikirja.

Valkosen mielestä tes-laskimen 
käytön oppii helposti.

– Jos tekee urakan keskeyttä-
viä tunteja, nekin pystyy laskemaan 
mukaan. Silloin voi laskea koko tilin 
kerralla. Se säästää aikaa ja vaivaa huo-
mattavasti, Valkonen kehuu.

Valkonen tulostaa itselleen kaikki 
listat. PDF-tallennus olisi hyvä jatko-
kehittelyn paikka tes-laskimelle.

Urakkatyötä 
halutaan lisätä
Talonrakennuksen sopimusalavastaa-
va Toni Malmström haluaisi tes-laski-
met kovempaan käyttöön.

– Olemme huolissamme siitä, että 
urakkatyön tekeminen vähenee ta-
lonrakennuksessa. Olemme lisänneet 
myös urakan nokkamieskoulutusta sa-
masta syystä. Koulutuksessa harjoitel-
laan myös tes-laskurin käyttöä, jotta 
voi etukäteen arvioida keikkoja ja työn 
menekkiä, Malmström sanoo.

Seuraavat nokkamieskoulutukset 
järjestetään 12. marraskuuta Kuopiossa 
ja Oulussa ensi vuoden alkupuolella. 
Parin vuoden aikana noin 100 raken-
nusliittolaista on osallistunut nokka-
mieskoulutukseen.

– Helsingissä voidaan järjestää 
pikakurssi, kun kiinnostuneita on tar-
peeksi, Malmström lupaa.

Tes-laskimen yllättävin käyttäjä-
ryhmä on Avin tarkastajat. Sen avulla 
he pystyvät arvioimaan, onko yrityk-
sen ilmoittama urakointi edes mah-
dollista työntekijöiden palkkauksen 
kannalta. ¶

Tes-laskin ei tarjoile silmäkarkkia, mutta sen käytön oppii helposti.



A-kassa.fi

a-kassa.fi
Palvelunumero

020 690 455 
Avoin työttömyyskassa

PL 116, 00531 Helsinki

Seuraa meitä somessa @AvoinKassa

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

jos jäät työttömäksi  
tai sinut lomautetaan.

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

kassan jäsen.
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TEEMA: KORJAUSRAKENTAMINEN

KERRAN  
ELÄMÄSSÄ  

–KOHDE

Oulun kaupungintalo,

Oulun kaupungintalossa on meneillään mittava peruskorjaus,  
jonka tuloksena rakennus palvelee kaupunkilaisia vielä pitkään. 

Rakentajan vinkkelistä kyseessä on kohde,  
jollainen tulee vastaan vain kerran uran aikana.

Kolmikerroksisen 
rakennuksen 
katolla kelpaa 
työskennellä 
suojien alla ja 
asianmukaisilla 
telineillä.
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TEKSTI JA KUVAT: EEVA VÄNSKÄ

1880-LUVULTA 
peräisin ole-
vasta Oulun 

kaupungintalosta on löytynyt ajan 
säilyttämiä aarteita, kuten tupakki- ja 
tulitikkuaskeja, vanhoja sanomalehtiä 
sekä vaaliehdokaslista vuodelta 1916. 
Mukana Kyösti Kallion nimi.

Aika on toisaalta tehnyt rakenteil-
le tepposia. Osa välipohjien hirsipal-
keista on kärsinyt lahosta, ja tilalle 
laitetaan uutta liimapuuta tai kerto-
puuta. Jutuntekohetkellä oli vaihdet-
tu jo satoja palkkeja. Ihan kaikkia 
1800-luvulla asennetuista palkeista ei 
ole tarvinnut vaihtaa.

Kaupungintalon korjauksen pää-
urakoitsija on KTC Group, joka on 
erikoistunut korjausrakentamiseen. 
Työt käynnistyivät laajoilla suojaus-
töillä sekä ulkopuolisten viemäreiden 
uusimisella.

Sisäpuolen purkutyöt alkoivat 
marraskuussa 2021. Jutuntekohetkellä 
tehtiin yläpohjaa ja kantavia rakenteita 
sekä välipohjien rakenteellisia uusimi-
sia. Rakennevauriot ulottuivat laajem-
malle kuin koepurkujen perusteella 
oletettiin, ja siksi valmistuminen vii-
västynee aiotusta vuoden 2023 lopusta.

Urakkaan kuuluu rakenteiden 
korjauksen lisäksi vesikaton ja yläpoh-
jan uusiminen, vanhojen sisäpihojen 
muuttaminen lämpimiksi tiloiksi sekä 
talotekniikan ja pintojen uusiminen. 
Vanhoja koristeosia restauroidaan 
laajalti. 

Haastava ympäristö
Kirvesmies, työsuojeluvaltuutettu 
Patrik Kametler (44v) asuu itse Li-
mingassa, Oulun kupeessa. 

– Tämä on tavallista suurempi 
työmaa omalla työuralla. Erityisen 
tarkkoja ollaan oltu työturvallisuudes-
ta ja siisteydestä. Telineitä on normaa-
lia enemmän. Putoamissuojat on myös 
rakennettu tarkasti.

Kametler luonnehtii, että työmaa 
ei ole ainakaan helppo.

– Tämä on suojelukohde, jossa 
pitää olla tarkkana jokaisessa työvai-
heessa. Se näkyy muun muassa niin, 

että asiantuntijoita käy paikan päällä 
tuon tuostakin.

Kaupungintalolla työskentelee ju-
tuntekohetkellä 44 työntekijää, joista 
KTC:läisiä on reilut parikymmentä.

– Itse olen ollut KTC:llä hommissa 
4 vuotta. Tällä hetkellä olen levytyk-
sessä ja villoitustyössä. Osa porukasta 
vaihtaa välipohjarakenteita.

Korjaustyömaan kerrosala on 
6 000 neliötä. 

– Eivät työsuojeluasiat ole miten-
kään itsestään selviä. Niitä täytyy 
pitää esillä. Meillä on myös paljon 
nuoria työntekijöitä, joille pidetään 
opastuksia. Kaikki on mennyt hyvin. 
Jotain pieniä huomioita olen tehnyt, 
esimerkiksi suojalasien käytöstä.

Vaihtelevat työt
Kirvesmies, pääluottamusmies Mauri 
Savolainen (53v) on työskennellyt 
KTC Groupissa kohta 10 vuotta. Hän 
kertoo, että työmaat ovat yleensä 
Oulun kupeessa, mutta jutunteko-
hetkellä niitä oli myös muun muassa 
Tervolassa, Sallassa, Paltamossa sekä 
Kuusamossa.

– Olen toiminut luottamusmiehe-
nä nyt 4 vuotta. Hyvin olen päässyt 
keskustelemaan asioista.

Savolainen tuli kaupungintalon 
työmaalle heti alussa suojaustöihin. 

– Teen tällä hetkellä yläpohjaa, 
asennan sinne kantavia palkkeja. Meil-
lä on kaikilla monipuolinen työnkuva. 
Vaihteleva työnkuva on vain hyvä asia.

Savolaisen oma työmatka on 12 
kilometriä. Hän on kuitenkin aikoi-
naan tehnyt hommia Helsingissäkin 
ja ympäri Lappia, joten kokemusta 
löytyy kaikesta. 

– Tämä kaupungintalo on haasta-
va työmaa. On paljon sellaista mitä ei 
normaalisti ole, kuten isojen palkkien 
vaihtoa tai koriste-elementtien takai-
sinrakentamista.

Onnistunut urakkamuoto
Ennen konkreettisia töitä yhteistoi-
minnallisessa suunnittele ja rakenna 
-urakassa vietiin läpi perusteellinen 
kehitys- ja suunnitteluvaihe. 

Yhteistoiminnallinen SR-urakka 
tarkoittaa sitä, että kokonaisurakoit-
sija ja tilaaja laativat suunnitelmat 
korjauksista. Työssä käytetään sekä 
urakoitsijan että tilaajan asiantunti-
joita, ja suunnitelmat tarkastutetaan 
vielä kolmannella osapuolella.

– Malli on kustannustehokas ja 
muuntojoustava, jolloin päätöksiä 
saadaan aikaan nopeasti, eivätkä työt 
viivästy sen vuoksi. On mahdollista 
reagoida nopeasti vastaan tuleviin 
muutoksiin, vastaava työnjohtaja Sami 
Hyvärinen kuvaa.

Verrattuna perinteiseen kiinteä-
hintaiseen urakkaan SR-urakkamalli 
toimii joustavasti varsinkin haastavas-
sa korjausrakentamisen kohteessa.

Apuna historiallisen rakennuksen 
korjaamisessa käytetään myös tekniik-
kaa ja digitaalisia ratkaisuja. Juhlasalin 
koristeet ja maalipinnat säilytetään, ja 
sen varmistamiseksi sensorit mittaa-
vat salissa ilmankosteutta, lämpötilaa, 
ylipainetta sekä pölyn määrää. 

– Tilaa käydään tarkastamassa 
säännöllisesti, ja jos joku anturi hälyt-
tää poikkeamaa, hälytys tulee reaali-
ajassa kännyköihin.

Urakan laadun varmistuksessa 
ja riskien hallinnassa käytetään → 

Oulun kaupungintalo,

KTC Groupin pääluottamusmies Mauri Savolaisen 
oma työpiste sijaitsi jutuntekohetkellä katolla.

Työsuojeluvaltuutettu 
Patrik Kametler työskenteli 
levytyksessä ja villoituksessa.
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– Ehkä ikä tekee sen, että on 
oppinut hahmottamaan tavoitteen, 
Savolainen miettii.

Kametler ei usko, että osasi nuore-
na niin tarkasti ajatella miltä työ tulisi 
valmiina näyttämään, että kai se on 
oppimisen tulosta.

Molemmat sanovat, että aina 
välillä pitää kysyä apuja, ja sitten saa-
daan nopeasti rakennesuunnittelijan 
kommentteja, miten kannattaa jatkaa. 
Kametler kertoo esimerkin, että pur-
kutöissä korko ei vastannut kuvaa, 
eikä työhön varattua tiettyä palkkia 
voinut käyttää.

– Siinä piti kysyä, että millä palk-
ki korvataan ja miten voi tehdä toisel-
la tavalla kuin suunnitelmassa.

KTC Groupin työntekijöillä on 
vahva kokemus ja ammattiosaaminen; 
keski-ikä pyörii vajaan viidenkympin 
tienoilla. Mukana on myös muutamia 
nuoria oppisopimuslaisia, eli nuorta 
voimaa.

Yritys rakentaa myös uudiskoh-
teita, ja joinakin vuosina painopiste 
onkin ollut uudiskohteissa. Mutta 
keskimäärin jakauma menee vuoden 
aikana näin: 70 prosenttia korjausura-
koita ja loput uudiskohteita. ¶

perinteisen laatusuunnitelman lisäksi 
sähköistä järjestelmää, johon kerätään 
tuhansittain valokuvia työvaiheista ja 
kaikki tieto työmaan etenemisestä.

Hyvärinen sanoo, että alun perin 
vaativin osuus kaupungintalon ura-
kassa oli uusi yläpohja muuttuvine 
kattomuotoineen.

– Se piti suunnitella hyvin. Mutta 
nyt matkan varrella esiin tulleet laajat 
lahovauriot ovat tarkoittaneet poik-
keuksellisen laajoja välipohjien uusi-
misia, mikä lopulta on ollut haastavin-
ta varsinkin aikataulun sekä palkkien 
saatavuusongelmien takia.

Kapistelu ja roikat
Katolla IV-konehuoneen paikalla vas-
taan tulee kirvesmies Hannu Arola 
(64v). Hän tuli KTC:n palvelukseen 
vuonna 2004.

– Olen täällä levytyshommissa ja 
kapistelen betonimuottia.

Kapistelet?
– Se tarkoittaa, että kokoan muot-

tia. Kapistella-sana taitaa olla Kestilän 
murretta, olen sieltä kotoisin.

Arola on ensimmäistä päivää 
kaupungintalon työmaalla. Hän tuli 
Tuirasta kerrostaloremontin keskeltä 
lainaan muutamaksi viikoksi.

– Olen tykännyt työni vaihtele-
vuudesta. Jos joku lempihomma pitää 
sanoa, niin se on panelointityöt. Ne 
ovat semmoisia näppäriä, siistejä sisä-
töitä, Arola sanoo ja nauraa.

Hän tykkää käyttää akkusirk-
keliä, siinä ”ei tartte roikkia katella”. 
Myös akkuporaa tulee käytettyä pal-
jon. Kaikista vaikeinta rakentamises-
sa on konkarin mielestä työskentely 
talviolosuhteissa.

– Ei enää pysy ääreisverenkierto 
käynnissä kovilla pakkasilla. Silloin 
auttaa, kun menee sisälle.

Aukoton viisaus.

Ennen ja nyt
Juttelemme entisaikojen rakenta-
misesta. Että tälläkin työmaalla oli 
hommissa satoja työntekijöitä, ja 
kaupungintalo nousi reilussa kahdessa 
vuodessa. Tiili liikkui.

Patrik Kametler sanoo, ettei kui-
tenkaan vaihtaisi nykyisiä työmenetel-
miä vanhoihin.

– Silloin oli varmasti raskasta 
tehdä työtä, kaikki piti tehdä käsin ja 
hevospeleillä ilman konevoimaa.

Toisaalta Kametlerin lempityövaihe 
on puun työstäminen, jota ennenkin 
tehtiin. Siinä saa näkyvää aikaiseksi.

Mauri Savolainen pitää eniten 
runkovaiheesta.

– Silloin tulee nopiaa näkyvää. 
Alkaa rakennus hahmottumaan.

Kametler lisää, että yksi tär-
keimpiä taitoja rakentajalle on kyky 
hahmottaa lopputulos ennen työtä. 
Savolainen on samaa mieltä: kun osaa 
hahmottaa lopputuloksen, myös työt 
etenevät hyvin.

KTC Group Oy
• oululainen korjausrakentamiseen ja vaativiin kohteisiin erikoistunut yritys

• perustettu vuonna 2011

• palkittu Oulun kauppahallin peruskorjauksesta

• työllistää noin 60 henkilöä

• liikevaihto noin 20 miljoonaa euroa ¶

Kaupungintalo 
sijaitsee Oulun 
ydinkeskustassa. 
Tontti ulottuu 
vain neljä metriä 
ulkoseinistä, 
joten ympäröiviä 
alueita on jouduttu 
vuokraamaan 
työmaan tarpeisiin.

Hannu 
Arola osaa 
kapistella.
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WALK
ON AIR

ESITTELYSSÄ JALAS TIO MALLISTO.

UUTUUS

Uusi kolmikerroksinen JALAS TIO (Three-In-One)  
pohja on ainutlaatuinen. Valkoinen kerros antaa 
vakautta, musta kerros antaa hyvän pidon ja  
keltainen JALAS ComSoft Air™ pohja koostuu 
mikroilmakuplista, jotka tekevät kengän  
erittäin pehmeäksi ja mukavaksi.

Tutustu 
tarkemmin:
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TEKSTI JA KUVAT: JOHANNA HELLSTEN

Korjausrakentaja  
on moniosaaja

22

Työtehoseura ja Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä  
Keuda kouluttavat nuorista ja vanhemmista  

korjausrakentamisen erikoisosaajia.

TEEMA: KORJAUSRAKENTAMINEN

Keudan opiskelija 
Oona Kolehmainen 
harjaa ja 
pohjamaalaa 
peltikattoa 
kuukulkijan korissa.
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KERAVALLA korjataan noin sata-
vuotiasta pientä puutaloa, jossa 
alun perin asui 2 perhettä, mutta 

sen jälkeen se toimi pitkään saksalai-
sena päiväkotina. Pikkuruista taloa 
korjaavat Keski-Uudenmaan koulutus-
kuntayhtymä Keudan korjausrakenta-
misen opiskelijat.

– Olen alkuperäiseltä koulutuksel-
tani nuoriso-ohjaaja, mutta huomasin 
pian, että ehkä se ei olekaan minun 
juttuni. Äiti ehdotti jo 9. luokalla, 
että tulisiko minusta rakentaja. Silloin 
ihmettelin sitä, mutta oikeassahan äiti 
lopulta oli, pintakäsittelyn opiskelija 
Oona Kolehmainen sanoo.

Kolehmainen on juuri viettänyt 
aikaa kuukulkijan ohjaksissa. Hän 
raaputtaa pahimpia rosoja irti ja poh-
jamaalaa talon vanhaa peltikattoa. 
Hän on tykännyt siitä, että opintoi-
hin kuuluu aidoissa korjauskohteissa 
työskentely.

– Minulle sopii koulutus, jossa 
pääsee aidosti tekemään jotain. Olen 
tykännyt käytännön työstä tässä koh-
teessa. Ensin pelotti, että miten pär-
jään kuukulkijan korissa, mutta ei se 
sitten kuitenkaan pelottanut yhtään. 
Peruskorjaus kiinnostaa minua, voisin 
kuvitella tekeväni sitä enemmän.

Kolehmainen on osa noin 20 opis-
kelijan joukkoa, joka korjaa taloa tun-
tiopettaja Juha Alaraatikan lempeässä 
ohjauksessa. Työmaan vetovastuu on 
kokeneemmalla opiskelijalla, Voitto 
Savolaisella, jolle projektin vetäminen 
on osa opintoja.

– Osa opiskelijoista suorittaa täällä 
TE-toimiston kautta 6–9 kuukauden 
korjausrakentamisen koulutusta, osa 
on oppivelvollisia. Todella suuri osa 
on alanvaihtajia, Alaraatikka kertoo 
osallistujista.

Keudan korjausrakentamisen 
opetus tapahtuu pitkälti käytännön 
työssä. Opinahjolla on vuosittain pari 
kohdetta, joissa opiskelijat pääsevät 
oppimaan kädentaitoja konkreettises-
ti. Kivenhakkaajan mökiksi kutsutus-
sa kohteessa tehdään aumakaton pesu, 
puhdistus ja maalaus, ulkoseinien 
ikkunapielien puhdistus, kunnostus ja 

maalaus, sokkelin kunnostus, hule-
vesien ohjaus, tavaroiden poisvienti, 
purkutyöt ja siivous. Lisäksi opiskelijat 
oppivat telineasennusta ja kuukulki-
jan käyttöä.

Alaraatikan mukaan työmaakoke-
mus on todella tärkeää korjausraken-
tajille, eikä koulu aina saa niin monia 
työmaita, kuin olisi tarve. Jos hän saisi 
ylimääräistä rahaa sen verran kuin ha-
luaa, opettajalla olisi yksi unelma.

– Ostaisin 1970–1980-lukujen 
rivitaloja. Siinä tulisi kaikki peruskor-
jauksen oleelliset asiat vastaan.

Pintakäsittelyn opettaja Suvi 
Höglund on ehtinyt olla vuoden töissä 
Keudassa. Aikaisemmin hän opetti 
samaa alaa Vantaan Variassa. Hänellä 
on parikymmentä opiskelijaa, joista 
osa on paikalla kohteessa.

– Tämä kohteessa tehtävä työ on 
sitä parasta opetusta. Vaikka emme →  

Juha Alaraatikka 
(vas.) ja Voitto 
Savolainen 
vahtivat, 
että kaikki 
sujuu Keudan 
työmaalla  
kuten kuuluu.

Keudan pintakäsittelyn opiskelijat 
ovat tykänneet vanhasta 
korjauskohteesta.
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pääse tekemään tässä julkisivun ulko-
maalausta Keravan tekemän päätök-
sen takia, saimme toisen kohteen, 
jossa sitäkin päästään tekemään.

Kivenhakkaajan mökin ikkunat 
irrotetaan ja viedään koululle, jossa 
opiskelijat kunnostavat ne vanhaa 
arvostaen. Se on oma tutkinnon-
osansa. Kohteessa on myös päästy 
harjoittamaan salapoliisintyötä, kun 
on selvitelty, mitä maaleja on käytet-
ty ikkunapokien, katon ja julkisivun 
maalaamiseen.

– Se oli hauskaa, kun testasimme 
maaleja Tikkurilan testipaketilla, opis-
kelija Oona Kolehmainen kertoo.

Käytännön työtä
Myös Työtehoseuran Variston toimi-
pisteessä on vilskettä ja meininkiä, 
kun työsalissa opetellaan vesieristä-
mistä.

– 6–9 kuukauden korjausrakenta-
ja-koulutukseen tulee pääosa opiske-
lijoista TE-toimiston kautta, mutta 
myös omaehtoisia kouluttautujia on. 
Opiskelijat ovat aikuisia ja tulevat 
hyvin erilaisista taustoista. Alanvaih-
tajien määrä on kasvanut selvästi, kou-
lutuspäällikkö Mikko Myller Työteho-
seurasta kertoo.

Talonrakennuksen opettaja Pohto 
Salonen arvelee, että suosio johtuu 
rakennusalan fyysisyydestä.

– Halutaan päästä tekemään 
konkreettista työtä. Meillä oli koulu-
tuksessa yksi lentäjäkin koronan aika-
na. Monella saattaa olla taustaa alalle 
harrastusten kautta. On hyvä, kun 
näillä alanvaihtajilla on jo työelämä-
taidot valmiiksi hallussa, kun nuo-
remmilla opetus lähtee usein kellon 
opettamisesta, Salonen toteaa.

Koulutuksen loppuun suorittanei-
den määrä vaihtelee.

– Joskus sitä saa kaikki maaliin, 
joskus muutama lähtee matkalla, osa 
tosin alan töihin. Koulutuksesta val-
mistuneiden työllistymisprosentti on 
noin 60:n kieppeillä, Salonen kertoo.

– Pohto saa opiskelijat työllistet-
tyä hyvin. Meillä on paljon yrityksiä 
yhteistyökumppaneina, mikä auttaa 
siinä, että 35–40 prosenttia opiskelusta 
tapahtuu työssäoppimisena koulutus-
sopimuksella, Myller kertoo.

Korjausrakentaja-koulutuksen 
sisältö riippuu opiskelijan henkilökoh-
taisesta opintosuunnitelmasta, mutta 
useimmiten siihen kuuluvat muun 
muassa elementtiasennukset sekä pe-
rustus-, vedeneristys- ja laatoitustyöt. 
Usein myös asbesti-koulutus on osana 
kokonaisuutta.

– Teoriaopintoja on yhtenä päivä-
nä viikossa ja loput 4 päivää vietetään 
työsalissa tai työmailla. Opiskelijat 
ovat esimerkiksi toteuttaneet näiden 
meidän omien tilojemme märkätilojen 
remontin, Myller sanoo.

Märkätilojen ja keittiöiden uu-
distamiset ovat useimmissa asuntore-
monteissa ne tärkeimmät kohteet.

– Me olemme keskittyneet korjaus- 
 rakentamisen opetuksessa tällaisiin 
työllistäviin taitoihin. Esimerkiksi 
perinnerakentaminen ja siihen liittyvä 
korjaus ei hirveästi työllistä, vaikka 
sellaisenkin osaajia tietysti tarvitaan, 
Salonen toteaa.

Korjausrakentajat ovat 
joustavia
– Uudisrakentaminen ja korjausraken-
taminen vaativat omanlaisiaan osaajia. 
Korjauksia suunnitellaan hankkeen 

edetessä ja yllätyksiä tulee. Vaatii vä-
hän erilaista hereillä oloa ja valppaut-
ta, Mikko Myller toteaa.

– Korjauksessa korostuvat enem-
män myös sosiaaliset taidot, kun työt 
risteävät kaiken aikaa ja koko poruk-
ka on usein samaan aikaan mukana 
työmaalla. Joutuu ehkä tekemään 
enemmän yhteistyötä, Pohto Salonen 
miettii.

Myllerin ja Salosen mielestä tie-
tynlainen vastuun ottaja sopii parhai-
ten korjausrakentajaksi.

Juha Alaraatikka miettii, että 
kädentaitoja vaaditaan enemmän kor-
jaus- kuin uudistyömailla.

– Suunnitelmat ovat harvoin tark-
koja, jolloin tarvitaan paljon enem-
män paikallasuunnittelua ja sovelta-
mista. Uudisrakentaminen on ehkä 
hiukan yksinkertaisempaa.

Myller ja Salonen arvelevat, että 
vaikka rakentaminen lähtisi muuten 
laskuun, korjaaminen säilyy ja työl-
listää.

– Kun tekijöitä on ollut rakenta-
misen buumin aikana vaikea saada esi-
merkiksi omakotitalojen korjaustyö-
maille, on muodostunut patoutunutta 
kysyntää. Kun vasta 1990-luvun lopul-
ta on alettu rakentaa nykystandardien 
mukaisia pientaloja, on vaikka kuinka 
paljon vanhempaa kantaa, jossa riittää 
korjattavaa, Myller toteaa. ¶

Pohto Salonen ja Mikko Myller uskova, että korjaajille löytyy töitä jatkossakin.

Työtehoseuran Vantaan 
toimipisteen työsalissa 
harjoitellaan vesieristämistä.



Laaja valikoima työvaatteita ja  Laaja valikoima työvaatteita ja  
turvajalkineita ammattilaisilleturvajalkineita ammattilaisille
Meiltä myös painatuspalvelu!Meiltä myös painatuspalvelu!

Katso lähin                   -kauppiaasi: ikh.fi

Verkko- 
kauppamme  
on aina auki!
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TEKSTI JA KUVAT: ESA TUOMINEN

Pyynikin historiallinen  
helmi peruskorjataan 

kellarista kattoon

26

”Vanhassa tekussa” toimi 1918 Tampereen punakaartin 
esikunta. Sen päällikkö Hugo Salmela sai surmansa mystisessä 

kranaattiräjähdyksessä.

TEEMA: KORJAUSRAKENTAMINEN

Tampereen Pyynkin ehkä 
tunnetuin rakennus, vanha teku 
korjataan täydellisesti, mutta 
ulkonäkö jää entiselleen.
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VÄHÄN yli 100-vuotias Vanha 
teku Tampereen Pyynikillä 
peruskorjataan kerralla uuden 

vuosisadan pytingiksi. 
– Runko jää, melkein kaikki muu 

pannaan uusiksi, kuvailee remonttia 
työmaan vastaava mestari Kimmo 
Keskitalo.

Vuonna 1916 valmistuneessa ra-
kennuksessa toimi alun perin Tam-
pereen teknillinen oppilaitos, mutta 
myöhemmin siitä on saanut sijansa 
muun muassa Tampereen yliopiston 
kasvatustieteellinen tiedekunta.

Pari vuotta talon valmistumisen 
jälkeen Suomessa puhkesi kansalais-
sota. Tampereen punakaarti perusti 
esikuntansa hienon Teknillisen oppi-
laitoksen tiloihin. Esikunnan johdossa 
oli sekatyömies ja harrastenäyttelijä 
Hugo Salmela, jolla ei ollut lainkaan 
sotilaskoulutusta.

Maaliskuun lopulla Salmela kuoli 
talossa sattuneessa räjähdyksessä. Tur-
man syystä on monta käsitystä: val-
koisten pommiattentaatti, kilpailevien 
punakaartilaisjohtajien pommi-isku, 
varomaton käsikranaatin käsittely…

Kaupungilla on jo 100 vuoden 
ajan kiertänyt sitkeästi huhu, jonka 
mukaan Salmelan haamu kummitteli-
si vielä näinäkin päivinä rakennuksen 
pitkillä käytävillä.

Ulkonäkö säilyy
Vaikka Pyynikin yksi maamerkeistä 
kokeekin täydellisen muodonmuutok-
sen, rakennuksen ulkonäkö ei muutu. 
Julkisivun rappauksia uusitaan, mutta 
ne tehdään entistä kunnioittaen. Kaik-
ki ikkunat toki menevät vaihtoon.

Kellarikerroksessa oli runsaasti as-
bestia, joka on poistettu. Hankalaa on 
ollut kellarin paaluttaminen. Jopa 20 
metrin mittaisia paaluja on juntattu 
maaperään pätkä kerrallaan.

Välipohjat on avattu ja täytteenä 
ollut koksikuona on poistettu. Sen 
tilalle on pantu vaahtolasia. Kaikki 
eloperäinen aines poistetaan rakenteis-
ta homevaurioiden ehkäisemiseksi.

Vanhaa tekua on uusittu sekä 
1930-luvulla että 1970-luvulla. Vii-
meisin remontti tehtiin 1980-luvun 
lopulla. Talotekniikka oli kuitenkin 
käynyt sen verran vanhanaikaiseksi, 
että se uusitaan kokonaan. Rakennuk-
seen tulee koneellinen ilmanvaihto ja 
patteriverkosto uusitaan.

Pyynikin kaunottaressa on myös 
taiteellisia arvoja: esimerkiksi liikun-
tasali henkii mennyttä maailmaa. 
Puiset paraatiovet ovat entisöitävänä 
eikä niiden ilme muutu.

Entisaikojen tapaan talon seinät 
on rakennettu ainakin puolen metrin 
vahvuisiksi: tiiliä on seinässä pitkit-
täin ja poikittain. Jotkut sisäseinät 
eivät ole paljon tätä ohuempia.

Satakin rakentajaa  
kerralla
Kunnianarvoisan vanhan teknillisen 
oppilaitoksen peruskorjaus ei ole halpa 
projekti. Tampereen kaupunki on bud-
jetoinut siihen 24 miljoonaa euroa.

Korjaustyöt alkoivat viime vuoden 
elokuussa ja niiden on tarkoitus →  

Taavi 
Lahtinen 
poraa reikiä 
raudoitusta 
varten.

Korkealla 
työskentelevää 
Hannu Tuomista 
suojaavat vahvat 
kaiteet.

Vanhan 
rakennuksen 
ulkorappaus 
vaatii tarkkaa 
työtä.
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Lahtinen ja Tuominen vanhan talon kummitusta jäljittämässä: 
”Lamppu kyllä epäilyttävästi heilui...”

jatkua ensi vuoden kesäkuuhun saak-
ka. Parhaimmillaan työssä on ollut yli 
100 henkeä. Elokuun lopulla työmaan 
vahvuus oli vajaat 70 työntekijää. Pian 
työntekijämäärän odotetaan taas nou-
sevan lähes sataan. 

Työntekijöiden vaihtuvuus kohtees-
sa on ollut ripeää. Siitä kertoo se, että 
elokuussa laskettiin, että perehdytykseen 
oli osallistunut peräti 701 työntekijää.

– Meillä on kansallisuuksien kirjo 
aika laaja, vastaava mestari Kimmo 
Keskitalo kertoo.

– Julkisivurappaajat ovat albania-
laisia, sisätiloja rappaamassa on ukrai-
nalaisia ja virolaisia, myös venäläisiä 
on mukana.

Keskitalon mukaan ukrainalaiset 
ja venäläiset ovat tulleet hyvin toi-
meen keskenään, vaikka maat muuten 
ovatkin sodassa.

Pääurakoitsijana toimii R4 Kor-
jausurakointi Oy. Aliurakoitsijoita 
on matkan varrella ollut kymmeniä. 
Kaikkien aliurakoitsijoiden kerrotaan 
olevan suomalaisia firmoja.

Pyynikin Vanhaa tekua ovat peruskorjaamassa nuo-
ret rakennusmiehet Taavi Lahtinen, 30, ja Hannu Tuo-
minen, 25. Molemmat ovat tulleet työmaalle vuokrafir-
man kautta. 

– Työhöntulokutsuja on tullut eri firmoista, mut-
ta minulle on toistaiseksi sopinut paremmin vuokrafir-
man kirjoissa oleminen, Taavi Lahtinen sanoo.

– Edellisestä korjausrakennusfirmasta, jossa olin 
töissä, laittoivat lomalle, joten siirryin vuokrafirman 
leipiin, Hannu Tuominen täydentää.

Molemmat nuoret miehet pitävät Rakennusliiton 
jäsenyyttä itsestään selvänä asiana, siihen ei vuokra-
firman kirjoilla olo vaikuta mitenkään.

Kummatkin ovat kuulleet rakennuksen värikkääs-
tä historiasta. Räjähdyksessä kuolleen punakaartilais-
komentaja Hugo Salmelan kummittelemisesta heillä ei 
ole kuitenkaan havaintoja.

– Tosin kirjastotiloissa yksi valaisin heilui kerran 
epäilyttävästi. Siellä on toistakymmentä valaisinta, 
mutta yksi jatkoi heilumistaan, vaikka sen pysäytti. To-
sin heilumisen syy taisi sittenkin olla sen alle osunut il-
mavirta, Lahtinen virnistää.

Hannu Tuomisen töihin on kuulunut muun muassa 
reikien porausta raudoitusta varten, raudoitusta, ta-
varoiden roudaamista, imurointia ja ikkunoiden aukko-
jen putsausta. Taavi Lahtisen osalle on siunaantunut 
lattioiden tasausvalun valmistelua, väliaikaisten suo-
jausten, kuten kaiteiden rakentamista, kulkusiltojen ja 
ramppien tekoa, läpivientejä ja niin edelleen.

– On ollut niin monenlaista työtä, ettei tylsisty-
mään ole päässyt, Lahtinen naurahtaa.

Hannu Tuominen sanoo arvostavansa suuresti 
vanhan, kulttuurihistoriallisesti arvokkaan rakennus-
kannan korjaamista.

– Tällaisen merkkirakennuksen peruskorjaus on 
ehdottomasti mielenkiintoisempi projekti kuin uuden 
rakentaminen.

Tuomisella on Pyynikin kauniiseen korjauskohtee-
seen omakohtainenkin tuntuma:

– Kävin ensimmäisen lukiovuoteni tässä rakennuk-
sessa. Enpä silloin osannut aavistaa, että olen vielä 
joskus sitä korjaamassa. ¶

Kun peruskorjaus valmistuu, 
sijoittuu taloon musiikkilukio ja 
yläkoulu. Se toimii myös muiden 
koulujen remonttien aikana väistöti-
lana. Iltaisin taloon pääsevät esittävän 
taiteen harrastajat. 

Rakennuksen seinässä ei ole 
muistokilpeä, mutta siinä voisi hyvin 
olla marmorinen laattaa, johon olisi 
kirjoitettu: ”Tässä rakennuksessa 
sijaitsevassa teknillisessä opistossa 
opiskeli teknikoksi kirjailija Kalle 
Päätalo”. ¶

Taavi Lahtinen 
(vas) ja Hannu 
Tuominen 
ovat Vanhan 
tekun työmaan 
nuorimpia 
rakentajia.
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SÄÄN HAITATA 
TYÖTÄSI.
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Tuote: 1867 
Highvis kuorihousut

Tuote: 1805 Softshellhousut 
riipputaskuilla

Tuote: 1567 Highvis softshell-
housut riipputaskuilla

Tuote: 4496 
Highvis kuoritakki

VINKKI: 
3-kerros-

pukeutuminen 
on kaiken 

A & O

Valitse sateelta ja tuulelta 
suojaavat varusteet, joissa 
olosi on kuiva ja lämmin koko 
päivän. 

Hengittävät, tuulen- 
ja vedenpitävät kuori-
vaatteet teipatuilla 
saumoilla.

+

Joustava 
ja kestävä 

ripstop 
-kangas

+

+

+
1 KERROS
Hengittävä, kos-
teutta siirtävä 
aluskerrasto

2 KERROS
Lämmittävä 
välikerros esim. 
fleecepusero

3 KERROS
Tuulen- ja veden-
pitävä ulkokerros 
esim. kuoritakki

Joustava 
softshell-
materiaali

Hengittävä,
 tuulen- ja 

vedenpitävä
+

Hengittävä, 
tuulen- ja 
vedenpitävä 
materiaali

+

Erittäin 
monipuoliset 
ja toimivat 
taskut

+

SUOSITTU 
KLASSIKKO!

HUIPPULUOKAN 
VALINTA!

+
Hengittävä 

verkkovuori

+

Lahkeissa
lumilukot ja 

vetoketjut

Blåkläder Oy_Rakentaja_06_2022.indd   1Blåkläder Oy_Rakentaja_06_2022.indd   1 13/09/2022   10.43.2413/09/2022   10.43.24



30

TEKSTI JA KUVAT: JUKKA NISSINEN

Joukkovoimaa tarvitaan, sillä luottamushenkilöseminaarissa 
kuultiin tulevien palkkaneuvotteluiden hankaluuksista.

Rakennusliiton jäsenmäärä 
kovassa kasvussa

→ Ajankohtaista

PERINTEINEN luottamushenkilö
seminaari ja risteily järjestet
tiin 26.–27 elokuuta Helsingistä 

Tallinnaan. Paikalle oli saapunut 270 
luottamushenkilöä ja työsuojeluval
tuutettua ympäri maata.

Tilaisuuden avauspuheessa Raken
nusliiton varapuheenjohtaja Kimmo 
Palonen painotti, että ilman työehto
sopimuksia liiton toiminnalla ei olisi 
kummoistakaan merkitystä. 

– Tessi on se luu, miksi me harjoi
tamme aytoimintaa. Tesseillä sovitaan 
asioita, joita työelämää säätelevät lait 
eivät välttämättä tunnista lainkaan.

Palosen mukaan tessi nostaa 
rakentajan palkkausta noin neljännek
sen verrattuna pelkkään työlainsää
dännön tasoon.

– Työntekijöiden lisäksi yleis
sitovat tessit ovat myös rehellisesti 
toimivien yritysten elinehto, Palonen 
muistutti.

Ukrainan sodan aiheuttama 
inflaatio, sähkön ja polttoaineiden 
hinnannousu on osunut voimak
kaasti rakentajiin. Palonen kaipaa 
kohdennettuja ratkaisuja työmatka
kustannusten alentamiseksi. Hyvä, 
mutta riittämätön apu on ollut mat
kakuluvähennysten tason nostami
nen verotuksessa. Ongelmana on se, 
että menetykset korvataan taanneh
tivasti.

– Yleiset veronkevennykset me
nisivät osin sellaisellekin porukalle, 
jotka eivät erikoiskohtelua tarvitsisi, 
Palonen totesi.

Rakennusliiton varapuheenjohtaja 
Kimmo Palonen muistutti, että 
rakentajien palkka tippuisi 
neljänneksellä ilman tessiä.

Helsingissä 
järjestettyyn 
luottamus henkilö
seminaariin 
osallistui 270 
rakennus liittolaista 
ympäri Suomea. 
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EK:n excel-nikkarit  
vahtivat neuvotteluja
Palonen ennustaa syksyn palkkaneu
votteluista vaikeita. Tesneuvotteluita 
käydään Rakennusliitossa palkan osal
ta loppusyksystä.

– Ostovoima on nyt miinusmerk
kinen, joten palkankorotuksia pitää 
tulla. Olisin valmis myös siirtämään 
työntekijöille kikysopimuksessa 
sovitut työnantajamaksut takaisin 
työnantajien maksettavaksi. Tätä ei 
ole työnantajien EK:ssa otettu riemu
rinnoin vastaan.

Palosen mukaan tesneuvotteluis
ta on viime vuosina kadonnut luovuus 
ratkaisujen löytämisessä.

– Ennen saatettiin sopia, että jol
lain asialla sopimuksessa ei ollut kus
tannusvaikutusta, vaikka sillä oikeasti 
olikin. Toivoisin sellaista holjuutta 
neuvotteluihin, jotta päästäisiin järke
viin ratkaisuihin. Kaiken lisäksi EK:n 
excelnikkarit vahtivat kuin haukat 
joka tespöytää.

Rakennusliittoon on liittynyt 
vuoden alusta lähtien 4 600 uutta 
jäsentä. Se parantaa liiton asemia syk
syn palkkaneuvotteluissa.

Paikallinen sopiminen on ollut 
viime vuosina työnantajajärjestöjen ja 
yrittäjien hokema muotitermi.

– En saa tänne Suomen yrittäjien 
edustajaa kertomaan yrityksestä, jossa 
on jotain jäänyt sopimatta ayliikkeen 
takia. Ne tietävät, ettei kukaan suos
tuisi sellaisiin työehtoihin. Yrittäjille 
on tehokkaampaa pitää yllä pöhinää 
ayliikkeen vanhanaikaisuudesta, 
liiton vastaava lakimies Jyrki Ojanen 
sanoi. 

Seminaarissa esiteltiin liiton 
palveluita ja koulutustarjontaa. Nuo
risotyön asiantuntija Karri Korpi on 
verkossa järjestettävistä luottamus
henkilöfoorumeiden vetäjä. Syyskuus
sa järjestetystä foorumista lähtien ne 
on siirretty työajalle.

– Olemme sopineet työnantajaliit
tojen kanssa, että ensi vuoden alusta 
lähtien luottamushenkilövapaita saa 
käyttää foorumiin osallistumiseen.

Nokkamiesten verkkokoulutusta 
tullaan jatkamaan kovan kysynnän 
takia. Samoin työttömien jäsenten 

työturvallisuuskorttikoulutus jatkuu 
ensi vuonna.

Uudet luotot saavat 
vinkkejä veteraaneilta
Ylitorniolaisen LTRRakennus Oy:n 
pääluottamusmies Ville Rautio ja 
Peabin Oulun alueyksikön työsuoje
luvaltuutettu Tuukka Salonpää ovat 
ensimmäisen kauden luottamushenki
löitä. Molemmissa yrityksissä käytiin 
vaalit, sillä tehtäviin pyrki useampi 
ehdokas.

– Olen ollut jo useamman vuoden 
LTR:llä töissä. Marraskuussa Raken
nusliitosta tuli viesti, että voi asettua 
vaaleissa ehdokkaaksi. Työkaverit in
nostivat lähtemään ehdolle. Meillä oli 
5 ehdokasta, Rautio kertoo.

Salonpää oli kuullut luottamus
henkilöjärjestelmästä ohimennen 
ammattikouluaikoina.

– Kun pääsin töihin, työkaverit 
rupesivat puhumaan ehdokkuudesta. 
Meilläkin oli useampi ehdokas, mutta 
eri alueilta, Salonpää kertoo.

Molemmissa firmoissa käytettiin 
ensimmäistä kertaa mobiiliäänestystä. 
Kännykällä toteutettavalla vaalilla on 
sekä hyvät että huonot puolensa. Sekä 
LTR:n ja Peabin työntekijät ovat eri 
työmailla ja paikkakunnilla, jolloin 
mobiiliäänestys on helppo järjestää 
etäisyyksistä huolimatta.

– Toki äänestäjiä olisi saanut olla 
enemmän, sillä vain rapiat 50 pro

senttia työntekijöistä äänesti, Rautio 
toteaa.

Peabilla äänestysvilkkaus oli sa
maa luokkaa.

– Monella tekstiviestinä tullut 
äänestyslinkki oli mennyt puhelimen 
roskapostiin. Jouduin avustamaan 
ihmisiä linkin löytämisessä, Salonpää 
kertoo.

Uusilla luottamushenkilöillä on 
ollut paljon juttuseuraa valinnan 
jälkeen.

– Porukka on tullut enemmän 
porisemaan asioista. Toiveita on tullut 
ja yritän toteuttaa niitä parhaani mu
kaan, Rautio sanoo.

– Työkaverit kannustavat ja se 
on auttanut lähtemään jututtamaan 
uusia työmaille tulevia työntekijöitä, 
Salonpää kuvaa.

Salonpäälle tärkein tuki työsuoje
luvaltuutetun pestissä on ollut alueyk
sikön pääluottamusmies. Työkaverei
den lisäksi myös rakentajaveteraanit 
ovat antaneet taustatukea.

– Soitan usein LTR:n eläköity
neelle luottamusmiehelle. Sieltä olen 
saanut vinkkejä tarvittaessa, Rautio 
sanoo.

Salonpään mielestä tärkeintä on 
yhteydenpito Peabin työntekijöihin. 
Työnjohtokin on ymmärtänyt työ
suojeluvaltuutetun työmaakäyntien 
merkityksen.

– Olisi hyvä päästä jossain välissä 
kiertämään työmaita. En ole vielä eh
tinyt, Rautio harmittelee. ¶

LTRRakennus Oy:n 
pääluottamusmies Ville 
Rautio (vas.) ja Peab 
Oulun alueyksikön 
työsuojeluvaltuutettu 
Tuukka Salonpää 
ovat ensimmäisellä 
luottamus henkilö
pestillään.
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TEKSTI: MINNA KUUSELA, TTS TYÖTEHOSEURA KUVA: ARI ANDERSIN, VASTAVALO
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Työntekijöillä haasteita muun muassa ongelmanratkaisukyvyssä  
ja työnjohtajilla ajankäytön suunnittelussa.

Metataitojen opetukseen  
on kiinnitettävä 

rakennusalalla huomiota

→ Koulutus

TYÖELÄMÄTAIDOT, joita myös 
metataidoiksi nimitetään, ovat 
entistä tärkeämpiä työelämässä, 

myös rakennustyömailla. Pärjätäkseen 
nykyaikaisilla rakennustyömailla on 
työnjohtajien ja työntekijöiden oltava 
enenevässä määrin tiimipelaajia.

Työnjohtajilla tulee olla taitoja 
hallita omaa työtään, kommunikoida 
monipuolisesti sekä taitoja johtaa ja 
hallita muutoksia. Myös työntekijät 
tarvitsevat koko ajan enemmän samo-
ja taitoja.

Metataitoja ovat muun muassa 
johtajuus- ja yhteistyötaidot, oman 
ajankäytön hallinta, kyky sietää haas-
teita ja yllätyksiä, neuvottelutaidot, 
tiedonhankinta, viestintätaidot ja eli-
nikäisen oppimisen taidot. Nämä ovat 
osittain sisäsyntyisiä ominaisuuksia, 
mutta niitä voidaan myös harjoitella ja 
niille voidaan altistaa ihmisiä.

TTS Työtehoseuran, Tampereen 
ammattikorkeakoulun ja Tampereen 
yliopiston yhdessä toteuttamassa, juu-
ri päättyvässä RAKAS – Rakennusalan 
asenteiden, yhteistyöosaamisen ja työelä-
mävalmiuksien kehittäminen -hankkees-
sa on selvitetty rakennustyömailla 
tarvittavien metataitojen osaamista ja 
osaamisen tärkeyttä. Rakennustyön 
näkökulmasta oleellisiksi listattiin 

hankkeessa 24 työelämätaitoa, joihin 
pureuduttiin tarkemmin.

Työntekijöiden ja työnjohdon 
näkemykset selvitettiin työmaahaas-
tatteluilla ja alan liittoihin lähetetyillä 
kyselyillä. Alan kouluttajia haastatel-
tiin myös siitä, miten tämän hetken 
koulutussisällöt vastaavat metataito-
jen opetukseen, ja haastettiin heitä 
kehittämään pedagogisia malleja ja 
keinoja avuksi tähän.

Tulosten pohjalta on kehitetty 
opetustarjontaa toteuttajien koulutuk-
sissa, niin ammatillisessa koulutukses-
sa kuin korkeakoulutasolla. Hank-
keen lopulliset tulokset julkaistaan ja 
esitellään tarkemmin loppuvuodesta 
tutkimusraportissa.

Kimmo Keskiniva, väitöskirjatutki-
ja Tampereen yliopistosta, on ollut 
tärkeässä roolissa hankkeen tulos-
ten keräämisessä ja analysoinnissa. 
Mitkä tulokset ovat mielestäsi kaik-
kein oleellisimpia?
– Työnjohtajien osalta suurimmat 
haasteet näyttävät liittyvän läheisesti 
itse työnkuvaan: esimerkiksi suurin 
osaamisen puute on taito suunnitella 
omaa ja muiden ajankäyttöä. Tämä 
vaikuttaa huolestuttavalta, mutta 
toisaalta siinä rimakin on asetettu kor-

keimmalle. Vastaajat ovat siis useam-
massa tapauksessa kokeneet, että tie-
tyn taidon osaaminen on hyvä, mutta 
tason pitäisi olla vielä parempi.

Työntekijöiden osalta suurimpia 
osaamisen puutteita ovat taas muun 
muassa taito keskittyä käsillä olevaan 
ongelmaan ja taito sietää haasteita, 
häiriöitä ja muutoksia. 

Yllättiko joku tulos tai havainto?
– Työmaahaastatteluissa pyysimme 
työntekijöitä arvioimaan työnjohtajat 
ja työnjohtajat arvioimaan työnteki-
jät. Eräs hieman yllättävä havainto oli 
huomata, miten erilaiset mielipiteet 
ihmisillä on toisen osapuolen roolista. 
Arvelisin, että ihmisillä on vaikeus 
hahmottaa toisen työnkuvaa, tai 
sitten toisen työnkuvan vaikutusta 
peilataan omassa työssä suoriutumi-
seen. 

Timo Pitkänen, Työtehoseuran ra-
kentamisen yksikön koulutus-
päällikkö, on vastannut uusien ha-
vaintojen viemisestä ammatillisiin 
koulutuksiin TTS:ssa. Mitä nyt on 
kehitetty metataitojen kouluttami-
seen? 
– Työelämätaidot kannattaa tuoda 
opiskelijoille tutuksi opintojen alusta 
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– Työelämä- eli metataitoja ei opita kirjoista, vaan altistumalla tilanteille,  
joissa eri taitoja pääsee opettelemaan.

lähtien, muuhun opetukseen kytket-
tynä. Osaksi tätä on tehty aina, mutta 
nyt hankkeen aikana on kehitetty ja 
kokeiltu uusia menetelmiä. Kun asia 
”sanoitetaan”, muuttuu sen opetus 
systemaattisemmaksi. Esimerkkinä 
tästä ”Linnunpönttömetodi”, joka on 
muuttunut osaksi uusien opiskelijoi-
den perehdytystä. Uuden koulutuksen 
alussa annetaan jokaiselle opiskelijal-
le yksinkertainen harjoitustehtävä, 
linnunpönttö, työmaapukki, jakkara 
tms., jolla voidaan todeta opiskelijan 

sen hetkinen substanssiosaaminen, 
mutta ehkä vielä tärkeämpi funktio 
on toimia uuden kurssin ryhmäyty-
misen apuna ja opettaa yhteistyötä, 
itsearviointia ja ongelmanratkaisu-
kykyä – joista viimeinen tulikin nyt 
vahvasti esiin työntekijöiden osaamis-
puutteena.

– Työelämä- eli metataitoja ei opi-
ta kirjoista, vaan altistumalla tilan-
teille, joissa eri taitoja pääsee opette-
lemaan. Olennaista on, että opiskelija 
sekä ammatillisella, amk- että yliopis-

totasolla ymmärtää, mitä työelämä-
taitoja on olemassa, kuinka tärkeitä 
ne ovat oman tulevan opiskelun ja 
työuran kannalta ja miten niissä voisi 
kehittyä. Esimerkiksi monesti pelä-
tyissä erilaisissa ryhmätöissä, esiinty-
misharjoituksissa ja itsearvioinneissa 
on tärkeä peruste. Niiden ohjaamises-
sa täytyy myös kouluttajien terästää 
osaamistaan, ja valita opetukseen 
menetelmiä ja tilanteita, joissa meta-
taitojen oppimiselle altistuu riittävän 
monipuolisesti ja automaattisesti. ¶
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TEKSTI: SALLA VIRTANEN KUVA: JUKKA NISSINEN

Jäsenten oikeuksien

34

Rakennusliiton juristit ennaltaehkäisevät ja ratkovat  
jäsenten ongelmia.

puolesta



RAKENNUSLIITON oikeustiimissä työskentelee jouk-
ko työoikeuden asiantuntijoita. He hoitavat asioita, 
jotka liittyvät liiton jäsenten työsuhteiden kaikkiin 

vaiheisiin: neuvovat, selvittelevät erimielisyyksiä ja ajavat 
oikeusjuttuja.

Oikeustiimissä käsitellään hyvin monenlaisia tilanteita: 
toisena päivänä mietitään, tuleeko kameravalvontaa käy-
tettäessä pitää lokia videon katselijoista, toisena selvitetään, 
miten työnantajan saisi laittamaan turvakaiteet katolle.

Kaikki rakentajien työssään kohtaamat ongelmati-
lanteet eivät kuitenkaan päädy lakiosaston pöydälle, vaan 
asioita ratkaistaan onneksi jo ennen sitä. Liiton luottamus-
henkilöillä ja toimitsijoilla on paljon osaamista, ja moni 
tilanne selviää heidän ammattitaidollaan. Myös oikeuteen 
etenevissä jutuissa toimitsijoilla on keskeinen rooli muun 
muassa tietojen keräämisessä.

– Joskus vanhoina hyvinä aikoina asioita pystyttiin rat-
kaisemaan työmailla enemmänkin keskusteluilla. Jostain 
syystä työelämäkehitys on mennyt siihen suuntaan, että 
asioiden ratkaiseminen on siirtynyt juridisemmaksi. Se ei 
vaikuta terveeltä kehitykseltä, vastaava lakimies Jyrki Oja-
nen pohtii. →

Valimotie 8, Helsinki • 010 80 80 90 • asiakaspalvelu@taitotalo.fi

Ammatilliset tutkinnot
• talonrakentaja, rakennusalan perustutkinto, 

omaehtoinen koulutus
• talonrakentaja, rakennusalan perustutkinto, 

oppisopimuskoulutus
• talonrakennusalan ammattitutkinto, 

oppisopimuskoulutus
• rakennusalan työmaajohdon erikoisammattitutkinto, 

rakennustyömaan työnjohdon osaamisala, 
oppisopimuskoulutus

Koulutuksiin on jatkuva haku.
Tutustu myös rakentamisen sertifikaattikoulutuksiimme 
osoitteessa taitotalo.fi/rakentaminen

Taitotalo on mukana Finnbuild-tapahtumassa 
4.–6.10.2022 osastolla 6e41.

TAITOTALO KOULUTTAA  
RAKENNUSALAN 
AMMATTILAISIA!

Rakennusliiton oikeusosastolla 
työskentelevät vastaava 
lakimies Jyrki Ojanen, 
lakiasiainsihteeri Marina Asara 
sekä lakimiehet Päivi Poutanen, 
Mia Sinda, Katja Syrjänen ja 
Anna Lauri.
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Oikeusavussa ei ole 
kattoa
Kun jäsenellä on työnantajan kans-
sa riitatilanne, jota ei saada muuten 
sovittua, liitto voi tietyin edellytyksin 
myöntää hänelle oikeusapua. Asian 
hoitamisesta ei tule jäsenelle mitään 
kuluja, vaikka sitä jouduttaisiin käsit-
telemään useammassa oikeusasteessa.

Ilman liiton apua oikeusjuttu voi 
tulla todella kalliiksi. Häviäjä maksaa 
myös vastapuolen kulut. Jutun voit-
tajakin joutuu maksamaan oikeuden-
käyntimaksun ja oman asiamiehensä 
kulut omasta pussistaan ennen kuin 
saa ne takaisin häviäjältä, jos tällä on 
varaa ja maksukykyä. 

– Minulla on hoidossa juttu, jossa 
liiton jäsen ei saanut palkkaansa ja 
työsopimus päätettiin perusteetta. 
Liittoon kuulumattomalla työkave-
rilla oli sama tilanne. Hän palkkasi 
asiamiehen, joka ei tehnyt palkka-
turvahakemusta tai esittänyt päättä-
miskorvausta koskevaa vaatimusta, ja 
oikeudenkäyntikulut tulivat suurem-
miksi kuin saamatta jäänyt palkka, 
jonka tuomioistuin velvoitti entisen 
työnantajan hänelle suorittamaan, 
lakimies Mia Sinda kertoo.

Liiton jäsenelle puolestaan tehtiin 
palkkaturvahakemus, ja hän tul-
lee saamaan rahansa  työnantajan 
konkurssista huolimatta palkkatur-
vana. Palkkaturvajärjestelmä turvaa 
työntekijän palkan, kun työnantaja on 

Miten erimielisyydet selvitetään

1. Jos työnantajan kanssa tulee ongelma, ota ensin yhteyttä luotta-
musmieheen. Jos luottamusmiestä ei ole, ota yhteyttä Rakennus-

liiton aluetoimitsijaan.

2. Jos erimielisyys ei ratkea luottamusmiehen ja aluetoimitsijan 
avulla, toimitsija pyytää apua liiton oikeusosastolta. 

3. Aluetoimitsija selvittää tarvittavia tietoja yhdessä juristin kans-
sa, ja juristi yrittää sopia asian työnantajan kanssa.

4. Jos asia ei vieläkään selviä, liiton oikeusapuryhmä päättää, myön-
netäänkö jäsenelle oikeusapu. Päätökseen vaikuttaa jutussa me-

nestymisen mahdollisuus. Lisäksi jäsenmaksujen tulee olla kunnossa ja 
jäsenyyden jatkunut ainakin 6 kuukautta.

maksukyvytön, kunhan hakemus teh-
dään ajoissa. Hakemusten tekeminen 
on liiton oikeustiimille rutiinia.

Moni luottaa liiton jäsenyyden 
sijaan oikeusturvavakuutukseen. 
Vakuutuksessa on kuitenkin oma-
vastuu, ja sen jälkeenkin vakuutus 
kattaa tyypillisesti oikeuskuluja vain 
10 000 euroon saakka. Kymppitonni ei 
käytännössä riitä edes käräjäoikeuden 
käsittelyyn.

Liiton juristeilla on erityisen 
hyvät edellytykset ajaa rakentajien 
asioita, sillä heillä on pitkä kokemus 
alalta ja mahdollisuus keskittyä ni-
menomaan työoikeudellisten juttujen 
hoitamiseen.

Jäsenen etu edellä
Kuluvan vuoden toukokuussa uutisoi-
tiin korkeimman oikeuden päätökses-
tä, jonka mukaan villi – eli työnanta-
jaliittoon kuulumaton – työnantaja ei 
voi kieltää luottamusmiehen nimit-
tämistä. Luottamusmiehen toimi 
kyseisessä yrityksessä lakkautettiin 
jo vuonna 2017. Ensin selvitettiin, 
tehdäänkö tutkintapyyntö, ja sitten 
Rakennusliiton oikeustiimi ajoi asiaa 
käräjäoikeudessa, hovioikeudessa ja 
korkeimmassa oikeudessa.

Esimerkki kertoo, miten oikeus-
prosessit voivat kestää useita vuosia. 
Etenkin pääkaupunkiseudun käräjä-
oikeuksissa myös koronatilanne on 
pidentänyt käsittelyaikoja.

– Kaikissa vaiheissa asiat pyritään-
kin ensisijaisesti sopimaan ja teke-
mään jäsenelle kokonaistaloudellisesti 
järkevin ratkaisu myös ajallinen hyöty 
huomioiden, Sinda kertoo.

Juristit kehittävät jatkuvasti omaa 
ammattitaitoaan, kun työoikeudelliset 
asiat monimuotoistuvat ja monimut-
kaistuvat. Esimerkiksi mainitun luot-
tamusmiesjutun ajaminen edellytti 
paitsi suomalaisen oikeuden, myös 
kansainvälisen oikeuden ymmärtä-
mistä.

Viime vuosina ulkomaalaisten 
jäsenten riitatilanteiden käsittely on 
lisääntynyt, ja niissä on usein esi-
merkiksi työperäisen hyväksikäytön 
piirteitä.

– Niiden selvittäminen työllistää 
aika paljon, eikä työnantajapuolella 
ole useinkaan sovintohalukkuutta. 
Firmakaan ei välttämättä ole pystyssä 
enää, lakimies Katja Syrjänen selittää.

Lainsäädännön 
kehittämistä
Riitatilanteiden selvittämisen lisäksi 
liiton lakiosasto tekee paljon työtä, 
joka vaikuttaa kaikkien rakentajien 
arkeen. He osallistuvat lainsäädän-
töhankkeisiin, vaikuttavat erilaisissa 
työryhmissä ja tekevät yhteistyötä 
esimerkiksi aluehallintoviraston kans-
sa. Parhaillaan käsittelyssä on muun 
muassa työsopimuslain muutos ja ase-
tus rakennustyön turvallisuudesta.

Kun työehtosopimuksista neuvo-
tellaan, sekä työntekijä- että työnan-
tajapuolen pöydissä on myös juristeja. 
Valmiiden sopimusten tekstejä täytyy 
osata soveltaa monimutkaisissa tilan-
teisissa.

– Tällä hetkellä pöydällä on 3 
lausuntoa, jotka koskevat sitä, miten 
työehtosopimusta sovelletaan missä-
kin tilanteessa, Ojanen kertoo.

Juristit kouluttavat ja neuvovat 
liiton muita työntekijöitä lainsäädän-
töön ja sen uudistuksiin liittyvissä 
asioissa. He neuvovat myös jäseniä 
suoraan, mutta parhaiten ongel-
matilanteet ratkeavat, kun niiden 
selvittäminen aloitetaan paikallisesti 
luottamushenkilön ja aluetoimitsijan 
kanssa. ¶
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Yhteistyössä Rakennusliiton  
urapalveluiden kanssa

OPPISOPIMUKSELLA
UUSIIN  

TEHTÄVIIN!
 

Lisätietoja oppisopimuksesta ja hakeutumisesta: 
Mia Tokkari, mia.tokkari@tts.fi, 044 7143 722 
www.tts.fi/raksalle
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Tarvitsetko  
uutta osaamista
rakennusalalle? 
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→ Laki ja oikeus

Ulosottovelallinen, 
ole tarkkana!

Velallinen ei saa maksusuojaa velkojiaan vastaan, jos työnantaja 
laiminlyö tilittää palkasta ulosmitatun osuuden ulosottoon.

TEKSTI: MIA SINDA

ULOSOTTOVELKAA suoritetaan usein maksu-
suunnitelman perusteella, mutta ulosmittaus 
voidaan toimittaa myös esimerkiksi palkan 

ulosmittauksena, jolloin ulosottomies antaa velalli-
sen työnantajalle palkanmaksua koskevan maksu-
kiellon, jonka mukainen osuus työnantajan 
pitää pidättää työntekijän palkasta ja 
suorittaa ulosottomiehelle.

Aika ajoin tulee ilmi 
tilanteita, joissa työntekijän 
palkkalaskelmalta voidaan to-
deta työnantajan pidättäneen 
työntekijän palkasta asetetun 
maksukiellon mukaisesti ulos-
ottoon tilitettävän määrän, mutta 
laiminlyöneen tilittää varat ulosottoon. 
Pidätettyjen varojen tilittämättä jättä-
minen havaitaan usein, kun velallinen 
itse olettaa ulosmittauksen päättyvän 
velan tultua suoritetuksi tai velallisen 
pyyntö vapaakuukauden myöntämi-
sestä evätään, koska ulosmittaus ei ole 
jatkunut yhtäjaksoisesti vuoden ajan. 

Houkutus varojen tilittämättä 
jättämiselle yrityksen maksuvaikeus-
tilanteessa on inhimillinen, mutta 
oikeudeton. Kyse on työntekijän, 
eli ulosottovelallisen varoista, joista 
työnantajalla ei ole oikeus määrä-
tä. Maksukiellon saajalta, joka ei 
noudata saamaansa maksukieltoa, 
voidaan ulosmitata se määrä, joka 
on tilittämättä ulosottoon. Käy-
tännössä tämä jää kuolleeksi kir-
jaimeksi tilanteessa, jossa yritys 
on maksukyvytön.

Ulosottoviranomainen 
toimittaa velalliselle jokaisesta 
tilitetystä ja velkaan kohdistetusta 
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Pidätettyjen varojen tilittämättä 
jättäminen havaitaan usein,  

kun velallinen itse olettaa 
ulosmittauksen päättyvän velan 

tultua suoritetuksi

Olennaista tässä 
jutussa:
Palkan ulosmittauksen piirissä 
olevan henkilön on syytä seurata 
aktiivisesti, että palkasta ulosmitatut 
erät tilitetään ulosottoviranomaiselle. 

suorituksesta kuitin, jonka avulla suoritetun ulosot-
tovelan määrää voi seurata. Tiedot on mahdollista 
tarkistaa myös ulosoton sähköisestä asiointipalvelusta 
tai puhelimitse ulosotosta.

Työntekijän on hyvin tärkeä seurata itse aktii-
visesti palkkalaskelmalta ilmenevän maksukiellon 
alaisen palkan tilittämistä ulosottoon, koska jos työn-
antaja jättää palkasta pidättämänsä ulosotto-osuuden 
tilittämättä ulosottoon, velallinen eli tässä tapaukses-
sa työntekijä vastaa viime kädessä edelleen velkojensa 
maksamisesta ulosottoon. Velallinen ei saa tällaisessa 
tilanteessa maksusuojaa.

Mikäli työnantaja ei vaatimuksesta huolimatta 
tilitä työntekijän palkasta pidätettyä saatavaa ulos-
ottoon, tilittämättä jääneestä palkasta voidaan tehdä 
palkkaturvahakemus siltä osin kuin kyse on enintään 
3 kuukautta aikaisemmin erääntyneestä palkasta. 
Työntekijällä on oikeudettomasti työnantajan hal-
tuun jäänyttä määrää koskeva saatava. Maksukiellon 
alaisen palkan tilittämättä jättäminen voi menette-
lynä täyttää myös petosrikoksen tunnusmerkistön, 
joten rikosilmoituksen tekeminen työnantajan edus-
tajasta on mahdollista. Ulosottoon tilittämättä olevat 
määrät on myös valvottava yrityksen mahdollisessa 
konkurssissa. ¶

RAKENNUSLIITON 
JÄSENETUNA NYT

CITYSHOPPARI 
– YLI 1000 ETUA 

PUHELIMESSASI!
Latauslinkki löytyy helposti 

mobiilijäsenkortistasi.

Saatavilla seuraavista sovelluskaupoista: 
Google Play, App Store, Huawei AppGallery

 
Yli 1000 etua 
puhelimessasi!

Latauslinkki  
löytyy helposti  
Rakennusliiton  

mobiilijäsenkortiltasi.

Rakennusliiton jäsenetuna 
saat CityShopparin käyttöösi

Salasanasi on jäsennumerosi.
Jäsennumeron eteen tulee laittaa 

etuliite RL, esim. RL00000.
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TEKSTI: TUULA VUOLLE-SELKI

40

Kieltolain aikana rakennustyömaille pesiytyi pirtukaupan ammattilaisia

Lauantaina 
viinaa

KIELTOLAIN aikana poliisien työ-
määrä kasvoi ja myös rakennus-
työmaiden kuri höltyi. Palkan 

sai kouraansa kerran viikossa lauantai-
sin, ja monen tilipussi ehti tyhjentyä 
ennen kotiin tuloa.

Eräs maalari, joka haluiltansa oli 
viinaan menevä, kuten maalarit toisinaan 
siihen maailman aikaan olivat. Lauantai-
sin, tilin saatuaan, hänellä oli tapana tulla 
kotiin komeasti jollakin ajopelillä alka-
van sabbatin kunniaksi, joskus raittiina, 
enimmäkseen kuitenkin melko töntterössä. 
(Autoilija 1.1.1929) 

Raittiusväen työtä vaikeuttivat 
vuosisataiset perinteet, jossa tulok-
kaiden odotettiin kestitsevän viinan 
voimin mestareita ja tulevia työtove-

reitaan. Työpaikoilla harrastettiinkin 
vielä paikoin tulokkaiden viinakesti-
tystä.

Raittiusjärjestöissä koetettiin kek-
siä keinoja ongelman poistamiseksi. 
Oli selvää, että maalaustyöporukoiden 
pahin epäkohta oli juoppous, jonka 
johdosta kehotettiin liittymään rait-
tiusseuroihin. Myös raittiuskirjallisuu-
den levittämistä kannatettiin. 

Raittiusväki 
työmaajuopottelun 
kitkijänä
Vuonna 1903 oli raittiusväellä syytä 
iloita maalarien sopimuskirjaan ote-
tun 11 pykälän johdosta, jonka mukaan 

työntekijä, joka työpaikalla esiintyy juo-
puneena, työkumppaniansa juopotteluun 
vietellen tai juopottelun tähden jää työstä 
pois tai ilman syytä ilmoittamatta muu-
tenkin on työhön saapumatta sakoitetaan 
ensikerralla kaksi (2) markkaa ja seuraavil-
la kerroilla hänen silloinen päiväpalkkan-
sa. Näitä sakkoja varten on työnantajan 
pidätettävä yhden päivän palkka sisällä. 
Sakoista kertyneet varat käytettäköön maa-
lari amm. yhd. perustettavaan sairas- ja 
hautausapurahastoon. 

Maalarien uhkaava lakko saatiin-
kin loppumaan heti alkuunsa sovit-
telujen avulla. Työmaalla esiintynyt 
juopottelu saatiin katkaistua nimen-
omaan työväen oman raittiustoimin-
nan ansiosta.

Työmies 6.6.1914
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Työmailla, joissa alkoholin käyttö 
oli ehdottoman kiellettyä, ei kieltoa 
myöskään rikottu 

Erikoisesti on myös ikävänä seikkana 
mainittava juopottelu, joka on usealla työ-
maalla hyvin yleistä. Eräälläkin työmaalla, 
juuri kun luottamusmies sattui menemään, 
oli miehet parhaillaan pirtukaronkan pys-
tyynpanohankkeissa. (Maalarien viesti. 
Suomen maalarintyöntekijäin liiton 
äänenkannattaja 1.10.1924) 

Ongelmana oli, että myös mestarit 
osallistuivat ryyppyhommiin. Lisäksi 
juuri näihin työmaaporukoihin oli 
kertynyt pirtukaupan ammattilaisia 
kuten Vaasassa, jossa eräs maalari 
tuomittiin raastuvanoikeudessa 750 
markan sakkoihin pirtun välityksestä. 

Vuonna 1921 otettiin Suomessa käyt-
töön päiväsakkojärjestelmä. Päiväsak-
kojärjestelmä perusti sakon määrän 
tuomitun tuloihin, mikä tarkoitti 
tulottomille kohtuullisen hyviä aikoja, 
mutta ammatissa toimiville päi-
väsakko saattoi olla suurikin kolaus. 
Keskimääräinen sakko Tampereella 
oli pelkästä juopumusrikoksesta noin 
30–140 markkaa riippuen ammatista. 
Maalarien juopumusrikkomukset vain 
jatkoivat kasvuaan 1920-luvun alusta 
1930-luvun alkuun.

Työmaajuopottelu oli yleistä ja 
se koski kaikkia rakennustyöläisryh-
miä. Oli pitkälti kiinni työnantajasta, 
miten he suhtautuivat väkijuomain 
käyttöön. Sellaisilla työmailla, joissa 

alkoholin käyttö oli ehdottomasti 
kielletty, ei väkijuomia käytetty, koska 
niiden käyttö olisi helposti huomattu. 

Helsingin kunnan työmaiden 
ruokaputkilla haisi pirtu niin vah-
vasti, että sen tunsi jo ohikulkijakin. 
Oli esimerkkejä, miten eräät mestarit 
suosivat juoppoja, joita laittoivat työ-
aikana lepäämään. Työntekijäpuolella 
oltiinkin vuonna 1929 väsyneitä ja toi-
vottiin viranomaisten tekevän lopun 
koko pirturallista. ¶

Lähteenä käytetty:
Kotkan Sanomat 4.7.1899, s. 3; Kylväjä 
14.7.1903, s. 112; Työmies 6.6.1914, s. 7; Hel-
singin Sanomat 24.8.1923, s. 8 ja 14.6.1927, 
s. 12; Maalarien viesti 1.10.1924, s. 5; Pohjan 
Voima 18.7.1925, s. 2; Autoilija 1.1.1929, s. 
16; Rakentaja 1.10.1929, s. 189; Työn Ääni 
21.6.1929, s. 2; Raitis kansa 10.10.1935, s. 
21–22 (Kansalliskirjasto, sanoma- ja aika-
kauslehdet digitaaliset aineistot)

https://journal.fi/tekniikanwaiheita/
article/view/63992/25300: Rossi, Leena 2 
2011, Maalarina Pirtinniemen varvilla ja 
Varkau dessa 1910- ja 1920-luvuilla. s. 5–19.

Tikkanen, Atte 2020, RYYPYN KAUTTA 
KÄRÄJILLE. Juopumusrikokset Tampe-
reella kieltolain ensimmäisenä ja viimeisenä 
vuonna.  Yhteiskuntatieteiden tiedekunta. 
Kandidaatin tutkielma. Marraskuu 2020. 
https://trepo.tuni.fi/bitstream/hand-
le/10024/124595/TikkanenAtte.pdf?sequen-
ce=2

Helsingin Sanomat 14.6.1927 

Pirtinniemen laivaveistämön 
maalareita 1890-luvulla. Leena Rossi 
kertoo, miten telakalla Varkaudessa 
kuten monilla muillakin teollisilla 
työpaikoilla tuolloin harrastettiin 
tulokkaiden viinakestitystä 
1900-luvulle saakka. (Varkauden 
museot)
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Raimo Antila,  
osastopäällikkö
Sosiaali- ja terveysministeriö,  
työ- ja tasa-arvo-osasto

Raksa työsuojeluvalvonnan keskiössä
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RAKENNUSALA ON OLLUT työsuojeluviranomaisen eniten 
valvoma toimiala. Vaikka työsuojeluviranomaiset eli alue-
hallintovirastojen työsuojelun vastuualueet suunnittelevat 
toimintaansa ns. ilmiöpohjaisesti, kohdistuu kuitenkin 
viranomaisen työsuojelutarkastuksista noin neljännes ra-
kennusalaan. Tarkastusmäärinä se tarkoitti viime vuonna 
noin 5 500 tarkastusta, mikä on enemmän kuin millekään 
muulle toimialalle. Tästä on helppo päätellä, että useat työ-
suojeluviranomaisen kiinnostuksen kohteena olevat ilmiöt 
ovat laajasti rakennusalalle tyypillisiä.

Työsuojeluviranomaiset suunnittelevat toimintaansa 
nelivuotiskausina. Nelivuotiskaudet noudattavat hallitus-
kausien rytmitystä ja nyt käynnissä oleva suunnittelukau-
si kattaa vuodet 2020–2023.  Nykyisen hallitusohjelman 
mukaisesti työsuojeluviranomainen sai vahvistusta resurs-
seihinsa. Lisäksi saimme viime vuodesta alkaen lisäresur-
sointia ulkomaisen työvoiman valvontaan. Resursseja on 
kohdistettu tarkastustoiminnan lisäksi myös valvonnan 
kehittämiseen.

Kuten tiedämme, rakennustyöhön liittyy paljon 
tapaturmavaarallista työtä. Tästä syystä rakennusalan 
valvonnasta iso osa on painottunut ja painottuu työolojen 
valvontaan. Keskeistä rakennusalan työolojen valvonnassa 
ovat olleet tapaturmien torjunta ja vaarallisten kemiallis-
ten tekijöiden hallinta. Työsuojeluviranominen ei myös-
kään sulje silmiään rakennusalan kuormittumistekijöiltä, 
vaan myös ne ovat valvonnan kohteena. Samoin alan omat 
havainnot ovat tärkeitä syötteitä valvonnalle, esimerkkinä 
tästä mainittakoon viime vuosina torninostureihin suun-
nattu valvonta.

Työolojen ja kuormittumistekijöiden lisäksi rakennus-
alalla on olennaista myös työelämän pelisääntöjen ja työ-
suhteen vähimmäisehtojen valvonta. Työsuojeluviranomai-
sen ilmiökielellä kutsumme tätä ”pirstaloituvan työelämän” 
valvonnaksi.  Erityisesti tässä kokonaisuudessa uskomme 
viranomaisyhteistyöstä olevan apua. Hallitusohjelman sekä 
harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjuntaohjelman 
mukaisesti muun muassa viranomaisyhteistyötä on kehi-
tetty ja kehitetään edelleen. Olemme luoneet alueellisia 
yhteistyön muotoja veroviranomaisen, poliisin, tullin ynnä 
muiden keskeisten toimijoiden kanssa, unohtamatta myös-
kään rajat ylittävää valvontaa. Tavoitteena on muun muassa 

kehittää viranomaisten yhteistä riskiperusteista kohdevalin-
taa ja valvontayhteistyötä sekä tiedonvaihtoa.

Valvonnan kehittäminen myös muilla tavoin koskee 
myös rakennusalaa. Tänä vuonna huomiota on itse tarkas-
tuksilla kiinnitetty toimivallan käyttöön eli yhtenäistämme 
kriteerejä, joilla annamme velvoitteita. Tänä vuonna yhte-
näistämisen kohteena ovat putoamisvaaralliset työt. 

Tällä kaudella kehitettävänä asiana olivat tarkastus-
toiminnan lisäksi myös muut valvonnan ja vaikuttamisen 
keinot. Tämä konkretisoitui viime vuonna muun muassa 
pientalorakentajille suunnatulla oppaalla, #Pölyntorjun-
tatalkoot-viestintäkampanjalla, verkkoseminaareilla sekä 
jatkuu muun muassa tänä vuonna korkealla tehtävän putoa-
misvaarallisen työn #Älätipu-viestintäkampanjalla. Uusilla 
keinoilla pystymme tavoittamaan runsaasti toimijoita, ja 
näillä keinoilla on tarkoitus täydentää työpaikkavalvontaa, 
ei korvata sitä. Uusien keinojen vaikuttavuutta arvioidaan 
ja se on osaltaan pohjana seuraavan suunnittelukauden 
valvonnalle.  

Seuraavan, vuosia 2024–2027, koskevan kauden suun-
nittelu on jo alkanut. Tunnistamme muutoksia toimintaym-
päristössämme, arvioimme keinovalikoimaamme ja sen 
käyttöä sekä käymme keskustelua sidosryhmiemme kanssa. 
Tavoitteenamme on, että seuraavan nelivuotiskauden suun-
taviivat olisivat valmiit ensi keväänä. 

Vaikka edellisellä ja tällä hallituskaudella on ollut val-
misteluja ja työryhmiä viranomaisen rakenteiden kehittä-
miseksi, niin mitään linjauksia asian suhteen ei ole olemassa 
ja toimintaamme suunnitellaan jatkossakin viiden alueelli-
sen työsuojeluviranomaisen pohjalta. Olennaista valvonnan 
kohteiden kannalta kuitenkin on, että valvontamme on 
alueesta riippumatta yhtenäistä ja vaikuttavaa.  

Myös rakennusalaa ja rakennustyön turvallisuutta kos-
kevan sääntelyn ajantasaisuutta ja toimivuutta arvioidaan. 
Koronaan ja muihin kiireellisiin lainsäädäntöhankkeisiin liit-
tyvien kiireiden vuoksi kolmikantaisen jaoston työ on ollut 
keskeytyksissä ja valmisteluja ei ole pystytty hetkeen edis-
tämään, mutta tavoitteena on saada asia lähiaikoina työn alle.

Rakennusala tulee siis jatkossakin olemaan työsuoje-
luviranomaisen toiminnassa keskeisessä roolissa ja myös 
rakennusalan valvontaa myös kehitetään vahvasti.

Turvallista, terveellistä ja reilua työtä kaikille! ¶

→ Vierailija
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TEKSTI JA KUVAT: JUKKA NISSINEN
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Vaarankorpien täydellinen kesä: hellettä, saunomista ja kalastusta. 

Köydet irti ja vapaalle

→ Vapaa-aika

SYSMÄSSÄ Pinxinmäen sata-
massa Amanda-moottoriveneen 
perästä nousee leppoisasti savua, 

vaikka kukaan ei ole grillaamassa. 
Mistä on kyse?

– Olemme veneilleet noin 20 
vuotta. Aloitimme pienestä tuulila-
siveneestä. Sitten tuli HT-vene. Sen 
jälkeen läksimme etsimään saunallista 
venettä, Consti korjausrakentamisen 
luottamusmies Jukka Vaarankorpi 
paljastaa savulähteen veneen sisältä.

Nykyinen Pinja-teräsvene on ollut 
Vaarankorvilla 13 vuotta. He pääsivät 
suunnittelemaan vanhaan, 1990-lu-
vun alussa tehtyyn veneeseen täysin 
uuden sisustuksen.

– Tekijät säikähtivät, kun ha-
lusimme kaasujääkaapin ja -uunin 
etuhyttiin. Se on ollut toimiva ratkai-
su. Meillä on käytössä 130-litrainen 
jääkaappi pakastinlokeroineen, Vaa-
rankorpi vertaa perinteisiin veneiden 
minijääkaappeihin.

Pinja-veneiden takaosassa yrite-
tään yleensä tehdä kompromissi hyt-
titilan ja saunan välillä. Vaarankorvet 
halusivat kajuutan sijaan erillisen 
löylyhuoneen ja suihkutilan käyttö-
mukavuuden takia. Toinen sisätiloja 
hyötykäyttöön vapauttava ratkaisu 
on hallintalaitteiden puuttuminen 
yläkajuutasta.

– Edellisessä veneessä oli sisäoh-
jaus, mutta tarvitsimme sitä yhden 
ainoan kerran. Ulkoa ohjaaminen on 
pukeutumiskysymys.

Veneilyharrastuksen yksi parhais-
ta puolista on nopea irtaantuminen 
arjesta. Se tapahtuu heti laiturista läh-
dettäessä. Amandan matkanopeus on 
8 solmua ja se kuluttaa matka-ajossa 8 
litraa dieseliä tunnissa. Vaarankorvet 
veneilevät yleensä toukokuusta loka-
kuun alkuun asti. Kesälomien lisäksi 
viikonloput vietetään vesillä.

Satu ja Jukka 
Vaarankorpi viihtyvät 
vesillä vapaa-aikanaan.



Maksuton  
neuvontapuhelin

 0800 148 484

Tietoa, testejä ja vertaistukea 
 (Stumpin keskustelut) verkossa

www.stumppi.fi

– Tukea tupakoinnin lopettamiseen

– Joskus on aamulla ollut lunta 
kannella. Myöhäinen veneily kostau-
tuu huollossa ja veneen peittämisessä.

Nykyisin Vaarankorvet veneilevät 
Päijänteellä. Kotisatama on ollut Kuh-
moisissa jo 10 vuotta. Päijänteen vesis-
tön hienoimpia paikkoja on Kelvenneen 
saari Päijänteen kansallispuistossa.

– Kohautamme keulan hiekkaran-
taan, Satu Vaarankorpi kuvaa. 

– Siellä on useita suojasatamia. Esi-
merkiksi Karhunkämmeneen mennään 
sisään kapeasta kahden kiven välisestä 
väylästä. Sen jälkeen paikka aukeaa 
kuin karhun kämmen, Jukka jatkaa.

Jukka hyppii laiturille
Amandassa on harvinaisempi työnja-
ko: Jukka on satamaan tullessa kansi-
miehenä ja Satu kipparina.

– Kannelta ei näe etenkään mata-
lia laitureita ollenkaan, joten annan 

ohjeita alhaalta. Kiinnitän poijut ja 
hyppään laiturille köysien kanssa.

Sadulla on jo 15 vuoden kokemus 
ruorin pyörittämisestä.

– Jos toiselle sattuu jotakin, kum-
mankin on osattava hallita venettä. 
Moni ei osaa perusasioitakaan venees-
tä, Satu toteaa.

Veneilyyn Vaarankorvilla liittyy 
olennaisesti kalastus. Tänä kesänä on 
tullut hyvin taimenta ja kuhaa. Uiste-
lun lisäksi mato-ongella tulee mukavas-
ti ahventa. Joskus kalaa tulee liikaakin.

– Viime kesänä olimme Judinsalon 
lähistöllä ja kävimme joka päivä kalas-
sa. Kolmantena päivänä Satu ilmoitti, 
että nyt riittää, Jukka kertoo.

– En jaksanut enää kalaa missään 
muodossa, Satu muistelee.

Luonnosta löytyy muutakin mur-
kinaa.

– Syksyisin käymme sienestämäs-
sä, Satu listaa.

Vaarankorvet keräävät erityisesti 
suppilovahveroita. Paras mustatorvi-
sienipaikka hävisi valitettavasti äsket-
täin hakkuiden takia.

Vaarankorvet ovat huomanneet, 
että matkaveneily on vähentynyt ja 
sitä myötä myöskin satamapalvelut.

– Käymme vuosittain muutaman 
päivän reissuilla muilla vesistöillä 
rib-veneellä. Tänä vuonna kävim-
me Konnevedellä. Ajoimme yhtenä 
päivänä 7 tuntia Neiturin kanavalle. 
Vastaan tuli 2 matkavenettä ja 2 ka-
noottia, Jukka laskeskeli.

Talvisin Vaarankorvet ovat kara-
vaanareita.

– Ne ovat aika samanlaista poruk-
kaa veneilijöiden kanssa. Veneilyssä 
ei ole titteleitä ja kaikki ovat puhevä-
leissä kaikkien kanssa. Illalla istutaan 
notskilla ja puhutaan viikon tapahtu-
mista. ¶

Satu Vaarankorpi on 
ruorissa silloin, kun 
saavutaan satamaan.

Linnut pitävät 
huolen siitä, että 
pestävää riittää.
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TEKSTI: SINI SAARITSA KUVA: LEHTIKUVA

Mies ja mehiläiset 

MEHILÄISTARHAUSTA harrastava 
kouvolalainen Seppo ei halun-
nut sukunimeään painettavaksi 

lehteen eikä erityisemmin edes haasta-
teltavaksi.  Varsinkaan mehiläistarhauk-
sesta, joka tosiaan on vain harrastus. 
Paljon mieluummin hän olisi jutellut siitä, 
onko 12 tunnin työaika mistään kotoisin. 
Ei ole. Pitkät vapaat ovat tietysti muka-
via, mutta pitkät yövuorot liian raskaita. 
Se haittaa monien jaksamista töissä, ja 
palautuminen vie liikaa aikaa.

Elo-syyskuun vaihteessa etumie-
henä työskentelevällä Sepolla on kesä-
loma, ja hän viettää sitä harrastuksensa 
parissa. 

– Tulee kateltua mehiläisiä ja oltua 
niiden keskellä.

Sepon tapauksessa rauhoittavaan 
luontoharrastukseen liittyy myös hiu-
kan hermostuttavia piirteitä. Seppo on 

nimittäin varsin allerginen mehiläisille, 
ja pari kertaa saatu pistos on vienyt sai-
raalaan. Mutta pistäjä ei ole ollut oma 
mehiläinen.

– Tuolla pesillä kun pyörii tuhannet 
mehiläiset ympärillä, ei ne ole ärhäköitä 
muuta kuin ukonilmalla. Mutta sitten 
vaikka järvellä kalassa siihen lentää se 
yksi, joka pistää.

Muutama vuosi sitten tarhausta am-
mattimaisesti ja menestyksekkäästi 
harjoittava tuttava antoi Sepolle yhden 
pesän. Nyt pesiä on 5, mutta toiminta ei 
edelleenkään tuota mitään, eikä se ole 
Sepolla tarkoituksenakaan. 

– Toiset menevät mettään kerää-
mään marjoja tai sieniä. Mulla on nämä 
mehiläiset. Samalla tavalla siinä on kyse 
ihmisen luontosuhteesta. 

Kun Seppo oli lapsi, hän keräsi per-
hosia ja teki perhostauluja. Hän myös 

seurasi, kun toukista kasvoi uusia per-
hosia. 

– Nykyään kattelen mieluummin, kun 
perhoset vain lentelee, enkä halua ottaa 
niitä kiinni. Osaan minä ampuakin, mutten 
silti haluaisi mitään eläintä metsästää.

Seppoa inspiroi mehiläistenhoidossa 
se, että samalla tulee tuettua luonnon 
monimuotoisuutta. Mehiläiset kuljetta-
vat siitepölyä eli pölyttävät tehokkaasti, 
ja se lisää sekä viljely- että luonnonkas-
vien hyvinvointia ja kasvua.

Mutta kiinnostavinta on mehiläisten 
– kuningattarien, kuhnureiden ja työläis-
ten – seuraaminen. Sepon mielestä me-
hiläisyhdyskuntaa voi verrata ihmisten 
elämään aika pitkälle. Hän esittelee ku-
vaa mehiläisten peittämästä kennosta, 
jossa näkyy vahalla peitettyä hunaja-
kennostoa ja keskellä ruskeita sikiö-
kennostoja. Niistä kuoriutuu mehiläisiä. 

Seppo on allerginen mehiläisenpistolle, 
mutta se ei estä tarhausharrastusta.

→ Kulttuuri
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Magiaa mieheksi kasvuun

ja terveyttä vahvistava ra-
vinto.

1800-luvun jälkipuolen 
nälkävuosien surullisten seu-
rausten tapaan jäi Niilo jo pie-
nenä orvoksi elätiksi. Paran-
tajan luokse päästyään hän 
kuitenkin alkoi löytää itses-
säänkin piileviä taitoja, tietoja 
ja tuntemuksia. Hänkin pys-
tyi kutsumaan metsän olen-
toja. Magia on vahvaa voimaa, 
jonka kanssa ei voi pelleillä 
eikä käydä kauppaa. Sen 

Andy putoaa aina jaloilleen.

lossa ei ole tangoa eikä mi-
tään muutakaan skeidaa. 
Versio on hyvä, vaikka omana 
suosikkina säilyy yhä Affe 
Forsmanin, Dave Lindhol-
min ja Paavo Maijasen trion, 
Rock ń ŕoll Bandin alkuperäis-
rykäisy. Ero on vähän sama 
kuin vaatetuksessa. Andyn 
versio on koristeltu kaiken 
maailman efekteillä, kuten 
mies itse.

Heti toisena on myös jäl-
leen mainio kappale. 54–46 
That́ s My Number, sopii sekin 
hyvin McCoylle, koska myös 
hänen nuoruuden yhtyeensä 
Pelle Miljoona Oy sekä Hanoi 
Rocks soittivat aikoinaan 

muutamia jamaikalaisvaikut-
teisia kappaleita. Kappale on 
kiva piristysruiske ja osoittaa, 
että levyn kappalekokonai-
suus on mietitty huolella.

Andy McCoy on nyt mo-
nien hämmästykseksi 
60-vuotias, ja on kiertueella 
trionsa kanssa, johon kuu-
luvat Andyn lisäksi Johnny 
Crash ja Sofia Zida. Hänen 
elämäntapojensa takia mie-
hen ikää voi pitää jo ihmeenä.

Vaikka rock ei olekaan 
enää mitään listamusiikkia niin 
toivoisin, että myös kansain-
välinen yleisö huomaisi Í m 
Gonna Rollin. Kyse on kuitenkin 
yhdestä maailman parhaista 
rock ń ŕoll -kappaleista. ¶

JYRI VASAMAA

käyttö edellyttää rohkeutta 
ja myös itsensä tuntemista.

Juoni on raju ja karu. 
Isosta käänteestä kiitos 

parantajan ohella kylän pa-
pille! Hän otti asiakseen sel-
vittää orvon lapsen oikean 
perhetaustan. Sieltä urkenee 
yllättäviä, toisaalta kuitenkin 
tavanomaisia mahdollisuuk-
sia. Niilo palaa metsästä ky-
lille.

Niin nuori mies kasvaa pa-
hojen ja hyvien miesten jou-
kossa. ¶

INARI JUNTUMAA

keista kootulla albumilla hän 
versioi muun muassa Toots 
& The Maytalsin ja David Bo-
wien kirjoittamia kappaleita. 
Kuulijan kannalta taas on 
onni, etteivät kaikki kappaleet 
ole yhtä tunnettuja, kuten le-
vyltä löytyvä Bowien ja Iggy 
Popin China Girl. Kokonaisuus 
kestää paremmin kuuntelua.

Jos pitää Hanoi Rocksin 
ver sioi masta Up Around The 
Bendistä, ihastuu varmasti 
Andyn levyn aloittamaan Í m 
Gonna Rolliin. Mainio kappale-
valinta, joka on kaiken lisäksi 
tuntematon kaikille Suomen 
rajojen ulkopuolella. Kap-
pale osoittaa heti, että tu-

ANNINA MIKAMA: 
MYRRYS 
(2022) WSOY

ANDY MCCOY: 
JUKEBOX JUNKIE. 
CLEOPATRA

PELLE Miljoona Oy:ssä aikoi-
naan teinityttöjen suosikiksi 
noussut, kosmisella ener-
gialla elävä Andy McCoy, on 
julkaissut pitkästä aikaa le-
vyn. Andyn omista suosi-

Entisaikojen parantajat, 
myyttiset myrrysmiehet, kul-
kivat aliseen asti etsies-
sään viisautta. He voivat kut-
sua metsän eläviä ja kuolleita 
olentoja ja toisaalta olivat it-
sekin monin tavoin konkreet-
tisesti osa ympäröivää luon-
toa. 

Kaltoin kohdellun Niilon 
hoteisiinsa ottava parantaja 
näyttää myös osaavan aika 
selviä asioita. Näitä ovat mm. 
haavan hygieeninen hoito 

Tarkkaan syynäämällä erottuu val-
koista. Ne ovat toukkia, jotka ennen pit-
kää koteloituvat ja muuttuvat mehiläi-
siksi. Kennossa hohtelee myös sininen 
täplä, kuin jalokivi. Se on kuningatar.

– Kuningattaren väri vaihtuu joka 
vuosi, ja siitä tietää sen iän. Minun mehi-
läiskuningattareni tulevat italiasta.

Mehiläistenhoito vie aikaa, mutta 
esimerkiksi talvella pesille ei mennä ol-

lenkaan. Silloin mehiläiset vaipuvat hil-
jaiseloon, jonka aikana ne tuottavat pe-
sään lämpöä ja syövät sinne varastoitua 
sokeria.

Kesä-ajan vitsauksena ovat ny-
kyään punkit, jotka kulkeutuvat kuh-
nureiden mukana munatoukkiin. Myös 
Seppo turvautuu happomyrkyttämi-
seen, jolla pesiä pelastetaan. 

– Silloin pesä on vaarassa tuhoutua. 

Tulee siivettömiä mehiläisiä, Seppo sa-
noo.

Seppo saa pesistään hunajaa vain 
omiksi tarpeiksi. Hän kertoo yllättä-
vän tiedon: Suomessa hunajan myynti 
on varsin alhainen. Bisneksenä mehiläi-
siä hoitavat keskittyvät pölyttämiseen. 
Muualla Keski- ja Etelä-Euroopassa hu-
najan menekki on eri tasolla, jopa puolet 
korkeampi kuin meillä. ¶

→ Kulttuuri
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Lokakuu on kaalien kulta-aikaa. Kauppojen ja 
torien vihanneslaarit notkuvat kyssäkaalia, 
savoijinkaalia, valkokaalia ja upean värin 
ruokiin tuovaa lehtikaalia. Jos kaaleilla 
kokkailussa haluaa päästä helpolla, 
kannattaa aloittaa lehtikaalista: sen 
vihreästä tai violetista versiosta.

MAUKKAILLA, terveellisillä ja edul-
lisilla kotimaisilla kaaleilla on 
tuontivihanneksia pienempi 
hiilijalanjälki. Onkin ollut ilo 
huomata, miten suosituksi vil-
likaalia muistuttava lehtikaali 
on noussut.

Superterveellinen,  
monikäyttöinen kaali
Lehtikaalissa on runsaasti B-, C- ja K-vitamiinia sekä 
elimistöllemme tärkeitä hivenaineita. Korkean pro-
teiini- ja kuitupitoisuutensa ansiosta lehtikaali sopii 
erinomaisesti fyysisen työn tekijän ruokavalioon. Tätä 
kotimaista superfoodia voit syödä pitkälle syksyyn, sillä 
pakkanen vain makeuttaa sen lehtiä!

Lokakuussa parhaassa sesongissa oleva lehtikaali 
taipuu lautasella moneksi. Sellaisenaan sen lehdet mais-
tuvat nihkeiltä eli paistaminen, uunikypsytys tai nopea 
haudutus, tai ainakin kevyt suolaus, on tarpeen. 

Lehtikaali rakastaa oliiviöljyä, valkosipulia ja chiliä. 
Näitä kaikkia löytyy tästä pastareseptistä, johon tuo 
lisäväriä sesongin kotimainen punasipuli. Jos lehtiä 
jää pussista yli, minimoi hävikki ja tee lehtikaalisipse-
jä. Levitä revityt tai leikatut lehdet leivinpaperoidulle 
pellille. Päälle oliiviöljyä ja suolaa, vartti 175-asteisessa 
uunissa ja valutus talouspaperin päällä. ¶

TEKSTI JA KUVA:  
SANNA PÖYRY
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Täydellisen täyttävä 
lehtikaalipasta

Pete Risku,  
raudoittaja, 

luottamusmies, 
Tampere

→ Kolumni

Päättämättömät
UUDISTUMISEEN tarvitaan tekijänsä ja pian onkin aika 
luoda nahkaa Rakennusliitossa. Ensi talven vaaleilla 
valitaan kaikkia äänestäneitä jäseniä edustava liitto-
kokous. Muita ei huomioida, vaikka kokousedustaja 
vastaa neljän sadan jäsenen joukkoa. Äänestäjät rat-
kaisevat millaisilla ajatuksilla toiminnasta päätetään, 
vaikka vahvan ammattiliiton pitäisi edustaa jäseniensä 
mielipiteitä.

VOIMMEKO sanoa, että olemme vahvoja, jos muutaman 
tuhannen äänen turvin pystytään saamaan kokoon 
liittokokous ilman uudistusmielistä otetta ja avauk-
sia siitä, mihin aiomme tähdätä tulevaisuudessa tai 
vilkasta keskustelua rakentajien työolojen todellisesta 
parantamisesta? Olen edelleen sitä mieltä, että asiat 
ovat vielä liian hyvin siihen, että koettaisiin tarvetta 
tehdä jotain oleellisesti uutta.

MEIDÄN tulisi olla vakavasti huolissamme siitä, miten 
vähän intohimoja herättää jäsenten mahdollisuus olla 
valitsemassa henkilöitä, joiden kuuluisi edustaa katta-
vasti ammattitovereita ja etsiä keinoja vahvaan etujen 
turvaamiseen ja työelämän kehittämiseen työntekijöil-
le edulliseen suuntaan. Myös sen toivoisi kiinnostavan 
mihin kaikkeen jäsenmaksuvaroja valuukaan.

TÄSSÄ on kuitenkin toivoa olemassa. Ensi kevään liit-
tokokousvaalin ehdokasasettelu on vasta alkanut ja on 
hyvin mahdollista, että tarjolle saadaan hyvä kattaus 
ehdokkaita, joilla on halua ryhtyä tuomaan rakenta-
jien ammattiyhdistystoimintaa vähitellen 2020-luvulle. 
Odotan myös mielenkiinnolla osastoilta tulevia aloit-
teita, josko siellä olisi jotain sellaista mikä herättäisi 
keskustelua eikä ainoastaan olkain kohottelua.

NYT ONKIN siis aika alkaa herätellä jäseniä siihen, et-
tä meillä olisi monta asiaa, joihin tarvitaan tuoreita 
ajatuksia hyvään lopputulokseen pääsemiseksi. Miten 
kohdellaan vuokratyövoimaa? Ovatko työmaat häirin-
tävapaita alueita? Toteutuuko tasapuolisuus? Suvai-
taanko erilaisuutta? Tarvitaanko aluejärjestöjä? Vaalit 
tulevat. Kannattaa äänestää, sillä Rakennusliitossa 
tarvitaan tulevaisuudessa erityisesti päättäjiä. ¶
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→ Rakentajan eväät

→ Sarjakuva

Lehtikaali-kana-pähkinäpasta

Tämä muhkea pasta vie taatusti nälän työpäivän tai treenien jälkeen! Italialaiselle soija pastassa on pyhäinhäväistys, 
mutta voin kanssa se tuo kananlihaan upean maun. Pekaanipähkinät voit korvata cashewpähkinöillä, pinjansiemenillä 
tai manteleilla. Pidä uunissa paahtuvia pähkinöitä silmällä, sillä ne palavat helposti.

½ 1 pkt (400 g) maustamatonta broileria 
300 g fusillia tai muuta pastaa
merisuolaa 
8 lehteä lehtikaalia
punaista mietoa chilipaprikaa 
1 (luomu)sitruuna
1 kookas punasipuli
2–3 valkosipulinkynttä
runsas kourallinen pekaanipähkinöitä
3 rkl rypsiöljyä 
nokare voita
loraus soijaa
2 dl kermaa tai ruokakermaa
mustapippuria myllystä
raastettua parmesaania

Ota kanafileet ajoissa jääkaapista ja pil-
ko reiluiksi paloiksi. Lämmitä uuni 175 as-
teeseen. Keitä fusillit suolalla mauste-
tussa vedessä.

Huuhtele ja kuivaa lehtikaali, poista 
ruodit ja revi lehdet. Huuhtaise chili ja pil-
ko renkaiksi. Pese sitruuna ja raasta kuo-
ri. Kuori sipuli ja leikkaa renkaiksi. Kuori 
ja pilko myös valkosipuli.

Levitä pähkinät pellille leivinpape-
rin päälle ja paahda muutama minuutti 
(omassa uunissani 5 minuuttia on sopi-
va paahtoaika). Murskaa pähkinät veit-
sellä.

Kuumenna pannu. Kypsennä kanapa-
lat öljy-voiseoksessa parissa erässä ja 

mausta soijalla. Siirrä kana hetkeksi si-
vuun. Lisää pannulle hiukan öljyä, chili ja 
sipulit. Kuullota varoen, ettei valkosipu-
li kärähdä – muuten ruoka on auttamat-
ta pilalla. 

Laita pannulle kana ja lehtikaali. Not-
kista lehtiä hetki ja lisää sitruunankuo-
ri. Jos haluat voimakkaan sitruunaisen 
maun, purista joukkoon sitruunan me-
hua. Lisää lopuksi kerma, alenna lämpöä 
ja keitä hetki kokoon. Suolaa ja pippuroi 
maun mukaan.

Kaada valutettu pasta pannulle ja se-
koita hyvin. Tarkista maku ja lisää suolaa 
tarvittaessa. Koristele pähkinärouheella, 
raasta päälle parmesaani ja syö heti. ¶



Seuraa meitä somessa @AvoinKassa

Avoin työttömyyskassa A-kassa

Monta työtä, monta alaa
–yksi työttömyyskassa.

Teollisuusliitto
Rakennusliitto
Näyttelijäliitto
Ay-toimihenkilöt

Muusikkojen liitto
Suomen Journalistiliitto
Teatteri- ja mediatyön- 
tekijöiden liitto Teme

A-kassa on meidänkin kassa:

A-kassa.fi

Kun
lomautus

iskee.

Ja elämä jatkuu.



Voiko työttömyystuella  
opiskella?
A-kassan jäsenenä voit tietyissä tapauksissa 
opiskella ja saada samalla ansiopäivärahaa.

Tärkein edellytys ansiopäivärahan hakemi-
seksi opintojesi ajalle on se, että TE-toimisto 
hyväksyy opintosi suoritettavaksi työttömyys- 
tai lomautusaikana. Ole siis ensin yhteydes-
sä TE- toimistoosi hyvissä ajoin ennen opinto-
jesi alkua.

Päivärahaa voit saada silloin, kun opiskelet 
joko sivutoimisesti, lyhytaikaisesti tai työllisty-
mistä edistävässä palvelussa.

Sivutoiminen opiskelu tarkoittaa käytännös-
sä sitä, että opiskelu ei estä sinua hakemas-
ta kokoaikatyötä. Voit hakea päivärahaa, jos 
olet ilmoittanut TE-toimistoon aikeestasi opis-
kella ja TE-toimisto katsoo sinun opiskelevan 
sivutoimisesti.

Lyhytkestoinen opiskelu päivärahalla on 
mahdollista puolen vuoden ajan, jos olet 
vähintään 25-vuotias ja opinnot anta-
vat ammatillisia valmiuksia tai tukevat yri-
tystoimintaasi. Voit myös saattaa aiemmin 
keskeytyneet opintosi loppuun puolen vuo-
den aikana, jos opintojen keskytymisestä on 
aikaa vähintään vuosi.

Kassa vastaa

Lisäksi TE-toimiston tarjoamat työllistymistä 
edistävät palvelut kattavat useita vaihtoeh-
toja. Opintojen kannalta yleisimmät palvelut 
ovat työvoimakoulutus ja omaehtoiset opin-
not.

Voit saada päivärahaa, kun olet sopinut työl-
listymistä edistävästä palvelusta yhdessä 
TE-toimiston kanssa, ja TE-toimisto hyväksyy 
palveluun osallistumisesi.

Ansiopäivärahaa maksetaan korotettuna 
työllistymistä edistävän palvelun ajan enin-
tään 200 päivältä. Lisäksi maksetaan matka- 
ja ylläpitokustannusten korvaamiseksi kulu-
korvausta niiltä päiviltä, kun olet osallistunut 
palveluun. Kulukorvausta ei kuitenkaan mak-
seta omaehtoisten opintojen ajalta.

Jos TE-toimisto katsoo sinun opiskelevan pää-
toimisesti eikä opintoja voi suorittaa työllisty-
mistä edistävänä palveluna, et voi hakea päi-
värahaa työttömyyskassasta vaan sinun tulee 
kääntyä esimerkiksi Kelan puoleen opintojesi 
rahoittamiseksi.

a-kassa.fi
Seuraa meitä somessa @AvoinKassa
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OSASTOTAPAHTUMAT

KOONNUT SOILE AHREMAA-LUTTINEN

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

Syyskokous
Lokakuun 15. ja joulukuun 15. päivän välisenä aikana 
pidettävässä syyskokouksessa:
a) päätetään niistä perusteista, joiden mukaan 
osaston toimihenkilöiden kulut korvataan;
b) päätetään toimintasuunnitelmasta ja talousarviosta 
seuraavalle vuodelle;
c) valitaan toiminnantarkastaja ja hänelle varahenkilö;
d) valitaan puheenjohtaja ja hallituksen varsinaiset 
jäsenet henkilökohtaisine varajäsenineen;
e) valitaan edustajat henkilökohtaisine 
varaedustajineen aluejärjestön edustajakokoukseen;
f) valitaan tarpeelliset toimikunnat ja jaostot sekä 
tarvittaessa osaston luottamusmies ja hänen 
varamiehensä;
g) ehdokkaiden asettaminen Rakennusliiton 25. 
liittokokousvaaleihin;
h) päätetään kokouksen koollekutsumistavasta;
i) asetetaan ehdokkaat aluejärjestön hallituksen 
jäseniksi;
j) käsitellään muut mahdolliset asiat.

Os. 004, Helsingin sisävalmistemiehet
Syyskokous la 15.10. klo 14, Rakennusliiton Helsingin palvelu-
piste, Siltasaarenkatu 4, katutaso, Helsinki. Esillä sääntöjen 
määräämät asiat (toimihenkilövalinnat vuodelle 2023), ehdok-
kaiden asettaminen Rakennusliiton 25. liittokokousvaaleihin. 
Lisäksi muut esille tulevat asiat. Tilannekatsauksen pitää alue- 
toimitsija Ari Koli. Kokouksen jälkeen ruokailu ravintola Graniitti-
linnassa juomineen. Iltajuhla Rakennusliiton saunatiloissa, joka 
vietetään osaston asettamien tavoitteiden saavuttamisen kun-
niaksi. Lämpimästi tervetuloa!
Hallitus

Os. 018, Turun raudoittajat ja sementtimiehet 
Yleinen kokous to 6.10. klo 17, Turun palvelupiste, kokoustilat, 
Uudenmaankatu 6a, Turku. Keskustellaan osastotoiminnan jat-
kamisesta ja liittämisestä toiseen osastoon. Kahvitarjoilu. 
Hallitus

Os. 039, Helsingin matto- ja parkettimiehet
Syyskokous ti 15.11. klo 16, Helsingin palvelupiste Siltasaaren-
katu 4, katutaso, Helsinki. Esillä sääntöjen määräämät asiat (toi-
mihenkilövalinnat vuodelle 2023), ehdokkaiden asettaminen Ra-
kennusliiton 25. liittokokousvaaleihin. Lisäksi muut esille tulevat 
asiat.
Hallitus

Os. 051, Jyväskylä
Syyskokous ma 17.10. klo 18, Jyväskylän palvelupiste, Yrjönkatu 
30,  Jyväskylä. Esillä sääntöjen määräämät asiat (toimihen-
kilövalinnat vuodelle 2023), ehdokkaiden asettaminen Raken-
nusliiton 25. liittokokousvaaleihin. Lisäksi päätetään osaston 
hallitukselle myönnettävästä mandaatista hankkia osastolle 
toimitila sekä muut esille tulevat asiat. Tervetuloa!
Hallitus

25. liittokokous 12.–13.5.2023
MARINA CONGRESS CENTER HELSINKI

25. liittokokous  
12.-13.5.2023

MARINA CONGRESS CENTER  
HELSINKI

ja 
TURVAA

TYÖTÄ

ja 
TURVAA

TYÖTÄ

→ Liitossa

Os. 002, Helsingin maalarit
Syyskokous la 19.11. klo 14, osastojen Tiimitupa, Viides linja 3, 
Helsinki. Esillä sääntöjen määräämät asiat (toimihenkilövalinnat 
vuodelle 2023), ehdokkaiden asettaminen Rakennusliiton 25. 
liittokokousvaaleihin. Lisäksi muut esille tulevat asiat. Tilanne-
katsauksen pitää neuvottelupäällikkö Matti Korhonen. Kokouk-
sen jälkeen joululounastarjoilu. Lämpimästi tervetuloa!
Hallitus
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Os. 083, Keuruu

Syyskokous la 29.10. klo 15, Hotelli Rauhalahti, Katiskaniementie 
8, Kuopio. Esillä sääntöjen määräämät asiat (toimihenkilövalin-
nat vuodelle 2023), ehdokkaiden asettaminen Rakennusliiton 
25. liittokokousvaaleihin. Lisäksi muut esille tulevat asiat.
Hallitus

Os. 094, Turun betonituote
Syyskokous pe 4.11. klo 18, Turun palvelupisteen alakerran ko-
kous- ja saunatilat, Uudenmaankatu 6a, Turku. Esillä sääntöjen 
määräämät asiat (toimihenkilövalinnat vuodelle 2023), ehdok-
kaiden asettaminen Rakennusliiton 25. liittokokousvaaleihin. Li-
säksi muut esille tulevat asiat. Tilannekatsaus. Tarjolla pizzaa ja 
juomia sekä sauna lämmitettynä.
Hallitus kokoontuu klo 17.30.
Hallitus

Os. 104, Helsingin asfalttimiehet ja 
bitumieristäjät
Teatteri-iltapäivä la 12.11. klo 13, Areena-näyttämö,  Hakaniemi. 
Näytelmä on Kultalampi. Esityksen jälkeen on ruokailu Ravintola 
Graniittilinnassa. Omavastuu on 25 €/hlö. Lippuja varattu 32 kpl. 
Sitovat ilmoittautumiset Matti Tiainen p. 040 705 8809.
Hallitus

Os. 131, Rovaniemi
Syyskokous ti 1.11. klo 18, Työväentalo, Lapinkatu 2, Rovaniemi. 
Esillä sääntöjen määräämät asiat (toimihenkilövalinnat vuo-
delle 2023), ehdokkaiden asettaminen Rakennusliiton 25. liitto-
kokousvaaleihin. Lisäksi muut esille tulevat asiat. Ruokailu.
Pikkujoulut jäsen, joka osallistuu syyskokoukseen ei oma vas-
tuuta, muuten omavastuu 25 €/hlö avec 25 €/hlö. Aika ja paikka 
ilmoitetaan myöhemmin osaston kotisivuilla. Tervetuloa!
Hallitus

Os. 187, Lempäälä
Syyskokous ke 26.10. klo 17, Neste Lempäälä Mantunkulma, 
Puistokatu 2, Lempäälä. Esillä sääntöjen määräämät asiat (toi-
mihenkilövalinnat vuodelle 2023), ehdokkaiden asettaminen Ra-
kennusliiton 25. liittokokousvaaleihin. Lisäksi muut esille tulevat 
asiat. Kahvitarjoilu!
Hallitus

Os. 404, Porin putkimiehet ja -eristäjät
Syyskokous to 3.11. klo 18, Porin palvelupiste, Liisankatu 18, Pori. 
Esillä sääntöjen määräämät asiat (toimihenkilövalinnat vuo-
delle 2023), ehdokkaiden asettaminen Rakennusliiton 25. liitto-
kokousvaaleihin. Lisäksi muut esille tulevat asiat. 
Hallitus

VETERAANITOIMINTA

RAKENNUS- 
PIIRUSTUKSET  

TUTUKSI
VERKKOKURSSILLA
Kurssilla opit, millaisia piirustuksia ja merkkejä 

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

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

→ Liitossa

Turun rakentajaveteraanit
Veteraanien kokoukset kuun toisena maanantaina klo 10, Turun 
palvelupisteen tilat, Uudenmaankatu 6a, Turku. Seuraavasti: 
10.10., 14.11., 12.12. Tilaisuudessa kahvi- ja pullatarjoilu.



54

→ Liitossa

MUISTOLLE

ONNEA

SAARROT

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

90 vuotta
Rimmi Reino Edvard 26.7., Tampere.
Os. 393, Tampereen putkimiehet ja -eristäjät

Maunuvaara Tero Taavi
Osastomme pitkäaikainen 
jäsen Tero Taavi 
Maunuvaara kuoli 14.4.2022. 
Hän oli syntynyt 5.5.1945 
ja liittynyt Rakennusliiton 
jäseneksi 1.10.1969.
Muistoa kunnioittaen
Os. 015, Turun kirvesmiehet

Mylly Ahti Johannes
Osastomme pitkäaikainen 
jäsen Ahti Johannes Mylly 
kuoli 20.7.2022. Hän oli 
syntynyt 18.9.1937 ja 
liittynyt Rakennusliiton 
jäseneksi 1.12.1954.
Muistoa kunnioittaen
Os. 210, Meri-Lappi

Mäyrä Reino Antero
Osastomme pitkäaikainen 
jäsen Reino Antero Mäyrä 
kuoli 27.7.2022. Hän oli 
syntynyt 7.3.1931 ja liittynyt 
Rakennusliiton jäseneksi 
1.10.1964.
Muistoa kunnioittaen
Os. 143, Iisalmi

Nikkinen Veini Herman
Osastomme pitkäaikainen 
jäsen Veini Herman 
Nikkinen kuoli 4.8.2022. 
Hän oli syntynyt 11.8.1939 
ja liittynyt Rakennusliiton 
jäseneksi 1.1.1984.
Muistoa kunnioittaen
Os. 455, Pälkäne

Rytkönen Reino Olavi
Osastomme pitkäaikainen 
jäsen Reino Olavi Rytkönen 
kuoli 10.6.2022. Hän oli 
syntynyt 30.7.1943 ja 
liittynyt Rakennusliiton 
jäseneksi 3.5.1984.
Muistoa kunnioittaen
Os. 051, Jyväskylä

Kolme tapaa päivittää yhteystiedot:

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

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

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

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

Yhteystiedot

Rakennusliitto ry

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

Keskustoimisto avoinna:

ma–pe 8.30–15.30

Jäsenrekisteriin toimitettavien  asiakirjojen  
postitusosoite:

Rakennusliitto ry/Asiakirjat, PL 307, 00531 Helsinki

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

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

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

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

Aluetoimistojen yhteystiedot löytyvät  
www.rakennusliitto.fi/yhteystiedot  

MUURARIEN TALVIPÄIVÄT 11.–12.2.2023
Paikka: Hotelli Vantaa Sokos Hotels , Hertaksentie 2.
 la 11.2. klo 8–10 aloitamme aamupalalla sekä   
 jaamme talvipäivien ohjelman.

Ilmoittautumiset suoraan Hotelli Vantaa Sokos Hotels myyn-
tipalveluun p. 030 087 0000, jossa on kiintiövaraus nimellä 
”muurarien talvipäivät”.

Os. 601, Helsingin muurarit 

TAPAHTUMIA
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Seuraavassa 
numerossa:

TEEMA: 

Rakennus
teollisuus

Tuoteteollisuuden tehtaat pyörivät, 
vaikka sähkön hinta sahaa pilvissä. 

Seuraavassa Rakentajassa on 
reportaasia Tiilerin tiilitehtaalta, 
Finnsementin kuonatehtaalta ja 

alan yritysten arvioita siitä, miten 
tulevasta talvesta selvitään. 

Vierailemme myös Finnbuild-messuilla. 
Alan suurimmassa tapahtumassa on 

aina näytetty tietä tulevaan.

Ilmestymispäivä  
4.11.2022

Aineistopäivä  
7.10.2022

RAKENTAJA 8/22 
Aineistopäivä 18.11.2022 

Ilmestymispäivä 16.12.2022

RAKENTAJA 1/23 
Aineistopäivä 5.1.2023 

Ilmestymispäivä 3.2.2023

RAKENTAJA 2/23 
Aineistopäivä 24.2.2023 

Ilmestymispäivä 17.3.2023

Ilmoitusvaraukset:
Tietotalli Oy/Jyväskylä 

Heidi Andersson
050 528 7770

heidi.andersson@tietotalli.fi

PÄÄTOIMITTAJA
JOHANNA HELLSTEN

P. 040 770 5194

TOIMITTAJA 
JUKKA NISSINEN

P. 050 2785

VIESTINTÄPÄÄLLIKKÖ
JANNE MÄKINEN
P. 040 352 1161

VIESTINNÄN 
ASSISTENTTI

SOILE AHREMAA-
LUTTINEN

P. 020 774 3031

TOIMITUKSEN 
SÄHKÖPOSTIOSOITTEET:

ETUNIMI.SUKUNIMI@RAKENNUSLIITTO.FI

JULKAISIJA
RAKENNUSLIITTO RY

TOIMITUKSEN OSOITE
SILTASAARENKATU 4, HELSINKI

TAITTO 
PUNAMUSTA OY,  

SISÄLTÖ- JA SUUNNITTELUPALVELUT

POSTIOSOITE
PL 307, 00530 HELSINKI

PUHELIN, VAI HDE 020 774 003

TILAUSHINTA
12 KK/30 €

PAINOPAIKKA
PUNAMUSTA, FORSSAN YKSIKKÖ

ISSN 0355–8614

ILMOITUSMYYNTI
TIETOTALLI OY/JYVÄSKYLÄ

HEIDI ANDERSSON
P.  050 528 7770

HEIDI.ANDERSSON@TIETOTALLI.FI

Lehden ilmestymispäivä on torstai. 



12:44

Mitäs sinne?

09:20

Mukavaa kalareissua rakas!

09:22

16:15

Hei missä meet kun et vastaa? 
Hirvee keli. Onko kaikki ok?

09:12

Kamat purettu. Nyt vavat kyytiin 
ja veneelle. 

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

Elämä voi pysähtyä yhtäkkiä, 
mutta arki jatkuu

Läheistesi uutta alkua helpottaa henkivakuutus.

Turvassa-henkivakuutus on erityisesti ammattiliiton 
jäsenelle edullinen henkivakuutus. 

Hankit sen helposti osoitteessa:

turva.fi/henkivakuutus

9,87 €/kk
Rakennusliiton jäsenelle vain

Hintaesimerkki vuonna 2022: 

30-vuotias Rakennusliiton jäsen, 

korvaussumma 100 000 €.




