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

→ Pääkirjoitus / Johanna Hellsten

Ei enää pölyä  
rakentajien keuhkoihin
RAKENTAJAN sivulla 12 esittelemme Työterveys
laitoksen tekemää tutkimusta, jossa kvartsi
pölylle altistumista mitattiin erilaisilla työmail
la. Työntekijöille annettiin mittarit mukaan 
purkutyömailla, uudisrakentamisessa, remont
tityömailla ja infrahommissa. Tarkoituksena 
oli selvittää, missä työtehtävissä ja millä tavalla 
tehden rakentajat altistuvat syöpävaaralliselle 
kvartsipölylle. Samalla TTL muodosti liikenne
valomallin, jota seuraamalla on helppo nähdä, 
miten pölyäviä töitä pitäisi tehdä.

MEISTÄ JOKAINEN on nähnyt työtapoja, jotka 
eivät ole lähelläkään pölyturvallista. Pahin ko
kemus itselläni oli aikoinaan vierailu Pietarin 
Stockmannin työmaalla, jossa tuhannet kiina
laisen valtionyhtiön työntekijät työskentelivät il
man suojausta niin sakeassa pölyssä, että jo parin 
tunnin käynnin jälkeen me vierailijat saimme 
yskiä ja niistää mustanpuhuvaa limaa.

SUOMALAISISSA yrityksissä tilanne on toki pa
rempi. Kohdepölynpoisto, alipaineistus, osastoin
ti ja hengityssuojaimet ovat monella työmaalla 
arkipäivää. Valitettavasti erityisesti pienempien 
yritysten työmailla näin ei aina ole. Isompienkin 

toimijoiden työmailla suojaaminen ja suojautu
minen usein pettää työmaan yleisilman osalta.

PÖLY YLIPÄÄTÄÄN on salakavala vihollinen. 
Kvartsipöly – ja useat muut pölyt – aiheut
taa syövän lisäksi pölykeuhkoa. Plakki kertyy 
keuhkoihin hitaasti, eivätkä edes työterveyden 
ammattilaiset välttämättä osaa etsiä sitä, sillä 
kvartsipölyn kohdalla muutokset ovat aluksi lä
hes näkymättömiä. Pöly on salakavala vihollinen 
myös siksi, että se ei välttämättä näy paljaalla 
silmällä.

TUOREEN ammattitautitilaston mukaan asbes
ti oli viime vuonna rakentajien merkittävin 
kemial linen altistustekijä, joka on johtanut 
joko ammattitautiin tai sen epäilyyn. Pääosin 
kyseessä ovat vuosia sitten rakennustöitä tehneet 
ihmiset, joiden uran aikana suojaustaso oli vielä 
heikko. Nykyään asbestilta suojaudutaan hyvin 
ja ohjeet ovat selkeät.

ONKO KVARTSIPÖLY uusi asbesti? Tuskin, mutta 
työntekijöiden suojaamiseen pölyltä on nyt vih
doin otettava uudenlainen ote. Ohjeita ja tietoa 
on. ¶
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2  Pääkirjoitus
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7  Rakentaja on V.I.P.
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12  Rakentajan terveys
40  Laki ja oikeus
46 Kulttuuri
48  Kevyttä

KANNEN KUVA: JOHANNA HELLSTEN

”Meidän pitäisi 
oppia katsomaan

riippuvuuden 
ilmenemis

muotojen taakse.”
– HANNU JOUHKI
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Laptin 
pohjoisen 
työmailla 
tehdään 
töitä omalla 
porukalla.

Rakennusliitto täyttää 100 
vuotta vuonna 2024. Uusi 
juttusarja tuo muistoja 
vuosikymmenten varrelta.
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Monimuotoinen Naantalin 
perhetalo haastaa rakentajat28

26
22

12
Kvartsipölylle 
ei pitäisi 
altistua, 
mutta miten 
altistuminen 
mitataan ja 
miten sitä 
torjutaan?

34

38

Rakennusalalla 
on hiljenemisen 
merkkejä, mutta 
paniikkiin ei ole syytä.

Lastamaalaus-opissa 
Piken ohjein.
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Harmaa talous naamioitu 
hyväntekeväisyydeksi
Tampereen jättimäisellä työmaalla törkeä 
ukrainalaisten työntekijöiden hyväksikäyttö.

TAMPEREEN SULKAVUOREN jäteveden
puhdistamon työmaalla on paljastu
nut laaja työperäinen hyväksikäyttö 
Rakennusliiton työmaatarkastuk
sessa. Työmaan johto ei tiedä, kenen 
palveluksessa työmaalla työskentele
vät kolmansien maiden kansalaiset 
ovat. Ukrainalaisia sotapakolaisia on 
siirretty ns. kevytyrittäjiksi, joille 
maksetaan alle puolet asianmukai
sesta laskutuksesta. Työmaan johdon 
mukaan ukrainalaiset on Suomeen 
välittänyt ”latvialainen hyväntekeväi
syysjärjestö”. Todellisuudessa kyseessä 
on työvoimaa vuokraava latvialainen 
yritys SIA UNA R. 

– Työmaalla vallitsi jopa epätietoi
suus siitä, kenen palveluksessa kyseiset 
työntekijät ovat. Työmaan johdolla ja 
työntekijöillä oli eri tieto siitä, kuka 
maksaa työntekijöiden palkat, Raken
nusliiton sopimusalavastaava Toni 
Malmström sanoo. 

Kokeneille raudoittajille mak
setaan Sulkavuoren työmaalla alle 
puolet summasta, joka mahdollistaisi 
aidon yrittäjänä työskentelemisen. 
Palkkalaskelmien mukaan työnte
kijöille maksetaan noin 14 euron 
palkkaa, josta vähennetään mm. pal
velumaksua 5 % ja ns. kevytyrittäjiltä 
peritään työnantajan 1,34 % sairasva
kuutusmaksu ja 45 euroa tilikaudessa 
tapaturmavakuutusmaksua. Yrittäjä
statuksella toimineilta on peritty myös 
yrittäjän eläkemaksuja, vaikka heidän 
ansionsa eivät ole ylittäneet YELrajaa. 
Nettopalkka jää kokeneilla työnteki
jöillä 10 euron tuntumaan. 

Rakennusliiton toimitsijoiden tar
kastuskäynnillä paljastui, että tammi

kuun puolessa välissä työntekijöille oli 
maksettu vasta marraskuun palkkoja. 
He työskentelivät arkipäivisin 10 tun
tia ja lauantaisin kuusi tuntia. Ukrai
nalaiset työntekijät tiesivät olevansa 
yrittäjäroolissa, mutta eivät tien
neet, mitä se käytännössä tarkoittaa. 
Työmaatarkastuksessa ilmeni epäsel
vyyksiä myös muiden ulkomaalaisten 
työntekijöiden työluvissa. 

Sulkavuoren seudullinen jäteve
denpuhdistamo on kuuden Pirkan
maan kunnan yhteinen jättihanke 
Tampereen Sulkavuoressa. Puhdista
mon pitäisi valmistua vuonna 2025. 
Työmaan pääurakoitsijoina toimii 
työyhteenliittymä Kreate ja rakennus
yhtiö Aki Hyrkkönen Oy. 

– Ulkomaisen työvoiman, tässä 
tapauksessa ukrainalaisten sota
pakolaisten, riiston naamioiminen 
hyväntekeväisyydeksi ylittää kaikki 
rajat. Kyse on harmaasta taloudesta ja 
ihmisten hyväksikäytöstä. On selvää, 
että työmaan pääurakoitsija kantaa 
raskaan vastuun verovaroilla rahoi
tettavan julkisen rakennustyömaan 
tavasta kohdella työvoimaa, Raken
nusliiton varapuheenjohtaja Kimmo 
Palonen sanoo. ¶

Rakennusliiton pääurakoitsijalta saaman 
tiedon mukaan tapaukseen liittyvä lasku-
tuspalvelu Brutto OSK ei ole vastannut 
viranomaisten tai yritysten viesteihin tai 
tietopyyntöihin.
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→ Ajankohtaista
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Ammatti
taudeissa 
kasvua  
vuonna 2021

Matti Harjuniemi 
on Rakennusliiton 
puheenjohtaja

Rakentajat mukana 
palkkaliitossa 
(#palkkaliitto)

→ Puheenjohtajalta

SAK:N HALLITUS teki joulukuussa päätöksen, jonka mukaan liitot tekevät 
yhteistyötä työehtoratkaisun aikaan saamiseksi tänä talvena. Tavoitte
lemme palkkaratkaisua, joka kohtuullisella tavalla pehmentää palkan
saajien ostovoiman putoamista. Palkkojen tulee siis nousta enemmän 
kuin viime vuosina. SAK hakee ratkaisua, joka vertautuu Saksan Metal
liliiton sopimukseen. Suomen tuloksen määrittävät tietenkin neuvotte
lut, sovittelut ja harkinnat, joiden pohjana on täkäläinen työmarkkina 
sekä palkansaajien, yritysten ja maan taloustilanne.

Rakennusliitto on sitoutunut tähän SAK:n päätökseen. SAK:n pää
tös tarkoittaa sitä, että lääkettä lisätään, ellei järkeviä ratkaisuja ala tulla. 

Teollisuusliiton sopimusvääntöön teknologiateollisuudessa sekä 
kemianteollisuudessa etsitään ratkaisua valtakunnansovittelijan toimis
tolla. Näillä aloilla on siis lakkouhat päällä.

AKT: lla päättyvät ahtausalan, kuormaauto, linjaauto, huoltokor
jaamo ja terminaalitoimintaalan, linjaautoasemien sekä säiliöauto ja 
öljytuotealan työehtosopimukset tammikuun lopussa. Tätä kirjoittaes
sani (Heikin päivänä 19.1., jolloin karhu kääntää kylkeä) arvioin, että 
vauhdituspäätöksiä tulee, mikäli sopimusta ei ala syntyä.

PAM neuvottelee kaupan alan työehtosopimuksesta. Tulosta ei vielä 
ole. Myöskään kiinteistöpalvelualalla ei saatu sopimusta aikaiseksi. PAM 
tulee arvioni mukaan vauhdittamaan neuvotteluja samaan tahtiin kuin 
muut.

Rakennusalalla ei palkkasopua saatu aikaiseksi marraskuun lop
puun mennessä. Kaikki kahdeksan yleissitovaa työehtosopimustamme 
siis sanotaan irti ja ne päättyvät helmikuun lopussa. Liitymme tuolloin 
viivyttelemättä muiden SAK: laisten liittojen porukkaan. Rakennus
alalla vauhditus alkaa siis maaliskuun alussa, mikäli sopimuksia ei saada 
aikaan. 

Samoihin aikoihin toimintaan liittyy tarvittaessa myös muita liit
toja. Kuten SAK: n puheenjohtaja Jarkko Eloranta kirjoittaakin blo
gissaan (19.1.2023), pyrimme siihen, että jäsenistö pärjää laskujensa ja 
menojensa kanssa. ¶

Matti Harjuniemi

TAPATURMAVAKUUTUSKESKUS julkai
see vuosittain paketin ”Työtapatur
mavakuutus numeroina”. Se perustuu 
Suomen työtapaturma ja ammatti
tautivakuutukseen ja sen erilaisiin 
tunnuslukuihin. Finanssivalvonnan 
marraskuussa 2022 julkaisema tilas
totutkimus vuosilta 2017–2021 sekä 
TVK:n itse keräämät aineistot ovat 
toimineet julkaisun tärkeimpinä tieto
lähteinä.

Vuonna 2021 työtapaturmien 
kappalemäärä kasvoi yli 5 prosenttia. 
Samantyyppinen kasvu oli havaitta
vissa myös tapaturmataajuudessa. 

Ammattitautidiagnoosien määrä 
kasvoi merkittävästi vuonna 2021. Sitä 
selittää muun muassa suhteellisen iso 
Covidammattitautitapausten määrä.

Kaikki ammattitaudit (kpl)
2019: 998
2020: 1 125
2021: 2 021
Kaikki ammattitautiepäilyt (kpl)
2019: 1 341 
2020: 1 523 
2021: 1 229

Yleisin ammattitaudin tai ammatti
tautiepäilyn luokka oli silti edelleen 
vuonna 2021 kemiallinen altiste. 

Rakentamisessa ammattitautien ja 
ammattitautiepäilyjen määrässä näkyi 
kasvua:

2019: 419
2020: 386 
2021: 445

Eniten ammattitauteja tai ammat
titautiepäilyjä oli edelleen teollisuu
dessa. Rakentamisessa niitä oli toiseksi 
eniten. ¶
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TEKSTI: JOHANNA HELLSTEN KUVA: JUKKA NISSINEN

Parempaa muutosturvaa
55-vuotta täyttäneille on säädetty 
uusi laajennettu muutosturva 
tämän vuoden alusta lähtien.

KUN JOUTUU irtisanotuksi tuotannollisilla tai 
taloudellisilla syillä 55-vuo tiaa na ja sitä van-
hempana, ei tilanne ole helppo. Vuoden 2023 

alusta alkaneen laajennetun muutosturvan ideana 
on edistää näiden työntekijöiden nopeaa työllisty-
mistä ja parantaa heidän työmarkkina-asemaansa.

– Tämä tuli tietyllä tavalla korvaamaan aiem-
pia lisäpäiviä. Lisäpäivillä tarkoitetaan päivära-
hakauden lisäpäiviä, jotka ikääntyvä työtön sai 
täyttäessään työssäoloehdon. Eli pääsi niin sanot-
tuun eläkeputkeen. Kun 500 päivärahapäivää oli 
täynnä, jatkettiin päivärahan maksua eläkkeelle 
asti, Rakennusliiton sosiaalipoliittinen asiantuntija 
Jere Ketola kertoo.

Vuoden 2020 tehtyjen lakimuutosten jälkeen 
lisäpäiväoikeus ei enää koske vuoden 1964 jälkeen 
syntyneitä palkansaajia, mutta 1964 syntyneitä ja 
sitä vanhempia oikeus vielä koskee.

– Valtiovallan näkökulmasta katsottuna on 
tietenkin hyvä, että ihminen työllistyy nopeasti. 
Tukitoimet tulevat oikeaan kohtaan. On kuiten-
kin muistettava, että tässä alueel linen sijainti on 
merkittävä tekijä; 55–60-vuotias on huippuammat-
tilainen, jolle löytyy töitä, jos niitä on saatavissa 
omalla työssäkäyntialueella. Hän ei kuitenkaan 
enää liiku työn perässä kuten nuoremmat, Ketola 
toteaa.

Työnantajalla velvollisuus 
tiedottaa
Laajennettu muutosturva toimii siten, että jos 55 
vuotta täyttänyt jää työttömäksi taloudellisista tai 
tuotannollisista syistä, hän on ollut saman työn-
antajan palveluksessa 5 vuotta, ja hän ilmoittautuu 
työnhakijaksi TE-toimistoon 60 päivän sisällä 
irtisanomisesta, hän on oikeutettu muutosturva-
rahaan, koulutukseen sekä tavallista pidempään 
työllistymisvapaaseen.

Työnantajalla on myös velvollisuus kertoa laa-
jennetusta muutosturvasta irtisanottavalle, ehdot 
täyttävälle työntekijälle.

Muutosturvaan kuuluu muutosturvaraha, 
muutosturvakoulutus sekä työsuhteen kestosta 
riippuen joko 5, 15 tai 25 päivän työllistymisvapaa.  
Muutosturvaraha vastaa suuruudeltaan työnteki-
jän keskimääräistä 1 kuukauden palkkaa. Rahan 
maksaa joko työttömyyskassa tai Kela.

– Työntekijän on oltava vähintään 55-vuotias 
irtisanomishetkellä. Muutosturva ei koske heitä, 
jotka täyttävät 55 esimerkiksi irtisanomisajalla, 
Ketola selventää.

Ketolan mukaan yksi tärkeimmistä muistet-
tavista asioista on ilmoittautuminen työttömäksi 
työnhakijaksi TE-toimistoon.

– Se kannattaa tehdä välittömästi, kun saa 
tiedon irtisanomisesta, vaikka olisi pitkä irtisano-
misaika. Määräajasta ei pidä myöhästyä. ¶

Lisätietoa:
toimistot.te-palvelut.fi/muutosturva-asiantuntijat

→ Ajankohtaista
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→ Rakentaja on V.I.P.

Rakentaja saa  
monenlaisia etuja

ISOMPIEN hotellialennusten, 
risteilyetujen ja vakuutus-
ten lisäksi Rakennusliitto 

on neuvotellut jäsenilleen eri-
laisia arkea helpottavia etuja. 
Onhan se nyt mukavampaa 
saada parturi tai kauneushoito 
halvemmalla, turvata tietoko-
neensa edullisemmin hakke-
reilta ja pahanteolta ja tankata 
kohtuuhintaisempaa polttoai-
netta.

Cityshopparilla  
vaikka mitä
Kaikki Rakennusliiton jäsenet saa-
vat käyttöönsä CityShoppari-sovel-
luksen. Sovelluksesta löytyy yli  
1 000 etua ympäri Suomen: ravinto-
loita, kahviloita, vaatekauppoja, urhei-
lupaikkoja, kulttuuria, kauneushoito-
loita ja kampaamoita ja niin edelleen. 

Cityshoppari toimii kaikkialla 
Suomessa ja edut ovat hyödynnettä-
vissä heti oston/palvelun yhteydessä. 
Sovelluksesta löytyy etuja ja säästöjä 
joka päivälle ja uusia etuja ilmestyy 
viikoittain. Sovellus näyttää lähim-
mät etujen tarjoajat oman sijaintisi 
mukaan.

Helpointa on ottaa CityShoppari 
käyttöön Rakennusliiton mobiilijäsen-
kortin kautta. Sovellukseen johtava 
linkki on mobiilijäsenkortin jäsen-
etujen alla ja sitä kautta saa ladattua 
CityShopparin. Mobiilijäsenkortin 
linkki ohjaa suoraan CityShoppariin 
ja kirjaa/aktivoi etuja automaattisesti, 
kun olet vahvistanut puhelinnumerosi 
sovellukseen.

Autolla pidemmälle
Kaikki Rakennusliiton jäsenet saavat 
alennusta polttoaineista Nesteeltä. 
Alennuksen määrä on 2,1 senttiä 
litralta. Alennuksen saa muovisella 
jäsenkortilla tai Neste-äpillä. Alen-

nusta ei saa Neste Express 
-automaattiasemilta.

Saat jäsenedun 
käyttöösi myös Neste-äppi-so-
velluksella, kun lisäät jäsenkorttisi 
sovellukseen. Jos sinulla on sovellus jo 
ennestään käytössä, sen ohjelmistover-
sio tulee päivittää, jotta Rakennuslii-
ton jäsenyys tulee valittavaksi listalle.

Neste-sovelluksella voit maksaa 
esimerkiksi tankkauksen tai autope-
sun jonottelematta. Sovellus myös 
näyttää Neste-asemien sijainnin sekä 
erilaisia vaihtuvia etuja, tarjouksia ja 
kilpailuja.

Kirjallisuus maistuu aina
Fiktiota, faktoja, kirjoja, jotka kiin-
nostavat; sähköisinä tai äänikirjoina. 
Rakennusliiton jäsen saa 45 päivän 
maksuttoman pääsyn Nextoryn yli 
400 000 ääni- ja e-kirjan valikoimaan. 

Etu on luonnollisesti voimassa 
vain Nextoryn uusille asiakkaille. 
Tilauksen voi perua milloin vain.

Edun saa lunastettua osoitteesta 
nextory.fi/rakennusliitto.

Turvaa kotielektroniikalle
F-Secure antaa kaikille Rakennuslii-
ton ja muiden SAK:laisten liittojen 
jäsenille 20–40 euron suuruiset alen-
nukset Safe-tuotteistaan, jotka suojaa-
vat Windows- ja Mac-tietokoneet sekä 
älypuhelimet ja tabletit (Android ja 
iOS) haittaohjelmilta ja muilta inter-
netin vaaroilta.

F-Securen Safe-tuotteet voi ostaa 
ja asentaa F-Securen kampanjasivun 
kautta. Kampanjakoodi löytyy liiton 
mobiilijäsenkortista. 

Kyseessä on jatkuva etu. Kun jäsen 
on kertaalleen hankkinut tuotteen 
alennetulla hinnalla, etu on voimassa 
myös seuraavina vuosina. ¶

Rakentaja on V.I.P. 
-palstalla esittelemme 

Rakennusliiton  
lukuisia  

jäsenetuja.
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TEKSTI: JOHANNA HELLSTEN KUVAT: KIMMO BRANDT

Liittokokous tulee:

Vain äänestämällä  
voit voittaa

→ Liittokokous 2023

RAKENNUSLIITON 25. liittoko
kous järjestetään 12.–13.5.2023 
Helsingissä. Valmistelut ovat 

olleet käynnissä jo hyvän aikaa ja yksi 
tärkeimmistä vaiheista, liittokokous
ehdokkaiden asettaminen saatiin 
purkkiin ennen vuoden 2022 loppua. 
Rakennusliiton hallitus vahvisti 379 
liiton jäsenen ehdokkuuden joulukuun 
kokouksessaan.

– Nyt on ehdokkaita joka lähtöön. 
On uutta vanhaa, lainattua ja melkein 

sinistäkin. Kaikille löytyy varmasti 
se oma hyvä ehdokas, joka lähtee aja
maan tärkeitä asioita, liiton järjestö
päällikkö Tiina Nurmi-Kokko sanoo 
tyytyväisenä.

Ehdokkaiden määrä riippuu 
äänestysalueen jäsenmäärästä, mikä 
tarkoittaa sitä, että Uudeltamaalta on 
peräti 67 ehdokasta kun taas Ahve
nanmaalta tulee suoraan 1 edustaja. 
Alle 26vuotiaita ehdokkaita on tänä 
vuonna 6 kappaletta, yli 70vuotiaita 

4. Eniten ehdokkaita on ikäluokassa 
51–60vuotiaat. Miespuolisia ehdok
kaita on 334 ja naisia 45. Naisten 
osuus ehdokkaista on itse asiassa 
korkeampi (11,2%) kuin se on liiton 
jäsenistöstä.

Ehdokkaisiin pääsee tällä kertaa 
tutustumaan verkossa, vaaligallerias
sa, joka aukeaa sivustolle rakennus
liitto.fi/liittokokous. Siellä ehdokkaat 
kertovat itsestään ja siitä, mitä ovat 
lähtemässä viemään eteenpäin.

Vaikka liitto
ko kouksessa 
käsitellään vakavia 
asioita, myös ilolle 
on sijaa, minkä 
näyttävät vuoden 
2019 edustajat.
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Äänestys alkaa 
helmikuussa
Vaalit käynnistyvät 22.2. ja päättyvät 
1.3. Jokainen Rakennusliiton jäsen saa 
kotiin kirjeen, joka sisältää äänestys
lipun, ehdokasluettelon ja äänestysli
pun palautuskuoren. Mukana on tänä
kin vuonna myös sähköinen äänestys 
ja kirjekuoressa on oma henkilökoh
tainen PINkoodi, jolla äänestyksen 
voi hoitaa verkossa.

– Äänestää voi vain yhden ker
ran. Jos hukkaa kuoren, on otettava 
nopeasti yhteys Rakennusliittoon, 
NurmiKokko neuvoo.

Äänestäneiden kesken arvotaan 
Nesteen 50 euron lahjakortteja. Myös 
monilla liiton osastoilla on omia ar
vontojaan, joista äänestäneet voivat 
voittaa erilaisia palkintoja.

Äänestystulos selviää 11.3. aluei
den vaalilautakunnissa ja 166 eniten 
ääniä saanutta ehdokasta valitaan 
liittokokousedustajiksi. Edustajistopai
kat jaetaan kuten ehdokasmäärätkin, 
vaalipiirin jäsenmäärän mukaan.

Kohti liittokokousta
Liittokokous on liiton korkein päättä
vä elin. Se määrittää, minne liitto on 
menossa ja mikä on liiton toiminnan 
kannalta tärkeää. Suuntaa kirjataan 
liittokokousasiakirjaan, johon kaikki 
liiton jäsenet voivat tutustua osoittees
sa rakennusliitto.fi/liittokokous. 

– Edessä on haastava kevät ja vuo
si. Luottamushenkilöinen tukeminen, 
järjestäytyminen työehtosopimusten 
tekemiseksi, jäsenten toimeentulon 
turvaamiseksi ja sosiaalisen oikeuden
mukaisuuden tukemiseksi on tärkein
tä, mitä liitto voi tehdä, NurmiKokko 
miettii.

Jokainen liiton jäsen voi myös teh
dä liittokokousaloitteita 12.2. mennes
sä. Aloite voi koskea esimerkiksi tessiä, 
neuvottelutapoja, työympäristöasioita, 
liiton sääntöjä ja niin edelleen. Liiton 
hallitus käsittelee kaikki aloitteet ja 
antaa niihin vastaukset. Huhtikuussa 
aloitteet ja vastaukset lähetetään liit
tokokousedustajille.

Liittokokouksessa päätetään myös 
liiton hallinnosta: valitaan valtuusto 

Tärkeät päivämäärät:
12.2. liittokokousaloitteiden viimeinen päivämäärä
22.2.–1.3. liittokokousehdokkaita voi äänestää
11.3. vaalipiirien vaalilautakunnat
24.3. äänestystuloksen vahvistaminen
11.5. kansainvälinen ayseminaari liittokokousedustajille
12.–13.5. liittokokous Marina Congress Centerissä Helsingissä

Tärkeä verkko-osoite:
Liittokokousasiakirja, ajankohtaista tietoa liittokokouksesta, 
vaaligalleria ynnä muuta tärkeää päivittyy sivustolle:  
rakennusliitto.fi/liittokokous/

Vuoden 2015 liittokokouksessa kokous edustajat nostivat punaisen kortin 
Fifalle. Rakennusliitto oli jo tuolloin aktiivisesti mukana kiinnittämässä 
huomiota Qatarin rakennustyöläisten karmeisiin olosuhteisiin.

(48 hlöä), hallitus (24 hlöä) ja pu
heenjohtaja sekä varapuheenjohtaja. 
Rakennusliiton nykyinen puheenjoh
taja Matti Harjuniemi ei enää asetu 
ehdolle. Puheenjohtajan paikkaa 
tavoittelevat liiton nykyinen vara
puheenjohtaja Kimmo Palonen sekä 
liiton Pohjoisen palvelualueen pääl
likkö Marko Niskanen. Varapuheen
johtajaksi on ehdolla liiton vastaava 
lakimies Jyrki Ojanen.

Liittokokousasiakirjan, aloitteiden 
ja vuoden 2022 toimintakertomuksen 

lisäksi olennainen asia kokouksessa on 
yleiskeskustelu.

– Se on kova juttu. Se toimii 
lähetekeskusteluna valiokuntatyös
kentelylle. Keskustelulla on tärkeä 
merkitys kokouksessa. Toivon, että se 
on vilkasta ja että ihmiset uskaltavat 
sanoa mielipiteensä. Usein isommat
kin muutokset lähtevät liikkeelle 
siten, että joku pitää puheenvuoron ja 
toinen vastaa siihen. Erimielisyydet
kin ratkeavat usein keskustelemalla, 
NurmiKokko sanoo. ¶
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TEKSTI: JUKKA NISSINEN  KUVA: ANTTI KIRVES

Hannu Jouhki 
• A-klinikkasäätiön toimitus-

johtaja elokuusta 2021 läh-
tien. Tekee väitöskirjaa ad-
diktioiden ja eskapismin 
suhteesta.

• Siirtyi SAK:n viestinnästä 
ja yhteiskuntavaikuttami-
sesta vastaavan johtajan 
tehtävistä. Sitä ennen työ-
kokemusta muun muas-
sa lääketeollisuuden johto- 
ja asiantuntijatehtävistä 
Suomessa ja ulkomailla.

A-klinikkasäätiö
• Vuonna 1955 perustettu 

A-klinikkasäätiö on voittoa 
tavoittelematon yleishyö-
dyllinen päihdealan jär-
jestö. 

• Säätiö omistaa A-klinikka 
Oy:n, joka tuottaa päihde- 
ja mielenterveyspalveluja.

Hannu Jouhkin 
mukaan 
riippuvuudesta 
kärsiviä ei saa 
syrjäyttää.
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→ Henkilö

Huumekoukusta 
himokuntoiluun

A-klinikkasäätiö on addiktioiden asiantuntija.

MAAILMA ja ihmisten käyttäy-
tyminen muuttuu koko ajan.

– A-klinikkasäätiö on perustettu 
vuonna 1955 ratkaisemaan päihde-
huollon ongelmat. Silloin se tarkoitti 
alkoholia. Tänä päivänä addiktioiden 
määrä on laaja ja tuntuu siltä, että nii-
den määrä lisääntyy koko ajan, A-kli-
nikkasäätiön toimitusjohtaja Hannu 
Jouhki toteaa.

Tajuntaa on aina hämärretty mitä 
erilaisimmilla konsteilla. Huumei-
ta on nyt yhä helpommin saatavilla 
vaikkapa pimeän verkon kautta. Yh-
teiskunnan monimutkaistuminen ja 
vaatimusten kasvu luo tarvetta todelli-
suuspakoon. 

– Meidän pitäisi oppia katsomaan 
riippuvuuden ilmenemismuotojen 
taakse. Addiktioissa aivojen palkitse-
misjärjestelmä on häiriintynyt ja se 
saa ihmisen toimimaan epätarkoituk-
senmukaisesti. 

Lopputulos voi olla esimerkiksi 
huumeriippuvuus, alkoholismi, himo-
kuntoilu tai hallitsematon syöminen. 
Kaikkia riippuvuuskäyttäytymisen 
muotoja ei voi niputtaa yhteen, mutta 
lähes mihin tahansa mielihyvää tuot-
tavaan aineeseen tai toimintaan voi 
jäädä koukkuun.

– Tämä on nykyajan elämänilmiö. 
Kukaan ei ole siltä suojassa. Siitä syys-
tä ketään ei saa toiseuttaa.

Huumeita käyttäviä ihmisiä ja 
alkoholisteja on helppo syyttää omista 

ongelmistaan ja jättää heidät heitteil-
le.  A-klinikkasäätiö haluaa inhimil-
listää suomalaista huumepolitiikkaa. 
Rikostuomioiden sijaan addiktio-
koukkuun jääneitä olisi autettava 
mahdollisuuksien mukaan. 

Yksi tapa vähentää haittoja olisi 
huumeiden käyttöhuoneet. Sitä var-
ten lainsäädäntöä olisi muutettava. 
Jouhkin mukaan käyttöhuoneiden 
etu on se, että pistämällä huumeita 
käyttävät saadaan helpommin tuki-
palvelujen piiriin. Käyttöhuoneita on 
jo ympäri Eurooppaa ja ne on todettu 
toimiviksi.  

– Hygieenisissä oloissa infektiot 
ja tartuntataudit vähenevät. Ylian-
nostusten estämisellä luotaisiin käyt-
töturvallisuutta, Jouhki listaa etuja. 

Säätiö on puhunut myös nalokso-
ni-reseptien helpomman saatavuuden 
puolesta. Naloksoni on vasta-aine 
opioidien yliannostukseen.

– Sitä voi annostella myös nenä-
sumutteena. Naloksoni kuuluu ensi-
hoitajien varustukseen, mutta myös 
poliisilla olisi hyvä olla naloksonia, 
sillä he tulevat usein ensimmäisenä 
paikalle hätätilanteessa.

Terveysneuvontaan  
ohjeita THL:ltä
Terveysneuvontakäytäntöjen yhte-
näistämisessä koko maassa on Jouh-
kin mukaan vielä paljon tehtävää.

– THL:n pitäisi organisoida asia 
uudelleen ja sille antaa määräaika 
valtakunnallisen ohjeistuksen anta-
miseen.

Vuodenvaihteessa aloittaneille 
hyvinvointialueille tämä olisi hyvää 
perusohjeistusta ja apua resurssien 
kohdentamiseen. 

Aikaisempi rahoituskytkös Veik-
kauksen ja yleishyödyllisten järjestöjen 
välillä oli Jouhkin mielestä välttämä-
töntä purkaa. Arpajaislain muutos 
selkiyttää tilannetta, kun jatkossa 
yleishyödyllisen toiminnan rahoituk-
sesta päätetään osana valtion talous-
arviota.

– Se oli oikea muutos. Olemme 
joutuneet aiheettomasti kritiikin 
kohteeksi, jonka mukaan kaikki, mitä 
teimme pelihaittojen vähentämiseksi, 
oli arvotonta. Olimme kuitenkin aloit-
tamassa sitä työtä Suomessa.

Parhaillaan puhutaan Veikkauk-
sen monopolin korvaamisesta lisenssi-
järjestelmällä, joka merkitsee kan-
sainvälisten rahapeliyhtiöiden tuloa 
Suomen markkinoille.

– Lyhyellä aikavälillä se tarkoit-
taa pelaamisen lisääntymistä, Jouhki 
ennustaa. ¶
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TEKSTI JA KUVAT: JOHANNA HELLSTEN

Kvartsipölyä pitää torjua   paremmin
Työterveyslaitos mittasi todellisissa olosuhteissa työmaiden 
kvartsipölypitoisuuksia. Nyt tiedetään, miten altistumisriskiä 
kannattaa arvioida ja miten altistumisia voi vähentää.

TYÖNANTAJAN on pitänyt ilmoittaa kvart-
sipölylle altistuneet Työterveyslaitoksen 
ylläpitämään ASA-rekisteriin vuodesta 2020 

lähtien. Altistuneeksi lasketaan työntekijä, joka 
tekee kvartsipölylle altistavaa työtä vähintään 20 
päivänä vuodessa vähintään 2 tuntia päivässä tai 
vastaavan altistumisajan, esimerkiksi 1 tunnin 40 
päivänä.

Mutta mikä on altistavaa työtä? Kuinka paljon 
rakentaja altistuu missäkin työssä? Miten se mi-
tataan? Näihin kysymyksiin Työterveyslaitos, Ra-
kennusliitto, Rakennusteollisuus RT ry ja raken-
nusalan isot yritykset etsivät täsmällisiä vastauksia 
vuosien 2021–2022 aikana.

– Meille alkoi tulla paljon viestejä työnanta-
jilta, joilla oli puutteita tiedoissa, joita tarvittiin 

Ohje rakennustyömaalle, 
betonilattioiden hionta

Altistumisen tasoja

Työtapa, ilmanvaihto ja hengityssuojainten käyttö Kvartsialtistuminen 
työpäivänä (mg/m3)

Alveolijakeiselle pölylle 
altistuminen työpäivänä 
(mg/m3)

Ei kohdepoistoa laitteessa, ei hengityksensuojainta, ei 
alipaineistusta tai huoneistokohtaista ilmanpuhdistinta 
tiloissa.

yli 0,1 yli 1

Kohdepoisto laitteessa, puhaltava hengityksensuojain käytössä 
vain hionnan aikana, ei alipaineistusta tai huoneistokohtaista 
ilmanpuhdistinta tiloissa.

0,02 – 0,05 0,2 – 0,5

Kohdepoisto laitteessa, puhaltava hengityksensuojain 
hionnan aikana, alipaineistus tai vastaavan tehon omaava 
huoneistokohtainen ilmanpuhdistin tiloissa.

0,002 – 0,02 0,06..0,2

Kohdepoisto laitteessa, puhaltava hengityksensuojain aina 
tiloissa oleskeltaessa, alipaineistus tai vastaavan tehon omaava 
huoneistokohtainen ilmanpuhdistin tiloissa.

alle 0,002 alle 0,06

Kvartsin haitalliseksi tunnettu pitoisuus (HTP-arvo): 0,05 mg/m3
Kvartsin sitova raja-arvo: 0,1 mg/m3
Alveolijakeisen sementtipölyn HTP-arvo: 1 mg/m3

Kvartsialtistumisen luokittelu

Altistuminen 
(mg/m3)

Osuus HTP8h:sta Altistumisen 
suuruus

Alle 0,005 Alle 10 % Vähäistä

0,005 – 0,02 10 – 40 % Kohtalaista

0,02 – 0,05 40 – 100 % Merkittävää

0,05 – 0,1 Yli 100 % Liiallista

Yli 0,1 Yli 200 % Ylittää lakisääteisen 
raja-arvon

Sementtipölyaltistumisen luokittelu

Altistuminen 
(mg/m3)

Osuus HTP8h:sta Altistumisen 
suuruus

Alle 0,1 Alle 10 % Vähäistä

0,1 – 0,5 10 – 50 % Kohtalaista

0,5 – 1 40 – 100 % Merkittävää

Yli 1 Yli 100 % Liiallista

TTL on laatinut työmaakortit, joiden ohjeilla kvartsipölyaltistusta pystyy arvioimaan.

→ Rakentajan terveys
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Kvartsipölyä pitää torjua   paremmin
riskiarviointiin. Tarvittiin tietoa siitä, mitkä 
työntekijäryhmät ja ammattialat altistuvat, missä 
tilanteissa, kuinka paljon ja ketkä pitää saada altis-
tuksen takia terveyden seurannan piiriin, johtava 
asiantuntija Tapani Tuomi Työterveyslaitoksesta 
kertoo.

Tarkkaa mittausta 
eri tehtävissä
Tutkimusprojektiin haettiin rahoitusta yhdessä 
liittojen kanssa ja sen jälkeen laadittiin kysely 
yrityksille ja kumppaneille sen selvittämiseksi, 

mitä työtehtäviä otetaan mukaan. Testiyritykset 
jaettiin töiden laadun mukaan uudis-, korjaus- ja 
infrarakentamisen mukaan. Tavoitteena oli löytää 
suuri määrä toistettavia tehtäviä, joita sitten voi-
taisiin mitata.

– Työtehtäviä suorittaville työntekijöille an-
nettiin mittalaite, hienopölyn erotteleva sykloni, 
johon imettiin pumpun avulla hengitettävää ilmaa 
ja joka erotteli alveoli-jakeet suodattimelle keskipa-
koisvoiman avulla, Tuomi kertoo laitteistoista.

Työntekijöillä oli itse asiassa 2 mittalaitetta; 
toisella mitattiin altistumista koko työpäivän 
ajan, toisella sitä hetkeä, jolloin työntekijä käytti 
hengityssuojainta. Näin pystyttiin mittamaan 
kokonaisaltistumista. Lisäksi työmaiden osastoilla 
mitattiin yleisilman altistepitoisuutta.

– Esiin nousi tehtäviä, joissa altistuttiin paljon. 
60 prosentissa tehtävistä altistuminen oli vähäistä. 
Myös niissä tehtävissä, joissa altistumista tapahtui, 
työtä pystyttiin muokkaamaan niin, että altis-
tuminen väheni huomattavasti. Olennaista on, 
miten työ tehdään, mitä pölynhallintakeinoja on 
käytössä ja miten henkilökohtaisesti suojaudutaan, 
Tuomi sanoo.

Mittauksissa huomattiin, että suuri osa altis-
tumisesta tuli tilan yleisilman kautta myöskin niil-
le ihmisille, jotka pölyävää työtehtävää tehdessään 
käyttivät hengityssuojainta.

– Hengityssuojain otettiin pois, kun alettiin 
tehdä jotain muuta, Tuomi kertoo.

Monesti sisärakennustöissä ilma ei vaihdu eri-
tyisen hyvin ja kvartsipölyä jää ilmaan leijumaan. 

– Se on ikävä homma, mutta tämä ei tarkoita 
sitä, etteikö löytyisi teknisiä ratkaisuja ongelman 
hoitoon. Kohdepoistot eivät valitettavasti yksinään 
estäneet pölyn pääsyä yleisilmaan. Ehkä tehok-
kaampi imuri voisi auttaa, samoin ilmansuodatus 
työtiloissa.

Tuomella on kuitenkin hyviäkin uutisia; yli 
puolet töistä, joiden ennalta ajateltiin olevan mer-
kittävästi altistavia, eivät sitä olleet. Mediaani oli 
alle ASA-rekisterin ilmoitusrajan.

– On olemassa hyvin ratkaisuja, suojainten 
valinta voidaan toteuttaa fiksusti ja pölynhallinta-
suunnitelma tehdä huolella. Mitatuissa tilanteissa 
toteutus ja kommunikointi oli kuitenkin välillä 
puutteellista. 

Liikennevalomalli  
neuvoo
Työterveyslaitos on nyt laatinut ohjeet siitä, miten 
paljon eri tavoilla tehdyt työtehtävät altistavat 
työntekijää kvartsipölylle. Ohjeet löytyvät laitok-
sen sivuilta google-haulla ohjeet kvartsipölyn hallin-
taan. →

Kun tehdään väliseinien 
ja välikattojen tasoitus
töitä, on tärkeää 
eristää alue tilapäisillä 
suoja seinillä, jottei 
pölyä kulkeudu 
työskentelyalueen ulko
puolelle. 
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– Haluamme herättää yrityksiä siihen, miten 
ne valinnat, joita tehdään, vaikuttavat, Tuomi 
toteaa.

Ohjeissa on lukuisia eri rakentamisen työteh-
täviä ja niiden erilaisia toteutustapoja, jotka on 
merkattu joko vihreällä, keltaisella tai oranssilla 
värillä. Vihreä tarkoittaa, että altistuminen on 
vähäistä ja toisen pään oranssi, että altistuminen 
on merkittävää, eli alueella, johon liittyy kohonnut 
riski sairastua silikoosiin tai keuhkosyöpään.

Yksinkertaistaen näin: ”Ei ilmanvaihtoa tiloissa, 
laitekohtainen kohdepoisto. Kivialustan pitkäkestoinen 
tai toistuva sahaaminen, poraaminen ja/tai hionta sisäti-
loissa. Hengityksensuojain käytössä vain työstön aikana”, 
vie altistumisen oranssille, eli yli työhygieenisen 
HTP-arvon ja lähelle lakisääteistä raja-arvoa.

Salakavala silikoosi
Kivipölyn on tiedetty sairastuttavan työntekijöitä 
jo hyvin kauan aikaa sitten. Kvartsipölyn terveydel
le haitallisista ominaisuuksista on julkaistu laaduk
kaita tieteellisiä tutkimuksia 1990luvulta lähtien. 
Jo silloin on ymmärretty, että kvartsipölyaltistu
minen lisää syöpäriskiä, mutta sillä on myös muita 
terveysvaikutuksia.

– Kvartsipölyn yleisin negatiiviinen terveysvai
kutus on silikoosi eli kvartsipölyn aiheuttama pöly
keuhko. Kvartsipöly muun muassa aiheuttaa kroo
nisen tulehdusreaktion ja häiritsee keuhkojen 
makrofaagisoluja, ylilääkäri Kirsi Koskela Työter
veyslaitokselta kertoo.

Kun keuhkoihin kertyy paljon pölyä, makrofa
gien puhdistustehtävä häiriintyy, eivätkö ne saa 
puhdistettua keuhkoja riittävästi. Se mitä keuhko
kudoksessa tapahtuu, vertautuu esimerkiksi ilman
vaihtokoneen liian pitkään käytössä olleisiin suo
dattimiin.

– Tupakointi vaikuttaa samaan puhdistusjärjes
telmään. Se myös lisää muiden altisteiden negatii
visia vaikutuksia.

Se, miten vakavia seurauksia altistuminen 
kvartsipölylle tuo, riippuu altistumisen kestosta ja 
määrästä. Mitä enemmän altistuu kerralla, sitä ly
hyempi aika riittää. Keuhkovaikutukset kehittyvät 
kuitenkin hitaasti; useimmiten se vaatii vuosien, 
jopa vuosikymmenten altistumista.

Työterveyslaitos toteaa vuosittain vain yksit
täisiä kvartsipölyn aiheuttamia silikooseja ja kvart
sipölyn aiheuttamia keuhkosyöpiä on todettu hy
vin harvoin.

– Uskon, että ammattitautitapauksia jää myös 
tutkimatta. Esimerkiksi kvartsipölyn aiheutta
ma pölykeuhko on pitkään oireeton, eikä ihmi
nen välttämättä osaa hakea apua. Uskon myös, 
että työterveyshuollossa tarvittaisiin lisää tietoa 

kvartsipölyn aiheuttamista sairauksista. Niitä ei vält
tämättä osata tunnistaa riittävän hyvin.

Toisin kuin asbestin aiheuttama plakkitauti, 
kvartsipölyn aiheuttamat muutokset eivät näy sa
malla tavalla esimerkiksi keuhkokuvassa.

– Asbestiin liittyvät plakkilöydökset ovat sille tyy
pillisiä, eikä oikein ole muita syitä, jotka voisivat ai
heuttaa samanlaisia muutoksia. Silikoosissa keuh
koihin muodostuu niin pieniä pesäkkeitä, että ne 
eivät näy keuhkokuvassa ja voivat jäädä huomiotta. 
Tila ei alkuun näy edes keuhkojen toimintakokeessa, 
Koskela sanoo.

Silikoosiin ei ole olemassa lääkehoitoa, joka pa
rantaisi taudin.

– Se onneksi etenee normaalisti hyvin hitaas
ti. Joillakin ihmisillä silikoosi voi edetä poikkeuksel
lisen nopeasti ja keuhkojen toiminta voi mennä no
peasti huonoksi. Tällaisia tapauksia on raportoitu 
maailmalta aivan viime aikoinakin, sillä erityisesti 
keittiöiden kivitasojen tekijöillä on puhuttu jopa epi
demiamaisesta silikoositapausten lisääntymisestä. 
Suomessa tällaista ilmiötä ei ole havaittu.

Asbestin haitoista ollaan hyvin tietoisia, kvartsi
pölyn haitoista ei niin vieläkään.

– Työntekijä ei välttämättä havaitse työmaan 
yleisilman kvartsipölyä. Se on niin hienojakoista, että 
voi kuvitella, ettei työmaalla edes ole pölyä. Työpai
koilla tulisi olla luotettava arvio siitä, minkä tasoinen 
kvartsipölyaltistus on, pystyykö sitä teknisillä lait
teilla vähentämään ja määritellä, milloin ja missä työ
tehtävissä tulisi käyttää hengityssuojaimia.

Koskela muistuttaa, että mikään muukaan pöly 
työmaalla ei ole terveellistä hengittää.

– Rakennustyössä altistutaan monenlaisille pö
lyille, jotka nostavat riskiä vaikkapa keuhkoahtauma
taudille. Siksi pölynhallinta on tärkeää kaikissa töis
sä. ¶

Vihreälle päästään, jos ”Kivialustan märkäsahaa-
minen tai märkäporaaminen käyttäen hengityksensuo-
jainta sisätiloissa. Kierrättävä, suodattava ilmanpuhdis-
tin lähellä pölyn lähdettä.”

Rakennusliiton työsuojeluasiantuntija Tapio 
Jääskeläisen mukaan TTL:n ohjeistuksen liiken-
nevalomalli on toimiva.

– Ei tarvitse tuijottaa pitoisuuksia, vaan muis-
taa, että punaiset, keltaiset ja vihreät työtehtävät 
aiheuttavat eriasteisia toimenpiteitä turvallisen 
työn tekemiseksi. Liikennevalot ohjaavat ensin 
teknisten ratkaisujen käyttöön pölynhallinnassa; 
kohdepoisto kaikkiin laitteisiin ja lisäksi olisi hyvä 
olla ilmankäsittelylaitteita työtehtävän läheisyy-
dessä, jolloin saadaan mahdollinen ohivuotokin 
kuriin, Jääskeläinen neuvoo.



Mikäli rakennuksen pur
kuun liittyvissä piikkaus
töissä ei käytetä hen
gityksensuojausta eikä 
tilojen ilmanvaihto toimi, 
on altistuminen kvartsi
pölylle merkittävää. 
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On myös tehtäviä ja tilanteita, joissa tekniset 
ratkaisut eivät riitä. Silloin on käytettävä hengitys-
suojainta.

– Pitää osata valita oikeanlainen hengityksen-
suojain tehtävän ja sen keston mukaan. Olennais-
ta on, että se on paikallaan koko tehtävän keston 
ajan sekä riittävän ajan sen jälkeen. Kvartsipöly jää 
leijailemaan ilmaan. Myös muut tilassa olevat hen-
kilöt pitää huomioida, Jääskeläinen muistuttaa.

Jääskeläinen korostaa, että kvartsipölyn hallin-
nan tulee olla suunniteltu kunnolla ja suunnitelmia 
pitää myös päivittää, kun tilanteet muuttuvat.

– Ja tämä ei koske pelkästään talonrakennusta 
ja infra-alaa. Myös tuotetehtailla, joissa tehdään 
kiven loppukäsittelyä, on otettava samoja toimia 
käyttöön. ¶
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Hyvät käytännöt  
saatava  
kaikkien päähän
”Jos yksi ei tiedä 
kvartsipölyn hallinnasta, 
se vaikuttaa kaikkiin”, 
Hartelan Länsi-Suomen 
työsuojeluvaltuutettu  
Vesa Immonen sanoo.

TEKSTI JA KUVAT: JOHANNA HELLSTEN

VESA IMMONEN oli mukana Työterveyslai-
toksen toteuttamassa kvartsipölyn mittaus-
hankkeessa yhtenä Hartelan edustajana.

– Esimies kertoi minulle hankkeesta ja ilmoit-
tauduin vapaaehtoiseksi. Hanke oli kiinnostava 
itsellekin, kun pääsi näkemään, miten altistumista 
mitataan, 5 vuotta työsuojelutehtävissä ollut mies 
kertoo.

Immonen etsi hankkeelle työmaita ja Harte-
lalta löydettiin 4 sopivaa, 2 Raisiosta ja 2 Tampe-
reelta. Niistä toinen, Hippos-talon purku, tuotti 
tärkeää tietoa erityisesti purkutyössä tapahtuvasta 
altistumisesta. Toisen Tampereen kohteen kohdal-
la mitattiin itse työmaan lisäksi sosiaalitiloja, eli 
kulkeutuuko kvartsipöly niihinkin.

– Ja kyllähän se kulkeutuu. Kun sosiaalitilaan 
tullaan betonin peittämissä vaatteissa ja se kuivuu 
ja rapisee joka paikkaan, Immonen toteaa.

Projektin opit käytäntöön
– Kun projekti alkoi, ajattelin, että tulokset voivat 
olla ihan mitä vain, pelkäsin pahempaakin. Nyt 
on luvut tiedossa ja todennettu. Seuraavaksi tietoa 
pitäisi saada ihan kaikille. Ihmiset ovat pelanneet 
pitkään betonin kanssa, joten voi olla aluksi vai-
keaa hyväksyä ajatus, että se pöly on niin haitallis-
ta. Se vaatii totuttelua, Immonen miettii.

Immonen tekee Hartelan Länsi-Suomen työ-
mailla TR-mittauksia, joissa pölynhallinta on ollut 
jo aiemminkin tärkeällä sijalla.

– Ne kohdat pitää katsoa tarkkaan, mutta pö-
lyisyyden arvioiminen on tähän asti ollut todella 
hankalaa. Olen kantanut mittaamisen haasteista 
huolta jo aiemminkin.

Immosen mukaan TTL:n muotoilema liiken-
nevalomalli kvartsipölyaltistumisen määrästä eri 
työskentelytavoilla tuntuu loogiselta ja laitoksen 
valmistamat ohjekortit ovat selkeitä.

– Niitä ei näy vielä työmailla, mutta se on ym-
märrettävää, kun ne valmistuivat vasta joulukuus-
sa.  Nyt alkaa kuitenkin olla aika toimia. Meillä 

→ Rakentajan terveys



on alkanut kohteita, joissa päästään käyttämään 
kortteja.

Immosen mukaan pölyn syntymisen minimoin-
nin pitäisi lähteä jo suunnittelupöydältä ja materiaa-
livalinnoista.

– Ja jos pölyä silti syntyy, sitä pitää pystyä hal-
litsemaan. Osastointi, kohdepoisto, alipaineistus ja 
viimeisenä henkilökohtainen suojain ja sen oikea 
käyttötapa.

Immonen näkee, että työnantajan vastuu on 
suuri, varsinkin jos kyseessä on kohteen pääurakoit-
sija.

– Pölynhallinnan vaatimukset pitäisi ulottaa 
sopimusten kautta koskemaan kaikkia työmaan 
toimijoita. ”Nämä ovat meidän vaatimuksemme eri 
töille ja näitä pitää kaikkien noudattaa.” Sillä jos yksi 
henkilö ei työmaalla tiedä miten toimia, se vaikuttaa 
kaikkiin muihinkin, Immonen sanoo.

Immosen suunnitelmissa on viedä tietämystä 
eteenpäin Hartelan työmailla sekä yrityksen omille 
että aliurakoitsijoiden työntekijöille. Samaa hän toi-
voo kaikilta alan toimijoilta. ¶

Volkhan Hüp on 
hiomassa pois 
elementtien lii
moja Hartelan 
Liedossa sijait
sevalla asuintalo
työmaalla. Hänel
lä on käytössään 
moottoroitu raitis
ilmamaski.  
– Omasta tervey
destä täytyy pi
tää huolta, Hüp 
sanoo.

Työmaalla pyörii sekä tuuletin (nopeuttamassa 
betonin kuivumista) että alipaineistaja (suojaamassa 
hiomisesta syntyvän pölyn leviämiseltä).

Volkhan Hüpin hiomakoneessa on kohdepoisto.

RAKENNUS- 
PIIRUSTUKSET  

TUTUKSI
VERKKOKURSSILLA
Kurssilla opit, millaisia piirustuksia ja merkkejä 

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

Lue lisää ja ilmoittaudu: 
ilmoittaudu.rakennusliitto.fi/verkko_rakpiir
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Rakennusliiton sopimus
alojen kulukorvaukset 

vuonna 2023
Verottomat matkakustannusten 
korvaukset
Päivärahat
osapäiväraha  ..........................................................................22 €
kokopäiväraha  ..................................................................... 48 €
yömatkaraha  ............................................................................15 €

Kilometrikorvaukset
auto ......................................................................................53 snt/km
moottoripyörä  ...................................................41 snt/km
mopo  ..................................................................................22 snt/km
moottorivene, alle 50 hv  ................93 snt/km
moottorivene, yli 50 hv .................135 snt/km
moottorikelkka  ............................................129 snt/km
mönkijä  ....................................................................... 121 snt/km
muu kulkuneuvo .............................................13 snt/km

Verottaja on määritellyt erilaisia 
verottomia korvauksia muun 
muassa perävaunun käytöstä ja 
lastin kuljettamisesta. Tarkemmat 
tiedot korvauksista löytyvät 
Verohallinnon päätös verovapaista 
matkakustannusten korvauksista 
vuonna 2023 -dokumentista verottajan 
nettisivuilta.

Asfaltti

Päivittäiset työmatkat julkisten 
kulkuvälineiden mukaan.

Infra

Ateriakorvaus  .........................................................................12 €

Tessin mukaiset päivittäisten 
matkakustannusten korvaukset
yli 5 km  ..........................................................................................3,48 €
yli 10 km  .......................................................................................4,72 €
yli 20 km  .....................................................................................9,43 €
yli 30 km  ..................................................................................12,57 €
yli 40 km ...................................................................................14,13 €
yli 50 km  ..................................................................................18,85 €
yli 70 km  .................................................................................22,96 €
yli 90 km  .................................................................................26,68 €
yli 120 km  ............................................................................. 31,40 €

Lattianpäällystys

ateriakorvaus  ..........................................................................12 €
majoituskorvaus  .................................................57 €/vrk

Maalaus

ateriakorvaus  ..........................................................................12 €
majoituskorvaus  .................................................57 €/vrk

Tessin mukaiset matkakorvaukset
yli 5 km  ........................................................................................... 2,16 €
yli 10 km  .......................................................................................3,47 €
yli 20 km  ..................................................................................... 6,25 €
yli 30 km  ...................................................................................... 9,10 €
yli 40 km ....................................................................................11,21 €
yli 50 km  ..................................................................................13,59 €
yli 60 km  ...................................................................................17,86 €
yli 70 km  ................................................................................ 20,20 €
yli 80 km  .................................................................................22,96 €
yli 90 km  ..................................................................................26,15 €
yli 100 km  ..............................................................................29,31 €

Talonrakennus

majoituskorvaus  .................................................57 €/vrk

Tessin mukaiset matkakorvaukset
yli 5 km  ........................................................................................... 2,16 €
yli 10 km  .......................................................................................3,47 €
yli 20 km  ..................................................................................... 6,25 €
yli 30 km  ...................................................................................... 9,10 €
yli 40 km ....................................................................................11,21 €
yli 50 km  ..................................................................................13,59 €
yli 60 km  ...................................................................................17,86 €
yli 70 km  ................................................................................ 20,20 €
yli 80 km  .................................................................................22,96 €
yli 90 km  ..................................................................................26,15 €
yli 100 km  ..............................................................................29,31 €

Talotekniikka

ateriakorvaus  ..........................................................................12 €
Päivittäiset matkat julkisten 
kulkuneuvojen mukaan, jollei muuta ole 
sovittu.

Vedeneristys

ateriakorvaus  ..........................................................................12 €

Tessin mukaiset matkakorvaukset
yli 4 km ..........................................................................................5,60 €
yli 10 km  ......................................................................................8,00 €
yli 20 km  ................................................................................. 12,00 €
yli 30 km  ..................................................................................16,00 €
yli 40 km ..................................................................................19,40 €
yli 60 km  .................................................................................24,00 €
yli 80 km  ................................................................................ 30,00 €
yli 100 km  .................................... sovittava erikseen

→ Kulukorvaukset
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Eduskuntavaali
tavoitteena parempi 

työelämä
SAK:laisten liittojen 12 eduskuntavaaliteemaa  

keskittyvät tasapuolinen sopimisen takaamiseen  
ja reiluun työelämään.

Vaalistajan viikkokatsaus tarjoaa sinulle työntekijän näkökulman eduskuntavaaleihin. 

Tilaa viikon tärkeimmät puheenaiheet koottuna sähköpostiisi 
vaalistaja.fi/tilaa  

#Vaalistaja on SAK:n ja sen ammattiliittojen yhteinen äänestysaktivointikampanja. Sivusto vaalistaja.fi aukeaa 10.2.2023.

Tästä on syytä puhua

EDUSKUNTAVAALIT järjestetään sunnuntaina 
2.4.2023. SAK ja sen muodostamat liitot ovat 
julkaisseet yhteiset vaalitavoitteet, joihin voi 

tutustua tarkemmin osoitteessa vaalitavoitteet.fi.

Reilua työtä
Yhä useamman työntekijän on päästävä yleissi-
tovien työehtojen piiriin. Paikallisen sopimisen 
on oltava tasapainoista ja työntekijöillä pitää olla 
oikeus valita työpaikalle luottamusmies.

Työmarkkinarikollisuuteen on puututtava 
nykyistä systemaattisemmin. Työntekijöiden ali-
palkkaus ja hyväksikäyttö on estettävä. Keinoina 
muun muassa työrikosten rangaistusasteikkojen 
koventaminen, kollektiivinen kanneoikeus ja palk-
katurvan enimmäismäärän korottaminen. 

Työn psykososiaalinen kuormitus on saatava 
hallintaan, väkivallan uhkaa työssä on torjuttava 
ja työsuojeluvaltuutettujen toimintaedellytyksiä 
on parannettava.

Pätkätyöntekijöiden asemaa on parannettava, 
sukupuolten välistä palkkakuilua on kurottava 

umpeen ja syrjinnän uhrin mahdollisuuksia saada 
oikeutta on lisättävä.

Koulutusta ja sosiaaliturvaa
Ansioihin perustuvan sosiaaliturvan valmistelu 
on tehtävä kolmikantaisesti yhdessä työmarkki-
najärjestöjen kanssa. Ansiosidonnaiselle päivära-
halle pääsyä on helpotettava ja päivärahan tasoa 
parannettava.

Aikuisten osaamista tukevat palvelut on saa-
tava kuntoon ja ammatillisen koulutuksen laatu ja 
rahoitus on turvattava nostamalla sen kokonaista-
soa pysyvästi.

TE-palveluiden on mukauduttava työnhakijan 
tarpeiden mukaan ja työkykyä edistäviä palveluja 
on tehostettava. Maahanmuuttajien asemaa työ-
markkinoilla on parannettava.

Työelämän laatuun ja  
vastuullisuuteen satsattava
TYÖ2030-ohjelmaa on jatkettava ja osa-aikatyö on 



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!
saatava mahdolliseksi entistä useammalle sitä ha-
luavalle. Suomen on oltava aktiivinen työelämän 
kehittäjä myös EU:ssa.

Oikeudenmukainen siirtymä on saatava osaksi 
kaikkea ilmasto- ja energiapoliittista päätöksente-
koa.

Julkisissa hankinnoissa on otettava nykyistä 
paremmin huomioon ympäristöasiat sekä sosiaa-
liset ja työoikeudelliset näkökohdat. Suomeen 
on saatava kunnianhimoinen yritysvastuulaki ja 
alihankintaketjuja on rajoitettava.

Kestävyysvajetta on paikattava veropohjaa 
tiivistämällä ja kehysmenettelyssä on huomioitava 
myös veromuutokset.

Kestävää kasvua on tuettava aktiivisella 
teollisuuspolitiikalla ja matkailuala on nostettava 
uuteen kukoistukseen. Perusväylänpidon rahoitus 
on turvattava. ¶

Liiton vaalituki  
eduskuntavaaleissa
Oletko ehdolla eduskuntavaaleissa? 
Muista Rakennusliiton vaalituki!

Rakennusliiton hallitus on päättänyt 
tukea 2000 eurolla liiton jäseniä, jotka 
asettuvat kevään 2023 eduskuntavaa-
leissa ehdolle sellaisen puolueen ehdo-
kaslistalle, joka on edustettuna nykyises-
sä eduskunnassa. 

Aiemmasta ilmoituksesta poiketen, 
tuki maksetaan helmikuun alussa, kun ha-
kemus on tehty tammikuun aikana. Lo-
put tukimaksut laitetaan liikkeelle maalis-
kuussa. Tuki voidaan maksaa ehdokkaan 
tai hänen tukiryhmänsä tilille. 

Lähetä hakemus viimeistään 
28.2.2023 sähköpostitse osoitteeseen 
ekv2023@rakennusliitto.fi. Hakemukses-
ta tulee ilmetä ehdokkaan nimi, vaalipiiri ja 
puolue sekä ehdokkaan osoite ja puhelin-
numero ja pankkitili, jolle tuki maksetaan. 
Hakemuksesta myös tulee ilmetä, että 
ehdokas sitoutuu Rakennusliiton vaalityön 
arvoihin, joita ovat ihmisarvo työssä, yh-
denvertaisuus, syrjimättömyys sekä hei-
komman puolella oleminen.

Edellä mainitusta sähköpostiosoit-
teesta voi kysyä lisätietoa tukeen liit-
tyen. ¶
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TEKSTI JA KUVAT: JUKKA NISSINEN

Oulussa  
Laptin työturvallisuus  

on hyvällä tasolla
Hyvä yhteistyö ja työnantajan vahva rooli  

tekee rakentamisesta turvallista.

Laptin työmailla alamies-
koulutuksen saaneilla on 
nostotarra kypärässä.

→ Uudisrakentaminen
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LAPTIN Oulun Sairaalanrinteen 
työsuojeluvaltuutettu ja yh-
teysmies Antti Mikkonen on 

työskennellyt lähes 3 vuotta samalla 
kerrostalotyömaalla. Ennen työmaa-
pestiään Mikkonen tutustui mestaan 
työsuojeluvaltuutettuna jo Dosent-
ti-talon perustusvaiheessa. 

Lopullisesti Mikkonen siirtyi työ-
maalle Dosentin 4. kerroksen nosto-
vaiheessa. Nyt Tohtori-kerrostalossa 
tehdään viimeistelyjä ja viimeisen 
Professori-talon runko on lähes val-
mis. Tontilla riittää töitä vielä vuoden 
verran.

Ensimmäisen talon asukkaat mor-
jenstavat vanhasta muistista tuttua 
rakentajaa.

– Teimme ensimmäiseen torni-
taloon lopputarkastuksen viimeisiä 
fiksauksia. Jos teet asiat vakuuttavasti 
niin kuin pitääkin, sinuun luotetaan, 
Mikkonen toteaa.

Luottamus antaa myös vapautta 
omaan työhön. Laptin työmailla työs-
kentely on hyvin pitkälle itseohjautu-
vaa. Monipuolinen osaaminen tekee 
työstä mielenkiintoista 

– Ennakoikaa ja kehittäkää itseän-
ne. On mukava osata ja kehittyä omas-
sa työssään. On myös mielekkäämpää 
tehdä erilaisia hommia kuin sitä yhtä 
ja samaa vuodesta toiseen.

TR-pisteitä reilut 97
Mikkonen on ollut lähes 10 vuotta 
Laptin palkkalistoilla.

– Alkuun olin määräaikaisella 
työsopimuksella, kun entinen työnan-
taja, Hirsiykköset Oy lomautti minut.

Hirsirakentamisen suhdanteet 
eivät kuitenkaan korjaantuneet ja 
Mikkonen siirtyi Laptille vakituiseksi 
työntekijäksi. Työsuojeluvaltuutetun 
pestissä Mikkonen on ollut vuodes-
ta 2015 lähtien. Ensiksi työmaan tsv, 
vuonna 2016 yrityksen työsuojeluval-
tuutetuksi, sitten aluetyösuojeluval-
tuutettuna organisaatiomuutosten 
takia ja nyt Laptin Oulun Sairaalan-
rinteen työmaan työsuojeluvaltuutet-
tuna.

– Meillä on kohta tulossa täyteen 
400 tapaturmatonta päivää tällä työ-
maalla. Meillä palkitaan 100 päivää 
kakkukahveilla, 200 ja 300 päivää 
palkittiin lounaalla. Riittääkö lounas 
enää 400 päivän kohdalla, Mikkonen 
kyselee ilkikurisesti.

Tärkein palkinto on se, että jokai-
sen työpäivän jälkeen kaikki ovat läh-
teneet terveinä kotiin. Työmaalla on 
tällä hetkellä päivittäin keskimäärin 
40 henkeä töissä. Mikkosen mukaan 
on tärkeää, että työturvallisuutta 
arvostetaan yrityksen ja työmaan 
johdossa. Tsv:n työsarka on silloin 
huomattavasti kevyempi.

– TR-mittaukset ovat paukkuneet 
97 pisteen paremmalla puolella myös 
ulkopuolisilla mittaajilla. Muutama 
vuosi sitten meille tuli uutuutena työ-
turvallisuushavainnot. Kaikki voivat 
ladata applikaation ja tehdä negatii-
visia tai positiivisia havaintoja. Tieto 
menee työturvallisuuspäällikölle asti. 
Täkynä havaintojen teolle on alueelli-
set lahjakorttiarvonnat.

Vuonna 2021 rakennusalan ta-
paturmataajuus oli 59 tapaturmaa 
miljoonaa työtuntia kohti. Laptin 
valtakunnallinen tapaturmataajuus 
on reilut 5 eli alle 9 prosenttia alan 
yleisestä tasosta.

– Kun aloitin työsuojeluvaltuutet-
tuna, lukema oli 41. En ota kehitystä 
omaan piikkiini, vaan se kertoo koko 
yrityksen asenteesta.

Pohjois-Suomen Laptin työmailla 
kaikkiin nostoihin on oltava alamies-
koulutuksen saanut tekijä. Torninos-
turikuskin on helppo tunnistaa heidät 
ylhäältä, sillä kaikilla koulutuksen läpi-
käyneillä on erikoisteippaus kypärässä. 

Uutta työsuojelutietoa  
tulee jatkuvasti
Työsuojeluvaltuutetun tehtäviin ei ole 
tunkua. Mikkosellekin on ollut vaikea 
saada varavaltuutettua.

– Jos puuttuu oikeisiin asioihin ja 
edistää työntekijöiden työturvallisuut-
ta ja olosuhteita, kyllä se palkitaan jos-
sain vaiheessa. Työmaan valtuutetun 
tukena ovat alueelliset työsuojeluval-
tuutetut. He tuovat tietoa työmaalle, 
silloin pysytään paremmin kartalla.

Mikkonen kehuu tuoretta alue-
yksikön työsuojeluvaltuutettua Anni 
Koivukangasta sekä pääluottamus-
mies Kauko Kaistoa hyvästä yhteis-
työstä.

– Käymme TR-mittaukset läpi 
aina työmaapalavereissa, Koivukangas 
kertoo.

Suurin yllätys Koivukankaalle 
työsuojeluvaltuutetun tehtävissä on 
ollut tarvittavan tiedon määrä.

– Olen oppinut valtavasti uutta ja 
todennäköisesti tulen oppimaan vielä 
lisää. Se on ollut mielenkiintoista.

Alueyksikön työsuojeluvaltuutettu 
kiersi viime vuonna paljon työmaita. →

Työssä jaksaminen on osa 
työturvallisuutta, Laptin Oulun 
Sairaalanrinteen työsuojelu-
valtuutettu ja yhteysmies  
Antti Mikkonen muistuttaa.
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– Meillä oli työmaiden turvalli-
suuskilpailu ja kiersin kaikki työmaat 
2 kuukauden välein, Koivukangas 
toteaa.

Koivukankaan mukaan työsuoje-
luvaltuutettuja pyritään saamaan 
koolle koulutustilaisuuksiin turvapuis-
toon, jotta kaikilla olisi samat kriteerit 
muun muassa TR-mittauksissa.

– Koko ajan pitää kouluttautua, 
sillä säännöt ja tilanteet muuttuvat. 
Kartalla pitää olla, Mikkonen muis-
tuttaa.

Harrastukset auttavat Mikkosta 
jaksamaan myös töissä. Kesällä pesä-
palloa, talvikelissä sählyä sisätiloissa. 
Lyhytkarvainen collie vie isäntänsä 
lenkille säännöllisesti. 

– Kun on juossut 8 kilometriä, koi-
ra haluaa vielä uudestaan lenkille.

Laptin työntekijät on haastettu 
liikkumaan. Liikuntahaasteessa puoli 
pistettä saa puolen tunnin kuntoilus-
ta. Enimmillään voi kerätä 2 pistettä 
päivässä. Haastekisan palkintona saa 
lisärahaa Sportti- tai ePassiin normaa-
lin 200 euron työntekijäedun päälle. 
Lisäkannustimena on vielä arvontoja 
koville liikkujille. 

– Minulla ei ole aamulla vaikeuk-
sia herätä töihin. Täällä on hyvä am-
mattilaisten porukka töissä.

Työnjohdon luottamus näkyy 
myös siinä, että Laptin työntekijät so-
pivat suoraan aliurakoitsijoiden työn-
tekijöiden kanssa aikataulutuksesta. 

– Näemme aina kasvotusten 
tauoil la ja meillä on matala kynnys 
soittaa urakoiden aikataulutuksesta. ¶

Laptin työmailla on eroa
Lapti-konsernin työmaat poikkeavat toisistaan merkittävästi. Oulussa ja Kuopiossa rakennetaan 
pääsääntöisesti Laptin omalla työporukalla.

– Projektinjohtourakkamallilla toteutetuissa rakennuskohteissa on mestareiden lisäksi vain muu-
tama Laptin oma työntekijä, Rakennusliiton talonrakennuksen sopimusalavastaava, Toni Malmström 
sanoo.

Joulukuussa uutisoitiin ulkomaisen työvoiman alipalkkauksesta Laptin pääurakoimalla työmaalla.
– Kuopiossa parkkihallin rakentaminen oli myyty ulos aliurakkana. Tällä työmaalla oli puolalaisia ja 

ukrainalaisia alipalkattuja työntekijöitä, Malmström sanoo.
Malmströmin mukaan Laptin projektinjohtotyömailla on usein aliurakoitsijoiden palkkaukseen liit-

tyviä ongelmia.
Oulussa aluetoimitsija Mika Yli-Suvanto katsastaa asiallisesti hoidettuja Laptin työmaita.
– Täällä Laptin työmailla tehdään töitä omalla työvoimalla, Yli-Suvanto tähdentää. ¶

Anni Koivukangas 
on ollut vuoden ver-
ran alueellinen työ-
suojeluvaltuutettu.



Rakennusliiton liittokokousvaaleissa äänestämällä pääset vaikuttamaan liiton tulevaisuuteen. 
Saat äänestysohjeet postitse. Voit äänestää sähköisesti tai postivaaleissa. Äänestys avautuu 
22.2. ja äänestyaikaa on 1.3.2023 saakka.

Liittokokousvaaleissa saavat äänestää Rakennusliiton jäsenet, jotka ovat liittyneet jäseneksi 
viimeistään 22.11.2022.

Vaaleissa äänestät edustajaa Rakennusliiton liittokokoukseen, joka linjaa liiton tulevaisuutta 
seuraavalle 4-vuotiskaudelle ja valitsee liitolle muun muassa uuden puheenjohtajan ja 
varapuheenjohtajan.

Rakennusliiton
liittokokousvaalit 

22.2.–1.3.2023

25. liittokokous 12.–13.5.2023
MARINA CONGRESS CENTER HELSINKI

25. liittokokous  
12.-13.5.2023

MARINA CONGRESS CENTER  
HELSINKI

ja 
TURVAA

TYÖTÄ

ja 
TURVAA

TYÖTÄ

ÄÄNESTÄ!
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TEKSTI: KEIJO RANTANEN KUVAT: KANSAN ARKISTO

”ANKIASTI PITI ALOTTAA”

Viime syksyn aikana eri puolilla maata rakentajaveteraaneja 
kokoontui muistelemaan rakentajan työuraansa ja toimintaansa 

Rakennusliitossa. Lämminhenkiset tapaamiset olivat osa 
Rakennusliiton historiaprojektia, joka valmistuu liiton 100-vuotisjuhliin 

mennessä. Veteraanien muistoja käsitellään vuoden aikana  
Rakentaja-lehdessä julkaistavissa artikkeleissa. 

– pientiloilta ja koulun penkiltä 
rakennustyömaille

→ Rakennusliiton juhlavuosi 2024
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KAIKKIAAN 10 tilaisuudessa pääs-
tiin kuulemaan yli 100:n pitkän 
linjan rakentajan kokemuksia 

rakennustyöstä ja edunvalvonnasta. 
Tapahtumien vanhimmat osanottajat 
olivat aloittaneet työuransa jo 1950-lu-
vun lopulla ja kaikkiin tilaisuuk-
siin saatiin myös melkoinen määrä 
järjestökokemusta. Monet veteraanit 
olivat toimineet vuosikymmenien 
ajan ammattiosastojensa ja Rakennus-
liiton luottamustehtävissä. Alusta on 
pitänyt näidenkin miesten aloittaa ja 
kaikissa tapaamisissa muisteltiinkin 
ensimmäisenä, miten kukin oli pääty-
nyt rakennusalalle. 

Metsätöistä  
rakennuksille
Sotien jälkeen rakennustyö oli fyy-
sisesti raskasta ja kuluttavaa, mutta 
työmaat olivat monille väylä parem-
mille palkoille ja hieman leveämpään 
leipään. Eri puolille maata oli perus-
tettu pientiloja, jotka tuskin pystyivät 
elättämään asukkaitaan. Varsinkin 
Pohjois-Suomessa miesten oli talvisin 
suunnattava metsätöihin, jotta perhe 
pysyisi leivän syrjässä kiinni. 

– Maaseudulla vaihtoehdot olivat 
silloin vähissä. Metsätyöt tai maa-
viljelys, jos sattui kylältä talon tytön 
löytämään ja sitä kautta isännäksi 
pääsisi, tiivistää outokumpulainen 
Urho Peltonen. 

Talvisavottaan suuntasi vuonna 
1951 ensimmäistä kertaa kajaanilai-
nen, 14-vuotias Oiva Suutari. Naimi-
siinmenon jälkeen alkoivat kuitenkin 
enemmän kiinnostaa Metsähalli-

oli armeijassa kapiaisena ja toi sieltä 
käsikranaatteja. Niillä täräytettiin 
kiviä, 6–7 kranaattia sidottiin ja tuli 
helvetinmoinen jymäys. Siitä se alkoi 
rakentaminen. 

Maatalon poikana syntynyttä 
Pertti Luukkosta Ruokolahdelta maa- 
ja metsätyöt kyllästyttivät. Hänellä 
tie rakennustyöhön löytyi Riihimäellä 
asuneen ja siellä keskisuuren putkiliik-
keen omistaneen sedän kautta. 19-vuo-
tiaan nuoren miehen oli helppo lähteä 
maalta kaupunkiin, kun oli työpaikka 
ja asunto sedän luona odottamassa. 
Rakennustyöt olivat nimenomaan 
monella maalaispojalle väylä maalta 
kaupunkiin. 

Nopeasti työhön
Kokemäellä syntynyt, tamperelainen 
eläköitynyt putkimies Rauno Viljanen 
lähti poikaporukassa Rauma Repolan 
telakalle hakemaan hommia. Talvi 
1962 oli ankara ja telakalla jäätävä vii-
ma puhalsi mereltä.

– Ajateltiin, että tullaan sisämaa-
han. 

Parikymppisen nuoret miehet 
päättivät lähteä Helsinkiin, mutta 
matka pysähtyikin Tampereelle. 

– Kun täällä oli niin paljon kivan 
näköisiä tyttöjä, niin päätettiin sitten 
jäädä pariksi päiväksi. Tyttökaveri sit-
ten löytyikin ja tänne jäätiin, Rauno 
muistelee. 

Työhön pääseminen oli vielä 
tuolloin mutkatonta. Työvoimasta oli 
kysyntää ja rakennusliikkeet palk-
kasivat helposti nuoria työntekijöitä. 
Rauno Viljanen kertoo, kuinka lähti 
kysymään tamperelaisesta Huberin 
putkiliikkeestä töitä. 

– Heinosen Aaro oli siellä pomo-
na ja sanoi, että tuukko iltapäivällä 
töihin. Se oli sitä aikaa silloin. Sanoin, 
että iltapäivällä en vielä tule, mutta 
huomen aamulla kyllä.

Viljasen ensimmäinen työpaikka 
oli Tampereen Nekalan kaupungin-
osassa rakenteilla ollut Keskon suuri 
varasto. Syksyn kestäneen työrupea-
man jälkeen Rauno suuntasi armei-
jaan. Varusmiespalveluksen jälkeen 
jatkuivat sitten putkimiehen työt 
eläkeikään asti. ¶

tuksen siltatyömaan paremmat 
palkat. Työmaalla maksettiin 
silloin 1 markka ja 10 penniä, mikä 
oli huomattavasti paremmin kuin 
metsätöissä. Vuonna 1959 Suutari 
pääsi Kainuun prikaatin rakennus-
työmaalle, ensimmäiseksi lapio- ja 
sitten valuhommiin. 

– Viidenkymmenen kilon säkke-
jä särettiin myllyyn parhaina päivinä 
500–600 kappaletta, Oiva naurahtaa. 

Moni rakentaja ponnisti vähäva-
raisista kodeista ja heti kansakoulun 
jälkeen oli ryhdyttävä tienaamaan.

– Kotona kun ei ollut rahoja, oulu-
lainen Leo Dahlström kertoo. 

Ensimmäisellä työmaallaan 
15-vuotiaan pojan tehtävänä oli läm-
mittää koksilla työmaakoppeja.

– Öljykattiloilla vein lämpöä, ettei 
betonivalut jäätyneet. Polkupyörällä 
Oulun Patamäestä Toppilaan kulet-
tiin, 15 kilometriä talvipakkasella. Se 
oli melko ankiaa, Dahlström toteaa. 

Isän tai sukulaismiehen 
mukana työmaalle
Monen veteraanirakentajan isä oli 
rakennusmies ja isän mukana myös 
kulki monen pojan tie työmaille heti 
koulun päättymisen jälkeen. Koulu-
jen kesälomien aikaan nuoremmatkin 
saattoivat jo olla nyppimässä nauloja 
laudoista omakotitalojen työmail-
la.  Vielä 1950-luvulla rakennusalan 
ammatit opittiin etupäässä käytännön 
kautta. 

– Korvakuulolta kirvesmieheksi, 
kuten esimerkiksi Juhani Partanen 
Lapinlahdelta toteaa.

Ammattikouluja koskenut lain-
säädäntö säädettiin vasta 1950-luvun 
lopulla ja ammattikoulutus alkoi vah-
vistua vähitellen 1960-luvulla. 

Isän kanssa rakentamisen salat 
opittiin montun kaivamisesta alkaen. 
Työturvallisuutta ei jälleenrakennus-
kaudella 1950-luvulla juurikaan ehdit-
ty miettiä. 

Turkulainen Markku Brander 
muistelee, että rakentaminen alkoi 
isältä.

– Rintamamiestaloa naputel-
tiin. Muistan kun ensimmäisiä kiviä 
räjäyteltiin ja vanhempi veli, joka 



TEKSTI JA KUVAT: EEVA VÄNSKÄ

Perhetalon 
monimuotoisuus  

haastaa rakentajat
Naantalin Luonnonmaan perhetalon runko kohoaa lumen keskeltä. 

Monimuotoisessa koulun ja päiväkodin yhdistelmässä  
riittää haastetta rakentajille.

Luonnonmaan 
perhetalossa on 
käytetty tiilien 
lisäksi kivilevyjä. 
Pääsisäänkäynti 
on komea suurine 
ikkunoineen.

28
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LUONNONMAAN perhetalon työt 
aloitettiin marraskuussa 2022 
Aurinkotuulen alueella. Valmista 

pitäisi olla kesällä 2023. 
Perhetaloon tulee varhaiskasva-

tuksen ja alakoulun tilat. Neliöitä on 
kädentaidoille, liikunnalle, sosiaali- ja 
terveyspalveluille sekä ikäihmisten 
päivätoiminnalle. 

Aluekeittiö valmistaa aterioita 
kaupungin muihinkin yksiköihin. 
Keittiö oli joulukuun lopussa lähes 
valmis laitteineen kaikkineen.

Budjetiltaan 14,5 miljoonan euron 
rakennus on Naantalin kaupungin 
suurin investointi 25 vuoteen. Pääura-
koitsijana toimii Kemppe Oy.

Vaihtelua piisaa
Joulukuussa perhetalosta on valmiina 
noin kolmasosa. Ulkokuori on jo siis 
pääosin valmis, samoin kaikki pinnat. 

Jutuntekohetkellä tehdään ve-
sikattopeltitöitä, maanrakennusta, 
laatoitusta, tasoitusta, muurausta, 
sekä kalustetaan, varustetaan ja asen-
netaan mattoja. 

Tavoitan pihalta kirvesmies Jark-
ko Runolan.

– Olin juuri menossa kääntämään 
ovea. Se oli väliaikaisesti väärinpäin, 

kun telineet olivat edessä. Laudoitusta 
ja valua on vielä luvassa tänään.

Runola kertoo, että perhetalo on 
suurin työmaa, jossa hän on itse työs-
kennellyt.

– Tämä on tosi monimuotoinen 
rakennus. Töissä on paljon vaihtelua, 
ei ole aina sitä samaa.

Yhden hankaluuden muodostavat 
olosuhteet.

– Kaikki ei ole helppoa. Esimer-
kiksi tänään kopissa ei ollut sähköjä, 
kun suojasään jälkeen tuli pakkanen ja 
sähköjohdot jäätyivät. Tai viimeinen 
johto oli jäässä, otin sen irti, ja sähkäri 
sitten sulatti sen kuumailmapuhalti-
mella.

Runola asuu Naantalissa ja hänel-
lä on lyhyt työmatka nyt, ja yleensä.

– Kymmenen vuoden sisään olen 
tehnyt töitä Turun, Raision ja Naanta-
lin alueilla.

Kurottajalla onnistuu
Kirvesmies, työnjohtaja Risto Korkia-
koski taas tulee töihin Perttelistä, Sa-
losta. Hän aloitti perhetalon työmaal-
la vuoden 2021 marraskuussa.

– Silloin tehtiin sokkelit, pilarit, 
palkit ja ontelot. Heinäkuussa oli ra-
kennus pystyssä.

Omia kemppeläisiä on työmaalla 
6. Kaikkiaan työntekijöitä on noin 50.

– Alun perin olen kirvesmies, 
mutta sittemmin olen kouluttautunut 
työnjohtajaksi. Olen myös Kemppe → 

Kolme numeroa: 
Budjetti 

14,5 
miljoonaa euroa

5400 
kerrosneliötä

500 
aurinkopaneelia

Kirvesmies Jarkko 
Runola auttaa 
sähkökaapin siirrossa.

Kirvesmies 
Jarkko 
Runolalla 
on 15 
vuoden 
kokemus 
alalta.
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Oy:n toinen kurottajakuski. Olen aja-
nut pienestä pitäen työkoneita maalla, 
ja myöhemmin hankin rekkakortin.

Työmaalla on 2 kurottajaa; van-
hemmasta piti jo luopua, mutta onkin 
havaittu että 2 kurottajaa on hyvä 
ja kätevä lukumäärä. Tavaraa tulee 
paljon.

Korkiakoski nostelee ja laskee ta-
varoita, vie ja tuo.

– Tulin firmaan 26 vuotta sitten. 
Rusin Ari jäi juuri eläkkeelle, ja hän 
oli Kemppellä vuodesta 1987, eli alusta 
asti.

Korkiakoski muistelee menneitä 
vuosia, ja sanoo, että töitä on riittänyt 
hyvin.

– Tykkään tehdä itsenäistä työtä, 
mutta kaverin kanssa on kuitenkin 
mukavampi. Eikä kaikkia tehtäviä voi-
kaan yksin tehdä edes koneen avulla.

Tässäpä teille vielä neuvo, joka on 
käyttökelpoinen tarkoitukseen kuin 
tarkoitukseen:

– Maalaisjärkisyydellä pääsee työ-
maalla pitkälle. Hölmöilemään ei pidä 
ryhtyä.

Paljon kiveä
Yksi haastavimmista työvaiheista oli 
julkisivun muuraus ja tiilten nostami-
nen ylös. Perhetalon kantava runko 

”Julkisivutiilien lisäksi Poroton-harkkoja kului  
15 rekkakuormallista.”

on teräsbetonia, mutta ulkovaippa on 
tehty tiiliharkoista. Tiiliharkkoraken-
teinen ulkovaippa on yksiaineinen. 
Kosteus ei tiivisty siirtymärajapintoi-
hin, koska niitä ei ole.

Julkisivutiilien lisäksi Poro-
ton-harkkoja kului 15 rekkakuormallis-
ta. Poroton-harkon täytteenä käyte-
tään perliittiä, vulkaanista kiviainesta. 
Harkot ovat kosteustasapainollisesti 
hyvä materiaali.

Rakennusmestari Risto Kemppe 
kertoo, että rakennus on energiarat-
kaisuiltaan ympäristöystävällinen. 
Perhetaloon tulee maalämpö ja katolle 
500 aurinkopaneelia. Suunnittelu ja 
materiaalivalinnat on tehty niin, että 
talo kestää 100 vuotta.

– Luonnehtisin perhetaloa kuiten-
kin ennen kaikkea monimuotoiseksi 
rakennukseksi. Siinä on paljon vinoja 
pintoja ja erilaisia muotoja, joiden te-
keminen vaatii tarkkuutta.

Myös käyttö on monimuotoista. 
Materiaalien osalta pitää mainita vielä 
betonilattiat aulassa ja ruokalassa 
sekä monitoimitilassa. Värjätty be-
tonimassa tulee suoraan tehtaalta, ja 
levityksen jälkeen se vain kiillotetaan 
valmiiksi pinnaksi.

Sisällä rakennuksessa työskente-
lee ahkeria käsiä. Aulahallin sisäsei-
nää muurataan korkealla telineillä. 

Työnjohtaja Joonas Salo kertoo, että 
kaikkea tehdään samaan aikaan.

– Tämä on niin iso ja haastava 
kokonaisuus, että jos tekisi työt pe-
räkkäin niin ei tulisi valmista. Paljon 
on meneillään samaan aikaan, ja siksi 
työmaanhallinta on tärkeää; kuka ja 
mitä menee minnekin ja milloin. Äijil-
le pitää olla mestat valmiina.

Osastoja ja puhdasta
Salo sanoo, että työmaan piha-alueella 
on kyllä tilaa, mutta tavaraakin tulee 
paljon.

– Säilömistila on aina enemmän 
tai vähemmän ongelma. Parkkipaik-
ka on täynnä tavaraa, ja läheisellä 
urheilukentälläkin on jotain. Uuden 
kurottajan osto oli järkevä liike, se on 
sujuvoittanut tekemistä. 

Pölyä hallitaan sisällä osastoinnil-
la. Muovioven alta pääsee lattiasuojat-
tuihin valmiilta näyttäviin päiväkodin 
tiloihin. Kuudensadan neliön keittiö 
kiiltelee, koneet ja laitteet on jo tuotu.

Päiväkodin puolella siivooja Aappo 
Malo käyttelee kätevästi ikkunalastaa 
ja puhdistaa laatoitettua seinäpintaa. 
Ilmanvaihtoasentaja Arto Heininen 
puolestaan on tullut nostamaan ilmas-
tointikanavia. Hän on työskennellyt 
perhetalolla elokuusta lähtien.

Kirvesmies, 
työnjohtaja Risto 
Korkiakoski siirtää 
tavaraa kurottajalla.

Kivien kuljettaminen ylös 
käy työstä. Tiiliä siirsi 
jutuntekohetkellä Tiitus Tuure 
ja Eero Lindström.



Nauti Holiday Clubin 
jäseneduista

ARVONTA 27.3.2023. Kaikki osallistuneet saavat ilmoituksen sähköpostitse.  
Arvonnoissa mahdollisesti vapaaksi jääneet ajankohdat tulevat varattaviksi  
3.4.2023 klo 10. 

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

KATSO MYÖS yhä vapaana olevat liiton lomat vuodelle 2023 sivustolla kohdasta  
VAPAAT VIIKOT ja varaa heti! Näille lomille varaukset varausjärjestyksessä ja tiesithän, 
että 14 vuorokauden sisällä alkavat liiton lomat vain puoleen hintaan 
äkkilähtönä, äkkilähtöjen varaukset puhelimitse. 

Holiday Club Yrityspalvelu 
puh. 0300 870 903 (arkisin 9–15) 
(puhelun hinta: 0,60 €/min korkeintaan 3 € + pvm/mpm, myös jonotus on maksullista)
yrityspalvelu@holidayclub.fi 

Hae nyt Rakennusliiton jäsenille räätälöityä lomaetua 
viikoille 23–52/2023. Hakuaika 27.2.–23.3.2023.

KATINKULTA  Golfpuiston huoneisto
4+2:lle viikot 25–32, 42, 52  
4+2:lle viikko 43  

KUUSAMON TROPIIKKI  Petäjälammenranta 7 huoneisto 
4+2:lle viikot 37, 52   
4+2:lle viikot 23–25, 29–31, 35–36,  
41–43, 47–49 

NAANTALI  Naantalin Kylpylärannan huoneisto 
studio 2+2:lle viikot 24–27, 29 

 

SAARISELKÄ  Villas Saariselkä 3 huoneisto 
4+2:lle viikko 52  
4+2:lle viikot 25–28, 33–36, 41–44, 49–51  

SAIMAA  Anttilankaaren huoneisto 
4+2:lle viikot 25, 31  
4+2:l viikle ko 23 

SAIMAA  Rantapuiston huoneisto 
4+2:lle viikot 24, 26–30, 32–33  
4+2:l viikle ot 34– 38

SAIMAA  Keskuspuisto Lodgen huoneisto 
4+2:lle viikot 24–33, 42–43, 52  

TAMPEREEN KYLPYLÄ  Lapinniemen huoneisto 
4+2:lle viikot 42, 52  
4+2:l viikle ko 34  

TURUN CARIBIA  Spa Lodge 1 huoneisto 
4+2:lle viikot 44–48, 50   

VIERUMÄKI  Vierumäki Villas 2 huoneisto 
4+2:lle viikot 25, 27, 29–32, 42  

550 €/vko 
350 €/vko 

550 €/vko 
350 €/vko 

450 €/vko tai 250 €/vkl tai arki

550 €/vko 
350 €/vko 

550 €/vko tai 300 €/vkl tai arki
350 €/vko tai 200 €/vkl tai arki

550 €/vko
350 €/vko

550 €/vko tai 300 €/vkl tai arki

550 €/vko tai 300€/vkl tai arki
350 €/vko tai 200 €/vkl tai arki 

350 €/vko tai 200 €/vkl tai arki

550 €/vko

Kemppe Oy
• perustettu vuonna 1987

• liikevaihto 12 miljoonaa vuonna 2021

• työllistää 30 henkilöä yöksi kotiin –periaatteella 
(Turun alueella)

• tekee sekä uudisrakentamista että saneerauksia

– Kevääseen asti 
riittää töitä. Haastavaa 
ja monipuolista on ol-
lut: esimerkiksi IV-ko-
nehuone ja koneiden 
nostot paikoilleen ja jo 
kaikki haalaukset työ-
maalle.

Heininen toivot-
taa kaikille rakentajille 
tsemppiä, ja sanoo, että 
muistakaa kertoa oikein 
huonoja vitsejä.

Rakentamisen hil-
jeneminen näkyy myös 
Turun seudulla, mutta 
Kemppe Oy:n tilauskirja on vuodelle 
2023 täynnä. Yritys tekee sekä uudisra-
kennuksia että saneerauksia. Vuoden 
2023 osalta noin puolet ja puolet mo-
lempia. ¶

Pölyä hallitaan 
osastoinnilla.



32

TEKSTI: SALLA VIRTANEN KUVAT: HELI KOKKONEN, JUKKA NISSINEN

Nainen nosturissa
Heli Kokkonen eli 20 vuotta kaksoiselämää, kunnes uskalsi kertoa 

töissä olevansa nainen.

MUUTAMA vuosi sitten kuopio
lainen Heli Kokkonen jäi 
kesälomalle torninosturin

kuljettajan töistään. Silloin hänet 
tunnettiin töissä eri nimellä ja häntä 
luultiin mieheksi, vaikka hän oli 
lapsuudesta saakka tiennyt olevansa 
nainen. Kokkonen oli elänyt kaksois

elämää: elämää omana itsenään ja 
elämää piilossa.

Sitten Kokkonen ei enää jaksanut. 
Kun oli aika palata lomalta, hän soitti 
seuraavan työmaan vastaavan mes
tarin pomolle, jonka tunsi jo vuosien 
takaa, ja kertoi kaiken.

– Hän otti sen asiakseen: muutti 

nimet ja kaikki työmaiden tietojär
jestelmiin, kävi työmaalla sanomassa 
vastaavalle mestarille, että on tulossa 
tämmöinen nosturikuski. Hoiti iha
nasti ja teki homman helpoksi, Kokko
nen kehuu.

Myöhemmin myös liiton työnteki
jät auttoivat, kun Kokkonen selvitteli 

Heli Kokkonen työsken-
telee torninosturinkul-
jettajana Rakennusliike 
Soimulla Kuopiossa.

→ Työelämän tasa-arvo
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henkilötunnuksen vaihtoon liittyviä 
asioita.

Entä työkaverit? Kokkonen pelkä
si heidän reak tiotaan ja valmistautui 
jopa alanvaihtoon. 

Kaikki meni kuitenkin paljon 
paremmin, kuin hän olisi osannut 
odottaa. Kokkonen on edelleen sama 
ihminen kuin ennenkin, ja niin hä
neen myös suhtaudutaan. Huumori 
kukkii työporukassa edelleen. Kukaan 
ei ole ollut ilkeä päin naamaa.

Kaikki vitsit eivät kuitenkaan työ
kavereita enää huvita.

– Kerran uusi mies tuli sinne kop
piin ja oikein mojovan transvitsin ker
toi siellä. Koko ruokakämppä hiljeni 
ihan täysin, kukaan ei nauranut.

Kokkonen tietää, että selän taka
na varmasti välillä puhutaan. Jotkut 
eivät enää tervehdi samalla tavalla, 
mutta sellaiset työkaverit ovat onneksi 
aika harvassa.

– Tietysti minun asemanikin on 
työmaalla semmoinen, että kaikki 
tarvitsevat minulta palveluita ja apua, 
niin haluavat olla ystävällisiä, Kokko
nen nauraa.

Sanastoa
• Sukupuolivähemmistöillä viitataan henkilöihin, jotka eivät koe 

syntymässä määriteltyä sukupuolta omakseen tai joiden suku-
puoli, sen ilmaisu ja kokemus ei vastaa normatiivisia käsityksiä 
sukupuolesta.

• Transihminen on yleiskäsite, jolla usein kuvataan kaikkia, joiden 
sukupuoli-identiteetti tai sukupuolen ilmaisu eroaa odotuksista 
sille sukupuolelle, johon heidät syntymähetkellä määriteltiin.

Lähde: Seta ry

Anukatariina Salohei-
mo kouluttaa työelä-
män tasa-arvoon ja 
yhdenvertaisuuteen 
liittyviä asioita.

Jälkikäteen Kokkosta on kadut
tanut, että hän ei päättänyt kertoa 
itsestään avoimesti jo aiemmin.

– Elämä olisi voinut olla ihan eri
laista. Sain elää tietynlaista helvettiä 
tämän ajan, kun ei pystynyt olemaan 
oma itsensä. Se heijastui perheelä
mään ja kaikkeen muuhunkin sitten.

Epäasiallinen kohtelu 
on yleistä
Vaikka Kokkosella sujuu töissä hyvin, 
hän on kuullut onnettomampiakin 
kertomuksia. Moni todellisen suku
puolensa kertonut on kokenut kiu
saamista ja syrjintää tai jopa joutunut 
vaihtamaan työpaikkaa.

Siksi yhdenvertaisuuskouluttaja 
Anukatariina Saloheimo on kirjoit
tanut sateenkaariihmisille oppaan 
työsyrjinnän kohtaamiseen. Sen on 
julkaissut sukupuolen moninaisuuden 
järjestö Dreamwear Club DwC ry.

Saloheimon transihmisille te
kemissä kyselyissä näkyy, että vaik
ka suhtautuminen on parantunut, 
ongelmia on edelleen. Työelämässä 
kohdataan monenlaista syrjintää ja 
häirintää.

Työsyrjintää on kohtelu, jossa 
työnantaja asettaa työntekijöitä eriar
voiseen asemaan esimerkiksi sukupuo
len tai sukupuolen ilmaisun perusteel
la. Työsyrjintä on rikos, mutta kaikki 
työmaalla tapahtuva epäasiallinen 
käytös ei ole syrjintää.

– Vuoden 2020 kyselyssä työka
vereiden harrastama kiusaaminen ja 

häirintä oli yleisempää kuin esi
henkilöiden epäasiallinen kohtelu, 
Saloheimo kertoo.

– On epäasiallista kohtelua, 
erilaista vitsailua. On sellaista, jossa 
jätetään porukasta pois. Sitten on 
ihan häirintää, sekä seksuaalista et
tä sukupuoliidentiteettiin liittyvää.

Asenteiden muuttamisessa 
esihenkilöt ovat avainasemassa. Jos 
ilmapiiri on sellainen, että moni
naisuus saa olla esillä, ja syrjinnän 
vastaiset rakenteet ovat kunnos
sa, jokaisen on helpompi olla oma 
itsensä. 

Varsinaisia työsyrjintätapauksia 
ei useinkaan viedä eteenpäin, koska 
syrjityksi tulleella ei ole siihen voi
mavaroja. Toinen iso ongelma on 
näytön saaminen. Saloheimon mu
kaan luottamushenkilö voi auttaa 
molemmissa asioissa ja olla transih
miselle tärkeä rinnalla kulkija.

Jokainen työntekijä voi omal
ta osaltaan vaikuttaa työmaan 
ilmapiiriin jättämällä esimerkiksi 
transvitsit kertomatta.

– Vaikkei siellä sillä hetkellä ole 
ketään, joka julkisesti on seksuaa
li tai sukupuolivähemmistöön 
kuuluva, niin siinä siitä huolimatta 
saattaa olla sellainen.

Eikö mitään sitten saa sanoa? 
Vaikka työpaikalle kuuluisi tietyn
lainen huumori, täytyy sitä pystyä 
maailman muuttuessa säätämään. 
Kaikesta ei tarvitse vitsailla.

– Ole ihmisiksi ihmisten kans
sa, Saloheimo tiivistää. ¶
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TEKSTI JA KUVAT: ESA TUOMINEN

Viime vuodet 
on rakennettu 
paljon, mutta 
nyt ennustetaan 
rakentamisen 
hiljentymistä.

→ Talous



Luottamusmiehet:  
Rakentamisen  
säätila pilvistyy
Paniikkiin ei ole kuitenkaan mitään syytä.

KUN LAITTAA Googleen hakusanan ”rakenta-
misen näkymät”, saa tulokseksi seuraavan-
laisia osumia:

”Rakentamisen näkymät ovat sumuiset” (TM-Ra-
kennusmaailma) joulukuussa.

”Rakentamisen näkymät synkkenevät” (Rakennus-
lehti toukokuussa).

”Rakentaminen vähenee selvästi kansainvälisestikin 
korkealta tasolta” (valtioneuvoston tiedote elokuus-
sa).

”Rakennusalan työt hiipuvat Itä-Suomessakin” (Yle 
elokuussa). 

”Asuntorakentamisen pudotus kääntää pääkaupun-
kiseudun rakentamisen laskuun” (Rakli joulukuussa).

”Pirkanmaan rakennus- ja kiinteistöalan yritysten 
suhdannetilanne on tuoreen barometrikyselyn mukaan 
melko hyvä, mutta tilanne on muuttumassa” (Forecon 
marraskuussa).

Entä millaiselta tilanne näyttää rakennustyö-
läisten näkökulmasta? Riittääkö jatkossa töitä?

Rakentaja kysyi asiaa luottamusmiehiltä, joi-
den sormi on ajan valtimolla.

Jussi Sakari,  
YIT
– Viime vuosina työllisyystilanne on ollut valta-
osassa Suomea YIT:llä Asumisen ja Toimitilojen 
puolella kohtalainen, mutta alueellista vaihtelua 
on toki ollut.

– Jo viime keväästä alkaen on työmaakopeissa 
puhuttu huolestuneeseen sävyyn tulevasta työlli-
syystilanteesta. Rakentajat kun ovat hyvin tietoisia 
työskentelevänsä suhdanneherkällä alla.

– Synkkeneviä pilviä on pitkään ollut taivaan-
rannassa ja nyt alkuvuodesta lomautukset vaikut-
tavat lisääntyvän osassa Suomea.

– Olemme YIT:n luottamushenkilöinä pe-
räänkuuluttaneet työnantajaltamme malttia, että 
pysyttäisiin lomauttamisissa irtisanomisten sijaan. 

Työntekijöiden irtisanominen tuotannollisista ja 
taloudellisista syistä on rakennusalalla liian help-
poa ja halpaa. Siksi työnantajat mielestäni liiankin 
herkästi ryhtyvät irtisanomaan, vaikka korona-ai-
ka näytti kaikilla aloilla suomalaisen lomautusjär-
jestelmän vahvuuden. →

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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– Väitän, että rakentajat ymmärtävät ja hyväk-
syvät huonosta taloustilanteesta johtuvat lomau-
tukset, mutta eivät irtisanomisia. Tulevaisuudessa 
rakennetaan kuitenkin. Jos sitä ei tehdä yrityksen 
omilla työntekijöillä, niin todennäköisesti sen te-
kee ulkomaalainen halpatyövoima. 

– Jos lomautuksia tai irtisanomisia tulee, niin 
vuokratyöntekijät ja heihin rinnastettavat, tunti-
laskutuksella työskentelevät aliurakoitsijat poistu-
vat työmailta ensimmäisenä.

Marko ”Uku” Metsäpelto,  
Lujatalo
– Viime vuosi oli ”olosuhteet huomioon ottaen” 
ihan kohtuullinen. Varsinkin kasvukeskuksissa, 

kuten Uudellamaalla, Tampereella ja Turussa, on 
rakentaminen vetänyt. Sen sijaan Pohjanmaalla ja 
Itä-Suomessa on ollut epätasaisempaa. 

– Joitakin työntekijöitä on ollut ehdollisesti 
lomautettuna, eli heidän työsuhteensa päättyy 3 
kuukauden kuluttua, ellei töitä löydy sitä ennen. 

– Kun kristallipalloa ei ole käytössä, niin täy-
tyy tyytyä sanomaan, että voi tulla tänä vuonna 
mitä vain – isoa työttömyyttä tai jopa kasvua.

– Korkojen nousu ja Putinin aloittama sota ai-
heuttavat tietysti rakentamiselle hallaa. Urakoista 
kilpaillaan nyt verisesti. 

– Työpaikoilla ollaan tietysti huolissaan, jos 
kohde on loppumassa eikä uudesta ole tietoa. Mut-
ta kehottaisin ottamaan rauhallisesti, paniikkiin ei 
ole syytä.

Työmaakoppien 
keskusteluissa 
on nykyisin yhä 
useammin aiheena 
työllisyystilanne.



– Tässä on ollut rakentamisessa monta lihavaa 
vuotta, joten jos tulee 1 tai 2 vähän laihempaa, niin 
kyllä sieltä taas noustaan. Aina on noustu.

Janne Gren,  
Hartela
– Tähän asti työllisyystilanne on ollut ihan hyvä. 
Mutta nyt ollaan menossa samaan suuntaan kuin 
muutkin. Käyrät ovat laskussa.

– Hartela on keskisuuri rakennusliike ja asunto-
kaupan takkuaminen näkyy uusien kohteiden aloi-
tuksissa. Sijoittajat tuntuvat nyt olevan varuillaan. 

– Muutamia työntekijöitä ja toimihenkilöitä 
on lomautettu ja muutosneuvotteluja on käyty 
niin emossa kuin tytäryhtiöissäkin. 

– Synkähköjä pilviä näkyy. Toistaiseksi on 
isoja työmaita menossa, kuten esimerkiksi Ilmalan 
Aura, Tampereen Hipposhanke ja Turun musiikki-
talo, mutta uudet kohteet ovat kiven alla.  

– Kun isoissa kohteissa on ollut käytössä al-
lianssimenettely, niin se panee miettimään, miten 
niissä käytetään omaa, osaavaa työvoimaa. 

Jarkko Korpihete,  
Peab
– Töitä on riittänyt viime aikoina hyvin. Lomau-
tuksia tai irtisanomisia ei ole juuri ollut. Eikä näyt-
täisi olevan tulossakaan.

– Meillä oli firman luottamusmiesten tapaami-
nen joulukuussa Tampereella ja siellä voitiin tehdä 
johtopäätös, että työllisyystilanteessa ei ole valitta-
mista. Kaikki ovat täystyöllistettyjä. 

– Tonttivarauksia firmalla on, mutta niiden 
aloitus riippuu tietysti siitä, miten ennakkomark-
kinointi sujuu. Lisäksi on menossa hotellikohteita 
ja sinne on voitu siirtää väkeä, jota on vapautunut 
muualta. 

– Tietysti työmailla luetaan uutisia ja mieti-
tään, hiljeneekö rakentaminen meilläkin. Mutta ei 
mitään paniikkitunnelmaa ole, kaukana siitä. 

– Joululounaalla työnantaja vakuutti, että töi-
tä riittää hyvin ainakin kesään asti. 

Jari Renlund,  
Skanska
– Tiettyä hiljentymistä on ollut näkyvissä syksystä 
alkaen.

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).

– Pääkaupunkiseudulla on 15 rakentajaa lo-
mautettuna. Jyväskylän ja Kuopion alueilla kaksi 
kolmasosaa on lomautettuna. Sen sijaan Turussa, 
Tampereella, Satakunnassa ja Oulussa on ollut 
hyvin töitä.  

– Tulevaisuus näyttää haastavalta, kuten sa-
nonta kuuluu. Lomautukset lisääntyvät varmasti 
kevään aikana. Toimitilakohteet ovat loppumassa 
ja uusia ei ole tähän hätään alkamassa. 

– Työmailla tunnelma on hiukan huolestunut, 
kun joillakin työntekijöillä on ollut pitkiä lomau-
tusjaksoja.

– Toisaalta lomautuksia pelättiin jo mar-
ras-joulukuussa, mutta saimme sisäisillä järjeste-
lyillä siirrettyä ne keväälle. ¶

– Työpaikoilla ollaan tietysti huolissaan, jos kohde on loppumassa eikä uudesta 
ole tietoa. Mutta kehottaisin ottamaan rauhallisesti, paniikkiin ei ole syytä.
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TEKSTI JA KUVAT: JUKKA NISSINEN

”Anna lasta apinalle”
Helsingin Maalareiden lastamaalauskurssilla yritettiin  

päästä eroon liian tasaisista vedoista.

Jaakko Miettinen hakee 
oikeaa otetta ja seuraa 
Perkiökankaan opastusta 
toista lastamaalauksen 
kerrosta vedettäessä.

→ Tapahtumat
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tammikuuta. Kurssille ilmoittautui 
maksimimäärä, 25 maalaria 2 tunnis-
sa. Enemmänkin olisi ollut tulijoita, 
mutta isommalle joukolle ei olisi ollut 
tilaa. Lopputulosta voi käydä katsas-
tamassa Rakennusliiton Uudenmaan 
aluetoimistolla.

– Kuvioiden yhdistelmiä on luke-
maton määrä, Perkiökangas muistutti 
kurssilaisia.

Lastamaalaus on tekniikaltaan 
Perkiökankaan mukaan hyvin lähellä 
stukkomaalausta.

– Lopputulokseen vaikuttaa 
paljon, kuinka lastaa painaa seinää 
vasten. Kuvaa tehdään painolla.

Helsingin maalarit on 
järjestänyt ennen koronaa 
vastaavanlaisia kursseja.

– Olemme järjestäneet 
aikaisemmin esimerkiksi 
stukkokursseja, mutta nyt 
meillä ei ole ollut moneen 
vuoteen mitään kursseja. Täl-
le vuodelle on luvassa paljon 
muutakin kivaa. Kannattaa 
seurata facebookin ja sähkö-
postin ilmoittelua, osaston 
puheenjohtaja Anne Kyytsö-
nen muistuttaa.

Pintakäsittelijä Mari 
Roosmäe ja maalari Jaakko 
Miettinen tulivat kurssil-
le oppimaan uusia työtek-
niikoita. Molemmat olivat 
ensimmäistä kertaa osaston 
järjestämällä kädentaito-
kurssilla. Miettinen on ollut 
aikaisemmin liiton järjestä-
mällä työturvallisuuskurssilla 

ennen koronapandemiaa. Mikä oli 
vaikeinta lastatekniikassa?

– Se, että kuinka saa tehtyä 
erilaista kuviota eikä tasaista jälkeä, 
Roosmäe sanoo. 

– Tämä oli erilaista kuin tasaisen 
tekeminen, Miettinen jatkaa.

Miettinen on ajatellut kokeil-
la kotonaan johonkin seinäpintaan 
lastamaalauksen. Roosmäe on valmis 
lähtemään kurssilla olleen työkave-
rinsa apuriksi, mikäli tämä innostuu 
lastamaalauksesta vapaa-ajallaan. ¶

MAALARIMESTARI Pirjo Per-
kiökankaan mielestä lasta-
maalauk sen idea sotii maalarien 

sisäistämää maalaustekniikkaa vastaan.
– Tässä pitää unohtaa se, mitä 

ammattimaalari tekee. Sanonkin, 
että nyt lyödään apinalle lasta käteen. 
Kahta samanlaista viivaa ei vedetä. It-
se asiassa sen on aika vaikeaa, Perkiö-
kangas toteaa.

Lastamaalausta harjoiteltiin 
Helsingin maalarit, osasto 002:n 
kädentaitokurssilla lauantaina 20. 

Oppisopimusopiskelija 
Liisa Mendelin 
halusi opetella uusia 
työtapoja osaston 
järjestämällä kurssilla.

Pirjo Perkiökangas esitte-
lee kurssilaisille aikaisem-
pia lastamaalaustöitään 
kännykän kuvapankista.

Työvälineiden puhdistus on myös oleellinen 
osa lastamaalausta.
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→ Laki ja oikeus

Liiton jäsenen työsuhde purettiin perusteetta:

13 kuukauden palkka 
korvauksena 

TEKSTI: KATJA SYRJÄNEN

Työnantaja ei kyennyt osoittamaan perusteita työntekijän  
työsuhteen purkamiselle tai edes irtisanomiselle.  

Rakennusliiton lakimiehen avustuksella liiton jäsen  
sai korvauksena 13 kuukauden palkkaa vastaavan summan.

TYÖNANTAJA purki reilun vuoden työ-
suhteen jälkeen elementtisau-
maajan työsuhteen vedoten 

luottamuspulaan ja rikkeisiin. 
Työnantaja ilmoitti työntekijän 
saaneen 3 varoitusta muutaman 
kuukauden sisällä ennen työsuh-
teen päättymistä. Työntekijä piti va-
roituksia ja työsuhteen purkamista perusteet-
tomana, ja Rakennusliitto lähti selvittämään 
asiaa. 

Työnantajalta pyydettiin selvitys työsuh-
teen päättymisen syistä sekä siitä, milloin ja 
mihin moitittavaan menettelyyn työntekijä 
oli syyllistynyt varoitusten jälkeen. Työn-
antaja toimitti pitkän listan työntekijän 
rikkeistä ja laiminlyönneistä, mutta ei pyyn-
nöistä huolimatta pystynyt yksilöimään, 
mikä oli se menettely, johon työnantaja 
katsoi työntekijän syyllistyneen varoitus-
ten saamisen jälkeen, ja mikä olisi oikeut-
tanut työnantajan purkamaan työsuh-
teen. Listassa mainitut tapahtumat olivat 
pitkälti samoja, joista työnantaja väitti 
jo antaneensa työntekijälle varoituk-
sen. 

Rakennusliiton lakimies 
asiamiehenä
Työnantajalle esitettiin korvausvaatimuk-
set työsopimuksen perusteettomasta päättä-



RAKENNUSLIITON 
JÄSENETUNA NYT

CITYSHOPPARI 
– YLI 1000 ETUA 

PUHELIMESSASI!
Latauslinkki löytyy helposti 

mobiilijäsenkortistasi.

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

 
Yli 1000 etua 
puhelimessasi!

Latauslinkki  
löytyy helposti  
Rakennusliiton  

mobiilijäsenkortiltasi.

Rakennusliiton jäsenetuna 
saat CityShopparin käyttöösi

Salasanasi on jäsennumerosi.
Jäsennumeron eteen tulee laittaa 

etuliite RL, esim. RL00000.

misestä, mutta sovinnollista ratkaisua ei syntynyt. 
Tämän jälkeen päättämiskorvauksia vaadittiin 
kanteella käräjäoikeudessa. Asiamiehenä toimi Ra-
kennusliiton lakimies. Työnantaja vastusti kannetta 
ja ilmoitti päättämisperusteiksi samat seikat kuin 
aikaisemmin asian selvittelyn yhteydessä ja katsoi 
olleensa oikeutettu purkamaan tai ainakin irtisano-
maan työntekijän työsuhteen. 

Työsuhteen päättämisriidassa työnantajan tulee 
pystyä näyttämään, että sillä on ollut työsopimus-
lain mukainen peruste työsopimuksen päättämiselle 
sekä se, että työntekijälle on annettu irtisanomisuh-
kainen varoitus, mikäli sellaista lain mukaan edelly-
tetään ja myös varoituksen aiheellisuus.

Suullisessa pääkäsittelyssä työnantajalla ei ollut 
asiassa muuta todistelua kuin työnantajan edusta-
jien kertomukset, jotka eivät pääosin perustuneet 
omakohtaisiin havaintoihin tapahtumista. Työn-
antaja ei pystynyt näyttämään, että työntekijälle 
annettu ensimmäinen varoitus olisi aiheellinen 
kuin siltä osin kuin työntekijä itse myönsi tapahtu-
mat riidattomiksi. Työnantaja ei myöskään pystynyt 
osoittamaan, että olisi antanut työntekijälle kahta 
jälkimmäistä varoitusta tai että työntekijä olisi me-
netellyt varoituksissa kuvatuin tavoin. 

Työntekijä kiisti saaneensa varoituksia ja piti 
niitä aiheettomina. Näyttämättä jäi niin ikään, 
mikä oli se menettely, johon työntekijä olisi syyl-
listynyt varoituksen saamisen jälkeen ja joka olisi 
oikeuttanut purkamaan työsuhteen. Työsuhteen 
päättäminen samojen tapahtumien perusteella, jois-
ta työntekijä on jo saanut varoituksen ei ole mah-
dollista, vaan moitittavan menettelyn tulee jatkua 
varoituksen jälkeen. Varoituksen tarkoituksena on 
antaa työntekijälle mahdollisuus korjata menette-
lynsä.

Käräjäoikeus katsoi tuomiossaan, että työnan-
tajalla ei ollut perustetta purkaa eikä edes irtisanoa 
työntekijän työsuhdetta. Käräjäoikeus arvioi koh-
tuulliseksi korvaukseksi työsopimuksen perusteet-
tomasta päättämisestä 13 kuukauden palkkaa vastaa-
van määrän ottaen huomioon työntekijän pitkään 
jatkuneen työttömyyden ja sen, ettei työnantaja ol-
lut varannut työntekijälle tilaisuutta tulla kuulluksi 
ennen työsuhteen päättämistä. Lisäksi työnantaja 
velvoitettiin maksamaan korvaus irtisanomisaikaa 
vastaavalta 2 viikon ajalta. Tuomio ei ole lainvoi-
mainen, sillä työnantaja on hakenut hovioikeudelta 
jatkokäsittelylupaa. Työnantaja hakeutui tuomion 
antamisen jälkeen konkurssiin, minkä vuoksi päät-
tämiskorvauksia haetaan aikanaan palkkaturvasta 
palkkaturvasäännösten mukaisin edellytyksin. ¶



Luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen peruskurssi, 17.–21.4., Oulu 
Luottamusmiesten peruskurssi, 29.5.–2.6., Murikka-opisto, Tampere 
Työsuojelun peruskurssi, 29.5.–2.6., Murikka-opisto, Tampere
Peruskurssilla uutena luottamushenkilönä opit oikeutesi ja tehtäväsi sekä kuulet, miten liitto tukee sinua luottamusmiehenä tai 
työsuojeluvaltuutettuna. Mietimme, miten viestiä tehokkaasti. Luottamusmiehille tutuksi tulee työehtosopimus ja työsuojeluval-
tuutetut perehtyvät työsuojelun ajankohtaisiin kysymyksiin, kvartsipölyyn, perehdytykseen, kemikaaliluetteloon, asbestiin ja työ-
suojeluvastuisiin. Kurssin aikana käydään myös läpi tapaturma- ja ammattitautiasiaa ja järjestetään puheenjohtajan kyselytunti. 

Esiintymistaito 13.–14.4., Tampere
Luottamushenkilönä sinulle tulee vastaan tilanteita, joissa olet esillä: uuden työntekijän perehdyttämistä, neuvotteluja työn-
antajan kanssa, jäsenhankintaa tai palaveri aliurakoitsijan kanssa. On tärkeää, että osaat kertoa asiasi selkeästi ja positiivisella 
tavalla. Liitto haluaa kouluttaa sinua, jotta jokaisen luottamushenkilömme olisi mahdollisimman helppo toimia tehtävässään. 
Esiintymistaidon koulutuksesta saat varmuutta esiintymiseen. Koulutuksessa on lukuisia käytännön harjoituksia sekä ratkotaan 
vuorovaikuttamisen haasteita.

VERKKOKOULUTUKSET

Osastojen toimihenkilökoulutus
Rakennusliiton ammattiosaston puheenjohtajan ja sihteerin verkkokursseilla tutustutaan osaston ja sen toimihenkilöiden tehtä-
viin. Kursseilla syvennytään erityisesti puheenjohtajan ja sihteerin tehtävään sekä rooliin osastossa. Kurssi on itseopiskeltava, ja 
sen voi suorittaa omassa tahdissa.

Taloustietoa luottamushenkilöille
Taloustieto yhteisen menestyksen tukena -verkkokurssi auttaa ymmärtämään yritystalouden perusteet ja hyödyntämään tätä 
tietoa työelämän eri tilanteissa. Suosittelemme kurssia etenkin yritysten pääluottamusmiehille, mutta se on avoin myös muille 
kiinnostuneille. Kurssi on itseopiskeltava, ja sen voi suorittaa omassa tahdissa. Kurssi koostuu videoista, tekstimateriaalista ja 
innostavista harjoituksista.

Rakennuspiirustukset tutuiksi
Suuren suosion saaneella verkkokurssilla opitaan millaisia piirustuksia ja merkkejä käytetään rakennus- ja LVI-suunnitelmissa. 
Kurssi toimii aloittelevalle rakentajalle hyvänä perustietopakettina. Kokenut rakentaja tai asentaja saa kurssista syvennystä ja 
kertausta aiemmalle osaamiselleen. Kurssi on itseopiskeltava, ja sen voi suorittaa omassa tahdissa. Kurssi koostuu lyhyistä 
videoluennoista ja niihin liittyvistä harjoituksista.

Työnhaun ABC
Työnhaun ABC -verkkokurssi johdattaa työnhakuun. Kurssilla tutustutaan työnhaun prosessin eri vaiheisiin. Kurssilta saa paljon 
hyödyllisiä vinkkejä omaan työnhakuun. Kurssi on itseopiskeltava, ja sen voi suorittaa omassa tahdissa. Kurssi koostuu tekstima-
teriaalista, videoista ja harjoituksista.

RAKENNUSLIITTORAKENNUSLIITTO
 KOULUTTAA KOULUTTAA

Katso vuoden 2023 koulutukset verkkosivuiltamme! 

Lisätiedot ja ilmoittautumiset:
rakennusliitto.fi/tapahtumat
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Peruskurssilla uutena luottamushenkilönä opit oikeutesi ja tehtäväsi sekä kuulet, miten liitto tukee sinua luottamusmiehenä tai 
työsuojeluvaltuutettuna. Mietimme, miten viestiä tehokkaasti. Luottamusmiehille tutuksi tulee työehtosopimus ja työsuojeluval-
tuutetut perehtyvät työsuojelun ajankohtaisiin kysymyksiin, kvartsipölyyn, perehdytykseen, kemikaaliluetteloon, asbestiin ja työ-
suojeluvastuisiin. Kurssin aikana käydään myös läpi tapaturma- ja ammattitautiasiaa ja järjestetään puheenjohtajan kyselytunti. 
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Rakennusliiton ammattiosaston puheenjohtajan ja sihteerin verkkokursseilla tutustutaan osaston ja sen toimihenkilöiden tehtä-
viin. Kursseilla syvennytään erityisesti puheenjohtajan ja sihteerin tehtävään sekä rooliin osastossa. Kurssi on itseopiskeltava, ja 
sen voi suorittaa omassa tahdissa.

Taloustietoa luottamushenkilöille
Taloustieto yhteisen menestyksen tukena -verkkokurssi auttaa ymmärtämään yritystalouden perusteet ja hyödyntämään tätä 
tietoa työelämän eri tilanteissa. Suosittelemme kurssia etenkin yritysten pääluottamusmiehille, mutta se on avoin myös muille 
kiinnostuneille. Kurssi on itseopiskeltava, ja sen voi suorittaa omassa tahdissa. Kurssi koostuu videoista, tekstimateriaalista ja 
innostavista harjoituksista.

Rakennuspiirustukset tutuiksi
Suuren suosion saaneella verkkokurssilla opitaan millaisia piirustuksia ja merkkejä käytetään rakennus- ja LVI-suunnitelmissa. 
Kurssi toimii aloittelevalle rakentajalle hyvänä perustietopakettina. Kokenut rakentaja tai asentaja saa kurssista syvennystä ja 
kertausta aiemmalle osaamiselleen. Kurssi on itseopiskeltava, ja sen voi suorittaa omassa tahdissa. Kurssi koostuu lyhyistä 
videoluennoista ja niihin liittyvistä harjoituksista.

Työnhaun ABC
Työnhaun ABC -verkkokurssi johdattaa työnhakuun. Kurssilla tutustutaan työnhaun prosessin eri vaiheisiin. Kurssilta saa paljon 
hyödyllisiä vinkkejä omaan työnhakuun. Kurssi on itseopiskeltava, ja sen voi suorittaa omassa tahdissa. Kurssi koostuu tekstima-
teriaalista, videoista ja harjoituksista.

RAKENNUSLIITTORAKENNUSLIITTO
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Katso vuoden 2023 koulutukset verkkosivuiltamme! 

Lisätiedot ja ilmoittautumiset:
rakennusliitto.fi/tapahtumat

Janne Mäkinen

Kirjoittaja on 
Rakennusliiton 
viestintäpäällikkö.

Ohipuhumisen maailma
PUHUTAAN SAMASTA ASIASTA ja kuitenkin aivan eri. 
Puhutaan ohi ja ymmärretään väärin. Näin on, kun pu
hutaan työperäisestä maahanmuutosta tai työperäisestä 
hyväksikäytöstä. Rakennusalalla viimeksi mainittu ko
rostuu, kuten tämänkin lehden uutissivuilta saa lukea.

SUOMESSA ELINKEINOELÄMÄ puhuu osaajapulasta. Näin 
asia varmasti myös on. On järkevää tasoittaa aitojen 
asiantuntijoiden tietä suomalaiseen työelämään, ovat he 
sitten Suomessa opiskelunsa suorittaneita ulkomaalaisia 
tai ulkomailta Suomeen saapuvia. 

SUOMESSA KESKUSTELLAAN siis työperäisestä maahan
muutosta, joka käsitteenä tarkoittaa enemmän tai 
vähemmän pysyvää maahan muuttamista. Rakennus
alalla aito työperäinen maahanmuutto on kuitenkin 
hyvin vähäistä. Kyse on lähetetyistä työntekijöitä, jotka 
tulevat Suomeen määräajaksi ulkomaisen yrityksen – 
tutummin ihmiskauppiaan – lähettäminä. Tähän sitten 
esitetään lääkkeeksi työlupien täydellistä vapauttamista 
– ikään kuin ne rakennusalalla olisivat jokin ongelma.

EU:N ULKOPUOLELTA Suomeen tulevia työntekijöitä kos
kee saatavuusharkinta. Heidän tulisi siis olla asiantun
tijoita ja kovia ammattilaisia alallaan, ja kyseisellä alalla 
pitäisi olla Suomessa sen tason työvoimapula, että edes 
EUalueen monisatamiljoonaisesta työvoimasta ei löydy 
tekijöitä. Todellisuudessa saatavuusharkinta on mini
moitu laajentamalla työvoimatarpeen tarkastelualueita 
ja väljentämällä ammattimääritelmiä. Koulutusvaati
musta ei ole käytännössä lainkaan.

VÄITÄN, ETTÄ suhteellisen isolla osalla lähetetyistä 
ukrainalaisista, uzbekistanilaisista tai moldovalaisista 
rakennusmiehistä ei ole edes halua asettua Suomeen py
syvästi. Sen sijaan, täysin hyväksyttävästi, suurella osalla 
lähetetyistä työntekijöitä on halu hyötyä kotimaansa ja 
Suomen välisestä elintasokuilusta. Suomessa maksetta

van palkan ostovoima on Uzbekistanissa monikymmen
kertainen Suomeen verrattuna. 

VAIKKA RAKENNUSLIITTO huutaisi kuin susi kuutamoon, 
seuraava hallitus purkaa ulkomaiseen työvoimaan liit
tyviä rajoituksia entistä enemmän. Voimme aina vaatia 
vastikkeena viranomaisten määrän ja toimivaltuuksien 
lisäämistä ja hyväksikäytön kriminalisoimista. Käsi 
pystyyn se, joka uskoo Avin valvontaresurssien monin
kertaistamiseen? 

PARAS JA HALVIN keino suitsia rakennusalalla edelleen 
villinä riehuvaa pimeää työtä ja ihmisten hyväksikäyttöä 
olisi, että alan pääurakoitsijat alkaisivat noudattaa oman 
yrityksensä arvoja ja moraalisia sääntöjä. Ongelmien 
määrä putoaisi liki nollaan, jos ulkomaalaiset työntekijät 
palkattaisiin suomalaisiin yrityksiin palkkatyösuhtei
siin. Vaikka sitten vuokrafirmoihin, niissäkin on nykyi
sin useita asiansa hyvin hoitavia. Jostain syystä tämä ei 
yrityksille maistu.

KUN PÖRSSIYRITYKSET rakentavat kallispalkkaisten kon
sulttien avustamina yrityksen arvoja, asetetaan ne usein 
huikean korkealle moraaliselle tasolle. Kun sama yritys 
sitten jää housut kintuissa kiinni ulkomaalaisten työnte
kijöiden härskistä hyväksikäytöstä, vedotaan siihen, että 
”emme ole rikkoneet lakia” ja ”emme me tienneet, mitä 
urakkaketjun alapäässä tapahtui”.

IHAN VAAN TIEDOKSI sinne rakennusyritysten valko
pesuosastoille: laki määrittelee alimman mahdollisen 
toiminnan moraalin tason. Hyvä ja asiallinen ihmisten 
kohtelu on jotakin muuta kuin lain kirjaimen täyttämi
nen. Ja urakkaketjutuksen pituuden voi pääurakoitsija 
aivan omalla päätöksellään rajoittaa asialliseksi, usein 
yhteen tai kahteen portaaseen. Silloin saattaisi tuotta
vuuskin parantua, kun työmaan johto oikeasti tietäisi, 
mitä mestalla tapahtuu. ¶

→ Liittolainen
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TEKSTI JA KUVAT: JUKKA NISSINEN

Lanka taipuu  
putkimiehen käsissä

Kutominen on sanattoman kansainvälinen harrastus. 

ELÄKÖITYNYT putkimies Jyrki Lipponen on 
ehtinyt tehdä kaikenlaista. Yli 40 vuoden 
työura ja reilut 30 vuotta ay-toimintaa. Har-

rastuksina valokuvaus, sienestys, maastoretkeily, 
kajakkimelonta, avantouinti, hiihtäminen, maan-
tie- ja maastopyöräily. Vasta kutominen räjäytti 
julkisuuspotin. Yle on tehnyt 2 juttua kutomis-
harrastuksesta, Kotiliesi haastatteli vanttuiden 
valmistuttua.

– Työurani aikana vain Kansan Tahto haas-
tatteli minua kerran yhden liittokokouksen alla, 
Lipponen vertaa.

Tämän lisäksi Lipposen harrastuksista on 
kerrottu Rakentajassa SAK:n valokuvauskult-
tuuriapurahan tiimoilta. Kutomisessa Lippo-
sen perimmäisenä ajatuksena on se, että käden 
taitojen perinne siirtyy edelliseltä sukupolvelta 
eteenpäin.

– Joogassa opetetaan, 
että tee silmilläsi 
kahdeksikkoa 
rentoutuaksesi. 
Kutoessa sormet 
liikkuvat ja tulee 
seurattua silmillä. 
Se rentouttaa, Jyrki 
Lipponen sanoo. 

→ Harrastus
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Lanka taipuu  
putkimiehen käsissä

asiantuntija. Kanssakäymiseen ei tarvittu yhteistä 
kieltä.

– Puhuimme keskenämme käsin ja kuvin. 
Näytimme toisillemme erilaisia aloituksia. Se oli 
hauska kohtaaminen, joka näytti kuinka käsityöt 
yhdistävät ihmisiä.

Lipposella on monta erilaista kudontatyötä 
käynnissä.

– Teen villapaidan kanssa vaikkapa pipoa ja 
sukkaa. Kun villapaidan tekeminen kyllästyttää, 
kudon välillä jotain muuta. 40 senttiä pelkkää 
oikeata vaatii väliin vanttuun tekoa. Tilaustöi-
tä on nyt reilun kuukauden työskentelyn verran 
tekemättä.

Tavoitteena on matkalaukullinen kudontatöi-
tä, joita voisi lähteä kesällä myymään Tampereen 
Sorsapuistoon. Laukku ei tahdo täyttyä, sillä tutut 
tilaavat niin paljon töitä.

– Tarkoitus on pistää puistossa samalla put-
kipihdit myyntiin. Niillä on jo tienattu eläkera-
hat. Kutominen on tuonut uusia ulottuvuuksia 
elämään.

Toinen vaihtoehto kutomiselle olisi ollut puu-
työharrastus, mutta tarvittavat työstökoneet eivät 
mahdu tamperelaiskaksioon. 

– Minulla on nojatuoli, joka pitäisi verhoilla ja 
sisuskalut korjata. Opettelen vielä senkin hom-
man, Lipponen uhkailee.

Juna- ja lentomatkoilla kutominen on hyvää 
ajankulua. 

– Kutominen tekee hyvää aivoille. Opettelet 
koko ajan uutta. Aluksi ohjeen lukeminen on ihan 
hebreaa. Sitten siihen pääsee pikkuhiljaa sisälle 
ja hoksaat sen kuvion. Joillakin kielen opiskelu 
ajaa saman asian, mutta minulle kielet eivät tartu 
päähän. ¶

Jyrki Lipponen 
esittelee 
islantilaisesta 
Lettlopi-langasta 
kutomaansa 
Varmá- 
villapaitaa, jonka 
on suunnitellut 
Maaru Moilanen.

– Olin päättänyt, että opettelen villasukan 
kutomisen eläkkeelle jäätyäni. Sitten työnantaja 
meni konkurssiin, jouduin pakkolomalle ja eläke-
putkeen. Päälle tuli vielä korona. 

– Ensiksi tein sukanvarren ja sen jälkeen läh-
din käymään äidin luona Raumalla. Hän näytti 
minulle kädestä pitäen kantapään teon.

Kutominen on hyvää ajankulua eläkeläiselle, 
joka on tottunut tekemään käsillään töitä.

– Kuvioneuleen teossa on paljon samaa kuin 
putkitöissä. Kalustaessani kylppäriä olin onnel-
linen, kun putket olivat suorassa. Kuvioneuletta 
tehdessä tulee hauska tunne, kun se menee nätisti.

Kutoessaan Lipponen kuuntelee äänikirjoja. 
Ensiksi hän käytti kaikkien äänikirjapalvelujen 
ilmaistarjoukset. Nyt ovat vuorossa kirjaston ää-
nikirjat. Yle Areenan kunnolliset suomenkieliset 
tv-sarjat on jo käyty läpi.

– Englantilaisiin rikossarjoihin pitää keskittyä. 
Niitä seuratessa tulee helposti virheitä. Oikeata 
pystyy kutomaan, mutta jännässä paikassa pitää 
lopettaa. Kerran tein vahingossa naisten vanttui-
siin miesten peukalon.

Lipponen on hyödyntänyt vanhaa valokuvaus-
harrastustaan ja perustanut Instagramiin jyrkiku-
too-tilin, jolla on lähes 2 300 seuraajaa.

– Kun laittaa villapaidan veden päälle, siitä 
tulee lähes kolmiulotteinen kuva. Islantilaisvilla ei 
ime vettä, se kelluu vaikka kuinka pitkään.

Kädet puhuvat  
kielitaidottoman puolesta
Kutominen on kansainvälinen harrastus. Lip-
posen vävyn kautta avautui mahdollisuus tavata 
islantilaismummo, joka oli islantilaisvillapaitojen 
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TEKSTI: SINI SAARITSA KUVA: ANTTI KIRVES 

”Tämmösiä 
me ollaan”
Valokuvaaja Antti 
Kirves teki kirjan 
kaltaisistaan.  
Sivuilta kameraa ja 
maailmaa katselevat  
eri-ikäiset miehet, 
joista ei paljon puhuta. 
Yksinhuoltajafaijat.

AVAIMENPERÄSSÄ luki keltai-
sin kohokirjaimin ”Maailman 
paras isä”. Rakentaja-lehteäkin 

avustava valokuvaaja Antti Kirves sai 
sen tyttäreltään vuosia sitten ja katseli 
sitä usein. 

Virallinen yksinhuoltajuus ei 
sinänsä mullistanut Kirveen elämää, 
mutta pian sen jälkeen saatu avaimen-
perä liikutti häntä jollain muullakin 
tavalla kuin vain syvältä kouraisevan 
ihanana eleenä.

– Aloin funtsia, että mikä on tää 
jutska. Miksei meitä näy missään. 

Meitä, eli yksin lapsiaan kasvat-
tavia yh-faijoja. Kirves halusi esitellä 
tämän joukon ihmisiä, ilman sen kum-
mempaa poliittista tai yhteiskunnallis-
ta taka-ajatusta ja turhaa määrittelyä. 
Muotokuvista ja teksteistä koostuva 
Maailman paras isä -teos alkoi hitaasti 
kehkeytyä.

Tilastoista selvisi ensin, että Suo-
messa on lapsiaan täysin yksin huol-
tavia isiä noin 17 000. Parin vuoden 
kuluttua heitä oli jo 19 000. Muuta 
tutkittua tietoa oli varsin niukasti. 

Kirves pyöri verkossa ja somessa 
ja löysi yhdistyksiä ja kontakteja. Vii-
dakkorumpu tuttavapiirissä johdatteli 
uusien yh-isien jäljille. 

Kirves alkoi kiertää ympäri Suo-
mea kuvaamassa ja haastattelemassa 
kaltaisiaan.

– Koin voimakasta yhteenkuulu-
vuutta. Menin ihan tuntemattomien 
ihmisten koteihin, ja 10 sekunnin 
kuluttua puhutaan jo tosi syvällisistä 
jutuista. Ollaan samalla viivalla ja aal-
topituudella.

Kirja rakentuu valokuvista ja isien 
tarinoista, joita ei voi yhdistää toisiinsa. 
Anonymiteetti teksteissä oli tärkeää, 
jotta lasten ja joissain tapauksissa lasten 
toisten vanhempien yksityisyys säilyisi.

Isien yksinhuoltajuuden taustalla 
on erilaisia syitä. Tarinoita yhdistää 
yleensä se, että jotain poikkeuksellista 
on tapahtunut. Lapset määrätään ero-

tilanteissa vain hyvin harvoin koko-
naan isälle. Kun näin tapahtuu, liittyy 
siihen usein traumaattisia asioita, 
kuten lasten äidin vakavia päihde- ja 
mielenterveysongelmia, kuolema tai 
vaikka se, että äiti on vankilassa.

Kaikissa Kirveen kohtaamisissa 
yh-faijojen kanssa oli ”hirveästi jotain 
tuttua fiilistä”.

– Semmoista tiettyä periksianta-
mattomuutta on ehkä meissä kaikis-
sa. Keskitytään olennaisiin juttui-
hin enemmän kuin finesseihin, hän 
miettii.

– Osalle yksinhuoltajuus on voinut 
tulla yhtäkkiä, ja hommat pitää ottaa 
haltuun heti. Arjen luovuus on se, mitä 
näiltä miehiltä kysytään.

→ Kulttuuri
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Hiljainen ay-veli massa uutta suuntaa elä-
mälleen, erityisesti kariutu-
neiden naissuhteiden tilalle. 
Löytyi. Pariskunta palasi Suo-
meen.

Kirjassa eletään työläis-
arkea. Asuinalueet eivät aina 
olleet rauhallisia, mutta muu-
rariveljekset perheineen tun-
sivat tavat ja pärjäsivät, viih-
tyivätkin.

Erityisesti ensimmäisenä 
menehtynyt nuorin muurari-
veli oli ammattiyhdistysliik-
keen aktiivi. Kirjan päähenkilö 
ei ollut yhtä keskeinen toi-

Rupista musiikkia diosoittoasiassa puhuvan, on 
tietysti hienoa, että suuri le-
vy-yhtiö ottaa myös tällaisia 
artisteja listoilleen.

Keulahahmo Aaro Airolan 
Arppa siis soittaa pikkuisen 
rupisesti folkrokkia, ja mei-
ninki on vähän samanlaista 
kuin Jukallakin. Itse tehtyä, 
mikä saa myös kuulua loppu-
tuloksessa. Vaikka Arpassa 
kaikki muut ovat korkea-
koulutettuja ammattimuusi-
koita, ei bändin keulahahmo 
ole opiskellut musiikkia ol-
lenkaan. Tietoa on karttunut 
muun muassa omasta per-
heestä, mutta kaikennäköi-
nen musiikin teoria on hä-
nelle vierasta. Kinovalon 
alla on kaikin puolin kuunte-
lua kestävä levy. Päähän jää-
vät ensikuulemalta erityisesti 
soimaan jo aiemmin mainit-

semani Laila, omaperäinen 
diskopiisi Oulu, sekä iloisen 
hupsu rallatus Hauki.

Jukka Nousiainen ja 
Kumppanien uutuus Matkalla 
kotiin alkaa countryn tun-
nelmissa. Kanjoni kaikuu, ja 
Mikko Siltasen pedal steel soi 
hienosti. Vanhempaa Jukan 
rokimpaa tuotantoa muis-
tuttaa Syntyä Rokkaamaan, 
ja Huppakuuto on tämän le-
vyn hupsu ralli. On mulla koti 
muistuttaa kovasti vanhoja 
afroamerikkalaisia spirituaa-
leja olematta kuitenkaan mi-
tenkään uskonnollinen. Se on 
todella onnistunut ja yllättävä 
kappale. Perinteisempää Ju-
kan slovarimeininkiä tällä le-
vyllä edustaa Yhteensulautu-
neet sydämet. ¶

JYRI VASAMAA

mija, mutta hänen toinen puo-
lisonsa oli sitäkin aktiivisempi 
kommunisti. Hiljainen mies ja 
intohimoinen agitaattorinai-
nen täydensivät toisiaan.

Iso osa elämästä kului Vii-
purissa. Evakkoon oli katke-
rasti lähdettävä ikiomasta 
talosta. Kirjassa eletään oma-
kohtaisesti läpi keskeiset 
historialliset käännekohdat 
muuttoliikkeistä sotiin ja po-
liittisesta vankeudesta Suo-
men itsenäistymiseen. ¶

INARI JUNTUMAA

MINULLA oli Radio Suomen 
kanava päällä, ja ilahduin suu-
resti, kun sieltä kantautui 
seuraavaa: ”Muistatko Laila / 
sitä maanantaita / kun muut 
pisti lapionsa heilumaan / me 
jäätiin jatkojen jatkoja jat-
kamaan”. Ajattelin heti, että 
Jukka Nousiainen on vii-
mein saanut valtakunnan ra-
dioasemalle sellaisen kap-
paleen, joka kelpaa kanavan 
setien soittolistoille. Aiem-
minhan häntä on moitittu 
muun muassa liian rupiseksi. 
Rupista vääntöä löytyy tie-
tysti tästäkin, mutta esittä-
jäksi paljastuukin Arppa, joka 
levyttää suurelle kansain-
väliselle Universal Musicille. 
Vaikka raha näyttää tässä ra-

JUHANI VÄTTÖ: MUURARIVELI 
(Grafiro)

ARPPA: KINOVALON ALLA.  
Johanna Kustannus.

JUKKA NOUSIAINEN JA KUMP-
PANIT: MATKALLA KOTIIN.  
Jukan Musiikki.

KÄSILLÄ on oikeasti eläneen 
henkilön kuvitteelliset muis-
telmat. Muurariveljien elä-
mänvaiheita täydennetään 
historiallisilla lähteillä.

Osaavalle muurarille riitti 
töitä edellisen vuosisadan 
alussa. Isänsä opettamat 
veljekset joutuivat silti vä-
lillä muihinkin töihin kasvavat 
perheensä elättääkseen.

Kirjan päähenkilö kävi 
myös itärajan takana hake-

Ydinperheajattelu ja koko perheen 
käsite on muutostilassa. Sellainen toive 
välittyy myös joistakin kirjan tarinois-
ta:

[—-] päiväkodeissa isän yksinhuoltajuus 
oli plussaa. Mä sain anteeksi jos ei ollu 
kurahousuja vimpan päälle. Neuvolassa 
taas katsottiin pitkin nenää, että mitä toi 

tossa tekee ja missä lapsen äiti on. Siellä tuli 
semmonen fiilis, et me ei olla ihan samalla 
viivalla. Mutta yhteiskunta muuttuu. Ehkä 
meistä tulee tasa-arvoisempia.

Kirves toivoo, että alkuvuodesta 
myyntiin tuleva Maailman paras isä 
herättää sen selailijoissa tunteita, 
mutta hän sanoutuu irti kaikkinaises-

ta vastakkainasettelusta. Vaikka isien 
tarinoissa voi nousta esiin kokemukset 
ohitetuksi tulemisesta joissain arjen 
tilanteissa, Kirves ei tunne tarvetta 
politisoida kirjansa aihetta.

– Tää on ihan tämmöinen vaan, 
että morjens, me nyt ollaan tämmösiä, 
ihan tavallisia miehiä. Ei olla barrika-
deille nousemassa. ¶
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”On huhtikuu vuonna 1948. Maija kuoli tämän vuoden 
tammikuussa 59 vuoden ikäisenä vankeusvuosien ra-
sittaman kehonsa lopulliseen romahtamiseen. Muura-
ri Viki on nyt 70-vuotias ja hoitamattoman viherkaihin 
täysin sokeuttama. Hän asuu poikansa luona Kurussa ja 
odottaa kuolemaa. Kun aika jätti Maijasta, ei ole enää 
mitään minkä vuoksi elää. Lapsenlapsia alkaa tietys-
ti pikkuhiljaa syntymään, mutta Viki on liian väsynyt 
hoitamaan vaarin roolia. Poikien kanssa Viipurissa väli-
rauhan aikana kunnostetun talon menettäminen toi-
seen kertaan risoo myöskin edelleen valtavasti.

Viimeisien kuukausiensa aikana Viki muistelee men-
nyttä elämäänsä ja tapahtumia noin sadan vuoden 
ajalta. Tähän ajanjaksoon sisältyvät tapahtumat, jot-
ka määräävät Suomen ja suomalaisten kohtalot kauas 
eteenpäin tulevaisuuteen. Nälkävuodet, itsenäisyysju-
listus, sisällissota, poliittiset vankeudet, talvisota, jatko-
sota ja Karjalan menettäminen.” 

Juhani Vättö on esikoiskirjassaan kertonut tosiasioihin 
perustuvan kuvitteellisen tarinan isoisänsä elämästä 
Viipurin liepeillä. Kirja on yhtä aikaa kiehtova romaani 
ja tietoteos. Kuvat ja kopiot alkuperäisistä asiakirjoista 
kytkevät tarinan elettyyn todellisuuteen. Kirjan julkai-
semisen aikaan seuraamme maailmantilannetta, jossa 
Venäjä käy hyökkäyssotaa tällä kertaa Ukrainan kans-
sa ja Suomi on siksi hakemassa turvaa NATO:sta. Tarina 
Karjalan menettämisen ajoilta kuulostaa siten monilta 
osin yllättävän ajankohtaiselta.

ISBN 978-952-69975-3-7
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Juhani Vättö

Kirjan kirjoittaja on 
hämeenlinnalainen 
energiatekniikan 
diplomi-insinööri ja 
sukututkimuksen 
harrastaja. Hän on 
kiinnostunut Suomen 
tasavallan itsenäisty-
misen alkuvuosista ja 
eri sosiaaliluokkien 
vastakkainasette-
lusta. Muurariveli on 
66-vuotiaan kirjoitta-
jan esikoisromaani. 

Yhteystiedot:  
juhani.vatto@pp.inet.fi

→ Kulttuuri
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OMASSA KEITTIÖSSÄÄN Silan-
der on alkanut kokata enem-
män liedellä ja antaa siihen 
hyvän vinkin:

– Pastaveden keittäminen 
isossa kattilassa vie paljon ener-
giaa. Jos höyrytät samalla kattilan 
päällä vaikkapa kalaa, olet heti 
energiatehokkaampi. Höyrykyp-
sennetty ruoka on ravintorikkaampaakin!

Keitinveden voi myös kiehauttaa vedenkeittimessä 
ja kaataa kattilaan. Toki induktioliedellä veden keittä-
minen on lähestulkoon yhtä energiatehokasta.

– Mutta vaikka induktio ja suosiotaan kasvattava 
Airfryer ovat energiatehokkaita, en silti suosittelisi 
ensimmäisenä uuden laitteen hankintaa, vaan järkeis-
täisin muilla tavoin kodin energiankulutusta; esimer-
kiksi laittamalla ruokaa aamun ja illan ruuhkatuntien 
ulkopuolella, jos mahdollista.

Järkevästi uunissa 
Uunia Silander ei suosittele lämmittämään ennen kuin 
kaikki ainekset on pilkottu ja esivalmisteltu. Säh-
köuunia ei myöskään kannata lämmittää yhtä annosta 
varten, sillä lämmitys vie enemmän energiaa kuin läm-
mön ylläpito. Mikroaaltouuni on tässä parempi.

– Mikrossa tulee myös tosi hyvä aamupuuro! Näis-
säkään oloissa ei ole syytä tinkiä terveellisestä, kuitu-
pitoisesta aamiaisesta; etenkin kun puuro on ”kylmiä” 
myslejä ja granolaa edullisempaa.

TEKSTI:  
SANNA PÖYRY

Sähkön hinta huitelee ennätyslukemissa, 
mutta pienillä toimenpiteillä keittiön 
energiankulutuksessa voi säästää. Mitä 
asioita Marttaliiton kotitalousasiantuntija 
Niina Silander kehottaa huomioimaan tämän 
talven kokkailuissa?

48

Pataruokaa  
kannattaa tehdä 
kunnon annos, josta 
voi syödä useampana 
päivänä. Samalla 
uunissa voi valmistaa 
vaikka leipää.

Kotikeittiössä 
energiaa säästäen

Timo Kuvaja,
Helsinkiläinen

maalari ja
luottamusmies

→ Kolumni

Puutteellisia 
perusasioita
UUSI VUOSI, samat metkut. Tätä kirjoittaessa, 
on vielä pari kuukautta armonaikaa ratkaista 
menneen vuoden kuuma peruna rakennusalan 
yrityksissä, eli työntekijöiden suojavarusteiden 
huollon ja tarkastusten siunaantuminen työnan-
tajan vastuulle. TES- neuvottelut ovat muutenkin 
jälleen käynnistymässä ja vääntöä varmasti riittää. 
Nähtäväksi jää, miten seuraava sosiaalinen uudis-
tus, 2 kaappia/työntekijä etenee.

NÄIN ALIURAKOITSIJAN näkökulmastahan saa 
olla tyytyväinen, jos yhden tyhjän kaapin löytää 
työmaalle tullessaan. Useimmiten sisävalmis-
tustyövaiheessa tullessaan joutuu vaatteitaan 
säilyttämään kassissa, kunnes kaappi vapautuu. 
Naisten sosiaalitilat puuttuvat joko kokonaan tai 
ne on järjestetty hankalien kulkureittien päähän. 
Finlexin sivuilta voi käydä toteamassa aiheesta 
työministeriössä säädetyt päätökset ja tuumia, 
miten toteutuu oman työmaan osalta.

KAAPPIENKIN puutetta suurempana kiusana 
näkisin jatkuvasti puutteelliset ruokailutilat. Lä-
hinnä tilanpuutteelliset. Tosin jääkaappiinkaan 
ei välttämättä saa eväitään mahtumaan ja niitä 
ei ehkä ehdi lämmittää vuoroaan odottaessaan. 
Istumapaikkaa pöydän ääressä ainakaan ei löydy, 
vaikka asetuksessakin on määritelty neliö työn-
tekijää kohden ruokailutiloissa. Käytännössähän 
työmaalle ensin tulleet ovat varanneet paikat 
itselleen ja toisessa pöydässä istuu pääurakoitsijan 
omat työntekijät ja toisessa pääurakoitsijan luot-
totekijät.

MUUT SITTEN pupeltaa murkinansa kuka missäkin. 
Työmaalla, pukkarinsa edessä ja varakkaammat 
käyvät muualla syömässä herättämässä pahennus-
ta paskaisissa työvaatteissaan. Ei kun pyyhitään 
edellinen, työvaatteethan ovat tästä edes kaikilla 
aina kuin pakasta vedetyt! ¶
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→ Rakentajan eväät

→ Sarjakuva

Kun valmistaa uunissa ruokaa, se tulee suunnitella 
hyvin. 

– Tee pataruokaa useaksi päiväksi, laita eri ruokia uu-
niin yhtä aikaa ja leivo vielä sämpylöitä samalla! Uunipäivän 
aikana kodin lämmityksenkin voi ottaa hetkeksi pois päältä 
– kunhan ei tuuleta samalla. 

Myös jälkilämpö kannattaa hyödyntää: vaikka uunin 
sammuttaisi puolisen tuntia ohjeessa annettua aiemmin, 
pata jatkaa kypsymistään. 

Vaikka intohimoiseksi ruokaihmiseksi tunnustautuva 
Niina Silander kokkaisi mieluiten annoksen kerrallaan eikä 
söisi viikkoa samaa ruokaa, nyt on kompromissien aika. 
Uunissa muhivasta padasta saa usean päivän ruoan, kun 
sen jakaa rasioihin. Niiden tulee jäähtyä ennen jääkaappiin 
menoa.

– Kuuma ruoka nostaa jääkaapin lämpötilaa ja pakottaa 
sen työskentelemään kovemmin. Kuuma ruoka nostaa myös 
hetkellisesti jääkaapin sisälämpötilaa ja heikentää näin 
elintarvikkeiden säilymistä. Jos mahdollista, jäähdytä ruoka 
mieluummin parvekkeella tai kuistilla.

Silander muistuttaa myös, ettei kylmälaitteita tule kos-
kaan sijoittaa uunien läheisyyteen.

– Ja jos pakastelokerossa on kunnon huurrekerros, sulata 
se. Muuten jääkaappi käy ylikierroksilla ja tuhlaa energiaa.

Säästöä pienin askelin
Kun kokkailut on kokkailtu, myös jälkien siistimisessä voi 
olla energiantehokkaampi. 

– Astioiden pesu juoksevan veden alla vie runsaasti läm-
mintä vettä. Jos kotona on astianpesukone, täytä se täyteen 
sen sijaan, että pesisit vajaita koneellisia pikaohjelmilla, 
sanoo Silander ja jatkaa:

– Näissä energiansäästötalkoissa on myös tärkeää sitou-
tua syömään kaikki valmistamansa ruoka eli minimoida 
näin hävikki omalta osaltaan. 

Vaikka keittiötottumukset on viimeistään nyt syytä 
ottaa suurennuslasin alle, merkittävimmät energiansäästöt 
saa silti helpommin huonelämpötilaa laskemalla.

– Aloita kodin energiaremontti siitä, että lasket huone-
lämpötilaa ja kellotat omaa suihkuttelua. Fingrid-palvelusta 
voi seurata sähkönkulutustaan – ja pitää tarvittaessa säh-
köpaastopäiviä. Meidän ei tarvitse talvella pärjätä kotona 
T-paidassa ja sortseissa. ¶

KUVA: LEHTIKUVA



Kotisivut ja eAsiointi
a-kassa.fi

Avoin työttömyyskassa
PL 116, 00531 Helsinki

Palvelunumero
020 690 455

Seuraa meitä somessa
Följ oss på some 

@AvoinKassa 

A-kassa.fi

NÄIN HAET ANSIOPÄIVÄRAHAA

SÅ HÄR SÖKER DU DAGPENNING

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

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

Täytä ansiopäivärahahakemus A-kassan 
eAsioinnissa hakemusjakson päätyttyä. 

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

Tarkista, että sinulla on kaikki tarvittavat 
liitteet päivärahahakemukseen.

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

Lähetä ansiopäivärahahakemus liitteineen.

Skicka ansökan om dagpenning med  
bilagor

Toimita mahdollisesti pyydetyt lisäselvityk-
set ja puuttuvat liitteet.

Leverera eventuella begärda tilläggsutred-
ningar och bilagor som fattas.

eAsioinnin ja tarkemmat hakuohjeet 
löydät verkkosivuiltamme.

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

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

1.

1.

2.

2.

3.

3.

4.

4.

5.

5.

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

Monta työtä, monta alaa — yksi työttömyyskassa!
Många jobb, många branscher — en arbetslöshetskassa!



Mitä uusi muutosturvamalli 
tarkoittaa?

Mikä on peruspäivärahan  
määrä tänä vuonna?

Vuoden alussa tuli voimaan uusi muutostur-
vamalli 55 vuotta täyttäneille. Muutosturva 
koostuu muutosturvarahasta ja muutostur-
vakoulutuksesta.

Muutosturvan saaminen edellyttää, että hen-
kilö on:

• irtisanottu tuotannollisista ja taloudellisista 
syistä 1.1.2023 tai sen jälkeen.

• täyttänyt 55 vuotta irtisanomiseen mennessä.
• ollut irtisanomiseen mennessä saman työnan-

tajan palveluksessa vähintään 5 vuotta.
• ilmoittautunut työnhakijaksi TE-toimistoon 60 päi-

vän kuluessa irtisanomisilmoituksen saamisesta.

Muutosturvaraha vastaa kuukauden palk-
kaa ja sitä haetaan työttömyyskassasta tai 
Kelasta, jos ei kuulu kassaan. Muutosturva-
raha ei vaikuta työttömyysturvaan tai muihin 
etuuksiin toimeentulotukea lukuun ottamatta. 
Raha maksetaan myös, vaikka henkilö työllis-
tyisi heti uudelle työnantajalle.

Muutosturvakoulutuksen hankkii TE-toimis-
to tai ELY-keskus. Koulutus kestää enintään 6 
kuukautta ja siihen osallistuminen on vapaa-
ehtoista. Siitä voi siis kieltäytyä ilman työttö-
myysturvan menetystä.

Muutosturvan saajalla on oikeus myös 5 päivää 
tavallista pidempään työllistymisvapaaseen.

Kassa vastaa

Lue lisää A-kassa.fi
Seuraa meitä somessa @AvoinKassa

Peruspäiväraha nousi vuodenvaihteessa 1,49 
eurolla viime loppuvuoden määrästä ja on 
nyt 37,21 euroa päivässä.  

Ansiopäiväraha koostuu peruspäivärahasta 
ja palkkatuloihin perustuvasta ansio-osasta. 
Peruspäivärahan korotus nostaa näin ollen myös 
ansiopäivärahan määrää. 

• Ansio-osa on 45 % päiväpalkan ja perusosan 
erotuksesta.

• Kun palkka on suurempi, kuin 3 534,95 €, an-
sio-osa on rajan ylittävältä osalta 20 %.

Ansiopäivärahaan voidaan lisätä myös lapsi-
korotusta tai korotettua ansio-osaa työllisty-
mistä edistävän palvelun ajalta. 

Lapsikorotuksen määrät nousivat vuoden 
alussa ja ovat nyt seuraavat:

• yhdestä lapsesta 7,01 €/pv
• kahdesta lapsesta yhteensä 10,29 €/pv
• kolmesta tai useammasta lapsesta yhteensä 

13,26 €/pv
Korotetun ansio-osan voi saada, jos palve-
lusta on sovittu työllistymissuunnitelmassa 
TE-toimiston tai kokeilukunnan kanssa. 

• Korotettu ansio-osa on 55 % päiväpalkan ja pe-
rusosan erotuksesta.

• Jos palkka ylittää 3 534,95 €, korotettu an-
sio-osa on rajan ylittävältä osalta 25 %.
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Ole tarkkana ilmoitusten 
lähettämisessä!
Postitse lähetettäessä kuoressa on ehdottomasti 
oltava merkintä: Rakentaja-lehti/ilmoitukset, 
PL 307, 00531 Helsinki
Sähköpostit on lähetettävä osoitteella: 
ilmoitukset@rakennusliitto.fi
Kun lähetät ilmoituksen Rakentaja-lehteen, 
muistathan merkitä yhteystietosi! Toimitus 
muokkaa tarvittaessa lehden ilmoitussivuille 
tulevaa materiaalia. Ilmoitussivuille tarkoitettujen 
tekstien tulee olla lyhyitä.

KOONNUT SOILE AHREMAA-LUTTINEN

OSASTOTAPAHTUMAT

OSASTOTAPAHTUMAT

TAPAHTUMIA

Ammattiosastojen  
kevätkokoukset
Viimeistään maaliskuun viimeisenä päivänä 
pidettävässä osaston kevätkokouksessa:
a)  käsitellään hallituksen laatima toiminta- ja 
tilikertomus edelliseltä kalenterivuodelta;
b) käsitellään toiminnantarkastajan lausunto;
c) päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja 
vastuuvapauden myöntämisestä;
d) päätetään mahdollisista muista esille tulevista 
asioista.

TALOTEKNIIKKA-ALAN RETKEILYPÄIVÄT
10.–11.6., TAMPERE
Paikka: Sokos hotelli Torni, Ratapihankatu 43, Tampere
Ohjelma: la 10.6. 
 Kisakanslia sijaitsee Sokos hotelli Tornissa.
 Urheilukilpailut pidetään Pyynikin urheilukentällä.
 Illalla retkeilypäivien buffet-illallinen ja live-bändi.
Hinta:  190 €/hlö kahden hengen huoneissa. Lauantaina  
 aamupala kisakansliassa. Sunnuntaina   
 hotelliaamiainen.

Järjestävä osasto toivottaa talotekniikka-alan väen seuralaisi-
neen tervetulleeksi Tampereelle viettämään perinteisiä retkei-
lypäiviä vapaamuotoisen yhdessäolon ja urheilun merkeissä!

Lisätietoja ja ilmoittautumiset viimeistään ti 11.4., Pasi Anttila 
p. 040 040 9543, pasi.anttila3@saunalahti.fi

Os. 392, Tampereen putkimiehet ja -eristäjät

Os. 022, Kerava 
Kevätkokous ke 15.2. klo 18, Keravan Kirjasto, Kerava Parvi, Paa-
sikivenkatu 12, Kerava. Esillä sääntöjen määräämät asiat sekä 
muut esille tulevat asiat.
Hallitus

Os. 041, Seinäjoki 
Kevätkokous pe 17.3. klo 18, Vapaudentie 32–34 B, Seinäjoki. 
Esillä sääntöjen määräämät asiat sekä muut esille tulevat asiat.
Hallitus

Os. 051, Jyväskylä 
Kevätkokous ma 27.2. klo 18, Jyväskylän palvelupiste, Yrjönkatu 
30, Jyväskylä. Esillä sääntöjen määräämät asiat sekä muut 
esille tulevat asiat. Kahvitarjoilu. Tervetuloa!
Pilkkikilpailut la 18.3. klo 10 Saviolla, Saviontie 1312, Lievestuore.
Hallitus

Os. 392, Tampereen putkimiehet ja -eristäjät
Osaston eläkeläiset kokoontuvat kahvittelemaan ja vaihta-
maan kuulumisia joka kuukauden ensimmäisenä tiistaina klo 12, 
os. 10:n kokoustilat, Sorinkatu 4, paitsi heinä- ja elokuussa. Tule 
mukaan keskustelemaan ja suunnittelemaan kanssamme mie-
lekästä veteraanitoimintaa. Juntturikerhon puheenjohtajana 
jatkaa Rauno Viljanen puh 050 594 4168. 

Os. 416, Virrat
Kevätkokous to 23.2. klo 18, Työväentalo. Mäkitie 18, Virrat. Esillä 
sääntöjen määräämät asiat sekä muut esille tulevat asiat.
Kevätristeily 18.–19.5. Viking Line Grace -aluksella, jäsenille puoli-
soineen. Matkan omavastuu 75 €/hlö, joka sisältää: kuljetukset, 
A2-hytin, aamiaisen ja päivällisen. ilmoittautumiset viimeistään su 
2.4. Lisätietoja ja ilmoittautumiset, Tero p. 050 064 9275. 
Hallitus

Os. 459, Vantaa
Kevätkokous pe 24.2. klo 18, Puistokulma, Talkootie 4, Vantaa. 
Esillä sääntöjen määräämät asiat sekä muut esille tulevat asiat. 
Mm. osallistuminen liiton Linnanmäki-päivän rannekkeen hank-
kimiseen. Ruokatarjoilu. Tervetuloa! 
Hallitus

→ Liitossa
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VETERAANITOIMINTA

Keski-Suomen rakentajaveteraanit
Vapaa-ajankylpyläsopimus 2023 Scandic Laajavuoren 
kanssa. Olemme uusineet sopimuksen. Hinnat: arkisin klo 8–14 
7,20 €/kerta. Mukaan voi ottaa yhden perheenjäsenen. Edut 
saatte normaalista hinnasta näyttämällä jäsenkorttia. Terve-
menoa virkistäytymään! 
Kokoontumiset joka kuukauden ensimmäinen tiistai klo 14, Jy-
väskylän palvelupiste, Yrjönkatu 30, Jyväskylä. Tervetuloa kes-
kustelemaan ja kahvittelemaan!

→ Liitossa

LOMAT

LOMAT

HYVINVOINTILOMAT RY:N ELÄKELÄISTEN 
LOMAT 2023 
Lomalaisten valinnoissa noudatetaan sosiaali- ja terveysminis-
teriön ohjeita. Hyvinvointilomat lähettää kutsukirjeen ja laskun 
loman saaneille, lasku on maksettava eräpäivään mennessä. Lo-
makohde lähettää noin kolme viikkoa ennen loman alkua lomalai-
selle kirjeen, jossa kerrotaan tarkemmat tiedot lomasta. Loma to-
teutetaan yhteistyössä Hyvinvointilomat ry:n kanssa sosiaali- ja 
terveysministeriön veikkausvoittovaroista myöntämällä avus-
tuksella.

Täysihoitoloma sisältää aamiaisen, lounaan ja päivällisen sekä 
yhteisen ohjelman.

Huom! Uudet lomakohteet Lomakeskus Huhmarin tilalla

Rajaniemen lomakeskus
www.ekl.fi/rajaniemenlomakeskus

Hyvänmielen loma 7.–12.8.2023 Hakuaika 1.–31.3.2023
Omavastuu 90 €/5 vrk/hlö

Lomakoti Kotoranta
www.kotoranta.fi

Hyvänmielen loma 4.–9.12.2023 Hakuaika 1.–31.8.2023
Omavastuu 90 €/5 vrk/hlö

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

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

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

HYVINVOINTILOMAT RY:N LAPSIPERHEIDEN 
LOMAT 2023 

Lomalaisten valinnoissa noudatetaan sosiaali- ja terveysminis-
teriön ohjeita. Hyvinvointilomat lähettää kutsukirjeen ja laskun 
loman saaneille, lasku on maksettava eräpäivään mennessä. 
Lomakohde lähettää noin kolme viikkoa ennen loman alkua lo-
malaiselle kirjeen, jossa kerrotaan tarkemmat tiedot lomasta. 
Loma toteutetaan yhteistyössä Hyvinvointilomat ry:n kanssa 
sosiaali- ja terveysministeriön veikkausvoittovaroista myöntä-
mällä avustuksella.

Täysihoitoloma sisältää aamiaisen, lounaan, päivällisen, iltapa-
lan sekä yhteisen ohjelman. Perhelomilla järjestetään ryhmä-
muotoisena kahtena päivänä kahden tunnin ohjattu lastenhoito 
3–6-vuotiaille lapsille.

Lomakoti Kotoranta
www.kotoranta.fi

Lapsiperheloma 4.–9.6. Hakuaika 1.–31.3.
Omavastuu 90 €/5 vrk/hlö. Alle 16-vuotiaat lomailevat veloituk-
setta huoltajan tai isovanhemman seurassa.

Kuortaneen Urheiluopisto
www.kuortane.com

Lapsiperheiden juhannusloma 21.–26.6.
   Hakuaika 1.–31.3.
Omavastuu 100 €/5 vrk/hlö. Alle 16-vuotiaat lomailevat veloi-
tuksetta huoltajan tai isovanhemman seurassa.

Tanhuvaaran urheiluopisto
www.tanhuvaara.fi

Lapsiperheloma 9.–14.7. Hakuaika 1.–31.3.
Omavastuu 100 €/5 vrk/hlö. Alle 16-vuotiaat lomailevat veloi-
tuksetta huoltajan tai isovanhemman seurassa.

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

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

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

MUISTOLLE

LOMAT

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.

Palvelupisteiden yhteystiedot löytyvät  
www.rakennusliitto.fi/yhteystiedot  Honka Jari Jukka

Osastomme jäsen Jari Jukka 
Honka kuoli 5.12.2022. Hän 
oli syntynyt 10.2.1959 ja liit-
tynyt Rakennusliiton jäse-
neksi 12.5.2016.
Muistoa kunnioittaen
Os. 390, Helsingin putkimie-
het ja -eristäjät

Hyväri Markku
Osastomme pitkäaikainen 
jäsen Markku Hyväri kuoli 
11.12.2022. Hän oli syntynyt 
27.5.1938 ja liittynyt Raken-
nusliiton jäseneksi 1.5.1970.
Muistoa kunnioittaen
Os. 173, Lappeenranta

Sairanen Kalevi
Osastomme pitkäaikainen 
jäsen Kalevi Sairanen kuoli 
22.11.2022. Hän oli syntynyt 

10.9.1938 ja liittynyt Raken-
nusliiton jäseneksi 1.10.1960.
Muistoa kunnioittaen
Os. 001, Helsingin kirves-
miehet

Taipale Jaakko
Osastomme pitkäaikainen 
jäsen Jaakko Taipale kuoli 
24.10.2022. Hän oli syntynyt 
3.7.1954 ja liittynyt Raken-
nusliiton jäseneksi 1.4.1976.
Muistoa kunnioittaen
Os. 315, Saarijärvi

Väisänen Taisto Allan
Osastomme jäsen Taisto Toi-
vo Allan kuoli 6.1.2023. hän 
oli syntynyt 8.2.1942 ja liitty-
nyt Rakennusliiton jäsenek-
si 1.1.1976.
Muistoa kunnioittaen
Os. 059, Oulu

HYVINVOINTILOMAT RY:N TYÖIKÄISTEN 
LOMAT 2023
Lomalaisten valinnoissa noudatetaan sosiaali- ja terveysminis-
teriön ohjeita. Hyvinvointilomat lähettää kutsukirjeen ja laskun 
loman saaneille, lasku on maksettava eräpäivään mennessä. 
Lomakohde lähettää noin kolme viikkoa ennen loman alkua lo-
malaiselle kirjeen, jossa kerrotaan tarkemmat tiedot lomasta. 
Loma toteutetaan yhteistyössä Hyvinvointilomat ry:n kanssa 
sosiaali- ja terveysministeriön veikkausvoittovaroista myöntä-
mällä avustuksella.

Salonsaaren lomakylä 
www.salonsaari.com

Täysihoitoloma sisältää aamiaisen, lounaan ja päivällisen sekä 
yhteisen ohjelman. Omavastuu 90 €/5 vrk/hlö.

Puhtia työvuosiin 29.5.–3.6.  Hakuaika 1.–31.3.

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

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

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

Työturvallisuus  
ja -terveys

Seuraavassa Rakentajassa 
keskitytään taas työturvallisuuteen. 

Käymme läpi vuoden 
2022 tapaturmatietoja ja 
rakentamisen toimialalla 

tapahtuneita työpaikkakuolemia. 
Työmaareportaasissa muistutetaan, 

kuinka tärkeää kommunikaatio 
on turvallisuuden kannalta 

ja terveyspalsta luo katseen 
rakentajan hammaskalustoon.

Ilmestymispäivä  
17.3.2023

Aineistopäivä  
17.2.2023

RAKENTAJA 3/23 
Aineistopäivä 31.3.2023 

Ilmestymispäivä 28.4.2023

RAKENTAJA 4/23 
Aineistopäivä 12.5.2023 

Ilmestymispäivä 9.6.2023

RAKENTAJA 5/23 
Aineistopäivä 21.7.2023 

Ilmestymispäivä 18.8.2023

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. 



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 


