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TEEMA

Rakennus
teollisuus

RAKENTAJIEN TALOUS

Lue, mistä rakentajat
säästävät tänä talvena. s. 16

FINNBUILD 2022:

Kiinnostavimmat tuotteet
rakentajille. s. 36

Kuona kiertoon
Finnsementin tehtaalla hyödynnetään
SSAB:n Raahen tehtaan jätettä. s. 32

RAKENTAJAN SUURI PUHEENJOHTAJATENTTI: LIITTOKOKOUS LÄHESTYY. s. 8

→ Pääkirjoitus / Johanna Hellsten

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

Konstit on monet –
mutta riittävätkö ne?
KYSYIMME Rakennusliiton työssäkäyviltä jäsenil-

tä, millä tavoin nousevat sähkön ja polttoaineiden
hinnat ovat vaikuttaneet heidän elämäänsä. Ja
ovathan ne.

osaamista – on antaa myös pidemmälle vietyjä,
rakennuksen käyttöön liittyviä vinkkejä, jotka
jokaisen kannattaa lukea sivulta 16 alkavasta
jutusta.

RAKENTAJAT osallistuvat kiitettävällä tavalla yh-

SEURAAN joka päivä sähkön tuntihintaa Twitte-

teisiin energiansäästötalkoisiin, vaikka esimerkiksi
oman auton käyttö on työmaiden todellisuuden
takia monelle välttämätöntä. Työn ulkopuolinen
ajelu on monella vastaajalla jäänyt vähiin ja kimppakyytiäkin on kokeiltu.

SÄHKÖN hinta on jollain vastaajalla kuusinkertaistunut tänä syksynä ja kun asumismuotona on
sähkölämmitteinen omakotitalo, voi arvata, että
talous on kovilla. Hallituksen kaavailut kotitalouksien tukemisesta sähkölaskujen maksussa
tulevat kreivin aikaan, kun joillakin on jo velkaa
sähköyhtiölle pari tuhatta euroa, eivätkä pakkaset
ole vielä edes alkaneet.
SÄHKÖSAUNAA ei lämmitetä, kodin lämmitystä

on laskettu alaspäin, suihkun kestoa kellotetaan
munakellolla. Näiden arkisten energiansäästötapojen lisäksi rakentajilla – joilla on ammatin tuomaa
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rin sähkönhinta-botista ja pelkään, että jos Olkiluotoa ei saada kunnolla käyntiin, eivät mitkään
säästövinkit pelasta sähkölämmitteisissä kodeissa
asuvien ihmisten taloutta, ellei heillä ole runsaita sukan varteen kertyneitä säästöjä. Sähkön
spot-hintojen mukaan elämistä kannattaa toki
opetella, mutta taloa on pakko lämmittää, vaikka
kilowattitunnin hinta roikkuisi yli 30 sentissä koko päivän. Ja on näkynyt sellaisiakin päiviä, että
hinta on yli 50 senttiä.

TULEEKOHAN vuoden vaihteen jälkeen saman tien

tarve isommallekin pelastuspaketille ennen kuin
edellinen on ehtinyt edes tulla voimaan? Arvion
mukaan 44 prosenttia Suomen omakotitaloista
lämpiää sähköllä. Niissä asuu merkittävä määrä
kuluttajia ja ensi talvi voi ajaa monet taloudellisiin vaikeuksiin. Se heijastuisi vakavalla tavalla
myös kansantalouteen. ¶

TEEMA: RAKENNUSTEOLLISUUS

→ Tässä numerossa

16

Kaiken hinta
nousee. Mistä
rakentajat
säästävät
talvella?
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”Yhtään
työmaata ei
ole koskaan
johdettu
aanelosilla.”
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TEKSTI: MARIE SANDBERG-CHIBANI KUVA: LEHTIKUVA

→ Ajankohtaista

Madalletaanko
asbestialtistumisen raja-arvoa?
EU:n asbestidirektiivin tarkistaminen on askel oikeaan suuntaan.
EUROOPAN KOMISSIO on ehdotta-

nut asbestia työpaikalla käsittelevän
direktiivin tarkistamista. Alkuperäinen direktiivi on vuodelta 2009.
Direktiivin tarkoituksena on suojata
työntekijöitä terveyteen kohdistuvilta
vaaroilta, jotka johtuvat työperäisestä
asbestialtistuksesta.
Ehdotuksessa asetetaan asbestialtistuksen uudeksi raja-arvoksi
0,01 kuitua/cm³. Asbestialtistumisen
raja-arvo on myös se, joka on aiheuttanut keskustelua ja tätä nyt punnitaan eri tahoilla tarkkaan. Kriittisiä
ääniä on kuulunut muun muassa
Euroopan ammatillinen yhteisjärjestö
ETUC:ilta ja Euroopan rakennus- ja
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puutyöläisten liitto EBWW:ltä sekä
Euroopan parlamentista. Heidän
mukaansa esitetty raja-arvo ei ole riittävän matala.
ETUC:in mukaan ehdotus ei
parantaisi standardeja sellaisissa
jäsenvaltioissa kuin Tanska, Ranska
ja Saksa, ja se on huomattavasti alle
Alankomaissa asetetun 0,002 kuitua/
cm³ -standardin. Ehdotuksesta puuttuu muun muassa jo muualla Euroopassa käytössä olevia työvälineitä
kuten asbestimittari, jota on koettu
hyväksi esimerkiksi Hollannissa.
Ehdotukseen ei ole tässä vaiheessa
myöskään sisälletty asbestin käsittelyyn liittyvä koulutusta.

Lähtökohtaisesti ETUC suhtautuu myönteisesti muutosehdotukseen, koska järjestön mukaan direktiivi vuodelta 2009 ei ole riittävä.
Komission versio vaatii kuitenkin
hiomista.

Pienempiä kuitukokoja
haaviin
Vaikka asbestisairaustapaukset ovat
seurausta vuosikymmeniä sitten
tapahtuneesta altistumisesta, ihmiset saattavat yhä altistua asbestille
sekä korjausrakentamisen yhteydessä
että kaivosteollisuudessa. Suomessa
asbesti on edelleen eniten työperäi-

→ Puheenjohtajalta

siä sairauksia ja ennenaikaisia kuolemia
aiheuttava kemiallinen altiste.
Rakennusliiton työympäristöasiantuntija Tapio Jääskeläinen on tutustunut direktiivimuutoksen sisältöihin,
ja antaisi alustavasti myönteisemmän
kuvan tilanteesta.
– Parannettavaa löytyy aina.
Suomi on aika vankalla pohjalla tietoisuuden ja raja-arvojen osalta. Direktiivillä voi olla isompia vaikutuksia ei niin
edistyneissä jäsenmaissa, hän sanoo.
Nykyään Suomessa suurin sallittu
pitoisuus asbestityössä on tuo
0,1 k/cm³. Niin sanottu puhtaan tilan
raja-arvo on 0,01 k/cm³.
Mitä tämä parhaimmillaan voisi
Suomessa tarkoittaa, mikäli uudet
raja-arvot toteutuvat?
Jääskeläisen mukaan arvio raja-arvon alentamisesta menee jo hiukan
knoppitiedon puoleen.
– Tässä puhutaan kuitumääristä
ja altistumisen riskin vähentämisestä
niin, että yhä pienempiä kuitukokoja
pitää pystyä havaitsemaan ja poistamaan. Kun pienempiä kuitukokoja
joutuu tarkastelemaan tarkemmin, se
myös tarkoittaa tarkemman mikroskopian käyttöönottoa, jolloin varmistetaan tuloksien parempi oikeellisuus
ja altistumisriski vähenee myös, hän
sanoo.
Kuitumäärätulokset olisivat jatkossa varmempia. Se ohjaisi ilmanpuhdistuslaitteiden erottelukykyä, mikä
johtaisi puhtaampaan ilmaan. Jääskeläinen arvioi myös, että työmaalla se
tarkoittaisi koneiden ja laitteiden käyttökunnon seurantaa ja niiden toimintakyvyn tarkistamista mittaamalla aina
ennen purkutyön alkua. Myös laitteissa
olevien suodattimien tehoon tulisi
mahdollisesti tarkennuksia.
Työympäristöasiantuntija on jo
ehtinyt vuosia seurata onnistuneita
direktiivejä matkalla Euroopasta Suomeen. Yksi mikä on erityisesti jäänyt
hänen mieleensä, on kvartsipöly ja
sen hallinnan vaikutukset, jotka ovat
tuoneet pelkästään hyviä muutoksia
kansalliselle tasolle.
– Toivottavasti saamme positiivisen ja tavoitteellisen työturvallisuuden
parantumisen aikaan asbestidirektiivin
muutoksen myötä, hän lisää. ¶

Matti Harjuniemi
on rakennusliiton
puheenjohtaja

Miten taantumasta
aikanaan noustaan?
TÄNÄ VUONNA aloitetaan noin 40 000 asunnon rakentaminen.

Saavutus ei ole huono. Tämä tahti pitää yllä asuntotarjontaa, joka
pitemmän päälle tasaa asuminen hintaa ja vähentää osaltaan asunnottomuutta.
Rakennuslupien määrä on kuitenkin vuoden mittaan laskenut,
mikä näkyykin jo rakennusteollisuuden työpaikoilla. Näyttää siltä,
että ensi vuoden asuntoaloitusten määrä putoaa lähemmäs 30 000
tasoa. Myös infran rakentaminen ”ottaa iskua”. Se vähenee myös
ensi vuonna pari prosenttia. Korjausrakentamisen määrä näyttää
pysyvän vähintään ennallaan.
Hiljeneminen johtuu taantumasta, talouden supistumisesta.
Raaka-aineet ja energia pysyvät kalliina ja kaupankäynti vähenee.
Hankkeet jäävät vaille rahoitusta taikka lainarahan korko nousee.
Yhdistelmä on pirullinen. Kun hintataso nousee, nostaa Euroopan keskuspankki korkoa vähentääkseen rahan määrää taloudessa.
Tällä korkotyökalulla se pyrkii suitsimaan hintatason nousua,
inflaatiota. Näin talous jäätyy entisestään ja esimerkiksi rakentaminen vähenee lisää.
Pelkkä rahapolitiikka ei kuitenkaan tällä kertaa riitä inflaation
taltuttamiseen. Vasta kun energian hinnan hillitön ralli tasoittuu,
saadaan talouskehitykseen jotakin varmuutta. Silloin myös kuluttajahintojen nousu asettuu ja talouspolitiikkaan saadaan pitävä pohja.
Yksi asia on varmaa, olipa Euroopassa rauha tai ei. Omaa energiatuotantoa täytyy lisätä. Savottaan uppoaa paljon rahaa meillä ja
maailmalla. Juuri energiahankkeisiin sitä löytyykin. Suomessa tuulija aurinkovoimaloita tulee paljon lisää. Päätökset lisäydinvoimasta
ovat myös tulollaan. Niin ikään metsäteollisuuden investoinnit
lisäävät myös energian tuotantoa.
Emme valitettavasti välty taantuman vaikutuksilta, työttömyydeltä ja reaalitulojen vähenemiseltä. Tulevaisuus on kuitenkin
valoisampi: Tästäkin taantumasta selvitään rakentamalla.

Matti Harjuniemi
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→ Ajankohtaista

RAKENTAMINEN kasvaa vielä kuluvana

vuonna 2 prosenttia vanhan työkan
nan ja vahvana jatkuneen asuntora
kentamisen tukemana. Volyymikasvu
on hiipunut kevään jälkeen ja pai
nuu loppuvuonna pakkaselle. Kova
inflaatio ja nollakorkojen päättymi
nen nakertavat nyt poikkeuksellisella
tavalla kuluttajien luottamusta ja
rakennushankkeita, Rakennusteol
lisuus RT arvioi syksyn suhdanne
katsauksessaan.
Rakentaminen on luovinut läpi
koronapandemian aiheuttaman äkilli
sen taloussokin ja työmaiden toimin
nan rajoitusten sekä Venäjän hyökkäys
sodan voimistaman kustannusloikan
ja materiaalien saatavuusongelmien.

KUVA: JOHANNA HELLSTEN

Rakentamista
koettelee
kolmas kriisi
lyhyen ajan
sisällä
Nyt käsillä on energiapulan kirittämä
inflaatio ja talouden uusi taantuma.
– Rakentaminen vähenee ensi
vuonna arviolta 2 prosenttia. Ennus
teemme noudattaa vielä keväällä enna
koimaamme kehitystä, vaikka yllätyk
siä on varmastikin tulossa. Kuluttajien
luottamus on jo kanveesissa, mutta
jyrkempi pudotus rakentamisessa
edellyttäisi myös muun talouden ja
rahoitusmarkkinoiden luottamuksen
menetystä, Rakennusteollisuus RT:n
pääekonomisti Jouni Vihmo sanoo.
Rakennusteollisuus RT:n loka
kuun asuntotuotantokyselyn mukaan
omaperusteinen asuntotuotanto vähe
nee tänä vuonna noin kolmanneksella
viime vuoteen ja toukokuussa tehtyyn

kyselyyn verrattuna. Yritykset odot
tavat kuluttajakysynnän ja sen myötä
omaperusteisen asuntotuotannon
kuitenkin elpyvän ensi vuonna.
– Suomen asuntomarkkinoiden
tilanne on vakaa. Asuntojen hintojen
kehitys on ollut maltillista ja noudat
taa pääosin kotimaan talouden kehi
tystä, Vihmo toteaa.
Toimitilojen rakentaminen, kuten
myös maa- ja vesirakentaminen vähen
tyvät sekä tänä että ensi vuonna.
Valtion väylärahoitus painuu hyvin
alhaiselle tasolle, vaikka budjetissa
on jossain määrin paikattu aiemmin
tehtyjä leikkauksia perusväylänpitoon.
Kasvua on luvassa ainoastaan korjaus
rakentamisessa. ¶

A-kassa säilyttämässä jäsenmaksun ennallaan
AVOIMEN työttömyyskassan jäsenmaksuun ei ole tulossa
muutosta ensi vuodelle, eli jäsenmaksu säilyy 8 eurossa
myös vuonna 2023, mikäli Finanssivalvonta hyväksyy esi
tyksen.
A-kassa on monialainen työttömyyskassa, johon voi
liittyä kuka tahansa palkansaaja. Useat ammattiliitot
vakuuttavatkin jäsenensä työttömyyden varalta A-kassassa
ja tällöin jäsenmaksuperintä ja -tilitys hoidetaan liiton
kautta.

A-kassan kanssa yhteistyötä tekevät tällä hetkellä seitse
män ammattiliittoa: Teollisuusliitto, Rakennusliitto, Jour
nalistiliitto, Näyttelijäliitto, Muusikkojen liitto, Teatteri- ja
mediatyöntekijöiden liitto (Teme) sekä Ay-toimihenkilöt.
Vuoden 2023 alussa Kuljetusalan työttömyyskassa sulau
tuu A-kassaan, jolloin myös Auto- ja Kuljetusalan Työntekijä
liitto AKT, Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU sekä Suomen
Merimies-Unioni SMU aloittavat yhteistyön vakuuttamalla
jäsenensä A-kassassa. ¶

Tutustu jäsenen
tapaturmavakuutukseen
turva.fi/rakennusliitto

→ Rakentaja on V.I.P.

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

Etsitkö
parempaa?
Uuden työpaikan voi
löytää Duunimyllystä.

M

AARAKENNUSTYÖNTEKIJÄ,

LVI-asentaja, kirvesmies, kai
vinkoneenkuljettaja, raudoit
taja, asbestipurkutyöntekijä… Siinä
vain muutama esimerkki ammat
tilaisista, joita etsittiin lokakuussa
Rakennusliiton Duunimyllyn kautta.
Työpaikkoja on avoinna lukuisia eri
puolilla maata.
Duunimylly on Rakennusliiton
jäsenpalvelu, jonka tarkoitus on saada
avoimet työpaikat ja työnhakijat
kohtaamaan. 3 vuotta käytössä ollut
työnvälityspalvelu on herättänyt
paljon kiinnostusta, ja käyttäjiä on jo
noin 7 500.
Alan yritykset ilmoittavat siellä
avoimia työpaikkojaan, joihin on
helppo hakea. Paikkavahdin avulla
voi saada suoraan ilmoitukset omiin
hakuehtoihin sopivista paikoista.
– Duunimyllyssä on nyt mukana
noin 200 yritystä, ja määrä kasvaa
koko ajan, Rakennusliiton työelämäja koulutusasiantuntija Laura Waldén
kertoo.

Avoin profiili
Työnhakijaksi Duunimyllyyn voi
rekisteröityä kuka tahansa Rakennus
liiton jäsen. Omaan osaamisprofiiliin
kirjataan oma ammattiosaaminen,
voimassa olevat pätevyydet ja kor
tit sekä työ- ja koulutushistoria. Sitä
käytetään työnhaussa, joten profiilin
huolelliseen täyttämiseen kannattaa
panostaa.

Jos oman profiilin asettaa avoi
meksi, työnantajat pääsevät katsele
maan sitä ja lähettämään yhteyden
ottopyynnön suoraan työnhakijalle.
Moni työnantaja hyödyntää tätä
ominaisuutta eikä välttämättä julkaise
työpaikkailmoitusta ollenkaan.
Avoin profiili on anonyymi, eikä
työnhakija ole siitä tunnistettavissa.
Jos työnhakija hyväksyy samaansa
yhteydenottopyynnön, yritys näkee
hänen koko profiilinsa yhteystie

toineen ja pääsee tarjoamaan työtä
suoraan.

Helppoa ja maksutonta
Duunimyllyyn pääsee Rakennuslii
ton eAsioinnin tai mobiilijäsenkortin
kautta, ja sitä voi käyttää kätevästi sekä
tietokoneella että mobiililaitteella.
Työnvälityspalvelun käyttäminen
ei maksa liiton jäsenille mitään. Kan
nattaa kokeilla! ¶
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KOONNUT: JOHANNA HELLSTEN KUVAT: KIMMO BRANDT, ANTTI KIRVES JA TIMO HARTIKAINEN

Kimmo Palonen

Marko Niskanen

PUHEENJOHTAJATENTTI:

Kuinka kolme ehdokasta
linjaavat liiton tulevaisuutta
ja tehtäviä vuonna 2023?

R

AKENNUSLIITON liittokokous järjestetään 12.–
13.5.2023. Liittokokouksessa valitaan liitolle
puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja seuraavaksi neljäksi vuodeksi. Liiton nykyinen puheenjohtaja, Matti Harjuniemi, on ilmoittanut, ettei enää
ole käytettävissä seuraavalle neljävuotiskaudelle.
Tähän mennessä kisaan liiton seuraavasta
johtajakaksikosta on ilmoittautunut/pyydetty liiton nykyinen varapuheenjohtaja Kimmo Palonen
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(puheenjohtajaksi), liiton pohjoisen palvelualueen
päällikkö Marko Niskanen (puheenjohtajaksi) ja
liiton vastaava lakimies Jyrki Ojanen (varapuheenjohtajaksi). Rakennusliiton säännöt sallivat ehdokkaiden asettamisen vielä liittokokouspäivänäkin,
joten muitakin ehdokkaita saattaa vielä ilmaantua.
Rakentaja lähetti kolmelle ehdokkaalle samat
kysymykset, jotka liittyvät liiton rooliin ja tulevaisuuteen seuraavan neljän vuoden aikana.

Kimmo Palonen
• Ikä 53 vuotta
• Naimisissa, 2 lasta ja 1 lapsenlapsi
• Putkiasentaja 15 vuotta
• Luottamusmies ja työsuojeluvaltuutettu 10 vuotta
• Ammattiosaston sihteeri- ja puheenjohtaja 10
vuotta
• Talotekniikka-alan TES-työryhmän puheenjohtaja
4 vuotta
• TES- neuvottelukokemus 23 vuotta
• Talotekniikka-alan sopimusvastaava 16 vuotta
• Rakennusliiton neuvottelupäällikkö 3 vuotta
• Rakennusliiton varapuheenjohtaja alkaen 5/2019
• Avoin työttömyyskassa A-kassan hallituksen
varapuheenjohtaja
• Rakennusliiton Vakuutuskassan hallituksen
puheenjohtaja

Jyrki Ojanen

Kysymykset:
1. Miksi haet puheenjohtajan/varapuheenjohtajan

paikkaa?
2. Mihin Rakennusliiton tulisi mielestäsi erityises-

ti keskittyä seuraavalla liittokokouskaudella ja miten näet puheenjohtajan/varapuheenjohtajan roolin siinä?
3. Miten rakentajien tessien pitäisi kehittyä lähitule-

vaisuudessa ja miten pystyt edistämään sitä?
4. Puheenjohtaja/varapuheenjohtaja on tärkeä vai-

kuttaja myös ulospäin liitosta. Minkälaisia verkostoja vaikuttamiseen olet pystynyt luomaan?
5. Liitto muuttuu aikojen mukana. Minkälaisia muutok-

sia näet liiton toiminnassa lähitulevaisuudessa?
6. Liiton jäsenet ovat liiton voiman lähde. Millä tavoin

jäsenkehitys pidetään noususuuntaisena?
7. Minkälaisia lääkkeitä ehdotat siihen, että jäsenet

saataisiin osallistumaan liiton toimintaan niin, että
jäsendemokratia näkyy ja tuntuu liitossa?

1: HAEN SIKSI, että minua on pyydetty usean
aluejärjestön toimesta asettumaan ehdolle. Koen
omaavani riittävän kokemuksen ja tietotaidon,
joita tehtävä vaatii.
Työehtosopimustoiminta on liiton asialistalla
ylivoimaisesti tärkein asia. Ilman työehtosopimuksia ei ole minimipalkkoja. Työehtosopimusten
puolustaminen, kehittäminen ja selkeyttäminen
ovat asioita, joihin tulee mielestäni ensisijaisesti panostaa. Katson, että yli 20 vuoden kokemus
tes-neuvottelutoiminnasta ja sen mukanaan tuoma
kokemukseen perustuva tietämys sekä luottamukselliset suhteet työnantajapuolen neuvottelijoihin
antavat puheenjohtajan tehtävään hyvät lähtökohdat.
2: TYÖMARKKINATOIMINTA, järjestöllinen vahvuus

ja yhteiskuntavaikuttaminen! Rakennusliiton
tulee mielestäni edelleen keskittyä luottamushenkilöverkoston vahvistamiseen ja jäsenhankintaan.
Ilman riittävän kattavaa järjestäytymisastetta
liiton puhe- ja vaikutusvalta heikkenee varsinkin
tes-pöydissä, mutta myös laajemminkin. Puheenjohtajan rooli on yhdessä johtoryhmän kanssa taata riittävät resurssit ja työkalut tähän työhön. →
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Harmaan talouden nitistäminen kaikin eri
keinoin on tärkeä painopistealue. Mm. työsuhdetyön naamioiminen yrittäjyydeksi on asia, joka
täytyy saada kitkettyä alalta. Kyse on harmaasta
taloudesta.
Puheenjohtajilla tulee olla tieto ja ymmärrys
siitä, kuinka eri tavoin väärin toimivat kiertävät
pelisääntöjä. Puheenjohtajien tulee myös pystyä
esittämään konkreettisia ratkaisuja väärintoimijoiden kuriin saattamiseksi laki- ja tes-säätelyllä.
Tässä työssä olemassa olevat yhteydet poliittisiin
päättäjiin, virkamiehiin, mediaan ja muiden ammattiliittojen puheenjohtajiin sekä työnantajajärjestöjen vetäjiin ovat välttämättömiä.
3: YLEISSITOVILLA työehtosopimuksilla määritetään minimipalkat ja työehdot. Siksi tauluokkopalkkoihin tulee kiinnittää erityishuomio. Suorituspalkkaustyön osuuden nostaminen on toinen
tärkeä kehityksen kohde. Se tapahtuu haastamalla työnantajat työn tuottavuuden näkökulmasta.
Tuottavasta työstä on varaa maksaa parempaa
palkkaa. Oikeastaan ainoa realistinen ansiotason
merkittävämmän noston keino on suorituspalkkaustyön osuuden lisääminen. Sopimusten
määräysten selkeyttäminen mahdollisuuksien
mukaan on myös tärkeä kehityskohde.
4: SAK:N LIITTOJEN puheenjohtajat ja neuvotte-

lutoiminnasta vastaavat henkilöt ovat tulleet
tutuksi, samoin rakennusalojen työnantajaliittojen johtajat ja neuvottelijat. Median edustajia,
virkamiehiä, kansanedustajia ja ministerien
poliittisia avustajia sekä rakennusalan yritysten
johtajia on tarttunut verkostooni. Opetushallituksesta rakennusalan ammatillisesta koulutuksesta vastaavat henkilöt ovat tulleet vuosien
varrella tutuiksi.

5: LIITON TOIMINNAN painopiste tulee suunnata

korostetummin perusasioihin, kuten luottamushenkilöverkoston laajentamiseen, työehtosopimustoimintaan ja järjestäytymisasteen nostamiseen. Vähemmän tärkeät, maailmoja syleilevät
tekemiset tulee karsia.
EU:n työelämälainsäädännön merkitys korostuu entisestään. Liiton tulee entistä voimakkaammin olla mukana vaikuttamassa työntekijöiden työehto-, työaika- ja työsuojeluasioihin.
Tämä toteutuu parhaiten osallistumalla asiantuntijaroolissa Euroopan rakennus- ja puutyö
väen federaation vaikutustyöhön.
Digitalisaation suomat mahdollisuudet tulee
ottaa kattavammin käyttöön kaikessa liiton
toiminnassa, jossa se suinkin on mahdollista ja
järkevää.
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6: HYVÄT PALVELUT, jäsenedut, asiantunteva henkilöstö ja edullinen jäsenmaksu sekä yhteydenpito
työntekijöiden edustajiin. Viestintä on tässä työssä
avainasemassa. Kaikille liiton jäsenille ammattialasta tai asuinpaikasta riippumatta tasavertainen palvelu.
7: IHMISIÄ ei saada väkisin osallistumaan perin-

teisiin kokouksiin. Vapaamuotoiset, ajankohtaisiin teemoihin keskittyvät verkkokoulutukset,
keskustelufoorumit ja seminaarit myös työajan
ulkopuolella madaltavat osallistumiskynnystä.
Hokkuspokkusjuttuja ei tarvita. Ihmisten työelämän arkeen liittyvät teemat tulee pitää ykkösprio
riteettina; työehdot, työllisyys, työturvallisuus,
koulutus – siinä tärkeimmät.

Marko Niskanen
• Ikä 50 vuotta
• Rakennusliiton Pohjoisen palvelualueen
päällikkönä 2 vuotta
• Rakennusliiton toiminta-aluepäällikkönä yhteensä
7 vuotta
• Rakennusliiton aluetoimitsijana 3 vuotta Kainuun
aluetoimistolla Kajaanissa
• Kirvesmiehenä 20 vuotta
• Rakennusliiton hallituksen jäsen
• Rakennusliiton Kainuun aluejärjestön
puheenjohtaja
• Sotkamon ammattiosaston puheenjohtaja
• Sotkamon ammattiosaston sihteeri
• Pääluottamusmies
• Yrityskohtainen työsuojeluvaltuutettu
• Urakkaporukan nokkamies
1: OLEN EHDOLLA Rakennusliiton puheenjohtajaksi,
koska olen aidosti kiinnostunut jäsentemme ja Rakennusliiton tulevaisuudesta. Lisäksi olen todella
iloinen siitä, että Itä-Suomen, Kainuun, Oulun ja
Lapin aluejärjestöjen edustajakokoukset pyysivät
minua asettumaan puheenjohtajaehdokkaaksi.
Myös Keski-Suomen aluehallitus on osoittanut
tukensa ehdokkuuttani kohtaan. Tämä on suuri
kunnia ja olen mukana kiitollisin ja nöyrin mielin.
Kysymyksessä on luottamustoimi, jonka puolesta
olen valmis laittamaan likoon oman persoonani
sekä osaamiseni.
2: ENSIMMÄISENÄ tarvitaan selkeä ja yhteinen
näkemys, mitä Rakennusliitto tavoittelee ja mitkä
ovat meidän tulevaisuuden visiomme. Meillä on

oltava kykyä ajattelumallien, toimintatapojen ja
rakenteiden uudistamiselle eksymättä kuitenkaan
perustehtävästämme ja tinkimättä arvoistamme.
Tämä edellyttää rakentavaa yhteistyötä hallituksen, valtuuston ja toimivan johdon välillä sekä
puheenjohtajan kykyä toimia muutostilanteessa.
Meidän on kyettävä nopeisiin muutoksiin
asioissa, jotka vaativat liittokokousedustajien
päätäntävaltaa. Tulevalla liittokokouskaudella on
syytä tarkastella ja arvioida kriittisesti käytäntöjämme ja ajansaatossa syntyneitä uskomuksia sekä
käsityksiä.
3: TÄRKEINTÄ on neuvotteluaseman säilyttäminen

työehtojemme sopijapuolena. Meidän on osaltamme ylläpidettävä rakentavaa neuvotteluilmapiiriä
ja turvattava Rakennusliiton uskottava joukkovoima riittävällä jäsenmäärällä. Työehtojen kehittäminen on pitkäjänteistä työtä suhdannenäkymät
sekä jäsentemme tarpeet huomioiden.
Jäsenille on taattava helppo ja aito mahdollisuus osallistua työehtosopimusten kehittämisprosessiin alueellisten ammattialaryhmien kautta
sekä mahdollistaa heille alueellinen edustus
neuvottelutavoitteisiin liittyvässä päätöksenteossa.
Edustamalla jäsentemme tavoitteita ja tekemällä
yhteistyötä työehtojen kehittämiseksi jäsenten antamin valtuuksin saamme paremman huomisen.

4: VERKOSTOITUMISEN keskeiset edellytykset ovat

avoimuus, sitoutuminen ja luottamus, joten minulle ei ole tuottanut vaikeuksia verkostoitua työssäni
taikka vapaa-ajallani. Verkostot ovat hyödyllisiä,
mutta verkostoitumisen syyt ovat moninaisia.
Aiemmissa luottamustoimissani kunnallisessa ja
maakunnallisessa päätöksenteossa sekä nykyisessä
työssäni Rakennusliiton palvelualuepäällikkönä
olen päässyt osalliseksi lukuisiin tilaisuuksiin ja
tehnyt laajaa yhteistyötä eri viiteryhmien parissa.
Harrastuksiin sekä vapaa-aikaan liittyvät verkostot tukevat tietysti eri tavoin kuin verkostot, jotka
auttavat yhteiskunnallisessa vaikuttamisessa.
Verkostoituminen ja verkostojen kautta tavoiteltavat hyödyt riippuvat siis verkoston ja sen toiminnan tavoitteesta. Koen, että verkostoni ovat hyvää
tasoa.

5: RAKENNUSLIITON tulee vaikuttaa kaikkialla,

missä jäsenistön hyvinvoinnista ja elämänlaadusta
päätetään. Edunvalvontaa tehdään työntekijä- ja
työnantajaliittojen välisessä sopimustoiminnassa,
mutta on myös vaikutettava yhteiskunnalliseen
päätöksentekoon ja lainsäädännön kehittämiseen.
Ammattiliittojen perustehtävä ei horju. Me
duunarit tarvitsemme jatkossakin Työtä ja Turvaa
sekä toimeentuloa. Meidän on ylläpidettävä →

TYÖTÄ
ja
TURVAA
25. liittokokous 12.–13.5.2023
MARINA CONGRESS CENTER HELSINKI

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

TYÖTÄ
Koska liittokokousedustajat valitaan25.
vaaleilla,
avataan
liittokokous
ja
vähän sitä, mitä se käytännössä tarkoittaa.
12.-13.5.2023
TURVAA
Sinustako ehdokas?
MARINA CONGRESS CENTER
Liittokokousedustajat valitaan jäsenten keskuudesta
HELSINKI
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.
Alue
Uusimaa
Keski-Suomi
Häme
Itä-Suomi
Pohjanmaa
Kymi
Satakunta
Turku
Kainuu
Lappi
Oulu
Ahvenanmaa
Yhteensä

Kokousedustajat
32
10
25
23
10
11
8
13
6
10
17
1
166

joukkovoimaa ja turvattava työntekijöiden tasapuolinen asema työnantajiin nähden. Tämän
takaamiseksi Rakennusliiton organisaatio on pidettävä toimivana ja sitä on kehitettävä järkevällä
tavalla.
6: OTTAEN HUOMIOON jäsentemme tarpeet sekä

odotukset. Työelämään ponnistavat sekä ruuhkavuosia elävät sukupolvet ovat kasvaneet tutkivaan,
nopeatempoiseen ja osallistavaan maailmaan. He
myös uskaltavat kyseenalaistaa vanhat toimintamallimme ja ajattelutapamme. Rakennusliittona
meidän on suhtauduttava kritiikkiin rakentavasti,
sillä se osoittaa ihmisten halun kehittää ja osallistua liittomme toimintaan.
Yhteiskuntamme muuttuu ja vaatii myös meitä keskittymään yksilöllisyyteen, yhteisöllisyyteen
ja hyvinvointiin. Mikäli haluamme antaa jäsenillemme enemmän, on luotava mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa. Rakennusliiton on edustettava
toiminnassaan avointa ilmapiiriä ja yhteisöllistä
ympäristöä, jossa voimme toimia yhdessä arvostaen jokaisen osaamista.
7: RAKENNUSLIITON aluejärjestörakenne antaa
edelleen hyvän ja kattavan perustuksen myös
tuleville kehittämiskohdille. Kysymys on kattavan
alueellisen järjestötyön järjestämisestä ja jäsenistön
aktivoinnista sekä sitouttamisesta järjestö- ja edunvalvontatyöhön. Jäsenten aktiivisen toiminnan
ja hyvien vaikutusmahdollisuuksien ylläpito on
oltava Rakennusliiton tärkein asia. Toiminnan täytyy perustua edustukselliseen demokratiaan, jossa
jokainen ammattiliiton tai sen jäsenyhdistyksen
päätöksentekoon osallistuva toimija saa valtuutuksensa jäsenistöltä.
Nykyistä aluejärjestörakennetta kehittämällä
ja alueellista päätäntävaltaa kasvattamalla voisimme saavuttaa toimivan järjestörakenteen. Vastuu
aluetoiminnasta sekä aluetoimintaan suunnattujen määrärahojen jakamisperusteista tulisi
olla aluejärjestöillä. Vuosittain myönnettävistä
määrärahoista päättäisi Rakennusliiton hallitus.
Aluejärjestöjen edustajisto muodostuisi liittokokousvaaleihin asetetuista ehdokkaista ja hallitus
liittokokoukseen vaaleilla valituista edustajista.
Edustajiston ja hallituksen toimikaudet olisivat
liittokokouskausien pituisia. Jäsenet olisivat suoria
Rakennusliiton jäseniä ja kuuluisivat vakituisen
osoitteensa perusteella aluejärjestökehykseen.
Aluejärjestöjen jäsenosastot toimisivat jatkossakin itsenäisinä rekisteröityinä yhdistyksinä,
mikäli toiminnalliset edellytykset antavat siihen
mahdollisuuden. Mikäli halutaan, että jäsendemokratia näkyy ja tuntuu, on siihen luotava ensin
aito mahdollisuus.
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Jyrki Ojanen
• Ikä 53 vuotta
• Naimisissa, kaksi lasta.
• Liiton vastaava lakimies 15 vuotta
• Sitä ennen asianajotyössä 10 vuotta.
1: OLEN OTETTU siitä, että minua on ehdolle esitetty. Tehtävä on arvokas, mutta ei helppo. Olen
vuosien varrella saanut työskennellä laaja-alaisesti
rakentajien työelämäkysymysten parissa. Pidän
työstäni. Enkä vähiten siksi, että juristihomman
kylkeen on kasvanut jonkinlaista talonmies-komponenttia.
2: NEUVOTTELUVOIMAN ylläpitämiseen. Järjestäytymiseen ja luottamushenkilöihin.
Harmaan talouden kysymykset ovat isosti ja
entistä mutkikkaammin esillä lähivuosina. Vuokratyöntekijöiden oikeudellisen ja tosiasiallisen aseman välissä on liian suuri railo. Kaikkien tilanteeseen vaikuttaa se, kuinka syvällä pohja on.
Puheenjohtajilla on roolia sen vaalimisessa,
että toimintamme pysyy uskottavana ja fokuksessa. Aika ajoin tarvitaan linjauksia, ettemme
organisaationa jää kaikkiin suuntiin kimpoilevien
yksityiskohtien panttivangiksi.
3: ON EHKÄ AIHEELLISTA varautua siihen, ettei
lähivuosina vuolla kultaa. TES-järjestelmään itsessään kohdistuu painetta. Ei ole edes aivan selvää,
kuinka laajasti on pyrkimystä teettää työ tulevaisuudessa ilman työsuhteisiin kuuluvaa ennakoitavuutta ja turvaa.
Ansiokehityksen osalta oleellista on urakkahinnoitteluiden kehittäminen. Tuottavuuden
lisääntymisen pitäisi houkuttaa niin hyvinä kuin
huonoinakin aikoina.
4: OLEN HÄÄRÄNNYT Hakaniemessä 15 vuotta. Tuntumaa vaikutusväylistä ja ihmisistä on karttunut
liikkeen sisältä ja ulkopuolelta. Asia kuin asia on
yhden tai kahden puhelun päässä. Tavoitteiden
edistäminen vaatii aina sommittelua siihen, mitä
muut toimijat edellyttävät tai hinkuvat. Hommassa auttaa, kun tietää pidemmältä matkalta
mistä kukakin tulee ja mitä edellisissä jaksoissa on
tapahtunut.
5: TOIMINNAN YDIN säilynee melko entisellään

lähitulevaisuudessa. Yksilölliset palvelut lisääntyvät mahdollisuuksien rajoissa, kunhan niille on
luontevaa vastetta jäsenistössä. Vaikka ydin pysyy

koko lailla entisellään, liitto näyttää ulospäin raikkaammalta ja eheämmältä.
6: TOIMINNAN on vastattava siihen todellisuuteen,

jonka jäsenet työuransa eri vaiheissa ja tilanteissa
kohtaavat. Siihen kuuluu yksilölle tärkeitä käytännön
asioita, mutta myös koko porukkaa koskevia abstraktimpia juttuja. Kaiken pitää tapahtua jäsenen kannalta kohtuulliseen hintaan.
Ay-liike on ollut ujo kehittämään myönteistä
mielikuvaa itsestään. On tuudittauduttu siihen, että
faktat löytää tiensä perille. Roolistamme yhteiskunnassa puhutaan kuitenkin usein aika tympeästi.
Ihmisten toimeentuloa puolustaessamme syyllistymme työmarkkinoiden jäykkyys -rikokseen. Paitsi että
tuhoamme kilpailukyvyn me myös estämme työpaikkojen syntymisen. Raskailla mielikuvilla voi olla
merkitystä jäsenkasvun kannalta.
Solidaarisuus, joka ay-liikkeen uumenissa edelleen
asustaa, on ehkä turhankin huolellisesti omin toimin
haudattu historialuentojen alle. Houkuttaako tarina
lomaltapaluurahoista nuoria jäseniksi? Luulonsa ehkä
on, että tessit pelittää joka tapauksessa. Vuokratyöntekijä saattaa ajatella, ettei täysin kuulu porukkaan.
Luulonsa ehkä on, että tessit ei pelitä omalla kohdalla.
Kun ajatkin on vähän sekavat, lienee tilausta bändille, jossa kyse ei ole vain oman soittimen vinguttamisesta. Bändissä, joka skulaa sittenkin samaa biisiä,
vaikka kertosäe välillä meneekin vähän mollissa.
Melodia ja meininki houkuttavat laulun sisään, mutta
kyllä se tekstipuoli sitten lopulta meidät laulamassa
pitää.
Jäsenmäärä pysyy nousu-uralla, kunhan kykenemme luomaan positiivista kriisitietoisuutta.

7: ”NIIN, ETTÄ NÄKYY ja tuntuu?” Liiton säännöissä on

määritelty se, miten päätöksenteko tapahtuu. Prosessi
on ratkaisujen sisällön suhteen avoin. Emme elä ajatuspoliisien aikaa. Demokratiaan liittyy tietysti sitten
sekin, että yksittäiset äänet eivät kuulu yhtä hyvin
kuin isomman joukon.
Parhaimmillaan kaikki lähtee tietysti jäsenten
huomioista mestalta tai yleisemmin työelämästä. Porukan innostamiseen itsessään ei ehkä ole taikatemppua. Liitto huolehtii siitä, että on riittävästi tilaisuuksia asioista keskustella ja erilaisia ehdotuksia tehdä.
Digitaaliset ympäristöt ovat myös nousseet oleelliseksi
osaksi hommaa niin, että korkeaa kynnystä ei osallistumiselle pitäisi olla.
Ajan henki on se, että erilaisia näkökulmia
asioihin voi olla paljon. Syntyy tilanteita, joissa tietty
näkökulma jää paitsioon. Tilanteita on syytä joskus
perata erikseen. On sinänsä selvää, että jäsenten kannalta monet 10 vuoden päästä suuret kysymykset ovat
tänään vielä poikasia. Joka asian kommentoimisen
sijasta liitolla pitää olla suuret herkät korvat. ¶
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Vahvista osaamistasi!
9.-13.1. Tampere
Luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen
peruskurssi
Ota perusasiat haltuun, verkostoidu ja hae lisää rohkeutta
liiton peruskurssilta.

23.-26.1. Tampere
Luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen
jatkokurssi
Uudistetulla jatkokurssilla kehitämme viestintääsi, vahvistamme työyhteisötaitoja, syvennämme työympäristö ja
työehtosopimusosaamistasi.

8.-10.2. Hämeenlinna
Luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen
täydennyskoulutus
Kolmipäiväinen luottamushenkilöiden supertapaaminen
Aulangolla. Ohjelmassa luentoja, työpajoja, tapaamisia,
liikkumista, täykkärivisa ja verkostoitumista. Tätä ei kannata missata. Vain 120 ensimmäistä mahtuu mukaan.

Verkkokoulutukset
Koulutamme myös paljon verkossa.
Tarkista kotisivuiltamme milloin on seuraava työttömille
jäsenillemme tarkoitettu työturvallisuuskorttikoulutus
tai ilmoittaudu mukaan sinulle sopivaan koulutukseen,
joita ovat mm. yhteysmieskoulutus, rakennuspiirrustukset
tutuksi, rakentajan rukkanen, taloustieto yhteisen menestyksen tukena tai työnhaun ABC.

Ilmoittautumiset ja kaikki vuoden 2023
koulutukset lisätietoineen:

rakennusliitto.fi/tapahtumat

TEKSTI: JUKKA NISSINEN KUVA: ANTTI KIRVES

Tarja Mäki
ja Mittaviiva Oy
• Tarja Mäki on rakentamistalouden diplomi-insinööri
ja kasvatustieteen tohtori.
Väitöskirja käsitteli rakennustyömaan työnjohdon
työtä, hankkeissa tapahtuvaa yhteistyötä sekä uusien välineiden käyttöönottoa.
• Mittaviiva Oy tekee rakennusalan suunnittelua, tietomalleja, projektinjohtoa sekä tutkimus- ja
kehitystyötä. Keskeinen
osa yrityksen työtä on talonrakentamisen tuotannonsuunnitteluun tarkoitettu Ratu-tutkimus, jonka
tunnetuin lopputuote on
Ratu-kortisto. Rakennusliitolle Mittaviiva on toteuttanut netissä toimivan
urakkalaskurin.

Mittaviiva Oy:n tutkimusjohtaja
Tarja Mäki haluaa omalla
työllään parantaa rakennusalan
työturvallisuutta.
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→ Henkilö

Perehdyttämisen
maantiede
Tarja Mäki vertaa hyvää perehdyttämistä isälliseen huolenpitoon.

M

ITTAVIIVA OY:N tutkimus-

johtaja Tarja Mäki tietää
tutkimuksen kautta mikä
rakennustyömaiden perehdyttämisessä olisi kuuminta kamaa.
– Perehdytettävät työntekijät kaipaavat erityisesti työmaan maantieteen esittelyä. He tietävät jo ennestään
kypärän käytön, suojavaatetuksen
ja 1 000 muuta työturvallisuusasiaa,
mutta uusi työmaa on heille tuntematon maaperä, Mäki kiteyttää.
– Hyvääkin perehdyttämistä
tehdään. Silloin kierretään työntekijän kanssa työmaa ja katsotaan mistä
tehdään siirrot, missä on parkkipaikat
ja sosiaalitilat.
Kunnollinen perehdyttäminen
mahdollistaa Mäen mukaan hyvän
yhteistyön mestalla. Se takaa rakennusurakan sujuvuuden ja luo perusteet
turvalliselle työnteolle. Mäki muistuttaa, että rakennusalalla on vahva
puheeseen perustuva kulttuuri.
– Yhtään työmaata ei ole koskaan
johdettu aanelosilla. Kaikki täsmentäminen ja viime hetken ohjaaminen
tehdään keskustelemalla ja ongelmia
ratkaisemalla.

Hautausmääräraha vai
turvallinen työmaa?
Mäki kuvaa työturvallisuuden kehitystä Bradleyn käyrän avulla. Alimmalla tasolla työturvallisuuskulttuuri perustuu lähinnä sattumaan ja
tapaturmat nähdään väistämättömänä osana jokapäiväistä työtä.
– Radikaali esimerkki menneiltä
vuosikymmeniltä tällaisesta kulttuurista on se, että budjettiin varattiin
määräraha hautajaisia varten. Emme
enää elä tätä aikakautta.
Nykyisin työmailla eletään pääasiassa valvontakulttuurin vaiheessa.
– Kaikilla on tiedossa, miten pitää toimia. Siitä huolimatta
turvallisuus perustuu siihen, että
valvojat kulkevat perässä katsomassa
miten työntekijät toimivat työmaalla. Tämä on kestämätön tilanne,
sillä siihen ei ole koskaan riittävästi
resursseja.
Seuraavalla tasolla Bradleyn
käyrällä ammattilaiset ymmärtävät työturvallisuuden tärkeyden ja
käyttävät tarvittavia suojaimia ja
turvallisia työvälineitä ilman erillistä

holhousta. Työtapaturmat vähenevät
merkittävästi.
– Tämä ei ole vielä se paras
tilanne. Seuraavalla tasolla tapaturmat vähenevät dramaattisesti, Mäki
kertoo.
– Ammattilaiset huolehtivat
silloin oman turvallisuutensa lisäksi
ympäristöstään. Kun he näkevät
jonkun ottavan turhia riskejä, he
puuttuvat siihen heti. Tämä tuntuu
utopialta, mutta olen tutkimushaastatteluissa löytänyt ryhmän, joka jo
tekee tätä työtä. He ovat pääurakoitsijoiden kokeneet omat työntekijät.
He edustivat pääurakoitsijan yrityskulttuuria. Heillä ammattilaisuuteen liittyy vastuunkanto. Meidän
työmaallemme kukaan ei kuole.
Tällaisia yhteisen vastuun
kulttuurin yrityksiä löytyy erityisesti maakuntien rakennusyritysten
joukosta.
– Tällaista kehitystä haluan olla
tutkijana kannustamassa, sillä se
tuottaa kaikille hyvää. ¶
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TEKSTI: JUKKA NISSINEN KUVAT: TAÏGA TRILLES

→ Talous

ENERGIAN HINTA
rassaa rakentajia

Jätepuuta työmaalta. Sähkösauna ei enää lämpiä.
Hybridiautoille on kysyntää.

L

ÄHES 1 100 rakennusliittolaista vastasi Rakentajien
taloustilanne 2022 -kyselyyn. Gallupissa kysyttiin
erityisesti polttoaineen ja
sähkön hinnankorotuksista sekä kartoitettiin rakentajien säästövinkkejä.
Kyselyyn osallistuneiden kesken
arvottiin 3 S-ryhmän lahjakorttia.
Korttien arvoa nostettiin perinteisestä
50 eurosta 70 euroon kovien inflaatiolukemien takia.
Bensiinin ja dieselin hinta on
selvästi vaikuttanut rakentajien liik16

kumiseen. Vain harvat ovat voineet
siirtyä työmatkoissaan käyttämään
julkista liikennettä tai polkupyörää.
Loma- ja huviautoilu on vähentynyt
merkittävästi.

Maaliskuussa Ukrainan sodan alkamisen jälkeen polttoaineiden hinta
nousi merkittävästi. Miten tämä on
vaikuttanut sinun ja perheesi liikkumiseen?

– Käytän autoa edelleen samalla
lailla. Olen kiinteistökorjaaja ja oma
auto on välttämätön. Polttoaineeseen
menee paljon rahaa, toki kilometrikor-

vauksen korotus oli paikallaan.
– Jouduin itse irtisanoutumaan
liiallisen kilometrimäärän vuoksi.
Muutimme vaimon kanssa toiselle
paikkakunnalle.
– Moottoripyöräharrastus kallistui kertaheitolla niin paljon, että jouduin vaihtamaan parempipalkkaiseen
työpaikkaan.
– Kaikki tarpeeton ajelu on jätetty
pois. Esimerkiksi veneily ja verkkokalastus on jäänyt pois. Ilmeisesti moottorikelkkakin saa ensi talven seisoa tallissa.
– Tarpeeton omalla autolla liikku-

minen on lopetettu. Ajoreitit suunnitellaan polttoainetaloudellisesti.
Uutta tekniikkaa on hankittu
autotalliin.
– Ostimme sopivasti sähköauton.
Meillä on kiinteä sähkösopimus. Käytämme lähes ainoastaan sähköautoa
ja polttomoottoriautomme on lähinnä
seissyt.
– Jos mahdollista, olemme menneet (puolison kanssa) samalla autolla
töihin. Ostin käytetyn 10 vuotta
vanhan, vähemmän kuluttavan, itse
lataavan hybridin Saksasta.

Kaksijakoiset
sähkömarkkinat
Sähkömarkkinoiden tilanne on rakentajienkin osalta hyvin kaksijakoinen.

Ne onnekkaat, jotka ovat pystyneet
tekemään ennen Ukrainan sotaa
kiinteähintaisen sähkösopimuksen,
nauttivat kohtuullisesta sähkön hinnasta. Muut joutuvat sinnittelemään
kykyjensä mukaan.

Sähkön hinta on noussut vuoden
2021 lopulta lähtien. Oletko joutunut
muuttamaan sähkön kallistumisen
takia elintapojasi?

– Saunaan ei enää kehtaa mennä
joka lauantai raskaan viikon päätteeksi ja viihde-elektroniikkaa ei pysty
enää samalla tavalla käyttämään. Esimerkiksi pöytäkone täytyy pitää lähes
koko ajan kiinni.
– Asumme sähkö/puulämmitteisessä talossa. Polttopuita on onneksi tehty
pariksi talveksi. Sähkön hinta yli kuusinkertaistuu taloudessamme ensi kuus-

sa. Yritämme sammutella valoja entistä
tiheämpää ja sammutamme talveksi
lattialämmitykset alakerrastamme.
Silti talvella on odotettavissa todennäköisesti yli 1 000 euron sähkölaskuja.
– Sähkölämmitteisen omakotitalon lämmitystä on vähennetty. Lämpötila pidetään 18–20 asteessa entisen
21–23 asteen sijaan. Myös lämminvesivaraajan käyttöä rajoitettu. Sitä
lämmitetään vain joka toinen tai jopa
neljäs yö.
Sähkösaunan sammuminen on
monelle rakentajalle kova paikka.
– Saunominen lopetettu. Lasten
pelikoneet myyty pois. Energiatehokkaampi talo etsinnässä.
– Sähkösaunassa käymisestä ei voi
kuin haaveilla. Talon peruslämpöä on
joutunut tiputtamaan. →
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– Ostettu ilmalämpöpumppu ja
osa asunnosta tulee olemaan ylläpitolämmöllä talvella.
Erilaisia varautumissuunnitelmia
on tehty ensi talveksi.
– SPOT-sähkönohjausjärjestelmä
työn alla, kun vuodenvaihteeseen voimassa oleva kiinteähintainen sopimus
päättyy.
– Poistoilmalämpöpumppu tuli
tiensä päähän 16-vuotiaana. Touko-kesäkuussa 2023 saadaan ehkä uusi.
Puusaunan kiukaan hormiin asennan
vedenlämmittimen. Talven tuloilmalämmitys vielä ratkaisematta.
Ensi talvena nähdään ikäviäkin
tapauksia. Ensimmäiset sähkönhinnan aiheuttamat talousongelmat ovat
jo todellisuutta.
– Sähkön hinta nousi 4,7 sentistä
56 senttiin. Eli puhutaan yli 800 prosentin noususta. Selviämme tästä kyllä, mutta olemme huolissamme niistä,
jotka joutuvat tämän takia ulosottoon
ja menettävät kaiken. Hallituksen pitäisi nopeasti reagoida tähän ja asettaa
sähkön kattohinta, maksimissaan 20
senttiä kilowattitunnilta. Meillä on
kaikki ostot jäissä. Ei hyvä asia pienyrittäjien kannalta.
– Sähkölaskuista on tehty maksujärjestely ja velkaa on noin 2 000
euroa Tampereen sähkölaitokselle.

Rakentajilla eivät
säästökikat lopu kesken
Monilla rakentajilla on mahdollista
käyttää työsuhde-etuna jätepuuta
lämmitykseen.
– Työmaalta voi vielä viedä lankun ja laudan pätkiä polttopuuksi kodin lämmittämiseen. Niiden keräämisestä maksetaan vieläpä palkkaa.
Yhteen vastaukseen oli saatu
mahtumaan melkoinen määrä hyviä
säästövinkkejä.
– Lämpötilan pudotus on hyvä
aloittaa jo syksyllä. Jos asunnossa on
ilmanvaihtokone, kannattaa tuloilman lämpötilanasetus säätää 17 asteeseen. Ilmanvaihtokoneen kesäohituspelti kannattaa syksyisin kääntää
talviasentoon. Asunnon sisäilmakin
on silloin parempi.
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– Ovet ja ikkunat on hyvä tarkistaa syksyllä, etteivät ne vuoda mistään. Ikkunoita pestessä voi ikkunoiden lukitus jäädä tekemättä. Jos
asunnossa on tulisijoja, niitä kannattaa lämmittää kohtuudella esimerkiksi
3 kertaa viikossa. Kylmillään oleva
tulisija ja hormi kuluttaa energiaa.
– Jos tulisija on leivinuuni, siinä
voi laittaa monenlaista ruokaa ja sähköä säästyy.
– Päällysvaatteita ei tarvitse jatkuvasti pestä, jos ovat muuten puhtaita,
muutaman tunnin tuuletus ulkona
riittää. Lämpimän veden käyttöaikaa
voi jokainen käyttäjä miettiä osaltaan.
– Sähkölämmitteisessä asunnossa lämpimän veden kustannus on
sähkölaskussa kolmannes, jos taloudessa asuu 3–4 henkilöä. Vanhemmissa omakotitaloissa vintin eristys on
vähäinen, vain 250 millimetriä. Jo 100
millin lisäys vintin eristeisiin vähentää
merkittävästi energian kulutusta.
Airfryer on uusi keittiöhärpäke,
joka säästää reilun kolmanneksen sähköä verrattuna sähköuuniin.
– Suosittelen Airfryerin hankkimista. Säästää sähköä ja aikaa ruuanlaitossa.
Erilaisista sähkövempaimista voi
luopua.
– Pyykinkuivain vaihdettiin perinteiseen telineeseen parvekkeella.
– Meillä sammutetaan kokonaan
yön ajaksi Wi-Fi, telkkarit ja pelikonsolit.
– Herätevirrat sähkökoneista pois,
kun ei käytetä.
– Pyykkikoneeseen matalampi
lämpötila ja lyhyempi ohjelma, mikäli
mahdollista. Televisiosta lisäkaiut-

timet ja vahvistin pois käytöstä,
vähempikin meteli riittää. Jääkaapin
tehoa voi pienentää aavistuksen talvea
vasten, koska sisällä on viileämpää.
– Putkialalla tulevaisuutta on kylmälaitteilla tuotettu lämpö ja erilaisten hukkalämpöjen hyväksikäyttö.
– Talvipakkasilla kannattaa pitää
päiväsaikaan auringon puolella verhoja ja sälekaihtimia mahdollisimman
paljon auki ja taas muualla kiinni. Aurinko lämmittää talvellakin ikkunan
läpi. Verhot vähentävät lämpösäteilyn
karkailua ikkunoiden kautta.
Kuluttamista on mietitty vas
tauksissa myös hyvin kokonaisvaltaisesti.
– Olen kohtuullistanut kaikkea
kuluttamista. Teen vähemmän heräteostoksia, suunnittelen paremmin
viikkomenun ja kauppareissut. Syön
kauden tuotteita. Suihkussa toimii
tiimalasi tai munakello ilmoittamassa sopivasta peseytymisajasta. Pesen
pyykkiä harvemmin ja tuuletan vähän
käytettyjä vaatteita.
– Pesen isot kattilat ja ruuanlaittovälineet käsin, jolloin tiskikoneeseen
sopii enemmän astioita ja sitä tarvitsee
pyörittää harvemmin.
– Myyn ja kierrätän itselle tarpeettomia tavaroita ja vaatteita pois.
Ostan kirppareilta.
Eristeet voi tuoda lähemmäs ihoa.
– Asunnon lämpöä voi laskea
jonkun verran pukemalla enemmän
vaatetta sisätiloissa kuin normaalisti.
– Karvalankamattoja lattialle. Ne
tuntuvat lämpimältä.
Säästäminen voi tuoda elämänlaatua.
– Istuskelen itse tunnin pari ikkunan edessä seuraten metsän tapahtumia ilman valoja ja ääniä. Ei tule
katsottua telkkaria tai kuunneltua
radiota.
– Vähennä suihkussa veden käyttöä ja peskää samalla toisenne.
Rakentajilla oli myös koko kansantaloutta koskevia säästövinkkejä.
– Syväjäädytetään koko maa kolmeksi vuodeksi. Muutama herättäjä
sitten sulattaa kevään korvalla muut.
Katsotaan sitten, joko pärjätään vai
tönkköilläänkö vielä lisää. ¶
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Elämä voi pysähtyä yhtäkkiä,
mutta arki jatkuu
Läheistesi muuttunutta arkea helpottaa henkivakuutus.
Turvassa-henkivakuutus on erityisesti ammattiliiton
jäsenelle edullinen henkivakuutus.
Hankit sen helposti osoitteessa:
turva.fi/henkivakuutus
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TEKSTI JA KUVA: JOHANNA HELLSTEN

→ Rakentajan terveys

Apua yökukkujalle
Uniongelmiin ei aina tarvita pillereitä,
vaan unettomuuden syyt tulee selvittää ja kokeilla
ensin lääkkeettömiä vaihtoehtoja.

V

ÄSYTTÄÄ. Illalla ei saa unta, tai herää aamu-

yöstä valvomaan. Jollakin unta tulee kyllä
riittävästi, mutta uni ei virkistä.
– Uniongelmat lähtivät Suomessa vuoden 2019
jälkeen kasvuun raketin lailla. Isot kriisit – koronapandemia, Ukrainan sota – aiheuttivat nousun.
Julkisen terveydenhuollon rekistereistä se näkyy
selkeästi. Nyt tilanteessa on pientä tasaantumis-
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ta, mutta johtuuko se tilanteen paranemisesta,
vai siitä, että ihmiset eivät pääse vastaanotolle, ei
vielä tiedä, uniongelmiin erikoistunut yleislääkäri
Eevert Partinen Terveystalosta kertoo.
Partisen mukaan uniongelmat koskevat
kaikkia ikäluokkia, vaikka ison työterveystalon
lääkärinä hän törmääkin nyt eniten työssäkäyvien
univaikeuksiin.

Pitkäkestoinen unettomuus – nukutaan huonosti 3 yötä viikossa ja tila
kestää yli kuukauden – kärsii noin 12 prosenttia suomalaisista.
Välillä vai usein?
– Noin puolet tulee meille siksi, että ei joko saa
iltaisin unta tai heräilee keskellä yötä. Toinen puoli
tulee siksi, että uni ei virkistä, vaikka nukkuisi
kuinka paljon. Ensin selvitetään, onko unettomuuden syy elimellinen, esimerkiksi uniapnea tai
levottomat jalat. Karkeasti ottaen naisilla syy on
useammin ei-elimellinen, keski-ikäisillä miehillä
on eniten uniapneaa.
Vastaanotolla lääkäri selvittää, onko kyse hetkittäisestä unettomuudesta, vai onko se kestänyt
pitkään ja on jatkuvaa. Tilapäisestä unettomuudesta kärsii vähintään 30 prosenttia väestöstä.
– Valtaosa meistä nukkuu huonosti välillä.
Pitkäkestoinen unettomuus – nukutaan huonosti
3 yötä viikossa ja tila kestää yli kuukauden– kärsii
noin 12 prosenttia suomalaisista. Tämä vaikuttaa jo
selvästi ihmisen toimintakykyyn, Partinen sanoo.

palauttava kävelylenkki töiden jälkeen on parempi
kuin sohvalle kellahtaminen, Partinen muistuttaa.
Useat työterveystoimijat, mukaan lukien Terveystalo, tarjoavat erilaista univalmennusta joko
ryhmissä tai yksilöhoitona. Terveystalo on esimerkiksi kouluttanut yli 100 univalmentajaa, jotka
opastavat ja auttavat uniongelmien lääkkeettömissä hoidoissa.
Aina lääkkeetön hoito ei kuitenkaan riitä ja
avuksi voidaan tarvita tukilääkettä.
– Lääkkeet mietitään aina yksilöllisesti. Esimerkiksi jetlagiin ja viivästyneeseen unijaksoon
melatoniinilla on huomattu olevan hyvä vaikutus.
Lyhytaikaisesti voidaan myös käyttää perinteisiä
unilääkkeitä, jos potilas ei nuku juuri lainkaan.
Niiden käytössä pitää kuitenkin jo alussa tehdä
suunnitelma siitä, miten lääkitys lopetetaan, Partinen muistuttaa. ¶

Mielen koulutusta
Unettomuutta hoidetaan paljon erilaisilla lääkkeillä. Partisen mukaan tietotaito ja ymmärrys lääkkeettömistä hoidoista on kuitenkin lisääntynyt, ja
nykyään niitä olisi hyvä kokeilla ensin.
Ensin selvitetään uneen vaikuttavien asioiden
tila.
– Onko sairauksia, joiden hoito voi vaikuttaa
uneen, elintavat, kuten ravinto, liikunta ja unirytmin säännöllisyys, kofeiinin käyttö – juodaan
kahvia liian myöhään, vaikka se ei sovi kaikille
– alkoholi, joka on tyypillinen unta heikentävä
tekijä, kun jo 1–2 annosta vaikuttaa uneen. Myös
sosiaaliset suhteet, harrastukset ja työn ja vapaa-ajan tasapaino. Kaikki nämä käydään läpi, sillä
ne vaikuttavat uneen, Partinen kertoo.
Unettomuuden hoidossa käytetään unettomuuteen suunniteltua kognitiivis-behavioraalista
terapiaa.
– Sillä muokataan ajatuksia ja saadaan kehon
ja mielen ylivireyttä rauhoitettua. Kehon ylivireyttä rauhoittavat myös jooga, mindfulness ja erilaiset
hengitysharjoitukset. Mielen ylivireyteen vaikutetaan esimerkiksi kirjoittamalla mielessä vellovat
asiat paperille ja käsitellään ne.
– Erityisesti fyysisen työn tekijöiden olisi hyvä
muistaa, että vaikka työ on rankkaa, ei se riitä
ainoaksi liikunnaksi. Esimerkiksi rauhallinen,

Lääkärin vinkit
parempaan yöuneen
• Hengitä syvään. Stressaantunut ihminen hengittää pinnallisesti. Jo muutama
rauhallinen ja syvä sisään-uloshengitys
rentouttaa.
• Jos illalla on ylivirittynyt tila, älä mene
sänkyyn, vaan lue esimerkiksi kirjaa
sohvalla. Sänkyyn mennään vasta kun
olet unelias.
• Paradoksaalinen intentio -harjoitus: Yritä pitää silmiä auki, jos et saa unta. Tämän voi toteuttaa esimerkiksi tuijottamalla pistettä katossa. Ideana on, että
vaikka silmät jo vähän lupsuisivat, koetetaan pitää silmät auki. Harjoituksen
ideana on rauhoittaa ylivirittynyttä mieltä.
• Jos et ole nukahtanut 15–30 minuutin
sisällä, nouse sängystä ja käy sohvalle lehden tai kirjan kanssa. Älä laita televisiota päälle, älä tuijota kännykkää. Niiden sininen valo jarruttaa melatoniinin
eli unihormonin tuotantoa.
21

TEEMA: RAKENNUSTEOLLISUUS

Tuleeko talvella tuotetehtaille

KYLMÄÄ KYYTIÄ?
Energian hinta ja saatavuus toki huolettavat,
mutta onneksi sopeutumiskykyä ja suunnitelmia löytyy.

T

ALVEA varjostavat monet energian hintaan ja saata-

vuuteen liittyvät huolet. Rakennustuoteteollisuus
on energiaintensiivinen ala, jossa kuluu väkisinkin
kaasua ja sähköä. Arvaamattomat sähkökatkot voivat myös
aiheuttaa suurta vahinkoa tuotannolle.

Kaasuriippuvaista toimintaa
Tiilenvalmistaja Wienerberger on riippuvainen maakaasusta.
– Me käytämme tiilenpolttoon maakaasua, suurin
energialasku tulee siitä. Kun Ukrainan sota alkoi, aloimme
miettiä kaasun saatavuutta Venäjän osalta. Kävi selväksi,
että valtaosa kaasusta oli tullut meille Baltic Connector
-kaasuputken kautta ja nyt se tulee täysin sitä kautta, yrityksen toimitusjohtaja Jari Berglund kertoo.
Hän uskoo, että kaasun saatavuuden kanssa ei pitäisi
tulla suuria ongelmia, mutta varma ei voi olla, sillä Saksan
teollisuus käyttää sitä niin paljon.
– Hintataso on noussut jonkin verran, mutta onneksi
emme maksa aivan korkeinta markkinahintaa, sillä silloin
22

ei olisi varaa valmistaa tiiliä. Tulevaisuudessa mietimme
maakaasun korvaamista biokaasulla. Siinä olisi pienemmät hiilipäästöt, mutta se on vähän kalliimpaa. Jatkossa
saatavuus lisääntyy, jolloin hinta varmaan laskee, Berglund
sanoo.
Rakennusbetoni- ja elementti Oy:n toimitusjohtaja Teemu Teno kiittelee yrityksen aiemmin tehtyjä päätöksiä.
– Siirryimme 5 vuotta sitten maakaasusta nestekaasuun, jonka hinta ei ole noussut. Se on aika samalla
tasolla kuin vuosi sitten.
Saint Gobain Finland Oy:llä on useita eri tuotetehtaita
Suomessa, tunnetuimmat tuotteet ovat lasivilla ja betoniharkot.
– Me käytämme paljon sähköä ja lisäksi maakaasua
sekä nestekaasua. Maakaasun osuus kaasusta on noin 80
prosenttia. Maakaasun hintaa tulee jämään pidemmäksi
aikaa korkeammalle kuin ennen kriisiä. Putkikaasua ei nyt
saa, ja nesteytetyn maakaasun hintaa nostaa sen valmistusprosessi ja rahtaus, Saint Gobain Finlandin toimitusjohtaja
Olli Nikula kertoo.

TEKSTI: JOHANNA HELLSTEN KUVA: LEHTIKUVA

Sähkökatkoilla arvattavia seurauksia
Suomessa on väläytelty mahdollisia kiertäviä sähkökatkoja ratkaisuna talven kuormitustilanteisiin.
– Seuraukset riippuvat katkon pituudesta. Lyhyempi
ei haittaa, vaikka toki siitäkin syntyy lisäkustannuksia.
Pidempiaikainen sähkökatko olisi ongelmallinen erityisesti lasiuunien osalta, jos lasi pääsee jähmettymään ja
sen sähköjohtavuus kärsii. Uunia pitäisi ainakin päästä
tyhjentämään. Jos lasiuunit joudutaan ajamaan alas kokonaan, se vie viikon ja takaisin ylösajo toisen viikon, Olli
Nikula sanoo.
Wienerbergillä vaikutus tulisi suoraan tiilen laatuun.
– Sähkökatkot huolettavat. Jos sellaisia tulee, tuotanto ei mene eteenpäin ja tiilet jäisivät uuniin. Ne eivät olisi
silloin ykköslaatua. Sähkösaanti on meille elinehto, ei
saisi tulla stoppia, Jari Berglund kertoo.
Elementtitehtaalla sähkökatkon osuessa pahaan
aikaan ehtisi betonimassa kovettua valuastioihin ja se
aiheuttaisi ongelmia tuotantoon.
– Riippuu siitä, kuinka pitkiä ja kuinka yllättäviä ne
olisivat. Toivotaan, että ne olisivat jollain tavalla ennakoitavia, jotta pystyisi tekemään suunnitelmia. Mylly pitäisi
ainakin päästä purkamaan massasta, Teemu Teno toivoo.
Kaikilla yrityksillä on pitkäaikaiset sähkösopimukset, joten sähkön hinnan heilahtelut eivät vielä näy yhtä
pahasti kuin esimerkiksi kuluttajilla, mutta nousua on
tulossa.

Tuotantoa ei siirretä yöksi
Tiilitehtaalla ei aiota yrittää siirtää töitä yöksi.
– Meillä tehdään töitä 2 vuorossa tästä eteenpäinkin.
Koneiden osalta mietitään sitä, että kaikki koneet eivät
kävisi koko ajan, vaan niiden kanssa vuorotellaan ja pannaan osa oikeasti pois päältä, Jari Berlung kertoo.
Elementtitehtaallakaan ei mietitä yötöitä, mutta
muita työaikajärjestelyjä kyllä.
– Jos esimerkiksi sähkökatkoja ajoitettaisiin suurten
kulutuspiikkien mukaan eli aamu 7–10 välille, täytyy
työaikoja miettiä yhdessä henkilöstön kanssa. Jos koneet
eivät käy, on aika turhaa seistä niiden vieressä, Teemu
Teno toteaa.
Saint Gobainin tehtaat toimivat 3 vuorossa, 7 päivänä
viikossa.
– Emme voi siirtää töitä öiksi. Mutta jos tuotantoa
pitää rajoittaa, voitaisiin neuvotella henkilökunnan kanssa, olisiko mahdollista tehdä rajoittaminen kalliimpien
tuntien ajaksi. Ongelmana siinä on, että tällaiset suunnitelmat pitäisi tehdä yhdessä hyvissä ajoin, mutta on aika
mutua ennustaa säätä ja sen myötä sähkön hintaa seuraavalle viikolla. Sähkön hinta kun vaihtelee tunti tunnilta,
Olli Nikula miettii. ¶

TEEMA: RAKENNUSTEOLLISUUS
TEKSTI JA KUVAT: EEVA VÄNSKÄ

Tuotteita matkalla kuivaamoon.

Tiiliä ja tiililaattoja
ammattitaidolla
Keramia Oy on osa Tiileri-ryhmää ja sijaitsee Kemiönsaaressa.
Tiiliä ja tiililaattoja valmistavalla yrityksellä on pitkä historia
sadan vuoden takaa; missä mennään tänään?

T

EHDASALUE levittyy laajalle aivan meren

rannalla Mjösundissa. Keramialla on oma satama, jonne tulee savilastissa kulkevia laivoja
Englannista saakka. Vain sieltä saadaan valkoista
savea, joka on Keramian lippulaivan, Edelweiss-tiilen, raaka-aine.

Kone-taitoa
Pihalla hurraa pyöräkuormaaja, jota yleensä käyttelisi luottamushenkilö, pyöräkuormaajankuljettaja Kai Lehtinen. Jutuntekohetkellä häntä tuuraa
Jens Rodionoff. Kone kääntyy näppärästi pihalla,
mutta sisällä massanvalmistusosaston varastolla
kuormaajan käyttötaidot ovat jatkuvassa testissä
ahtaissa tiloissa.
Pyöräkuormaajalla siirretään kaikkiaan 14 eri
sorttia massaa 7 varastolokerosta laatikoihin, joista
massa liikkuu tuotantoon.
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– Moni raaka-aine näyttää samalta, eli tarkkana saa olla. Erityisesti vaaleat savet on vaikea
erottaa toisistaan.
Rodionoff pitää siitä, että saa tehdä itsenäistä
työtä, oman koneen kopissa, joka toimii kuin omana konttorina.
– Mitä isompi kone, sen mukavampaa, Rodionoff tiivistää.
Hän toivoo varastohallin valaistukseen lisää
tehoa. Lehtinen lisää, että joitakin valaisimia on
vaihdettu jo, mutta tilannetta pitäisi vielä katsoa
kokonaisuutena.
Keramia-tehdas jakaantuu neljään osastoon:
massanvalmistukseen, tiilenprässäykseen, rataukseen sekä purkuun. Lehtinen on itse työskennellyt
tehtaalla tarkalleen 25 vuotta.
– Tiilenvalmistukseen ei ole olemassa suoraa
koulutusta. Itsellä on taustakoulutuksena huonekalupuusepän opinnot Salon ammattikoulusta.

Tehtaan takana odottaa murskaamoon ja uusiksi tiiliksi meneviä tiiliä.

Kolme numeroa:
Liikevaihto

7.5
40

miljoonaa euroa

työntekijää

Kuivaamolämpötila noin

Keramia Oy:n luottamusmies Kai Lehtinen
sanoo, että tehtaalla on hyvät työkaverit. –
Itse toivoisin vielä perehdyttämisen kehittämistä sekä panostamista tiedon kulkuun.

Pyöräkuormaajankuljettaja Jens Rodionoff sanoo, että
koneen koppi on
kuin oma konttori, jossa saa keskittyä omaan työhön.
Hän tuli taloon kesätöihin ensi kerran kymmenen
vuotta sitten.

70 °C

Lehtinen on asunut Kemiönsaaressa koko
ikänsä.
– Luottarina olen toiminut 6 vuotta, ja sitä
ennen työsuojeluvaltuutettuna. Kun aloitin tehtaalla, saarella oli enemmänkin teollisuutta, mutta
vuosien varrella tuotantolaitoksia on lopettanut.
Lehtisen työssä pyöräkuormaajankuljettajana
täytyy paitsi osata kaataa suppiloon oikeanlaista
raaka-ainetta, myös oikeassa suhteessa. Vääränlainen ”taikina” aiheuttaa laatan halkeamia ja
mittaheittoja.

Tarkkuus arvossa
Tiilen raaka-aineena on saven lisäksi tiilimursketta, sahanpurua sekä hiekkaa. Lisäaineena käytetään bariumkarbonaattia. Kun bariumia käsitellään, täytyy pitää hengityssuojainta.
Tiilerin Keramian tehtaalla työskentelee noin
40 työntekijää. Yksi heistä löytyy massanvalmistuksen valvomokopista. Massanvalmistaja Kristoffer Lindström tarkkailee savimateriaalin kuljettimia.
Parhaillaan hihnalla kulkee preeriamassaa,
punaisen sävyistä saviainesta. Ennen tuotantoon

menoa valmiin massan täytyy sumppaantua, eli
painua muutaman viikon.
– Tärkeintä valvomotyössä on varmistaa, että
koneet toimivat oikein ja raaka-aineet kulkevat
sujuvasti. Tarkkana saa kyllä olla, että oikea tavara
menee eteenpäin. Yleensä kyllä kaikki onnistuu
hyvin, Lindström kertoo.
Lehtinen täydentää, että tehtaassa on sanonta,
”ettei se ikinä hyvää ole”. Huumorilla. Sanonta →

Massanvalmistaja Kristoffer Lindström työskentelee valvomossa.
Haastavinta on
huolehtia raaka-aineen oikeasta kosteudesta,
ettei mene liian
kuivaa tai liian
kosteaa massaa
eteenpäin.
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Kent Lehtosen
”skraba”, jolla
tiililaatan pinta
saa erilaisia
kuvioita.

kertoo siitä, että liian ylpeiksi ei aiota ruveta. Ulkopuolinen voi todeta, että sopivan ylpeä kannattaa hyvästä työstä aina olla.

Tiilenprässääjä
Risto Aaltonen tuli
Keramialle viisi
vuotta sitten.

Tiililaattaa prässättynä
Tiilenprässäysosastolla työskentelee Kent Lehtonen. Hän juoksahtaa äkkiä tiililaatta-aihioita
kuljettavalle radalle ja säätää jotain. Onko tilanne
päällä?
– Oli tuolla lautoja sekaisin, kävin oikaisemassa.
Tiililaatta-aihiot kulkevat hihnalla lautojen
päällä. Lehtosen kautta on juuri menossa sileitä
v-kulmia.
– Teen erilaisia muotoja ja kuviota laattojen
pintaan. Kuviot syntyvät tällä skraballa, hän kertoo.
On harjattua pintaa, lustoa, on robustia pintaa
ja leikattua. Lehtonen on työskennellyt Keramiassa reilut 5 vuotta.
– Melkein voi nyt sanoa, että osaan tämän
työn. Mutta kyllä siinä opetteluvaiheessa menee
vuosia, niin monen sorttista tuotetta ja säätöä pitää osata ja muistaa, hän kuvaa.
Parasta työssä on itsenäisyys.
– Eikä tämä niin fyysisesti hirveän raskasta
ole. Huonona puolena on ilman pöly. Ja lämpötila:
kesällä on kuuma ja talvella vetoa.
Lehtonen kulkee työpaikalleen Kemiönsaaren
toisesta päästä. Edestakaisin matkaa tulee 95 kilometriä. Iso saari.

Tiilerin Keramia-tehdas
• tekee tiiliä, tiililaattoja ja osia elementteihin
• valmistaa myös kannatuselementtejä aukonylityksiin
• kierrätysmateriaalia jopa puolet raaka-aineesta
• oma murskaamo ja satama
• Seppälän perheen omistukseen 1970-luvun alussa
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Oppia ikä kaikki
Lehtosen läheisyydessä työskentelee Risto Aaltonen. Hän tuli nykyiseen työhönsä 5 vuotta sitten.
– Olin aiemmin Abloyn lukkotehtaalla 37
vuotta. Tehdas ajettiin alas, ja sain täältä töitä.
Olen vielä saanut oppia uutta kuusikymppisenä.
– Tiilenprässääjänä saan tehdä itsenäistä työtä.
Olen aina tällä samalla pisteellä. Nyt 5 vuoden jälkeen alkaa homma olla jo välillä hanskassa.
Harmaa savipatja kulkee Aaltosen työpisteeltä
leikkuriin. Tiiliaihiot matkaavat seuraavaksi piikkivaunulla kuivaamoon.
Aaltonen antaa vielä vinkin nuorille:
– Kannattaa kouluttautua mahdollisimman
hyvin. Nykypäivänä tarvitaan koulutusta, että
pääsee työelämään kiinni.
Aaltosen työmatka on alle 8 kilometriä suuntaansa. Mitä toivot tulevaisuutta ajatellen?
– Toivon terveyttä ja elinvuosia pitkälle, että
voi nauttia elämästä.

Uuni ja trukit
Yhdessä kuivaamon lokerossa mahtuu kuivumaan
noin 20 000 laattaa tai 7 700 tiiltä. Kuivausaika
on 70–100 tuntia. Kuivaamosta tiilet siirtyvät
polttoon 2 vuorokaudeksi.
Poltonvalvoja Joni Västi istuu valvomossa ja
pitää silmällä kahta polton automaatio-ohjauksen
näyttöä.
– Järjestelmä on ollut käytössä pari kuukautta.
Jotain säätöjä pitää varmaan vielä tehdä, mutta
suhteellisen hyvin kaikki on toiminut.
Trukinkuljettaja Lucas Bergström on kahvitauolla.

A
T
N
U
U
S
O
K
ON
HUKASSA?
Keramian rakennusten
kupeessa sijaitsee oma
murskaamolaitos. Sen kautta
saadaan uusien tiilien raakaaineeksi kierrätysmateriaalia.

– Pidän täällä työskentelystä, saa tehdä ulkona
töitä. Aloitin vuonna 2016 kesätöillä ja pääsin armeijan jälkeen vakituiseksi työntekijäksi.
Bergströmin yllättävä taustakoulutus on putkiasentaja.
– Koneet on entuudestaan tuttuja, kun perheellä on ollut maatila. Trukin käytössä oppii
nopeasti sen, miten kannattaa toimia. Että miten
ja mistä kohdasta kannattaa kaivaa.
Bergströmin mielestä itse koneen ohjaaminen
on helppoa.
– Jos osaa ajaa autoa niin osaa ajaa trukkia.
Lisäksi tiilien siirtoon on saanut täältä kokeneempien opastusta. Voi sanoa, että kaiken olen oppinut
vanhemmilta työntekijöiltä.

Energia mietinnässä
Toimitusjohtaja Heikki Ryöppy kertoo, että jopa
puolet tämänhetkisen tuotannon raaka-aineesta
on kierrätysmateriaalia teollisuuden sivuvirroista.
– Tuottamamme umpitiili on mahdollista
kierrättää sellaisenaan kalkkilaastimuurauksella.
Kiinnostus kiertotalousratkaisuihin on selvästi
kasvamassa suunnittelussa. Suomessa ollaan tässä
jäljessä verrattuna moniin muihin maihin, kuten
Tanskaan.
Keramian ja koko Tiileri-ryhmän tärkein
markkina-alue on Suomi, vaikka jonkun verran
vientiä on muun muassa Ruotsiin ja Iso-Britanniaan.
– Tulevaisuudessa pohdimme energiapuolemme uudistamista. Tällä hetkellä poltamme rikkivapaata meridieseliä. Pohdimme LNG:hen siirtymistä, mutta onneksi emme tehneet tätä ratkaisua,
näin jälkiviisaana. Iso kysymys lähitulevaisuudelle
on, mitä energiaa käytetään.
Tiiliaihioiden kuivaamiseen käytetään biopolttoaineena metsähaketta.
– Haluamme parantaa tuotantomme kestävyyttä ja kehittää raaka-ainepohjaa, niin että päästöt vähenevät entisestään. ¶

Suuntamylly on Rakennusliiton jäsenten
uraohjauspalvelu. Pääset keskustelemaan
tulevaisuudestasi, työnhausta, opinnoista
tai muista mieltäsi askarruttavista asioista
uraohjaajiemme kanssa.
Ota yhteyttä, niin uraohjaajat
soittavat sinulle ja sopivat jatkosta:
osaaja@rakennusliitto.fi tai
jäsenpalvelu puh. 020 690 231 (ma–pe 9–15).

OLETKO KUOLEMATON?
Silloin tämä ei koske sinua.
Kaikille muille:
Tee testamentti ja muut
lakiasiakirjat helpossa
verkkopalvelussa - 25 % alennus
Rakennusliiton jäsenille!
Hyödynnä etu syöttämällä
jäsennumerosi Aatos-palvelun
kassalla:

aatos.app

TEEMA: RAKENNUSTEOLLISUUS

Seinien erisateet ovat käyneet yhä paksummiksi, mutta
jossain tulee raja vastaan, ounastelee Jukka Pekkanen.
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TEKSTI JA KUVAT: ESA TUOMINEN

Professori Jukka Pekkanen:

RAKENNUSTUOTTEIDEN
KOTIMAINEN VALMISTUS
TUO HUOLTOVARMUUTTA
epävakaina aikoina

Päivän trendejä ovat ekologisuus, kierrätettävyys,
digitaalisuus, älykkyys ja puurakentaminen.

–K

ATSELIN taannoin Tallinnan satamassa tyh-

jiä elementtirekkoja, jotka olivat palaamassa
Suomesta. Silloin mieleeni hiipi epäilys, että
onko tuossa mitään järkeä. Samaan aikaan kun
puhutaan vähähiilisyydestä, rekat suhaavat raskaissa elementtilasteissa parin maan väliä.
Näin kommentoi näkemäänsä Tampereen
yliopiston Hervannan kampuksella työelämäprofessori, dosentti Jukka Pekkanen. Akateemisen
maailman ulkopuolella hän työskentelee rakentamisen kehittämisen johtajana Talonrakennusteollisuus ry:ssä.
Pekkasen mielestä jo paljon puhutun huoltovarmuuden kannalta on tärkeää, että Suomessa
valmistetaan rakennusteollisuudessa tarvittavia
tuotteita.
– Kyllä minua hiukan huolestuttaa, jos elementit tuodaan Virosta, tiilet Tanskasta, ikkunat
Ruotsista ja betoniteräs Ukrainasta, noin esimerkkinä sanoen. Talonrakennuksessa tarvitaan tietty
määrä varmuutta siitä, että tuotteita saadaan
kotimaasta.

Teollisuus kansainvälistyy
Jukka Pekkanen on jo pitkään seurannut työnsä
puolesta rakennustuoteteollisuuden kehitystrendejä. Hänen mielestään yksi selvä kehityssuunta on
kansainvälistyminen.
– Ulkomaalaiset ostavat suomalaisia rakennustuotteita valmistavia yrityksiä, mutta kyllä suomalaisetkin käyvät yritysostoksilla ulkomailla.

– Meille tuodaan elementtien lisäksi esimerkiksi paljon harjaterästä ja raudoitusverkkoja.
Myös hienopuuseppätuotteita, kuten ovia ja ikkunoita, tuodaan, vaikka Suomessa on alan korkealaatuista teollisuutta. Jopa Kiinasta on tuotu
puutuotteita.
Pekkanen näkee tuonnissa muun ohella käytännön ongelmia:
– Jos pesualtaita tai hanoja tuodaan Kiinasta,
niin miten onnistuu takuun ja huollon järjestäminen. Suomessa valmistetuissa tuotteissa se puoli on
kunnossa. Teknisen huoltovarmuuden kannalta
on hyvä, että meillä on laajaa rakennustuotteiden
valmistusta. Nykyään logistiikkaketjut ovat niin
monimutkaista, että yhden laivan juuttuminen
Suezin kanavaan saa meillä projektit ongelmiin.

Ekologia ja kierrätys
Tuotekehittelyssä ajan henki on Jukka Pekkasen
mukaan se, että teknisessä kehitystyössä ”kaikki
paukut” pannaan vähähiilisyyteen ja kierrätykseen.
– Kun rakennuksia puretaan, pyritään mahdollisimman suuri osa materiaaleista saamaan
talteen ja kierrättämään. Esimerkiksi betonielementti voidaan murskata ja käyttää tienpohjan
rakennusaineena.
Iso kysymys on, voidaanko betonissa käytettävä sementti korvata jollain muulla aineella.
Sementin valmistuksessa kuluu paljon energiaa ja
sen hiilijalanjälki on melkoinen. →
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mutta esimerkiksi ikkunalasi tarjoaa kehittelijöille
mahdollisuuksia.
– Ikkunalaseihin voidaan nykyisin lisätä auringonvaloa suodattava kalvo. Ongelmaksi tosin
muodostui, että matkapuhelinten 4G-verkko ei
aina kuulunut aurinkosuodattimella varustettujen
ikkunalasien läpi. Nyt on kehitetty kalvoja, jotka
päästävät 4G:n läpi, Pekkanen tietää.
Jokaisen ikkunanpesun kanssa tuskailevan
mieltä rauhoittaa tämä tieto:
– On kehitelty ikkunalasi, jossa on itse itsensä
puhdistava pinta. Vähän samaan tapaan kuin jo
pari kolmekymmentä vuotta sitten kehiteltiin
itsensä puhdistavia WC-kalusteita. Tällaisiin pintoihin lika ei tartu niin hyvin.
Rakentamisessa käytettäviin tuotteisiin
voidaan lisätä erilaisia antureita, jotka mittaavat
kosteutta. Tämä on tärkeää, koska pinnoittaminen
kannattaa aloittaa vasta kun betoni on riittävästi
kuivunut.
– On olemassa myös hiilidioksidiantureita. Ne
ohjaavat ilmanvaihdon kytkeytymään automaattisesti päälle silloin kun ilman hiilidioksidipitoisuus
sitä edellyttää.
Jukka
Pekkanen
raottaa ovea
rakennusteolli
suuden tulevai
suuteen: huolto
varmuuden
takia kotimaista
rakennustuote
teollisuutta
tarvitaan
erityisesti
epävakaina
aikoina.

Puu yleistyy
– Yksi mahdollisuus sementin korvaajana on
masuunikuona, jota syntyy terästehtaissa sivutuotteena. Parhaillaan tutkitaan, mitä masuunikuonan käyttäminen sementin asemasta tarkoittaisi betonin lujuus- ja kestävyysominaisuuksille.
Samalla selvitetään vaihtoehdon taloudellisuutta,
työstettävyyttä ja käyttöominaisuuksia.
Tutkittavana on myös ”lisäainereseptiikka”, eli
se, millaisia seoksia käyttämällä betonista saataisiin kevyempää ja lujempaa.
– Jos seokseen lisätään muutaman millin
paksuista teräskuitua, saadaan lujuutta kummasti
lisää.
Rakennusten ulkoseinät eristetään aina vain
paremmin: energiatehokkuus vaatii eristemäärien
lisäämistä.
– Suomessa valmistetaan niin mineraalivillaa
kuin metaanipohjaisia ja puukuituisiakin eristeitä.
Jossain tulee kuitenkin raja vastaan, kuinka paksuja seinistä voidaan tehdä. Paksuushan on pois
huoneiden koosta. Siksi pyritään kehittelemään
eristeitä, jotka toimisivat ohuempinakin.

Älyä rakentamiseen
Rakennustuotteiden toinen trendi –ekologisuuden ja kierrätettävyyden ohella – on älykkyys ja
digitaalisuus. Betonielementtiin taitaa olla vaikeaa
ympätä älykkäitä tai digitaalisia systeemeitä,
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Puurakentamisen yleistyminen ja ulottuminen
myös kerrostalorakentamiseen kirvoittaa Jukka
Pekkaselta toisaalta–toisaalta-kommentin:
– Yhtäältä puutuotteen valmistaminen kuluttaa tietysti vähemmän energiaa kuin vastaavan
betonimäärän valmistaminen. Mutta rakentamiseen käytetty puu on toisaalta pois metsästä, jossa
se sitoisi hiilidioksidia.
Suomen puuelementtiteollisuus ei ole vielä
Pekkasen mukaan pystynyt vastaamaan lisääntyvään kysyntään vaan puisia elementtejä on jouduttu tuomaan ulkomailta.
– Puurakentaminen on trendi ja se on yhä
voimistumassa. Esimerkiksi Lempäälän asuntomessuilla vuonna 2026 kaikki talot aiotaan tehdä
puusta.
Toisaalta rakentamisessa on toiseenkin suuntaan kulkeva mikrotrendi: ikkunoiden ja ovien
karmit on yleensä tehty puusta, mutta nyt rakennusaineeksi valikoituu yhä useammin kestävämpi
alumiini.
– Puuta ei enää niin paljon käytetä perinteiseen tapaan lautana ja kakkosnelosena vaan nyt on
siirretty ristiinliimattuihin elementteihin, joilla
saadaan jäntevyyttä seinärakenteisiin.
Puurakentamista tutkitaan Pekkasen mukaan
kiivaasti yliopistotasolla. Aiheesta on tekeillä Tampereella puurakentamisen tutkijakoulussa peräti
yhdeksän tohtorinväitöskirjaa. ¶

Aidosti asiantuntevaa
palvelua!
Meillä hinnat sis. alv 24%

Laaja valikoima
työvaatteita ja turvajalkineita ammattilaisille
MEILTÄ OSTETTUIHIN VAATTEISIIN
MYÖS PAINATUSPALVELU!

Talvivaatteet

• pääkangas 100% polyesteri Oxford 220 g/m²,
100% polyuretaanikalvo
• tuulenpitävä, vedenpitävä ja
hengittävä, saumat teipattu

Talvitakki

• takaa pidennetty malli
• EN 20471 luokka 2
ANTON

Miesten malli

AMBER
Naisten malli

• värit:
fl. keltainen/musta
• koot: XS-2XL
K
PAT524N

• värit:
fl. keltainen/musta,
fl. oranssi/musta ja
fl. punainen/musta
• koot: 2XS-5XL
PAT524K/O/P

K

P

139,- kpl

O

Pitävällä

AUSTIN

Cobra GT RollerH+ S3

Talvihousut

• joustava, korotettu vyötärö, irrotettavat olkaimet
• polvisuojataskut ja lahkeen suut Corduraa
• EN 20471 luokka 1
• värit: fl. keltainen/musta, fl. oranssi/musta ja
fl. punainen/musta
• koot: 2XS-5XL D96-D120
PAT525K/O/P

129,,129

P

K

Turvajalkineet

SK52827
O

-kitkapohjalla!

• komposiitti varvassuoja
• teräksinen naulaanastumissuoja
• Memory Foam -nilkkasuoja
• GORE-TEX® vuorimateriaali
• koot: 35-48

259,-

Tarjoukset voimassa 30.11.2022 saakka. Hinnat sis. ALV 24 %. Pidätämme oikeuden hintamuutoksiin.

Katso lähin

-kauppiaasi: ikh.fi

Verkkokauppamme
on aina auki!

TEEMA: RAKENNUSTEOLLISUUS
TEKSTI JA KUVAT: JUKKA NISSINEN

SSAB:n jäte on
Finnsementin raaka-aine
Masuunikuona vähentää sementin hiilidioksidipäästöjä
ja pienentää jätekasoja Raahessa.
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Masuunikuona
kuluttaa laitteita
ja ne tarvitsevat
jatkuvaa huoltoa.

Jani Kluukerin
tavalliseen
työvuoroon kuuluu
näytteidenottoa
tuotannosta.

R

AAHEN Lapaluodon satamassa

tehdään merkittävää ympäristötyötä. Aallonmurtajalla pyörii
useita tuulimyllyjä ja sataman kautta
kuljetetaan tuulimyllyjen elementtejä
kauemmaksikin. Tuulisähköä merkittävämpi ympäristöteko on sementin hiilidioksidipäästöjä vähentävä
Finnsementin kuonajauhetehdas,
joka sijaitsee aivan sataman vieressä.

Tehdas valmistaa betonin seosaineena
käytettävää masuunikuonajauhetta.
– Entisen Rautaruukin, nykyisen
SSAB:n masuunilta tuodaan tehtaalle
granuloitua masuunihiekkaa. Täältä
satamasta lopputuote lähtee maailmalle, lähinnä Paraisille ja Kantvikiin,
Finnsementin kuonajauhetehtaan
luottamusmies Jani Kluukeri sanoo.
SSAB ja Rautaruukki fuusioituivat
jo 8 vuotta sitten, mutta siitä huolimatta paikalliset puhuvat yhä Rautaruukista. Märkää kuonaa ei erota
tavallisesta hiekasta kauempaa, mutta
tuoksusta voi päätellä, että tätä tavaraa ei kannata nakata lasten hiekkalaatikkoon.
Kuonajauhetehtaan kapasiteettia
on kasvatettu muutama vuosi sitten,
kun 1980-luvun alussa rakennettua
tehdasta laajennettiin uudella jauhatuslaitoksella. Parhaillaan yhtiössä
mietitään uusia investointikohteita
tehdastontille.
– Meillä on pian valmius tehdä
ympäristöystävällistä kolmossementtiä, kunhan saamme siilot sitä varten
valmiiksi.
Uudessa jauhatuslaitoksessa ei
tarvita kuonan esikuivatusta. Uusi
mylly on tehokkaampi ja vie vähemmän energiaa.
– Pidämme enemmän vanhasta
kuulamyllystä helpon ajettavuuden takia. Se mene kuin juna. Tämän uuden
laitoksen kanssa saa olla koko ajan joy
stickki kädessä. Siinä on paljon hyviä
teknisiä ominaisuuksia, mutta se on
myös herkempi. Uusi laitos on siisti ja
turvallisempi, Kluukeri vertaa.
Tehtaan sosiaalitilat on uusittu
vuosi sitten.

Raahen Finnsementillä
voi valita peseekö työvaatteet itse talon pesukoneilla
vai lähettääkö ne pesulaan.

– Meillä on kahdet pukuhuoneet,
Kluukeri toteaa.
Likaiselle puolelle jätetään työkamppeet. Sauna- ja suihkutilojen
kautta siirrytään omien vaatteiden
pukuhuoneeseen.
– Työvaatteille on erilliset pesutilat. Vaatteet voi lähettää myös
pesulaan, mutta itse pestessä ne saa
nopeammin takaisin. Meillä on niin
työkalut kuin pesumahdollisuudet
viimeisen päälle, Kluukeri kehaisee
työnantajaansa.

Työntekijöihin luotetaan
Kluukeri toivoo marraskuun palkkaneuvotteluihin hyväsärmäistä otetta.
Finnsementillä palkkaus ei laahaa
alimmalla tasolla, mutta koko alan
palkkaus huolestuttaa Kluukeria.
– Monet rakennustuotteen firmat
ovat innostuneet maksamaan tessin
minimipalkkaa.
Lapaluodon tehtaan tuotannossa
palkat ovat melko pieni kuluerä, sillä
prosessi pyörii hyvin kompaktilla kokoonpanolla. →
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Juho Knuutinen pitää
12 tunnin työvuoroihin
siirtymistä parannuksena
nykytilanteeseen.

Kuonajauho sirtyy Lapaluodon
satamaan rekkakuljetuksella.

– Meillä on tehtaalla töissä 10 vuoromiestä, 2 päivämiestä ja 2 mestaria.
Tehtaan miehitys riittää normaalitilanteessa. Päivämiehet hoitavat
kunnossapitoa niin satamassa kuin
tehtaallakin.
– Toisinaan saisi olla enemmänkin
työvoimaa. Käytämme jonkin verran
ulkopuolista työvoimaa remonteissa ja
vastaavissa tilanteissa.
Työvuorossa on normaalisti 2
työntekijää. Tavalliseen työvuoroon

Raahessa siirrytään 12 tunnin työvuoroihin
Finnsementin kuonajauhetehtaalla otetaan vuodenvaihteessa käyttöön
12 tunnin työvuorot.
Laitosmies Juho Knuutiselle uusi työvuorojärjestelmä sopii hyvin.
– Teen ennemmin pitemmän työpäivän ja otan sen ansiosta pitemmän
vapaan. Meillä on 4 työvuoroa peräkkäin ja sen jälkeen 6 vapaapäivää. Nykyisessä vuorojärjestelmässä rytmi vaihtuu useammin, Knuutinen muistuttaa nykyisen järjestelmän haitoista.
Knuutinen on työskennellyt kuonajauhetehtaalla pari vuotta. Tehdas
tuli tutuksi kesätöiden kautta.
– Tässä järjestelmässä tulee keskimäärin 12 työpäivää kuukaudessa,
luottamusmies Jani Kluukeri laskee.
Kluukerin mielestä harvempien rytminvaihdosten lisäksi iltavuoron
poistuminen helpottaa oikean unirytmin löytämistä.
– Kun kello 22 pääset kotiin, niin ei sitä olla vielä kello 23 nukkumassa.
Työvuorojen pidentäminen on pitkän prosessin lopputulos. Työntekijät
ehdottivat 12 tunnin vuoroihin siirtymistä jo 7–8 vuotta sitten, mutta työnantaja lämpeni ajatukselle vasta tänä vuonna.
Rakennusliitto ja Rakennustuoteteollisuus RTT ovat sopineet, että 12
tunnin työvuoroihin on oltava molempien liittojen hyväksyntä. ¶
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kuuluu näytteidenottoa, kunnossapitotöitä, pienten korjausten tekoa ja
asiakaspalvelua.
– Ei tarvitse olla kovinkaan iso
vika, kun alkaa pukata kiirettä.
Vikatilanteita on onneksi harvoin.
Tuotanto pyörii yleensä hyvin automaation voimin.
– Jos kaikki sujuu hyvin, työ
on aika leppoisaa. Välillä on sitten
monen viikon kausia, kun kaikki
vastustaa, laitosmies Juho Knuutinen
toteaa.
– Paikat kuluvat ja tarvitsevat
huoltoa raaka-aineen kuluttavuuden
takia, Kluukeri jatkaa.
Kluukeri ja Knuutinen pitävät
kuonajauhetehtaan ilmapiiristä. Työntekijöihin luotetaan ja he saavat itse
päättää oman työvuoronsa tekemisistä.
– Olen ollut töissä muun muassa paperitehtaalla ja perustamassa
kultakaivosta, joten minulla on vertailukohtia erilaisiin työpaikkoihin,
Kluukeri toteaa.
Työsuojeluvaltuutettu Tuomo
Katila on ollut jo useamman kauden
tsv-pestissä.
– Tulin taloon ensimmäisen kerran 2005 kesälomittajaksi. Olin välillä
reissuhommissa ja tulin sen jälkeen
takaisin kesällä 2007, Katila kertoo.
Jo ensimmäisellä kerralla Finnsementti tuntui asialliselta työpaikalta.
– Yhtenäkään aamuna töihin lähteminen ei ole tuntunut tympeältä. ¶

KOULUTUKSELLA
UUSIIN
TEHTÄVIIN!
Työvoimakoulutuksella
uutta osaamista

(Koulutukset ovat TE-Palveluiden rahoittamia ja
osallistujille ilmaisia.)
Asbesti- ja rakennuspurkutyöt (nro 709173),
3.4.-22.9.2023, haku päättyy 26.2.2023
Korjausrakentaja (nro 709172),
6.3.-25.8.2023, haku päättyy 29.1.2023
Korjausrakentamisen työnjohtaja (nro 709167),
13.2.-4.8.2023, haku päättyy 30.12.2022
Mittamies, talonrakennus (nro 709094),
16.1.-29.9.2023, haku päättyy 18.12.2022
Puukerrostalorakentaja (nro 707452),
2.1.-21.8.2023, haku päättyy 27.11.2022
Talonrakentaja (nro 709099),
6.2.2023-4.2.2024, haku päättyy 9.1.2023
Vedeneristäjä + laatoittaja (nro 709166),
6.3.-25.8.2023, haku päättyy 3.2.2023
Maarakennuskoneenkuljettaja (nro 708829),
21.11.2022-13.5.2024, haku päättyy 6.11.2022
Torninosturinkuljettaja (nro 709097),
16.1.-1.9.2023, haku päättyy 9.12.2022

Suorahaku TTS:lle

(Koulutuksiin on jatkuva haku TTS:n sivuilla)
Kiinteistönhoitaja,
puhtaus- ja kiinteistöpalvelujen perustutkinto
Talonrakentaja, rakennusalan perustutkinto
Toimitilahuoltaja,
puhtaus- ja kiinteistöpalvelujen perustutkinto

Lisätietoja hakeutumisesta:
Mia Tokkari, mia.tokkari@tts.fi, 044 7143 722

www.tts.fi/talonrakennusala

Yhteistyössä Rakennusliiton
urapalveluiden kanssa

TTS Työtehoseura | www.tts.fi | Sarkatie 1, Vantaa

TEEMA: RAKENNUSTEOLLISUUS
TEKSTI JA KUVAT: JOHANNA HELLSTEN

Finnbuild, vihdoinkin
Rakennusalan suurimmat messut palasivat koronatauolta.
Tuotekehitystä on ehtinyt tapahtua neljän vuoden aikana.
MT Tools
kehittää
apuvälineitä, jotka
vähentävät
rasitusta
muun
muassa
olkapäiltä.

F

INNBUILD-MESSUILLA Helsingin messu-

keskuksessa vieraili tänä vuonna noin
18 000 alan ammattilaista. Yleisesti
uutuustuotteissa ja rakennusalan innovaatioissa korostuivat energiansäästö, ilmanpuhdistus ja erilaiset tuottavuuteen vaikuttavat
järjestelmät.
Käytännön rakentajien kohdalla kiinnostavimpia olivat kuitenkin messujen
työturvallisuuteen ja työntekoon liittyvät
osastot.

Lepoa olkavarsille ja
vähemmän aivotärähdyksiä
Skyddan messupisteellä uteliaat kerääntyvät katsomaan, kun MT Toolsin esittelijä
heiluu eräänlaisen ”kepin” kanssa, jonka
päässä on iskuporakone. Mistä on kyse?
– Tämä on iskuporakoneen jatkotanko,
malli tuli kesällä Eurooppaan. Tämän avulla voimankäyttö poistuu olkapäiden varasta
ja siirtyy jalalle, sillä käyttö tapahtuu polkimen avulla. Jatkotanko toimii 4 metriin
asti, Keni Kuusisto MT Toolsilta kertoo.
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Nauharuuvarille löytyy myös oma
jatkotankonsa, joka on kätevä esimerkiksi
kipsilevykaton teossa.
– Olkapäät eivät ole siis jatkuvassa rasituksessa eikä myöskään telineitä tarvitse rakentaa ja siirrellä niin paljon tämän avulla.
Skyddan myyntijohtaja Petri Kestin
mukaan työkalujen ergonomia onkin tällä
hetkellä tärkeä trendi.
Toimittajan katse kohdistuu seuraavaksi komean näköisiin kypäriin.
– Nyt turvakypäröihin on tullut niin
kutsuttu MIPS-systeemi, joka on ruotsalainen keksintö. Se siirtää iskuenergiaa pois
vähentäen aivotärähdyksen riskiä. Jos kypärään iskeytyy jotain, isku vaimenee niin
paljon, että kappale ei pomppaa kypärästä
vaan jatkaa samansuuntaisesti alaspäin,
Kesti kertoo.
Kypärän eri osat ovat pika-asennettavia. Esimerkiksi puolivisiiri irtoaa napsauttamalla. Uutta on myös visiirin päälle
kiinnitettävä visiirinsuoja, jolloin visiiri ei
naarmuunnu pomppiessaan auton takaluukussa.

Palvelupisteiden
joulukahv it
ma 12.12. klo 10–14
Eteläinen palvelualue

utaso

Helsinki: Siltasaarenkatu 4, kat
Kouvola: Kouvolankatu 18
Lahti: Hämeenkatu 32

Pohjoinen palvelualue
Paremman luokan
kypärissä on jo pitkään ollut pehmustava kehikko kypärän
sisällä. Nyt vaimennusta on parannettu
myös kypärän päällysmateriaalissa.

– Kypärää pitää
pystyä muokkaamaan ilman työkaluja työmaan vaatimusten mukaan.
Esimerkiksi näiden kypärien ilma-aukot
saadaan kiinni yksinkertaisilla kumitulpilla, jos siihen on tarvetta, Kesti näyttää.

Joensuu: Torikatu 30
Kuopio: Kallanranta 9
Oulu: Rautatienkatu 40
Rovaniemi: Maakuntakatu 15
Skyddan
myyntijohtaja Petri Kestin
mukaan työkalujen ergonomia on tämän hetken
tärkeä trendi.

Läntinen palvelualue
Jyväskylä: Yrjönkatu 30
Pori: Liisankatu 18
Tampere: Sorinkatu 4 A
lulounas ja kahvit)
Turku: Uudenmaankatu 6 A (jou
uusi osoite 8.12. alkaen)
Vaasa: Ylätori 2 (palvelupisteen
entie 32–34 B 20
Seinäjoki: os. 041:n tilat, Vapaud
päivämäärä):
Hämeenlinna ti 13.12. (huomaa
enkatu 20
one
tihu
os. 100 HTY:n tilat, Raa

Kaikki liiton jäsenet
ovat tervetulleita
joulukahveille!

Akut voittivat
Työkaluvalmistaja Hiltillä oli Finnbuildissa yrityksen isoin tuotelanseeraus pitkään
aikaan. Yritys on uudistanut yli 70 konetta
ja koko akkuteknologia oli pantu uuteen
uskoon.
– Yksi uudistuksista on akkujärjestelmä. Joka ikinen laite toimii nyt samalla
akulla. Hiltin isoimmat koneet ovat aiemmin toimineet joko polttomoottorilla tai
johdolla. Akkuteho ei ole aiemmin ollut →
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Hilti lanseerasi messuilla noin
70 uudistettua konetta.
Nyt mikä tahansa Hiltin akku sopii mihin tahansa Hiltin uuteen työkaluun.

Kuulosuojaimet
hifisoundilla.

riittävä. Nyt niistä saadaan enemmän tehoja erilaisten teknisten muutosten takia, joista yksi liittyy liittimiin; akun tehoja ei ole
saatu siirrettyä laitteisiin riittävän hyvin.
Akun ja laitteen liitospinnan muutoksilla
tämä ei ole enää ongelma, Juha Tavi Hiltiltä
kertoo.
Kaikki akut käyvät siis kaikkiin laitteisiin, mutta pienimpiä ei toki ole järkevää
käyttää isoimmissa laitteissa.
Laitteiden työturvallisuuteen on myös
tullut uusia innovaatioita. Esimerkiksi
hiomalaikka tunnistaa nyt takapotkun automaattisesti ja sammuttaa laitteen. Myös
monissa muissa koneissa on vastaavanlaisia
uudistuksia. Lisäksi tärinän poistoon on
kiinnitetty huomiota.

Lujatalon urakoima Tuusulan uusi lukio
on Vuoden työmaa
Rakennuslehden Vuoden työmaa 2022 -kilpailun on voittanut Lujatalon
pääurakoima Tuusulan uusi lukio ja kulttuuritalo Monio. Palkinto jaettiin
lokakuun alussa Finnbuild-messuilla Helsingin Messukeskuksessa.
Työmaakilpailun valintaraati vaikuttui hirsirunkoisen Monion teknisen vaativuuden ja arkkitehtonisen tyylikkyyden lisäksi työmaan osallistavasta johtamisesta ja rohkeudesta ottaa käyttöön uusia toimintatapoja ja seurantamenetelmiä.
– Työmaan johdon tehtävä on luoda sellaiset olosuhteet, että jokainen pääsee käyttämään sitä osaamista, joka hänellä on. Olosuhteiden
luomiseksi on osattava myös kuunnella. Tämä pätee sekä omiin että
yhteistyökumppaneihin ja heidän työntekijöihinsä, työmaan vastaava
työnjohtaja Mika Sairanen sanoi Rakennuslehden haastattelussa.
Neljä finalistia kilpaili voitosta. Finaaliin selvisivät tänä vuonna Tuusulan Monion lisäksi Raide-Jokeri, Kansallisteatterin laajennus ja peruskorjaus sekä Grand Hansa -hotellityömaa.
TUUSULAN MONIO, LUKIO JA KULTTUURITALO

Rakennuttaja: Tuusulan kunta /
Tilapalvelut

Rakennesuunnittelu:
A-Insinöörit

Pääurakoitsija: Lujatalo

Hirsirakenteet: Kontiotuote

Työmaan aikataulu: elokuu 2021 –
toukokuu 2023

Välipohjan kertoripalaatat:
VVR Wood

Hankkeen kustannukset:
noin 32 miljoonaa euroa (pääurakan
osuus noin 27 miljoonaa)

Liimapuupilarit: Versowood

Pääsuunnittelu: AOR Arkkitehdit
38

Rungon teräspalkit: Nordeq
Talotekniikkaurakoitsija: Are

Juha Tavi
Hiltiltä lupaa, että uudet akut eivät seuraa
käyttäjän sijaintia.

Ne yritykset, joilla on Hiltin työkalupalvelu, alkavat hyötyä datasta, jota Hilti
kerää tuotteistaan. Uusissa akuissa on
paikannus ja ne lataavat pilveen tietoa siitä
mitä laitteita siinä on ollut kiinni. Palvelun
käyttäjillä on kännykkäsovellus, josta tietoja voi tarkastella. Akuissa on myös NFC,
joka mahdollistaa akun kunnon tarkastelun
kännykällä. Jos siinä on jotain vikaa, hoituu
vaihto sovelluksen kautta nopeasti.
– Akun paikannus ei käytä gprs:ää, eikä
se seuraa käyttäjää, jos joku on siitä huolissaan, Tavi sanoo.

Naisten työvaatevalikoima
paranee
Hultaforsin loosissa esittelijä Caj Nylund
on innoissaan yrityksen maahantuomista
Hellbergin uusista kuulosuojaimista.
– Tämä on hyvin suosittu malli. Näissä
on bluetooth-liitäntä ja hifitasoinen soundi.
Työn lomassa voi kuunnella puhelimelta
Spotifyta, ja jos tulee puhelu, nämä katkaisevat musiikin automaattisesti. Kuulosuojainten ohjaimilla voi vastata puheluun. Nämä leikkaavat pois melun, mutta puheäänet
kuulee, Nylund kehuu.
Kuulosuojainten käyttöaika on noin 40
tuntia, valmiusaika 80 tuntia ja ne kestävät
rankkasadetta.
Osastolla on esillä runsaasti erilaisia
vaatteita. Muun muassa kuumuudelta suojautumiseen on tullut paljon uutta valikoimaa; kevyitä kankaita, joissa on viileämpi
työskennellä, vaikka aurinko porottaisi
taivaan täydeltä. Esimerkiksi Snickersin
housuista löytyy malli, joka on hengittävää,
ohutta materiaalia, mutta polvivahvikkeet
ovat eri kangasta. Erilaiset joustavat mate
riaalit ovat myös yleistyneet.
Myös naisille tarkoitettuja työ- ja suojavaatteita on aiempaa enemmän.
– Naisten mallistot laajenevat koko
ajan. Joillain merkeillä on jopa koosta 32
alkaen vaatteita, mutta yleisimmin koot
alkavat 34:stä. Kysyntä ei vielä ole valtavan
suurta, mutta se kasvaa koko ajan, Nylund
kertoo. ¶

Pohjois-Euroopan suurin
jalkinevalmistaja

TEKSTI: ANNA LAURI

→ Laki ja oikeus

Koeaikaehto ja oikeus
purkaa työsuhde
Liiton jäsen sai korvausta työsuhteen perusteettomasta
päättämisestä 14 760 euroa.

R

AKENNUSLIITON työntekijän työsuhde purettiin 44 päivän työskentelyn jälkeen koeaikaan vedoten.
Taustalla oli osapuolten erimielisyys
työehtosopimuksen mukaisten matkakustannusten korvauksien maksamisesta. Osapuolet eivät kuitenkaan olleet
sopineet mitään koeajasta ja näin ollen työnantaja luopui tästä väitteestä vastatessaan käräjäoikeudelle jätettyyn haastehakemukseen.
Työehtosopimuksesta tai laista ei lankea
osapuolille koeaikaa. Työsuhteen osapuolten
tulee sopia koeajasta keskenään, jos työsuhteeseen halutaan koeaikaehto. Tällöin sovelletaan
maksimissaan työehtosopimuksessa säädettyä
koeajan pituutta. Mikäli osapuolilla on erimielisyys, onko koeaikaehdosta sovittu, näyttötaakka asiasta on koeaikaan vetoavalla, eli tässä
työnantajalla.
Koeajan kuluessa työsopimus voidaan
molemmin puolin purkaa ilman varsinaista
päättämisperustetta. Koeajan tarkoituksena
on antaa molemmille osapuolille harkinta-aikaa arvioida, soveltuuko työntekijä
työhön ja vastaako työ työntekijän odotuksia. Työsopimusta ei saa koeajallakaan
purkaa syrjivillä tai muutoin koeajan tarkoitukseen nähden epäasiallisilla perusteilla. Työnantajan tulee ilmoittaa syy myös
koeaikapurkuun.
Riidan käsittely oikeudessa jatkui siten, että
työnantaja vetosi oikeuteen purkaa työsuhde muilla
perusteilla. Työnantajan pääasiallisina perusteina oli
työntekijän puutteellinen ammattitaito ja työnantajalle annetut harhaanjohtavat tiedot. Työsopimuslain
8 luvun 1 §:n mukaan työnantaja saa purkaa työsopimuksen päättyväksi heti ilman irtisanomisaikaa vain
erittäin painavasta syystä. Työsopimuksen purkami40

nen on työsopimuksen poikkeuksellinen päättämistapa.
Käräjäoikeus katsoi tuomiossaan näytetyksi, että
laatoitustyössä on ollut puutteita, mutta vahingot
eivät olleet vakavia eikä menettely tahallista. Vähäistä

huolimattomuutta työssä ei yleensä pidetä perusteena
edes työsopimuksen irtisanomiseen. Myöskään pelkkä
asiakkaiden valitus ei yleensä ole riittävä edes irtisanomisperusteen osoittamiseksi. Huolimattomuudesta
aiheutuneet virheet olivat myös rajoittuneet vain yhdelle työmaalle. Huomioiden, ettei työntekijälle ollut
annettu huomautuksia tai varoituksia eikä työnantaja
ollut väittänyt kouluttaneensa tai perehdyttäneensä
työntekijää, ei työnantajalla ollut työsuhteen purkuperustetta huolimattomuuden perusteella.
Työntekijän ei myöskään katsottu antaneen harhaanjohtavia tietoja. Työnantaja kantaa itse ensisijaisesti vastuun siitä, että hänellä on riittävät tiedot
työnhakijasta. Jos työhaastattelu on lyhyt ja työntekijän taustat on selvitetty vain ylimalkaisesti ei työnantaja normaalisti voi vedota siihen, ettei työntekijällä
ollut ammattitaitoa tai kokemusta valittuun työhön.
Tässä tapauksessa asiassa jäi epäselväksi, oliko työnantaja millään tavalla selvittänyt työntekijän taustoja
tai ammattitaitoa. Riidatonta oli, että työntekijä oli
suorittanut perustutkinnon ja ammattitutkinnon.
Työnantaja velvoitettiin korvaamaan työntekijälle
korvausta työsuhteen perusteettomasta päättämisestä
14 760 euroa, irtisanomisajan palkkaa vastaavana korvauksena 1 716 euroa, maksamattomia palkkasaatavia
matkakustannusten korvauksineen ja odotusajan
palkkoineen 1 882 euroa ja oikeudenkäyntikulut käräjäoikeudessa 5 786 euroa. Tuomio on lainvoimainen. ¶

Olennaista tässä
jutussa:
Työehtosopimuksesta tai laista
ei lankea osapuolille koeaikaa.
Osapuolten tulee sopia koeajasta
keskenään, jos työsuhteeseen
halutaan koeaikaehto. Sellaista ei
tässä tapauksessa ollut sovittu.
Työsuhdetta ei myöskään voi
purkaa vähäisten laiminlyöntien
takia, sillä työnantaja saa purkaa
työsopimuksen päättyväksi heti
ilman irtisanomisaikaa vain erittäin
painavasta syystä.

Rakentajanaisia oli
sen verran paljon
paikalla, että SAK:n
iso logo peittyi kokonaan.

Rakentajanaiset kohtasivat
Tulevaisuus tänään -tapahtumassa
TEKSTI JA KUVAT: JOHANNA HELLSTEN

S

AK:N vuoden 2022 Tulevaisuus
tänään -seminaaripäivän aiheena oli hyvä työ. Tapahtuma avasi
samalla ympäri Suomea ulottuvan Visiona hyvä työ -kiertueen. Lokakuisena
lauantaina Helsingin Pasilassa järjestetty tilaisuus kattoi kuulijoiden eteen
vaikuttajia ammattiyhdistysliikkeestä,
yritysmaailmasta ja politiikasta.
Tapahtuman avasi toimittaja,
ohjaaja ja kirjailija Ina Mikkola, joka
on tullut tunnetuksi muun muassa
Tilipäivä-podcastista. Hän keskusteli
SAK:n puheenjohtaja Jarkko Elorannan ja EK:n toimitusjohtaja Jyri Häkämiehen kanssa siitä, mitä hyvä työ on.
Raudoittaja Minna
Ruupunen lähti mukaan ensimmäistä vaan ei viimeistä kertaa.

Tapahtuman muut keskustelut käsittelivät hyvän työpaikan kriteereitä,
ammattiylpeyttä, päihteiden käyttöä
työpaikalla ja työelämän sopimustoiminnan tulevaisuutta. Keskusteluihin
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osallistuivat muun muassa Varustelekan perustaja Valtteri Lindholm,
PAMin puheenjohtaja Annika Rönni-Sallinen, AKT:n puheenjohtaja
Ismo Kokko, Irti huumeista ry:n toiminnanjohtaja Mirka Vainikka sekä
Tampereen yliopiston Duunarit-hankkeen tutkija Pasi Pyöriä.

Naisten tapahtumissa
on ideaa
Rakentajanaisille on järjestetty omia
kokoontumisia jo reilusti yli 10 vuoden
ajan. Tapahtumat ovat muuttuneet
matkan varrella; aiemmin saatettiin
sulkeutua internaattiin koko viikonlopuksi kurssikeskus Siikarantaan,
viime vuosina porukka on tuotu mukaan Tulevaisuus tänään -seminaariin.
Lopuksi on kuitenkin aina ajanviettoa
omalla porukalla.
Paikalla oli sekä tapahtuman
konkareita että uusia tulijoita. Yksi
ensikertalaisista oli raudoittaja Minna
Ruupunen Nastolasta.
– Olen myös täällä SAK:n tilaisuudessa ensimmäistä kertaa. Ihan
mielenkiintoinen juttu, todella laaja
kattaus erilaisia aiheita, Ruupunen
totesi.
Ruupunen puhuttiin ympäri lähtemään Rakentajanaisten tilaisuuteen,
kun hän osallistui Ikaalisissa järjestetyille aluejärjestön kehittämispäiville.
– Liiton järjestöpäällikkö Tiina
Nurmi-Kokko mainitsi tapahtumasta

Myös Raksanuorten oma toiminnansuunnittelu-tapahtuma oli kätevästi samassa
paikassa. Martti Juonoja ja Marko Karvonen
suostuivat poseeraamaan.

ja Ari Shemeikka pakotti lähtemään,
Ruupunen sanoo nauraen.
Ruupusen mielestä on hyvä, että
naisille järjestetään omiakin tapaamisia. Hän työskentelee Suomen Kovabetoni Oy:n elementtitehtaalla Nastolassa, eikä hallissa ole juuri muita naisia
näkynyt.
– On tämä hyödyllistä, että tapaa alalla olevia naisia. Jo siksikin,
että olen ollut 4 vuotta ainoa nainen
hallissa, tosin nyt meille tule onneksi yksi lisää betonimylläriksi. Tässä
tapaamisessa tutustuin uusiin ihmisiin. Porukka oli kiva ja otti minut
heti mukaan. Puhuttiin paljon töistä
ja omasta arjesta. Lähden varmasti
mukaan toisenkin kerran, jos se osuu
omin aikatauluihini. ¶

Kun pätkätyöstä
tulee pätkätyöelämää.

Ja elämä jatkuu.

Liity ajoissa: A-kassa.fi/liity
Monta työtä, monta alaa
–yksi työttömyyskassa.
Mekin kuulumme A-kassaan:
Teollisuusliitto
Rakennusliitto
Näyttelijäliitto
Ay-toimihenkilöt

Muusikkojen liitto
Suomen Journalistiliitto
Teatteri- ja mediatyöntekijöiden liitto Teme

Seuraa meitä somessa @AvoinKassa
Avoin työttömyyskassa A-kassa

TEKSTI: SINI SAARITSA KUVA: ARI HAIMI

→ Kulttuuri

Seppo Mölsän
mukaan
kosteusvauriot
syntyvät koko
rakentamis
ketjussa.

Home
korvien välissä
Entinen rakennustoimittaja Seppo Mölsä
on uransa aikana paneutunut huolella
sisäilmaongelmien syntyyn. Nyt aiheesta
on syntynyt myös kirja.

S

EPPO MÖLSÄN nykyinen kotitalo

on rakennettu vuonna 1988.
– Siinäkin on aika paljon kaikkea… Tiilijulkisivu uusittiin olemattoman
tuuletusraon vuoksi. Tasakattokin uusittiin, mutta nyt kattoikkunat vuotavat.
Kyse on kosteusvauriosta, ei vielä homeesta, Mölsä sanoo.
Vuosi sitten eläkkeelle jäänyt Rakennuslehden erikoistoimittaja on yhä
kiireinen. Lokakuussa hän oli Oulussa
vetämässä paneelikeskustelua rakennusterveysseminaarissa. Kysymykset koskettelivat hometta, kuten tässä
haastattelussakin, sillä Mölsä on kirjoit44

tanut sisäilmaongelmista kirjan, Näin
Suomi homehtui (Aviador, 2022).
Home vaikuttaa suomalaisten rakennusten kuntoon ja käyttäjiin. Mölsä
tietää hyvin, että home nostattaa tunteita. Hän on kirjassaan paitsi tutkinut
asiaa rakentajien näkökulmasta, myös
seurannut homeesta kärsivien tarinoita.
– Oireiden yhdistäminen sisäilmamikrobeihin on melkeinpä mahdotonta,
ja oirehtivien kohdalla todetaan välillä,
että home on ”korvien välissä”.
Mölsällä home jäi tiukasti korvien
väliin viimeistään seitsemisen vuotta
sitten, kun hän Rakennuslehden his-

toriikkia tehdessään tutki lehden vanhoja numeroita. Ammattilehdissä hometta kuvattiin vielä 1980-luvun alussa
harmittomaksi esteettiseksi haitaksi.
Julkinen homekeskustelu alkoi vasta
1990-luvun alussa.
– Siihen asti home sanan käyttö sanomalehdissä liittyi ainoastaan ruokaan.
Homeen vähittäinen hiipiminen rakentamisen suurimmaksi maineen pilaajaksi kiinnosti Mölsää. Hänen verkossa
julkaistu pitkä artikkelinsa keräsi lehden
kaikkien aikojen suurimman lukijamäärän. Sen pohjalta syntyi saman niminen
kirja, jossa on paljon päivitettyä asiantuntijatietoa. Kirja kertoo sisäilmaongelmien historian 1970-luvun energiakriisin
vuosista lähtien. Se perehtyy myös sisäilmaongelmista sairastuneiden kokemuksiin, lääkäreiden näkemyksiin sekä
porautuu syvälle niihin syihin, joista ongelmat johtuvat. Tutkijoiden kiistely ihan
perusasioistakin nousee esiin.
Mölsä tietää, ettei yhtä syyllistä ole:
kosteusvauriot syntyvät koko rakentamisketjussa.
– Ensin virheitä on tehty alan ohjeissa, sitten suunnittelussa. Seuraavaksi työmailla on esimerkiksi puhkottu
höyrysulkuja ja jätetty materiaaleja kastumaan. Kun vielä rakennusten käyttäjät ovat laiminlyöneet huoltoja ja korjauksia, alkaa ongelmia rakennusten
ikääntymisen myötä näkymään.
Nykyrakentamisessakin on riskejä.
Eristerappaukset ovat jo haurastuneet

→ Kulttuuri

viistosateissa, ja ilmastonmuutos
vain pahentaa tilannetta.
– Rakenteissa tulisi olla vikasietoisuutta työvirheidenkin varalta.
Mölsän periaatteena on aina ollut pyrkiä etsimään ratkaisuja, ei
vain kertoa ongelmista. Toimittajana
Mölsä on perehtynyt erityisesti korjausrakentamiseen. Hän uskoo ho-

meongelman ratkaisujen liittyvän rakennusten ennakoivaan korjaukseen,
jotta kosteusvauriot eivät pahene homeeksi.
– Nykyinen korjaaminen on ollut kuin
tulipalojen sammuttamista.
Rakennuslehden työmaakilpailujen
pitkäaikaisena vetäjänä Mölsä on armollinen rakentajille.

– Mielestäni homekeskustelussa rakentajien arvostelu on mennyt yli. Suomessa näkyviä kosteusvaurioita on
kansainvälisten vertailujen mukaan kuitenkin vähiten Euroopassa.
Se, että terveys nostetaan
energiansäästön edelle, nousee Mölsän
kirjan viimeiseksi teesiksi. Näin Suomi ei
homehdu enää. ¶

Voimauttava vankila?
KAISA TAMMI kasvoi Espoon

KAISA TAMMI:

NAISVANKILAN POMO

Matinkylässä pahamaineisessa osoitteessa. Raivoava
alkoholisti-isä oli jo jäänyt matkasta. Muutto oli hyvää aikaa.
Pihapiirissä Kaisa sai kehittää osaamistaan: tunnustella muiden mielialaa, tasapainottaa, ratkaista, auttaa,
pitää hyvällä tuulella.
Vankilamaailmassa taidoista on ollut hyötyä: vartijana, toiminnan ohjaajana,
psykologina, johtajana. Monia

ongelmia ei tunnistettu. Vartijatkin naureskelivat naisvangeille, arvioivat ulkonäköä,
eivät suojanneet hyväksikäyttäjiltä. Huumeet ja väkivalta
ovat olleet vankila-arkea.
Kaisan johtama Vanajan
naisvankila on monin tavoin
edistyksellinen. On ollut vankien teatteritoimintaa, perehdytty romanikulttuuriin, paneuduttu ihmiskaupan uhrien
tunnistamiseen ja tukemiseen. On opiskeltu tunnista-

Draamaa pimeneviin iltoihin.

OLAVI UUSIVIRTA:

PIENI KUOLEMA.
UNIVERSAL
PÄÄTÖSKAPPALEEN nimi, Kun

elokuun sininen vaihtuu mustaan sekä levyn nimi Pieni
kuolema, kuvaavat hyvin
Olavi Uusivirran uuden levyn
julkaisuajankohtaa. Tätä voi
hyvin kutsua hittilevyksi, sillä

moni LP:n kappale on saanut
runsaasti radiosoittoa.
Olavin ensimmäinen
levy, Minä olen hullu vuodelta 2008, oli hyvin vahvasti 80-luku- ja Cure-vaikutteinen. Kun sitä vertaa
uuteen, on soitantaan tullut
aimo annos lisää ruutia ja räminää ja laulusoundiin on laitettu säröä. Levyn alkupuolen kappaleet, Paratiisi saa
odottaa, Pupu, Menköön tämä
elämä näin, Naapurinpoika,
Älä päästä mua menemään,
muodostavat komean hittiputken. Näistä Naapurinpoika
edustaa vanhaa kuplettiperinnettä. Se kertoo nuorenparin suhteesta, kun lapsi tu-

lee mukaan kuvioihin, ja isä
tuntee olevansa puutteessa.
”Otan tatskan ja kasvatan
viikset, jos sillä pääsen sua himonussimaan”, kuvaa mainiosti tilannetta.
Levyn loppupuolella on
levyn radiopiiseihin lukeutuva Kielletty leikki, jota roskalehdistö yritti epätoivoisesti yhdistää loppukesällä
pääministeri Sanna Mariniin.
Tämä tanssibiisi sisältää hienoja syntetisaattoriosuuksia, joita on kiva kuunnella.
Jotenkin erityisen hyvältä
kuulostaa myös akustisen kitaran ja basson keinunta levyn päättävässä kappaleessa Kun elokuun sininen

maan traumoja ja auttamaan.
On oltu edelläkävijöitä työtoiminnan ja vapautumista edeltävän harjoittelun soveltamisissa.
On valmistettava siviilielämään. On siis voimautettava, suojeltava, tuettava itsetuntoa.
Poliittiseen päätöksentekoonkin on Kaisa vaikuttanut.
Toisinaan on turhauttanut.
Maailmaa voi kuitenkin muuttaa, ihminen kerrallaan. ¶
INARI JUNTUMAA

vaihtuu mustaan. Hienon levyn hieno päätös, vai onko se
päätös? Muutaman sekunnin
hiljaisuuden jälkeen kappale
jatkuukin, vai onko se piilokappale? Hyppy tuntemattomaan?
Olen kuullut monen sanovan, ettei näyttelijöiden pitäisi laulaa ollenkaan levylle,
ja he eivät osaa laulaa. Itse
olen asiasta täysin eri mieltä.
Varsinkin tällaisissa tapauksissa, missä taiteilija kirjoittaa itse kappaleensa. Minun mielipiteeni on myös se,
että tämänkaltainen taide pitääkin olla itse kirjoitettua.
Pop-kappaleissa kyse on kuitenkin enemmän draamasta
kuin musiikista. ¶
JYRI VASAMAA
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Timo Kuvaja,
Helsinkiläinen
maalari ja
luottamusmies

Paikallisesti
pestyt kädet
JO USEAMMAN vuoden ajan ovat puhaltaneet muu-

toksen tuulet työelämäkentän läpi. Vakiintuneet
sopimusjärjestelmämme on asetettu kyseenalaisiksi
ja työnantajaliitot yksi toisensa perään ovat ilmoittaneet luopuvansa työehtosopimusten yleissitovuudesta. Tämä on omiaan aiheuttamaan epävarmuutta
sopimusneuvottelujen lähestyessä.

RAKENNUSALALLA on vuosikymmenien aikana hiottu sopimusjärjestelmä ja neuvottelurakenne, jonka
ovat mahdollistaneet alansa ammattilaiset. Näin on
saatu aikaan oikeudenmukainen työehtosopimus,
joka sisältää urakkatyön, sosiaaliset kysymykset,
palkkausjärjestelmän ja monet muut jokaisen työntekijän työntekoon vaikuttavat asiat.
RAKENNUSALOJEN tessit ovat perinteisesti antaneet
mahdollisuuden laajasti paikalliseen sopimiseen.
Sopimusosapuolet eivät monesti kuitenkaan ole
tasa-arvoisissa asemissa toisiinsa nähden ja suuri vastuu onkin sälytetty yritysten luottamushenkilöille.
OLEMME kuitenkin ammattialamme osaajia ja

leipä tulee käsillämme tehtävästä työstä. Erilaiset
sopimustekniset ja lakiasiat eivät ole ydinosaamistamme, vaikka niihin koulutusta onkin saatavilla.
Vähintäänkin paikallisen sopimisen neuvottelukierteessä olevalle luottamushenkilölle pitää olla vahva
liiton taustatuki ja raamit neuvoteltavalle asialle.

IKÄVÄ SANOA, mutta parhaillaan käynnissä oleville

keskusteluille työvaatteiden pesun ja huollon sälyttämisessä työnantajalle ei ole päästy aivan toivottuun tilanteeseen. Vähättelemällä asian tärkeyttä
ei päästä mihinkään, kun se lainkin mukaan on
hoidettava kuntoon. Ei olisi mahdotonta esittää
kullekin ammattialalle soveltuvia malleja, joita voisi
käyttää neuvottelujen lähtökohtana. ¶
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Tummat oluet
tuovat syksyn
Kuluneen kesän helteillä tuli maisteltua
lähinnä sour-oluita ja kepeähköjä lagereita.
Nyt ne saavat tehdä sijaa runsaan maltaisille,
ihanan paahteisille tummille oluille.
VAIKKA Irlanti, Tšekki ja Saksa
ovat maailmankuuluja tummista panimotuotteistaan,
tähän testiin otin suomalaispanimoiden tummia taidonnäytteitä. Makeaa välttelevänä
ihmisenä vierastan tummille oluille tyypillistä makeuden
TEKSTI JA KUVA:
fiilistä, joten moni olut yllätti
SANNA PÖYRY
raikkaudellaan.
Laitilan Kukko Schwarz (0,5 l / 3,29 / S-market) on
ehta schwarzbier, tumma pohjahiivaolut. Kolanvärisen
oluen miellyttävä, mieto tuoksu tuo mieleen tumman
suklaan ja ruisleipätaikinan. Tasapainoinen, suussa soljuva ja mukavan vähäalkoholinen (4,5 %) maku tuntuu
tummaksi olueksi liki suolaiselta. Maamme neljänneksi
suurimman panimon tyylillä humaloitua mustaolutta
siemailee sellaisenaankin; niin harmoninen se on. Jos
ruokapuolelle lähdetään, marinoi tällä grillikylki tai
nauti muhkean sienirisoton kanssa.
Portteria eli tummaa pintahiivaolutta edustava
Suomenlinnan Panimon Helsinki Porter (0,5 l / 3,70
/ S-market) on astetta tummempi. Nätin paahteisesta
tuoksusta erottuu myös lakritsinjuurta ja palvattua lihaa. Maku on mustaolutta maltaisempi ja ruokaisampi,
ja loppumaun hienoinen bitterisyys saa haikailemaan
yrteillä sorvatun riistapadan perään. Hyvä, tasapainoinen portteri (5,5 %), joka asettuu uomiinsa hengiteltyään tovin lasissa.

→ Rakentajan eväät

Pieteetillä uudistetun Veitsitehtaan tiloissa pantu Fiskarsin Panimon
luomulager Musta Valssi (0,33 l / 3,39
/ K-Supermarket) on keskiruskea,
oranssiin taittava, kukkealta tuoksuva tumma lager. Ihanan kuiva muttei
liian kuivattava maku, jota kannattelee tyylikäs paahteisuus. Loppumaussa on sen verran ytyä, että kannattaa
laittaa apetta pöytään. Ensi kerralla
korkkaan tämän pasta carbonaran
kaveriksi. Tuntuvan hapokkuutensa
ansiosta oma suosikki maltillisemman
(5,5 %) alkoholipitoisuuden tummista.
Aromatisoitujen oluiden ystävän syysbisseksi sopii
portteriksi vielä kepeä (5,5 %) Karhu Laku Porter 5,5 %
(0,5 l / 3,59 / Alepa). Lakritsiuute tuntuu syvänruskean
oluen tuoksussa juuri sopivasti. Paahteisen karamellimaisessa, mokkaisessa maussa on yllättävää raikkautta,
ja laku nousee kielelle vasta lopussa. Tasapainoinen, ei
vähääkään överi kokonaisuus, joskin häviää persoonal-

lisuudessa kahdelle edelliselle. Oiva portteri BBQ-hampurilaiselle tai tummalle suklaalle.
Alkossa myyjä kertoo, että porttereiden nousu
Suomessa lähti aikoinaan juuri Koffin Porterista 7,2 %
(0,33 l / 3,27). Myhäilen tyytyväisenä maistellessani tätä
moneen otteeseen palkittua ”perusportteria” kotona.
Mustanruskea väri ja tuoksussa taloussuklaata, savua
sekä upeaa kukkeutta. Maku tuo mieleen Tervaleijona-pastillit, loppumaku viehättää lempeydellään ja alkoholi on niin integroitunut kokonaisuuteen, ettei sitä
maista. Huiman harmoninen ja herkullinen portteri,
joka menee tämän illan olut-kanapataan!
Portterin tukevampaa sukulaista eli stout-olutta
edustaa Hiisi Iku-Turso BA Imperial Stout (0,33 l / 5,95
/ Alko). Jyväskyläläisen Hiisi-panimon ruskeanmustassa stoutissa on muhkea kuohu ja tuoksussa herkkusientä. Intensiivinen ja bitterinen maku ottaa luulot
pois juojalta ja maistuu suussa 20 minuuttia myöhemminkin. Loppumaussa salmiakkia, mämmiä, juureksia,
kaarnaa ja espressoa. Omaan makuun todella stydi
(9,0 %), turhan kuivattava olut. ¶

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

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

A-kassa.fi
Seuraa meitä somessa @AvoinKassa

a-kassa.fi

Palvelunumero
020 690 455

Avoin työttömyyskassa
PL 116, 00531 Helsinki

Kassa vastaa

Mikä vuorotteluvapaa on ja
miten se toimii?
Vuorotteluvapaan tarkoituksena on edistää
työntekijän työssä jaksamista ja toisaalta antaa vuorotteluvapaan ajaksi palkattavalle sijaiselle mahdollisuus saada työkokemusta.
Vuorotteluvapaa kestää reilusta kolmesta
kuukaudesta kuuteen kuukauteen (100–180
päivää) ja se on pidettävä yhdellä kertaa.
Vuorotteluvapaan voi viettää kuten haluaa,
eli sinä aikana ei ole esimerkiksi velvoitetta
työskennellä.
Jos haluat jäädä vuorotteluvapaalle, tulee
sinun täyttää vapaan edellytykset ja sopia
asiasta työnantajasi kanssa. Työntekijänä sinulla ei ole ns. subjektiivista oikeutta vuorotteluvapaaseen, eli työnantajasi ei ole välttämättä suostuttava sen järjestämiseen.
Jotta voit jäädä vuorotteluvapaalle, tulee sinulla olla työhistoriaa vähintään 20 vuotta,
kokoaikainen työsuhteesi samalla työnantajalla on ennen vapaan alkua tullut kestää yhdenjaksoisesti vähintään 13 kuukautta ja sinä
aikana sinulla ei ole saanut olla yli 30 päivää
palkattomia poissaoloja.
Sovittuasi vuorotteluvapaasta työnantajasi kanssa, tulee asiasta ilmoittaa TE-toimistolle ja työnantajasi on rekrytoitava sijainen vapaasi ajalle.

Vuorotteluvapaan ajalta voit hakea työttömyyskassasta vuorottelukorvausta, joka on
70 prosenttia ansiopäivärahan määrästä.
Vuorottelukorvaus perustuu siis ansiopäivärahan tavoin palkkatulojesi määrään.
Lue lisää vuorottelukorvauksesta ja sen hakemisesta verkkosivuiltamme.

Mikä ero on työttömyyskassan
ja Kelan työttömyysetuudella?
Keskeisin ero työttömyyskassan ja Kelan
maksamalla työttömyysetuudella on se, että
työttömyyskassan maksama ansiopäiväraha perustuu osin ansiotulojesi määrään ja on
aina vähintään Kelan maksaman peruspäivärahan verran (35,72 euroa päivässä vuonna 2022).
Pääsääntöisesti ansiopäiväraha on selkeästi
suurempi kuin Kelan peruspäiväraha. Jos esimerkiksi palkkasi ennen veroja on 2 500 euroa
kuukaudessa, ansiopäivärahasi määrä on
bruttona noin 1 500 euroa kuukaudessa. Kelan peruspäiväraha on noin 770 euroa kuukaudessa ennen veroja.
Ansiopäivärahaa voit saada, kun olet työskennellyt yhteensä 26 viikkoa työttömyyskassan jäsenenä ollessasi ja täytät muut ansiopäivärahan saamisen edellytykset.

a-kassa.fi
Seuraa meitä somessa @AvoinKassa

KOONNUT SOILE AHREMAA-LUTTINEN
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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. 002, Helsingin maalarit

Veteraanijaosto eli Mutlarikerhon perinteisen syysretki ke 16.11.
Tallinnaan. Ilmoittautumiset viimeistään to 10.11., Ensio Frisk p. 050
526 9728. Tervetuloa!

Os. 003, Helsinki

Syyskokous la 12.11. klo 10, Rakennusliiton kokoustilat, 2. krs, Siltasaarenkatu 4, Helsinki. Esillä sääntöjen määräämät asiat (toimihenkilövalinnat vuodelle 2023), ehdokkaiden asettaminen Rakennusliiton 25. liittokokousvaaleihin. Lisäksi muut esille tulevat asiat.
Alustus yhdessä os. 001:n Helsingin kirvesmiesten kanssa. Alustajana toimittaja ja Vantaan Vasemmistoliiton valtuustoryhmän puheenjohtaja Antero Eerola. Kokouksen jälkeen ruokailu. Ruokailuun
osallistuvilta ilmoittautumiset viimeistään to 10.11., puheenjohtaja
Janne Gren p. 050 411 6240. Tervetuloa!
Hallitus

Os. 005, Helsingin sementtimiehet

Syyskokous la 19.11. klo 14, Joken mökillä, Sälinkääntie 703, Hausjärvi. Esillä sääntöjen määräämät asiat (toimihenkilövalinnat vuodelle 2023), ehdokkaiden asettaminen Rakennusliiton 25. liittokokousvaaleihin. Lisäksi muut esille tulevat asiat.
Hallitus kokoontuu klo 13.
Hallitus

Os. 010, Tampere

Ammattialajaostojen yleiset kokoukset, jossa asetetaan ehdokkaat os.10:n toimihenkilöiksi ja edustajiksi toimikaudelle 2023
sääntöjen määräämällä tavalla. Kokoukset pidetään osaston tiloissa, Sorinkatu 4 A, Tampere.
Vedeneristysjaosto 8.11. klo 16.30.
Kirvesmiesjaosto ke 9.11. klo 16.30.
Rakennus-, kone- ja raudoitusjaosto to 10.11. klo 16.30.
Syyskokous to 24.11. klo 18, osaston tilat, Sorinkatu 4 A, Tampere.
Esillä sääntöjen määräämät asiat (toimihenkilövalinnat vuodelle
2023), ehdokkaiden asettaminen Rakennusliiton 25. liittokokousvaaleihin. Lisäksi muut esille tulevat asiat. Kahvitarjoilu. Tervetuloa!
Hallitus

Os. 022, Kerava
OSASTOTAPAHTUMAT
Os. 001, Helsingin kirvesmiehet

Syyskokous la 12.11. klo 10, Rakennusliiton kokoustilat, 2.krs., Siltasaarenkatu 4, Helsinki. Esillä sääntöjen määräämät asiat (toimihenkilövalinnat vuodelle 2023), ehdokkaiden asettaminen Rakennusliiton 25. liittokokousvaaleihin. Lisäksi muut esille tulevat asiat.
Alustajana toimittaja ja Vantaan Vasemmistoliiton valtuustoryhmän puheenjohtaja Antero Eerola. Tervetuloa!
Kirveskerho 55:n perinteinen joululounas ti 13.12. klo 12, ravintola
Cavernassa Yliopistokatu 5, Helsinki. Avec mukaan. Ilmoittautumiset viimeistään pe 2.12., Pentti Nurminen p. 040 542 5232, pentti.
nurminen@pp3.inet.fi.
Kirveskerho 55 kokoontuu joka kuukauden toinen tiistai klo 11
Kannelmäessä, Purpuripolku 7–9, Helsinki. Kerhon puheenjohtaja
Matti Piirainen p.050 597 0911, sihteeri Ahti Siipilehto p. 040 585
5588, taloudenhoitaja Pentti Nurminen p. 040 542 5232.
Hallitus
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Syyskokous ke 16.11. klo 18, Keravan kirjasto, Kerava-parvi, Paasikivenkatu 12, Kerava. Esillä sääntöjen määräämät asiat (toimihenkilövalinnat vuodelle 2023), ehdokkaiden asettaminen Rakennusliiton 25. liittokokousvaaleihin. Lisäksi muut esille tulevat asiat.
Hallitus

Os. 028, Varkaus

Syyskokous la 19.11. klo 11, Ruokaravintola Amanda, Pirnankatu 4,
Varkaus. Esillä sääntöjen määräämät asiat (toimihenkilövalinnat
vuodelle 2023), ehdokkaiden asettaminen Rakennusliiton 25. liittokokousvaaleihin. Lisäksi muut esille tulevat asiat. Tilannekatsauksen pitää Pohjoisen palvelualueen päällikkö Marko Niskanen. Kokouksen päätteeksi tarjotaan joululounas. Tervetuloa!
Hallitus

Os. 033, Lappeenranta

Syyskokous ti 15.11. klo 18, Työväentalo, Suonionkatu 12, Lappeenranta. Esillä sääntöjen määräämät asiat (toimihenkilövalinnat vuodelle 2023), ehdokkaiden asettaminen Rakennusliiton 25. liittokokousvaaleihin. Lisäksi muut esille tulevat asiat. Tervetuloa!
Hallitus

→ Liitossa

Os. 041, Seinäjoki

Syyskokous to 24.11. klo 18, osaston toimisto, Vapaudentie 32–34
B, Seinäjoki. Esillä sääntöjen määräämät asiat (toimihenkilövalinnat vuodelle 2023), ehdokkaiden asettaminen Rakennusliiton 25.
liittokokousvaaleihin. Lisäksi muut esille tulevat asiat. Kahvitarjoilu.
Tervetuloa!
Hallitus

Os. 042, Hyvinkää

Syyskokous pe 16.12. klo 17, Ravintola Harlekiinin Sky-kabinetti,
Kauppatori 1, Hyvinkää. Esillä sääntöjen määräämät asiat (toimihenkilövalinnat vuodelle 2023), ehdokkaiden asettaminen Rakennusliiton 25. liittokokousvaaleihin. Lisäksi muut esille tulevat asiat.
Ruokatarjoilu. Pyyhkeet mukaan. Tervetuloa!
Hallitus

Os. 043, Pori

Syyskokous to 24.11. klo 18, Hotelli Amado, Keskusaukio 2, Pori.
Esillä sääntöjen määräämät asiat (toimihenkilövalinnat vuodelle
2023), ehdokkaiden asettaminen Rakennusliiton 25. liittokokousvaaleihin. Lisäksi muut esille tulevat asiat.
Hallitus

Os. 047, Lohja

Syyskokous ma 14.11. klo 18, osaston toimitilat, Kauppakatu 8,
Lohja. Esillä sääntöjen määräämät asiat (toimihenkilövalinnat vuodelle 2023), ehdokkaiden asettaminen Rakennusliiton 25. liittokokousvaaleihin. Lisäksi muut esille tulevat asiat.
Hallitus

Os. 082, Nokia

Syyskokous ti 15.11. klo 18, osaston toimisto, Pirkkalaistori 9 C, Nokia. Esillä sääntöjen määräämät asiat (toimihenkilövalinnat vuodelle 2023), ehdokkaiden asettaminen Rakennusliiton 25. liittokokousvaaleihin. Lisäksi muut esille tulevat asiat. Kahvitarjoilu
Hallitus

Os. 086, Kokkola

Syyskokous ma 21.11. klo 18, osaston toimisto, Ristirannankatu 7,
Kokkola. Esillä sääntöjen määräämät asiat (toimihenkilövalinnat
vuodelle 2023), ehdokkaiden asettaminen Rakennusliiton 25. liittokokousvaaleihin. Lisäksi muut esille tulevat asiat. Tilannekatsauksen pitää aluetoimitsija Jere Hyytinen. Tervetuloa!
Pikkujoulut la 17.12. klo 19, Snellmankoti, Rantakatu 27, Kokkola. Tarjolla perinteinen jouluruoka. Tanssimusiikista vastaa Jouni Rieskaniemi ja Sonet-yhtye. Omavastuu jäsen 5 € ja avec 15 €. Maksu viimeistään su 11.12. osaston tilille FI37 5162 0020 2679 21, viestikenttään oma ja seuralaisen nimi. Tervetuloa!
Hallitus

Os. 088, Vaasan seudun rakentajat

Syyskokous ma 21.11. klo 17, Scandic Waskia, Lemmenpolku 3,
Vaasa. Esillä sääntöjen määräämät asiat (toimihenkilövalinnat vuodelle 2023), ehdokkaiden asettaminen Rakennusliiton 25. liittokokousvaaleihin. Lisäksi muut esille tulevat asiat. Kokouksen jälkeen
ruokailu.
Hallitus

Os. 123, Rauma

Syyskokous to 10.11. klo 18, Järvenpää-talo. Hallintokatu 4, Järvenpää. Esillä sääntöjen määräämät asiat (toimihenkilövalinnat vuodelle 2023), ehdokkaiden asettaminen Rakennusliiton 25. liittokokousvaaleihin. Lisäksi muut esille tulevat asiat. Tervetuloa!
Hallitus

Syyskokous ti 15.11. klo 18, ravintola Savila, Vanhankirkonkatu 1,
Rauma. Esillä sääntöjen määräämät asiat (toimihenkilövalinnat
vuodelle 2023), ehdokkaiden asettaminen Rakennusliiton 25. liittokokousvaaleihin. Lisäksi muut esille tulevat asiat. Kokouksen jälkeen ruokailu.
Hallitus kokoontuu klo 17.
Hallitus

Os. 056, Salo

Os. 151, Orivesi

Os. 055, Järvenpää

Syyskokous ti 15.11. klo 18, osaston toimisto, Helsingintie 16, Salo.
Esillä sääntöjen määräämät asiat (toimihenkilövalinnat vuodelle
2023), ehdokkaiden asettaminen Rakennusliiton 25. liittokokousvaaleihin. Lisäksi muut esille tulevat asiat. Kokouksen jälkeen ruokailu. Tervetuloa!
Hallitus

Os. 076, Pietarsaari

Syyskokous la 19.11. klo 13, TT-halli, Ahlströminkatu 10, Pietarsaari.
Esillä sääntöjen määräämät asiat (toimihenkilövalinnat vuodelle
2023), ehdokkaiden asettaminen Rakennusliiton 25. liittokokousvaaleihin. Lisäksi muut esille tulevat asiat. Tervetuloa!
Hallitus

Os. 077, Mikkeli

Syyskokous pe 18.11. klo 18, Scandic Mikkeli, Mikonkatu 9, Mikkeli.
Esillä sääntöjen määräämät asiat (toimihenkilövalinnat vuodelle
2023), ehdokkaiden asettaminen Rakennusliiton 25. liittokokousvaaleihin. Lisäksi muut esille tulevat asiat. Kokouksen jälkeen ruokailu.
Hallitus

Syyskokous ke 9.11. klo 18, ravintola Cantina Fiesta, Keskustie 40,
Orivesi. Esillä sääntöjen määräämät asiat (toimihenkilövalinnat
vuodelle 2023), ehdokkaiden asettaminen Rakennusliiton 25. liittokokousvaaleihin. Lisäksi muut esille tulevat asiat. Tervetuloa!
Hallitus

Os. 154, Loviisa

Syyskokous la 12.11. klo 13, Ankkurituulen kabinetti, Länsikaari 3,
Loviisa. Esillä sääntöjen määräämät asiat (toimihenkilövalinnat
vuodelle 2023), ehdokkaiden asettaminen Rakennusliiton 25. liittokokousvaaleihin. Päätetään osaston lakkauttamisesta ja siirtymisestä Porvoon osastoon. Lisäksi muut esille tulevat asiat. Tilannekatsauksen pitää palvelualueen päällikkö Vilppu Oikarinen Kokouksen jälkeen ruokailu.
Jouluruokailu la 3.12. klo 19, Ravintola Zilton, Mariankatu 29, Loviisa.
Ilmoittautuminen viimeistään la 26.11., Kaj Vilja p. 040 581 7509.
Hallitus

Os. 159, Savonlinna

Syyskokous ja pikkujoulut pidetään marraskuussa. Katso tarkemmat tiedot osaston kotisivulta https://www.rlsavonlinnaosasto159.fi/ ja liiton sähköisistä ilmoituksista.
Hallitus
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OSASTOTAPAHTUMAT
Os. 190, Lohjan kalkki ja sementti

Syyskokous 10.11. klo 16, Anttiinintie 46, Lohja. Esillä sääntöjen
määräämät asiat (toimihenkilövalinnat vuodelle 2023), ehdokkaiden asettaminen Rakennusliiton 25. liittokokousvaaleihin. Lisäksi
muut esille tulevat asiat. Kahvitarjoilu.
Hallitus

Os. 206, Juva

Syyskokous pe 11.11. klo 18.30, Työntuloksen kerhohuone, Peltotie1–3, Juva. Esillä sääntöjen määräämät asiat (toimihenkilövalinnat vuodelle 2023), ehdokkaiden asettaminen Rakennusliiton 25.
liittokokousvaaleihin. Lisäksi muut esille tulevat asiat. Tervetuloa!
Hallitus

Os. 283, Viiala

Syyskokous ti 22.11. klo 18, Vakkistentie 5, Akaa. Esillä sääntöjen
määräämät asiat (toimihenkilövalinnat vuodelle 2023), ehdokkaiden asettaminen Rakennusliiton 25. liittokokousvaaleihin. Lisäksi
muut esille tulevat asiat.
Hallitus

Os. 288, Nurmijärvi

Syyskokous la 19.11. klo 15, Perttulan kansantalo, Nummenpääntie
9, Perttula. Esillä sääntöjen määräämät asiat (toimihenkilövalinnat
vuodelle 2023), ehdokkaiden asettaminen Rakennusliiton 25. liittokokousvaaleihin. Lisäksi muut esille tulevat asiat. Kokouksen jälkeen ruokatarjoilu.
Joululounas la 26.11. klo 14, Ravintola Pikku Paroni, Olantie 2, Rajamäki. Ilmoittautumiset viimeistään su 20.11., Jari p. 040 525 5427.
Hallitus

Os. 320, Laihia

Syyskokous to 10.11. klo 18, Kansantalo, kokoushuone, Lahiantie 36,
Laihia. Esillä sääntöjen määräämät asiat (toimihenkilövalinnat vuodelle 2023), ehdokkaiden asettaminen Rakennusliiton 25. liittokokousvaaleihin. Lisäksi muut esille tulevat asiat.
Teatteriesitys la 26.11. klo 19, Vaasan kaupunginteatteri. Pikkujoulujen sijasta menemme katsomaan Puhtaana käteen-näytelmää.
Sitovat ilmoittautumiset viimeistään to 10.11., Jouko p. 040 097 985,
joukoranta@hotmail.com. Jos esitysaika muuttuu, siitä ilmoitetaan
erikseen ilmoittautuneille.
Hallitus

Os. 392, Tampereen putkimiehet ja -eristäjät

Syyskokous la 26.11. klo 12, os.10:n kokoustilat, Sorinkatu 4 A, 1 krs,
Tampere. Esillä sääntöjen määräämät asiat (toimihenkilövalinnat
vuodelle 2023) sekä muut esille tulevat asiat. Tilannekatsauksen
pitää aluetoimitsija Laura Ahola. Kahvitarjoilu.
Hallitus

Os. 416, Virrat

Syyskokous to 17.11. klo 18, Työväentalo, Mäkitie 18, Virrat. Esillä
sääntöjen määräämät asiat (toimihenkilövalinnat vuodelle 2023),
ehdokkaiden asettaminen Rakennusliiton 25. liittokokousvaaleihin.
Lisäksi muut esille tulevat asiat.
Hallitus

Os. 425, Pudasjärvi

Syyskokous su 20.11. klo 12, Pytky Cafe, Syötekyläntie 382, Syöte.
Esillä sääntöjen määräämät asiat (toimihenkilövalinnat vuodelle
2023), ehdokkaiden asettaminen Rakennusliiton 25. liittokokousvaaleihin. Lisäksi muut esille tulevat asiat. Tilaisuuden jälkeen ruokailu. Ilmoittautumiset ruokailun vuoksi, Taisto p. 040 546 9216.
Hallitus

Os. 459, Vantaa

Syyskokous pe 18.11. klo 18, Puistokulma Talkootie 4, Vantaa. Esillä
sääntöjen määräämät asiat (toimihenkilövalinnat vuodelle 2023),
ehdokkaiden asettaminen Rakennusliiton 25. liittokokousvaaleihin.
Lisäksi muut esille tulevat asiat (virkistystoiminta). Kokouksessa
jouluruokatarjoilu. Tervetuloa!
Hallitus

Os. 468, Mäntsälä

Syyskokous to 24.11. klo 18, Shell Mäntsälä P, Pohjoinen Pikatie 1,
Mäntsälä. Esillä sääntöjen määräämät asiat (toimihenkilövalinnat
vuodelle 2023), ehdokkaiden asettaminen Rakennusliiton 25. liittokokousvaaleihin. Osastomme tarvitsee enemmän aktiivisuutta
osaston toiminnan takaamiseksi. Pikkujoulusuunnittelu. Lisäksi
muut esille tulevat asiat. Päivällinen osallistujille.
Hallitus

Os. 475, Nilsiä

Syyskokous la 19.11. klo 13, Mantun talo, Vesitornintie 1, Nilsiä. Esillä
sääntöjen määräämät asiat (toimihenkilövalinnat vuodelle 2023),
ehdokkaiden asettaminen Rakennusliiton 25. liittokokousvaaleihin.
Lisäksi muut esille tulevat asiat.
Hallitus

Os. 378, Orimattila

Os. 495, Uurainen

Syyskokous la 19.11. klo 15, Humiseva, Karkkulantie 34, Orimattila.
Esillä sääntöjen määräämät asiat (toimihenkilövalinnat vuodelle
2023), ehdokkaiden asettaminen Rakennusliiton 25. liittokokousvaaleihin. Lisäksi muut esille tulevat asiat.
Hallitus

Syyskokous su 13.11. klo 12, Parman ruokala, Uuraistentie 529, Kangashäkki. Esillä sääntöjen määräämät asiat (toimihenkilövalinnat
vuodelle 2023), ehdokkaiden asettaminen Rakennusliiton 25. liittokokousvaaleihin. Lisäksi muut esille tulevat asiat.
Hallitus

Os. 390, Helsingin putkimiehet ja -eristäjät

Os. 547, Lahti

Syyskokous la 3.12. klo 9, osastojen Tiimitupa, Viides Linja 3, Helsinki. Esillä sääntöjen määräämät asiat (toimihenkilövalinnat vuodelle 2023) sekä muut esille tulevat asiat. Tilannekatsaus. Tarjolla
pikkupurtavaa. Kokouksen yhteydessä jaetaan pikkujouluristeilyn
liput ilmoittautuneille.
Hallitus
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Syyskokous pe 25.11. klo 18, osaston toimisto, Hämeenkatu 32 A,
Lahti. Esillä sääntöjen määräämät asiat (toimihenkilövalinnat vuodelle 2023), ehdokkaiden asettaminen Rakennusliiton 25. liittokokousvaaleihin. Lisäksi muut esille tulevat asiat. Kokouksen jälkeen
iltapalaa. Tervetuloa!
Hallitus

Os. 601, Helsingin muurarit

Muurarien talvipäivät 11.–12.2.2023, Hotelli Vantaa Sokos Hotels,
Hertaksentie 2, Vantaa. Aloitamme la 11.2.2023 klo 8–10 aamupalalla sekä jaamme talvipäivien ohjelman. Ilmoittautumiset viimeistään pe 20.1.2023, Aki Vehkalampi p.040 734 6577.
Hallitus

Os. 608, Tampereen muurarit

Syyskokous pe 25.11. klo 18, os.10:n toimitilat, Sorinkatu 4 A, Tampere.
Esillä sääntöjen määräämät asiat (toimihenkilövalinnat vuodelle
2023), ehdokkaiden asettaminen Rakennusliiton 25. liittokokousvaaleihin. Lisäksi muut esille tulevat asiat. Kahvitarjoilu. Tervetuloa!
Hallitus

LOMAT

HYVINVOINTILOMAT RY:N ELÄKELÄISTEN
LOMAT 2023
Lomalaisten valinnoissa noudatetaan sosiaali- ja terveysministeriön ohjeita. Hyvinvointilomat lähettää kutsukirjeen ja laskun loman
saaneille, lasku on maksettava eräpäivään mennessä. Lomakohde
lähettää noin kolme viikkoa ennen loman alkua lomalaiselle kirjeen,
jossa kerrotaan tarkemmat tiedot lomasta. Loma toteutetaan yhteistyössä Hyvinvointilomat ry:n kanssa sosiaali- ja terveysministeriön veikkausvoittovaroista myöntämällä avustuksella.
Lomakeskus Huhmari
www.lomakeskushuhmari.com
Täysihoitoloma sisältää aamiaisen, lounaan ja päivällisen sekä
yhteisen ohjelman. Omavastuu 100 €/5 vrk/hlö.
Muistiloma 13.–18.2.2023		
Hyvänmielen loma 21.–26.8.2023
Hyvänmielen loma 4.–9.12.2023

Hakuaika 1.–30.11.2022
Hakuaika 1.–31.3.2023
Hakuaika 1.–31.8.2023

LOMAT

HYVINVOINTILOMAT RY:N TYÖTTÖMIEN
LOMAT 2023
Lomalaisten valinnoissa noudatetaan sosiaali- ja terveysministeriön ohjeita. Hyvinvointilomat lähettää kutsukirjeen ja laskun
loman saaneille, lasku on maksettava eräpäivään mennessä. Lomakohde lähettää noin kolme viikkoa ennen loman alkua lomalaiselle kirjeen, jossa kerrotaan tarkemmat tiedot lomasta.
Loma toteutetaan yhteistyössä Hyvinvointilomat ry:n kanssa sosiaali- ja terveysministeriön veikkausvoittovaroista myöntämällä
avustuksella.
Lomakeskus Huhmari
www.lomakeskushuhmari.com
Täysihoitoloma sisältää aamiaisen, lounaan, päivällisen ja yhteisen ohjelman. Omavastuu 50 €/5 vrk/hlö.
Alle 16-vuotiaat lomailevat veloituksetta.
Työttömien loma 6.–11.2.2023

Hakuaika 1.–30.11.2022

Lomakoti Kotoranta
www.kotoranta.fi
Täysihoitoloma sisältää aamiaisen, lounaan, päivällisen ja
yhteisen ohjelman. Omavastuu 50 €/5 vrk/hlö.
Alle 16-vuotiaat lomailevat veloituksetta.
Työttömien loma 24.–29.4.2023
Työttömien loma 2.–7.10.2023

Hakuaika 1.–30.11.2022
Hakuaika 1.–31.8.2023

Sähköinen haku osoitteessa (näkyy vain hakuaikana):
https://lotu.lomajarjestot.fi/calendar/HYVINVOINT/

Hotelli Kajaani
www.hotellikajaani.fi

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

Täysihoitoloma sisältää aamiaisen, lounaan ja päivällisen sekä
yhteisen ohjelman. Omavastuu 100 €/5 vrk/hlö.

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

Muistiloma 17.–22.4.2023		

Hakuaika 1.–30.11.2022

Lohja Spa & Resort
www.lohjaspa.fi

VETERAANITOIMINTA

Täysihoitoloma sisältää aamiaisen, lounaan ja päivällisen sekä
yhteisen ohjelman. Omavastuu 125 €/5 vrk/hlö.
Yhdessä enemmän 20.–25.3.2023

Hakuaika 1.–30.11.2022

Sähköinen haku osoitteessa (näkyy vain hakuaikana):
https://lotu.lomajarjestot.fi/calendar/HYVINVOINT/
Hakulomake paperisena:
Voit ladata tulostettavan (PDF) hakulomakkeen
www.hyvinvointilomat.fi tai tilata sen soittamalla lomavastaavalle 020 774 3012.
Paperisen lomahakemuksen palautus:
Rakennusliitto ry/lomavastaava, PL 307, 00531 Helsinki

Keski-Suomen rakentajaveteraanit

Risteily to 1.12. Tallinnaan, Eckerö Line, m/s Finlandia. Bussi lähteen
klo 4 Harjukadulta ja ajaa idän kautta Helsinkiin. Bussi mukana Tallinnassa. Laiva lähtee Helsingistä klo 9 ja saapuu Tallinnaan klo
11.15. Paluu Tallinnasta lähtee klo 18.30 ja saapuu Helsinkiin klo 21.
Paluumatkalla Anne Mattilan konsertti. Jos lähtijöitä on 40, jäsen ja
avec 59 €/hlö. Jos lähtijöitä on alle 40, hinta on 74 €/hlö. Muilta 63
€/hlö ja 78 €/hlö. Kansipaikat meno–paluu. Ilmoittautumiset viimeistään pe 17.11. Raimo p. 04076 88811 tai Kalle p. 050427290.
Pikkujoulut ti 13.12. klo 14, Safkamestarit, Alasinkatu 1–3, Seppälä,
Gummerus-talon alakerta. Ruokailun hinta 2 €/hlö, myös avec. Paikkoja varattu 50 hengelle. Ilmoittautumiset viimeistään ma 5.12.,
Kaarlo p. 050 542 7290 tai Raimo p 040 768 8811. Tervetuloa!
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VETERAANITOIMINTA

Yhteystiedot
Rakennusliitto ry

Lappeenrannan rakentajaveteraanit

Veteraanien tapaamiset joka kuukauden toinen keskiviikko klo 10
Työväentalolla, Suonionkatu 12. Lappeenranta. Tervetuloa!

Turun rakentajaveteraanit

Perinteinen rakennusalojen työntekijäsäätiön risteily 12.–
13.1.2023 Vikingin uusimmalla laivalla Gloryllä. Laiva lähtee to
12.1.2023 klo 8.45. Kokoontuminen klo 8 terminaaliin. Matkan hinta
on 50 €/hlö kahden hengen hytissä merinäköalalla. Hintaan sisältyy aamiainen, kokoustilojen tarjoilut ja buffet-ruokailu. Mukana risteilyllä Rakennusliiton järjestöpäällikkö Tiina Nurmi-Kokko. Ilmoittautumiset viimeistään pe 2.12., Reijo Palmgren p. +358 4154 37141
tai Sirpa Ruisniemi puh. +3585 0078 1445 tai sirpa.ruisniemi@
dnainternet.net. Tervetuloa!

Uudenmaan rakentajaveteraanit

Tapaaminen pe 2.12. klo 11–14, Puistokulma, Talkootie 4, Vantaa.
Keskustellaan veteraanien asioista. Aleksanteri-instituutin johtaja
ja rauhanpuolustajien puheenjohtaja Markku Kangaspuro alustaa
muuttuneesta turvallisuuspoliittisesta tilanteesta. Tarjolla joululounas klo 11. Ilmoittautumiset ruokailun vuoksi viimeistään to 24.11.
Vilpulle p. 050 383 5453 tai vilppu.oikarinen@rakennusliitto.fi.

MUISTOLLE

ONNEA

Jokela Jorma

90 vuotta

Osastomme pitkäaikainen
jäsen Jorma Jokela kuoli
1.7.2022. Hän oli syntynyt
11.7.1950 ja liittynyt
Rakennusliiton jäseneksi
1.7.1973.
Muistoa kunnioittaen
Os. 123, Rauma

Rimmi Reino Edvard 28.7.,
Tampere.
Os. 392, Tampereen
putkimiehet ja -eristäjät

Kankaanpää Olavi

60 vuotta

Osastomme pitkäaikainen
jäsen Olavi Kankaanpää kuoli
16.9.2022. Hän oli syntynyt
20.10.1937 ja liittynyt
Rakennusliiton jäseneksi
1.10.1964.
Muistoa kunnioittaen
Os. 015, Turun kirvesmiehet

Tiainen Jyrki Tero Uolevi 13.10,
Hämeenlinna.
Os. 100, Hämeenlinna

Savander Raimo Olavi

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

Osastomme pitkäaikainen
jäsen Raimo Olavi Savander
kuoli 8.8.2022. Hän oli
syntynyt 21.1.1938 ja liittynyt
Rakennusliiton jäseneksi
1.5.1959.
Muistoa kunnioittaen
Os. 001, Helsingin kirvesmiehet
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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
Palveluaika

020 690 231
ma–pe 9–15

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

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

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

85 vuotta
Hägg Joel 22.11., Muurola.
Os. 131, Rovaniemi

SAARROT

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.

PÄÄTOIMITTAJA
JOHANNA HELLSTEN
P. 040 770 5194

VIESTINTÄPÄÄLLIKKÖ
JANNE MÄKINEN
P. 040 352 1161

TOIMITTAJA
JUKKA NISSINEN
P. 050 2785

VIESTINNÄN
ASSISTENTTI
SOILE AHREMAALUTTINEN
P. 020 774 3031

TOIMITUKSEN
SÄHKÖPOSTIOSOITTEET:
ETUNIMI.SUKUNIMI@RAKENNUSLIITTO.FI
JULKAISIJA
RAKENNUSLIITTO RY
TOIMITUKSEN OSOITE
SILTASAARENKATU 4, HELSINKI
TAITTO
PUNAMUSTA OY,
SISÄLTÖ- JA SUUNNITTELUPALVELUT
POSTIOSOITE
PL 307, 00530 HELSINKI
PUHELIN, VAI HDE 020 774 003
TILAUSHINTA
12 KK/30 €
PAINOPAIKKA
PUNAMUSTA, FORSSAN YKSIKKÖ
ISSN 0355–8614
ILMOITUSMYYNTI
TIETOTALLI OY/JYVÄSKYLÄ
HEIDI ANDERSSON
P. 050 528 7770
HEIDI.ANDERSSON@TIETOTALLI.FI
Lehden ilmestymispäivä on torstai.

Seuraavassa
numerossa:
Vuoden viimeisessä
Rakentajassa ihmetellään
digitalisaation hiipimistä
työmaille, työsuojelun
ulkomaalaistarkastajien
työtä ja kuullaan, miten
Destian siirtyminen
rakennusalan
työehtosopimusten alle
on lähtenyt sujumaan.
Ilmestymispäivä
16.12.2022
Aineistopäivä
18.11.2022
RAKENTAJA 1/23
Aineistopäivä 5.1.2023
Ilmestymispäivä 3.2.2023
RAKENTAJA 2/23
Aineistopäivä 24.2.2023
Ilmestymispäivä 17.3.2023
RAKENTAJA 3/23
Aineistopäivä 31.3.2023
Ilmestymispäivä 28.4.2023

Ilmoitusvaraukset:

Tietotalli Oy/Jyväskylä
Heidi Andersson
050 528 7770
heidi.andersson@tietotalli.fi
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VINKKI:

3-kerrospukeutuminen
on kaiken
A&O

ÄLÄ ANNA
SÄÄN HAITATA
TYÖTÄSI.

+

+

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

+

1 KERROS
Hengittävä, kosteutta siirtävä
aluskerrasto
2 KERROS
Lämmittävä
välikerros esim.
fleecepusero
3 KERROS
Tuulen- ja vedenpitävä ulkokerros
esim. kuoritakki

SUOSITTU
KLASSIKKO!

Hengittävä,
tuulen- ja
vedenpitävä
materiaali

Erittäin
monipuoliset
ja toimivat
taskut

+
+

HUIPPULUOKAN
VALINTA!

Joustava
softshellmateriaali

+

Hengittävät, tuulenja vedenpitävät kuorivaatteet teipatuilla
saumoilla.

+

+

Hengittävä
verkkovuori

Lahkeissa
lumilukot ja
vetoketjut

+

Hengittävä,
tuulen- ja
vedenpitävä

Joustava
ja kestävä
ripstop
-kangas

Tuote: 1567 Highvis softshellhousut riipputaskuilla

Tuote: 4496
Highvis kuoritakki

Tuote: 1867
Highvis kuorihousut

Tuote: 1805 Softshellhousut
riipputaskuilla

Lisätiedot ja lähimmän jälleenmyyjän löydät osoitteesta www.blaklader.fi

