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RT ei kuitenkaan ennusta 
pitkää taantumaa. s. 26
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Johanna 
Hellsten on 
kirjoittanut 
rakennusalasta 
vuodesta 
2001, eikä 
ole vieläkään 
saanut siitä 
tarpeekseen.

→ Pääkirjoitus / Johanna Hellsten

Työsuhde pysyköön työsuhteena 
– ei kevytyrittämisenä 
OLEN VIETTÄNYT jälleen aikaa mielipuuhani pa-
rissa eli lukien Avin työsuojelun vastuualueen 
työsuojelutarkastusten pöytäkirjoja. Tällä kertaa 
paperipino on koskenut tarkastuksilla huomattuja 
ulkomaisia kevytyrittäjiä, joiden asema on todelli-
suudessa täyttänyt työsuhteen tunnusmerkit. 

KYSEESSÄ OVAT siis ulkomailta työmaille tul-
leet rakentajat, jotka eivät muka ole työsuhteessa 
isäntäyritykseen, vaan jokainen on itsenäinen 
kevytyrittäjä. Heidän ”työnantajiaan” eivät luon-
nollisesti siis hetkauta työnantajan velvollisuudet 
eivätkä vastuutkaan. 

TODELLISUUDESSA kyse on kuitenkin työsuhteis-
ta, sen toteavat Avin tarkastajatkin. Saman ovat 
huomanneet useat Rakennusliiton toimitsijat Ete-
lä-Suomen työmailla. Ulkomaalaisista rakentajista 
on tehty kevytyrittäjiä pakolla, yllätyksenä tai hy-
väksikäyttäen heidän puutteellista kielitaitoaan tai 
tietämättömyyttään lain takaamista oikeuksista. 

RAKENNUSLIITTO ja Rakennusteollisuus RT ry 
ovat sopineet jo kevään tes-neuvotteluissa, että 
työmaiden työsuhteet pyritään rakentamaan ni-
menomaan työsuhteisiksi, sillä kevytyrittäjyyteen 
liittyy erilaisia ongelmia. Varsinkin kun kyseessä 

ovat haavoittuvassa asemassa olevat ulkomaiset 
työntekijät. Sovitusta huolimatta isojen järjestäy-
tyneiden yritysten työmailla on tavattu runsaasti 
ulkomaisia kevytyrittäjiä. 

MIKÄ NEUVOKSI, kun edes järjestäytyneet toimijat 
eivät pysty takaamaan yhteisten pelisääntöjen nou-
dattamista? Pitääkö valvontaa lisätä entisestään? 
Sellaista määrää ei Suomessa ole Rakennusliiton 
toimitsijoita tai Avin tarkastajia, että he ehtisivät 
perata jokaisen maamme työmaan läpi. 

ALIPALKKAUKSESTA on tehtävä rikos – sillä ky-
seessä todella on alipalkkaus, kun työsuhde naa-
mioi daan yrittäjyydeksi ja maksetaan vähemmän 
kuin alan yleissitova tes määrää – ja taloudellisista 
sanktioista tehtävä niin kovia, että saatu hyöty 
suhteessa rangaistukseen supistuu. Tällä hetkellä 
hyväksikäyttö on kannattavaa. 

MYÖS ALAN järjestäytyneiden yritysten pitää ryh-
distäytyä. ”En tiennyt” ei kelpaa syyksi sille, että 
kyseenalaisten toimintatapojen annetaan jatkua. 
Jos meidän toimitsijamme löytävät lyhyellä käyn-
nillä jopa 50 ulkomaalaista kevytyrittäjää, ei se voi 
olla ylivoimaista rehellisesti toimivien pääurakoit-
sijoidenkaan johdolle. ¶
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→ Tässä numerossa

VAKIOT

2  Pääkirjoitus
4  Ajankohtaista ja 
 puheenjohtajan palsta
9  Rakentaja on V.I.P.
14  Henkilö
18  Rakentajan terveys
42  Laki ja oikeus
50 Kulttuuri
52  Kevyttä

KANNEN KUVA: JUKKA NISSINEN

”Rohkaisen ihmisiä 
suhtautumaan 
epäluuloisesti 
kapitalismiin.  

Se on hyvä renki, 
mutta todella 
huono isäntä.”

– ANTTI JAUHIAINEN
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Lappi rakentaa 
taas: tällä 
kertaa 
hirsihotellia.

ihan kuka tahansa ei 
ole historiassa päässyt 
Rakennusliiton jäseneksi.

Työmaiden 
digitalisaatio tuo 
mahdollisuuksia, 
mutta se vaatii 
työntekijöiden 
kouluttamista. 

30

38

20

10
Ulkomaalaisia 
työntekijöitä 
siirretään 
kevytyrittäjiksi, 
vaikka kyseessä 
on päivänselvä 
työsuhde. 

26
Rakennusalan 
mittarit 
näyttävät 
alaspäin, mutta 
lama tuskin on 
tulossa.
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Työehtosopimuksia on puolustettava

TEKSTI JA KUVA: JANNE MÄKINEN

Sopimus- ja ammattialatyöryhmiltä selkeä viesti:

LÄHES 200 RAKENTAJAA eli Rakennus-
liiton ammatti- ja sopimusalatyöryh-
mät olivat koolla Helsingissä marras-
kuun lopulla. Työryhmien kokouksella 
saadaan liiton hallitukselle ja johdolle 
tärkeää tietoa siitä, mikä on todellinen 
tilanne työmailla, painotti Rakennus-
liiton puheenjohtaja Matti Harju-
niemi avauksessaan.

– Työryhmien jäsenillä on tietoa, 
miltä maailma näyttää jäsenkuntaa 
edustavien tärkeiden edunvalvojien 
näkökulmasta, Harjuniemi totesi.

Rakennusliiton keväällä sol-
mituissa työehtosopimuksissa oli 
taitekohta marraskuun lopulla, mihin 
mennessä piti sopia vuoden 2023 
palkankorotuksista. Jo työryhmien 
kokouksessa 19. marraskuuta vaikutti 
kuitenkin siltä, että rakennusalankin 
työnantajat ovat jättäytyneet vien-
tialojen sopimussovun panttivan-
geiksi, eikä neuvotteluhalua työnanta-

Rakentamisen tilanne vaihtelee 
kovasti eri puolilla Suomessa. Joillakin 
alueilla jo sovittujakin aloituksia on 
pysäytetty ja uudet investointipäätök-
set laitettu kokonaan jäihin, mutta 
muun muassa pääkaupunkiseudulla 
sekä Turun ja Tampereen alueella 
rakennetaan täydellä vauhdilla. Kon-
kurssien määrä toimialalla on lievässä 
nousussa.

Suurin murhe ja viive Rakennus-
liiton neuvotteluille saattaa kuitenkin 
muodostua julkisen sektorin sopimuk-
sen työnantajille aiheuttamasta rima-
kauhusta. Julkisen alan sopimusten 
palkankorotukset sidottiin teknolo-
giateollisuuden ja logistiikan sopimuk-
siin, tarjoten aina näitä suuremman 
korotuksen. Muiden alojen työnanta-
jajärjestöt ovat nyt jähmettyneet odot-
tamaan päänavausta teknologiateolli-
suudesta. Toisaalta, sovun löytyminen 
teknologiateollisuuteen saattaa avata 

jilta löytynyt. Näin myös kävi, kuten 
varapuheenjohtaja Kimmo Palonen 
omassa kolumnissaan toisaalla tässä 
lehdessä kertoo.

Kokousväelle Palonen kertoi tun-
nuslukuja rakennusalan tilanteesta, 
eikä niissä ole hurraamista.  Rakenta-
misen huippuvuonna 2021 aloitettiin 
47 000 kohteen rakentaminen, ja 
kuluvanakin vuonna tapahtuu vielä 
41 000 aloitusta. Ensi vuodelle ala 
ennustaa vain 36 000 aloitusta. Toi-
saalta tuo luku on edelleen kohtuul-
linen, kun asiaa tarkastellaan pidem-
män historian valossa. Kuitenkin 
rakennuskustannusten huomattava 
nousu ja koronnostoon liittyvä rahoi-
tuksen epävarmuus tuo lisää laineita 
rakentamisen merelle.

– On toivottava, että edes tuettu 
asuntotuotanto pysyy kohtuullisella 
tasolla, Palonen esitti toiveen valtio-
vallan suuntaan.

→ Ajankohtaista
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Ei sopua vuoden 2023 
palkankorotuksista
RAKENNUSLIITON JA RAKENNUSTEOLLISUUTTA edustavien työnantaja-
liittojen neuvottelut ensi vuoden palkankorotusten määrästä päättyivät 
tuloksettomina. 
Vuoden 2022 työehtosopimuskierroksella sovittiin siitä, että vuoden 
2023 palkankorotuksista pyritään sopimaan 30.11.2022 mennessä. Nyt 
kun korotuksista ei päästy yksimielisyyteen voidaan työehtosopimukset 
irtisanoa päättymään 28.2.2023. Näin myös tehdään. Käytännössä tämä 
tarkoittaa sitä, että neuvottelut palkankorotuksista siirtyvät ensi vuoden 
puolelle. 
Työehtosopimusrintamalla näyttää olevan menossa kyttäysvaihe, sillä 
julkista puolta lukuun ottamatta sopimuksia ei ole syntynyt. Julkisen 
puolen sopimukset on palkankorotusten osalta sidottu Teollisuusliiton ja 
AKT:n tuleviin ratkaisuihin ja tämä on aiheuttanut pattitilanteen. 
Teollisuusliiton neuvottelema teknologiateollisuuden sopimus päättyy 
marraskuun lopussa ja kemianteollisuuden sopimus joulukuun lopussa. 
AKT:n sopimuskatko osuu tammikuun 2023 lopulle. Osapuolten näke-
mykset ovat olleet kaukana toisistaan ja siksi sopimuksia ei ole vielä 
syntynyt. Työnantajien logiikka – jos sellaisesta voi puhua – on, että 
palkkoja ei voida korottaa, koska korotukset valuvat julkiselle puolelle. 
Toinen perustelu liittyy talouden tilan heikkenemiseen.
Virsi on tuttu, vain perustelut muuttuvat kulloiseenkin tilanteeseen 
sopiviksi. Työnantajien mielestä milloinkaan ei ole oikea aika palkanko-
rotuksille. Jos ennustaa pitää, ennustan ruuhkaa valtakunnansovittelijan 
toimistolle.
Rakennusteollisuuden työnantajat eivät halua olla sopimuskierroksen 
päänavaajia. Tästä syystä neuvottelut palkankorotuksista lässähtivät 
alkutekijöihinsä. Rakennusliiton solmimat työehtosopimukset päättyvät 
siis helmikuun lopulla 2023. Luonnollisesti pyrimme sopimukseen ennen 
määräaikaa. Kuinka käy, sen aika näyttää. Joka tapauksessa inflaatio 
laukkaa ja polttoaineiden korkea hinta kurittaa erityisesti rakentajia. 
Rakentajat tarvitsevat ja ansaitsevat asialliset palkankorotukset.     
Rakennusliiton hallitus käsittelee työehtosopimustilannetta ja päättää 
millaisilla esityksillä pöytään mennään. Rakennusliiton hallituksen 
asiantuntijoina toimivat TES-työryhmät kokoontuivat marraskuussa 
antaen omat evästyksensä liiton hallitukselle ja neuvottelijoille. Neuvot-
telupöytiin palataan vuoden vaihduttua. Tiedotamme neuvottelutilan-
teesta liiton nettisivuilla ja sosiaalisessa mediassa heti kun tiedotettavaa 
ilmenee. 

Kimmo Palonen

Kimmo Palonen 
on Rakennusliiton 
varapuheenjohtaja

→ Varapuheenjohtajalta

lukkoja useissa muissa neuvottelupöy-
dissä.

– Yleinen inflaatio ja ennen muuta 
sähkön ja polttoaineen hinnan nousu 
kurittavat kovaa myös Rakennusliiton 
jäseniä ja hekin ovat palkankorotuk-
sensa ansainneet, Palonen muistutti.

Työryhmän jäsenten puheenvuo-
roissa korostui ensisijainen tavoite 
pitää kiinni työehtosopimuksista ja 
palkankorotukset halutaan euromää-
räisinä taulukkopainotteisesti. ¶

Rakennus-
liitolta  
vaalituki  
jäsenille
RAKENNUSLIITON hallitus on 
päättänyt tukea 2000 euron 
vaali tuella liiton jäseniä, jotka 
asettuvat kevään 2023 edus-
kuntavaaleissa ehdolle sellaisen 
puolueen ehdokaslistalle, joka on 
edustettuna nykyisessä eduskun-
nassa. Ehdokkaan tulee sitoutua 
SAK:laisiin vaalityön arvoihin.

Tuki maksetaan maaliskuun 
alussa, kun ehdokaslistat on vah-
vistettu. Tuki voidaan maksaa 
ehdokkaan tai hänen tukiryh-
mänsä tilille. Lähetä 28.2.2023 
mennessä hakemus sähköpostitse 
osoitteella ekv2023@rakennus-
liitto.fi. Hakemuksesta tulee 
ilmetä ehdokkaan nimi, vaalipiiri 
ja ehdokasnumero, ehdokkaan 
osoite ja puhelinnumero sekä 
pankkitili, jolle tuki maksetaan. 
Hakemuksesta myös tulee ilmetä, 
että ehdokas sitoutuu SAK:n ja 
Rakennusliiton vaalityön arvoihin, 
joita ovat ihmisarvo työssä – 
inhimillisyys, yhdenvertaisuus – 
syrjimättömyys sekä heikomman 
puolella – osallisuus.

Samasta sähköpostiosoit-
teesta voi kysyä lisätietoa tukeen 
liittyen. ¶
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TEKSTI: SALLA VIRTANEN

RAKENNUSLIITON toimitsijat kiertävät Mitä sulle kuu-
luu? -kampanjan merkeissä rakennustyömailla kes-
kustelemassa työntekijöiden jaksamisesta. Tärkein 
ajatus on kuunnella aidosti rakentajien tuntoja.

– Tämän perusteella voimme hahmottaa 
paremmin ongelmat ja ratkaisut, joita tarvitaan 
työhyvinvoinnin parantamiseksi, järjestöpäällikkö 
Tiina Nurmi-Kokko kertoo.

Kampanja-autojen vierailun yhteydessä työ-
mailla on tarjolla grillimakkaraa ja kahvia. Mak-
karakiertue on saanut positiivisen vastaanoton, 
ja auton ympärille on kertynyt jonoja eri puolilla 
Suomea. Samalla on aikaa jutella kuulumisista niin 
työkavereiden, luottamushenkilöiden kuin liiton 
toimitsijoidenkin kanssa.

Väkeä alkaa kerääntyä 
grillin läheisyyteen. 

mitä sulle kuuluu

Mukana makkaran-
paistossa liiton toimit-
sijoiden mukana myös 
liiton valtuuston pu-
heenjohtaja Jari Ren-
lund (ojentamassa 
makkaraa). 

→ Ajankohtaista



Tänäkin vuonna tuemme Hyvä joulumieli -keräystä.

hyvää joulua
ja onnellista 

vuotta 2023!

Toivotamme jäsenillemme ja  
yhteistyökumppaneillemme

Palkanmaksu 
sähkökatkon 
ajalta.
Mitä tapahtuu siinä tilanteessa, 
että talvella sähköpulan takia 
sähköyhtiöt turvautuvat 
ennalta ilmoitettuihin, kiertäviin 
sähkökatkoihin?

Työnantajalla on palkanmaksuvelvolli-
suus sähkökatkojen ajalta. ¶

Aluetoimitsija Mika Yli-Suvanto on kiertänyt 
kampanja-autolla Pohjois-Suomessa. Kun porukka 
kokoontuu yhteen, keskustelu on rennompaa kuin 
perinteisillä työmaakäynneillä tai esimerkiksi tee-
matarkastuksilla.

– Grillin äärelle kokoontuvat niin työnjohtajat, 
timpuriporukat kuin vuokratyöntekijätkin.

Yli-Suvanto uskoo, että toimitsijoita on 
helpompi lähestyä, kun kasvot tulevat tutuksi 
työmaalla jutellessa. Myös Oulun Raksanuorten 
pikkujouluihin tuli enemmän väkeä, kun tapahtu-
masta oli kerrottu nuorille rakentajille makkara-
kiertueella.

Tällä viikolla kampanjan kahvit on alettu 
tarjota kertakäyttömukeista, joiden kautta pää-
see katsomaan myös liiton uuden videon. Tekstin 
alapuolella olevan qr-koodin voi lukea älypuheli-
mella. Useimmilla puhelimilla lukeminen onnis-
tuu kuvaamalla koodia kameralla. Videon voi etsiä 
myös Rakennusliiton Youtube-kanavalta. ¶



HALPAA 
KUIN SAIPPUA
(mutta voi pelastaa henkesi) 

RAKENNUSLIITON VAKUUTUSKASSAN  
HINTA ON NYT VAIN 100 € VUODESSA! 

Rakennusliiton vakuutuskassa on lisämaksullinen ja vapaaehtoinen jäsenetu, joka voi pelastaa henkesi. 
Valitettavan monella rakentajalla JOPA lakisääteinen työterveyshuolto jää toteutumatta.  
Myös monien itsensä työllistävien ammattilaisten terveyden seuranta on usein retuperällä. 

Rakennusliiton vakuutuskassa tuo säännöllisyyttä oman terveyden seurantaan.  
100 euron vuosimaksulla pääset joka toinen vuosi perusteelliseen lääkärintarkastukseen  
siihen liittyvine laboratoriokokeineen. Vuorovuosin lääkärintarkastuksen kanssa olet oikeutettu  
saamaan 300 euron edestä hammashoitoa. 

Terveydentilan säännöllinen seuranta on tärkeää, jotta mm. korkea verenpaine, kohonnut  
diabetesriski tai piilevät hammassairaudet huomataan ajoissa. Hoitamattomina ne voivat aiheuttaa  
jopa sydäninfarkteja ja aivoverenvuotoja.

Terveyspalvelut tuottaa Mehiläinen Oy ja hammaslääkäripalvelut HammasMehiläinen Oy. 

LIITY: RAKENNUSLIITTO.FI/VAKUUTUSKASSA 

Vakuutuskassaan  
vuoden 2022 aikana  
liittyneiden kesken  
arvotaan Holiday Clubin  
1 000 euron lahjakortti! 
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Liiton jäsen saa koulutusta!

→ Rakentaja on V.I.P.
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JOS TYÖMARKKINOILLA haluaa 
pärjätä, omasta osaamisesta on 
pidettävä kiinni. Liiton jäsenelle 

on tarjolla monenlaista liiton tarjoa-
maa verkkokoulutusta. Taitomyllystä 
löytyy Rakennusliiton oman koulu-
tustarjonnan lisäksi myös yhteistyö-
kumppanien koulutustarjontaa: ura.
rakennusliitto.fi/trainings. Koulutukset 
löytyvät myös liiton tapahtumakalen-
terista: rakennusliitto.fi/tapahtumat.

Koulutukset on tarkoitettu kai-
kille liiton jäsenille ja niitä löytyy lai-
dasta laitaan aina työturvallisuuskort-
tikoulutuksesta rakennuspiirustusten 
tulkintaan, talousasioiden ymmärtä-
miseen ja yhdistystoiminnan tueksi.

Hittituote: Rakennus
piirustukset tutuksi
Minkälaisia piirustuksia ja merkkejä 
käytetään rakennus- ja lvi-suunni-
telmissa? Yksi liiton suosituimmista 
kursseista vastaa muun muassa tähän 
kysymykseen. Rakennuspiirustukset 
tutuksi -kurssi on tarkoitettu Raken-
nusliiton jäsenille: sekä opiskelijoille 
että työssäkäyville, niin talonrakenta-
jille kuin putki- ja IV-asentajille.

Kurssi koostuu lyhyistä videoluen-
noista ja niihin liittyvistä harjoituksista 
ja sen voi suorittaa näppärästi omaan 
tahtiin ajasta ja paikasta riippumatta.

Osastoosaamista
Osastotoiminta voi olla hauskaa, 
mutta se vaatii osaamista. Ammat-
tiosaston sihteerin verkkokurssilla 
tutustutaan ammattiosaston ja sen 
toimihenkilöiden tehtäviin. Kurssilla 
syvennytään erityisesti sihteerin teh-
tävään ja rooliin osastossa.

Puheenjohtajan kurssilla tutustu-
taan osaston ja sen toimihenkilöiden 
tehtäviin, syventyen puheenjohtajan 
tehtävään osastossa.

Kummankin kurssin käytyään 
jokainen osaa kertoa mikä on yhdistys 
ja miksi ammattiosastoja on olemassa, 
kuvata puheenjohtajan ja sihteerin 
roolit ja tehtävät, nimetä hallituksen 
ja sen toimihenkilöiden tehtävät, tun-
nistaa kokoustoiminnan periaatteet ja 
kokouksen vaiheet, tunnistaa viestin-
nän merkityksen osastotoiminnassa ja 
vieläpä soveltaa oppimaansa toimin-
nan kehittämisessä.

Myös työttömäksi 
jääneet muistetaan 
Työturvallisuuskorttikoulutus: 
Rakennusliiton työturvallisuuskortti-
koulutuksen voi suorittaa täysin etänä 
verkon välityksellä. Koulutus koostuu 
videon välityksellä käytävästä ope-
tuksesta ja Rakennusliiton verkko-op-
pimisympäristössä suoritettavasta 
itsenäisestä opiskelusta.

Työnhaun 
ABC: Tämä 
verkkokurssi 
johdattaa työn-
hakuun. Kurssi 
on itseopiskel-
tava ja sen voi 
suorittaa omassa 
tahdissaan. 
Kurssin ideana 
on, että sen 
suoritettuaan 
opiskelija osaa 
mm. arvioida 
omaa lähtötilan-
nettaan ja tavoittei-
taan työnhaussa, kuvata 
työnhaun prosessia ja sen eri kanavia, 
laatia työhakemuksen ja ansioluet-
telon, tunnistaa omaa osaamistaan 
ja myös kertoa siitä ja soveltaa oppi-
maansa piilotyöpaikkojen etsinnässä.

Taloutta ja digiä
Perustiedot taloudesta ovat jokaiselle 
tärkeitä. Erityisen tärkeää on ymmär-
tää yritystalouden perusteet ja käyttää 
tietojaan hyväksi työelämän eri tilan-
teissa. Palvelualojen ammattiliiton 
ja Edita Publishingin kanssa yhdessä 
toteutettu Taloustieto yhteisen menes-
tyksen tukena -kurssi opettaa keskus-
telemaan talousasioista uskottavasti ja 
tasa-arvoisesti.

Kurssilla tutustutaan talouteen 
osana yhteiskuntaa, suomalaisten 
yritysten taloustietoihin, taloustie-
tojen merkitykseen ja analysointiin 
ja konserneihin ja kansanväliseen 
toimintaan.

Työ ja arki ovat muuttuneet yhä 
digitaalisemmiksi ja automaattisem-
miksi. Digitaitojen arvoa ei voi vähek-
syä. SkillPlus-koulutusohjelma tarjoaa 
mahdollisuuden muun muassa älylait-
teiden, pilvipalveluiden ja tietoturvan 
haltuunottoon. Koulutukset ovat 
avoinna kaikille. Yksittäinen kou-
lutus kestää 8 tuntia ja koulutuksen 
sisällöt valitaan osallistujien tarpeiden 
mukaan. ¶

Liiton verkko-oppimisympäristö
Kun ilmoittaudut verkkokurssille, sinulle luodaan käyttäjätunnukset verk-
ko-oppimisympäristöön ja pääsy ilmoittautumallesi kurssille.

Tunnukset tulevat lähettäjältä rlmo master (rakennusliitto.verkko@
gmail.com) ja viestin otsikkona on Rakennusliiton verkko-oppimisympä-
ristö: Uusi käyttäjätunnus. 

Viestissä on käyttäjätunnuksesi ja järjestelmän sinulle luoma salasa-
na, joka sinun pyydetään vaihtavan ensimmäisen kirjautumisen yhtey-
dessä. Katsothan, ettei viesti ole mennyt roskapostiin.

Jos sinulla on jo tunnukset verkko-oppimisympäristöön, mutta olet 
unohtanut sanasanasi, tilaa uusi salasana. Käyttäjätunnus on aina muo-
toa etunimi.sukunimi. Sähköpostiosoite on se, jonka olet ilmoittanut. Ko-
keile tilata salasananvaihtolinkki jommallakummalla tiedolla. Muista tar-
vittaessa katsoa, ettei viesti mene roskapostiin. ¶

Rakentaja on V.I.P. 
-palstalla esittelemme 

Rakennusliiton  
lukuisia  

jäsenetuja.
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TEKSTI: JOHANNA HELLSTEN KUVAT: JUKKA NISSINEN

KEVYTYRITTÄJÄ 
VASTOIN TAHTOAAN 

– tai tietoaan
Rakennusalan hyvästä yrityksestä huolimatta erityisesti 

ulkomaalaisia kevytyrittäjiä toimii useilla järjestäytyneidenkin 
yritysten työmailla pitkin Etelä-Suomea. Osa heistä ei tiedä olevansa 

kevytyrittäjä, osalle se on ainoa vaihtoehto.

Y
RITYS lausui kantanaan, että 
kevytyrittäjien työsuhdeasiat 
eivät kuulu yritykselle eikä yhtiö 
ole heistä vastuussa. Yritys ei 

ymmärrä miksi työsopimukset ovat yhtiön 
kannalta tarpeellisia, koska kaikki työt ovat 
kevytyrittäjien tekemiä, eivätkä kevytyrit-

täjät ole työsuhteessa yhtiöön. Etelä-Suo-
men Avin työsuojelutarkastuksen 
tarkastuskertomus 12.7.2022.

Kevytyrittäjyydessä ja erityisesti 
ulkomaalaisten työntekijöiden kevyt-
yrittäjyydessä on huomattu lukuisia 
ongelmia. Työntekijöitä on siirretty 

kevytyrittäjiksi heidän tietämättään. 
Heitä on siirretty kevytyrittäjiksi 
ilman, että heille olisi selitetty, miten 
se vaikuttaa muun muassa sosiaali-
turvaan, eläkemaksuihin tai vakuu-
tuksiin, saati sitä, miten se vaikuttaa 
työstä saatavaan palkkatasoon. Osassa 
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tapauksista vaikuttaa siltä, että työn-
tekijöitä on pakotettu kevytyrittäjiksi.

Avin työsuojelun vastuualue on 
alkanut huomata ilmiön rakennustyö-
mailla, erityisesti ulkomaalaistarkas-
tuksilla. Monessa tapauksessa kyseessä 
on ollut työsuhteen tunnusmerkit 
täyttävä työsuhde, eikä todellisuudes-
sa aito kevytyrittäjyys.

Rakennusliitto ja Rakennus-
teollisuus RT ry kirjasivat vuoden 
2022 tes-neuvotteluiden allekirjoit-
uspöytäkirjoihin liittojen yhteisen 
kannanoton kevytyrittäjyydestä. Sen 
mukaan kevytyrittäjyyteen liittyy 

Työntekijä

Palkka 15,30

Erillinen palkaosa 7,7% 7,7 1,18

lomaraha 18,5 2,83

kokonaispalkka 19,30

sairasvakuutusmaksu 1,34 0,26

Työeläkemaksu ta osuus 18,7 3,61

Työttömyysvak. maksu 0,5 0,10

Tapaturmavakuutus 0,7 0,13

Ryhmähenkivakuutus 0,06 0,01

Työnantajan kulut yht. 23,42

Kevytyrittäjä, minimikulut

Laskutushinta 26

palvelumaksu 4% 4 1,04

vakuutukset 3%  * 3 0,78

YEL 18,8% 18,8 4,89

Palkkio/h 19,29

Kevytyrittäjä 2, mukana todelliset kulut

Laskutushinta 36

palvelumaksu 4% 4 1,44

vakuutukset 3%  * 3 1,08

YEL 24,1% 24,1 8,68

Suojavaatteet 0,49 1000e vuosi / 2024h

Työkalut 0,21 1,68e*253d/2024h

Sairauspoissaolot 2% 2 0,72 EK 2020 / 5pv  /253pv vuodessa

päivittäiset matkat 0,73 5,89e/pv yli 20km

työttömyys  9,21% 9,21 3,31

Palkkio 19,33

Palkkaero

Tuntipalkka 15,30 euroa/h

Laskutushinta 36 euroa/h

vakavia ongelmia niin työtä tilaavien 
yritysten kuin työntekijöiden kan-
nalta. Tilaajien asemassa toimivien 
yritysten on syytä varmistua siitä, että 
ulkopuolisen työvoiman käyttö ta-
pahtuu työehtosopimuksen ja tämän 
suosituksen mukaisesti. Se tarkoittaa, 
että alihankkijan ja vuokratyövoi-
mayrityksen henkilöstön asema on 
järjestetty työsuhteiseksi.

Rakennusliiton toimitsijat ovat 
törmänneet kevytyrittäjiin isojen, jär-
jestäytyneidenkin yritysten työmailla 
koko tämän vuoden ajan. Muun muas-
sa SRV:n, NCC:n, Lujatalon, Renovon, 

JM Suomi Oy:n, Jatke Oy:n ja Firan 
työmailla on ollut kuluneen vuoden 
aikana huomattava määrä erityisesti 
ulkomaisia kevytyrittäjiä.

Pakkoyrittäjyyttä ja 
outoja jippoja
Yritys lausui kantanaan, että heillä ei ole 
pätevyyttä vastata kevytyrittäjäsopimuk-
sista. Heidän työsuhdeasiansa eivät kuulu 
yritykselle, eikä yhtiö ole heistä vastuussa. 
Yritys ei ymmärrä, miksi työsopimukset 
ovat yhtiön kannalta tarpeellisia, kun kaik-
ki työt ovat alihankintoja. Etelä-Suomen 
Avin työsuojelutarkastuksen tarkas-
tuskertomus 16.11.2022

– Aloimme vuonna 2018 törmätä 
yhdessä aluetoimitsija Johanna Elosen 
kanssa ensimmäisiin tapauksiin, joissa 
ulkomaalaisesta työntekijästä oli tehty 
kevytyrittäjä. Siitä se sitten on lähte-
nyt lapasesta, tällä hetkellä yksittäisel-
lä työmaalla voi olla jopa 50 ulkomaa-
laista kevytyrittäjää, Rakennusliiton 
tes-toimitsija Toni Malmström kertoo.

– Osa ulkomaalaisista työnteki-
jöistä tietää olevansa kevytyrittäjiä, 
mutta eivät sitä, mitä se merkitsee ta-
loudellisesti. Osa luulee olevansa työ-
suhteessa, mutta työnantaja on tehnyt 
heistä selän takana kevytyrittäjiä, 
avannut laskutuspalveluun heidän ni-
mellään tilinkin, Malmström jatkaa.

Miten Rakennusliiton toimitsijat 
sitten törmäävät kevytyrittäjiin?

– Joskus asia selviää työmaakier-
roksella juttelemalla työmaatoimistos-
sa, kun listoissa tulee eteen tuttuja las-
kutusfirmoja. Joskus asiasta kerrotaan 
meille avoimesti. Silloin tällöin asia 
selviää, kun jututamme työntekijöi-
tä ja kysymme, kenellä he ovat töissä 
ja sen jälkeen, kuka maksaa heidän 
palkkansa.

Malmströmin mukaan työmaan 
pääurakoitsija ei välttämättä saa tietoa 
siitä, että osa työmaalla työskentele-
vistä on kevytyrittäjiä.

– Pakolliseen henkilötunniste-
korttiin on merkitty työnantajaksi 
laskutuspalveluyritys, joka ei tosiasial-
lisesti ole henkilön työnantaja. Tämä 
on mahdollista siksi, että Valttikortte-
ja myöntävä Vastuu Group ei tarkista, 
onko henkilö tosiasiallisesti →  

Näin kevytyrittäjyyden ja palkkatyön tulot eroavat toisistaan:
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kortteja hakevan yrityksen palveluk-
sessa.

Toinen ongelma liittyy tilaajavas-
tuutietoihin: iso osa laskutuspalvelu-
yrittäjistä ilmoittaa tilaajavastuutie-
doissa noudattavansa rakennusalan 
työehtosopimusta, mikä ei pidä paik-
kaansa, sillä laskutuspalveluyrityksil-
lä ei ole rakennusalan työntekijöitä. 
Ainoastaan kevytyrittäjiä.

– Työmaalle pääsee, kun tilaa-
javastuuraportti näyttää vihreää. 
Vastuu Group siis mahdollistaa tämän 
omalla raportillaan. Työmaalla ei 
osata epäillä tietoja tai niitä ei haluta 
epäillä, Malmström sanoo.

Rakennusliiton toimitsijat ovat tä-
nä vuonna alkaneet järjestelmällisesti 
kerätä työmailta tietoa kevytyrittäjien 
käytöstä. Miten asian kanssa edetään?

– Mikäli kyse on järjestäytyneen 
yrityksen työmaasta, otamme yhteyt-
tä RT:hen ja pyydämme keskustele-
maan yrityksen kanssa. Räikeimmissä 
tapauksissa teemme ilmoituksen Avin 
työsuojelun vastuualueelle.

Malmströmin mukaan kevytyrit-
täjyydessä ei sinänsä ole mitään pahaa 
ja se sopii joillekin aloille hyvin. Sil-
loin kun kyse on suomen kieltä osaa-
mattomasta ulkomaisesta työntekijäs-
tä, jonka tieto omista oikeuksistaan on 
heikko, on todennäköistä, että järjes-
telyllä lähinnä poljetaan palkkoja.

Hankalaa valvontaa
Molemmat henkilöt vastasivat, että heillä 
on kirjalliset työsopimukset ja he ovat 
työsuhteessa yritykseen. Toinen näistä hen-
kilöistä ihmetteli, miksi hänen työturvalli-
suuslain edellyttämästä henkilötunnisteesta 
käy ilmi laskutuspalveluyrityksen nimi, 
vaikka se ei ole työnantaja. Etelä-Suomen 
Avi työsuojelun vastuualueen tarkas-
tuskertomus 16.11.2022

– Kevytyrittäjyyteen liittyvä ta-
paukset ovat hyvin haastavia valvotta-
via, sillä tarkastaja on pitkälti yrittäjän 
kertoman varassa. Usein ulkomaa-
lainen työntekijä ei itse halua kertoa 
asioista nimellään, Etelä-Suomen Avin 
työsuojelun vastuualueen ylitarkastaja 
Riku Rajamäki kertoo.

Avin tarkastajat pääsevät vale-ke-
vytyrittäjien jäljille usein esimerkiksi 

liitoista tai muilta viranomaisilta tule-
vien vihjeiden perusteella. 

Viranomaisaloitteisessa valvon-
nassa tapauksia huomataan, kun 
tarkastaja törmää työntekijälistassa 
laskutuspalvelun nimeen työnantaja-
na. Useissa tapauksissa kevytyrittäjän 
työnantajaksi on merkitty laskutus-
palvelu, vaikka oikeasti kevytyrittäjän 
kohdalla pitäisi näkyä se, että työnan-
tajaa ei ole, vaan kyseessä on itsenäi-
nen ammatinharjoittaja silloin, kun 
kyse on oikeasti yrittäjyydestä. Myös 
Avit ovat tuoneet tätä epäkohtaa esiin.

– Ei ole vielä tullut vastaan yhtään 
rakennusalan työntekijää, joka olisi 
oikeasti ollut työsuhteessa laskutus-
palveluyritykseen. Nyt orastavana 
trendinä on se, että laskutuspalvelu-
yritysten lisäksi myös osuuskunnat 
ovat alkaneet näkyä taas enemmän 
työmailla. Tämä on vielä hankalampi 
valvottava, Rajamäki tuhahtaa.

Osuuskunnassa ideana on se, että 
tasa-arvoiset kumppanit perustavat 
osuuskunnan ja osuuskunta myy 
palveluita. Tällöin ei voida samalla 
tavalla puhua työsuhteen tunnusmer-
kistön täyttymisestä, mikäli kyseessä 
ei ole osuuskunnan palveluksessa oleva 
työsuhteinen työntekijä. Rajamäen 
mukaan haasteena on, ettei valvon-
nassa vastaan tulevat osuuskunnat ole 
aina aitoja osuuskuntia. 

Työsuojelutarkastajat arvioivat 
kevytyrittäjien kohdalla työsuhteen 
tunnusmerkkien (sopimus, ansiotyön 
tekeminen, työn tekeminen toiselle, 
vastikkeellisuus ja johdon ja valvon-
nan alaisuus eli työnantajan direk-
tio-oikeus) täyttymistä.

Jos työsuhteen tunnusmerkit täyt-
tyvät kevytyrittäjän kohdalla, voidaan 
käynnillä silloin tarkastaa myös muun 
muassa rakennusalan työntekijöitä 
koskevan yleissitovan työehtosopi-
muksen noudattamista.

– Työsuhteen tunnusmerkkien 
täyttymisestä voidaan antaa vain 

toimintaohje, mutta siinä vaihees-
sa viranomainen voi valvoa myös 
työsuhteeseen liittyviä asioita kuten 
työaikoihin, ylitöihin, sunnuntaityö-
hön ja palkkaan liittyviä työnanta-
javelvoitteita, joiden laiminlyönnistä 
voidaan osan kohdalla antaa myös 
kehotus. Eli toimintaohjeen välillinen 
vaikutus on voimakkaampi, Rajamäki 
sanoo.

Avien työsuojelun vastuualueet 
ovat aloittaneet viime keväänä valta-
kunnallisen tiedonkeruun kevytyrit-
täjyydestä.

– Se on selvästi ilmiö, josta me 
tarvitsemme lisää tietoa ja viranomais-
yhteistyötä täytyy vahvistaa.

Tilaajavastuu-
selvityksissä ongelmia
Vastuu Groupin toimitusjohtaja Lars 
Albäck tunnistaa Valtti-kortin on-
gelman sen selvittämisessä, kuka on 
todellinen työnantaja.

– Alkuvuoden puolella tulee voi-
maan uudistus, jossa kevytyrittäjän 
kortissa lukee yksiselitteisesti kevyt-
yrittäjä. Tavoitteena on, että työnan-
tajasuhde voidaan varmistaa. Tästä 
on tullut selvä palaute sidosryhmiltä, 
Albäck kertoo.

Albäckin mukaan paikkansapitä-
mättömien tes-tietojen kanssa tilanne 
on ongelmallisempi. Kun yritys il-
moittaa, että sen listalle ilmoitettujen 
työntekijöiden kohdalla noudatetaan 
rakennusalan yleissitovaa työehtosopi-
musta, jokainen näistä pitäisi selvittää 
erikseen.

– Olemme miettineet kaikkia 
mahdollisia keinoja, mutta meillä on 
yli 70 000 yritystä Luotettava kump-
pani -listalla. Miten yksittäisten yri-
tysten kohdalla pystytään joka kerta 
varmistamaan, että noudatettavaksi 
ilmoitettu työehtosopimus on oikea?

Albäckin mukaan yksi ongelma 
on siinä, että kevytyrittäjyyttä ei kos-



Vahvista osaamistasi!

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.

13.-17.2. Helsinki 
Luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen 

peruskurssit
Ota perusasiat haltuun, verkostoidu ja  

hae lisää rohkeutta liiton peruskurssilta.

Verkkokoulutukset
Koulutamme myös paljon verkossa. Tarkista  

kotisivuiltamme milloin on seuraava työttömille 
jäsenillemme tarkoitettu työturvallisuuskorttikoulutus 
tai ilmoittaudu mukaan sinulle sopivaan koulutukseen, 

joita ovat mm. yhteysmieskoulutus, rakennus- 
piirrustukset tutuksi, rakentajan rukkanen, taloustieto 

yhteisen menestyksen tukena tai työnhaun ABC.

RAKENNUSLIITTORAKENNUSLIITTO
 KOULUTTAA KOULUTTAA

Ilmoittautumiset ja kaikki vuoden 2023  
koulutukset lisätietoineen:

rakennusliitto.fi/tapahtumat

ke oikeastaan minkäänlainen säätely 
ja lainsäädäntöä ei juuri ole. 

– Ei löydy myöskään mitään 
näit yrityksiä sääntelevää ja valvovaa 
tahoa, tilanne on vähän samanlainen 
kuin silloin alussa, kun pikavippi-yri-
tykset tulivat Suomeen. Lainsäädäntö 
raahaa jäljessä.

Albäckin mukaan ei ole rakennus-
alankaan edun mukaista, että tilanne 
on kuin villissä lännessä.

– Me emme voi kuitenkaan alkaa 
tulkita lainsäädäntöä, vaan sen tul-
kinnan tekee kolmikanta eli viran-
omaiset, työantajaliitto ja työntekijä-
liitto. ¶

Viranomaiset liikkuvat 
viikonloppuisin
Etelä-Suomen Avin työsuojelun vastuualueen ul-
komaalaistiimin viikonlopputarkastukset työ-
maille poikivat jatkotarkastuksia työsuhteen vä-
himmäisehtoihin liittyen.

– Olemme tehneet rakennustyömaiden tar-
kastuksia viikonloppuisin tänä vuonna ja niitä on 
tarkoitus tehdä lisää. Tarkastajan mielipide on, 
että näitä kannattaa jatkaa rakennusalalla, ra-
vintola-alallahan näitä on tehty enemmänkin, 
tarkastaja Janne Varonen Etelä-Suomen Avis-
ta kertoo.

Tarkastukset tehtiin ennalta ilmoittamatta.
– Se on paras keino saada realistinen kuva ti-

lanteesta tarkastuskohteessa.
Varosen mukaan pääurakoitsijan vastaanot-

to viikonlopputarkastuksille on ollut myönteinen.
– Pääurakoitsijat tarkastelivat tätä reilun kil-

pailun näkökulmasta.
– Työmailla oli yllättävän paljon toimintaa 

lauantaina sekä sunnuntaina, paljon enemmän, 
kuin olisin osannut etukäteen arvioida. Jos ker-
ran rakennustyömaat pyörivät 7/7 päivänä vii-
kossa, mielestäni myös valvonnan aikaikkunan 
pitää ulottua koko viikolle, Varonen toteaa.

Varosen mukaan jatkossa ulkomaalaistiimi 
ja raksatiimi voisivat tehdä myös yhteisiä viikon-
lopputarkastuksia.

Työmaita tarkastettiin ulkomaalaislain, lähe-
tettyjä työntekijöitä koskevan lain ja työturvalli-
suuslain näkökulmasta. 

– Teemme useita jatkotarkastuksia havain-
tojen pohjalta, keskittyen erityisesti työnsuh-
teen vähimmäisehtoihin. Haluamme puuttua 
työntekijöiden hyväksikäyttöön ja työnantaja-
velvoitteiden noudattamattomuuteen. ¶
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TEKSTI: JUKKA NISSINEN  KUVA: ANTTI KIRVES

– Rohkaisen ihmisiä 
suhtautumaan epäluuloisesti 
kapitalismiin. Se on hyvä renki, 
mutta todella huono isäntä. 
Kannattaa pohtia, olisimmeko 
itse parempia isäntiä.

Parecon Finland 
• Demokraattiseen ja eko-

logisesti kestävään ta-
louteen erikoistunut 
osallisuustalouden asian-
tuntijajärjestö.

• Perustettu vuonna 2010.

• Tehnyt yhteistyötä muun 
muassa Kelan tutkimus-
osaston, Aallon kauppa-
korkeakoulun ja Helsingin 
yliopiston Politiikan ja ta-
louden tutkimuksen laitok-
sen kanssa.

Antti Jauhiainen
• Yksi Parecon Finlandin pe-

rustajista.

• Luokanopettaja.

• Johtanut vapaa-ajallaan 
Robin Hahnelin Osallisuus-
talouden aakkoset -teok-
sen käännöstyöryhmää.

• Kirjoittanut Hyvinvointival-
tion vastaisku -kirjan yh-
dessä Joona-Hermanni 
Mäkisen kanssa.
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→ Henkilö

Demokratiaa 
talouteen

Parecon Finlandin ja Antti Jauhiaisen mielestä  
politiikkaa ja taloutta on muutettava  

vastaamaan paremmin tämän päivän haasteisiin.

S
UOMESSA on monien kansain-
välisten vertailujen mukaan 
turvallista elää, yrittäminen 
helppoa ja luotettavat viran-

omaiset.
– Nämä ovat asioita, joista muual-

la vasta haaveillaan. Tästä syystä Poh-
joismaat olisi se paikka, jossa voitaisiin 
mennä vielä pidemmälle, Parecon Fin-
landin perustajajäsen, luokanopettaja 
Antti Jauhiainen unelmoi. 

Jauhiainen haluaa siirtyä nykyi-
sestä talousjärjestelmästä osallisuus-
talouteen, mikä tarjoaisi yksittäiselle 
ihmiselle suuremman vaikutusmah-
dollisuuden työhönsä ja asuinaluee-
seensa. Asuinalueen tai kaupungi-
nosan asukkaat päättäisivät enemmän 
oman koulun, terveyskeskuksen tai 
kirjaston toiminnasta.

Päätöksentekoa ei olisi myöskään 
rajattu pelkästään kunnalliseen lähi-

demokratiaan, vaan asukkaat voi-
sivat saada enemmän valtaa myös 
kaavoitukseen, tiehankkeiden 
suunnitteluun ja pitkän aikavälin 
kehitystyöhön.

– Osallisuustaloudessa etsi-
tään yhteisöille ja asuinalueille 
eri periaatteella toimivia tapoja 
kuin kapitalismissa tai keskusjoh-
toisissa suunnitelmatalouksissa 
ohjata omaa talouttaan ilman, että 
pääoma tai poliitikot määräävät 
kaikesta.

Vanhoista talousmalleista 
osuuskunta muistuttaa eniten osal-
lisuustaloutta. Ilmastonmuutos on 
yksi uuden talousopin vauhdittaja. 
Tällä hetkellä ympäristön tuhou-
tumisen kustannukset eivät mene 
suoraan tuotantohintoihin, vaan 
ongelmaa yritetään ratkoa esimer-
kiksi haittaveroilla.

– Ympäristövaikutukset voi-
sivat olla sisään rakennettuina 
hinnoissa.

Työpaikkademokratia kuuluu 
olennaisena osana osallisuustalo-
uteen.

– Työpaikoilla voi olla johtajia, 
mutta vallan rajat on määriteltävä 
etukäteen ja olla sovittavissa uudel-
leen, Jauhiainen visioi.

Pitkäjänteistä 
vapaaehtoistyötä
Parecon Finland toimii lähinnä 
vapaaehtoisvoimin ja omakustan-
teisesti.

– Näemme itsemme kirittä-
jinä. Haluamme pitää käynnissä 
antikapitalistista keskustelua ja 
tuoda varteenotettavia vaihtoehto-
ja. Talouskeskustelu on usein →  
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hyvin lyhyen aikavälin keskustelua. 
Sama ongelma on myös poliitikoilla.

Jauhiainen ei usko, että talouden 
muuttamisessa olisi olemassa helppoja 
oikoteitä. 

Taloustieteessä tutkitaan yh-
teiskuntaa yleensä isojen kokonai-
suuksien, kuten valtion tai yritysten 
vinkkelistä.

– Tuomme keskusteluun työnte-
kijän näkökulman sekä yhtymäkohtia 
talouden ja demokratian välille.

Demokraattinen talous ei ole 
mikään uusi ihanne, mutta Jauhiai-
nen uskoo osallisuustalouden tuovan 
siihen tuoreita näkemyksiä.

– Teemme paljon yhteistyötä 
yhdysvaltalaisen taloustieteilijä Robin 
Hahnelin kanssa. 

Hahnel on yksi osallisuustalouden 
teorian ensimmäisistä kehittäjistä. 
Yhteistyö on poikinut muun muassa 
Hahnelin teosten ja muiden talous-
tieteellisten artikkeleiden suomen-
noksia sekä tilaisuuksia muun muassa 
useiden yliopistojen kanssa. Parecon 
Finlandin Joona-Hermanni Mäkinen 
on vetänyt työpajoja myös Rakennus-
liiton kursseilla. Yhdistys on mukana 
perustamassa perustamassa The Parti-
cipatory Economy Project -instituuttia 
Britanniaan.

Asuntoja vai 
kauppakeskuksia?
Vaikka yhteiskunnan muutosproses-
sit ovat yleensä hitaita, Jauhiaisella 
on myös lista nopeasti toteutettavista 
asioista. Yksi niistä on veroprogression 
vahvistaminen. Toinen helposti rat-
kaistava ongelma on listaamattomien 
osakeyhtiöiden verokohtelu.

– Suomessa on paljon pöytälaa-
tikkofirmojen verotukseen liittyvää 
kikkailua. Ne ovat syntyneet lain-
säädäntöön noin 20 vuoden aikana ja 
niitä on perusteltu maiden välisellä 
verokilpailulla, Jauhiainen löytää.

Julkisen sektorin vahvistaminen 
sekä pitkäaikaiset infrastruktuuri- ja 
ympäristön ennallistamisprojektit 
ovat myös Jauhiaisen pikalistalla.

– Sijoittajia ajatellen meidän pitäi-
si tehdä pitkiä, 12–16 vuoden inves-
tointiaikajänteitä. Rahoittajat voisivat 
luottaa siihen, että teemme lupaamme 
siirtymän.

Pitkät infralainat ovat vanha 
keksintö. Vuonna 2015 uutisoitiin 
vuonna 1648 liikkeelle lasketusta hol-
lantilaisesta padonrakennuslainasta, 
josta maksettiin vieläkin vuosikorkoa. 
Omistamiselle ja pääomalle on paik-
kansa tulevaisuudessakin.

– Pääoman ja yksityisen omaisuu-
den vahvalle suojalle on hyvät syyt. 
Se mahdollistaa neuvottelun ja estää 
loputtoman riitelyn. Samanlaiset 
säännöt pitäisi pystyä luomaan myös 
yhteisomistukselle, mutta se on jäänyt 
tekemättä. Lainsäädäntömme on nyt 
vanhanaikaisesta maatilkkujen maail-
masta, Jauhiainen kiteyttää.

Rakennusalaa Jauhiainen seuraa 
erityisesti helsinkiläisen asuntopolitii-
kan kautta.

– Vuoden 2008 talouskriisin 
jälkeen rakentamiseen on lapattu 
hirveästi rahaa sijoittajien kautta. 
Se on tuonut talouteen esimerkiksi 
suuria ostoskeskusprojekteja, koska ne 
miellyttävät sijoittajia. Miksi emme 
ole keskustelleet siitä, että meidän 
koulumme remontti viivästyi 10 vuot-
ta, vaikka sen hinta on aivan mitätön 

sijoittajien hankkeisiin verrattuna?
– Meillä voisi olla Helsingissä de-

mokraattisempi keskustelu siitä, että 
olisiko saudisijoittajia miellyttäville 
megahankkeille vaihtoehtoja.

Pitkän aikavälin lopputuloksena 
voisi olla asukkaiden kannalta mu-
kavampi, palveluiltaan toimivampi 
kaupunki.

– Tulevaisuudessa rakentamises-
sa on otettava tarkemmin huomioon 
kustannukset, energian käyttö ja raa-
ka-aineiden tarkka arviointi. ¶

– Tuomme keskusteluun työntekijän näkökulman  
sekä yhtymäkohtia talouden ja demokratian välille.

Parecon Finland ja Antti Jauhiainen kirittä-
vät uudesta talousjärjestelmästä käytyä 
keskustelua.



JALAS 9998 
Exalter GTX

JALAS 1398 
Heavy Duty GTX

TAATUSTI  
VEDENPITÄVÄ

TALVEN VARALLE 
Lue lisää turvajalkineista ja 
löydä lähin jälleenmyyjäsi 
osoitteessa ejendals.com

Korkeavartisissa JALAS Exalter GTX ja JALAS Heavy Duty GTX jalkineissa  
on vedenpitävä GORE-TEX kalvo ja laadukkaat JALAS turvaominaisuudet. 
Jalkineet on suunniteltu raskaaseen työhön pohjoisen vaativissa olosuhteissa.  

Tunnet olosi turvalliseksi ja mukavaksi taatusti vedenpitävissä  
turvajalkineissa, jotka pitävät jalkasi lämpiminä ja kuivina lumisessa,  

loskaisessa ja kylmässä ympäristössä.
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Infektioiden vähentämistä 
työmailla tutkitaan

Rakennusliitto on ollut mukana rahoittamassa tutkimushanketta,  
jossa on tutkittu infektioriskin hallintaa työmailla.

INFEKTIOIDEN leviämisen tekijät 
voidaan hankkeen mukaan jakaa nel-
jään: teknisiin, toimintaan liittyviin, 

ihmisten käyttäytymiseen liittyviin ja 
siivoukseen liittyviin. Teknisiä tekijöitä 
ovat esimerkiksi käsienpesupaikat ja au-
tomaattisesti toimivat ovet ja roskikset. 
Toimintaan liittyviä asioita ovat esimer-
kiksi työhön saapumisen ja taukojen 
porrastuksen käytännöt ja mahdolli-
suus turvaväleihin. Ihmisten käyttäy-
tymiseen liittyy muun muassa erilaiset 
ohjeistukset ja niiden noudattaminen.

Tutkimusjohtaja Risto Salinin 
mukaan hankkeessa on huomattu, että 
työmaan johdon asenne ja tiukka linja 
infektioiden torjuntaan johtaa suoraan 
parempaan infektioiden ehkäisyyn ja 
siistimpiin työmaihin.

Viime vuoden huhtikuussa käyn-
nistetty hanke on saanut alkunsa ko-
ronasta, mutta tulokset ovat hyödyn-
nettävissä monenlaisten infek tioiden, 
muun muassa noroviruksen ja kau-
si-influenssan, torjunnassa. Seuraavak-
si on tarkoitus aloittaa tutkimustulos-
ten jalostaminen niin, että työmaille 
saadaan käyttöön parhaat käytännöt 
ja kustannustehokkaimmat keinot.

Tutkimuksen toteuttamisesta vas-
taa Oulun yliopiston tutkimusryhmä. 
Hankkeen päärahoittajat ovat Talon-
rakennusteollisuus ry ja Rakennus-
liitto ry. Lisäksi projektia rahoittavat 
ja tutkimukseen osallistuvat Skanska 
Oy, NCC Suomi Oy, SRV Rakennus 
Oy, YIT Suomi Oy sekä Lehto Group 
Oyj. ¶

Tärkeäksi tutkijat nostivat myös 
siivouksen suunnitelmallisuuden ja 
oikeanlaiset välineet ja aineet. Vaikka 
työmaan sosiaalitilat tulisi työminis-
teriön päätöksen (977/1994) mukaan 
siivota kerran päivässä, todellisuus on 
usein toinen. Tutkimustuloksista saa-
daan myös hyödyllistä taustatietoa, 
kun asetusta rakennustyön turvalli-
suudesta parhaillaan päivitetään.

Hankkeessa on myös tehty las-
kelmia, kuinka esimerkiksi taukoti-
lojen tuplaus, taukojen porrastami-
nen ja erilaisten ilmanpuhdistimet 
vaikuttavat infektioriskiin. Ilmavä-
litteisten sairauksien, kuten koronan 
omikron-muunnoksen ja tuhkaro-
kon, leviämiseen ilmanpuhdistimilla 
on huomattava vaikutus.
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→ Rakentajan terveys



Kuka altistuu  
haitalliselle kvartsipölylle?
Rakennusliito on ollut mukana Työterveyslaitoksen 
hankkeessa, jossa kartoitettiin työntekijöiden altistumista 
kvartsipölylle sekä työtapoja, joilla altistumista voidaan 
vähentää. Hankkeen loppuraportti on valmistunut.

MITTAUKSISSA tutkittiin kerrostalorakenta-
misen monttu-, runko- ja sisätyövaiheen 
lisäksi sisätöihin korjaus- ja uudisrakenta-

misessa, infrarakentamiseen sekä rakennustenpur-
kuun. 

VÄHÄISESTI ALTISTAVIA TÖITÄ:
• rakennussiivous

• työnjohtaminen

• elementtiasennus

• raudoittaminen

• hytillisten tuloilman suodatuksella varustettujen 
työkoneiden ajaminen

• viherrakennus

• monet tienrakentamisen tehtävistä. 

Haitalliseksi tunnetun pitoisuuden (HTP-arvon, 
0,05 mg/m3) ylittävää altistumista havaittiin 
kaikissa rakentamisen vaiheissa. Liialliset altistu-
miset liittyivät siihen, ettei hengityksen suojainta 
käytetty ollenkaan tai siihen, ettei sitä käytetty 
riittävän pitkään pölyävän työvaiheen jälkeen tai 
korkealta yleisilman pitoisuudelta suojautumiseksi. 

TYÖTEHTÄVÄT, JOISSA LIIALLISTA ALTISTUMISTA 
TODETTIIN: 
• hiekkapuhallus,

• hiekkapuhalluksen avustavat tehtävät

• julkisivuelementtien purku

• timanttiporaus

• onteloporaus 

• porausvaunulla poraus

• panostus

• laatoitus

• hytittömien maansiirtokoneiden käyttö

• piikkaus, riippumatta siitä, tapahtuiko piikkaus ali-
paineistetussa osastossa vai ei.

MERKITTÄVÄÄ ALTISTUMISTA (>0,02 MG/M3):
• väliseinien tasoitus

• raidesepelin levitys

• tienrakentamisessa (ns. jalkamies). ¶

Vuoden 2023 ensimmäisessä Rakentajassa paneudumme 
tarkemmin kvartsipölyaltistumisesta tehtyyn tutkimukseen. 

ONKO SUUNTA 
HUKASSA?

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).
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TEKSTI JA KUVAT: EEVA VÄNSKÄ

DIGITAALISUUS 
voi parantaa työmaan 

tekemistä
Rakennustyömaat käyttävät digitaalisuuden mahdollisuuksia 

vaihtelevasti. Työntekijöiden päätelaitteet yleistyvät,  
mutta tarvitaan lisää digiopetusta ammattikoulutukseen  

ja digin käytön perusteluja perehdytykseen.

T
YÖYMPÄRISTÖASIANTUNTIJA 
Tapio Jääskeläinen Rakennus-
liitosta seuraa rakentamisen 
digitalisoitumista jo pelkäs-

tään työturvallisuuden näkökulmasta.
– Tähän törmää nykyisin enene-

vässä määrin. Mestat ovat muuttuneet 
vuosien aikana hitaasti. Mestarit ja 
toimistopuoli on jo suurelta osin siir-
tynyt langattomaan maailmaan.

Toisaalta asia on jalostunut myös 
työmaille työntekijäportaaseen.

– Kuvanippuja ei kannella enti-
seen tapaan työpisteelle. Rakentajalla 
voi olla käytössä tabletti tai puhelin, 
johon tulee työohjeet ja jonka kautta 
edistyminen kuvataan.

Kaikilla ei kuitenkaan ole käy-
tössä työnantajan tarjoamaa laitetta, 
mikä voi tuoda ongelmallisuuksia. 
Työntekijöillä saattaa tulla mieleen 
ajatus, että omilla laitteillako tässä 
pitäisi toimia.

– Jos digitaalisuutta halutaan edis-
tää työmailla, tähän pitää myös tarjota 
tarvittavat laitteet ja perehdytys.

Enemmän järkeä
Jääskeläisen mukaan tekniikka ja tieto 
mahdollistavat toiminnan muuttami-

sen entistä järkevämpään suuntaan, 
niin että tekeminen on tuottavampaa 
kaikille.

– Esimerkiksi työturvallisuuden 
tiimoilta on tehty paljon paperityö-
tä viikkotason TR-mittauksissa. Nyt 
digi-TR-mittauksessa voidaan havain-
noida paitsi hyviä kohtia, myös ottaa 
kuvat puutteista ja saman tien viestit-
tää asiasta eteenpäin. 

Se, jonka vastuualueelle havainto 
kaasupullojen väärästä varastoinnista 
kuuluu, saa heti tiedon, ja voi korjata 
asian nopeasti.

– Kyllä digitaalisuus tässä mielessä 
lisää läpinäkyvyyttä hyvällä tavalla.

Jääskeläinen sanoo myös tun-
nistavansa digitaalisuuteen liittyvää 
empimistä.

– Kaikilla ei ole samanlaisia 
digitaitoja ja tänä päivänä saatetaan 
edellyttää paljon. Lisäksi digitaalisuu-
den käyttämisen esteenä voi olla pelko 
siitä, miten minua koskevia tietoja 
käsitellään.

Ajatukset vapaaksi
– Itse ajattelen niin, että kaikilla pi-
täisi olla foliohattu päässä ja antaa aja-
tuksen lentää vapaasti. Digitaalisuus 

voi tarjota paljon mahdollisuuksia: 
mittaavat sensorit kehittyvät tarkem-
miksi ja koko pienenee. 

Ehkä hellekausien ajaksi raken-
tajalla voisi olla yllä älypaita, joka 
kehottaa suojautumaan ultravioletti-
säteilyltä.

– Lähtökohtaisesti jo tiedon-
keruuseen voisi käyttää digitaalisia 
ratkaisuja: milloin ultraviolettisätei-
ly on niin kovaa, että se edellyttää 
suojautumista. Samalla voisi luopua 
macho-asenteesta, etteivät nämä riskit 
koske minua.

Jos joku keksisi applikaation, joka 
kääntäisi puhetta reaaliaikaisesti, sille 
olisi kova kysyntä.

– Työmailla puhutaan usein mo-
nia kieliä, ja joskus kuukkelilla kään-
täminen saa koomisia piirteitä, eikä se 
ainakaan tehokasta ole, jos mietitään 
työturvallisuutta tai laadukasta työn-
tekoa. 

Hyviä käytäntöjä
Jääskeläinen muistuttaa, että digitaali-
siinkaan apuvälineisiin ei pidä luottaa 
liikaa.

– Apuväline on avuksi, muttei 
korvaa kaikkea. Esimerkiksi työmaa-
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perehdytyksessä voi olla hyvä näyttää 
360-kuvaa työmaan tilanteesta, mutta 
mikään ei korvaa työmaalla tehtävää 
kierrosta.

Kuva voi olla jo muutaman päivän 
ikääntynyt, ja näin ollen tilanne työ-
maalla voi olla muuttunut.

– Toisaalta hyviä käytäntöjä 
kannattaa ehdottomasti levittää. 
Esimerkiksi kädet vapauttava äänestä 
käynnistyvä radiopuhelimen mikrofo-
ni lisää nostotyön turvallisuutta ilman 
ohjausviivettä.

Menemme väistämättä kohti digi-
taalisempaa maailmaa.

– Uusi sukupolvi työntekijöitä ja 
mestareita on tullut töihin, ja heillä on 
hyvät digivalmiudet, eli digitaalisten 
välineiden käytöstä tulee itsestään 
selvää.

Jääskeläinen toivoo, että kun 
digitaalisuuden hallitsemisen vaati-
mukset kasvavat, myös koulutuksessa 
käytettäisiin ajantasaisia laitteita sekä 
opettajia, jolloin rakentajan työssä tar-
vittavat taidot on mahdollista oppia.

– Laitteet ja koneet kehittyvät 
koko ajan, ja rakentajilla pitää olla var-
muus niiden käyttämiseen, sillä vas-
tuut ovat isot. Tähän tarvitaan myös 
perehdytystä ja työnantajan antamat 
laitteet, jottei digitaalisuus lisää työn 
tekemisen kynnyksiä.

Kannattaa perustella
Aalto-yliopiston professori Olli Seppä-
nen on perehtynyt työssään rakennus-
tekniseen suunnitteluun ja rakenta-
miseen. 

Hän vetää parhaillaan tilanneku-
vatutkimusta, jossa kerätään erilaisilla 
sensoreilla tietoa rakentamishank-
keen edistymisestä. Tavoitteena on, 
että työntekijä saa kerätyn tiedon 
perusteella automaattisesti työohjeen 
seuraavasta tehtävästä. →

Työmaan laatua 
valvotaan ja ris-
kejä hallitaan di-
gitaalisella jär-
jestelmällä, jonka 
kautta työmaan 
jokainen vaihe 
kuvataan ja do-
kumentoidaan 
Oulun kaupun-
gintalolla.

Digitalisaatio vähentää 
työmailla liikuteltavan 
paperin määrää.

Työmaan hallinta onnis-
tuu järkevämmin digitaali-
sesti: materiaalien hakua 
voidaan optimoida ja työ-
maan häiriöitä sekä odot-
telua vähentää.



22

– Ajatuksena on tutkia, miten työ-
maan tekemistä voidaan koordinoida 
automaattisesti sujuvammaksi. Auto-
matiikka haluttiin ottaa tutkimuk-
seen mukaan, koska digijärjestelmät 
ovat työmailla alihyödynnettyjä.

Vaikka työturvallisuuskirjauk-
set on tarkoitus viedä järjestelmään, 
paikan päällä tehdyillä TR-kierroksilla 
on havaittu, ettei näin ole välttämättä 
tapahtunut.

KTC GROUP OYN työpäällikkö Sami Hyvärinen kertoo, 
että työvaiheiden dokumentoinnilla on iso merkitys ra-
kentamisen laatuun.

– Kun rakennus dokumentoidaan ennen aloitusta ja 
töiden edetessä, voidaan laatu varmistaa digitaalisilla 
apuvälineillä. Näin saadaan dokumentoitua myös kaikki 
peittoon menevät rakenteet.

Mobiilisovellukset kulkevat kaikkialla mukana, ja työn 
eteneminen voidaan tallentaa reaaliajassa.

– Järjestelmästä voidaan myös ottaa raportteja tila-
kohtaisesti, jolloin samaan raporttiin saadaan kaikki ha-
vainnot ja työt koko hankkeen ajalta. 

Yritys on käyttänyt Oulun kaupungintalon korjauk-
sessa Congrid-nimistä sovellusta.

– Sinne kirjataan työturvallisuushavainnot tai -poik-
keamat, tehdään työlistoja sekä dokumentoidaan kor-
jaukset ja peittyvät rakenteet. Järjestelmään saadaan 
helposti tehtyä myös virhe- ja puutelistoja.

Digitaalisten välineiden käyttö säästää aikaa.
– Siinä on myös se hyöty, että korjaajalle voidaan an-

taa valmis lista joko tulosteena tai sovelluksen kautta. 
Raportista näkyy missä korjattava kohde on, ja mukana 
on valokuva sekä ohjeet mitä pitää tehdä. 

Työntekijä kuittaa asian korjatuksi sovelluksen kaut-
ta, mikä näkyy reaaliaikaisesti järjestelmässä.

Oulun kaupungintalon työmaalla käytetään muitakin 
digitaalisia apuvälineitä. Ennen töiden aloitusta koko kiin-
teistö on 3D-kuvattu. Tämän lisäksi suunnittelussa hyö-
dynnetään 3D-mallinnusta.

– Rakennuksesta tehdään rakenteineen ja talotek-
niikan osineen digitaalinen kolmiulotteinen malli, jos-
ta näkyy rakennusosien tai vaikka talotekniikan sijain-
ti- ja korkotiedot. Kaikki rakennusosat näkyvät yhdestä 
ohjelmasta, kun perinteisiä tasokuvia joutuu katsomaan 
useaa kuvaa rinnakkain. 3D-mallinnus hyödyttää muun 
muassa risteilykohtien aiheuttamien ongelmien ratkomi-
sessa. ¶

– Voi olla, että siinä on unohta-
mista. Tai voi olla, ettei ole riittävän 
hyvin kerrottu, miksi on tärkeää teh-
dä huomioita järjestelmään. Perehdy-
tyksessä ei riitä, että tässä on älypu-
helin ja siinä on pääsy järjestelmään, 
vaan pitää myös kertoa miksi havain-
tojen tekeminen on tärkeää.

Kartalla tilanteesta
Perinteisesti digitaalisuus on keskit-
tynyt työmaiden toimihenkilötasolle, 
mutta viime vuosina myös työnteki-
jät ovat saaneet digitaalisia työkaluja 
käyttöönsä.

– Emme ole tässä kuitenkaan vielä 
kovin pitkällä. 

Takana voi olla pelkoa siitä, että di-
gityömaalla tarvittaisiin enemmän pää-
urakoitsijan koordinointia. Toisaalta 
viimeisen 5 vuoden aikana digitalisaa-
tion vauhti rakennusalalla on kasvanut.

– Todellisuudessa digitalisaatio 
mahdollistaa sen, että pääurakoitsija 

Monta hyötyä Työpäällikkö Sami 
Hyvärinen KTC 
Groupilta sanoo, 
että digitaalinen 
dokumentointi kul-
kee kätevästi mat-
kapuhelimessa. 
Sieltä voi myös tar-
kistaa tehdyt työt.

pysyy paremmin kartalla siitä, mitä 
työmaalla tapahtuu. Työmaan hallinta 
onnistuu järkevämmin digitaalisesti: 
materiaalien ja välineiden hakua voi-
daan optimoida ja työmaan häiriöitä 
sekä odottelua vähentää.

Järkevämpi ja sujuvampi työ ra-
kennustyömaalla tarkoittaa myös sitä, 
että voi keskittyä työn tekemiseen 
hyvin. Digitalisaatio pienentää lisäksi 
työmaan hiilijalanjälkeä, kun työt su-
juvat ja työmaa valmistuu ajoissa.

– Kaikki lähtee ammattikoulutus-
tasolta. Kun siellä puhutaan digita-
lisaation mahdollisuuksista, asia on 
tuttu jo alalle tultaessa. 

Itse päätelaitteiden puute voi myös 
olla este digin mahdollisuuksille.

– Monella työmaalla on käytössä 
hissejä, joihin voisi tulevaisuudessa 
lisätä älyä. Voisi vaikka puhua työ-
turvallisuushavainnon mikkiin, ja 
tekoäly muuttaisi puheen tekstiksi, 
jolloin vältytään aikaa vievältä näp-
päilyltä. ¶

Professori Olli 
Seppänen sanoo, 
että perehdytyk-
sessä ei riitä, että 
tässä on älypuhe-
lin ja siinä on pää-
sy järjestelmään, 
vaan pitää 
myös kertoa 
miksi havainto-
jen tekeminen 
on tärkeää. 
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Elämä tuo joskus eteen mutkia. Kaikkia kurveja emme pysty oikaisemaan,  
mutta teemme parhaamme, että kolhun sattuessa olet parhaassa mahdollisessa Turvassa.  

Sen vahvistaa myös EPSI Rating -tutkimus jo 11. kerran:  
vakuutusyhtiö Turvan asiakkaat ovat Suomen tyytyväisimpiä.  

Liity hymyilevien asiakkaiden joukkoon osoitteessa  
turva.fi/turvaan

Suomen tyytyväisimmät 
asiakkaat Turvassa jo 11. kerran
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TEKSTI JA KUVA: JUKKA NISSINEN

Kolme uutta osastoa 
Rakennusliittoon

Destia vaihtoi työnantajaliittoa tammikuussa.  
Tänä syksynä Rakennusliitto sai osastotäydennystä.

INFRA-ALAN rakennus- ja palveluyh-
tiö Destian päätoiminen pääluot-
tamusmies Tapio Ristamäki on 

melko tuore Rakennusliiton jäsen.
– Teimme 1. helmikuuta Janne 

Saukonojan kanssa siirtopaperit  
JHL:stä Rakennusliittoon.

Saukonoja on päätoiminen Des-
tian Pohjois-Suomen alueluottamus-
mies.

Ristamäestä tuli uuden keskisen 
Suomen osaston, Raksan infra-ala ry, 
544:n puheenjohtaja. Alueen laajuu-

den takia 8-henkinen hallitus kokoon-
tuu etupäässä sähköpostikokousten 
kautta. Nopeampi kanssakäyminen 
hoidetaan Whatsappsin avulla.

– Syys- ja kevätkokoukset hoide-
taan läsnäolokokouksilla. Pidämme 
nämä kokoukset ympäri Suomea.

Oulun uusi osasto on Hintan Tie-
miehet ry, Rakennusliiton osasto 549. 

– Halusimme pitää porukan 
kasassa ja jatkaa toimintaa senkin jäl-
keen, kun vaihdoimme liittoa, osaston 
sihteeri Saukonoja perustelee.

3 osastoa, 
lähes 800 jäsentä
Uudenmaan osasto on nimeltään 
Tie-infra Etelä-Suomi ry, Rakennus-
liiton osasto 543. Ristamäki uskoo, 
että 3 osastoa on sopiva määrä talon 
sisäisen jäsenhankinnan kannalta. 
Järjestäytymisaste Destiassa on hyvä, 
mutta kaikki JHL:n jäsenet eivät 
vielä ole siirtyneet Rakennusliittoon. 
Infra-alan työntekijöitä on Destiassa 
vajaat 800.

– Oma osasto on edunvalvonnan 
kannalta parempi ratkaisu kuin se, et-
tä olisimme kotikuntamme mukaisissa 
osastoissa. Omassa osastossa minulla 
on kaikkien sähköpostiosoitteet ja 
puhelinnumerot tiedossa. Se helpot-
taa asioista sopimista ja tiedottamista, 
Tapio Ristamäki sanoo.

Taustalla on Destian liittyminen 
Rakennusteollisuus RT:n jäseneksi 
tämän vuoden alussa. Destiassa on jo 
pitkään ollut Rakennusliiton jäseniä, 
mutta Ristamäen mielestä aika on nyt 
kypsä myös uusien osastojen perusta-
miselle.

Ristamäki ja Saukonoja ovat pit-
kän linjan destialaisia.

– Tulin TVL:lle töihin 1. kesäkuu-
ta 1982. Kävin välillä armeijan, mutta 
sekin laskettiin siihen aikaan valtiolla 
työkokemukseksi, Ristamäki muiste-
lee.

– Olen ollut yrityksessä töissä 
Tielaitoksen ajoilta asti. Ensimmäisen 
kerran tulin taloon vuonna 1992 mää-
räaikaisena työntekijänä. Vakituisena 
työntekijänä olen ollut vuodesta 2004 
asti, Saukonoja kertoo. ¶

Pääluottamusmies Tapio Rista-
mäki uskoo, että Destian omat 
osastot takaavat paremman 
edunvalvonnan yrityksessä.

→ Osastotoiminta



Asumisen kestävä tulevaisuus 
on älykästä asumista ja elektroniikkaa, kestävää 
kunnostamista ja aikaa kestäviä 
materiaalivalintoja.

Älykäs rakentaminen ja asuminen on läsnä joka 
kodissa. Se on arjen helpottamista pienillä 
asioilla: teknologiaa sekä kodin elektroniikkaa.
Se on erilaisia energia- ja lämmitysratkaisuita
sekä valaisuvaihtoehtoja. Pientä ja isoa 
luksusta, jokaiselle jotakin, joka tekee kodista 
kodin juuri sinulle. 

Kestävä kunnostaminen ja remontointi 
kunnioittavat vanhaa ja muovaavat siitä 
uutta. Se on taloudellisia energiaratkaisuja
sekä houkuttelevia pintamateriaaleja. Se 
on pitkäikäistä rakentamista, millä ei ole 
parasta ennen -päivämäärää ja mikä ei ole 
vain hetken muodissa. Kestävä 
kunnostaminen ja remontointi on myös 
persoonallisuutta ja vanhan 
kunnioittamista uudella twistillä. 

Teemana asumisen kestävä tulevaisuus -  mitä se on?
AVAIMET KOTIUNELMIIN

3.–5.2.2023 TAMPEREEN MESSU- JA URHEILUKESKUS
LUE LISÄÄ: ASTA.FI |  OSTA LIPUT:
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TEKSTI: JOHANNA HELLSTEN

Helpottaako jo keväällä?
Edessä on synkät talvikuukaudet, mutta Rakennusteollisuus RT ry  

ei ennusta rakentamisen romahdusta.

EK:N SUHDANNEBAROMETRI 
lokakuulta oli synkkää luet-
tavaa rakennusalan osalta. 

Tarvittavan työvoiman määrä näytti 
laskevan kuin lehmän häntä. Myös 
vähän aiemmin ilmestynyt Raken-
nusteollisuus RT ry:n oma suhdan-
ne-ennuste näytti luonnollisesti 
alaspäin meneviä käyriä. Lehto Ra-
kennus, SRV ja YIT ovat jo ehtineet 
ilmoittaa henkilöstövähennyksistä 
ja lomautuksista. Marraskuussa 
ilmestyneessä Rakennuslehden 
kokoamassa markkinakatsauksessa 
pääkaupunkiseudun gryndimark-
kina oli synkentynyt yllättävän 
nopeasti; uusien asuntojen kauppa 
sakkaa. Tilastokeskuksen tuoreiden 
tietojen mukaan rakennuslupien 
määrä on jo laskussa.

RT:n pääekonomisti Jouni Vihmo, 
ollaanko kohta yhtä pahassa tilantees-
sa kuin finanssikriisin aikaan?

– Synkältähän lähitulevaisuus 
näyttää, mutta ei mitään dramaat-
tista. Esimerkiksi asuntotuotanto on 
vielä korkealla tasolla, Vihmo toteaa.

Vihmon mukaan rakentaminen 
kasvoi vuonna 2021 hyvin ja sama 
jatkui vielä vuoden 2022 alussa. Tämä 
päti koko Suomen talouteen.

Venäjän hyökättyä Ukrainaan 
lähtivät rakennusmateriaalin hinnat 
huikeaan lentoon. Monista materiaa-
leista oli pulaa ja tilanne oli vakava.

– Toimitusketjut menivät uusiksi, 
löydettiin korvaavia vaihtoehtoja ja 
kustannusnousu tasaantui kesällä. 

Viime vuoden asuntoaloitusten 
takia asunto- ja liikerakentaminen 

kantaa vielä jonkin aikaa. Käänne 
on kuitenkin Vihmonkin mukaan jo 
selvä.

– Pudotusta näkyy, mutta pa-
niikkiin ei ole aihetta. Seuraavat 3–6 
kuukautta ovat hankalia. Kuluttajien 
luottamus on nyt alhaalla. Korkojen 
nousu ja kasvava inflaatio huolettavat. 
Keväällä korkonäkymä saattaa kui-
tenkin vakiintua; kuluttajat tottuvat 
vähän korkeampaan korkotasoon ja 
silloin luottamus voi palautua. Pu-
humme noin 2–3 prosentin euriboris-
ta, joka ei oikeasti ole historiallisesti 
kovin korkea.

Valtiovarainministeriö ei ennusta 
edes talouden pudotusta eikä varsin-
kaan pitkää taantumaa.

– Rakennuskuutioissa tullaan 
kuitenkin alas 10–20 prosenttia. Viime 
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vuosina on rakennettu niin paljon, 
että lasku tuntuu, mutta se ei ole 
valtava.

Ensi vuosi: uhkia on
Vihmo, kuten lähes kaikki Suomen 
talousennustajat ovat – jos eivät op-
timisteja – niin ainakin suhteellisen 
varmoja siitä, että edessä ei ole toista 
suurta lamaa. Tilanteessa on kuiten-
kin paljon epävarmuuksia, joita ei ole 
syytä unohtaa.

– Tietysti kaikki riippuu siitä, 
pysyykö maailma raiteillaan. Mitä 
jos Ukrainan sota eskaloituu? Miten 

Rakennusalan työttömyyskassa fuusioitui vuo-
den 2022 alussa A-kassaan. Tilastotietoa raken-
nusliittolaisten työttömyystilanteesta ei hetkeen 
saatu, mutta nyt tilanne on korjaantunut. 

Kun tarkastelee vuoden 2022 päivärahan-
saajien määrä, vuosi näyttää kiertoineen alal-
le tyypilliseltä. Liiton jäsenten työttömyysaste oli 
korkeimmillaan tammikuussa (15,8%), helmikuus-
sa (16,7%) ja maalikuussa (16,9%).

Kesäkaudella kolme matalinta kuukautta oli-

energiakriisi vaikuttaa Keski-Euroo-
pan tuotantoon? Koronakaan ei ole 
vielä kokonaan taputeltu. On mahdol-
lista, että voi mennä todella huonosti, 
Vihmo luettelee.

Se, mikä voisi sysätä rakennusalan 
pahaan tilanteeseen, ovat rahoitus-
markkinat.

– Rahoitusmarkkinoilla tunnel-
mat ovat kireät korkotason nousun 
takia, mutta finanssikriisin tasolla ei 
olla. Rahoitusmarkkinoiden kriisiyty-
minen sysäisi kuitenkin rakennusalan 
kovaan laskuun.

Vihmo arvelee, että jos valtavia 
yllätyksiä ei tule, ensi vuonna raken-

netaan noin 35 000 asuntoa.
– Gryndituotanto vähenee selväs-

ti. Sijoittajakysyntä jäänee matalam-
malle tasolle.

Vihmon mukaan Suomessa on 
kuitenkin investointihalukkuutta esi-
merkiksi tehdaspuolella.

– Niitä voi lähteä ensi vuonna 
liikkeelle. Myös korjaaminen kasvaa 
ensi vuonna, kun hintataso laskee. 

Vihmo ei kuitenkaan näe, että 
tottumamme yltäkylläisyys tulisi 
enää takaisin.

– Niukkuudesta tulee pysyvämpi 
olotila koko maailmassa. ¶

vat heinäkuu (7,9%) elokuu (7,9%) ja syyskuu 
(7,5%) Vielä lokakuussakin jäsenten työttömyys-
aste oli vain 7,8% (Lokakuussa 2021 10,4% ja lo-
kakuussa 2020 12,8% ), eli ollaan selvästi ma-
talammissa luvuissa kuin vuosi ja kaksi vuotta 
sitten.

Alueellisesti katsottuna Kainuun, Keski-Suo-
men ja Lapin alueella työttömyydestä on kärsitty 
tänä vuonna eniten, vähiten Uudellamaalla ja Tu-
run seudulla. ¶

Jäsenten työllisyystilanne on vielä hyvä

Rakennusliiton jäsenten työttömyysaste 2022
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Lumitykit lisäävät rakenteiden huurtumista.
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→ Uudisrakentaminen

Hirsihotelli valmistuu 
talvisesonkia varten

Pyhätunturin kupeella viimeistellään yhtä hirsihotellirakennusta 
käyttökuntoon. Toisen hirsirungon pystytys on jo aloitettu.

TEKSTI JA KUVAT: JUKKA NISSINEN
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Lapin Mestari-
rakentajien työ-
päällikkö Juho 
Nieminen on 
asunut Pyhätun-
turin kupeella, 
mutta nyt töihin 
lähdetään Rova-
niemeltä.

Kirvesmies 
Pasi Huttunen 
on työskennel-
lyt Pyhätun-
turilla kesästä 
2021 lähtien.

MARRASKUUN lopulla Pelko-
senniemellä Pyhätunturin 
rinteen ilmassa on huurteista 

sumua. Kultakero 1 ja 2 -työmaiden 
väliseen monttuun asennetaan uutta 
sprinklerivesisäiliötä.

– Tämä on hankala tontti. Kaikki 
aikaisemmat kaapelit ja tekniikka-
vedot ovat huonosti dokumentoi-
tu. Alue on isokivistä rakkamaata, 
kaivuualueet vyöryttyvät helposti. 
Massanvaihdoissa käytiin melkoisen 
syvällä ja kaukolämpöjä jouduttiin tu-
kemaan väliaikaisesti, Lapin Mestari-
rakentajien työpäällikkö Juho Niemi-
nen kertoo lähtökohdista.

Turistikohteessa rakennustontti 
on yllättävän ahdas, ylimääräistä va-
rastotilaa ei ole. Turistit tuovat oman 
lisänsä kulunvalvontaan. Turistien 
liikkeitä on suitsittava tarkasti, jotta 
he eivät päädy työmaaliikenteen se-
kaan.

Ykkösvaihetta tehtiin viime talve-
na kunnollisen lumikuorman kanssa. 
Lumi jäi maahan jo lokakuussa ja sitä 
riitti alusta asti vähintään puoli met-
riä. Tänä syksynä on päästy vähem-
mällä, lunta ei ole maassa muutamaa 
senttiä enempää. Rinteiden lumitykit 
lisäävät jonkin verran rakenteiden 
huurtumista. Lumi ja huurre ovat kui-
tenkin vesisadetta pienempi ongelma 
hirsirakentamisessa. 

Uuden hirsisen hotelli- ja loma-

huoneistorakennuksen Kultakero 1:n 
liiketilat valmistuvat jouluksi. Ensim-
mäisen kerroksen liiketiloja kaluste-
taan parhaillaan.

– Työmaan kokonaisvahvuus on 
noin 40–50 henkeä. Omien työnteki-
jöiden osuus on tällä hetkellä harvi-
naisen pieni, vain reilut 50 prosenttia. 
Pyrimme yleensä tekemään kaikki 
rakennustyöt itse, pois lukien esimer-
kiksi maalaus- ja laatoitustyöt. Tässä 
on hetkellisen ison kapasiteetin takia 
otettu ulkopuolista työvoimaa, Niemi-
nen sanoo.

Kultakero 2:n hirsirungon pys-
tyttäjät ovat Honkatalot-yhtiön omia 
sopimusaliurakoitsijoita. 

– Honkatalot ovat siitä spesiaali 
hirsitoimittaja, että heillä on myös 
oma ikkunatehdas. Erityisesti pää-
tyjen ikkunalasit ovat heidän omaa 
erikoistuotantoaan.

Liikenteessä 
sattuu ja tapahtuu
Kirvesmies Pasi Huttunen on työs-
kennellyt Lapin Mestarirakentajilla 
vuodesta 2015.

– Ura tässä firmasta lähti Sodan-
kylästä, mistä olen itsekin kotoisin.

Asiallisen työnantajan palkka-
listoilla on helppo viihtyä. Huttusen 
kannalta ainoa miinus tällä työmaalla 
on se, että majoitusta ei ole järjestet-
ty.  Vuonna 2019 Huttunen oli myös 
Pyhätunturin hotellitontilla töissä. 
Sillä kertaa Lapin Mestarirakentajat 
kustansi kortteerin Huttuselle.

– Teemme pitempää päivää ja 
saamme siitä hyvästä perjantain 
vapaaksi. Yksi ajopäivä vähemmän 
on hyvä asia näillä dieselin hinnoilla. 
Näin syksyisin lisävapaapäivä sopii 
metsämiehelle hyvin, pystykorvan 
kanssa linnustava Huttunen toteaa.

Päivittäistä työmatkaa kertyy ly-
himmillään 68 kilometriä. Huttunen 
kulkee väliä työkaverinsa kanssa. →
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– Työkaveri asuu vähän syrjem-
mässä. Minun ajoviikoillani matkaa 
tulee 73 kilometriä.

Pyhätunturin ja Sodankylän väli 
on tullut tutuksi, sillä Vitostietä on 
posoteltu puolentoista vuoden ajan. 
Komeissa Pyhätunturin maisemissa 
on mukava tehdä töitä.

– Aloitimme Pyhälinnan huoneis-
tohotellin kolmosvaiheen työmaalla 
toissakesänä ja olemme jatkaneet siitä 
muilla hotellityömailla.

Kolmosvaiheessa alueelle raken-
nettiin lomahuoneistoja. Porot tuovat 
Pohjois-Suomen työmatkaliikentee-
seen oman lisävärinsä.

– 3 viikkoa sitten minun ajovuo-
rollani jouduimme 4 poron väliin. 
Poron perseet olivat oman puolen 
ikkunan kohdalla ja työkaverin puo-

LAPIN MESTARIRAKENTAJAT OY urakoi parhaillaan Pelkosenniemen Py-
hätunturille Pyhän Kultakero 1 ja 2 -kohteita Aho Group Matkailu Oy -kon-
sernille. Kultakero 1:n liiketilat ovat valmistumassa jouluksi ja majoitustilat 
tammikuussa. Nelikerroksisen talon kellari ja alin kerros on tehty betonie-
lementeistä, muut ovat hirsirakenteisia. Hirsirungot toimittaa ja pystyt-
tää Honkatalot-yhtiö. Kultakero 1:ssä on 18 hotellihuonetta ja 14 lomahuo-
neistoa. Ensimmäisessä kerroksessa on myös liike- ja toimitilaa.

Samankokoisen Kultakero 2:n ensimmäistä hirsikerrosta pystytettiin 
marras–joulukuun vaihteessa. Kultakero 2 valmistuu jouluksi 2023.

lella poron turvat olivat lasissa kiinni. 
Siihen väliin sain auton pysähtymään. 
Siinä oli tuuri kohdillaan.

Huttunen joutui työkaverinsa 
kanssa autokolariin vuosi sitten.

– Lähdettiin ajelemaan työkaverin 
ajovuorolla kotia päin. Nuori tyttö tuli 

vastaan viiden sentin sohjokelillä ja 
hänen autonsa lähti heittelehtimään. 
Auton kulmat ottivat vastakkain, on-
neksi ei ajettu ihan nokikkain.

Huttunen selvisi vähällä, paka-
ralihaksen revähdyksellä ja kahden ja 
puolen viikon sairaslomalla. Mag-
neettikuvaukset hoituivat työterveys-
huollon kautta, sillä kunnallisessa 
terveydenhuollossa ei haluttu lähettää 
tarkempiin tutkimuksiin.

– Kävin onnettomuusiltana ter-
veyskeskuksessa ja valittelin rintake-
hääni. Siellä todettiin, ettei tarvitse 
kuvata.

Sairaslomaa ja särkylääkereseptiä 
joutui kysymään itse.

Palkoista keskustellaan, 
lisäkorvaus  
työmatkoista
Huttunen suhtautuu tulevaan 
tes-kierrokseen levollisin mielin. Pel-
källä tessin minimillä Lapin Mestari-
rakentajilla ei tarvitse työskennellä.

– Aina kun on pakertanut vuoden 
verran, istumme alas ja keskuste-
lemme työnantajan kanssa palkan 
tarkastamisesta. Yleensä työnantaja 
on tullut vastaan tässä kysymyksessä. 
Tällä työmaalla saa ekstrakorvausta 
pitkän työmatkan takia.

Rakennusalan työllisyys on Lapis-
sa hyvällä tasolla. Paikkakuntakohtai-
sia eroja kuitenkin on.

– Tällä hetkellä kotikunnassani 
Sodankylässä ei ole käynnissä isompia 
työmaita. Siellä on alkamassa hotel-
lilaajennus, mutta urakan tekijästä 
ei ole vielä tietoa. Siinä olisi työmaa 
lähellä, 400 metrin päästä kotoa, Hut-
tunen laskeskelee. ¶

Kultakeron työ-
maalla on ruuhka-
huipun takia ta-
vallista enemmän 
ulkopuolista työ-
voimaa. Tommi 
Ahola rakennuslii-
ke P. Jokelasta te-
kee ensimmäistä 
työpäiväänsä Py-
hätunturilla marras-
kuun lopulla.

Rakkamaa hanka-
loittaa maanraken-
nustöitä hotelli-
tontilla. Käynnissä 
on sprinklerisäiliön 
asennus.
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Ammattiliiton jäsenenä sinulla on enemmän 
voimaa ja vaikutusmahdollisuuksia. 
Luottamushenkilö pitää puoliasi ja tarpeen  
tullen saat apua liitolta. Siksi liiton jäsen  
kulkee mestoilla varmemmin askelin.  
Tasaraha jäsenyydestä 25 euroa kuussa.
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TEKSTI JA KUVAT: JUKKA NISSINEN

Väki muuttaa, talot jäävät
Muuttoliikkeen takia talot ja torpat tyhjenevät syrjäseuduilla.

KAUPUNGISTUMINEN hidastui 
hetkellisesti koronapandemian 
takia Suomessa. Tänä vuonna 

palattiin takaisin vanhalle muut-
touralle. Tilastokeskuksen ennak-
kotietojen mukaan maan sisäinen 
muuttoliike toi tammi–kesäkuussa 
pääkaupunkiseudulle 350 hengen 

lisäyksen. Espoo vastasi pääkaupunki-
seudun kotimaisesta muuttovoitosta, 
sillä Vantaa ja Helsinki menettivät 650 
asukasta muuttoliikkeen seurauksena. 
Merkittävin väenlisäys tuli nettomaa-
hanmuutosta, joka toi lähes 9 500 
asukasta pääkaupunkiseudulle.

Pääkaupunkiseudun ulkopuolella 

väestön kasvu tammi–kesäkuussa oli 
suurinta Tampereella 3 000, Oulussa 
2 100, Kuopiossa 1 000, Jyväskylässä 
600 ja Turussa 400 henkilöä. 

Kiinteistömarkkinat ovat eriyty-
neet Suomessa merkittävästi, mutta 
tällä hetkellä Helsingin ydinkeskustal-
la ja pienillä taajamilla on sama ongel-

Savonlinnassa purettiin 1980-luvul-
la rakennettuja kerrostaloja vuonna 
2018, kun opettajankoulutuslaitos 
siirrettiin Joensuuhun.

Helsingin yliopis-
ton ylioppilaskunnan 
omistama Ylva raken-
nuttaa parhaillaan 
Hakaniemeen Lyy-
ra-kiinteistöä. Raken-
nushankkeen tieltä 
purettiin pari 1980-lu-
vulla rakennettua toi-
mistorakennusta.

Helsingin yliopis-
ton ylioppilaskunnan 
omistama Ylva raken-
nuttaa parhaillaan 
Hakaniemeen Lyy-
ra-kiinteistöä. Raken-
nushankkeen tieltä 
purettiin pari 1980-lu-
vulla rakennettua toi-
mistorakennusta.
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neksen pyörittäjille, jotta kiinteistön 
jatkuvista juoksevista kuluista päästäi-
siin eroon. Taloyhtiön muille osakkail-
le tällainen tilanne on taloudellinen 
katastrofi.

Joko purkutalkoot 
on aloitettu?
Muuttoliikkeen takia asunnot ja 
liiketilat jäävät kylmilleen muuttotap-
pioalueilla. Tästä huolimatta vanhoja 
taloja puretaan eniten kaupunkimai-
sissa kunnissa. Sellaisiksi lasketaan ne 
kunnat, joiden väestöstä vähintään 90 
prosenttia asuu taajamissa tai suurim-
man taajaman väkiluku on vähintään 
15 000.

Vuonna 2021 Suomessa purettiin 
142 kerrostaloa. Maaseutumaisissa ja 
taajaan asutuissa kunnissa sijaitsi vain 

31 purettavaa kerrostaloa.
Omakoti- ja paritaloja purettiin 

kaupunkimaisissa kunnissa 1 406 
kappaletta, mikä on 65 prosenttia kai-
kista puretuista pientaloista. Samaan 
suhdelukuun nousi myös rivitalojen 
purkamistahti. Niitä tosin purettiin 
huomattavasti vähemmän, koko Suo-
messa yhteensä 176 rivaria.

Purettujen talojen osuus koko 
rakennuskannasta on hyvin pieni, 
vain muutaman promillen luokkaa. 
Ainoastaan maaseutumaisten kunti-
en purettujen kerrostalojen (0,46 %) 
ja rivitalojen (0,38 %) suhteellinen 
määrä rakennuskannasta nousi sitä 
suuremmaksi. Vastaavasti omakoti- ja 
paritalojen purkutahti oli vain puolet 
taajaan asutuissa ja maaseutumaisissa 
kunnissa verrattuna kaupunkimaisten 
kuntien purkuintoon. ¶

Kauppa ei käy, vaikka halvalla menisi
Tohmajärven Okkulassa eläköitynyt rakennusmies Kauko Pe-
rälä on yrittänyt myydä pientä omakotitaloa kesäkuusta läh-
tien. Vanha peltikattoinen ja mineriittipintainen talo seisoo 
puolen hehtaarin tontilla. Vanhasta pientilallisen navetasta 
on tehty varastorakennus ja nikkarointitilaa. Toisessa päässä 
ulkorakennusta on sauna ja liiteri.

– Tästä talosta on jo kerran lyöty kättä päälle ja juotu pul-
lakahvit kaupantekijäisiksi. Ostaja ihastui viimeisen päälle, 
mutta seuraavana aamuna soitti ja perui kaupat, Perälä har-
mittelee.

Tontilla on oma kaivo, josta saa keittiövedet nousemaan 
sisälle. Viemäröintiä ei ole. Perälälle talo on päätynyt isän ta-
lokauppojen myötä.

– Tämä oli isälle sellainen harrastemökki.
Kuivalle hietamaalle rakennetusta talosta näkee, että sii-

tä on pidetty huolta. Sisäilma tuoksuu raikkaalle, vaikka talos-
sa ei ole asuttu vuosiin vakituisesti.

Lopulta Perälä kyllästyi toivottaman tuntuiseen myynti-
urakkaan ja ajatteli lyödä hanskat tiskiin.

– Pidin taloa myynnissä kesä–heinäkuun ajan. Ilmoitus-
ajan loputtua ajattelin, etten pane enää ilmoitusta lainkaan. 
Tyttäret sanoivat, että he laittavat ilmoituksen puolestani. 

– Minulla oli alkuun 13 000 euron hintapyyntö. Tyttäre-
ni kysyi, mikä hinta laitetaan ilmoitukseen. Sanoin, että pane 
mikä vaan, sillä tämän talon ostaminen ei ole hinnasta kiinni, 
vaan kiinnostuksesta.

ma. Liiketiloja on enemmän tarjolla 
kuin maksukykyisiä vuokralaisia. Hel-
singin kalleimmista liikehuoneistoista 
reilut 15 prosenttia on tyhjillään.

Tästä huolimatta Helsingin kes-
kustassa ei ole lähdetty alentamaan 
vuokratasoa. Tämä saattaa johtua 
suurten kiinteistösijoitusyritysten 
tavasta arvottaa kiinteistön arvo ole-
tettujen vuokratulojen perusteella ja 
reilulla kertoimella terästettynä. Jo 5 
prosentin vuokranalennuksella päädy-
tään kiinteistön arvon miljoonaluokan 
alenemiseen, jolloin kiinteistösijoittaja 
saattaa joutua keskustelemaan pankin-
johtajan kanssa uusista lainaehdoista.

Pienten taajamien liiketilojen 
ongelmat ovat toisenlaisia. Vuokralai-
sia ei saa edes omakustannehintaan. 
Epätoivoiset omistajat ovat myyneet 
liiketiloja jopa varattomille hämäräbis-

Valitettavasti pari kuukautta lisäaikaa tori.fin myyntisivus-
tolla ei tuonut tulosta. Tällä hetkellä talo on pelkästään hiljai-
sessa myynnissä.

Tohmajärven keskustassa Kemien mäellä on purettu tänä 
syksynä kerrostaloja. Okkulassakin on purettu muutama oma-
kotitalo tarpeettomana.

– Täältä lähdettiin ennen työn perään muualle. Nyt täällä 
on pula työntekijöistä, esimerkiksi hitsareista. Siitä huolimatta 
tänne ei ole enää tulijoita, Perälä ihmettelee. ¶

Kauko Perälä haluaisi myy-
dä omakotitalon talousra-
kennuksineen, mutta kaup-
poja ei ole vielä syntynyt.

Kauko Perälä haluaisi myy-
dä omakotitalon talousra-
kennuksineen, mutta kaup-
poja ei ole vielä syntynyt.
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Runoja suomeksi ja savoksi

TEKSTI JA KUVAT: ESA TUOMINEN

Kirvesmies Jukka Laurio on julkaissut yhden runoteoksen, 
romaanikäsikirjoitus on tekeillä

AI ETTÄ runoja rustaavat vain punaviiniä 
taiteilijaravintolassa litkivät haihattelijat tai 
herkät, itseään etsivät runotytöt?

Joka näin luulee, hänen pitäisi tutustua aito-
savolaiseen kirvesmieheen Jukka Laurioon. Mies 
runoilee kahdella kielellä – suomeksi ja savoksi – ja 
käy ihan oikeissa töissä rakennuksilla.

Yksi runoteos on julkaistu ja lisää riimejä on 
pöytälaatikossa.

– ...ei kun tietokoneen muistissa, Laurio oikaisee.
Runokirjan nimi on Onnentonkija ja se si-

sältää niin sonaattia, haikua kuin tankaakin. On 
vapaamuotoista ja on loppusoinnillista. Ja on suo-
meksi ja on savoksi.

(ei nimeä)

Voihan pakana
Maskin takana
Hymy männöö hukkaan
Ei sitä huomoo kukkaan

Teoksen erikoisuus on Dannyn tunnetuksi 
tehneen East Virginia -laulun savonnus: ”Mie oon 
syntynnä Itä-Savossa ...”.

Kirjasta päätettiin saunassa
Jukka Laurio on harrastanut kirjoittamista pit-
kään. Hänen tietokoneeltaan on lähtenyt murre-
pakinoita niin pieneen kylälehteen kuin sanoma-
lehti Itä-Savoonkin. Tekstejä on syntynyt myös 
työnantajan eli NCC:n verkkosivuille.

– Runosuoni alkoi aikanaan pulputa, kun rii-
mittelin syntymäpäiväkortteihin ja vieraskirjoihin 
runonpätkiä. Kerran me istuimme suvun miesten 

Runosuoni voi 
sykkiä vaikka työ-
maakopissa kah-
vitauolla. Silloin 
on pantava riimit 
paperille.
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kanssa saunan lauteilla ja päätimme, että runot 
pitää koota kirjaksi. Setä järjesti kuvat, minä kir-
joitin ja serkkupoika hoiti kustantamisen.

Laurion runoissa on sekä vakavampia että 
humoristisia aineksia.  Rakkaus ja ihmisen ikävä 
toisen luo ovat vahvasti esillä.

– Yhden runon vetäisin haudankaivajasta. Se 
oli yhtä aikaa sekä vakava että humoristinen.

Laurio on kotoisin Savonlinnasta, mutta asuu 
tällä hetkellä Varkaudessa. Sieltä hän käy joka 
päivä töissä Kuopiossa. Runoileva kirvesmies on 
pesunkestävä savolainen hiusmartoaan myöten.

– Savonkieltä minä puhun, eikä tuosta kukaan 
ole pahaa tykännyt, hän sanoo työmaakopin pen-
killä ja saa hyväksyviä pään nyökkäyksiä ympärillä 
istuvilta työkavereilta.

Autokin pitää pysäyttää
Usein kirvesmies Laurion runosuoni alkaa sykäh-
dellä auton ratissa. Jokin aihe tai sutkaus puskee 
mieleen ihan väkisin.

– Silloin täytyy auto pysäyttää ja kirjoittaa 
rivit muistiin. Etteivät unohdu.

Joskus hän esittää viikonloppuna keksimiään 
runoja kahvitunnilla työkavereilleen.

– Niitä kun ei mihinkään paineta, niin voivat 
olla joskus vähän roisejakin.

Runoja ja kaunokirjallisuutta Laurio sanoo 
lukevansa ahkerasti. Runollinen esikuva on Joel 
Lehtonen, joka tunnetaan Putkinotko-romaanin 
kirjoittajana. Nykykirjailijoista hän arvostaa eri-
tyisesti Kari Hotakaista.

Jokin aika sitten Laurio herätti huomiota tem-
pauksellaan Kuopion museon saneeraustyömaal-
la. Siellä hän piilotti väliseinän rakenteisiin omia 
runojaan.

– Saavat sitten seuraavat saneeraajat tai purka-
jat lukea, hän naurahtaa. →

Kantaja

Ihminen on kantaja
hän kantaa ympäri vuoden
hän kantaa huolta, kaunaa ja vastuuta
ostoskasseja ja rakennustarvikkeita
lasta
läheisen hautaan
muistoja kantaa
hyviä ja huonoja
Helpompaa on hangella
keväällä vain kantaa
ja tekee onnelliseksi
ihmisen
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Mekin kuulumme A-kassaan:

Ja elämä jatkuu.

Romaania pukkaa?
Voi olla, että Laurio tulevaisuudessa kokeilee sii-
piään myös romaanin julkaisijana.

– Toista sataa sivua on ensimmäiseen kertaan 
kirjoitettuna, hän paljastaa.

Romaani kertoo kalastamisesta. Lauriolle aihe 
on läheinen, koska hän on aikoinaan toiminut 5 
vuotta ammattimaisena järvikalastajana. 

– Siinä ovat kertovat osuudet kirjakielellä, mut-
ta repliikit savoksi, Laurio raottaa romaanikäsikir-
joituksensa sisältöä.

Viime aikoina runoilemisen kanssa on Laurion 
ajankäytöstä ruvennut taistelemaan toinen har-
rastus: hän on innostunut moottorisahaveistosta. 
Aiheina ovat olleet eläimet: kissa, koira, joutsen.

– Osa on pihaani kaunistamassa, osan olen an-
tanut lahjaksi tai myynyt. ¶

Kirvesmies Jukka Laurion työmaa 
sijaitsee Kuopiossa Kallaveden 
rantamilla. Rakenteilla on kaksi 
tavallista kerrostaloa ja kaksi ta-
loa palveluasumiseen.

Laurio toimii NCC:n alueellise-
na työsuojeluval-
tuutettuna ja tur-
vallisuuteen hän 
keskittyy myös 
kirvesmiehen 
työssään:

– Kulkuteitä, 
valaistusta, te-
lineitä, TR-mit-
tauksia, Laurio 
luettelee työnku-
vaansa.

rakentamiseen, Laurio arvelee. 
– Onneksi tässä kohteessa 

riittää töitä vuodeksi eteen päin. 
Saa nähdä, mikä on tilanne työ-
rintamalla sen jälkeen, Kapanen 
pohdiskelee. 

Laurion mukaan Kuopiossa on 
viime vuodet rakennettu rajusti.

– Kesällä katselin korkealta 
kaupungin siluettia, ja sieltä näin 
yhdellä kertaa kymmenen torni-
nosturia. 

Eristeharkkoja muuraava 
24-vuotias Juho Keinänen ei ole 
5 vuotta kestäneen työuransa ai-
kana vielä kokenut työttömyyttä.

– Kerta se olisi ensimmäinen-
kin, Keinänen tuumii mahdollis-
ta lomautustaan joskus tulevai-
suudessa. 

Työturvallisuus työmaalla on 
Keinäsen mielestä suorastaan 
erinomaisella tasolla.

– Ja jos jossain poiketaan 
säännöistä, tulevat nämä heti 
huomauttamaan, Keinänen sa-
noo Laurioon ja Kapaseen viita-
ten.

Pari kuukautta sitten Keinä-
nen vaihtoi reissuhommat paikal-
lisiin työkohteisiin.

– Ennen kiersin eri puolil-
la Suomea omakotitalotyömailla. 
Nyt kun perheeseen on syntynyt 
lapsi, on ihan mukava, että työ-
paikka ja asunto ovat samassa 
kaupungissa. ¶

Kerrostaloja Kallaveden rantaan Tyylikkäät talot nousevat niin 
rantaan, että parvekkeet sijait-
sevat veden päällä.

– Voisi vaikka onkia parvek-
keelta, mittakirvesmies Veli-Mat-
ti Kapanen nauraa.

– Tai hypätä uimaan...
Joroisista kotoisin oleva Ka-

panen asuu Kuopiossa. Hänen 
työhönsä on kuulunut runkojen, 
väliseinien ja anturoiden mittaa-
minen. Välineenä ovat käytössä 
täkymetri, tasolaaseri, rullamitta 
ja vatupassi.

– Ja loput mitataan silmil-
lä, savolaiseen tapaan lupsakas 
mittakirvesmies jatkaa. 

Kapanen on työmaan työ-
suojeluvaltuutettu. Hän muis-
telee, että alkuvaiheessa oli 
ongelmia aliurakoitsijan ulkomaa-
laisten työntekijöiden kanssa.

– Kielimuuri oli korkea ja 
goog le-kääntäjän kanssa yritet-
tiin selittää, että kypärän, suoja-
lasien ja turvavaljaiden käyttö on 
välttämätöntä. Kypäränkäyttö 
onnistui heti, mutta suojalasit ei-
vät millään tahtoneet mennä sil-
mille. Ja kun turvavaljaat sitten 
lopulta puettiin, ei niitä viitsitty 
kiinnittää mihinkään.

Sekä Laurio että Kapanen 
ovat panneet merkille, että ra-
kentaminen on hiljenemässä.

– Maailmantilanne tulee var-
maan vaikuttamaan Kuopionkin 

- Suojalasit näyttävät olevan asianmukaisesti 
silmien suojana, havaitsee ts-valtuutettu Jukka 
Laurio kun Juho Hyttinen sahaa tiiltä.

Rakennus-
mies Ve-
li-Matti Ka-
pasen arvion 
mukaan näil-
tä parvekkeil-
ta voi vaikka-
pa onkia.

Rakennus-
mies Ve-
li-Matti Ka-
pasen arvion 
mukaan näil-
tä parvekkeil-
ta voi vaikka-
pa onkia.

Juho Keinänen 
on tyytyväinen, 
että reissuhom-
mat ovat jääneet. 
Nyt voi käydä 
töissä kotikau-
pungissa, mikä 
nuorelle per-
heenisälle sopii 
erinomaisesti.

Juho Keinänen 
on tyytyväinen, 
että reissuhom-
mat ovat jääneet. 
Nyt voi käydä 
töissä kotikau-
pungissa, mikä 
nuorelle per-
heenisälle sopii 
erinomaisesti.
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1920-luvun 
rakennustyöläinen  
oli reipas ja vahva

TEKSTI: TUULA VUOLLE-SELKI

NYKYPÄIVÄNÄ rakennusalalla työskentelevien 
jäsenistön identiteettiä tutkiessa käy ilmi, 
että kyse on hyvin ammattierityisestä alas-

ta. Rakentajat haluavat erotella itsensä ja työnsä 
monista muista vastaavista fyysisistä perinteisistä 
duunariammateista. Tätä eroa tehdään esimerkiksi 
korostamalla rakennustyön käsityöläisyyttä, vaati-
vuutta ja vaihtelevuutta. Se on jotain muuta kuin 
liukuhihnatyötä.

Tilanne 1920-luvulla vaikuttaa hyvin samalta. 
Jäsenistön kriteerejä selvitettäessä ilmenee etenkin 
erityisyyden korostaminen. Rakennustyöläinen 
haluaa tehdä eroa niin työnantajiin kuin muihin 
ammattiryhmiin. Eroa tehtiin 1920-luvulla eten-
kin tehdastyöläisiin.

Ei tappelupukareille
”Liiton toiminta-alue käsittää koko Suomen”, on präntät-
ty S. Rakennustyöväen liiton sääntöjen ensimmäiseen py-
kälään. On totisesti sitä aluetta ja ihmisiäkin niin paljon, 
ettei liittoon voida kaikkia ottaa. (Rakentaja 1.11.1929)

Jäseneksi pääsyn kriteerit olivat yksityiskohtai-
set. Kaikkia ei hyväksytty. Etenkin henkiset vaati-
mukset saattoivat evätä pääsyn liiton jäseneksi.

Liiton raja-aidat olivat tosin matalat; liiton jä-
seneksi saattoi siirtyä myös muista liitoista. Yleen-
sä pyrittiin siihen, että otettiin vain sen verran, 
kuin laidat näyttivät kestävän.

Vuonna 1927 liiton jäsenet määrättiin mak-
samaan jäsenmaksuja oman maksuluokkansa 

Radan rakentajia 
Pohjolan 
perukoilla. 
Alkkulan 
osaston jäseniä 
Tengeliönjoen 
rautatie työmaalla 
1920-luvulla. 
Kansan Arkisto
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mukaan. Maksuluokkia oli 3. Kolmanteen luok-
kaan kuuluivat huonommin palkatut naiset. 
Lisäksi siihen kuuluivat vanhuuden tai työkyvyn 
menettämisen vuoksi heikosti palkatut sekä nuo-
ret. Alempiin maksuluokkiin määrätyillä oli toki 
oikeus siirtyä ylempiinkin maksuluokkiin maksa-
malla korkeampaa jäsenmaksua.  

Rakennustyöväen liitto oli joukkojärjestö 
sanan laajimmassa merkityksessä, vaikka liittoon 
otettavilta ei vaadittu mitään erikoisempaa uskon-
tunnustusta. Mutta koska kyseessä oli etujärjestö, 
jonka tarkoituksena oli palkka- ja työehtojen ko-
hentaminen, liittoon ottamista rajoitettiin:

Liiton taisteluotteesta johtuen emme voi ottaa esim. 
niitä mustasieluisia, jotka ammatikseen tappelevat tai 
tappeluttavat toisilla työehtojen parantamista vastaan. 
Vaan sen sijaan otamme kaikki ne rehelliset työläiset, jot-
ka tahtovat myötävaikuttaa herrojen rynkyttämisessä. 

Pyrkijöitä oli vuonna 1929 niin paljon, ettei 
kaikkia kelvollisuudestaan huolimatta voitu hy-
väksyä jäseneksi. Yleinen periaate oli, että otetaan 
rakennustyöalan ammattilaisia ja sekatyömiehiä 
ns. rajaton määrä. Sama koski naisia. Naisille oli 
varattuna myös joitakin helpotuksia liittoon pää-
semiseksi. →

Tilda Outinen oli syntynyt 11.8.1868 Mäntyharjulla 
ja oli saapunut Kotkaan vuonna 1908 liittyen heti 
Kotkan sekatyöväen osaston innokkaimmaksi jä-
seneksi. Monista elämän varrella sattuneista vai-
keuksista huolimatta oli toveri Outinen säilyttänyt 
ruumiin- ja sielunvoimansa entisellään, jatkuvasti 
ottaen osaa järjestötoimintaan, ollen nyt osaston 
vapaajäsenenä, kirjoittaa Rakentaja-lehti 1.9.1928.

Kirvesmies 
V.V.Salminen 
oli ottanut jo 
nuoruudessaan 
osaa työväen-
liikkeen toimintaan 
ollen paikka-
kunnalla 
ensimmäisiä 
työväen järjestö-
toiminnan 
aloittajia. Hän oli 
perustamassa 
Turun työväen-
yhdistystä ja Turun 
salvumiesten 
yhdistystä. 
(Rakentaja 
1.7.1929)
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Mitä yksityiskohtaisiin pääsyehtoihin tuli, 
koskivat naisia ja miehiä seuraavat ehdot: 15 vuotta 
nuorempaa ja 60 vuotta vanhempaa ei hyväksytty 
jäseneksi. Hakijat saivat olla naineita tai naimatto-
mia, perheellisiä tai perheettömiä; lyhyitä, keski-
kokoisia tai pitkiä, kuitenkaan ei metriä lyhempiä, 
lihavia tai laihoja, kuitenkaan ei 10 kiloa kevyem-
piä, eikä 200 kiloa painavampia: tummia tai vaalei-
ta, tai jonkun muun värisiä. Varallisuutta tuli olla 
vähintään 10 markkaa omaa, tai lainattua rahaa. 

Henkiset pääsyvaatimukset  
ruumiillisia ankarammat
Hakijoilta vaadittiin vähintäänkin itsenäistä ajat-
telu- sekä vastaanotto- ja harkintakykyä. Lisäksi 
oli myönnettävä seuraavat tosiasiat: rakennustyö-
läisillä oli liian pienet palkat ja kurjat työehdot. 
Lisäksi oli omaksuttava, että rakennustyöläisiä 

joutui työttömäksi ja vaille elintarpeita, herrat 
saivat liian suurta palkkaa ja että heillä yleensä on 
liian paljon elämää helpottavia etuoikeuksia ni-
menomaan työväestön kurjuuden kustannuksella.

Liittoon otettavien tuli karttaa liiallista itsek-
kyyttä, kastimieltä, pahansuopaisuutta, synkkä-
mielisyyttä, epätoivoisuutta sekä muita jäsenistöä 
turmelevia ominaisuuksia. Toivottavia olivat sen 
sijaan epäitsekkyys, samanarvoisuus, hyvänsuo-
paisuus eli avuliaisuus, valoisuus, toiveikkuus, 
iloisuus. Kaikkien edellä mainituin ehdoin otettiin 
liittoon jäseniä toistaiseksi eripuolella Suomea 
sijaitsevien osastojen kautta

Sisällissotaan suojeluskuntalaisena, saati vielä 
heimosotaan osallistuminen eivät olleet ainakaan 
vuonna 1926 esteitä jäsenyydelle, kun henkilö vielä 
katui tekojaan syvästi ja pyysi työväeltä anteeksi.

Poikkeuksellisesti liiton jäseneksi otettiin 
vuonna 1926 jyväskyläläinen Onni Emil Koski-
nen, joka oli vuosien 1918–1920 välisenä aikana 
kuulunut vapaaehtoisena suojeluskuntaan, ja ot-
tanut osaa ns. Viron retkikuntaan. Näitä tekojaan 
hän nyt katui ja pyysi anteeksi järjestäytyneeltä 
työväeltä. Samalla hän lupautui vastaisuudessa 
olemaan erossa niin halpamaisista teoista.

Koska Onni Emil Koskinen oli katunut teko-
jaan ja pyytänyt niitä anteeksi sekä lupautunut 
täyttämään osaston hänelle asettamat ehdot, 
hyväksyttiin hänet Jyväskylän rakennustyöväen-
liiton sekatyöväenosaston jäseneksi. Liittotoimi-
kunta oli myös tutkinut asian ja todennut, että 
koska tekojen takana oli luultavammin nuoruuden 
ajattelemattomuus, voitiin Onni Emil Koskinen 
jäseneksi hyväksyä.

Läskelän 
rakennus-
työläisiä 
huvi matkalla 
Valamossa. 
(Rakentaja 
01081929)

Rakennus-
työväenliiton 
toimiston 
henkilökuntaa 
1930. 
(Rakentaja 
1.5.1930)



RAKENNUSLIITTO.FI/ 
RAKENTAJAN-RUKKANEN

Aina on hyvä aika huolehtia omasta  
jaksamisesta ja mielenterveydestä! 

Rakentajan rukkanen on verkkotyökalu, 
joka auttaa sinua oman hyvinvointisi yllä-
pidossa ja mielenterveytesi tukemisessa.

Rakentajan rukkanen on kehitetty  
rakentajille yhdessä MIELI Suomen  
Mielenterveys ry:n kanssa.

RAKENTAJAN 
RUKKANEN

Hei kaveri,  
miten jakselet?

Tässähän tämä. 
Mitä nyt välillä  

uuvuttaa!

Erotetuksi epärehellisyydestä 
ja rikkuruudesta
Liiton jäsenyydestä erotetuksi joutui väärien tietojen 
antamisesta, epärehellisyydestä ja vuonna 1928 myös 
rikkuruudesta, kun viipurilainen sementtityöntekijä 
Emil Tapaninen oli mennyt lakonalaiselle työmaalle 
töihin. Tosin rikkuritkin otettiin takaisin, jos he jul-
kisesti sitä katuivat ja pyysivät anteeksi tekoaan.

Suojeluskuntaan liittymisestä sai eropassit 
liitosta. Pirtun ja viinan myynnistä, epätoverillises-
ta käyttäytymisestä ja juopuneena esiintymisestä 
yleisellä paikalla joutui myös erotetuksi. Lähtöpassit 
sai myös yksityisurakoitsijaksi, eli itsenäiseksi yrittä-
jäksi ryhtymisestä. Jäsenyysmaksujen maksamatta 
jättäminen olivat itseoikeutetusti erottamisen syynä 
1920-luvulla.

Uskoon tulo ja jumalisuuden julistaminen koitui 
voikkaalaisen tekopyhän maalarin Viljo Vesalaisen 
erottamisen syyksi ja kun häneltä asiasta tivattiin 
uhkasi hän ruveta taistelemaan uskonsa puolesta. 
Kotkan osaston (nro 39) maalarit ihmettelivätkin 
miten omituiselta näyttää, kun mies saa kutsumuksen ”kor-
keimmalta”, niin samalla hän aseistautuu. Kutsumattomat 
työläiset eivät noin varustaudu. Viljo Vesalainen toimi 
myös rikkurina: ensin Gröndahlin liikkeessä ja myö-
hemmin Miettisen liikkeessä Kotkassa. ¶

Lähteenä käytetty:
Rakentaja 1.2.1926, 5–6.5., 1.10,1926, Rakentaja 1.6.1927, 
Rakentaja 1.2 ja 1,8, 1.9.1928. Rakentaja 1.11.1929.

Emilia Kukkala, ”SELLANEN RÄHEE”. Nuoren raken-
nustyöläisen identiteetin rakentuminen Raksanuoret-leh-
dessä. Tiedotusopin pro gradu -tutkielma. Kesäkuu 2013.

Kansa, Ahti 1984, Vuosista veistettyä. 85 järjestövuotta 
rakentajilla Kotkassa. Osasto 57. Kotka, s. 55.

Helsingin sekatyöläisnais-
osaston johtokunta.  
(Rakentaja 1.11.1927)
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→ Laki ja oikeus

Vaihteleva työaikaehto 
rakennusalalla

TEKSTI: PÄIVI POUTANEN

RAKENNUSALALLE vaihteleva työaika on perintei
sesti sopinut huonosti, koska työt rakennus
työmailla aloitetaan pääsääntöisesti klo 

7 ja työt päättyvät klo 16. Rakennusliiton sol
mimissa työehtosopimuksissa ei ole määräyk
siä vaihtelevasta työajasta. Vaihtelevan työ
ajan käyttämisen edellytykset on määritelty 
laissa 2018 vuodesta lähtien ja viime vuosien 
aikana asiasta on työnantajien ja työntekijöiden välil
lä tullut palkkariitoja säännöllisen epäsäännöllisesti.

Työsopimuslaissa vaihtelevaa työaikaa koske
valla ehdolla tarkoitetaan työaikajärjestelyä, jossa 
työntekijän työaika määrättynä ajanjaksona vaihte
lee työsopimuksen mukaisen vähimmäismäärän ja 
enimmäismäärän välillä, taikka työaikajärjestelyä, 
jossa työntekijä sitoutuu tekemään työnantajalle työtä 
erikseen kutsuttaessa.

Työnantajan aloitteesta vaihtelevasta työajas
ta voidaan sopia vain, kun työvoiman tarve ei ole 
kiinteä. Jos työaika osoittautuu tosiasiassa kiinteäk
si, on vaihteleva työaikaehto pätemätön ja työ
aikaehtoa tulee tulkita kiinteänä. Työaikaa ei saa 
sopia työnantajan aloitteesta todellista tarvetta 
pienemmäksi. Tällainen tilanne on räikeämmil
lään silloin kuin työpaikan kaikki työntekijät 
tekevät vaihtelevaa työaikaa.

Vaihtelevaa työaikaa noudatettaessa on 
työnantajan työaikalain mukaisesti laadittava 
vähintään viikoksi kerrallaan työvuoroluettelo, 
josta on käytävä ilmi työntekijän säännöllisen työajan 
alkamisen ja päättymisen ja taukojen ajankohdat. 
Työvuoroluettelo on saatettava kirjallisesti työnte
kijöiden tietoon hyvissä ajoin, viimeistään viikkoa 
ennen siinä tarkoitetun ajanjakson alkamista. Mikäli 
työajan sijoittelu ei vaihtele, ei työvuoroluetteloita 
tarvitse viikoittain laatia.

Kun töitä on hyvin tarjolla, riitaisuuksia ei 
yleensä synny. Työsuhteen alussa tehtyä työaikaeh
toa tarkastellaan käytännössä vasta siinä kohdassa, 
kun kyseeseen tulee esim. sairaustapaus, työnantajan 
tilauskanta vähenee yllättäen tai lasketaan irtisano

misajan palkan määrää. Joskus taas työn tarjoamatta 
jättämiselle epäillään olevan henkilöstä johtuvia epä
asiallisia syitä. Tällöin työaikaehtoa voidaan tarkas
tella pitkäkin aika taakse päin ja työnantaja voi joutua 
maksamaan tältä ajalta työtunnit täyteen vajailta 
työpäiviltä tai työviikoilta.

Rakennusliiton jäsenistössä on ollut tapauksia, 
joissa allekirjoitettu työsopimus on ollut niin sanottu 
nollatuntisopimus. Työsuhteen alussa ei keskuste



Olennaista tässä 
jutussa:
Työnantajan aloitteesta ei saa 
sopia vaihtelevaa työaikaa, jos 
työnantajan työvoimatarve on 
kiinteä. Työajan on vastattava 
todellista työvoimatarvetta paitsi 
työsopimusta tehtäessä myös 
työsuhteen aikana. Työnantajalla on 
velvollisuus tarkastella toteutunutta 
työaikaa 12 kuukauden välein ja 
tarjota työaikaehdon muuttamista. 
Toki vaihtelevaa työaikaa koskeva 
ehto voidaan todeta mitättömäksi 
jo ennen tätä, jolloin työntekijän 
työaikaa pidetään kiinteänä.

lua ole käyty siitä, missä tilanteissa ja missä määrin 
työnantajalle syntyy työvoimatarve. Työnantajalta 
usein jää antamatta myös kirjallinen selvitys työvoi
matarpeen vaihtelusta, vaikka työsopimuslain mu
kaan selvitys pitäisi antaa viimeistään ensimmäisen 
palkanmaksukauden päättymiseen mennessä. Työtä 
on usein tehty säännöllisesti 8 tuntia päivässä. Mikäli 
työsopimuksen työaikaehdosta huolimatta työntekijä 
on tehnyt pidemmän aikaa kiinteää työmäärää, niin 
työnantajan työvoimatarpeen voidaan arvioida olevan 
kiinteä ja tällöin työntekijällä on oikeus saada korvaus 
myös niiltä päiviltä, joilta työnantaja ei ole tarjonnut 
töitä. 

Aikaisemmin lakiin oli kirjattu, että jos toteu
tunut työaika ei vastaa sovittua työaikaa kuudelta 
kuukaudelta, on työnantajan työntekijän pyynnöstä 
neuvoteltava työaikaehto uudestaan vastaamaan to
dellista työvoimatarvetta. Laki on tältä osin muuttu
nut ja työntekijän ei enää erikseen pyyntöä tarvitse 
esittää. Kuluneen vuoden elokuusta lähtien velvolli
suus tarkastella toteutunutta työaikaa on ollut työn
antajan velvollisuus ilman erillistä pyyntöä. Työnan
tajan on vähintään 12 kuukauden välein tarkasteltava 
sovitun työaikaehdon toteutumista. Jos tarkastelu
jaksolla toteutuneiden työtuntien määrä ja työnan
tajan työvoiman tarve osoittavat, että työsopimuk
sessa sovittu vähimmäistyöaika olisi määriteltävissä 
korkeammaksi, työnantajan on kuukauden kuluessa 
tarjottava sopimusta työaikaehdon muuttamisesta 
tarvetta vastaavaksi. ¶
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Sievi MGuard Roller -jalkineiden suunnittelun lähtökohtana on ollut kehittää mukavat 

jalkineet, jotka antavat käyttäjälle lisäsuojaa kaikissa käyttöolosuhteissa. MGuard Roller 

-jalkineissa on jalkineeseen integroitu Metashield®-jalkapöydänsuoja, joka suojaa käyttäjää 

myös jalkapöydän päälle tippuvilta esineiltä.

MGuard RollerW -talviturvakengissä on lämpimän vuoren lisäksi 90-prosenttisesti kierrätys-

materiaaleista valmistettu PrimaLoft®-lämmöneriste. Vettähylkivä, hengittävä ja erittäin kevyt 

PrimaLoft®-lämmöneriste pitää jalkasi lämpiminä ja kuivina kaikissa olosuhteissa. Koko kanta-

osan kattava FlexEnergy®-joustoelementti sitoo syntyvää liike-energiaa ja yli 55% energiasta 

palautuu askellukseen. Sievi TractionPro®-pohja varmistaa maksimaalisen pidon ja käyttömuka-

vuutta lisää lämmin Alu-pohjallinen, BOA® Fit System -kiinnitysmekanismi sekä XL-lesti.

Lisää turvallisuutta 
Sievi MGuard Roller -jalkineilla

MGuard RollerW XL+ S3 HRO  Koot 39-48

s i e v i . c o m

Metashield® suojaa 
jalkapöydän päälle 
tippuvilta esineiltä.
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Tomi Timperi
toiminnanjohtaja
Miessakit ry

Tukiverkostot auttavat miestä mäessä
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SUOMALAISTEN MIESTEN ASIAT ovat lähtökohtaisesti hy-
vällä mallilla. Mielekäs ja tasapainoinen elämä on kaikkien 
saavutettavissa. Parisuhde, perhe, ystävät, työ ja harras-
tukset ovat miehen elämän keskeisiä kulmakiviä. Mitä 
enemmän niissä on ongelmia tai puutteita, sitä haastavam-
pia tilanteita voi syntyä. Tällöin on tärkeätä, että erilaiset 
tukirakenteet ovat turvaamassa hyvinvointia.

Tietyt sosiaaliset ongelmat ja varsinkin vaikeudet 
selviytyä niistä kasautuvat erityisesti miehille. Haasteet 
liittyvät muun muassa eroon ja huoltajuuteen, koulume-
nestykseen, työllistymiseen ja yksinäisyyteen. Miesten 
hyvinvointia ylläpitävät tukiverkostot eivät aina ole riittä-
vän vahvoja. Niistä olisi tärkeä huolehtia asioiden ollessa 
hyvin. Silloin niihin jaksaa panostaa. Haasteet ja kriisit 
on helpommin kohdattavissa, kun oma tukiverkosto on 
kunnossa. 

Erilaisia tukiverkostoja on hyvä kutoa riittävästi. 
Perheyhteys ja ystäväpiiri mahdollistavat parhaimmillaan 
koko elämän kattavan tuen.  Myös työyhteisö voi tuottaa 
osallisilleen monimuotoista ja arvokasta tukea. Lisäksi mie-
het ovat yhä enemmän lähteneet luomaan niin kutsuttuja 
vertaistukiverkostoja, joissa miehet kohtaavat toisia vastaa-
vassa tilanteessa olevia miehiä.

Isyys on monille voimanlähde
Perhe on hyvinvoinnin tyyssija. Monelle miehelle siihen 
sisältyy oma isyys yhtenä elämän suurimmista ylpeyden-
aiheista. Eläkeikään ehtineet isät kertovat usein, että jos 
jotain elämässään muuttaisivat, olisivat he viettäneet 
enemmän aikaa lastensa kanssa. 

Tuore perhevapaauudistus mahdollistaa miehille yhä 
paremmat puitteet isyyteen. Uudistuksen myötä vanhem-
painrahapäivien määrä kasvoi; sekä isä että äiti saivat kum-
pikin 160 päivän kiintiön. Osallistuvan isyyden on todettu 
vahvistavan miesten sosiaalista hyvinvointia.

Toisaalta erotilanteissa isyyden jatkuminen voi muo-
dostua huoltajuusriitojen takia varsin haasteelliseksi. 
Tällöin on tärkeätä, että myös miehille on tarjolla tukira-

kenteita, joiden avulla ero-ongelmat on mahdollista käsi-
tellä mahdollisimman rakentavasti ja isyyden jatkuvuuden 
kannalta mielekkäästi. 

Miesvaltaisilla aloilla on erityinen mahdollisuus tukea 
miehiä
Miehillä on usein melko yhtenevät tavat tuoda tai olla 
tuomatta esille hyvinvointiinsa liittyviä asioita. Työsuoje-
luhenkilöstön mieserityistä osaamista kannattaa vahvistaa 
koulutuksen kautta. Tämä lisäisi heidän kykyänsä kohdata 
miesten tarpeita ja ymmärtää miehille tyypillisiä kokemis- 
ja reaktiotapoja. 

Erityisesti miesvaltaisilla aloilla olisi mielekästä koulut-
taa joitakin henkilökunnasta vertaustukimiehiksi, joiden 
kanssa voisi matalalla kynnyksellä vaihtaa ajatuksia tuki-
mahdollisuuksista esimerkiksi vanhemmuus- ja erohaastei-
siin liittyen. Tällaiseen panostaminen olisi omiaan vah-
vistamaan miesten omanarvontuntoa ja lisäämään työssä 
viihtymistä ja jaksamista.

Miesten välinen vertaistuki vahvistaa hyvinvointia
Miesten välisellä vertaisuudella on miehille oma erityismer-
kityksensä. Miehille on tärkeätä saada tuntea kuuluvansa 
joukkoon. Toisten miesten kanssa asioiden käsittely vahvis-
taa yhteenkuuluvuutta ja lisää hyvinvointia. Vertaismiehet 
ymmärtävät toistensa kokemuksia, ja siksi he pystyvät neu-
vomaan ja auttamaan tilanteeseen sopivasti. 

Puhuminen on yksi tärkeimpiä keinoja löytää helpo-
tusta ja ratkaisuja kriisiytyneisiin tilanteisiin. Vertaisille 
puhuttaessa on helpottavaa huomata, että joukossa on usein 
muitakin miehiä, jolla on vastaavia kokemuksia. Joskus 
puhumisen kynnys on vaikea ylittää. Etukäteen saattaa aja-
tella, etteivät toiset ymmärrä, eikä siksi kehtaa puhua. Joi-
denkin asioiden kohdalla saattaa jopa tuntua siltä, etteivät 
toiset hyväksy, että mies avautuu vaikeuksistaan. Se pitää 
harvoin paikkaansa. Miehet ovat empaattisia ja ymmärtävät 
hyvin, kun toisella miehellä on haasteita, joista on vaikea 
puhua. Niitä on ollut heillä itselläänkin. ¶

→ Vierailija
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TEKSTI JA KUVA: MARJO PIHLAJANIEMI, SAK

Hyvällä tuurilla kaikki 
menee hyvin

Siirtotyökeikalla hankitaan parempi elämä itselle ja perheelle.  
Houkutus elintason nostamiseen on niin suuri,  

että se saa unohtamaan, ettei kaikille käy hyvin.
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Rakennusliitto siirtotyöläisten tukena
Rakennusliitto on mukana SASK:n ja rakentajien maailmanjärjestö BWI:n 
kanssa projektissa, joka tähtää nepalilaisten siirtotyöläisten parempaan tie-
toisuuteen omista oikeuksistaan ja pyritään saamaan heidät järjestäyty-
mään paikallisiin ammattiliittoihin.

Järjestöt myös kampanjoivat sen puolesta, että Nepal ja vastaanottavat 
valtiot säätäisivät ja valvoisivat lainsäädäntöä, jolla suojataan työtekijöitä. ¶

TAPAAN nepalilaisen Ranjan Q ji-
rin, 33, pienessä kylässä nimel-
tään Bhakunde Besi. Hän suun-

nittelee lähtevänsä neljättä kertaan 
siirtotyöläiseksi. Hänelle on tullut 
tutuksi jo Qatar, Malesia ja Dubai. 

– Ensimmäistä kertaa lähdin, 
kun äiti sairastui ja minun piti tienata 
rahaa perheelle. Menin naimisiin ja 
vaimoni jäi huolehtimaan äidistäni.

Lähtiessään Q jiri ei tiennyt tar-
kasti, mitä hän tulee tekemään. Sen 
sijaan hän tiesi, että komennus kestää 

tienestit houkuttelevat lähtemään 
vielä kerran.

– Työpäivät olivat yleensä 8 tun-
tia, mutta teimme 10 tuntia, koska yl-
läpito vähennettiin palkasta. Asumi-
nen oli järjestetty yhteismajoituksiin. 
Välillä pelkäsin kämppäkavereiden 
vievän rahani ja piilotin ne sukkiini 
ennen lähettämistä kotimaahan.

Raha meni suurimmaksi osak-
si kotiin perheelle, mutta Q jirin oli 
myös maksettava rekrytointikuluja 
koko 2 vuoden ajan. Tämä on aika 
yleistä, vaikka työnantaja on sitoutu-
nut maksamaan matkakulut ja tarvit-
tavien lupien hankinnan. 

– Mies tuli kylään ja kertoi työ-
paikasta. Sitten kävin Kathmandussa 
täyttämässä papereita, Q jiri muistelee 
rekrytointiprosessia. 

Todennäköisesti kylään tullut 
henkilö oli rekrytointifirmasta. Hä-
nen tehtävänsä on käydä etsimässä 
sopivia työntekijöitä ilmoitettuihin 
paikkoihin. Yritys ottaa välistä ison 
osuuden, mutta usein ihmiset luulevat 
maksavansa tarvittavista papereista ja 
lipuista. Ay-liike yrittää levittää tietoa 
rekrytointiprosessin maksuttomuu-
desta ja työntekijöiden oikeuksista, 
mutta lähtevien ihmisten löytäminen 
on hankalaa.

Nepalin valtion tuloista merkit-
tävä osa tulee siirtotyöläisten lähettä-
mistä rahoista ja lähtemistä tuetaan. 
Tämä aiheuttaa sen, että koulutus jää 
usein hyvin vajaaksi. Nepalissa luku-
taitoisia on 65 prosenttia väestöstä. 
Lähtijät ovat usein miehiä, joiden puo-
liso jää kotimaahan. Vaimon raskas 
tehtävä on huolehtia kodista, lapsista 
ja miehen vanhemmista. ¶

2 vuotta. Hän oli toivonut rakennus-
alan töitä, mutta työpaikka löytyi 
keittiöstä. 

– Se ei oikein ollut minun hom-
maani ja palasin kotiin 2 vuoden ku-
luttua, Q jiri muotoilee. 

Q jiri on tyypillinen nepalilainen 
siirtotyöläinen. Kaikki ei ole aina 
mennyt hyvin, mutta kokemukset 
eivät ole suoraan kauhugalleriasta. 
Ensimmäisessä työpaikassa hänellä ei 
ollut 7 kuukauteen yhtään lomapäi-
vää. Toisaalta taas Dubaissa hänen 
umpisuolensa puhkesi ja työnantaja 
maksoi hoidon.

Malesiassa hänen ystävälleen kävi 
huonommin. Ystävä oli kiirehtinyt 
töihin, sillä pienestäkin myöhästymi-
sestä verotetaan tunnin palkka. Sattui 
onnettomuus ja hän vammautui.

– Työnantaja maksoi matkan ko-
tiin, mutta keräsimme hänelle rahaa, 
ettei hänen tarvitse palata tyhjin käsin 
kotiin.

Q jiri puhuu englantia kohtuulli-
sesti, mutta se ei ole kovin yleistä. Tie-
to kulkee maamiesten kautta ja aika 
vietetään usein erillään yhteiskunnas-
ta muiden siirtotyöläisten kanssa. He 
eivät yleensä tunne maan tapoja tai la-
keja, vaan ovat työnantajan antaman 
tiedon armoilla.

Periaate ja käytäntö  
usein ristiriidassa
Malesiaan lähtiessä Q jiri tiesi, että hä-
net palkannut kiinalainen firma tekee 
koneita. Dubaissa hän vihdoin pääsi 
rakennusalalle tekemään sisäkaton ko-
risterakenteita. Nyt hänellä on saman 
alan firma kotona, mutta paremmat 
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Onko 

ORJATYÖ 
historiaa Qatarissa?

Miesten jalkapallon MM-kisat Qatarissa ovat saaneet paljon kritiikkiä 
kisojen rakentamisesta orjatyöllä. Onko kisoista  

seurannut mitään hyvää? 

KÖYHISTÄ maista tulevat siirto-
työntekijät ovat kärsineet monin 
tavoin jalkapallon MM-kisojen 

isäntämaan Qatarin olosuhteista ja 
ihmisoikeusloukkauksista. Moni on 
kuollut siellä työskennellessään.

Maassa on noudatettu työelämän 
käytäntöjä, jotka täyttävät nykypäivän 
orjuuden tunnusmerkit. Niin sanottu 
kafala-lainsäädäntö oli käytössä Qa-
tarissa ja on edelleen laajalti käytössä 
muissa Persianlahden maissa. Sen 
nojalla työntekijöiden passit takavari-
koitiin ja tarvittiin työnantajan lupaa 
maasta ulos pääsemiseksi ja työpaikan 
vaihtamiseksi.

– Juuri nämä olivat ne pahim-
mat käytännöt, vahvistaa Qatarissa 
vuosia työskennellyt siirtotyöläinen, 
joka itsekin joutui välillä poistumaan 
maasta 2 vuodeksi, koska työnantaja ei 
antanut hänen vaihtaa työpaikkaa. 

Hänen oli kuitenkin oman tervey-
tensä vuoksi pakko päästä pois työstä, 
jossa joutui tekemään yli 16-tunti-
sia työpäiviä. Työntekijän nimeä ei 
voi mainita hänen turvallisuutensa 
takaamiseksi, mutta kutsutaan häntä 
vaikka Alexiksi.

Kafala-laki kumottiin osittain 6 
vuotta sitten, ja pikkuhiljaa muutok-
sen vaikutus on alkanut näkyä laajem-
min. Työntekijöiden mahdollisuudet 

valittaa kohtelustaan ja saada oikeutta 
ovat parantuneet, mutta jotkut työn-
antajat ovat kekseliäitä halutessaan 
riistää työntekijänsä vapauden. 

– Kun työntekijä ilmoittaa aikees-
taan lähteä, hänestä saatetaan saman 
tien tehdä rikosilmoitus karkulaisena. 
Silloin hän voi menettää oikeuden 
asuntoonsa, ja syytettynä hänellä ei 
ole oikeutta syyttää työnantajaan-
sa väärästä kohtelusta. Hän joutuu 
jäämään maahan laittomasti ja ilman 
suojaa, Alex kertoo. 

Alex toimii yhdistyksessä, joka 
pyrkii auttamaan pulaan joutuneita 
työntekijöitä sekä tarjoamaan heille 
tietoa, koulutusta ja aktiviteetteja. 
Järjestö toimii hieman ammattiliiton 
tapaan, mutta varsinaisia ammattiliit-
toja siirtotyöntekijöillä ei ole oikeutta 
perustaa. 

Qatarissa kuitenkin on erilaisia 
rakenteita, jotka lisäävät työntekijöi-
den äänen kuulumista. Esimerkiksi 
yli 30 henkilön työpaikoille on oikeus 
perustaa työntekijäkomitea, jossa 
työntekijöillä ja työnantajalla on yhtä-
läinen edustus.

Edut eivät koske kaikkia
Työntekijöiden edustus työpaikoilla 
koskee ainoastaan jalkapallon MM-ki-

soihin kytkeytyviä yrityksiä eli noin 
10 prosenttia yrityksistä. Niissä työ-
turvallisuutta, majoitusoloja ja työn-
tekijöiden kohtelua myös valvotaan. 
Laki on uudistunut niidenkin osalta, 
mutta yleisesti ottaen valvonta ontuu.

Ovatko muutokset kestäviä?
– En tiedä. Qatarin lait voivat 

muuttua hetkessä. On syytä olettaa, 
että ainakin työntekijäkomiteoiden 
olemassaolo päättyy kisoihin.

Alex sanoo uskovansa, että Qa-
tarin hallinto on nyt oppinut, kuin-
ka asioita hoidetaan monissa muissa 
maissa, ja sinne on saattanut jäädä 
kytemään aito halu parantaa työnteki-
jöiden tilannetta.

Perhe saa tyytyä 
roposiin
Lain mukaan työviikon kesto on 48 
tuntia. Työtä tehdään 6 päivänä vii-
kossa, eli päivän pituus on 8 tuntia. 
Työpäivien pituuteen täytyy kui-
tenkin lisätä ruokatunti ja ainakin 
tunnin työmatkat. Niin ollaan jo 11 
tunnissa, ja moni tekee vielä enem-
män. Ylityökorvauksiin on oikeus, 
mutta Alexia kuunneltuani luulen, 
että monikaan ei niitä saa. Elämä on 
pelkkää työtä ja nukkumista. 

Peruspalkka ei ole riittävä, jotta 

→ Kansainvälinen toiminta
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SASK JA SEN SUOMALAISET JÄSENJÄRJESTÖT, kuten Raken-
nusliitto, tukevat Nepalissa ja Intiassa hanketta, jossa siir-
totyöhön lähtevät saavat tietoa oikeuksistaan ja siitä, mikä 
heitä odottaa. Lisäksi vaikutetaan siirtotyötä koskeviin käy-
täntöihin ja lainsäädäntöön. Qatarissa ei ole paikallisia am-
mattiliittoja, joten suoraan sinne tukea ei voi kanavoida.

siitä jäisi juurikaan lähetettävää ko-
tiin. Viime vuonna voimaan tulleen 
minimipalkkalain mukainen palkka 
on 1000 rialia eli noin 280 euroa. Pääl-
le tulee 500 rialia asumiseen ja 300 
rialia ruokaan, jos työnantaja ei niitä 
tarjoa. 

Minimipalkkalaki on kuitenkin 
tärkeä uudistus, sillä muuten ei olisi 
mitään standardia, johon vedota, kun 
Alexin edustaman järjestön kaltaiset 
tahot yrittävät puolustaa työnteki-
jöiden oikeuksia. Minimipalkka on 
kuitenkin helposti myös maksimi, 
ja perustason työntekijä jää siihen 
jumiin.

Tarvitaan 
siirtotyöntekijöiden 
keskus
Mainituista uudistuksista ei ole kiit-
täminen pelkästään Fifaa ja Qataria, 
vaan kansainvälinen ammattiyh-
distysliike on tehnyt valtavan työn 
niiden saavuttamiseksi. Päätoimijoita 
ovat olleet rakennustyöntekijöiden 
maailmanjärjestö BWI sekä ITUC, 

jonka jäseniä puolestaan ovat eri mai-
den keskusjärjestöt. Myös Kansainvä-
linen työjärjestö ILO on perustanut 
väliaikaisen toimiston Qatariin ja on 
mukana työehtojen kehittämisessä.

Nämä kaikki ovat hyviä merkke-
jä uudistusten pysyvyyden puolesta, 
mutta silti jalkapalloväen ja sitä myötä 
koko maailman kiinnostuksen lopah-
taminen on iso riski.

Miten siis varmistamme, että 
muutokset ovat pysyviä?

Alexin mielestä Qatarin valtion 
pitäisi tehdä sopimus työntekijä- ja 
ihmisoikeusjärjestöjen kanssa ja myös 
seuraavia kisoja maahan tuovan urhei-
lujärjestön kanssa.

Tärkein konkreettinen uudistus 
olisi kuitenkin siirtotyöntekijöiden 
keskus, josta he saisivat tukea ja tur-
vaa ongelmatilanteissa. Tarkoitus olisi, 
että myös asuntonsa esimerkiksi maas-
ta karkotuksen vuoksi menettäneet 
voisivat majoittua siellä turvallisesti.

– Asiat ovat jo pitkällä, mutta 
vielä puuttuu valtion puolelta sen vi-
rallistaminen. 

Keskuksen taustavoimana on 
rakennustyöntekijöiden kattojärjestö 
BWI, joka on yrittänyt saada esimer-
kiksi kisojen sponsoreita puoltamaan 
sen perustamista. Ilmeisesti yksikään 
jättiyhtiö ei kuitenkaan ole niin teh-
nyt. ¶
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TEKSTI: SINI SAARITSA 

Jalkapallounelmia 
Dokumenttielokuva kertoo Qatarin siirtotyöläisistä 
tarinan, jossa on suuren urheilujuhlan tuntua.

KUN VALKOINEN naistoimittaja ky-
syi jalkapallokentän laidalla ke-
nialaiselta Paulilta, mitä on 

vapaus, miehen päässä löi tyhjää. Myö-
hemmin Paul ja muita afrikkalaistaus-
taisia siirtotyöntekijöitä pohtii aihetta 
lounastarjottimiensa yli, ja vastauk-
sia löytyy: vapaus on sitä, ettei tee orja-
työtä, että pääsee kaikkialle, että voi il-
maista itseään. 

– Vapaus on henkisestä orjuudesta 
irti päästämistä, Paul sanoo. 

”Emancipate yourselves from men-
tal slavery”, miehet hyräilevät Bob Mar-
leyn laulun sanoja.

– Modernia orjuutta, toteaa toinen.
– Kyllä, niin sitä voi kutsua.

THE WORKERS’ CUP on vuonna 2015 
kuvattu dokumenttielokuva, joka ker-
too Qatarissa tuolloin työskennelleistä 
GCC-rakennusyhtiön siirtotyöläisistä. 
Kamera seuraa miesten elämää tuhan-

sia työläisiä majoittavalla parakkileirillä 
ja – pelaamassa jalkapalloa. Afrikan ja 
Aasian köyhistä maista tulevat harjoit-
televat tosissaan eri firmojen työnte-
kijöistä koottujen joukkueiden väliseen 
turnaukseen. Mutta Qatarissa he ovat, 
koska he uskovat siirtotyön avulla voi-
vansa toteuttaa myöhemmin unelmiaan. 
Niinpä he painavat pitkää päivää työ-
mailla, joissa rakennetaan stadioneita ja 
muuta infrastruktuuria.

Elokuvan tekijät ovat ovat itsekin 
Qatarin siirtotyöläisiä, tosin eivät niitä 
heikoimmassa asemassa olevia. He ha-
lusivat kuvata köyhien työntekijöiden 
elämää, mutta koska Qatar varjelee tar-
koin mainettaan ja maassa raskasta 
työtä pienellä palkalla tekevien haastat-
teleminen on äärimmäisen hankalaa, nä-
kökulmaksi valikoitui peli. Se ei siis pysty 
näyttämään pahinta todellisuutta, 
mutta sen antaa silti äänen heille, joita 
on kuultu varsin vähän.

Miehet kertovat kameralle toiveis-
taan ja unelmistaan, jotka liittyvät tule-
vaisuuden työhön, kotiin, perheisiin ja 
jalkapalloon. Joillekin Qatar on merkin-
nyt unelmaa päästä näyttämään tai-
tonsa pelaajana.

Dokumenttielokuvan voi ostaa ver-
kosta kotona katsottavaksi, mutta Suo-
men Ammattiliittojen Solidaarisuus-
keskus SASK järjesti osana Pelin henki 
-kampanjaansa Vantaalla The Workers’ 
Cup -leffaillan, jonne kokoontuneet eri 
ammattiliittojen jäsenet keskustelivat 
aiheesta elokuvan jälkeen. Kansainvä-
linen jalkapalloliitto FIFA myönsi MM-ki-
sat Qatarille vuonna 2010, ja vähitel-
len maailma havahtui siihen, millaisissa 
oloissa ja ihmisoikeustilanteessa uppo-
rikkaassa öljyvaltiossa valmistauduttiin 
koitokseen. SASK ja koko kansainväli-
nen ay-liike – rakennusalan kansainvä-
linen kattojärjestö BWI etunenässä – on 
kampanjoinut FIFAn ja Qatarin valtion 

→ Kulttuuri
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Kaikkien työläisten antisankari

asiak kaatkin.
Jossain vaiheessa Tommi 

toimii myös vuokra-asuntojen 
tarkastajana. Jos jonkinlaista 
tulee nähtyä, myös surullista.

Persvakoäijä on antisan-
kari, mutta taistelee oikeu-
denmukaisuuden ja kohtuul-
lisuuden puolesta. Henkilönä 
Tommi on fiksu ja muita ar-
vostava, mutta hermot me-
nevät törppöihin jatkuvasti. 
Tulee huudettua, kiroiltua, 
vastattua uhkauksiin kovem-
milla.

Hilpeä kirja alakulosta

on kuvittanut Ville Ranta.
Aikuisten kuvakirja ker-

too  Johnny Mittenin ja Vil-
le-Vallen matkasta Rotkolle, 
jonka reunalta näkee kaiken. 
Matkalla tavataan tavalli-
sen metsän halki muupeltava 
Möh liäinen, jota on vaikea ku-
vata edes selvinpäin. Möhliäi-
nen johdattaa kaksikon vailla 
sydäntä ja omaatuntoa ole-
van, Tinderiä tutkivan Dracu-
lan luo, joka kertoilee kaksi-
kolle tutkimuksiensa tuloksia. 
Prince of Därk tarjoilee ve-
rilättyjä, antivalkosipulipa-
tonkia ja verenpunaista vii-
niä. Yöksi pitää jäädä linnaan, 
vaikka Ville-Vallea pelottaa ja 
taulut alkavat puhua.

Huonosti nukutun yön jäl-
keen matka jatkuu. Viimein 
vastaan tulee Evelyn-tyttö, 
joka lupaa näyttää tien Rot-
kon luo todistamaan maail-
man yhteenpuristunutta pa-
huutta ja kaikkien sairauksien 
yhteenkertymää. Ilmaston-
muutosta ja ruuanpuutetta.

Hyvän kirjan tehtävä on 
heijastaa aikaansa, eikä olla 
pelkkää tarinankerrontaa, ja 
sitä tämä kajahtaneen kaksi-
kon tarina tekee. Kirja onkin 
mitä mainioin lahjaidea vähän 
oudommasta hupailusta pi-
täville, ja nykymenoon kriitti-
sesti suhtautuville ihmisille. 
Kirjan lopussa on muuten 
hauskasti hyvä pressopan-
nussa keitetyn kahvin ohje. ¶

JYRI VASAMAA

Armeijassa Tommi teki 
hommien välttelystä, herkku-
jen jemmailusta ja kepposista 
lähes taidetta. Armeijasta kä-
sin Tommi myös päätyi puo-
lisonsa kanssa asunnon 
omistajiksi. Myöhemmin talo-
yhtiön hallitustehtävät kut-
suivat, ja niin olivat hermot 
vapaa-ajallakin koetuksella 
kyttääjien, jarruttelijoiden 
ja oman edun ajajien kanssa 
painiessa.

Huumori iskee, jään odot-
tamaan jatkoa-osia arjen 
sankarin temmellyksille! ¶

INARI JUNTUMAA

cin alkusanoilla. Hän kertoo 
äitinsä nousseen merkity-
keltään lastenkirjailijana sa-
malle tasolle kuin Kirsi Kun-
nas, vaikka hänen voidaan 
nähdäkin edustavan aivan 
toista ääripäätä. Silvia ei ni-
mittäin vältellyt kirjoittaa lap-
sille sellaisista aiheista kuin 
itsemurha, mielentervey den 
ongelmat, sukupuolitaudit tai 
alkoholismi.

Jos nämä Henrin jutut 
kuulostavat oudoilta, niin 
tässä vaiheessa on varmaan 
parempi paljastaa, että Silvia 
Classic on henkilöhahmo Miki 
Liukkosen romaanista. Tämä 
kirjan henkilöhahmo on nyt 
siis kirjoittanut kirjan, jonka 

MIKKO J. LEHTONEN:  
HANSKAT TISKISSÄ 
(DOCENDO)

SILVIA CLASSIC:  
JOHNNY MITTEN JA VILLE-
VALLE ROTKON REUNALLA 
(WSOY)

TÄMÄ WSOY:n julkaisema Sil-
via Classicin teos, Johnny 
Mitten ja Ville-Valle Rotkon 
reunalla, alkaa vauhdikkaasti 
Silvian pojan, Henri Classi-

KAIKKIEN työläisten sankari 
Tommi raataa niska limassa 
marketin ruokalinjastossa. 
Työvuorot ovat raskaat, on 
liian kiire. Lopulta uusi kas-
tikeresepti karkottaa vakio-
asiakkaat ja alentuneesta 
tuloksesta syytetään työnte-
kijöitä. Alkoholia kuluu, Tom-
min maksa on ärsytysten 
vuoksi koetuksella.

Ratkaisu löytyy: kave-
rin kautta remonttitehtäviin! 
Osa keikoista on mukavia. 
Porukka on kiva, jopa jotkut 

suuntaan jo liki 10 vuotta. Edistystä 
on tapahtunut, mutta ei tarpeeksi.

Paikalla leffaillassa oli myös Jal-
kapallon Pelaajayhdistys JPY:n toi-
minnanjohtaja Panu Autio. Hänen 
mukaansa tietty ”pohjakosketus” 
on otettu viime vuosina suurten jal-
kapallokisojen suhteen: enää niitä 

tuskin voi viedä minne tahansa. Hän 
näkee The Workers’ Cupissa tärkeän 
piirteen. 

– Fudiksen vahvuus on, että se on 
kansainvälinen kieli. Leffassa pelaa-
jien tunteet näyttävät yhtä isoilta kuin 
missä tahansa.

Leffaillan keskustelijoiden yhteinen 

toive oli, että siirtotyöläisten ihmisoi-
keudet eivät jäisi unelmaksi.

Kun tämä Rakentaja-lehti ilmestyy, 
kisoja pelataan enää kaksi päivää. Siir-
totyöntekijät eivät kuitenkaan lakkaa 
olemasta. Heitä on Qatarissa asuvasta 
väestöstä 80 prosenttia, joista 99 pro-
senttia työskentelee rakennusalalla. ¶

→ Kulttuuri
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– MEILLÄ KOTONA valmistettiin 
jouluksi aina jotain uunilihaa, 
mutta kinkut taisivat yleistyä 
vasta 1960-luvun loppupuo-
lella, Pohjanmaan Reisjärvellä 
kasvanut Ismo Ojala muistelee.

Parisataa kilometriä poh-
joisempana, Pohjois-Pohjanmaan 
Utajärvellä syntyneelle Pertti 
Snickerille kastikkeen kanssa 
tarjottu kinkku taas on se joulun paras ruokamuisto. 

– Suutarinlohen ohella! Lisäksi meillä herkuteltiin 
kainuulaisella erikoisuudella eli lanttukukolla, jota 
Hyrynsalmella asuva Hilja-mummini toi muutamina 
1970-luvun jouluina tullessaan. 

Kukon kuori oli ruista, kuoren sisäpinta silavaa ja 
täyte lanttua. Sen ja kinkun ohella Snickereiden joulu-
pöytään katettiin klassisia perinneruokia, kuten pork-
kana- ja lanttulaatikkoa sekä rosollia. 

Myös Ojaloilla nautittiin laatikoista ja rosollista – 
sekä vastaleivotusta pullasta. 

 – Jouluna leivottiin tuoretta pullaa, jota muuten 
saimme suht harvoin. Myös sekahedelmäsopan kanssa 
tarjottua riisipuuroa odotin enemmän kuin itse joulua-
teriaa, Ismo naurahtaa ja täsmentää:

– Etenkään silliä en syönyt kirveelläkään! Lipeäka-
lakaan ei ollut herkkuani, mutta sitä sentään söin, sillä 
äidille se oli todella tärkeä osa jouluateriaa. 

Etupäässä Oulun seudulla putkimiehenä elämän-
työnsä tehneen, vuonna 2017 eläköityneen Pertti 
Snickerin mielestä kaikki lapsuuden jouluruoat olivat 
”syötävän hyviä”. Aattoaamun aloitti puuro.

TEKSTI JA KUVA:  
SANNA PÖYRY

Muutama vuosi sitten eläköityneet 
rakennusalan ammattilaiset Ismo Ojala 
ja Pertti Snicker muistelevat lämmöllä 
lapsuutensa jouluja. Mitkä jouluherkut ovat 
jääneet eniten miesten mieleen?

52

Jouluruokamuistoja 
1950–60-lukujen 
Pohjanmaalta

Pete Risku, 
raudoittaja,

luottamusmies, 
Tampere

→ Kolumni

Venyttäjät
TYÖN VAIKUTUS ihmisen käsitykseen itsestään on suuri. 
Ahkera ja tunnollinen työntekijä on sellainen tunnustus, 
jota hamutaan, uskoakseni tiedostamatta. Jälleenraken-
nuksen ajan Suomen työmoraalin perintö vaikuttaa vielä 
yli sukupolvien. Aika oli toinen ja silloin piti jo hengissä 
pysymisen vuoksi olla ahkera työpäivän jälkeenkin. On 
kuitenkin tutkittu, että työelämä kuormittaa ihmisiä 
tarpeettoman paljon ja siksi tulisi pyrkiä vähentämään 
yksilön työnteon määrää.

TODELLISUUS toimii päinvastoin. Työtuntien määrä on 
kasvanut jatkuvasti ja työnantaja puhuu kovasti jous-
tamisen ja yhteisen tavoitteen saavuttamisen puolesta. 
Tätä jonkin verran kuunnellaan ja kaikilta työpaikoil-
ta löytyy niitä, jotka ovat valmiita venymään yli työ-
aikojen, oman vapaa-ajan kustannuksella. Milloin on 
aikataulupaineita tai joku ehdottoman kriittinen vaihe 
saatava tehtyä. Tiedätte kyllä.

TÄMÄ VENYTTÄMINEN hyödyttää omistajaa ja heillä on 
nyt enemmän palkanmaksuvaraa kuin koskaan aikai-
semmin. Luonnollisesti omistaja pitää rahat itsellään 
ja hyväksikäyttää työntekijöiden työmoraalia ja halua 
olla hyviä työntekijöitä. Taloudellisesti tämä on tieten-
kin epäreilua henkilöstöä kohtaan, mutta asiaan liittyy 
seikka, joka kannattaisi ottaa huomioon tulevaisuutta 
arvioitaessa.

TULEVAT SUKUPOLVET eivät tule uhraamaan elämäänsä 
työnteolle vaan arvottavat omaa hyvinvointia ja va-
paa-aikaa meitä työn marinoimia enemmän. Nyt olisikin 
aivan oikea aika ryhtyä vähentämään omaa venymistä, 
painostaa työnantajaa maksamaan parempaa palkkaa, 
palkkaamaan työvoimaa sekä pyrkiä säännöllisen työ-
ajan vähentämiseen. Tulevaisuudessa viisi päivää ja neljä-
kymmentä tuntia tulevat olemaan vitsi, jolle työntekijät 
naureskelevat, jos joku sellaista yrittäisi esittää.

SANKARUUS TYÖSSÄ ei tuota sellaista palkintoa mitä 
kannattaisi tavoitella, vaan monella alalla olisi työn-
antajien kuin liittojenkin parempi pyrkiä kohti työstä 
vapaampaa aikaa, jos halutaan, että jatkossa tekijöitä 
riittää. Vaihtoehtona on toki Qatarin malli. ¶
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→ Rakentajan eväät

→ Sarjakuva

– Ja sen nautin tietysti voisilmällä, en millään kanelijau-
heella!

Naiset joulun takana
Jouluruokien valmisteluihin ei kumpikaan muista pikkupoi-
kana osallistuneensa.

– Leipominen oli systereiden hommaa, ei me pojanku-
rikat sitä tehty. Siihen aikaan, 1950–60-lukujen taitteessa, 
oli vielä tarkasti miesten ja naisten työt, huomauttaa Vaasan 
seudulla työuransa tehnyt, rakennusalan kuljettajan hom-
mista muutama vuosi sitten eläkkeelle jäänyt Ismo Ojala.

Myös Snickerin lapsuudenkodissa jouluvalmistelut oli-
vat ”täysin äidin kontolla”. 

Lapsuuden perinteisistä jouluruoista miltei kaikki ovat 
löytäneet tiensä omaan joulupöytään. Ismo Ojalalle kaik-
kein tärkein on ”tietysti rosolli, jota ilman se ei ole joulupöy-
tä eikä mikään”.

– Rosolli on mun bravuuri! Vaikka se säilyy jääkaapissa 
3–4 päivää, teen sen mieluummin pienissä erissä, jotta se 
pysyy upean raikkaana.

Aattoaterialla ja sen jälkeen

Molempien miesten lapsuudenkodeissa jouluateria aloitet-
tiin ”siinä neljän-viiden pintaan”. 

– Vaikka jouluruokailu kesti meillä vain tunnin, oli vai-
kea keskittyä, sillä koko ajan takoi takaraivossa joulupukin 
tulo ja lahjojen jako, Pertti Snicker naurahtaa.

Kun ateria oli nautittu ja lahjat jaettu, herkuttelu sai jat-
kua pitkälle iltaan.

– Jos lahjapaketeista löytyi konvehteja, niitä syödä 
naposteltiin pikkutunneille. Itse tosin en ole järin perso ma-
kealle, joten makean sijaan kävin leikkaamassa lisää siivuja 
kinkusta, Snicker kertoo.

Ojaloilla ruoat jätettiin aterioinnin jälkeen pöytään. Jos 
jossain vaiheessa alkoi hiukoa, pöydästä sai käydä ottamassa 
lisää nälkäänsä. 

– Meitä lapsia oli kuusi, joten vietimme aaton ja joulu-
päivän ihan vain perheen kesken, kuten moni muukin tuon 
ajan kyläyhteisössämme. Mikäli sukulaisia tai tuttavia kävi 
joulupöydässämme herkuttelemassa, se oli vasta tapaninpäi-
vänä. ¶
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Milloin hakemukseni  
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Kassa vastaa

a-kassa.fi
Seuraa meitä somessa @AvoinKassa

Tammikuussa 2023 ennakonpidätys toimite-
taan vuoden 2022 joulukuun ennakonpidätys-
tiedoilla. Ennakonpidätys etuuksista palkkaa 
koskevalla verokortilla on vähintään 25 pro-
senttia, jos et toimita meille muutosverokort-
tia etuutta varten. Verokertymät nollataan 
vuodenvaihteessa.

Saamme pääsääntöisesti suoraan verotta-
jalta uudet ennakonpidätystiedot 1.2.2023 al-
kaen, joten palkkaa varten annettua vero-
korttia ei tarvitse erikseen toimittaa.

Myös uudet muutosverokortit etuutta var-
ten saapuvat meille sähköisesti, jos tilaat 
ne Verohallinnon OmaVero -palvelun kaut-
ta ja osoitat ne Avoimelle työttömyyskassalle. 
OmaVerossa tilaamasi verokortin tiedot siirty-
vät meille automaattisesti kahden arkipäivän 
kuluessa.

Verohallinnon OmaVero -palveluun voit kir-
jautua henkilökohtaisilla pankkitunnuksillasi 
osoitteessa:  
www.vero.fi  Kirjaudu OmaVeroon.
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Lisätietoja hakeutumisesta: 

Mia Tokkari, mia.tokkari@tts.fi, 044 7143 722 
www.tts.fi/talonrakennusala

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

Yhteistyössä Rakennusliiton  
urapalveluiden kanssa

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

 Kiintokalusteiden asentaja (nro 709848), 
   13.2.-8.6.2023, haku päättyy 15.1.2023

 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

 Rakennusmaalari (nro 709819),
    20.3.2023-14.3.2024, haku päättyy 19.2.2023

 Talonrakentaja (nro 709099), 
     6.2.2023-4.1.2024, haku päättyy 9.1.2023

 Vedeneristäjä + laatoittaja (nro 709166), 
    6.3.-25.8.2023, haku päättyy 3.2.2023

 Maarakennuskoneenkuljettaja (nro 710151), 
    6.2.2023-4.10.2024, haku päättyy 15.1.2023

  

KOULUTUKSELLA  
UUSIIN  

TEHTÄVIIN!
 

Suorahaku TTS:lle 
(Koulutuksiin on jatkuva haku TTS:n sivuilla)
 Kiinteistönhoitaja,  

    puhtaus- ja kiinteistöpalvelujen perustutkinto
 Talonrakentaja, rakennusalan perustutkinto
 Toimitilahuoltaja,  

    puhtaus- ja kiinteistöpalvelujen perustutkinto

Rakentaja 08-2022, 215x290.indd   1Rakentaja 08-2022, 215x290.indd   1 14.11.2022   10.52.5014.11.2022   10.52.50



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) päätetään kokouksen koollekutsumistavasta;
h) asetetaan ehdokkaat aluejärjestön hallituksen 
jäseniksi;
i) käsitellään muut mahdolliset asiat.

KOONNUT SOILE AHREMAA-LUTTINEN

OSASTOTAPAHTUMAT

Os. 010, Tampere 
Yleinen kokous ke 18.1.2023 klo 16.30 , osaston tilat, Sorinkatu 4 A, 
Tampere. Esillä Vilppulan Maja -nimisen kiinteistön myynnistä 
päättäminen. Lisäksi muut esille tulevat asiat. Kahvitarjoilu. 
Tervetuloa!
Hallitus

Os. 079, Porvoo
Syyskokous su 18.12. klo 12, osaston toimisto, Sibeliuksen- 
bulevardi 36, Porvoo. Esillä sääntöjen määräämät asiat (toimi-
henkilövalinnat vuodelle 2023) sekä muut esille tulevat asiat. 
Tervetuloa!
Hallitus

VETERAANITOIMINTA

Hämeenlinnan rakentajaveteraanit
Vuoden 2023 kokoukset kerran kuukaudessa klo 13, Birger 
Jaarlin katu 12, Hämeenlinna. Seuraavasti: 18.1., 15.2., 15.3., 19.4., 
17.5., 20.9., 18.10., 15.11. Tervetuloa!

Turun rakentajaveteraanit
Vuoden 2023 kokoukset tammi–toukokuun aikana aina, joka 
kuukauden toinen maanantai klo 10, Turun palvelupisteen tilat, 
Uudenmaankatu 6a, Turku. Tilaisuudessa kahvi- ja pullatarjoilu.

→ Liitossa

OLETKO KUOLEMATON?

Silloin tämä ei koske sinua.

Kaikille muille:

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

Hyödynnä etu syöttämälläHyödynnä etu syöttämällä
jäsennumerosi Aatos-palvelun
kassalla:

aatos.app
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90 vuotta
Kesäläinen Martti 13.11., Pori.
Os. 043, Pori

70 vuotta
Salovaara (Velmu) Markku 
Juhani 28.12., Kouvola.
Os. 060, Kouvola

→ Liitossa

MUISTOLLE

ONNEA

SAARROT

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

Yhteystiedot

Rakennusliitto ry

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

Keskustoimisto avoinna:

ma–pe 8.30–15.30

Jäsenrekisteriin toimitettavien  asiakirjojen  
postitusosoite:

Rakennusliitto ry/Asiakirjat, PL 307, 00531 Helsinki

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

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

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

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

Aluetoimistojen yhteystiedot löytyvät  
www.rakennusliitto.fi/yhteystiedot  

Hägg Aimo Aulis Jooseppi
Osastomme pitkäaikainen 
jäsen Aimo Aulis Jooseppi 
Hägg kuoli 29.9.2022. Hän 
oli syntynyt 16.7.1933 ja 
liittynyt Rakennusliiton 
jäseneksi 1.2.1955.
Muistoa kunnioitten
Os. 209, Tornio

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

Kolsi Sulo Rainer
Osastomme pitkäaikainen 
jäsen Sulo Rainer Kolsi kuoli 
20.10.2022. Hän oli syntynyt 
21.8.1930 ja liittynyt Raken-
nusliiton jäseneksi 1.10.1947.
Muistoa kunnioittaen
Os. 135, HaminaKotka

Leinonen Tero Santeri
Osastomme jäsen Tero 
Santeri Leinonen kuoli 
22.10.2022. Hän oli syntynyt 
21.7.1968 ja liittynyt 
Rakennusliiton jäseneksi 
17.1.2011.
Muistoa kunnioittaen
Os. 033, Lappeenranta

Pentikäinen Tauno Jalmar
Osastomme pitkäaikainen 
jäsen Tauno Jalmar 
Pentikäinen kuoli 31.10.2022. 
Hän oli syntynyt 13.5.1937 
ja liittynyt Rakennusliiton 
jäseneksi 1.7.1958.
Muistoa kunnioittaen
Os. 405, Lahden putkimiehet

Viitahalme Aarne Ensio
Osastomme pitkäaikainen 
jäsen Aarne Ensio 
Viitahalme kuoli 28.9.2022. 
Hän oli syntynyt 7.4.1936 
ja liittynyt Rakennusliiton 
jäseneksi 1.6.1969.
Muistoa kunnioittaen
Os. 005, Helsingin 
sementtimiehet

Viitasaari Martti Salomo
Osastomme pitkäaikainen 
jäsen Martti Salomo 
Viitasaari kuoli 22.9.2022. 
Hän oli syntynyt 12.10.1942 
ja liittynyt Rakennusliiton 
jäseneksi 1.8.1963.
Muistoa kunnioittaen
Os. 041, Seinäjoki
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Seuraavassa 
numerossa:

Vuosi vaihtuu, mutta Rakentaja 
pysyy. Vuoden ensimmäisessä 
Rakentajassa on asiaa muun 

muassa eduskuntavaaleista ja 
liittokokouksesta, jotka ovat ensi 
vuoden tärkeimpiä tapahtumia. 
Lisäksi selvitämme, millä tolalla 
haitallisen kvartsipölyn torjunta 

on työmailla ja tutustumme 
perhetalon rakentamiseen 

Naantalissa.

Ilmestymispäivä  
3.2.2023

Aineistopäivä  
5.1.2023

RAKENTAJA 2/23 
Aineistopäivä 17.2.2023 

Ilmestymispäivä 17.3.2023

RAKENTAJA 3/23 
Aineistopäivä 31.3.2023 

Ilmestymispäivä 28.4.2023

RAKENTAJA 4/23 
Aineistopäivä 12.5.2023 

Ilmestymispäivä 9.6.2023

Ilmoitusvaraukset:
Tietotalli Oy/Jyväskylä 

Heidi Andersson
050 528 7770

heidi.andersson@tietotalli.fi

PÄÄTOIMITTAJA
JOHANNA HELLSTEN

P. 040 770 5194

TOIMITTAJA 
JUKKA NISSINEN

P. 050 2785

VIESTINTÄPÄÄLLIKKÖ
JANNE MÄKINEN
P. 040 352 1161

VIESTINNÄN 
ASSISTENTTI

SOILE AHREMAA-
LUTTINEN

P. 020 774 3031

TOIMITUKSEN 
SÄHKÖPOSTIOSOITTEET:

ETUNIMI.SUKUNIMI@RAKENNUSLIITTO.FI

JULKAISIJA
RAKENNUSLIITTO RY

TOIMITUKSEN OSOITE
SILTASAARENKATU 4, HELSINKI

TAITTO 
PUNAMUSTA OY,  

SISÄLTÖ- JA SUUNNITTELUPALVELUT

POSTIOSOITE
PL 307, 00530 HELSINKI

PUHELIN, VAI HDE 020 774 003

TILAUSHINTA
12 KK/30 €

PAINOPAIKKA
PUNAMUSTA, FORSSAN YKSIKKÖ

ISSN 0355–8614

ILMOITUSMYYNTI
TIETOTALLI OY/JYVÄSKYLÄ

HEIDI ANDERSSON
P.  050 528 7770

HEIDI.ANDERSSON@TIETOTALLI.FI

Lehden ilmestymispäivä on torstai. 



Lisätiedot ja lähimmän jälleenmyyjän löydät osoitteesta www.blaklader.fi

1877 Highvis kuorihousut 1477 Softshell talvihousut Stretch4435 Highvis kuoritakki 4455 Highvis talvitakki

VINKKI: 
3-kerros-

pukeutuminen 
on kaiken 

A & O

Kevyesti vuoratut 
kuorihousut teipatuilla 
saumoilla.

+

UUTUUS!

Tuulen- ja 
vedenpitävä. 

Tikkivuori

Hengittävä, 
tuulen- ja 

vedenpitävä 
materiaali

Kahteen 
suuntaan 
joustava 

stretch
+

Tuulen- ja   
vedenpitävä.  
Teipatut saumat.

+

Tuuletusaukko 
selässä

+

HUIPPULUOKAN 
KUORITAKKI!

UUSI TALVITAKKI

+
Joustava 
vyötärö

+

Polvisuoja-
taskut  
ulkopuolella

SANO EI TUULELLE, 
KYLMÄLLE JA  
MÄRÄLLE
Blåkläderin laadukkaat työvaatteet 
pitävät olosi kuivana ja lämpimänä 
koko päivän.  
BLÅKLÄDER - FEAR NO ELEMENT




