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

→ Pääkirjoitus / Johanna Hellsten

1000 hyväksikäytettyä
RIKOSUHRIPÄIVYSTYS auttoi tuhatta työperäisen 
hyväksikäytön uhria viime vuonna. Tämä on jää-
vuoren huippu, sillä läheskään kaikki hyväksikäy-
tetyt eivät tunne edelleenkään oikeuksiaan eivätkä 
tunne auttamisverkostoa. Avun ulkopuolella ovat 
myös ne, joita käytetään hyväksi ”vain vähän”, va-
hingossa tahallaan. Näihin tapauksiin Rakennus-
liiton toimitsijat törmäävät työmailla jatkuvasti.

EDUSKUNTAVAALIEN yksi kuuma teema on ulko-
mainen työvoima. Kaikki suuret puolueet ovat 
yksimielisiä siitä, että supistuva Suomen kansa ei 
pysty säilyttämään hyvinvointiaan, ellemme saa 
tänne uutta väkeä töihin myös maamme rajojen 
ulkopuolelta. Keskustelussa ulkomaisesta työ-
voimasta menee kuitenkin kaksi asiaa sekaisin; 
pysyvästi Suomeen perheensä kanssa muuttavat 
ihmiset, jotka tulevat tänne töihin ja rakentamaan 
yhteistä maatamme sekä erilaiset keikkatyöläiset, 
lähetetyt työntekijät ja kausityövoima.

KUN ESIMERKIKSI rakennusalalla puhutaan ul-
komaisen työvoiman tulon vapauttamisesta ja 
nopeista maahantuloprosesseista, puhutaan myös 
siitä EU-maiden ulkopuolelta tulevasta työvoi-
masta, joka on maassa 3–6 kuukautta. Hyväksi-

käyttötapaukset koskevat usein juuri heitä, joilla 
ei ole tietoa tai verkostoja eikä mitään syytäkään 
muodostaa niitä Suomessa, sillä heidän tarkoituk-
senaan on mennä takaisin kotiin, kun hommat on 
tehty. Miten prosessien keventäminen entisestään 
pystyy takaamaan sen, että näidenkin työnte-
kijöiden työehdot ja -olosuhteet ovat kunnossa? 
Nythän heitä jo naamioidaan yrittäjiksi kevytyrit-
täjästatuksella, joten työehtojen valvominen on 
muuttunut entistäkin hankalammaksi.

RIKOSUHRIPÄIVYSTYKSEN vaalipaneelissa kaikki 
puolueiden osallistujat olivat liikuttavan saman-
mielisiä siitä, että työperäiselle hyväksikäytölle 
pitäisi tehdä enemmän. Poliitikot myös näyttivät 
varsin hämmentyneiltä siitä, että asialle on siltikin 
tehty kovin vähän. Työsuojeluviranomaisille an-
nettiin hiukan lisää valtuuksia (ks. sivu 6), mutta 
alipalkkauksesta ei ole tehty rikosta eikä esimer-
kiksi ammattiliitoille ole annettu kanneoikeutta. 

VAIKUTTAVATKO taustalla niin suuret taloudelli-
set edut ja monimutkaiset riippuvuussuhteet, että 
yksimielisyydestä huolimatta keskustelemme sa-
masta kysymyksestä seuraavankin hallituskauden 
jälkeen? ¶



3

→ Tässä numerossa

VAKIOT

2  Pääkirjoitus
4  Ajankohtaista ja 
 puheenjohtajan palsta
12  Henkilö
14  Rakentajan terveys
40  Laki ja oikeus
45  Liittolainen
50 Kulttuuri
52  Kevyttä

KANNEN KUVA: JOHANNA HELLSTEN

TEEMA: TYÖTURVALLISUUS JA -TERVEYS

”Itseäni kiinnostaa
miten 

käsityövaltaisia 
menetelmiä

voitaisiin yhdistää 
teolliseen 

valmistamiseen.”
– ALEKSI LOHTAJA
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Työntekijä
ammateissa on 
edelleen korkea 
kuolleisuus.

Rakentajien hyvä 
työmotivaatio 
näkyy 
työterveys
huollossa.

Mikkeliläisellä NCC:n 
työmaalla on toimivat 
työturvallisuus
käytännöt.

Työsuojelun 
peruskurssilta 
saa kunnon 
eväät hyvään 
työsuojelutyöhön.

Fyysisen työn tekijät 
tarvitsevat myös 
vapaaajan liikuntaa. 
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Rakennusliitolle kaksivuotiset 
työehtosopimukset
Kaikille Rakennusliiton sopimusaloille saatiin maaliskuussa  
uudet työehtosopimukset. Kaksivuotisen sopimuskauden 
palkankorotukset ovat yleisen linjan mukaiset.

TYÖEHTOSOPIMUSTEN yleiskorotukset 
ja taulukkopalkkojen korotukset ovat 
4 % + 2 %. Niin sanotun kertaerän 
(1 %) sijasta sama kustannusvaikutus 
rakentajien palkkoihin saadaan muun 
muassa korotusten voimaantuloa 
aikaistamalla vertailusopimukseen 
nähden.

Rakennusliiton hallitus hyväksyi 
sopimukset yksimielisesti kokoukses-
saan 9.3. Tämä Rakentajan numero 
meni painoon samana päivänä, joten 
laajemmin eri sopimusalojen työeh-
tosopimusten tekstimuutoksista voit 
lukea tulevina viikkoina liiton verkko-
sivuilta. 

Rakennusliiton varapuheenjoh-
taja Kimmo Palonen muistuttaa, 
että nykyisessä työmarkkinamallissa 
niin sanotun yleisen linjan ylittävän 
palkankorotuksen tavoitteleminen 
tarkoittaa aina automaattisesti lakkoa.

– Rakennusliiton jäsenillä ei 
lakkointoa tällä kierroksella ollut. 
Marraskuussa pidetyssä ammatti- ja 
sopimusalatyöryhmien kokouksessa 
kävi selväksi, että rakentajat halua-
vat työehtosopimukset ja työrauhan, 
Palonen toteaa.

Kokouksessa oli läsnä lähes 200 
eri sopimusalojen aktiivia ympäri 
Suomea.

Palkankorotukset
Vuonna 2023 palkkoja korotetaan 4 
prosentin yleiskorotuksella. Myös 
palkkataulukkoja korotetaan samalla 

prosentilla. Palkankorotukset astuvat 
voimaan 1.5. tai lähinnä sen jälkeen 
alkavan palkanmaksukauden alusta. 
Myös kesken olevia urakoita ja työ-
ehtosopimuskohtaisia urakkahintoja 
korotetaan 4 %. 

Työehtosopimusten rahamääräi-
siä lisiä sekä henkilöstön edustajan 
erilliskorvauksia korotetaan niin 
ikään 4 %.

Vuonna 2024 palkkoja korotetaan 
15.5.2024 lähinnä alkavan palkanmak-
sukauden alusta. Yleiskorotus on 2 % 
ja taulukkopalkkoja korotetaan 2 %. 
Sama korotus koskee myös kesken 
olevia urakoita ja työehtosopimuskoh-
taisia urakkahintoja sekä työehtosopi-
musten rahamääräisiä lisiä sekä henki-
löstön edustajan erilliskorvauksia.

Kertaerä vai varhaisempi 
voimaantulo?
Kaikki talven ja kevään palkkaratkai-
sut ovat asettuneet ns. yleisen linjan 
eli teknologiateollisuuden sopimuksen 
tasolle. Teknon sopimuksessa korotuk-
set ovat 3,5 % 1.4. 2023 alkaen (korotus 
1) ja 2,5 % 1.2.2024 alkaen (korotus 2). 
Lisäksi sopimuksessa maksettiin 400 
euron kertaerä, jonka kustannusvaiku-
tus on 1 %. 

Teknologiateollisuuden sopi-
muksessa korotuksen maksupäivät 
tarkoittavat, että korotus 1 korottaa 
sopimuskauden aikana työntekijän 
palkkaa 20 kuukauden ajan ja koro-
tus 2 vastaavasti 10 kuukauden ajan. 

Toisella tavalla sanottuna maksuissa 
on yhteensä 6 kuukauden myöhästä-
minen.

Rakennusliiton sopimuksessa 
ensimmäinen korotus vaikuttaa palk-
koihin 22 kuukauden ajan ja toinen 
korotus 9,5 kuukauden ajan. Raken-
nusliiton sopimuksessa maksuajan-
kohtia on myöhästetty sopimuskau-
della yhteensä 4,5 kuukautta eli 1,5 kk 
vähemmän kuin vertailusopimuk-
sessa.

Kun lisäksi ensimmäinen korotus 
on 0,5 prosenttiyksikköä korkeampi 
kuin vertailusopimuksessa, on pal-
kankorotuksen vaikutus työntekijän 
palkkaan sopimuskaudella suurempi. 
Näiden edellä mainittujen tekijöiden 
yhteinen palkkoja korottava kustan-
nusvaikutus on yksi prosentti eli vas-
taa 400 euron kertaerää.

Miksi ei 
kertaerää?
Palkankorotuksen kertaerä kohtelee 
rakennusalan työntekijöitä hyvin 
eriarvoisella tavalla. Maksuajankohta 
olisi asettunut hetkeen, jolloin monet 
työntekijät ovat lomautettuna tai työt-
töminä, joten he olisivat jääneet ilman 
kertaerää. Rakennusalan vuokratyön-
tekijöillä on tyypillisesti lyhyitä tai 
pidempiä katkoja työsuhteessa. Niin 
ikään on rakentajia, jotka tekevät vuo-
sittain töitä lukuisille työnantajille. 
Kuinka järjestää kertaerä rakentajille 
kattavasti?  Kertaerän varmistaminen 

TEKSTI: JANNE MÄKINEN

→ Ajankohtaista
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Pakottamalla  
pahaa jälkeä
KUN SAVU TYÖMARKKINOILLA hälvenee, on syytä kysyä: tämäkö 
on se Suomen malli, joka tuottaa parhaan lopputuloksen? 
Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n ääritiukasti koordinoima ja 
valtakunnansovittelijan vartioima neuvottelukierros tuottaa 
alakohtaisiin neuvottelupöytiin täysin turhaa vaikeuskerrointa. 
Rakennusalan työnantajajärjestöt tuskailevat itsekin tiukan 
koordinoinnin aiheuttamaa jäykkyyttä, joka estää luovat ja fik-
sut ratkaisut sopimukseen pääsemiseksi.

Mutta kun tämä tie on valittu niin näillä mennään. Selvää 
on se, että lakot ja ym. työtaistelutoimet eivät ainakaan vähene 
tällä valitulla tiellä. Jokainen ymmärtää, ettei väkipakolla 
syötetty, yhden vaihtoehdon ratkaisu voi johtaa muuhun kuin 
konfliktiin. Sitten paheksutaan AKT:n laillisia työtaisteluita 
revitellen otsikoita ahtaajien ahneudesta.

Kun riittävän monta kertaa toistetaan samat virheet pur-
kautuvat paineet, niin kuin nyt tapahtui. Työnantajat ovat 
vaatineet alakohtaisia, kunkin TES-alan omista tarpeista ja 
lähtökohdista tehtäviä työehtosopimusratkaisuja. Samaan 
aikaan toisaalla yritetään syöttää väkisin samaa myrkkyä kai-
kille ilman minkäänlaisia alakohtaisista tarpeista kumpuavia 
ratkaisuja.

Työehtosopimukset jäävät kehittämättä ja syyttävä sormi 
osoitetaan liittojen suuntaan. Seuraava vaihe lienee se, että lak-
ko-oikeuteen vaaditaan rajoituksia. Länsimaiseen demokratiaan 
kuuluu keskeisenä osana järjestäytymisvapaus ja lakko-oikeus. 
Maailmasta löytyy myös sellaisia maita, joissa näitä keskeisiä 
demokratian kulmakiviä ei tunnusteta. Ay-johtajat vankilaan 
tai hengiltä on homman nimi valitettavan monessa maassa.

 Ay-liikettä pidetään kehityksen jarruna ja moni toivoo – 
jopa vaatii – liittojen poistamista pelikentiltä. On vain niin, että 
demokraattisissa valtioissa, kuten Suomessa on turha kuvitella, 
että ay-liike voitaisiin hävittää. Se ei vain kerta kaikkiaan ole 
mahdollista. Provosoimalla sen sijaan saadaan vastaan entistä 
radikaalimpi ay-liike. Joskus on niin, että täytyy ensin katsoa 
pohjamudat, ennen kuin otetaan lusikka kauniiseen käteen. ¶

Kimmo Palonen

Kimmo Palonen 
on Rakennusliiton 
varapuheenjohtaja

→ Varapuheenjohtajalta

kaikille jäsenille olisikin käytännössä 
mahdotonta. 

Kertaerä on siis sisällytetty yleis-
korotuksiin, taulukkojen korotuk-
siin ja lisien korotuksiin sekä niiden 
ajankohtiin. Näin palkankorotukset 
kohdentuvat mahdollisimman isoon 
osaan liiton jäsenkuntaa.

Kaikille yhteinen 
tekstimuutos
Lakisääteisiä terveystarkastuksia kos-
kien tehtiin seuraava tekstilisäys. Kun-
kin sopimusalan asiaa koskevat tekstit 
ja määräykset pidetään siis ennallaan 
ja tämä on uusi teksti niiden lisäksi:

”Työntekijän tulee toimittaa lakisää-
teisistä tarkastuksista tehty työkykyisyysar-
vio viipymättä työnantajalle.

Määräaikaistarkastuksen tarkoituk-
sena on selvittää työntekijän terveydentila 
sekä työ- ja toimintakyky. Sen sisältö ja 
laajuus perustuvat terveydenhuollon asian-
tuntijan arvioon tarvittavista toimenpi-
teistä työn todellisiin riskeihin ja altisteisiin 
pohjautuen. Harkittaessa määräaikaistar-
kastuksen laajuutta huomioon tulee ottaa 
työntekijän työtehtävien aiheuttamat 
erityisvaatimukset ja henkilökohtainen 
terveydentila.

Määräaikaistarkastus rakennusalalla 
edellyttää sitä, että työntekijä käy vastaan-
otolla.”

Enemmän sopimusalakohtaisista 
tekstimuutoksista lähiviikkoina siis 
Rakennusliiton nettisivuilla. ¶

Palkankorotukset
• 4,0 % 1.5.2023 tai lähinnä sen jäl-

keen alkavan palkanmaksukau-
den alusta.

• 2,0 % 15.5.2024 tai lähinnä sen 
jälkeen alkavan palkanmaksu-
kauden alusta.

• Korotukset toteutetaan yleisko-
rotuksina. Sama korotus koskee 
myös palkkataulukoita sekä kes-
ken olevia urakoita ja työehtoso-
pimuskohtaisia urakkahintoja. 
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Työsuojelu
viranomaisen 
valtuuksia 
laajennetaan
Kesäkuun alussa tulee 
myös voimaan työnantajan 
työturvallisuusvelvoitteiden 
laajennus.

Pohjois-Euroopan suurin jalkinevalmistaja • sievi.com

Runner Roller TR+ S3  Koot 35–48

Runner Rollerin metalliton rakenne koostuu komposiittivarvassuojasta, 

joka eristää hyvin lämpöä ja kylmyyttä sekä joustavasta tekstiili-

naulasuojasta. Pohjan erinomainen pito ja kulutuskestävyys on 

varmistettu Sievi TractionPro®-kitkapohjalla, jonka alaspäin levenevä, 

nykyaikaisesti muotoiltu pohjarakenne lisää käyttömukavuutta ja 

iskunvaimennusta erityisesti jalan tukialueille.

CTC

Uutuus!

TYÖSUOJELUVIRANOMAISEN valtuuksia alipalk-
kauksen valvonnassa laajennetaan ja työsuojelu-
viranomainen on jatkossa velvoitettu tekemään 
ilmoituksen rakennusten sisäilma-asioista.

Työsuojeluviranomaisen toimivaltuuksia ali-
palkkauksen valvonnassa laajennetaan siten, että 
työnantajalle voidaan antaa kirjallinen kehotus ja 
velvoittava hallintopäätös sekä uhkasakko. Näin 
voidaan toimia tilanteissa, jotka koskevat työnan-
tajan velvollisuutta maksaa lain ja yleissitovan työ-
ehtosopimuksen mukaista palkkaa, jonka peruste 
ja määrä ovat selkeät. Työsuojeluviranomainen 
ei kuitenkaan ratkaise työntekijöiden palkkausta 
koskevia tulkintariitoja.

Alipalkkaukseen puuttumista tehostetaan 
myös laajentamalla työsuojeluviranomaisen ilmoi-
tusvelvollisuus poliisille koskemaan jatkossa myös 
rikoslain mukaisista petos- ja kiskontarikoksista. 
Ilmoitusvelvollisuuden laajentamisen tavoitteena 
on, että poliisin esitutkinnassa voidaan nykyistä 
laajemmin ottaa huomioon tapaukseen mahdolli-
sesti soveltuvat rikostunnusmerkistöt.

Lakimuutosten tavoitteena on tehostaa työn-
tekijöiden palkkausta koskevien säännösten nou-
dattamista työmarkkinoilla ja turvata työntekijöi-
den asemaa laajentamalla työsuojeluviranomaisen 
valvontatoimivaltuuksia. Tavoitteena on myös 
ehkäistä sellaisten työmarkkinoiden muodostu-
mista, joissa palkkauksen vähimmäistason noudat-
tamista laiminlyödään merkittävästi. Tavoitteena 
on osaltaan myös harmaan talouden tehokkaampi 
torjunta.

Lakimuutokset tulevat voimaan 1.6.2023.

Työnantajan  
työturvallisuus velvoitteita 
tarkennetaan
Työturvallisuuslain muutoksilla tarkennetaan 
työnantajan työturvallisuusvelvoitteita. Lain 
tavoitteena on edistää 55 vuotta täyttäneiden 
työssä jaksamista ja vähentää varhaista työelä-
mästä poistumista. 

Työnantajan yleistä velvollisuutta huolehtia 
työntekijöiden turvallisuudesta ja terveydestä 
työssä täsmennetään: Työnantajan on otettava 
huomioon, että työntekijän henkilökohtaiset edel-
lytykset voivat vaatia yksilöllisiä työsuojelutoimen-
piteitä. Muutoksella selkeytetään sitä, että yleisesti 
vaikuttavat työsuojelutoimenpiteet eivät aina ole 
riittäviä yksittäisen työntekijän turvallisuuden ja 
terveyden varmistamiseksi. 

Työnantajan velvollisuus toteuttaa yksilöllisiä 
toimenpiteitä koskee työntekijöitä, joihin liittyy 
jokin turvallisuuden ja terveellisyyden kannalta 
merkityksellinen henkilökohtainen edellytys. Tar-
vetta mukauttaa työtä ja työolosuhteita voi syntyä 
esimerkiksi yksilöllisten ikämuutosten myötä.

Työnantajan tarkkailuvelvoitetta täsmen-
netään siten, että työnantajan on jatkuvasti 
tarkkailtava työympäristön, työolosuhteiden ja 
turvallisten työtapojen lisäksi myös työntekijöi-
den turvallisuutta ja terveyttä työssä. Tarkkailun 
kautta työnantajalla on mahdollisuus havaita 
tarve toteuttaa yksilöllisiä työsuojelutoimenpiteitä 
ajoissa.

Laki tulee voimaan 1.6.2023. ¶
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Rakentajat 
eduskuntavaaleissa

Eduskuntavaaleissa on ehdolla Rakennusliiton jäseniä eri vaalipiireistä.

Hannu Glad, 
Vasemmistoliitto,  
Keski-Suomen vaalipiiri

Kirvesmies ja eläkeläinen 
Hannu Glad asuu Viitasaa-
rella ja toimi työelämässä 
ollessaan mm. Rakennus-
liiton hallituksessa. Hannu 
on Jyväskylän kirvesmiehet 
os. 342:n jäsen.

– Luottamusmiehen 
tiedonsaanti on turvattava 
lailla, työhyvinvointiin on 
panostettava enemmän. 
Nyt päätetään yhteisistä 
asioista. Sillä on väliä, kuka 
niistä päättää.

Kuura Helanen,  
Vihreä liitto,  
Hämeen vaalipiiri

Puuseppä Kuura Helanen 
asuu Janakkalassa. Hän on 
Rakennusliiton Hämeen-
linnan osasto 100:n jäsen.

– Ajan työelämän ja ko-
ko yhteiskunnan oikeuden-
mukaisuutta ja tasa-arvoa, 
meidän tulee pitää työolo-
suhteet ja palkkaus jokaisel-
la alalla houkuttelevana.

Jari Jääskeläinen, 
Vasemmistoliitto, 
Uudenmaan vaalipiiri

Kirvesmies ja YIT Suomi 
Oy:n luottamusmies Jari 
Jääskeläinen asuu Vantaal-
la. Jari on mm. Rakennuslii-
ton hallituksen ja Helsingin 
kirvesmiehet osasto 001:n 
hallituksen sekä SAK:n 
edustajiston jäsen.

– SAK:laisten ehdok-
kaiden yhteinen vaalitavoi-
te on työttömyyden oma-
vastuupäivät pois, aloite 
lähti omasta esityksestäni 
Rakennusliiton kevään 2022 
hallituksen kokouksessa!

Mikko Kaunisto, 
Vasemmistoliitto, 
Satakunnan vaalipiiri

Huittislainen kirvesmies 
ja projektivastaava Mikko 
Kaunisto on Rakennus-
liiton Lauttakylän osasto 
437:n jäsen.

– Työntekijöiden ali-
palkkaus ja hyväksikäyttö 
on estettävä.

ESITTELEMME tiedossamme olevat ja lehden painoon 
menoon mennessä tavoitetut ehdokkaat tässä jutussa. 
Eduskuntavaalien ennakkoäänestysaika on 22.–28.3. ja 

varsinainen vaalipäivä sunnuntaina 2.4.2023. Äänestämällä 
vaikutat myös työntekijöiden asioihin!
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Jaakko Latvanlehto,  
Vasemmistoliitto,  
Oulun vaalipiiri
Kirvesmies Jaakko Latvan-
lehto asuu Muhoksella ja on 
Rakennusliiton osasto 59:n 
jäsen.

– Yleissitovaa työeh-
tosopimusjärjestelmää on 
vahvistettava ja edelleen 
kehitettävä.

Lalli Mustakallio, 
Vasemmistoliitto,  
Lapin vaalipiiri

Lalli Mustakallio Ivalos-
ta on osasto 131:n jäsen. 
Sukittajana työskentelevä 
Lalli on monelle tuttu myös 
räppärinä ja Rakennuslii-
tolle tekemästään biisistä 
”Lakko”.

– Tiet kuntoon reissu-
työläisille myös syrjäseu-
duille!

Antti Saarinen, 
Vasemmistoliitto, 
Uudenmaan vaalipiiri

Espoolainen Antti Saarinen 
on Pro Mesta Oy:n pääluot-
tamusmies. Saarinen on 
Helsingin kirvesmiehet os. 
001 jäsen.

– Alipalkkaus on krimi-
nalisoitava.

Matti Semi,  
Vasemmistoliitto,  
Savo-Karjalan vaalipiiri
Varkautelainen kansanedus-
taja Matti Semi on Raken-
nusliiton Varkauden osasto 
28:n jäsen. Ennen kansan-
edustajuutta hän toimi YIT 
Rakennus Oy:n Infrapalve-
luiden rakennusmiehenä.

– Teen lainsäätäjänä työ-
tä harmaan talouden ja ali-
palkkauksen kitkemiseksi se-
kä sen eteen, että rikollinen 
toiminta saadaan muutenkin 
kuriin työmarkkinoilla.

Petteri Tahvanainen, 
Vasemmistoliitto,  
Savo-Karjalan vaalipiiri

Enolainen kirvesmies Petteri 
Tahvanainen on Rakennus-
liiton Joensuun osasto 027:n 
jäsen.

– Palkan tulee olla riit-
tävä, perusturvan tasoa on 
nostettava ja ammattiyhdis-
tysliikkeen mahdollisuuksia 
puuttua väärinkäytöksiin 
tulee vahvistaa, ammattilii-
toille tulee antaa joukkokan-
neoikeus.

Heidi Vättö, 
Vasemmistoliitto,  
Kaakkois-Suomen vaalipiiri

Joutsenolainen maalari ja 
Rakennusliiton hallituksen 
jäsen Heidi Vättö on Raken-
nusliiton Lappeenrannan 
033:n jäsen ja edustaa Raken-
nusliittoa SAK:n edustajis-
tossa.

– Tärkein teemani vaa-
leissa on oikeudenmukainen 
työelämä, mikä tarkoittaa 
reiluja työehtoja ja elämään 
riittävää palkkaa kaikilla 
työntekijöillä, kaikilla aloil-
la. ¶
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Vaalistaja  
näkyy somessa 

ja toreilla

Touko kuussa  
katsotaan  

tulevaisuuteen

RAKENNUSLIITON 25. varsinainen liittoko-
kous järjestetään Helsingissä 12.–13.5. 

Liittokokous on Rakennusliiton ylin 
päättävä elin, jonne edustajat on valittu hel-
mi-maaliskuussa järjestetyssä liittokokousvaa-
lissa kunkin aluejärjestön alueelta. Edusta-
jiksi valitaan yhteensä 166 henkilöä, ja vaalin 
tulokset ovat nähtävillä liiton verkkosivuilla 
viikolla 12.

Liittokokouksessa linjataan liiton tulevai-
suutta seuraavalle 4-vuotiskaudelle, valitaan 
liitolle hallitus ja liittovaltuusto sekä käsitel-
lään sääntömuutoksia, aloitteita ja esityksiä.

Puheenjohtajisto vaihtuu
Kokouksessa valitaan Rakennusliitolle myös 
uusi puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja. Lii-
ton nykyinen puheenjohtaja, Matti Harjunie-
mi, on ilmoittanut, ettei enää ole käytettävissä 
seuraavalle nelivuotiskaudelle.

Puheenjohtajaksi on ehdolla liiton nykyi-
nen varapuheenjohtaja Kimmo Palonen ja 
liiton pohjoisen palvelualueen päällikkö Mar-
ko Niskanen ja varapuheenjohtajaksi liiton 
vastaava lakimies Jyrki Ojanen. Liiton säännöt 
sallivat ehdokkaiden asettamisen vielä liitto-
kokouspäivänäkin, joten muitakin ehdokkaita 
saattaa vielä ilmaantua. ¶

Vuoden 2019 
liittokokous.

SAK:n kampanja kertoo, mistä 
vaaleissa on oikeasti syytä puhua

Etkö ole varma, mitä se 
kestävyysvajeen kurominen umpeen 

oikeasti tarkoittaa?  
Onko se viittaus eduskuntavaali
ehdokkaan tavoitteeseen saada 

viilattua vielä pari minuuttia seuraavan 
maratonin ajasta? Vai onko se jotain, 

mikä vaikuttaa sinun elämääsi 
seuraavan 4 vuoden aikana? 

SAK:N ja liittojen yhteinen Vaalistaja-kampanja on 
tehty niille, jotka kaipaavat vaaleihin vähemmän 
poliittista jargonia ja enemmän helposti ymmär-

rettävää sisältöä. Kampanja taustoittaa vaalikeskustelus-
sa olevia aiheita ja avaa äänestäjälle, miten puolueiden 
tavoitteet vaikuttaisivat työntekijän elämään. Erityisesti 
kampanja pyrkii nostamaan esiin niitä asioita, joita vaali-
keskusteluissa ei sanottu ääneen. 

Parhaiten Vaalistajasta pysyy kärryillä, kun tilaa 
sähköpostiinsa uutiskirjeen www.vaalistaja.fi/tilaa. Sitä 
lukemalla selviävät työntekijöille tärkeiden vaaliteemojen 
taustat sekä puolueiden mielipiteet aiheista. Vaalistajaa 
voi seurata somessa ja eri vaalitapahtumissa. Somessa  
@vaalistaja -kanavina ovat Facebook, Tiktok ja Insta-
gram. Tapahtumat ja mielenkiintoisimmat artikkelit 
löytää osoitteesta www.vaalistaja.fi.

Vaalistaja lupaa tuoda hauskuutta mukaan vaaleihin. 
Kampanjan kasvoina ovatkin stand-up-koomikko, käsi-
kirjoittaja, juontaja Eeva Vekki ja TikTokista tunnettu 
juontaja, näyttelijä, käsikirjoittaja Johannes Mollberg. 

Vaalistajan teemat ovat kaikki lähellä tavallisen 
palkansaajan arkea: rahojen riittävyys (oikeus kokoai-
katyöhön, sunnuntailisien merkitys, ansiosidonnaisen 
työttömyysturvan puolustaminen…), kaikille kuuluvat 
hyvinvointipalvelut (lasten varhaiskasvatus ja koulutus, 
vanhusten huolenpito), sopu työpaikoille ja toimivat työ-
markkinat (tes:n ja työelämää säätelevien lakien noudat-
taminen, ammattiliittojen kanne oikeus, yleissitovuuden 
ja luottamusmiehen aseman vahvistaminen, lakko-oikeu-
den turvaaminen) sekä ihmisoikeudet ja vastuu maapal-
losta. ¶
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TEKSTI: SALLA VIRTANEN KUVA: KIMMO BRANDT

RAKENNUSLIITON liittokokouk-
sen yhteydessä torstaina 11.5. 
järjestetään avoin kansainväli-

nen seminaari.
Seminaariin kutsutaan kaik-

ki liittokokousedustajat ja muita 
kutsuvieraita. Suomeksi ja ruotsiksi 
tulkattavaa englanninkielistä semi-
naaria voi seurata myös verkkolähe-
tyksenä.

– Haluamme tuoda ammattiyh-
distysliikkeen tekemää kansainvälis-
tä työtä lähemmäs meidän jäseniäm-
me, Rakennusliiton kansainvälisten 
asioiden asiantuntija Nina Kreutz-
man kertoo.

Seminaarin avaa Euroopan ra-
kennus- ja puutyöläisten federaation 
EFBWW:n pääsihteeri Tom Deleu. 
Hän kertoo liiton toiminnasta ja ta-
voista vaikuttaa Euroopan unionissa. 
EU:ssa käsitellään kaikille rakenta-
jille tärkeitä asioita, vaikka sen toi-
minta tuntuu monesta kaukaiselta ja 
byrokraattiselta.

Ukrainan veljesliiton  
PROFBUD:n puheenjohtaja Vasyl 
Andrejev on vieraillut Rakennuslii-
ton liittokokouksessa useina vuosina. 

Tänä vuonna hän saapuu seminaa-
riin kertomaan maansa tilanteesta 
ja solidaarisuuden merkityksestä. 
Ukrainassa vaikuttamistyö ei tällä 
hetkellä ole keskiössä, vaan am-
mattiliittojen aika menee käytän-
nön humanitaariseen apuun sodan 
keskellä.

– Esimerkiksi liiton tiloja käyte-
tään ihmisten yöpymiseen, Ukrai-
naan paljon yhteyttä pitävä Nina 
Kreutzman kertoo.

Ruotsista puhumaan saapuu 
Christer Wälivaara. Hän vastaa 
ruotsalaisten ammattiliittojen kan-
sainvälisen työn koordinoinnista ja 
kertoo seminaarissa pohjoismaisen 
yhteistyön ja kansainvälisen solidaa-
risuustyön merkityksestä. 

– Ruotsin Byggnads on meille 
tärkeä veljesliitto. Pohjoismaissa on 
aika samanlaiset systeemit ja ay-liik-
keellä vahva asema yhteiskunnassa, 
Kreutzman selittää.

Seminaarin päättää SAK:n 
kansainvälisten asioiden päällikkö 
Pekka Ristelä, joka puhuu kan-
sainvälisestä yhteistyöstä Suomen 
näkökulmasta.

Kansainvälistä  
vaikuttamista
Rakennusliitto tekee jatkuvasti mo-
nenlaista kansainvälistä yhteistyötä. 
Tällä hetkellä Euroopan komissiossa 
keskustellaan esimerkiksi digitalisaa-
tion kehittämisestä liikkuvien työnte-
kijöiden kohdalla. 

– Ihmiset liikkuvat, mutta sosiaali-
turva-asiat eivät seuraa. Tulevaisuudes-
sa voi tulla tilanteita, jolloin ihmi-
set jäävät ilman eläkkeitä sen takia, 
Kreutzman selittää.

Suomessa EU:n laajuinen digita-
lisaatio on ollut koko rakennusalan 
toiveena, jotta Suomeen tulevista 
ulkomaisista yrityksistä ja työntekijöis-
tä saataisiin paremmin tietoa. Työhön 
tarvittavia todistuksia on tällä hetkellä 
helppo väärentää, joten olisi hyvä saa-
da tiedot siirtymään luotettavammin.

EFBWW kampanjoi tällä hetkellä 
aktiivisesti myös alihankintaketjujen 
lyhentämisen puolesta. Se on myös 
Rakennusliiton selkeä tavoite.

– Työsuojelupuolella esillä on 
EU:n asbestidirektiivin uudistaminen, 
Kreutzman kertoo. ¶

Liittokokouksessa on 
myös aiemmin ollut 
mukana seuraajia eri 
maiden veljesliitoista.Seminaari yhteistyöstä  

ja solidaarisuudesta
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TEKSTI: JUKKA NISSINEN  KUVA: ANTTI KIRVES

Aleksi Lohtaja
• Työskentelee Archinfos-

sa yhteiskunnallisen vai-
kuttamisen asiantuntijana. 
Archinfo on arkkitehtuurin 
tiedotuskeskus, jonka ovat 
perustaneet arkkitehtuuri-
alan järjestöt vuonna 2013.

• Lohtajan viime kesänä hy-
väksytty väitöskirja käsit-
teli arkkitehtuuria politii-
kan tutkimuksen kohteena.

– Vuorovaikutuksen 
lisääminen koko rakentamisen 
ketjussa parantaa laatua ja 
kustannustehokkuutta, Aleksi 
Lohtaja toteaa.
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→ Henkilö

Arkista 
arkkitehtuuria
Suomalainen moderni arkkitehtuuri on muovannut  

ihmisten käsitystä hyvinvointivaltiosta.

A
RKKITEHTUURIN tutkija Alek-
si Lohtaja aloitti syksyllä 
Archinfossa yhteiskunnal
lisen vaikuttamisen asian

tuntijana.
– Arkkitehtuurin tiedotuskeskuk

sen tavoitteena on tehdä suomalaista 
arkkitehtuuria tunnetuksi sekä kan
sallisesti että kansainvälisesti.

Lohtaja on myös mukana arkki
tehtuuriin liittyvässä kansalaiskeskus
telussa.

– Se voi kuulostaa lobbaustyöltä, 
mutta itse näen sen niin, että ihmisten 
olisi koettava rakentaminen ja kau
punkisuunnittelun omaksi asiakseen. 
Laadukkaan arkkitehtuurin avulla 
voimme ratkoa akuutteja sosiaalisia, 
poliittisia ja ekologisia kysymyksiä.

Arkkitehtuuri ei ole vain silmiä 
hiveleviä waukohteita vaan se on joka
päiväisen elämän sujuvuutta. Lohta
jan mukaan perinteinen suomalainen 
arkkitehtuuri on tuottanut toimivia 
asuntojen pohjaratkaisuja. Hyviä esi
merkkejä ovat Helsingin Olympiakylä 
ja rintamiestalojen tyyppipiirustukset.

– Moni on parjannut 
1960–1970lukujen rakennuskantaa. 
Koronapandemian myötä huomattiin, 
että lähiöiden, kuten Helsingin Pih
lajaniemen ja Herttoniemen, asunnot 

ovat pohjien puolesta hyvin toimivia. 
Nykyisissä gryndikohteissa ei välttä
mättä ole samanlaista muuntojousta
vuutta. Miten valo tulee asuntoon ja 
miten sitä voi muokata elämäntilan
teen mukaan.

Lohtaja haluaisi palata yksin
kertaisempiin rakennusratkaisuihin, 
kuten painovoimaiseen ilmanvaihtoon 
ja massiivirakenteisiin.

– Koehankkeista pitäisi päästä 
oikeaan tuotantoon. Itseäni kiinnos
taa miten käsityövaltaisia menetelmiä 
voitaisiin yhdistää teolliseen valmista
miseen.

Lohtaja uskoo, että painovoimai
sen ilmanvaihdon ja muurauksen 
arvostus sekä CLTelementtien käyttö 
nousevat Euroopassa lähivuosina. 
Elementtirakentamisella on oma 
paikkansa ja sitä voi yhdistää käsityö
valtaisempiin rakennustekniikoihin. 
Samalla se olisi paluuta suomalaisen 
arkkitehtuurin vanhoihin käytäntöi
hin.

– Arkkitehdin ja tekijöiden vuoro
vaikutus on hedelmällinen tapa tuot
taa ratkaisuja. Tunnetuin esimerkki 
on Alvar Aallon punatiilirakennukset 
Jyväskylän seudulla. Aalto arvosti 
muurareita ja kysyi heiltä neuvoja 
ideoi den toteutukseen.

Lohtaja vertaa tilannetta Qatarin 
urheilustadionien rakentamisurak
kaan, joka vaati tuhansien rakennus
työläisten hengen. 

– Rakentamisen pitää olla kestävää 
niin ekologisesti, taloudellisesti kuin 
sosiaalisestikin.

Hyvinvointia kaikkialle
Suomessa arkkitehtuuri ei ole samal
la lailla politisoitunut kuin vaikkapa 
Britanniassa, jossa kuningas Charles 
on arvostellut modernia arkkitehtuu
ria ja kaupunkisuunnittelua rumaksi ja 
kaoottiseksi.

– Suomessa arkkitehtuuri on ollut 
demokraattista ja sitä on tehty kaikille.

Lohtajan mukaan suomalais
ta hyvinvointivaltiota rakennettiin 
1950–1970luvulla hajautetusti. Ark
kitehtuurin merkkirakennuksia nousi 
niin kirkonkyliin kuin isoihin kau
punkeihinkin. Tehtaiden ja sairaaloi
den työntekijöille tehtiin laadukkaita 
asuinalueita. 

Lohtajan mukaan ihmisten elä
mänkaarikokemus hyvinvointivaltios
ta kiteytyy rakennettuun ympäris
töön. Synnytyssairaalasta kouluihin 
ja kirjastoihin, kotoa tieinfraa pitkin 
työpaikalle. ¶



TEKSTI: JOHANNA HELLSTEN KUVA: LEHTIKUVA

Kaikki 
lähtee 

hampaista
Suun terveys vaikuttaa 
koko ruumiiseen ja jopa 

sosiaalisiin suhteisiin.

MITEN suomalaisten hampaat voivat 
tällä hetkellä?

– Suomalaisten hampaiden kunto on 
ihan hyvä matalamman tulotason mai
hin verrattuna, mutta suun sairaudet ovat 
silti yleisiä. Eriytyminen näkyy Suomessa 
vahvasti; osa väestöstä huolehtii itse ham
paistaan hyvin ja käy tarkastuksissa sään
nöllisesti, osa ei huolehdi kunnolla, Oral 
Hammaslääkärit Oy:n lääketieteellinen 
päällikkö Erika Laukkanen kertoo.

Kansainvälisten tutkimusten mukaan 
erityisesti suomalaiset miehet ovat laiskoja 
harjaamaan hampaitaan. Kyselyssä vain 
noin 46 prosenttia miehistä kertoi harjaa
vansa 2 kertaa päivässä.

Hyvästä suusta hyötyy 
koko kroppa
Hampaiden kunnolla on monia vaikutuksia 
ihmisen elämään.

– Ravinnosta lähtien. Jos hampaat ovat 
huonossa kunnossa, syöminen vaikeutuu ja 
se voi tehdä ravinnosta vähemmän mo
nipuolista. Huonoilla hampailla on myös 
elämänlaadullisia haittoja, jos ei kehtaa 
hymyillä kanssaihmisille. Myös jatkuva 
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→ Rakentajan terveys
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hammassärky voi vaikuttaa monin tavoin 
ihmiseen.

Vakavampia seurauksia ovat erilaiset 
tulehdukset, joita voi pesiytyä hoitamatto
maan suuhun.

– Tulehduksilla on kahdenlaisia vaiku
tuksia. Akuutissa tulehduksessa hammasta 
särkee ja poski voi turvota. Tulehdus voi 
levitä muualle elimistöön ja olla pahimmil
laan hengenvaarallinen. Ihmisiä on teho
hoidossa hampaasta lähteneen tulehduksen 
takia, Laukkanen toteaa.

Vakava seuraus voi olla myös endokar
diitti, jossa tulehdus pääsee leviämään sydä
meen. Sillä voi olla pitkäaikaisia seurauksia.

Toinen seuraus ovat suun krooniset 
tulehdukset, jotka voivat olla pitkään oi
reettomia. Niillä on merkitystä terveydelle 
yleisesti.

– Kun hiljainen tulehdus jäytää ihmis
tä, se voi kohottaa riskiä sydänkohtaukseen. 
Diabetesta ja reumaa sairastavilla, jotka kär
sivät huonosta suun terveydestä, se pahen
taa perussairautta.

Lääkäriin vasta 
viime hädässä?
Hammastarkastuksissa pitäisi käydä sään
nöllisesti, sen kaikki tietävät. Todellisuudes
sa osa ihmisistä menee vasta siinä vaiheessa, 
kun jotain sattuu.

– Kipu ohjaa ihmistä. Siinä vaiheessa 
hoito on usein ikävämpää ja kalliimpaa, 
kuin jos olisi tullut ajoissa.

Miksi hammaslääkäriin sitten on niin 
vaikeaa mennä?

– Hammaslääkäripelko on yleistä, se 
voi estää käynnin varsinkin jos ei ole jotain 
akuuttia hätää. Pelko ei ole mikään ihme; ei 
siitä kivusta hirveästi vuosikymmeniä sit
ten välitetty. Jo lapsuuden kokemukset ki
vusta hammaslääkärillä saattavat vaikuttaa. 
Nykyään hammaslääkäreitä koulutetaan eri 
tavalla, kipu huomioidaan. Joitain hävet
tää huonot hampaat niin, että ei kehdata 
mennä lääkäriin. Toisilla tulee tukehtumi
sen pelko, erityisesti jos on herkkä nielu, 
Laukkanen luettelee.

Eikä eräänlainen ahtaanpaikankammo
kaan ole harvinaista.

– Siinähän ollaan vähän toisen armoil
la ja päälle kerätään kaikenlaista tavaraa. 
Kaikki nämä asiat osataan nykyään huo
mioida eri tavalla kuin ennen ja hammas
lääkärille kannattaakin rohkeasti kertoa, 
jos hoito jännittää tai pelottaa. ¶

Myyttejä ja totuuksia
Hammastahnaa on pakko käyttää?
– Kyllä, fluorihammastahna on aikuisellekin välttämä-
tön reikiintymisen ehkäisyyn.
Suuvesi on tärkeä lisä?
– Ei säännölliseen käyttöön ilman hammaslääkä-
rin tai suuhygienistin ohjeistusta. Jos on ollut kirurgi-
nen operaatio, silloin voidaan käyttää antibakteeris-
ta suuvettä.
Sähköhammasharja on parempi kuin tavallinen 
hammasharja?
– Kyllä. Saa tavallisellakin hammasharjalla saman tu-
loksen, mutta se vaatii paljon enemmän aikaa ja huo-
lellisuutta. 
Hammaslanka ja hammasväliharja ovat turhia?
– Ei. Erityisesti hammasväliharjalla hammasvälit on 
helppo pitää puhtaina. Sen käyttöön riittää 1 kerta 
päivässä.
Sosiaalisessa mediassa on hyviä hammashoito-
vinkkejä?
– Ei useinkaan. Meille tulee säännöllisesti vastaan-
otolle nuoria, jotka ovat tuhonneet hampaitaan jollain 
erikoisella some-kikalla. ¶

Liiton vakuutuskassasta  
hammashoitoa
Rakennusliiton vakuutuskassa on lisämaksullinen ja 
vapaaehtoinen jäsenetu, joka maksaa itsensä takai-
sin. 100 euron vuosimaksulla vakuutettu pääsee joka 
toinen vuosi perusteelliseen lääkärintarkastukseen 
siihen liittyvine laboratoriokokeineen, ja joka toinen 
vuosi saa 300 euron edestä hammashoitoa.

Lisätietoa: https://rakennusliitto.fi/jasenyys/ 
vakuutuskassa/ ¶



TEKSTI: JOHANNA HELLSTEN KUVA: LEHTIKUVA

Mikkelin 
koulutyömaalla 
panostetaan 
työturvallisuuteen 
ja yhteistyöhön
Saimaanportin yhtenäiskoulun työmaa 
sijaitsee viitostien kupeessa. Julkisivun eteen 
avautuva järvimaisema näyttää yhtenäisen 
harmaanvalkoiselta kentältä.
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TEEMA: TYÖTURVALLISUUS JA -TERVEYS

Tammikuun talvista näkymää katolta.

Ikkuna-
asennuksessa 
toisella työparista 
on valjaat. Heikki 
Kämppi esittelee.



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).

Kolme numeroa: 
Työmaalla

60 
työntekijää

Tilat

850 
oppilaalle

Bruttoala

12 000
m2

TEKSTI JA KUVAT: EEVA VÄNSKÄ

YHTENÄISKOULUSTA tulee monikäyttöinen koko-
naisuus, jossa on ylä- ja alakoulun lisäksi muun 
muassa kirjasto ja nuorisotoimi. Tavoitteena on, 

että koulutiloja käytetään myös iltaisin ja viikonlop-
puisin eri toimintoihin.

Julkisivun massiivipuupilareita ei ole vielä pysty-
tetty, mutta havainnekuvan mukaan kokonaisuudesta 
tulee komea. Vaikka runko on betonielementtiä, ra-
kennuksessa käytetään paljon vaaleaa puuta.

Imukupit ja jojo
NCC:n työmaa on jo osittain sääsuojan peitossa, ja 
peiton alla on mukavan kuivaa. Työsuojeluvaltuutettu, 
kirvesmies Heikki Kämppi (34v) kertoo, että runko-
työt on tehty, betonielementtirunko on valettu kiinni.

– Työt jatkuvat ensimmäisessä ja toisessa kerrok-
sessa: sisällä on parhaillaan menossa lattiavalu ja väli-
seinät. Katolla taas vesikatto ja höyrynsulkujen asen-
nukset. Itse olen asentamassa ikkunoita parin kanssa.

Työn apuna on imukuppinostin: yksi ikkuna 
painaa 320 kiloa. Nostin näyttää pieneltä ikkunaan 
verrattuna.

Kämppi kertoo, että NCC:llä on panostettu työ-
turvallisuuteen.

– Jokaisella rakentajalla on omat liisatut työkalut, 
jotka ovat vain omaan käyttöön.

Seisomme kakkoskerroksessa, ja avoimen ikku-
na-aukon takia toinen työparista käyttää valjaita.

– Olemme kiinnittäneet parin valjaat jojoon eli 
turvatarraimeen. Valjaat ovat kallis mutta kannattava 
investointi. Kun käyttää kaikkia asianmukaisia suojai-
mia työssään, niistä tulee rutiinia, eikä ilman niitä voi 
enää tehdäkään töitä.

Turvallisuus ennen kaikkea
Käymme myös katolla. Koneet ja tarvikkeet ovat peit-
tyneet lumikerroksen sisään. Sääsuojan peitossa oleva 
alue on mukavan kuiva, ja siellä kattorunkotyöt ovat 
hyvässä vauhdissa. 

Pysähdymme sisäänkäynnin viereen, jossa on 
käynnissä nostotyö. Nosturin koukku nousee hitaasti 
oikeaan kohtaan katon ja säkin ylle. 

Kämppi huomaa nosturin puomin kohdilla puut-
teen reuna-aidassa, joka ei ole kiinni. Hän kirjaa työ-
turvallisuushavainnon puhelimen appiin, ja korjaa sen 
jälkeen aidan asianmukaiseksi. Koko homma vie pari 
minuuttia.

– Meillä on säännöllisesti viikkopalaveri, jossa 
käymme läpi esiin tulleet asiat ja TR-kierroksen annin. 
Tieto kulkee. Palaveri on samalla muistutus →  

Työsuojeluvaltuutettu 
Heikki Kämppi sanoo, että 
kommunikointi sujuu NCC:llä, mikä 
on tärkeää työturvallisuudesta 
huolehtimisessa.
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Raudoittaja Ville Pietiäinen 
ja teräsleikkuri.

kaikille työturvallisuu-
den tärkeydestä. Pelkkä 
perehdytys työhön ei 
riitä, vaan tarvitaan 
säännönmukaista 
työturvallisuudesta 
keskustelua.

Alueluottamus-
mies, kirvesmies Kalle 
Vankka (63v) täyden-
tää, että varsinkin 
talvityön haasteet ovat 
olleet viime aikoina 
esillä. 

– Liukkaus puhu-
tuttaa. Vesi jäätyy ja 
sulaa, mikä vaikeuttaa 
työn tekoa.

Puhutaan auki
Kun kaikki sääsuojat 
on asennettu, ongelma 
helpottaa. Saimaan-
portin yhtenäiskoulun 
työmaa on säästynyt 
tapaturmilta. Työmaa 

käynnistettiin maaliskuussa 2022 maanrakennuksella.
Heikki Kämppi pohtii, että erityisen tärkeää työ-

turvallisuuden kannalta on kommunikaatio.
– Siitä olen iloinen, että NCC:llä kommunikaatio 

pelaa. On helppo keskustella, ja mennä kertomaan vas-
taavalle mestarille huomioista. Tieto otetaan vastaan, 
ja sen pohjalta myös toimitaan. 

Vaikka työturvallisuus ei olekaan halpaa. Kalle 
Vankka sanoo, että eivät ole työtapaturmatkaan. Nau-
lan kantaan. 

Kämppi sanoo, että on tärkeää saada tehdä työnsä 
rauhassa.

– Jos koko ajan painostetaan, siinä rupeaa kiirehti-
mään, ja sitten oiotaan, käytetään väärää työkalua tai 
vääränkokoista pukkia, ja tapaturmariski kasvaa.

Ja työn laatukin kärsii, Vankka huomauttaa.
– Rakentaminen on ketjutusta, jossa pitää koko 

ajan sovittaa työt ja aikatauluja yhteen. Aikataulut pi-
täisi lähtökohtaisesti laatia hyvin myös työn tekemisen 
kannalta, Kalle Vankka miettii.

Kämppi toivoo, että turvallisuus tulisi kirjatuksi jo 
urakkatarjousehdoksi.

Oma nuppi (ei lipputangon)
Kalle Vankalla on takana 40 vuoden kokemus NCC:llä.

– Olen tehnyt kouluja aikaisemmin, se on ihan 
tuttua. Tässä kohteessa julkisivun puupilarit ovat ta-
vallisuudesta poikkeava yksityiskohta.

Hän muistuttaa rakentajia päänupin hoitamisen 
tärkeydestä.

– Työajan ulkopuolellakin pitäisi olla mielekästä 
tekemistä, joka auttaa päätä palautumaan. Esimerkiksi 
lukemista tai teatterissa käyntiä, jotain sosiaalista. Fy-
siikan hoitaminen on tärkeää, mutta myös mielen.

Vankka tulee Jyväskylästä.
– Olen tämän vuoden reissuhommissa, ne ovat 

ihan tuttuja, rakentajana reissaamiseen tottuu.
Vankka kertoo, että Keski-Suomessa rakentami-

nen ei vielä ole juurikaan hiljentynyt.
– Ehkä asuntotuotanto hivenen, mutta mitään 

mullistavaa ei ole vielä tapahtunut.
Yhtenäiskoulurakennus on jaettu kolmeen loh-

koon. A1-lohkossa tehdään sääsuojaa. A2-lohkossa taas 
vesikattoa ja lattiavaluja sekä ryhdytään sääsuojien 
asentamiseen. B-lohkossa asennetaan holvilla höyry-
sulkua.

Kakkoskerroksessa työskentelee raudoittaja Ville 
Pietiäinen (56v). Hän käyttelee sujuvasti teräsleikku-
ria.

– Peiton alla on lämmin tehdä töitä. Leikkuri ei 
tykkää kylmästä, itseä ei kylmä haittaa.

Pietiäinen näyttää kuvaa edellisestä työpistees-
tään, joka näyttää pelkältä lumikinokselta; edes onte-
losaumoja ei näy.

Pietiäinen on tehnyt raudoittajan töitä 15-vuotiaas-
ta asti.

– Välissä olen ollut 5 vuotta kirvesmiehenäkin, 
mutta raudoittajista on pulaa, joten tällä tiellä ollaan. 
Rakennusalalla viehättää vapaus ja itsenäisyys.

Rakentaminen ja suunnittelu
Vastaava työnjohtaja Tuomas Varonen kertoo, että 
Saimaanportin yhtenäiskoulu hoidetaan KVR-urakka-
na ja siihen kuuluu myös suunnittelu.

– Yhtenäiskoulu on mielenkiintoinen ja moni-
muotoinen rakennus erilaisine tiloineen. Näin isoa 
työmaata ei ole itsellä vielä tullut vastaan.

Kahden liikuntasalin lisäksi rakennukseen tulee 
kuntosali, aula-alue jättiläisen portaineen, kolme väes-
tönsuojaa, keittiö sekä suuri IV-konehuone.

– Vieressä on jalkapallokenttä, uimaranta ja jää-
kiekkokaukalo, eli sijainti on mainio. 

Julkisivussa on puusyy-jäljitelmää, joka on tehty 
erikoismuotilla. Loskasateessa pintakuvioinnin efekti 
ei ole vielä paras mahdollinen, mutta sen voi kuvitella 
aurinkoiseen kesäsäähän.

Työmaan haasteena on aikataulu.
– Aikataulut vaativat tiukkaa yhteensovittamista 

ja jatkuvaa seurantaa. Mittavat talotekniikkatyöt pitää 
yhteensovittaa muuhun rakentamiseen.

Työmaan vahvuutena on työturvallisuudesta ja 
mainituista aikatauluista huolehtiminen. Saimaanpor-
tin yhtenäiskoulu valmistuu tammikuussa 2024. ¶



Vaalistaja on SAK:n ja sen liittojen äänestysaktivointikampanja. 
Ennakkoäänestys on 22.–28.3.2023 ja äänestyspäivä 2.4.2023. 

Vaalistaja on sinua varten, joka kaipaat vaaleihin 
vähemmän poliittista jargonia ja enemmän 
helposti ymmärrettävää sisältöä. 

Taustoitamme vaalikeskustelussa olevia aiheita 
ja avaamme sinulle, miten puolueiden tavoitteet 
vaikuttaisivat työntekijän elämään.  

Etsitkö työntekijöiden arvojen 
mukaisia ehdokkaita?

Tutustu eduskuntavaaliehdokkaisiin, 
jotka ovat työntekijän puolella

 www.eduskuntavaaligalleria.fi 

Voit selailla ehdokkaita muun muassa ammattiliiton,
 vaalipiirin ja puolueen perusteella.

Vastauksen tähän ja moneen muuhun   
asiaan kertoo Vaalistaja.fi 

Tilaa viikkokatsaus suoraan sähköpostiisi 
Vaalistaja.fi/tilaa

Mitä yhteistä on kestävyysvajeella 
ja ananaksella pizzassa?
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VUOSI 2021 jäi poikkeuksellisena 
vuotena tilastoihin, sillä sen 
aikana kuolemaan johtaneita 

työtapaturmia sattui 13 kappaletta. 
Vuonna 2022 määrä lähes tuplaantui. 
Tapaturmavakuutuskeskuksen ennak-
kotiedon mukaan vuonna 2022 sattu-
neissa kuolemaan johtaneissa työpaik-
katapaturmissa kuoli 22 palkansaajaa 
ja 2 yrittäjää. Kuolleista 23 oli miehiä 
ja yksi nainen. Kahdessa tapauksessa 
kuollut oli ulkomaan kansalainen.

– Vuonna 2021 kuolemien määrä 
oli historiallisen alhainen. Olemme 
pohtineet, mikä siihen oli syynä. Yksi 
mahdollisuus on, että silloin on vielä 
liikuttu vähemmän ja tehty enemmän 
etätöitä. Se vuosi oli poikkeuksellinen, 
sillä 10 vuoden keskiarvo on noin 20:n 
kuoleman luokkaa, työturvallisuus-
asiantuntija Otto Veijola Tapaturma-
vakuutuskeskuksesta sanoo.

Kuljetusala synkin  
– vai onko?
Tapaturmavakuutuskeskus tilastoi 
kuolemaan johtaneet työtapaturmat 
muun muassa toimialan perusteella. 
Toimiala yritykselle määräytyy sen 
pääasiallisen liiketoiminnan mukaan. 
Tilastointitapa eroaa Rakennuslii-
ton ja Rakennusteollisuus RT ry:n 
tilastointitavasta, jossa kiinnitetään 
huomio tapahtumapaikkaan (esim. 
työmaa) tai laajemmin alaan, jolla 
työntekijä toimii.

Tapaturmavakuutuskeskuksen 
tilaston mukaan kuljetuksen ja varas-
toinnin toimialalla toimivien yritys-
ten työntekijöille ja yrittäjille sattui 
vuonna 2022 yhteensä 9 kuolemaan 
johtanutta työpaikkatapaturmaa, ra-
kennusalalla 5.

– Kuljettajille sattuu tapaturmia 
nimenomaan kopin ulkopuolella. 
TVK:ssa ajatus tehdä tutkimusta siitä, 
minkälaisia onnettomuuksia on sat-
tunut ja mitkä riskit ovat korostuneet 
raskaan kaluston huollossa ja häiriön 
poistossa. Riskitekijöitä erityisesti 
muuttuvan työympäristön ja yksin 
työskentelyn osalta vaikuttaisi olevan 
paljon, Veijola toteaa.

Työkyvyttömyyseläkehakemuksissa  
nousua vuonna 2022

RAKENNUSALALLA TILANNE PYSYNYT STABIILINA

Työeläkeyhtiö Varmaan tulleiden uusien työkyvyttömyyseläkehakemus-
ten määrä kasvoi noin 7 prosenttia vuonna 2022 edellisvuoteen verrattuna. 
Useimmin työkyvyttömyyseläkettä haki rakennus- tai kuljetusalan työnte-
kijä tuki- ja liikuntaelinten sairauden vuoksi. Työkyvyttömyyseläkkeitä myös 
myönnettiin rakennus- ja kuljetusalojen työntekijöille.

– Hakemusmäärän kasvu kohdentui eniten 60 vuotta täyttäneiden ikä-
ryhmään, eläkejohtaja Jyrki Rasi kertoo.

Uusissa työkyvyttömyyseläkkeissä mielenterveyden häiriöt olivat kes-
keisin työkyvyttömyyden syy, osuus oli 34,4 prosenttia uusista työkyvyttö-
myyseläkkeistä. Toiseksi yleisin työkyvyttömyyden syy oli tuki- ja liikunta-
elinten sairaudet, 26,4 prosenttia.

– Rakentamisen toimialalla suurin työkyvyttömyyden ensisijainen syy ei 
ole mielenterveys, vaan tuki- ja liikuntaelinten sairaudet. Tuki- ja liikuntaelin-
sairaudet ovat 3 viime vuoden aikana olleet ensisijaisena diagnoosina lähes 
puolella (47 prosenttia) työkyvyttömyyseläkkeen hakijoista rakentamisen 
toimialalla. Toisella sijalla on mielenterveys, jonka osuus kokonaisuudesta 
on alle 20 prosenttia, Rasi kertoo.

Rasin mukaan nämä 2 syytä muodostavat noin 2/3 kaikista työkyvyttö-
myyden syistä. 

– Tämä nyrkkisääntö pätee koko asiakaskannassamme, tosin mie len-
tervey den painoarvo on rakennusalalla selvästi keskimääräistä pienempi. ¶

Rakennusliiton laskutavan mu-
kaan kuljetusalankin onnettomuuk-
sista osa on sattunut rakennusalan 
työntekijöille, kun kyseessä ovat esi-
merkiksi infratyöt. Tällä laskutavalla 
alalla sattui 10 kuolemaan johtanutta 
työtapaturmaa, mikä on saman verran 
kuin vuonna 2021. Rakennusalan työ-
paikkakuolemista ja tapaturmista on 
luvassa lisää tietoa tämän vuoden ke-
väällä, kun TVK:n tarkemmat tilastot 
valmistuvat.

Talonrakentamisessa  
3 kuolemaa
Elokuussa muuraustyötä tehnyt 
henkilö putosi mastolavanostimelta 
talonrakennustyömaalla. Syyskuus-
sa nokkaletku osui henkilön päähän 
betonipumppuauton puhdistuksen 
yhteydessä työmaalla. Lokakuussa 
kuormanpurussa avustanut henkilö 
putosi minikuormaajan päältä.

Infratöissä 5 kuolemaa
Tammikuussa radalla mittaustöitä 
tekemässä ollut 1 henkilö jäi raiteil-
la liikkuneen junan alle, 1 kuljettaja 
jäi ojaan kaatuneen betoniauton alle 
ja 1 maanrakennustyömaalle putki-
kuormaa purkanut autonkuljettaja jäi 
putkinipun alle. Toukokuussa henki-
lön päälle putosi nosto-ovi maanra-
kennusyrityksen hallilla. Toukokuussa 
kauhakuormaajaa korjannut työnte-
kijä joutui puristuksiin ja menehtyi 
saamiinsa vammoihin. 

Muussa rakentamisessa 
2 kuolemaa
Kesäkuussa palkki putosi työntekijän 
päälle teollisuuslaitoksen rakennus-
työmaalla. Marraskuussa työntekijä 
puristui betonielementin nostossa kaa-
tuneen betonielementin alle element-
titehtaalla. ¶
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Työntekijäammateissa  
on korkea kuolleisuus
Alkoholilla on osuutta asiaan, mutta se ei selitä kaikkea.

HELSINGIN yliopiston väitöstut-
kimuksessa havaittiin miehillä 
31 ja naisilla 11 korkean kuollei-

suuden työntekijäammattia. Näissä 
korkean kuolleisuuden ammateissa 
työskenteli neljännes kaikista miespal-
kansaajista ja kymmenesosa naispal-
kansaajista.

Korkean kuolleisuuden ammat-
teja molemmilla sukupuolilla olivat 
tarjoilijat, siivoojat, kiinteistönhuol-
tajat, lehden ja mainosten jakajat, 
pakkaajat ja lajittelijat sekä rahdinkä-
sittelijät ja varastotyöntekijät. Miehillä 
kuolleisuus oli korkeaa myös useilla 
rakennustyöntekijöillä, konepaja- ja 
valimotyöntekijöillä sekä kuljetus-
työntekijöillä.

Suuressa osassa ammateista am-
matin korkeasta kuolleisuudesta selit-
tyi ainakin osa, kun koulutus, tulot, 
työttömyys ja toimiala huomioitiin.

Pieni palkka, työttömyys 
ja alkoholi
Väitöstutkimuksen tekijä, erikoistut-
kija Hanna Rinne Kelan tutkimus-
osastolta, on viettänyt koko tukijan-
uransa sosioekonomisten terveyserojen 
äärellä.

– Niitä on tutkittu Suomessa 
paljon, mutta silti ne erot ovat suuria. 
Minua kiinnosti pureutua syvemmin 
siihen, mikä tietyissä ammateissa on 
korkean kuolleisuuden syynä, Rinne 
kuvaa.

Rinne keräsi aineistonsa erilai-
sista rekistereistä; mukana on kaikki 
palkansaajat vuodelta 2000. Samal-
ta vuodelta haettiin heidän tulonsa, 
koulutuksensa ja työttömyytensä 

– Tarkasteltujen miesten osalta 
esimerkiksi rakennusalan työnteki-
jät käyttivät keskiarvoa enemmän 
terveyspalveluita. Naisten kohdalla 
toimistotyöntekijät käyttivät niitä 
eniten. Työntekijäammateissa olevien 
miesten osalta on kuolleisuus huo-
mioiden selvää, että terveyspalve-
luiden käyttö oli silti riittämätöntä, 
Rinne arvelee.

– Onko kyse siitä, että kiinnostus 
omasta terveydestä ei ole niin korkea 
ja hoitoon ei hakeuduta ajoissa? Tutki-
muksessa näkyi, että terveydenhuol-
lon työntekijät käyttivät palveluita 
enemmän kuin muut, voiko se johtua 
siitä, että ovat kiinnostuneempia ja 
myös tietoisempia palveluista?

Rinne nostaa yhdeksi ongelmaksi 
sen, mitä myös Rakennusliitossa on 
huomattu; pienet työnantajat pitäisi 
vakuuttaa siitä, että työterveyspalve-
luiden tarjoaminen omille työnteki-
jöille on kannattavaa.

– Työterveyshuollon puute on 
yhteydessä vähäisempään terveyspal-
veluiden käyttöön. Julkinen puoli ei 
pysty paikkaamaan vajetta.

Työntekijäammattien korkeampi 
kuolleisuus ei ole uusi ongelma. Onkin 
kysyttävä, miksi tilanne ei muutu?

– Näin on, vaikka Suomessa on 
jo pitkään tavoiteltu terveyserojen 
kaventumista. Silti olemme edelleen 
kärkipäässä, kun verrataan terveysero-
ja EU-tasolla. Tämä koskee erityisesti 
miehiä, naisilla terveyserot ovat pie-
nempiä. Onko kyse esimerkiksi siitä, 
että Suomessa ammatit jakautuvat 
vahvemmin sukupuolen mukaan kuin 
monissa muissa EU-maissa? Rinne 
pohtii. ¶

sekä Tilastokeskuksen rekisteristä 
kuolinpäivä ja kuolinsyy vuoden 2015 
loppuun saakka.

Korkeaan kuolleisuuteen vaikut-
tivat rakennusalalla taustatekijät ku-
ten alhainen tulotaso ja työttömyys. 
Tarkasteltaessa 8:aa rakennusalan 
ammattia kaikissa näkyi myös alko-
holi yhtenä kuolleisuuden taustateki-
jänä. 

– Kaikki rakennusalan tutkituissa 
ammateissa kuolleisuus olisi ollut kor-
kealla ilman alkoholinkin vaikutusta, 
mutta muutamassa alan ammatissa 
alkoholikuolleisuus selitti yli puolet 
kuolleisuudesta. Niitä ammatteja 
olivat muurarit ja laatoittajat, putkia-
sentajat ja -eristäjät sekä rakennusalan 
työntekijät ja avustavat työntekijät, 
Rinne listaa.

Rinteen mukaan elämäntavat ja 
työolot vaikuttavat toisiinsa.

– Yksilön syyllistäminen esimer-
kiksi alkoholin käytöstä ei kannata, 
työoloihin vaikuttaminen on tehok-
kaampaa. Terveyseroja kaventavien 
toimenpiteiden tulisi kohdentua 
aiempaa enemmän korkean kuollei-
suuden työntekijäammatteihin. Vielä 
tärkeämpää on paneutua juurisyihin 
kuten haitallisiin työoloihin, Rinne 
toteaa.

Rakentajat käyttävät 
paljon terveyspalveluita
Rinteen väitöskirjan toinen puoli 
käsitteli terveydenhuollon palvelujen 
käyttöä. Siinäkin näkyi selkeästi, että 
työntekijäammateissa niitä käytetään 
enemmän. Rinne tarkasteli tilannetta 
Oulun seudulla.
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Työsuojelu 
on riskien 
hallintaa
Työsuojelun peruskurssi 
tarjoaa tuhdin tietopaketin  
käytännön työn tueksi.

RAKENNUSLIITON Työsuojelun peruskurssi ko-
kosi 13.–17. helmikuuta Helsinkiin 16 tuoretta 
työsuojeluvaltuutettua ympäri Suomea. Murik-

ka-opiston työsuojelun opettaja Stig Sarlinin vetämällä 
kurssilla käytettiin 2 päivää työolojen vaara- ja kuormi-
tustekijöihin. Työsuojelussa tärkeintä on riskienhallin-
ta ja ennaltaehkäisy.

– Kaikkia riskejä ei voida poistaa, mutta sitä voi-
daan vähentää mahdollisimman pieneksi. Henkilö-
kohtaiset suojaimet ovat viimeinen keino, jolla riskiä 
voidaan pienentää, Sarlin sanoo.

Viimeisenä kurssipäivänä käytiin läpi yhteisen 
työpaikan ja erilaisten työsuhteiden kudelmaa. Työn-
tekijöiden yhdenvertaisuus ja asiallinen kohtelu on 
nykyisin yhä suuremmassa roolissa työmailla.

– Olen ollut yhdellä isolla työmaalla, jossa pereh-
dytyksessä oli erikseen osio tasavertaisesta kohtelusta 
ja häirintäkiellosta. Se oli todella hyvä juttu, Raken-
nusentisöintiliike Ukri Oy:n työsuojeluvaltuutettu 
Annikaisa Siponen kertoo.

Häiritsijä voi olla niin esimies kuin työntekijäkin. 
Häirintää voi tapahtua myös työajan ulkopuolella ja 
somemaailmassa.

– Jos kokee häirintää, kannattaa tapaus kirjata ylös 
kellonaikoja myöten. Ketkä olivat paikalla, millainen 
tilanne oli. Silloin sitä voidaan käyttää näyttönä häi-
rinnästä, Sarlin muistuttaa.

Uusia eväitä 
työsuojeluun
Työmaan valaistuksesta, lämmityksestä ja sähköistä 
vastaava remonttimies Joonas Keränen työskentelee 
YIT:n Tammisairaalan työmaalla Helsingin Meilah-
dessa. HUSin uuden silmäsairaalan työmaalle tar-
vittiin työsuojeluvaltuutettua ja yhteysmiestä vuosi 
sitten. 

– Olin ensimmäinen pääurakoitsijan työntekijä 
työmaalla. Muita halukkaita ei ollut ja työsuojeluasiat 
ovat kiinnostaneet minua. 

Keränen valittiin työsuojeluvaltuutetuksi vuoden 
2021 lopulla. Koronan aiheuttamat harmit ja työmaan 
kiireet pitivät huolen siitä, että ts-kurssille ehti vasta 
nyt.

– Olen itse opiskellut työturvallisuusasioita, sillä 
ne kiinnostaneet minua. Tämä kurssi on hyvin tar-
peellinen. Se antaa uusia eväitä ja tällä kertaa kurssi 
järjestettiin täällä Helsingissä.

Torniolainen Keränen on ollut YIT:llä 7,5 vuotta. 
Vaikka Torniossakin olisi ollut 9 vuotta sitten töitä, 
Keränen halusi nähdä vähän maailmaa, jätti lähihoita-
jaopinnot kesken ja lähti Vantaalle kouluttautumaan 
remonttimieheksi. Työharjoittelun jälkeen YIT tarjosi 
parin määräaikaisuuden jälkeen vakipestiä. Keränen 
on työskennellyt pääkaupunkiseudun lisäksi myös 
Turussa.

TEKSTI JA KUVAT: JUKKA NISSINEN

Työsuojelun peruskurssilla sivuttiin lämpötilan 
vaikutusta työtapaturmataajuuteen. Tilastojen 
mukaan miehillä kuumuus lisää enemmän 
työtapaturmia kuin naisilla.

→ Työsuojelu 



Oikeilla pölynhallintalaitteilla on merkitystä 
työnaikaiseen pölyn määrään ja turvalliseen 
työskentelyyn.

Jälleenmyyjät löydät dustcontrol.fiEN-60335-2-69

Kaikki Dustcontrol’in valmistamat imurit ja ilmanpuhdistimet täyttävät H-luokan 
pölynsuodatusluokan vaatimukset ja soveltuvat käytettäväksi myös asbesti- ja  
kvartsipitoisten aineiden käsittelyyn.

Onhan pölynhallinta-asiat  
kunnossa?

Tapaturmat  
vähentävät työtilauksia
Cramon Lappeenrannan toimipisteessä työskente-
levää asentaja Antti Tuiskua työsuojeluvaltuutetun 
tehtävät kiinnostivat samalla lailla. Työpäivän päälle 
jokaisen on päästävä terveenä kotiin.

– Työpaikan on oltava sellainen, että sinne 
menee aamulla mielellään. Jokaisen työntekijän on 
huolehdittava siitä, että muillakin on mukavaa siellä.

Työturvallisuuden korkea taso liittyy Cramon 
tapaisessa palveluyrityksessä myös työllistymiseen.

– Teollisuudelle tehdyissä työtarjouksissa tär-
keintä ei nykyään ole hinta, vaan miten työturvalli-
suudesta on huolehdittu. Tapaturmataajuuden pitää 
olla matalalla. Sitä kautta saamme töitä.

Hyvä työturvallisuus ja asiallinen työterveys-
huolto voi kantaa niin hyvin, että työntekijä pääsee 
vielä työeläkkeellä nauttimaan työuran jälkeisistä 
vuosista.

Tuiskulla tulee aprillipäivänä 9 vuotta täyteen 
Cramon leivissä. Työsuojeluvaltuutetuksi Tuisku va-
littiin joulukuussa. Tuiskulle kurssin sijainnilla →  

Annikaisa Siponen, Marko Lukkarinen 
ja Jouni Glader keskustelevat työn 
fyysisestä kuormituksesta.



26

ei ollut suurta väliä, sillä Lappeenrannasta pääsee Hel-
sinkiin näppärästi junalla.

– Minulle tulee vuosittain 40 000–50 000 kilo-
metriä ajomatkaa. Siitä 90 prosenttia on työajoa.

Tuisku tekee pääasiassa työmaiden kosteusmit-
tauksia.

– Kaakkois-Suomen asennusalue sisältää myös Päi-
jät-Hämeen ja Kymenlaakson. Työ muistuttaa joulupu-
kin töitä. Aattoilta on lyhyt ja käymättömiä paikkoja 
on paljon.

Iltalukemistona 
lakitekstiä
Keränen ja Tuisku olivat tyytyväisiä tsv-kurssin antiin.

– Tieto lisää kysymyksiä. Olen vielä ihan neitsyt 
näissä asioissa, joten kysymyksiä ja erilaista tekemistä 
tulee varmasti toimikauden aikana, Tuisku kiteyttää.

– Kurssi herätti ajatuksia ja herkisti entisestään 
työsuojeluasioihin. Infomäärän sulatteluun menee 
jonkin aikaa. Kurssia suositeltiin minulle ennen tänne 
tuloa ja voin suositella sitä muillekin, Keränen linjaa.

Iltalukemiseksi kurssilaiset saivat Työsuojelu-
päällikön ja työsuojeluvaltuutetun lakikirjan, jonka 

tuoreessa versiossa on 470 sivua säädöksiä ja selityksiä. 
Tuiskun ja Keräsen mielestä lakiteksti antaa parem-
man selkänojan työsuojeluvaltuutetun työlle. 

– Lakia tukevampaa perustetta työsuojelulle ei ole. 
Laki sisältää kuitenkin vain minimin, Keränen muis-
tuttaa lähtökohdista.

Säädöskokoelma ei myöskään pysty kattamaan 
kaikkia käytännön tilanteita työmailla. 

– Se vaatii diplomatiaa, jos haluaa muuttaa asioita, 
Keränen sanoo. 

– Työnantajatkin ovat ihmisiä, Tuisku jatkaa
Vastahankaa on helpompi käsitellä, jos kaikki ovat 

tekemässä muutosta kohti parempaa työturvallisuutta. 
Sekä YIT:llä että Cramolla työnantaja ottaa tosissaan 
työturvallisuuden kehittämisen, mikä helpottaa työ-
suojeluvaltuutetun työtä merkittävästi. Isolla talolla on 
aina paremmat resurssit.

– Meillä on kaikki hyvällä tolalla. Aikaisemmat 
työsuojeluvaltuutetut ovat tehneet hyvää työtä. Ta-
paturmataajuus kertoo osan tarinaa, mutta sitäkin 
voidaan viilailla, Tuisku toteaa.

Tapaturmataajuutta yritetään joissakin yrityksis-
sä korjata paremmaksi esimerkiksi korvaavalla työllä. 
Töihin pitäisi tulla tekemään jotakin, vaikka olisi saa-
nut työtapaturmasta sairaslomaa.

– Sairaslomalla ei saa olla töissä. Jos jotain sattuu, 
vakuutukset eivät korvaa mitään, Tuisku sanoo.

 Tuiskulle kurssin yllätys oli työsuojeluun kuulu-
vien lakivelvoitteiden määrä. Keräselle uusinta tietoa 
oli tuore kvartsipölyasetus.

– Tykkään lakiasioista, sitä olisi voinut ollut enem-
mänkin, Keränen kaipasi lisää syventävää tietoa.

– Se olisi kyllä ollut kuivahkoa, jos joka viikon 
päivä olisi käyty lakipykäliä läpi, Tuisku on hieman eri 
mieltä lakiviidakon perkaamisesta.

– Kurssin paras anti oli se, että oppi mistä saa lisää 
tietoa.

Huolehdi  
omasta jaksamisesta
Työsuojeluvaltuutetun on hyvä huolehtia myös omasta 
jaksamisestaan. Entisenä kilpaurheilijana Keränen liik-
kuu paljon vapaa-ajallaan.

Terveydenhuollon opintojen jälkeen Keränen on 
ammentanut lisätietoa psykologiasta ja stressinhallin-
nasta. 

– Kun kävelen työmaan pyöröportista ulos, unoh-
dan työt sinne. Suosittelen myös käyttämään mielen-
terveyspalveluja, jos työssä on stressiä. Se ei ole mikään 
häpeä ja heillä on salassapitovelvollisuus.

Tuiskulla perhesuhteet ovat tärkeä vastapaino 
työlle.

– Harrastan perhettä, kun minulla on 3 lasta. Se 
on aikaa vievää puuhaa. Mikäli aikaa jää, lähden mie-
lelläni kalastamaan. ¶

Antti Tuiskulle (vas.) ja Joonas 
Keräselle tuli kurssilla paljon 
uutta sulateltavaa tietoa.



Hallinnoi yrityskortteja

St1 Business Omilla sivuilla hoidat kaikki
yrityskorttiasiat helposti.

Tankkaa puhelimella 

St1 Business Suomi -sovelluksella maksat
tankkaukset vaivattomasti puhelimellasi.

Tilaa polttonesteitä

Hanki polttonesteet suoraan sinne, 
missä niitä tarvitset. 

Asioi ympäri Suomen 

Hyödynnä koko Suomen kattavaa
St1- ja Shell-asemaverkostoamme.

Palvelemme reittisi varrella. 

Palvelua
liikkuvalle yrittäjälle
Helpota arkeasi oikeilla työkaluilla, ota käyttöösi St1 Business.

Tutustu palveluun: st1.fi/business
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TEEMA: TYÖTURVALLISUUS JA -TERVEYS

Rakentajat 
työterveyshuollossa

Mehiläinen, Pihlajalinna ja Terveystalo ovat suuria 
työterveydenhuollon palveluntuottajia.  

Rakentaja käy yleensä työterveyshuollossa lääkärillä.

TUOREIMMAN Kelan työterveyshuoltotilaston 
mukaan vuonna 2020 rakennusalan työnte
kijät kävivät työterveyshuollon tarkastuksissa 

72,3 kertaa 100:a työntekijää kohden. Se on hieman 
keskimääräistä enemmän (67,8 käyntiä), mutta 
hieman vähemmän kuin teollisuusammateissa 
(79,4 käyntiä). 

Kaivoksissa ja louhintatöissä työskentelevät 
työntekijät kävivät eniten työterveyshuollon ter
veys tarkastuksissa, 126,6 käyntiä työntekijää koh
den. Tässä työntekijäryhmässä on todennäköisesti 
mukana myös Rakennusliiton jäseniä.

Rakentajat kävivät muita työntekijöitä keski
määräistä enemmän lääkärin ja terveydenhoitajan 



Aika:  Torstai 18.4.2023 klo 13.00
Paikka:  Rakennusliiton keskustoimisto, Siltasaarenkatu 4, Helsinki 
 kokoushuone Sokkeli / Microsoft Teams

Kokouksessa käsitellään kassan sääntöjen 29 §:ssä mainitut
varsinaiselle kassankokoukselle kuuluvat asiat.

Kokoukseen osallistuvan jäsenen tulee ilmoittaa osallistumisestaan
16.4.2023 mennessä sähköpostilla vakuutuskassa@rakennusliitto.fi.
Ilmoittautuneille lähetetään kokousmateriaali sekä linkki/ohjeet kokouk-
seen osallistumista varten. Myös paikan päälle kassan toimistolle tuleville 
jäsenille annetaan erilliset ohjeet osallistumista varten ilmoittautumisen 
yhteydessä.

Tilinpäätöstä koskevat asiakirjat ovat nähtävinä viikon ajan ennen kokousta 
vakuutuskassan kotipaikassa (Rakennusliiton keskustoimisto),
Siltasaarenkatu 4, Helsinki ja kassan toimistossa, Lapintie 3, Tampere
sekä sähköisesti sivustolla rakennusliitto.fi/vakuutuskassa
vakuutuskassa@rakennusliitto.fi. 

RAKENNUSLIITON VAKUUTUSKASSAN HALLITUS

Rakennusliiton Vakuutuskassan 
VARSINAINEN KASSANKOKOUS

tarkastuksissa. Rakentajien työterveyshuollon 
tarkastuksista lähes 88 prosenttia oli lääkärin tai 
terveydenhoitajan tekemiä.

Sen sijaan fysioterapeutin ja erikoislääkä
rin vastaanotolla käytiin keskimääräistä hieman 
vähemmän. Psykologilla käynti oli merkittävästi 
vähäisempää muihin aloihin verrattuna. Työter
veyspsykologin vastaanotolla suomalaiset työnteki
jät kävivät keskimäärin 2,1 kertaa 100:a työntekijää 
kohden. Rakentajien vastaava luku oli 0,8 kertaa 
100:a työntekijää kohden.

Sairaanhoitokäyntejä rakentajille kertyi 139,4 
kertaa 100:a työntekijää kohden, mikä on merkit
tävästi muita ammattialoja vähemmän. Kaikkien 
alojen keskiarvo 173,5 kertaa 100:a työntekijää koh
den. Sairaanhoitokäynnit keskittyivät lääkärien 
vastaanotolle, osuus oli reilut 78 prosenttia.

Laboratorio ja kuvantamistutkimuksissa 
rakentajat kävivät 274,1 kertaa 100:a työntekijää 
kohden. Laboratoriokäyntejä oli keskimääräistä 
vähemmän, kuvantamistutkimuksia keskimääräis
tä enemmän.

Yksityiset työterveysasemat ja lääkärikeskuk
set tuottavat selkeästi suurimman osan työtervey
denhuollon palveluista rakennusalalla. 

Yhteistyö parantaa 
työterveyshuoltoa
Mehiläisen vastaavalla työterveyslääkärillä Unto 
Palosella on tilastotietoa tukeva näppituntuma.

– Rakennusalalla tuki ja liikuntaelinten (tule) 
sairaudet ovat sekä tärkein käyntisyy että sairaus
poissaolojen aiheuttaja. Mielenterveyden sairaus
poissaolot ovat hiukan nousussa, mutta ovat yhä 
merkittävästi pienempi syy sairauspoissaoloihin. 
Asiantuntija ja toimistotöissä mielenterveyson
gelmat ovat isommassa roolissa rakennusalaan 
verrattuna.

Osa mielenterveysongelmista voi Palosen 
mukaan kuitenkin piiloutua fyysisen oirehtimisen 
taakse.

– Pitkien kipuoireilujen taustalla voi olla jaksa
misen ongelmat esimerkiksi hankalan perhetilan
teen takia. 

Mehiläisen työterveyshuollon asiakaskannas
ta rakennustoimialalla noin 10 prosentin osuus. 
Palosen mukaan toimialaluokitus ei taivu aivan 
täsmälliseen ammattien mukaiseen määritykseen.

Rakennustoimialan työterveyshuollon asia
kaskäyntejä vuonna 2022 oli Mehiläisessä työnte
kijää kohden 20 prosenttia vähemmän kuin muilla 
toimialoilla.

– Vaikka vuosi 2022 on koronan vuoksi ollut 
hyvin poikkeava, näyttäisi käyntisuhde pysyneen 
samanlaisena kuin koronaa edeltävänä aikanakin, 
Palonen sanoo.

Palonen haluaisi lisätä työterveyshuollon, 
työsuojelun ja työnjohdon välistä yhteistyötä. 
Erityisesti silloin, kun työntekijän työkyky on 
alentunut, yhteistyötä tarvitaan työn kuormituk
sen räätälöintiin.

– Yhteistyöllä voidaan vaikuttaa sairauspoissa
oloihin ja ennen kaikkea työturvallisuuteen. Tapa
turmien ehkäisy on meidän kaikkien vastuulla.

Palonen muistuttaa, että vuosi sitten fysiotera
peuttien asema muuttuu työterveyshuollon asian
tuntijasta ammattihenkilöksi. Tämä tarkoittaa 
sitä, että fysioterapeutin vastaanotolle voi mennä 
tarvittaessa ilman lääkärin lähetettä.

– Meillä osa fysioterapeuteista on saanut 
lisäkoulutusta ja heillä on oikeus kirjoittaa lyhyt 
poissaolo tarvittaessa. Valtaosassa tuki ja →  
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liikunta elinten sairauksissa varhain aloitettu 
fysioterapia ja omaehtoinen harjoittelu on paras 
ratkaisu vaivan parantamiseen.

Rakentajilla on  
hyvä työmotivaatio
Terveystalolle rakennusala on yksi suurimmista 
työterveyshuollon asiakasryhmistä. 

Terveystalon Työterveyshuollon erikoislääkäri 
Matti Palomäen mukaan psykososiaalinen kuor
mitus on suhteellisesti suurempaa työnjohdolla ja 
pelkkää toimistotyötä tekevillä henkilöillä. Fyysi
nen kuormitus näkyy erityisesti työntekijätasolla, 
mutta työnjohdolla on myös paljon työtä vaikeut
tavia tulevaivoja.

– Työntekijöillä on paljon lakisääteisiä ter
veystarkastuksia, sillä heidän työssään on paljon 
altisteita, kuten melua, käsitärinää, pölyä ja kemi
kaaleja. 

Moni työnantaja tarjoaa työntekijöilleen 
perustyöterveyshuollon päälle myös sairauksien 
hoitoa. 

– Rakennustyöntekijöille tyypillisiä ovat tuki 
ja liikuntaelinten sairauksien hoito. Ne korostuvat 
työterveyshuollossa, koska vaikuttavat merkit
tävästi työkykyyn. Niiden rinnalla käytetään 
työfysioterapeutin palveluja. Työfysioterapeutit 
jalkautuvat myös työmaille antamaan yksilöllistä 
ohjausta.

Sairauslomapäivien väheneminen nopeamman 
hoitoon pääsyn ansiosta näkyy suoraan työnanta
jien pienempinä kuluina. 

Rakennusalan työntekijät ovat olleet Palo
mäelle mukavia asiakkaita.

– Rakennusalan ihmisillä on hyvä motivaatio 
työhönsä. Monilla on korkea kynnys jäädä pitkille 
sairaslomille ja ihmisillä on kiire päästä takaisin 
töihin, Palomäki sanoo. 

Hyvän motivaation kääntöpuolena on Palo
mäen mukaan alanvaihdon vaikeus silloin, kun 
toimintakyky ei enää riitä rakennustöihin.

Palomäen mukaan rakennusalan sairauspois
saolojen trendi on ollut viime vuosina samanlainen 
kuin koko väestön sairauspoissaolojen kehitys. 

– Koronapandemiavuonna 2020 sairauspois
saolot vähenivät koko maassa. Ne vähenivät jopa 
niillä työpaikoilla, jossa ei ollut mahdollisuutta 
etätyöhön. Rakennusalalla koronan esiintyminen 
painottuu vuonna 2021 työntekijöihin. Vuonna 
2022 koronan esiintyminen oli työntekijöiden 
lisäksi suurta myös toimihenkilöillä, joilla se on 
ollut suurin sairauspoissaoloja aiheuttanut tekijä.

Tällä hetkellä Terveystalon rakennusalan 
asiak kaiden tärkein syy sairauspoissaoloihin on 
tuki ja liikuntaelinten sairaudet, osuus on 32 pro
senttia. Korona kiilasi listalla toiseksi. Se kuuluu 
muut syyt kategoriaan (32 %). Tapaturmat ovat 
kolmanneksi suurin (18 %) ja mielenterveysongel
mat neljänneksi suurin (10 %) käyntisyy.

Kansallisuuksien kirjo
Pihlajalinnakonsernin ylilääkäri Sinikka Bot-
silla on 20 vuoden kokemus työterveyshuollosta 
rakennusalalla. Vuokrafirmojen kautta työllistyy 
yhä suurempi osa rakentajista ja se näkyy myös 
työterveyshuollon järjestämisessä.  Ala on myös 
kansainvälistynyt. 

– Kansallisuuksien kirjo tuo erilaisia kielihaas
teita sekä kulttuurisia käsityksiä terveydestä ja sen 
hoidosta.

Ulkomaisilla työntekijöillä ei yleensä ole tietoa 
suomalaisen työterveyshuollon käytännöistä, mikä 
voi johtaa terveydentilan merkittävään heikke
nemiseen ennen hoitoon hakeutumista. Samalla 
pienet vaivat ovat kasvaneet hankalammin paran
nettaviksi.

Bots on kiinnostunut väestöterveyden kysy
myksistä. Perinteisesti rakennusalalla on ala
kulttuuri, joka suosii epäterveitä elämäntapoja ja 
riskinottoa.

– Se saattaa olla jopa lisääntymässä. Ulkomail
ta tulevat työntekijät puskevat töitä itseään säästä
mättä ja sitten paikat hajoavat, Bots miettii.

Bots haluaisi vahvistaa työterveydenhuollon 
ennaltaehkäisevää toimintaa. Lakisääteiset työter
veystarkastukset olisivat hyvä lähtökohta terveys
tiedon tarjoamiseen.

– Terveydenhuollon yhteistyötä pitäisi päästä 
tiivistämään myös pienempien yritysten kanssa, 
jotta työnantajat ymmärtäisivät ennaltaehkäisyn 
ja työsuojelun potentiaalin.  

Pihlajalinnan rakennusalan työterveydenhuol
lon käyntikerrat ovat viime vuosina liikkuneet 
tilastollisesti samaan tahtiin muiden ammattiryh
mien kanssa. ¶

Mehiläisen 
vastaava 
työterveyslääkäri 
Unto Palonen 
muistuttaa, että 
fysioterapeutin 
vastaanotolle voi 
mennä tarvittaessa 
ilman lääkärin 
lähetettä.



GRANIITTI

Takki
• EN 20471 luokka 2
• koot: XS-5XL

GREYSON

Housut
• EN 20471 luokka 1
• koot: XS-5XL, D88-D116

Työvaatteet
• 80% polyesteri,  

20% puuvilla, 290 g/m²
• värit: fl.keltainen/musta,  

fl.oranssi/musta ja 
fl.punainen/musta

PAT548K/O/P 89,89,--

PAT549K/O/P 79,79,--

MEILTÄ OSTETTUIHIN  MEILTÄ OSTETTUIHIN  
VAATTEISIIN MYÖS  VAATTEISIIN MYÖS  
PAINATUSPALVELU!PAINATUSPALVELU!

K
OP

Latex-pinnoitetut  
työkäsineet
• 40 % polyamidi, 60 % latexpinnoite
• EN 388, CE CAT 2
• koot 7-11

Katso uusiKatso uusi
IKH työkäsineet  IKH työkäsineet  
2023 -kuvasto!2023 -kuvasto!

SH05007T332020

Turvajalkineet 
• teräksinen naulaanastumissuoja
• Sievi DUAL Comfort -pohjallinen
• kuumankestopohja

Cobra 2 Roller+ S3
• komposiitti varvassuoja
• koot: 35-48

MGuard Roller XL+ S3
• alumiini varvassuoja
• vettä hylkivä päällismateriaali
• koot: 39-48

 Integroitu  
jalkapöydänsuoja!

SK52301 209,209,--

SK52425 209,209,--

Pitävällä                          -kitkapohjalla!Pitävällä                          -kitkapohjalla!

Hinnat sis. alv 24%

Katso lähin                   -kauppiaasi: ikh.fi

Tarjoukset voimassa 31.3.2022 saakka. Hinnat sis. ALV 24 %. Pidätämme oikeuden hintamuutoksiin.
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Rakentajan tulisi liikkua 
vapaa-ajallaankin
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SANOIKO joku, että reipasta fyysistä työtä 
ulkoilmassa tekevä ei enää tarvitse liikuntaa 
työpäivän päätteeksi?

Jos sanoi, niin hänelle Minna Aittasalolla on 
vakava viesti:

– Ei se työliikunta riitä. Työaikana ei kunto 
kohene. Päin vastoin työliikkeet ovat usein yksi-
puolisia toistoja, samanlaisia päivästä toiseen. 

– Sitä mukaa kun ikää tulee lisää, täytyy 
vapaa-aikanakin harrastaa liikuntaa, jotta selviy-
tyy töistä ongelmitta. Nuorempi työntekijä elpyy 
kuormitushuippuja sisältävistä fyysisistä töistä 
nopeammin, mutta vanhemmalla iällä elpyminen 
on hitaampaa.

Aittasalo tietää, mistä puhuu. Hän työsken-
telee liikuntaan keskittyvän UKK-instituutin 
vanhempana tutkijana. Koulutukseltaan hän on 
terveystieteiden tohtori ja fysioterapeutti. 

Miten saa haalariväen  
liikkumaan?
Minna Aittasalo pohtii työkseen sitä, miten ihmis-
ten liikkumista voitaisiin edistää. Siitä aiheesta 
hän on tehnyt tohtorinväitöskirjansakin.

No miten?
– Helpointa ja ehkä pysyvintä on liittää liikku-

minen arkirutiineihin. Esimerkiksi työmatkat voi-
si tehdä pyöräillen tai kävellen. Pyöräily kohentaa 
kestävyyskuntoa sekä vahvistaa reisilihaksia, jotka 

ovat tärkeitä esimerkiksi nostettaessa taakkoja. 
Nostothan pitäisi tehdä reisilihaksien avulla eikä 
selällä.

Aittasalon puhetta kuuntelee tarkkaavaise-
na Rekrytointipalvelu Sihti Oy:n pääluottamus-
henkilö Nina Koivumäki. Hänellä on monen 
vuoden kokemus rakennustyömailta, joten hä-
nellä on paljon tietoa rakentajien kuntoilusta – ja 
kuntoilemattomuudestakin.

– Muuten hyvä, mutta rakentajien työmaat 
sijaitsevat yleensä niin kaukana kotoa, että pyö-
räily töihin onnistuu harvoin. Niinpä työmaiden 
aidan vieressä ei nähdäkään rakentajien polku-
pyörärivejä, kuten monilla muilla työpaikoilla.

– Vaikka kyllä minä äskettäin puhuin raken-
nussiivoojan kanssa, joka tällä hetkellä pyöräilee 
töihin ja takaisin, 10 kilometriä suuntaansa. 

Jatketaan siitä, miten liikkumista voitaisiin 
edistää.

– Työnantajatkin voisivat tässä tehdä yhtä ja 
toista. He voisivat tarjota henkilöstölleen liikun-
taseteleitä kuntosalille, uimahalliin ja muihin 
liikuntapaikkoihin. He voisivat myös järjestää 
palauttavaa jumppaa työpäivän aikana.

Puheenvuoron ottaa taas Nina Koivumäki:
– Isommat työnantajat ovat järjestäneet 

rakennuksilla erilaisia keppijumppia työpäivän 
aluksi. Usein rakentajat naureskelevat tällaiselle 
ja osallistuminen on vähän sitä ja tätä. Mutta 
ajan myötä yleensä siitä innostutaan ja pian → 

TEEMA: TYÖTURVALLISUUS JA -TERVEYS

Asiantuntijan neuvo:
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Nina Koivumäki ei 
erityisemmin harrasta 
liikuntaa, mutta suostui 
sentään kokeilemaan 
ulkona sijaitsevia 
kuntoilulaitteita. 



34

kaikki taivuttelevat vartaloaan keppijumpan tah-
dissa.  

– Valitettavasti vain pienet työnantajat eivät 
mitään jumppia järjestä. He kai laskevat minuutte-
ja, jotka jumppa veisi työajasta. Eivät ajattele, että 
työntekijän fyysinen hyvinvointi sataa loppujen 
lopuksi myös työnantajan laariin.

– Aivan, hyväkuntoinen työntekijä selviytyy 
paremmin fyysisesti kuormittavasta työstä ja hä-
nelle tulee vähemmän työperäisiä kremppoja kuin 
huonokuntoiselle. Joten työntekijän liikkuminen 
on myös työantajan etu, Aittasalo säestää. 

Millaista kuntoilua?
Aittasalo toistaa rakentajien liikkumisesta puhut-
taessa yhtä avainsanaa. Se on: palauttava.

– Lihaskuntoharjoittelussa on tarpeen ylittää 
päivittäisen työn kuormittavuus liikkeitä tehtäes-

sä. Näin helpotetaan kuormitushuipuista selviyty-
mistä.

Rankan työpäivän rasituksista toipumiseksi 
tarvitaan siis palauttavaa liikuntaa. Mutta millais-
ta?

– Rakentajat ovat hyvin heterogeeninen jouk-
ko. Ei ole olemassa mitään yleispätevää reseptiä, 
jota voisi suositella kaikille.

– On katsottava yksilöllisesti, millainen on 
henkilön työnkuva, millainen kuormitus ja millai-
sia työasentoja ja -liikkeitä hänellä päivän mittaan 
on. Esimerkiksi maalari ei välttämättä hengästy, 
mutta sen sijaan hän voi tarvita tasapainoa kehit-
täviä tai niska-hartialihasten kestävyyttä paranta-
via harjoituksia. 

– Yleisohjeena voisi sanoa, että liikkumisen 
pitäisi olla sellaista, että se auttaa suoriutumaan 
päivittäisestä työstä niin, että voimia jää vielä 
vapaa-ajalle.  

Minna Aittasalo pohtii 
työkseen, kuinka ihmisten 
liikuntaharrastusta 
voitaisiin lisätä.

Aittasalo toistaa rakentajien liikkumisesta puhuttaessa yhtä avainsanaa.  
Se on: palauttava.



Tässä vaiheessa Nina Koivumäki puuttuu 
puheeseen:

– Olen työskennellyt rakennussiivoojana ja 
joutunut raahaamaan pölynimuria kerroksesta toi-
seen. Se käy ristiselän päälle. Huonokuntoinen ei 
jaksa kantaa imuria kerroksesta toiseen. Se taas on 
välttämätöntä, koska rakennusvaiheessa ei usein-
kaan ole käytössä hissejä. 

Joku liikkuu, joku ei
Nina Koivumäki on pannut merkille valitettavan 
paradoksin: hyväkuntoiset liikkuvat, mutta huo-
nokuntoiset eivät. 

– Ne, joiden pitäisi kohentaa kuntoaan, eivät 
liiku, kun taas sutjakassa kunnossa olevat harras-
tavat kuntoilua. Olen myös havainnut, että nuoret 
rakentajat käyvät ahkerasti kuntosalilla, vaikka 
tekevätkin fyysistä työtä.

Minna Aittasalon mielestä kaikkien kannat-
taa harrastaa liikkumista. Jos ei muuta jaksa tai 
halua, niin kävely – sauvoilla tai ilman – on hänen 
mukaansa erinomainen palautumis- ja kuntoilu-
muoto. Tärkeää on, ettei rehki liikaa ja että osaa 
välttää vammoja.

– Kävely, ja tietenkin juokseminen, pitävät yllä 
ja parantavat kestävyyskuntoa. Japanilaiset ovat 
kehittäneet ajatuksen siitä, että joka päivä pitäisi 
kulkea 10 000 askelta vähintään. Minun täytyy 
kyllä rehellisesti todeta, että minun kaltaisen, is-
tumatyötä tekevän on vaikea saada mittariin joka 
päivä noita 10 000 askelta. Hyvä tavoite on lisätä 
esimerkiksi 2 000 askelta siihen askelmäärään, 
joka itselle kertyy keskimäärin päivässä. Lisäys vas-
taa noin 15 minuutin reipasta kävelyä.

Aittasalo haluaa korostaa, että kaikenlainen 
liikkuminen on hyväksi. Niin varsinainen har-
joittelu kuin hyötyliikuntakin, jossa kunto nousee 
ikään kuin ”siinä sivussa”. 

Nina Koivumäki on rakennuksilla työskennel-
lyt paitsi siivoojana, myös lattian hiojana, maalari-
na, raudoittajan apulaisena, paikkarina ja piikkaa-
jana. Hän sanoo, että ei nykyisin kuntoile sanan 
varsinaisessa merkityksessä.

– Mutta meillä on omakotitalo rinteessä. 
Ylimmän ja alimman kohdan välillä on 26 metriä 
ja talossa on paljon portaita. Kyllä siinä reisili-
hakset vahvistuvat, kun ravaa tonttia ja portaita 
päivän mittaan edes takaisin.

UKK-instituutin läheisyydessä, Kaupin ur-
heilupuistossa on kuntolaitteita taivasalla. Nina 
Koivumäki asettuu kokeilemaan niistä yhtä kuvaa 
varten.

– Ties vaikka vielä innostuisin, hän kommen-
toi rautaa nostaessaan. ¶

Tervetuloa perinteiseen mittamiestapaamiseen, 
sinä työelämän käytettävissä oleva mittaaja tai 
ammattiin haluava rakentaja.

Päivillä ajankohtaista asiaa rakennusalan työ- 
elämästä, mittaamisesta sekä koulutuksista. 

Päivillä mukana myös johtavat mittalaitteet,  
ohjelmistot ja koulutus (Leica, Trimble, Topcon,  
Geomaxx, mMies, Kiljavan opisto).

Lauantai 22.4.

9–10 Kahvia ja sämpylää
10–12 Ajankohtaiset työelämän asiat               
12–12.45 Lounas
12.45–13 Koulutustarjonta                   
13–17          Koulutus-, ohjelmisto- ja laite-esittely                                                                                                              
18– Päivällinen

Sunnuntai 24.4.

7–10.30 Aamiainen hotellissa majoittuneille
10–12 Mittamiesten asioita Puikkarissa  
 (tarvittaessa)
12– Huoneiden luovutus ja turvallista  
 kotimatkaa

Paikka: Original Sokos Hotel Puijonsarvi,  
Minna Canthin katu 16, Kuopio.  
Majoitus kahden hengen huoneissa. 

Ilmoittautumiset: Maarit Kortelampi,  
maarit.kortelampi@rakennusliitto.fi tai 050 533 7114

Lisätietoja: Marko ”Uku” Metsäpelto  044 585 2536

27. 

KUOPIOSSA 22.–23.4.2023

MITTAMIES- 
TAPAAMINEN
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TEKSTI JA KUVAT: JOHANNA HELLSTEN
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Emma Hyvönen 
(vas.) ja Pirita 
Järvinen kiertävät 
säännöllisesti 
yhdessä työmaita 
erilaisten teemojen 
mukaan.

→ Luottamushenkilöt



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

PARIVALJAKKO
Työsuojeluvaltuutettu Emma Hyvönen ja luottamusmies 

Pirita Järvinen kiertävät yhdessä Maalausliike  
Vilen & Syrjäsen työmaita.

ON VARHAINEN talviaamu itäisessä Helsingis-
sä. Autossa istuu 2 naista, Emma Hyvönen 
ja Pirita Järvinen. He ovat palaveeranneet 

aamun aluksi, minne tämän kuun yhteinen työ-
maakierros suuntautuu ja mitä asioita sillä käy-
dään läpi.

Maalausliike Vilen & Syrjäsen työsuojeluval-
tuutettu Hyvönen ja luottamusmies Järvinen ovat 
jo jonkin aikaa sitten kehittäneet strategiakseen 
kuukausittaiset kierrokset, joilla kuunnellaan 
työntekijöiden murheita ja iloja ja viestitään aina 
jostain ajankohtaisesta asiasta. Yrityksellä on vajaa 
60 työntekijää ripoteltuna eri työmaille pitkin 
pääkaupunkiseutua.

Hyvönen ja Järvinen ovat perustaneet firmalle 
myös whatsapp-ryhmän, jossa he tiedottavat ajan-
kohtaisista asioista. Ryhmästä on poistettu kom-
mentointimahdollisuus – jotta kenenkään puhelin 
ei pingaa jatkuvasti – mutta naiset korostavat, että 
heille itselleen saa aina laittaa yksityisviestiä miel-
tä askarruttavista asioista.

Luottamustoimi innostaa
Järvisellä on jo toinen kausi meneillään yrityksen 
luottamusmiehenä. Hyvönen istuu ensimmäistä 
kauttaan työsuojeluvaltuutettuna. Molemmilla on 
vahva kiinnostus myös jatkaa luottamustehtävissä.

– On edelleen todella innostavaa olla luotta-
musmiehenä. Ensimmäinen kausihan on vähän 
sellaista opettelua. Nyt ollaan Emman kanssa luo-
tu meille kahdelle sopiva tapa tehdä näitä asioita, 
Järvinen kertoo.

– Työsuojeluvaltuutettuna pääsee näkemään 
alaa laajemmin ja itsellä on mahdollisuus vaikut-
taa toisten rakentajien terveyteen ja turvallisuu-
teen. Olen tykännyt tästä todella paljon, Hyvönen 
sanoo.

Molemmat ovat käyneet ahkerasti Rakennus-
liiton luottamushenkilökoulutuksissa. Järvinen 

kertoo käyneensä kaikki muut kurssit paitsi työoi-
keuden. Sekin on suunnitelmissa.

– Olemme molemmat menossa täykkärille eli 
luottamusmiesten täydennyskoulutukseen tässä 
kuussa. Olemme molemmat myös mukana Vaikut-
taja-koulutuksessa, Järvinen kertoo.

Kumpikin kehuu, että työnantajan kanssa on 
hyvä keskusteluyhteys. →
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– Olemme olleet tyytyväisiä. Meillä työn-
antajakin ajattelee työntekijöiden hyvinvointia, 
Hyvönen sanoo.

Suojavaatehuoltoa
Päivän ensimmäinen työmaa on Stadin Ammat-
tiopiston uusi rakennus Myllypurossa. Opiston 
rakennus- ja talotekniikka-alojen koulutus ollaan 
keskittämässä uuteen rakennukseen. Rakentami-
nen alkoi kesäkuussa 2021, ja uudet tilat otetaan 
käyttöön syyslukukaudella 2023. Vilen & Syrjäsen 
porukkaa on työmaalla töissä 3 kappaletta teke-
mässä sisävalmistustöitä, parhaillaan on menossa 
seinien panelointi. Kohteen pääurakoitsijana toi-
mii Fira Rakennus Oy.

Tämänkertaisen työmaakierroksen ilosano-
mana on työvaatteiden huolto. Rakennusalan 
edellisessä tessissä vastuu työvaatteiden huollos-
ta määriteltiin selkeästi työnantajan vastuulle. 
Toteutustapoja voi olla erilaisia. Hyvönen kertoo 
luottamushenkilöiden ideasta, jolle vielä odotetaan 
työnantajan kuittausta.

– Ajatuksena olisi, että yritys palkkaa tai 
järjestää henkilön, joka hakee likaiset vaatteet 
työmailta, hoitaa niiden pesun ja tuo takaisin. 
Kaikilla on useammat työvaatteet. Omat vaatteet 

nimikoidaan ja pannaan pesupussiin, Hyvönen 
sanoo.

Järvinen kertoo, että he tekivät työnantajaa 
varten laskelmat sitä, miten systeemi saadaan toi-
mimaan.

– Koko homman idea on, että vaatteet eivät 
enää kulkeudu kotiin pestäviksi. Pidän siitä, että 
meillä on vastuullinen työnantaja, joka haluaa rat-
kaista tämän asian kunnolla, hän toteaa.

Ajatusta teemoitetuista työmaakierroksista on 
hyödynnetty jo aikaisemmin. Kesällä naiset puhui-

Hyvönen ja Järvinen kertovat Myllypuron kampuksella 
työskenteleville kollegoilleen ajankohtaisista asioista 
ja kuuntelevat porukan tuntoja.

Myllypuron uusi 
kampus avautuu 
syksyllä myös 
rakennusalan 
opiskelijoille.



KUOPIOSSA 28.–30.7.2023

Rakennusliitto toivottaa jäsenensä puolisoineen 
tervetulleiksi 29. kerran Rakentajamotoristien 
omaan tapaamiseen. Tällä kertaa tapaaminen 
on kylpylähotelli Rauhalahdessa.  
Paikkoja 120, varaa ajoissa!

Perjantai 28.7.
• Klo 15 saapuminen Rauhalahteen omaan tahtiin 
• Kylpylä auki
• Yhteinen tilaisuus kokoustilassa
• Päivällinen noutopöydästä
• Kokoonnutaan grillauspaikalla, ”männän tarkkuusheiton” 

mestaruuskilpailut

Lauantai 29.7.
• Aamiainen 
• Kylpylä auki
• Kokoontumisajo 
• Piha-alueella motoristien mestaruuskilpailut 
• Päivällinen noutopöydästä

Sunnuntai 30.7.
• Aamiainen 
• Päätöspalaveri 
• Käsitellään vuoden 2024 Rakentajamotoristitapaamisen esitykset

Kokoontuminen ja majoitus: Kylpylähotelli Rauhalahti
Majoitusvaraukset: Majoitusvaraukset: p. 030 608 30  
tunnuksella ”Rakentajamotoristit”
Hinnat: yhden hengen huoneessa 150 €/hlö
kahden hengen huoneessa 90 €/hlö
kolmen hengen huoneessa 80 €/hlö

Ohjelmatietoja päivitetään Rakennusliiton verkkosivuille:
ilmoittaudu.rakennusliitto.fi/rakentajamotoristit2023

Lisätietoja: Rakennusliitto, Niko Räsänen, p. 040 508 7731

RAKENTAJA- 
MOTORISTIT

vat kuumatyöskentelystä, seuraavana oli muistut-
taminen työterveystarkastuksista. 

Pientä pintaremonttia
Päivän toinen työmaa sijaitsee Helsingin Pih-
lajistossa. Kauniissa vanhassa lähiössä tehdään 
yksityis asunnon pintaremonttia kahden naisen 
voimin.

– Toinen tekijöistä on vasta aloittanut meillä 
ja toinen taas on pitkän linjan tekijä, joka on juuri 
tullut takaisin, Järvinen kertoo.

– Olen ollut 20 vuotta Vilen & Syrjäsen palve-
luksessa, nyt olin 1,5 vuotta MTW Maalaus Oy:ssä 
sen konkurssiin asti. Oli kyllä helppo tulla takai-
sin, 40 vuotta maalaustöitä tehnyt Katri Wilen 
kertoilee.

Wilenin mukaan tällaisia pienempiä asuntojen 
pintaremontteja tehdään yrityksessä aika vähän, 
mutta viime vuosina niitä on ollut hiukan useam-
min kuin ennen.

– Nämä pienet kohteet ovat mukavia tehdä, 
jaetaan vaan hommat että ”sinä teet tuota ja minä 
tätä”. Tomppa (toimitusjohtaja Tomi Oksanen) ot-
taa huomioon sen, että meitä vanhimpia ei laiteta 
kaikkein raskaimmille työmaille, Wilen sanoo.

Luottamushenkilöt kertovat työvaateajatuksis-
taan ja lisäävät yrityksen tuoreimman työntekijän 
whatsapp-ryhmään. Sitten onkin jo aika lähteä 
eteenpäin.

– Meillä on Emman kanssa todella hyvä yh-
teistyö. On tosi tärkeää, että toinenkin on innostu-
nut, sillä innostus tarttuu, Järvinen sanoo.

– Me olemme ystävystyneet muutenkin. On 
kiva, kun on joku, jonka kanssa näitä asioita tekee 
ja pohtii. Aamuviideltä meiltä lähtee jo toisillem-
me ekat viestit, Hyvönen kertoo naurahtaen. ¶

Yrityksel-
lä on myös 
pienem-
piä pintare-
monttityö-
maita, kuten 
tämä asun-
tokohde Pih-
lajistossa.
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→ Laki ja oikeus

Tasoittamatta 
oleva säännöllinen 

keskimääräinen työaika 
oikeuttaa ylityön 

korotusosiin

TEKSTI: MIA SINDA

Keskimääräisen säännöllisen työajan käyttö edellyttää etukäteistä 
suunnittelua ja työajan tasoittumisesta huolehtimista.

RAKENNUSLIITON jäsen työskenteli ra-
kennusmiehenä järjestäytyneessä 
yrityksessä, jossa oli solmittu 

työehtosopimuksen tarkoittama paikal-
linen sopimus säännöllisestä keskimää-
räisestä työajasta. Sopimuksen mukaan 
työntekijän työaika olisi voitu järjes-
tää siten, että säännöllinen työaika olisi 
enintään 10 tuntia päivässä ja 50 tuntia viikossa 
työajan tasoittuessa keskimäärin 40 tuntiin 
viikossa työnantajan määräämällä tavalla 6 
kuukauden aikana. 

Työntekijä oli työskennellyt säännöllisesti 
vähintään 10 tunnin työpäiviä ja myös viikon-
loppuisin. Työntekijälle oli suoritettu palkka 
tehtyjen tuntien mukaan perustuntipalkan 
perusteella. Työnantaja ei ollut suunnitellut 
työajan tasoittumista etukäteen mitenkään, 
antanut työntekijälle tasoittumisvapaata yk-
sittäisiä päiviä lukuun ottamatta tai muutoin 
huolehtinut työajan tasoittumisesta eikä 
yhtiössä ollut laadittu työehtosopimuksen 
keskimääräistä säännöllistä työaikaa käy-
tettäessä edellyttämää työvuoroluetteloa. 
Työntekijä lomautettiin viikkoa ennen 
6 kuukauden tasoittumisjakson päätty-
mistä ilman, että työnantaja oli tasoitta-
nut hänen työaikaansa keskimääräiseen 
40 tuntiin. Työntekijä päätti työsuhteensa 



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 luottamusmie-
henä tai työsuojeluvaltuutettuna. Mietimme, miten viestiä 
tehokkaasti. Luottamusmiehille tutuksi tulee työehtosopimus 
ja työsuojeluvaltuutetut perehtyvät työsuojelun ajankohtaisiin 
kysymyksiin, kvartsipölyyn, perehdytykseen, kemikaaliluette-
loon, asbestiin ja työsuojeluvastuisiin. 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 
työnantajan kanssa, jäsenhankintaa tai palaveri aliurakoitsijan 
kanssa. On tärkeää, että osaat kertoa asiasi selkeästi ja positii-
visella tavalla. Esiintymistaidon koulutuksesta saat varmuutta 
esiintymiseen. Koulutuksessa on lukuisia käytännön harjoituk-
sia sekä ratkotaan vuorovaikuttamisen haasteita.

VERKKOKOULUTUKSET
Osastojen toimihenkilökoulutus

Taloustietoa luottamushenkilöille

Rakennuspiirustukset tutuiksi

Työnhaun ABC
Verkkokurssit ovat itseopiskeltavia, ja ne voi suorittaa  
omassa tahdissa.

RAKENNUSLIITTORAKENNUSLIITTO
 KOULUTTAA KOULUTTAA

Ilmoittautumiset ja kaikki vuoden 2023  
koulutukset lisätietoineen:

rakennusliitto.fi/tapahtumat

VIELÄ EHDIT MUKAAN!

VIELÄ EHDIT MUKAAN!

Olennaista tässä 
jutussa:
Mikäli työaika on järjestetty 
keskimääräiseksi säännölliseksi 
työajaksi, tulee työnantajan 
etukäteen suunnitella työajan 
tasoittuminen sovitun 
tasoittumisjakson puitteissa 
ja myös huolehtia, että työaika 
tasoittuu enintään 40 tuntiin 
viikossa. Mikäli työaikaa ei 
tasoiteta tasoittumisjakson aikana, 
keskimäärin yli 40 viikkotyötunnin 
tehdyiltä säännöllisiltä työtunneilta 
tulee maksaa 50 %:lla korotettu 
palkka. Huomata tulee myös se, 
että 10 tuntia päivässä ja 50 tuntia 
viikossa ylittävä työ on ylityötä.

myöhemmin yli 200 päivää kestäneen lomautuksen 
perusteella. 

Käytettäessä keskimääräistä säännöllistä työaikaa 
työnantajan on laadittava työajan tasoittumissuun-
nitelma, josta tulee käydä ilmi vähintään tasoittu-
misjakson jokaisen viikon säännöllinen työaika. 
Tasoittumissuunnitelma on laadittava etukäteen sille 
ajanjaksolle, jonka kuluessa säännöllinen työaika ta-
soittuu sovittuun keskimäärään. Maksamattomia työ-
suhdesaatavia selvitettäessä ilmeni, että työntekijä oli 
suorittanut merkittävän määrän viikkoylityötä, jonka 
työnantaja oli kuitenkin katsonut virheellisesti olevan 
säännöllistä työaikaa. Työntekijälle ei ollut suoritettu 
ylityökorvausta 50 viikkotyötunnin ylittäviltä osin, 
sunnuntaityökorvausta tai viikkolepokorvausta. Suo-
rittamatta oli myös 50 % korotettu palkka keskimää-
rin yli 40 viikkotyötunnin tehdyiltä säännöllisiltä 
työtunneilta, joita ei ollut tasoitettu.  

Käräjäoikeus velvoitti työnantajan suorittamaan 
työntekijälle tasoittumatta olleen työajan osalta 50 % 
korotusosan sekä ylityökorvausta, sunnuntaityö- ja 
viikkolepokorvausta ja 7,7 % erilliskorvausta sekä 
18,5 % lomarahaa odotusajan palkkoineen. Maksetta-
vaa kertyi viivästyskorkoineen yli 4.000 euroa. ¶



42

TEKSTI JA KUVA: JANNE MÄKINEN

Nykymuotoinen Rakennusliitto – 
silloin Suomen Rakennustyöväen 
liitto – perustettiin Helsingin 
työväentalolla toukokuussa 
1924. Liiton satavuotisjuhlat siis 
lähestyvät. Rakennusliiton viimeiset 
kolme vuosikymmentä laitetaan 
juhlan kunniaksi kansien väliin.

Keijo Rantanen 
tallentaa 
Rakennus liiton 
historiaa

RAKENNUSLIITON historiaa on 
vuosien saatossa tallennettu 
huolellisesti. Arkistojen kätköis-

tä löytyy lukematon määrä asiakirjo-
ja, kokouspöytäkirjoja, muistioita ja 
toimintakertomuksia. Kirjan muotoon 
liiton historia koottiin laajassa mitassa 
viimeksi 25 vuotta sitten, kun ilmestyi 
historioitsija Jyrki Helinin teos Raken-
tajien liitto, joka kattaa liiton toimin-
nan vuoteen 1995.

Aikakausi, johon Helinin teoksen 
kertomus päättyy, oli Rakennusliiton 
kannalta yksi kaikkien aikojen ras-
kaimpia. Lama kohteli kovalla kädellä 
rakentajia, joillakin alueilla jopa yli 70 
prosenttia liiton jäsenistä oli työttö-
minä. Myös laman jälkeen on eletty 
suurien muutosten aikaa: Euroopan 

unionin jäsenyys ja työvoiman vapaa 
liikkuvuus, finanssikriisi ja ulkomai-
sen työvoiman käytön jopa räjähdys-
mäinen kasvu. Työmaiden pirstoutu-
minen yhä pienempii aliurakoihin ja 
aina vain pidempiin urakkaketjutuk-
siin… Muutokset ovat olleet suuria.

Siksi nyt on oikea aika tallentaa 
viimeisten vuosikymmenten histo-
riaa, kun sen kokeneet Rakennuslii-
ton jäsenet ovat hyvässä voinnissa. 
Rakennusliiton hallitus palkkasikin 
vuoden 2022 alusta historioitsija Keijo 
Rantasen kokoamaan viimeisen kol-
men vuosikymmenen aika niin histo-
riateokseksi kuin arkistoihin tulevien 
historian kirjoittajien aineistoksi.

Mutta millaista Rakennusliiton 
historiaan perehtyminen on ollut ja 

kuinka historiantutkija tekee työ-
tään?

– Aluksi se muistuttaa rakenta-
mista sikäli, että on koottava raken-
nustarpeet, materiaali. Pitää hahmot-
taa, mikä on tutkimuskohde ja rajata 
sitä. Minulle aloittaminen oli suh-
teellisen helppoa, sillä ammattiliitto-
toiminta on minulle aiempien töiden 
kautta tuttua. Tiedän, mistä materiaa-
lit löytyvät, Rantanen sanoo

Vaikka Rantasen toimeksianto 
kattaa ajan vuodesta 1990 tähän päi-
vään, piti työ aloittaa perusteellisella 
tutustumisella varhaisempiin vuo-
sikymmeniin. Vain historiaa tunte-
malla voi ymmärtää, mihin viimeisen 
kolmen vuosikymmenen aika histo-
rian saatossa asettuu. Rantasen omaan 

Keijo Rantanen 
kuvattuna 
Työväenmuseo 
Werstaalla 
Tampereella.

→ Rakennusliitto 100 vuotta
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”työkalupakkiin” kuuluu yhteiskun-
nallisen ja erityisesti ay-liikkeen muu-
toksen tuntemus.

– Siitä on ollut iso apu tässä työssä. 
Mukavaa on ollut myös se, että Ra-
kennusliiton materiaalissa on paljon 
eläväistä luettavaa. Esimerkiksi pöytä-
kirjat ovat paljon kuvailevampia kuin 
usein on asian laita, Rantanen sanoo.

Historian kirjoittamisessa iso 
tavoite on auttaa nykypäivän ihmi-
siä ymmärtämään, miksi jokin asia 
on niin kuin se on. Kun kohteena on 
ammattiliitto, kirjoittaja keskittyy tie-
tenkin työelämän kysymyksiin, mutta 
myös politiikkaan. Poliitikot tekevät 
päätöksiä, jotka koskevat työelämää.

– Nykypäivänä on valitettavasti 
nähtävissä politiikan historiattomuus. 
Ei tunneta asioiden taustoja ja siksi ei 
ymmärretä, mitkä kaikki asiat vaikut-
tavat siihen, Rantanen kertoo tämän 
päivän havainnoistaan.

Ihmiset kiehtovat 
historioitsijaa
Pöytäkirjat kertovat omaa tarinaansa, 
mutta keskeinen osa Keijo Rantasen 
työtä liittyy ihmisiin. Toistaiseksi hän 
on tavannut lähinnä liiton johtoa, hal-
linnon jäseniä ja työpaikka-aktiiveja 
1990-luvulta. Kymmenessä keskuste-
lutilaisuudessa oli kussakin läsnä 10–15 
entistä yrityskohtaista luottamusmies-
tä, hallituksen jäsentä tai osastoaktii-
via.

– Olen saanut tavata aivan usko-
mattoman hienoja ihmisiä. Todella 

pitkäjänteisesti järjestötyötä tehneitä, 
joiden tavoitteena on koko ajan ollut 
alan työntekijöiden työehtojen ja työ-
olosuhteiden parantaminen. Valitetta-
vasti kaikki kertomukset eivät millään 
mahdu mukaan kirjaan, mutta kaikki 
tilaisuuksissa tallennettu materiaali 
tallentuu Kansan arkistoon tutkijoi-
den käytettäväksi tulevaisuudessa, 
Rantanen muistuttaa.

1990-luvun syvä lama vaikuttaa 
Rantasen mukaan vahvasti rakentaja-
veteraanien muistoissa.

– Oikeastaan jokainen tapaamani 
vanha liittoaktiivi nosti esiin laman 
ajan tapahtumat todella vahvasti. 
Esiin nousi hyvinkin traagisia tapah-

tumia, joita muun muassa luottamus-
miehet olivat kohdanneet.

Vaikuttavinta Rantasen mielestä 
on ollut kuulla menneiden vuosikym-
menien työyhteisöistä. Hänen haastat-
telemistaan rakentajista vanhimmat 
olivat aloittaneet työuransa 1950-lu-
vulla. Yksi leimallinen piirre men-
neiden vuosikymmenten rakentajiin 
liittyi: harvinaisen moni oli pientilal-
lisen poika. 

– Odotan innolla sitä, että jat-
kossa haastatteluja tullaan tekemään 
2000-luvun tekijöiden kanssa. On 
mielenkiintoista kuulla, kuinka hei-
dän kokemuksensa eroavat edeltäjis-
tään, Rantanen pohtii. ¶

Rakennusliiton historian kirjoittaja Keijo Rantanen
• Vuonna 1974 syntynyt nokialainen filosofian maisteri, historioitsija.

• Julkaisuja muun muassa: 

• Patruunan suojasta markkinoiden armoille – Paperiliiton Nokian osasto 2 
1905–2005.

• Työläisten puolella. Nokian kumityöväen ammattiosasto 1914–2014.

• Ihmisiä ja telineitä. Yhdessä Marita Viinamäen kanssa. Kustantajat Ra-
kennusliitto, Kansan Arkisto ja Työväenmuseo Werstas, 2015.

• Kivijalka – Tampereen työväenyhdistys 1945–2015.

• Hymni työlle. Suomen Työväen Musiikkiliitto ja työväen musiikkiharras-
tus Suomessa 1920–2020.

• Kaupunkia tekemässä. Tampereen kunnantyöntekijät ja heidän ammatti-
osastonsa 1921–2021. 

• Rakennusliiton viimeisen 3 vuosikymmenen historiaan keskittyvä teos 
julkaistaan keväällä 2024.
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Janne Mäkinen

Kirjoittaja on 
Rakennusliiton 
viestintäpäällikkö.

Pomosi äänestää – entä sinä?
EDUSKUNTAAN VALITAAN taas huhtikuun alussa 200 kan-
sanedustajaa seuraaviksi neljäksi vuodeksi.  Sak:laisen 
duunariporukan – rakennusliittolaistenkin – äänestysak-
tiivisuus on laskenut viimeisten vuosikymmenien aikana 
hälyttävän matalalle tasolle. Samaan aikaan korkeasti 
koulutettujen äänestysaktiivisuus on säilynyt varsin kor-
kealla tasolla. Rakentaja-lehti otsikoikin jo ennen edelli-
siä eduskuntavaaleja: ”Sinun pomosi äänestää varmasti”. 
Kun rakennusalan työntekijöiden äänestysaktiivisuus oli 
tutkimusten mukaan alle 60 prosenttia, korkeakoulu-
tusta vaativissa ammateissa aktiivisuus vaihteli 80–96 
prosentin välillä.

ONKO SE NIIN IHME, jos joskus tuntuu, että eduskunnassa 
ei ymmärretä duunarin arkea?

NÄISSÄKIN VAALEISSA on ehdolla joukko Rakennusliiton 
jäseniä ja vielä lukuisampi joukko SAK:laisten liittojen 
jäseniä. Heille työntekijän arki on tuttua. Ajoissa toi-
mituksen tietoon tulleet rakennusliittolaiset ehdokkaat 
esittäytyvät tässä lehden numerossa.

MITÄ SE HAITTAA, jos ei äänestä? Mahdollisesti se haittaa 
hyvinkin paljon ja tuntuu ennen kaikkea duunarin kuk-
karossa. Julkisen sektorin palveluiden kovat leikkaukset 
heikentävät eniten tavallisille pieni- ja keskituloisille pal-
kansaajille tärkeimpiä palveluja. Jos lompakosta ja pank-
kitililtä löytyy pitoa, kaikki palvelut voi ostaa yksityiseltä 
sektorilta. Mitä korkeamman palkkatason ammatissa 
ihminen esimerkiksi on, sitä todennäköisimmin hänellä 
on työsuhde-etuna erittäin kattava työterveydenhoito.

MUTTA UHKIA on myös ammattiyhdistystoimintaa koh-
taan. Lakko-oikeutta, joka on universaalisti tunnustet-
tu ihmisoikeus, halutaan rajoittaa. Työehtosopimusten 
yleissitovuus, joka on ainoa käytännön tae muun muassa 
rakentajien palkkatason säilymiselle ja kehittymiselle, on 
sekin kyseenalaistettu. 

ANSIOSIDONNAINEN työttömyysturva on oma erityi-
nen kysymyksensä. Mielipidemittauksia toistaiseksi 
johtava kokoomus haluaa Suomeen yleisen ansiosi-
donnaisen työttömyysturvan. Eli ansiosidonnaista 
ihan jokaiselle, ei vain työttömyyskassan jäsenille. 
Kuulostaa hyvältä, eikö totta? Muutos kuitenkin 
maksaa satoja miljoonia euroja vuodessa. Todellisuu-
dessa muutos kokoomuksen mallissa rahoitettaisiin 
ansiosidonnaisen työttömyysturvan kestoon ja/tai ta-
soon puuttumalla. Eli pienempää korvausta lyhyem-
män aikaa. Enää ei kuulosta kovin hyvältä.

UHKIA HYVINVOINNILLE ei tule vain poliittisten puo-
lueiden suunnalta. Valtiovarainministeriön korkeat 
virkamiehet pohtivat juuri vaalien alla, että nuori-
so-, liikunta ja kulttuurimäärärahoista voisi leikata 
500–700 miljoonaa euroa. Määrärahat ovat yhteensä 
alle miljardi euroa. Niistä siis leikattaisiin vähintään 
puolet, ehkä reippaasti enemmän. Ei taitaisi jäädä 
monesta toimivasta urheiluseurasta, harrastajateatte-
rista tai nuorisokerhosta kuin savuavat rauniot?

KANSANEDUSTAJA ei kuitenkaan ole pelkästään puo-
lustuspelaaja, jonka tehtävä olisi ampua alas omalle 
äänestäjäkunnalle haitallisia esityksiä. Tarvitaan 
uusia lakeja, säädöksiä ja budjettiresursseja, jotka 
parantavat työntekijän asemaa. Tällaisia ovat muun 
muassa alipalkkauksen kriminalisointi, ammattiliit-
tojen kanneoikeus sekä muut työperäisen hyväksi-
käytön torjunnassa tarpeelliset toimet.

SAK KANNUSTAA liittojen jäseniä äänestämään näis-
säkin vaaleissa. Vaalistaja-kampanja kertoo terävällä 
ja hauskallakin tavalla, mitä poliitikkojen jauhaman 
jargonin taakse kätkeytyy. Mitä lupaus X tarkoittaa 
tavallisen palkansaajan kannalta? Kannattaa tila-
ta uutiskirje – Vaalistajasta on juttua toisaalla tässä 
lehdessä. ¶

→ Liittolainen
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TEKSTI JA KUVAT: JUKKA NISSINEN

Jo kolmas omakotitalo  
työn alla

Maalari Jonna Lappalainen remontoi omakotitaloaan Mäntsälässä.

46

JONNA LAPPALAISEN perhe muutti 
vuosi sitten joulukuussa uuteen 
osoitteeseen. Remonttia on tehty 

omaan tahtiin työelämän, mökkeilyn 
ja lasten harrastusten välissä.

– Olemme rakentaneet 2 omakoti-
taloa Järvenpäähän. Olisimme raken-

taneet kolmannenkin, mutta siellä ei 
ollut tontteja, Lappalainen kertoo.

Tonttimaan kalleus sai Lappa-
laiset etsimään remontoitavaa taloa. 
Sen piti olla tarpeeksi iso 6-henkiselle 
perheelle ja tarpeeksi hyvässä kun-
nossa, jotta siinä voi asua remontin 

aikana. Sopiva talo löytyi Mäntsälän 
keskustan tuntumasta. Kirkonkylän 
läheisyydestä huolimatta tunnelma on 
kuin maaseudulla.

– Täällä on talli, ulkorakennuksia 
ja navetta, jotka ovat nyt ihan täynnä 
romua, Lappalainen nauraa.

Jonna Lappalaisen 
remontin isotöisin 
kohde, laajennettu 
suihkutila

→ Itselle rakennettu 
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Itselle rakennettu -juttusarja  
kaipaa hyviä rakennuskohteita!
Uudessa juttusarjassa tutustutaan liiton jäsenten omaan käyttöön teke-
miin tai remontoituihin rakennuskohteisiin. Hyvä jutunaihe voi olla myös 
esimerkiksi maisemointityöt, muraalit ja takat. Kaikkea ei voi tähän listata, 
sillä tekijöiden kekseliäisyydellä ja mielikuvituksella ei ole rajoja. Mitä pa-
rempi tarina tekemiseen liittyy, sitä varmemmin se päätyy lehden sivuille.

Lähetä vinkki omastasi tai työkaverisi rakennuskohteesta Jukka Nissi-
selle jukka.nissinen@rakennusliitto.fi. ¶

– Talo oli aihioltaan hyvä. Tämä 
kaipasi vain pintaremonttia.

Remontti alkoi autotallista, johon 
vaihdettiin ovet ja ikkunat, tehtiin 
epoksilattiat sekä maalattiin alkupe-
räiset kipsilevyt ensimmäistä kertaa 
talon historiassa.

Seuraavaksi remontoitiin pojan 
huone.

– Tämä oli ollut koiran huone, 
karvatuppoja oli joka paikka täynnä. 
Haju oli aivan sietämätön.

Remontin suurin yllätys tuli 
huoneen vaatekaapista. Se piti vaihtaa 
huonon kunnon takia. Vaikka talo on 
tehty 1990-luvulla, seinissä on lastu-
levyä. Lappalaiset ovat vaihtaneet ne 
kipsilevyihin kauttaaltaan.

Isoin remonttikohde on vessa. Sitä 
suurennettiin ottamalla tyhjillään 
olevaa tilaa jääkaapiston takaa. Tilaa 
riittää nyt suihkulle. Tilaan tehtiin 
toinen viemärikaivo.

– Tarkoitus oli vaihtaa vain lat-
tialaatat, mutta piikkasimme koko 

lattian, sillä viemärin tuuletus oli teh-
ty hassusti 2:lla putkella keskellä tilaa. 
Ne piti kääntää seinän sisälle.

Talon kaikki tuuletusikkunat 
falskaavat.

– Jokainen tuuletusikkuna on 
vääntynyt, koska korvausilmaa ei ole 
tullut muualta. Me olemme lisän-
neet tuuletusräppänöitä ympäri 
kämppää. ¶

Työkaluja on tarpeeksi 
vielä toiseenkin remppa-
kohteeseen.

Tarvikkeita 
on varastoitu 
olohuoneeseen.

Monelle rakentajalle tuttu tilanne. Remontin 
keskellä yritetään elää normaalia elämää.
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TEKSTI: JOHANNA HELLSTEN JA MIKA YLI-SUVANTO KUVAT: MIKA YLI-SUVANTO
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Pohjoisessa mietittiin 
parisuhdetta ja  
luottamus henkilö asioita

RAKENNUSLIITON pohjoinen 
palvelualue järjesti helmikuun 
lopussa alueen luottamushen-

kilöille monipuolisen perhetapahtu-
man Vuokatissa. Lauan taina psyko-

katin tekniikkarinteillä pulkkamäellä 
ja makkaranpaistolla aurinkoisessa 
säässä.

Sunnuntaina muu perhe sai nuk-
kua pitkään, mutta luottamushenki-
löt potkittiin ajoissa ylös kuulemaan 
ajankohtaista muun muassa liittoko-
kouksesta ja tulevista koulutuksista ja 
tapahtumista.

Luottamusmies, Haapaveden osas-
to 350:n tuore puheenjohtaja Pertti, 
puoliso Susanna ja 4-vuotias poika 
Väinö Lehtilahti olivat yhdessä viet-
tämässä viikonloppua.

– Tosi hyvä, kommentoi Pertti 
Lehtilahti tapahtumaa.

Puoliso täydentää:
– Kiva kun on tällaisessa moni-

puolisessa ympäristössä järjestetty, 
oli helppo ottaa lapsikin mukaan. 
Kaikenlaista toimintaa oli sillä aikaa, 
kun luottamushenkilöt olivat omis-
sa jutuissaan. Väinön kanssa ollaan 
käyty tuolla hotellin leikkihuoneessa 
ja lasten omassa liikuntatilassa, ja kun 
pariskunnille oli tuo oma luento, oli 
Väinö sen aikaa ohjatussa toiminnassa 
telinesalissa. Sielläkin oli kuulemma 
ollut tosi mukavaa, Susanna Lehtilahti 
kertoo.

Myös mäenlasku ja makkaran-
syönti oli maistunut koko perheelle. 
Samalla oli päästy testaamaan Väinön 
uusi rattikelkka. Haastateltavien mie-
lestä tapahtumassa olikin syöty koko 
ajan.

Harvemmassa liiton tapahtumas-
sa on ollut psykoterapeutin luentoja. 
Miltä se kuulosti pariskunnan kor-
viin?

– Se oli erilainen ja mielenkiin-
toinen. Jaksoi hyvin kuunnella, Pertti 
Lehtilahti toteaa.

– Kannattaa osallistua näihin yh-
teisiin tapahtumiin. Ovat hyviä reissu-
ja, Pertti Lehtilahti kehottaa. ¶

terapeutti Pauliina Hälinen luennoi 
aiheesta ”Arjen keskellä parisuhteen 
tärkeys sekä seksuaalisuuden merki-
tys”, sillä elämä on muutakin kuin 
työtä. Lauantain ohjelma jatkui Vuo-

Vuokatin tekniikkarinteen kupeessa 
oli makkara- ja pillimehutarjoilu.

Susanna, 
Pertti ja Väinö 
Lehtilahti ot-
tivat kaiken 
irti tapahtu-
masta.

→ Tapahtumat



TEKSTI JA KUVAT: JUKKA NISSINEN

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

Enemmän opiskelijoita, 
vähemmän yrityksiä
Rakentamisen hiljeneminen näkyi Rakennusliiton Rekry-päivillä.

KAKSIPÄIVÄISEKSI lyhentyneet raken-
nusalan Rekry-päivät järjestettiin 
14.–16. helmikuuta Rakennusliiton Uu-

denmaan aluetoimiston ja keskustoimiston 
tiloissa. Keskiviikoksi kaavailtu pintakäsitte-
ly-yritysten päivä jouduttiin jättämään pois 
ohjelmasta, sillä vain 2 yritystä oli ilmoittau-
tunut tapahtumaan.

– Ensimmäisenä rekrypäivänä vieraili yli 
200 opiskelijaa. Opiskelijamäärä oli kasvanut 
aikaisemmista vuosista, joten jouduimme 
kierrättämään opiskelijat kahdessa vuorossa 
yrityspisteissä, tapahtuman pääorganisaatto-
ri, aluetoimitsija Anniina Kangas kertoo.

Tiistain talonrakennuspäivään osallistui 
5 yritystä. Talotekniikan torstaina paikalla 
oli 6 alan yritystä. Opiskelijoita kiersi tors-
tain yritysrasteilla 120 henkeä.

Kerabitin toimintaa esittelivät pääluottamusmies 
Timo Karttunen ja Kuopion alueluottamusmies Mikko 
Kärkkäinen.

– Meidän työmme on hyvin liikkuvaa. Kerrostaloa 
rakennetaan 6 kuukautta, mutta me olemme paikalla kor-
keintaan viikkoja, Karttunen kuvaa kermieristäjän työtä. 

– Kun työt on opittu 1–3 vuoden aikana, siirrytään 
urakkapalkkaukseen.

Kerabitillä tehdään myös tiili- ja peltikattotöitä, vi-
herkattoja ja aurinkopaneeliasennuksia ympäri Suomea. 
Kärkkäisen mukaan rekrypäivien tuloksena oli hyvä nippu 
opiskelijoiden yhteystietoja.

Järvenpään Keudassa rakennusalan linjan toisella vuo-
sikurssilla opiskeleva Eva Rautiainen on kokenut rekrypäi-
vien kävijä. 

– Olimme myös viime vuonna täällä käymässä. Tänä 
vuonna yritysten esittelyt olivat parempia. Esittelijät olivat 
avoimempia ja selittivät paremmin yritysten toimintaa.

Rautiainen jätti yhteystietonsa useammalle yrityksel-
le, muun muassa Kerabitille. Yritys tuntui mielenkiintoi-
selta.

Ville Lundberg oli ensi kertaa rekrypäivillä. 
– Täällä oli mielenkiintoisia työpaikkoja. Laitoin 

hakemuksen Rakennusvireelle. Minua kiinnostaa korjaus-
rakentaminen ja yrityksellä oli asiallinen esittely. Uudisra-
kentaminen vähentyy ja korjausrakentaminen lisääntyy, 
Nurmijärven Keudassa talonrakennusta ensimmäistä 
vuotta opiskeleva Lundberg perustelee. ¶

Eva Rautiainen jätti yhteystietonsa 
Kerabitin osastolla, sillä yrityksen tarjoamat 
työmahdollisuudet kiinnostivat.

Ville Lundbergia kiinnosti 
rekrypäivillä erityisesti 
korjausrakentaminen.
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TEKSTI: SINI SAARITSA KUVA: KAISA PUDAS

”On vain se kitara”
Joonas Haataja 
löysi primitiivi
kitaroinnin 
aikuisiällä 
ja pian hän 
äänittää 
ensimmäisen 
albuminsa.

JOONAS HAATAJA, 38, oli juuri kää-
rimässä Rakentaja-lehteä tötteröksi 
biojäteastiaan, kun hän huomasi 

yhdellä sivulla Kansan Sivistysrahas-
ton jakamien SAK:n kulttuuriapura-
hojen hakuilmoituksen. Oululaismies 
oli 7 vuotta aikaisemmin kerran hake-
nut ja saanut samasta paikasta tukea 
yhteisötaideteoksena toteutettavaan 
maalausprojektiin, mutta nyt mielessä 
oli aivan toisenlainen kohde.

Haatajan suureksi yllätykseksi on-
ni suosi toisenkin kerran: hän sai 1000 
euroa suomalaisen primitiivikitaran mu-
siikkialbumin äänitys- ja painokuluihin.

Siis minkä kitaran?
– Termi tulee amerikkalaiselta fin-

gerstyle-kitaristi John Faheylta. Hän 
kehitti omaperäisen sormisoittotyylin, 
jonka perusta oli vanhassa country 
bluesissa.

Tuloksena on instrumentaalista 
sooloakustista teräskielisellä kitaralla 
esitettyä musiikkia.  

Haataja opetteli yläasteikäisenä 
itsekseen soittamaan kitaraa, ja taidot 

riittivät ”riparilla rämpyttelyyn”. 
Sittemmin koko harrastus jäi, kun-
nes hän viitisen vuotta sitten löysi 
Faheyn musiikin.

Restaurointiartesaaniksi ja kisäl-
liksi opiskellut Haataja teki vuonna 
2017 restaurointiprojektia Kempe-
leen vanhassa puukirkossa. Tiiviin 
työjakson päätteeksi hän päätti ostaa 
palkallaan hyvän, teräskielisen akus-
tisen kitaran, ”oikean soittimen” 
entisten ”kympin rämpsyjen” sijaan.

Hän opetteli Faheyn kappaleita 
ja yritti saada sormisoittoa lihas-
muistiin. Hiljalleen se alkoi luon-
nistua, ja kitaraa tuli soitettua joka 
päivä.

Nykyään Haataja tekee musiik-
kia nimellä Joakim Oinas. Soitta-
minen jännittää lavalla aina, mutta 
tuntuu jälkeenpäin hyvältä.

– Järjestän keikkoja joskus itse, 
toisinaan pyydetään soittamaan, ja 
joskus soitan pyytämättä, eli kadulla.

Taidot kehittyvät, ja palautteen 
saaminen on tärkeää. Soolokitarointi 

on muuten aika yksityistä ja itsekseen 
tapahtuvaa, melkeinpä sisäänpäin 
kääntynyttä puuhaa. 

– Sitä on vähän vaikea selittää. 
Soittimesta tulee tosi läheinen, kun 
sen kanssa viettää paljon aikaa. Kita-
raa pidetään sylissä, itseä vasten, ja se 
resonoi ja kumahtelee. Ne kaikki äänet 
voi tuntea. 

Kun Haatajalta kysyy, millais-
ta musiikkia hän soittaa, vastaus on 
voihkaisu.

– Mä pelkäsin, että sä kysyt tota…
Hänestä on vaikeaa luonnehtia 

musiikkiaan. Se on usein rauhallista, 
melodista ja keskittynyttä. Toisinaan 
melankolista, toisinaan heleää, teräs-
kielten ja puun keskustelua.

Haataja on soittanut keikan esi-
merkiksi kasvitieteellisessä puutarhas-
sa. Akustinen musiikki vaatii kohtuul-
lisen meluttoman ympäristön.

– Se on erilaista kuunneltavaa, 
kun siinä ei lauleta. On vain se kitara. 
Sanoihin ei tarvitse keskittyä, ei mi-
nun eikä kuulijan.

→ Kulttuuri



51

Datavalta kansalle! Oikeastaan pyrkimyk-
sen pitäisi olla päinvastainen! 
Data on rahaa. Sen tuomien 
mahdollisuuksien pitäisi olla 
useampien, ei harvempien 
saatavilla.

Missä itseään odotut-
tavat sovellukset ja keksin-
nöt, jotka auttavat? Auttavat 
terveyden kohentamisessa, 
luovat turvaa, opettavat, 
kannustavat oppimaan, löy-
tämään toisiaan – kokonai-
suutena ajatellen melko usein 
datatiedolla hallitaan, rajoi-
tetaan ja valvotaan. Meillä on 
kuitenkin vaihtoehtoja!

Kirjassa ilahdutti erityi-
sesti kuvaus, jossa Euroopan 

Kaksi vaikean ajan levyä

CMX-yhtyeen Aurinko on 
nyt julkaistu ensimmäistä 
kertaa vinyylinä. Levy on 
hankkimisen arvoinen teos, 
myös esineenä. Aikoinaan 
tämä kuulosti melko popilta, 
mutta nykymiksauksiin tottu-
neena huomaa hardcore-vai-
kutteiden olevan vahvasti 
läsnä. Levyn hitistä, Aino
mie lestä on myöhemmin jul-
kaistu kesympi ja tylsempi 
versio. Aurinko-levyllä oleva 
orginaali on kuitenkin se ai-
noa oikea. Kertosäkeessä on 
käytetty punk-jutuista tut-
tua muunneltua ääninopeutta 
laulussa, jota myös nykyra-
pissa käytetään.

Asan joulukuussa julkais-
tussa uutuudessa yhdistyy 

runopoika ja yhteiskunnal-
linen sanoittaja. Levyn sa-
noituksissa on jotain samaa, 
joka innosti aikoinaan kuun-
telemaan varhaisia punk-yh-
tyeitä. Sinivuokossa kuittail-
laan kiihkoisänmaallisille, kun 
taas Tähtien vuoro on hyvin 
kaunista sanankäyttöä. Taus-
tat tukevat hienosti tarinaa, 
joissa päähenkilö kirjoittaa lo-
puksi sykähdyttävästi hup-
pariinsa: Elämälle kiitos.

Oma suosikkini Asan uu-
tuudessa on Pölkkyjä va-
jassa. ”Mä en oo pöljä / Mä 
oon pölkky / Sellanen pölkky, 
jol on pelattu mölkkyy...”. Niille, 
jotka eivät ole aimmin tutus-
tuneet Asan tuotantoon, suo-
sittelen aloittamaan vaikka 
tästä. ¶

JYRI VASAMAA

data-asioista vastaavat mi-
nisterit illastivat maailman 
vaikutusvaltaisimpien yritys-
johtajien kanssa. Johtajat sai-
vat kuulla kunniansa siitä, 
etteivät mm. ole riittävästi 
estäneet vihapuhetta ja val-
heuutisia. 

Euroopassa poliitikot 
käyttävät heillä olevaa sää-
dös- ja vaikutusvaltaa.

Kirja on tärkeä poliittinen 
kuvaus, myös avaus. Tietä-
käämme enemmän siitä, mi-
ten dataamme käytetään, 
ja vaatikaamme parempaa 
käyttöä! ¶

INARI JUNTUMAA

30 vuotta myöhemmin julkais-
tussa Asan uutuudessa Täy
tyy mennä metsään -levyssä 
löytyy yhteisiä piirteitä, vaikka 
jonkun mielestä levyjen gen-
ret saatavatkin olla kaukana 
toisistaan. Molemmat levyt 
ovat siitä hyviä sijoituksia, et-
teivät ne avaudu ihan helposti, 
vaan vaativat kuunteluun kii-
reettömyyttä ja keskitty-
mistä. Molempien levyjen il-
mestymisen aikaan oli hyvin 
epävakaa maailmantilanne. 
Aurinko-levyn ilmestyessä oli 
Neuvostoliiton kauppa romah-
tanut, ja Suomessa oli lama. 
Nyt Asan levyn ilmestyttyä 
naapurivaltio käy älyvapaata 
sotaa ja maailmalla eletään 
jälleen vaikeita aikoja.

TIMO HARAKKA: DATAKAPITA-
LISMI KRIISIEN MAAILMASSA 
(Siltala 2023)

TIEDÄMME, miten ylikansal-
liset dataa keräävät, hallin-
noivat ja myyvät yritykset 

ASA: TÄYTYY MENNÄ MET-
SÄÄN (CDR). Roihis Musica.

CMX: AURINKO (kuvalevy). 
Lipposen Levy ja Kasetti.

UUDELLEEN julkaistussa 
CMX-yhtyeen Auringossa ja 

tietävät toiminnastamme ja 
mieltymyksistämme. Tai oi-
keastaan emme tiedä, koska 
sitä on melkein mahdoton kä-
sittää.

Tiedämme, että verkossa 
liikkuessamme sallimme si-
vustojen kerätä käyttäjätie-
toja – klikkailemme ”Hyväksy”, 
jotta pääsemme eteenpäin. 
Silti emme tiedä, minne asti ja 
kuinka pitkän ajan päähän tie-
dot meistä kulkeutuvat.

Pyrkimyksenä on kuiten-
kin hillitä datan keräämistä ja 
käyttöä.

Haataja puhuu harrastuksestaan 
leppoisasti ja silti vakavuudella. Hän 
myös haluaa heittää mielestään yleisen 
käsityksen siitä, että aikuisiällä olisi 
vaikeaa oppia soittamaan. Tai ettei 
epämusikaalisten perheiden lasten 
kannata harrastaa musiikkia.

– Rohkeasti vaan soitinta käteen.
Hänen oma harjoittelunsa veisi 

helposti tuntikausia, mutta elokuus-
sa perheeseen syntynyt lapsi on nyt 
päässyt enemmän syliin kuin kitara. 
Tuore isä harjoittelee silloin, kun aikaa 
sattuu olemaan.

Kulttuuriapurahan turvin hän voi 
nyt kuitenkin päästä tavoitteeseen.

– Kappaleita voisi hieroa loput-
tomiin, mutta paras tapa saattaa ne 
valmiiksi on julkaista äänite. ¶

https://joakimoinas.bandcamp.com/

→ Kulttuuri
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VAIKKA RANSKALAISTEN 
mielestä klassikoihin ei sovi 
kajota, tämän alun perin 
Itä-Ranskasta tulevan 
kinkkupiiraan voi tehdä 
myös kylmäsavuporosta 
tai -lohesta. Päädytpä sitten 
mihin versioon tahansa, laih-
dutusruokaa quiche lorraine ei 
ole. Mutta pala tätä ruokaisaa 
herkkupiirasta tekee arjesta 
asteen maukkaampaa. 

Kuohkea quiche lorraine onkin ollut suosikki-
leivonnaiseni jo toistakymmentä vuotta, etenkin 
näin talvella. Jos piiraan raskaus arveluttaa, kerman 
voi toki vaihtaa vähärasvaisempaan ruokakermaan; 
maku vaan ei ole sama.

Jos koko piiras ei uppoa kerralla, sulje loput ilma-
tiiviiseen rasiaan ja säilytä jääkaapissa päivä tai pari. 
Mikrossa lämmitetty quiche maistuu niin työmaa-
lounaalla kuin kotona iltapalana.

TEKSTI JA KUVA:  
SANNA PÖYRY

Tähän aikaan vuodesta muhkeat 
suolaiset piiraat maistuvat yhdelle 
jos toiselle meistä. Helppotekoinen 
ranskalaisklassikko quiche lorraine 
valmistuu valmistaikinasta ja hyvin 
saatavilla olevista raaka-aineista.
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QUICHE LORRAINE  
– hulppean  
mehevä klassikko

Pete Risku, 
raudoittaja, 

luottamusmies, 
Tampere

→ Kolumni

Luolamiehet
TYÖMAILLE toimitetaan päivittäin autokuormittain tava-
raa ja vain harvakseltaan kuormaa tuova henkilö kiinnit-
tää kenenkään huomiota. Oikeastaan poikkeuksen tekee 
vain yksi tilanne: kuljettajan havaitaan olevan nainen. 
Sitä on vaikea uskoa, että tämä on niin suuri ihmetyksen 
aihe, mutta niin sitä vaan täytyy suomalaisen miehen 
lähteä vielä oikein katsomaan, että minkälainen typykkä 
siellä tällä kertaa on.
 
TYÖMAAKOPPEJA siivotaan asetuksen mukaan päivittäin 
ja normaalisti pari kertaa viikossa. Tämä on usein ulkois-
tettua työtä ja näin ollen puhdistustyön ammattilainen 
on usein vieras työmaalla. Toiset aiheuttavat merkittä-
västi enemmän supinaa ukoissa kuin toiset. Tällöin työtä 
tekevällä naisella, poikkeuksetta naisella, koska eihän 
tässä mitään homoja olla, on huomattavan muodokas 
vartalo, kauniit kasvot tai jokin muu seksikkäänä pidetty 
ulkoinen ominaisuus, jota koetaan sopivaksi työkavereil-
le kommentoida.
 
AIKA AJOIN vieläkin työmaiden sopukoista tulee vas-
taan alastomilla naisilla kuvitettuja seinäkalentereita. 
Sen koetaan vieläkin olevan jotenkin sopivaa pitää esillä 
kuvia, jotka esineellistävät naisia ja joiden selkeä tarkoi-
tus on olla seksuaalisesti kiihottavia. Taannoin eräällä 
suurella kohteella asiasta oli huomautettu työnjohdolle, 
mutta kenelläkään heistä ei ollut munaa poistaa kalente-
ria näkyvistä ja työmaalta.
 
NYT ON kuitenkin niin, että nykyaikana kaikki tällainen 
on naisiin kohdistuvaa syrjintää, vähättelyä ja mitätöin-
tiä. Tekisi hyvää, aika nopeastikin, päästä eroon siitä, 
että raksalla naisen tehtävänä on toimia pikanttina 
lisänä ja päivän piristäjänä, jota voi käyttää härskin vitsin 
inspiraationa. Meidän tulee kyetä kohtaamaan kaikki ih-
miset työmailla ammattilaisina omassa työssään, ilman 
valtavaa testosteronipilveä ja jäykkiä kaluja.
 
LUOLAMIESTEN aika on päättynyt jo ajat sitten ja maail-
ma muuttuu jatkuvasti hyväksyvämpään suuntaan. Se 
on ainoastaan hyvä asia, että opimme kohtaamaan ihmi-
set sellaisina kuin he ovat. Seksismi ei ole enää fresh. ¶
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→ Rakentajan eväät

→ Sarjakuva

1 pkt piirastaikinaa
muutama voinokare
ripaus vehnäjauhoja
1 purjo
1 ½ dl kuivaa valkoviiniä 
merisuolaa
puntti ruohosipulia
250 g savukylkeä, ylikypsää palvikinkkua 
tai pekonia 
3 munaa
2 ½ dl kermaa 
½ prk crème fraîchea 
2 ½ dl raastettua gruyèrea tai emmen-
thalia 
pari hyppysellistä jauhettua muskotti-
pähkinää
mustapippuria myllystä

Sulata piirastaikina ohjeen mukaan (tun-
ti huoneenlämmössä pitäisi riittää). Peh-
mennä myös voi huoneenlämmössä. 
Lämmitä uuni 200 asteeseen. 

Jauhota työtaso ja kauli taikinale-
vy noin ½ cm:n paksuiseksi, mutta varo 
kaulitsemasta puhki. Voitele ja jauhota 
piiras- tai uunivuoka. Levitä taikina vuo-
kaan ja reunoille kevyesti painellen.

Huuhtaise, halkaise ja pilko purjo pa-
rin sentin paloiksi. Sulata loput voista 
kattilassa ja pehmennä purjo voissa. Li-
sää valkoviini ja suola (paitsi jos käytät 
runsassuolaista voita). Hauduta purjoa 
kannen alla välillä hämmentäen, kunnes 
viini on haihtunut. Jäähdytä tovi.

Silppua ruohosipuli ja kuutioi tai sui-
kaloi kinkku (itse suosin ohueksi suika-

lointia). Yhdistä kinkku ja purjo kulhos-
sa. Vatkaa munien rakenne rikki kupissa 
ja lisää ne kulhoon kerman ja crême 
fraîchen kanssa. Raasta joukkoon juusto. 
Mausta suolalla, mustapippurilla ja mus-
kotilla. Lisää ruohosipuli (säästä osa sil-
pusta) ja kaada seos vuokaan. Tasoita.

HUOM: Jos käytät pekonia, paloitte-
le se ja kypsennä uunissa leivinpaperin 
päällä rapsakaksi ennen muihin ainek-
siin sekoittamista.

Leikkaa ylimääräiset taikinat vuoan 
reunoilta tai taita ne seoksen päälle. 
Pyöritä pois leikatut taikinareunat pal-
loksi, kauli ja rullaa niistä taikinapyörällä 
leveitä nauhoja piiraan koristelua varten. 
Ripottele pinnalle loput ruohosipulista.

Kypsennä piirasta 200-asteisessa 
uunissa 35–45 minuuttia, kunnes pinta 
on kullanruskea. Kypsennysaika riippuu 
uunisi tehosta! Anna piiraan jäähtyä en-
nen leikkaamista.

Nauti quiche maitolasillisen, lager-
oluen tai kevyen punaviinin kera. ¶

Quiche lorraine (3–4:lle)

Tällä reseptillä valmistettu purjo-kinkkupiiras taittaa isommankin nälän. Jos  
gruyèrejuustoa ei ole saatavilla – tai kilohinta kouraisee – mustaleimaemmen-
tal on oiva vaihtoehto, kunhan raastat sen itse. Halutessasi voit valmistaa tämän 
quichen ilman viiniä. Muskottipähkinää tulee lisätä maltilla, sillä reippaina annok-
sina se on pahoinvointia aiheuttava hallusinogeeni. 



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

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.

Os. 002, Helsingin maalarit
Veteraanijaosto eli Mutlarikerho järjestää ke 12.4. perinteisen ke-
vätretken Tallinnaan. Ilmoittautumiset viimeistään ti 4.4., Ensio 
Frisk p. 050 526 97 28. Tervetuloa!
Valtakunnalliset maalareiden ja lattianpäällystäjien kesäpäivät 
10.–11.6., Helsinki, Hakaniemen ympäristö. Tapahtuman avaus klo 11 
Helsingin palvelupisteellä, Siltasaarenkatu 4, katutaso. Päivällä ki-
sailuja ja visailuja. Illallisjuhla ravintola Paasitornissa. Juhlapuhu-
jana liiton vastaava lakimies Jyrki Ojanen. Illalliselle olemme varan-
neet 50 paikkaa, jotka jaetaan ilmoittautumisjärjestyksessä. Toimi 
siis nopeasti! Ilmoittautumiset viimeistään su 30.4., johanna.elo-
nen@rakennusliitto.fi.
Hallitus

Os. 005, Helsingin sementtimiehet
Kevätkokous la 1.4. klo 14, Malmin urheiluhallin kokoustilat, Pekan-
raitti 14, Helsinki. Esillä sääntöjen määräämät asiat sekä muut esille 
tulevat asiat. Kahvitarjoilu.
Hallitus

Os. 010, Tampere 
Kevätkokous to 30.3. klo 18, osaston tilat, Sorinkatu 4 A, Tampere. 
Esillä sääntöjen määräämät asiat sekä muut esille tulevat asiat. 
Kahvitarjoilu. Tervetuloa!
Hallitus

Os. 034, Imatra
Kevätkokous ma 27.3. klo 18, Ay-talon kokoustilat, Esterinkatu 11, 
Imatra. Esillä sääntöjen määräämät asiat sekä muut esille tuleva 
asiat. Tervetuloa!
Hallitus

Os. 041, Seinäjoki
Hotellimatka 9.–11.6. Tallinnaan. Matkan omavastuu 70 €/jäsen, 
270 €/avec. Lisätietoja ja sitovat ilmoittautumiset viimeistään su 
16.4., p. 050 079 1765. Paikkoja rajoitetusti!
Hallitus

Os. 043, Pori
Kevätkokous pe 31.3. klo 18, Pub Winston Pori, kokoustilat, Gal-
len-Kallelankatu 8, Pori. Esillä sääntömääräiset asiat sekä muut 
esille tulevat asiat.
Hallitus

Os. 047, Lohja
Kevätristeily 26.–27.5. Turku–Tukholma, Viking Grace, osaston jä-
senille puolisoineen. Varausmaksu 50 €/hlö, johon sisältyy: majoi-
tus 2hh Seaside Four hytissä, buffet-illallinen, meriaamiainen ja 
buffet-päivällinen sekä bussikuljetus. Ilmoittautumiset viimeistään 
to 20.4., rak.osasto47@gmail.com tai Pentti Nurmesniemi  
p. 040 047 2817. Sähköpostissa ilmoitettava nimet ja syntymäajat. 
Maksut suoritetaan osaston tilille LUSP FI02 4006 1040 0677 65.
Hallitus

Os. 052, Jyväskylän maalarit ja 
lattianpäällystäjät
Jäsenmatka 19.–21.5. Tallinnaan, M/S Finlandia, Eckerö Line. Hinta 
jäsenille ja avecille 40 €/hlö, joka sisältää: bussi Jyväskylä–Hel-
sinki–Jyväskylä, menomatkalla buffetin, kaksi yötä Radisson 
Collec tion Hotel Tallinna, kuljetuksen hotellille ja satamaan. Ilmoit-
tautumiset tekstiviestillä viimeistään la 15.4. p. 040 822 8166. Vies-
tiin lähtijöiden nimet ja syntymäajat. Tarkemmat tiedot löytyvät 
myös osastomme Facebook-sivulta. Ole nopea, paikkoja rajoite-
tusti!
Hallitus

Os. 055, Järvenpää
Kevätkokous to 30.3. klo 18, Järvenpäätalo, Hallintokatu 4, Järven-
pää. Esillä sääntöjen määräämät asiat sekä muut esille tulevat 
asiat.
Hallitus

Os. 079, Porvoo
Kevätkokous la 25.3. toimistolla klo 11, Sibeliuksenbulevardi 36, 
Porvoo. Esillä sääntöjen määräämät asiat sekä muut esille tulevat 
asiat.
Hallitus

→ Liitossa
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Os. 083, Keuruu
Kevätkokous la 25.3. klo 15, Keuruun Liikelataamo, Tervantie 15, 
Keuruu. Esillä sääntöjen määräämät asiat sekä muut esille tulevat 
asiat. Kokouksen jälkeen osallistujille keilausta, ruokailu ja sauna.
Hallitus

Os. 086, Kokkola
Kevätkokous ma 27.3. klo 18, osaston toimisto, Ristirannankatu 7, 
Kokkola. Esillä sääntöjen määräämät asiat sekä muut esille tulevat 
asiat.
Hotellimatka 9.–11.6. Tallinnaan, Dahlin turistibussilla. Lähtö pe 9.6. 
klo 5 ABC Heinolankaari. Matkan omavastuu jäsen 70 €/hlö ja avec 
270 €. Hintaan sisältyy mennessä buffet-lounas laivalla sekä kaksi 
yötä Viru hotellissa. Lisätietoja ja ilmoittautumiset viimeistään ma 
1.5., p. 040 556 9233 klo 16 jälkeen.
Hallitus

Os. 104, Helsingin asfalttimiehet ja 
bitumieristäjät
Kevätkokous to 30.3. klo 17, Tapanilan Urheilukeskus, Erätie 3, Hel-
sinki. Esillä sääntöjen määräämät asiat sekä muut esille tulevat 
asiat. Kahvitarjoilu. Tervetuloa!
Pikiukot kokoontuvat klo 16 ennen kokousta.
Hallitus

Os. 131, Rovaniemi
Kevätkokous pe 31.3. klo 18, Raksakellari, Korkalonkatu 18, Rova-
niemi. Esillä sääntöjen määräämät asiat sekä muut esille tulevat 
asiat. Kahvitarjoilu. Tervetuloa!
Hallitus

Os. 151, Orivesi
Kevätkokous ke 29.3. klo 17, ravintola Cantina Fiesta, Keskustie 40, 
Orivesi. Esillä sääntöjen määräämät asiat sekä muut esille tulevat 
asiat. Tervetuloa!
Hallitus

Os. 187, Lempäälä
Kevätkokous ti 28.3. klo 17, Neste Lempäälä Mantunkulma, Puisto-
katu 2, Lempäälä. Esillä sääntöjen määräämät asiat sekä muut 
esille tulevat asiat. Kahvitarjoilu.
Hallitus

Os. 190, Lohjan kalkki ja sementti
Kevätkokous ke 22.3. klo 16, Anttiinintie 46, Lohja. Esillä sääntöjen 
määräämät asiat sekä muut esille tulevat asiat. Kahvitarjoilu. Ter-
vetuloa!
Hallitus

Os. 206, Juva
Kevätkokous su 26.3. klo 18, Työntuloksen kerhohuone, Peltotie 
1–3, Juva. Esillä sääntöjen määräämät asiat sekä muut esille tulevat 
asiat. Tervetuloa!
Hallitus

Os. 283, Viiala
Kevätkokous ke 29.3. klo 18, Viialan Sampola, Vakkistentie 5, Viiala. 
Esillä sääntöjen määräämät asiat sekä muut esille tulvat asiat. Ter-
vetuloa!
Hallitus

Os. 288, Nurmijärvi
Kevätkokous la 25.3. klo 11, Perttulan kansantalo, Nummenpääntie 
9, Perttula. Esillä sääntöjen määräämät asiat sekä muut esille tule-
vat asiat. Kokouksen jälkeen mahdollisuus ruokailuun.
Hallitus

Os. 320, Laihia
Kevätkokous to 23.3. klo 18, Kansantaloyhdistyksen kokoustilat, 
Laihiantie 36, Laihia. Esillä sääntöjen määräämät asiat sekä muut 
esille tulevat asiat.
Kesätapahtuma la 1.7. Saaristoristeily maailmanperintökohteisiin 
Vaasan saaristossa. Jäsen ja avec. Tarkempia tietoja ja ilmoittautu-
miset viimeistään to 23.3., Jouko p. 040 097 1985.
Hallitus

Os. 342, Jyväskylän kirvesmiehet
Kevätkokous to 30.3. klo 18, Jyväskylän palvelupiste, Yrjönkatu 30, 
Jyväskylä. Esillä sääntöjen määräämät asiat sekä muut esille tule-
vat asiat. Tervetuloa!
Hallitus

Os. 378, Orimattila
Kevätkokous to 23.3. klo 18, Järjestötupa, Rantatie 2, Orimattila. 
Esillä sääntöjen määräämät asiat sekä muut esille tulevat asiat. 
Kahvitarjoilu. Tervetuloa!
Hallitus

Os. 392, Tampereen putkimiehet ja -eristäjät
Kevätkokous ke 29.3. klo 18, Sorinkatu 4 A, 1. krs, Tampere. Esillä 
sääntöjen määräämät asiat sekä muut esille tulevat asiat. Tilanne-
katsauksen tulee pitämään aluetoimitsija Laura Ahola. Kahvitar-
joilu. Tervetuloa!
Hallitus

Os. 395, Jyväskylän putkimiehet ja -eristäjät
Kevätkokous to 30.3. klo 17.30, Hotelli Alba, Ahlmaninkatu 4, Jyväs-
kylä. Esillä sääntöjen määräämät asiat sekä muut esille tulevat 
asiat. Kahvitarjoilu! Tervetuloa!
Talotekniikan retkeilypäivät 10.–11.6., Tampere. Tapahtumakeskus 
Sokos Hotel Torni Tampere, missä sijaitsee kisakanslia. Urheilu-
paikka sijaitsee hotellin läheisyydessä 2 km matkan päässä Pyyni-
kin urheilukentällä. Retkeilypäivien iltajuhlat (buffet-illallinen ja li-
ve-bändi) Solo Sokos Hotel Tornin ravintolassa. Omavastuu: 50 €/
hlö kahden hengen huoneissa sisältäen lauantaina kisakansliassa 
aamupalan, buffet-illallisen ja sunnuntaina hotelliaamiaisen sekä 
kuljetukset Jyväskylä–Tampere–Jyväskylä. Ilmoittautumiset vii-
meistään to 6.4., jarno.hamalainen@gmail.com tai p. 045 670 8955.
Hallitus

OSASTOTAPAHTUMAT

→ Liitossa



Os. 420, Kitee 
Kevätkokous pe 31.3. klo 18, Hotelli Kiteenhovi, Hovintie 2, Kitee. 
Esillä sääntöjen määräämät asiat sekä muut esille tulevat asiat. 
Tervetuloa!
Hallitus

Os. 475, Nilsiä
Kevätkokous la 25.3. klo 13, Mantun talo, Vesitornintie 1, Nilsiä. Esillä 
sääntöjen määräämät asiat sekä muut esille tulevat asiat.
Hallitus

Os. 547, Lahti
Kevätkokous pe 24.3. klo 18, osaston toimisto, Hämeenkatu 32 A, 
Lahti. Esillä sääntöjen määräämät asiat sekä muut esille tulvat 
asiat. Kokouksen jälkeen ruokailu. Tervetuloa!
Hallitus

TAPAHTUMIA

Rakentajan oma 
terveyspalvelu, 

joka maksaa  
itsensä takaisin

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

Rakennusliiton vakuutuskassa tuo säännöllisyyttä 
oman terveyden seurantaan. 100 euron vuosimaksulla 
pääset joka toinen vuosi perusteelliseen lääkärintar-
kastukseen siihen liittyvine laboratoriokokeineen. 
Vuorovuosin lääkärintarkastuksen kanssa olet oikeu-
tettu saamaan 300 euron edestä hammashoitoa. 

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

Terveyspalvelut tuottaa Mehiläinen Oy ja  
hammaslääkäripalvelut HammasMehiläinen Oy. 

LIITY:  
RAKENNUSLIITTO.FI/VAKUUTUSKASSA 

100 €/VUOSI

Rakentajakaravaanareiden tapaaminen 
26.–28.5., Tampere

Paikka: Maisansalo, Kuteritie 34, Tampere 
Hinta: 95 €/vaunukunta, mikä sisältää: majoituksen,   
 saunat ja ruokailut.

Lisätietoja ja ilmoittautuminen viimeistään ke 10.5., 
Ismo Ojala p. 040 086 8103.

Maalareiden ja lattiapäällystäjien 
kesäpäivät 10.–11.6., Helsinki

Ohjelma: la 10.6. klo 11, tapahtuman avaus ja keittolounas 
  Helsingin palvelupisteellä, Siltasaarenkatu 4,   
 katutaso.
 Päivällä kisailuja ja visailuja Hakaniemen mpäristössä.
 Illallisjuhla ja palkintojen jako ravintola  Paasitornissa. 
 Juhlapuhujana vastaava lakimies Jyrki Ojanen.

Hotelli Scandic Paasi tarjoaa majoitukset hintaan:
yhden hengen huone 138 €/yö ja kahden hengen huone 158 €/yö. 
Varauskoodi: 48251763. Huoneita on rajoitetusti, toimi nopeasti!

Ilmoitathan osastosi osallistujamäärän viimeistään su 30.4., 
johanna.elonen@rakennusliitto.fi.

Tervetuloa kesän värikkäimpään tapahtumaan!

Os. 007, Rakennusalojen ulkomaalaisten ammattilaisten 
maalarit ja lattianpäällystäjät
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→ Liitossa

MUISTOLLE

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  

70 vuotta
Simonen Raimo Petteri 26.1., 
Pori.
Os. 043, Pori

Hultman Harri Akseli
Osastomme pitkäaikainen 
jäsen Harri Akseli Hultman 
kuoli 5.2.2023. Hän oli 
syntynyt 20.12.1951 ja 
liittynyt Rakennusliiton 
jäseneksi 1.5.1969.
Muistoa kunnioittaen
Os.280, Helsingin 
betoniraudoittajat

Kola Pentti
Osastomme pitkäaikainen 
jäsen Pentti Kola kuoli 
28.1.2023. Hän oli syntynyt 
8.10.1941 ja liittynyt 
Rakennusliiton jäseneksi 
1.9.1958.
Muistoa kunnioittaen
Os. 131, Rovaniemi

Kuronen Mauri Olavi
Osastomme pitkäaikainen 
jäsen Mauri Olavi Kuronen 
kuoli 6.2.2023. Hän oli 
syntynyt 11.3.1940 ja 
liittynyt Rakennusliton 
jäseneksi 1.10.1964.
Muistoa kunnioittaen
Os. 197, Pieksämäki

Niininen Esko Olavi
Osastomme pitkäaikainen 
jäsen Esko Olavi Niininen 
kuoli 18.1.2023. Hän oli 
syntynyt 4.9.1949 ja liittynyt 
Rakennusliiton jäseneksi 
1.6.1974.
Muistoa kunnioittaen
Os. 010, Tampere

Nikkilä Efraim Mikael 
Attendo Wellamo
Osastomme pitkäaikainen 
jäsen Efraim Mikael Attendo 
Wellamo Nikkilä kuoli 
16.1.2023. Hän oli syntynyt 
15.8.1925 ja liittynyt 
Rakennusliiton jäseneksi 
1.6.1948.
Muistoa kunnioittaen
Os. 066, Lahti

Pesola Väinö Matias
Osastomme pitkäaikainen 
jäsen Väinö Matias Pesola 
kuoli 17.1 2023. Hän oli 
syntynyt 25.6.1940 ja 
liittynyt Rakennusliiton 
jäseneksi 1.1.1963.
Muistoa kunnioittaen
Os. 390, Helsingin 
putkimiehet ja -eristäjät

Salonen Eino Armas
Osastomme pitkäaikainen 
jäsen Eino Armas Salonen 
kuoli 13.1.2023. Hän oli 
syntynyt 28.3.1932 ja 
liittynyt Rakennusliiton 
jäseneksi 1.1.1957.
Muistoa kunnioittaen
Os. 459, Vantaa

ONNEA SAARROT

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

Nuoret rakentajat 
ja koulutus

Toukokuussa ilmestyvän lehden 
suurennuslasin alle joutuvat nuoret 

ammattilaiset. Selvitämme, millä 
tavalla ammatilliset oppilaitokset 

ovat sitoutuneita yritysten kanssa 
tehtävään yhteistyöhön, minkälaista 

nuorten luottamushenkilöiden työ on ja 
kysymme, mikä on harjoittelupaikkojen 

ja kesätyöpaikkojen tilanne ensi 
kesänä, kun rakennusala kärvistelee 

epävarmuuden kourissa.

Ilmestymispäivä  
2.5.2023

Aineistopäivä  
31.3.2023

RAKENTAJA 4/23 
Aineistopäivä 12.5.2023 

Ilmestymispäivä 12.6.2023

RAKENTAJA 5/23 
Aineistopäivä 21.7.2023 

Ilmestymispäivä 21.8.2023

RAKENTAJA 6/23 
Aineistopäivä 1.9.2023 

Ilmestymispäivä 2.10.2023

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. 



Keskinäinen Vakuutusyhtiö Turva  
turva.fi • 01019 5110

Päällimmäiseksi  
kinkku vai juusto?

Niinpä. Yhdestä asiasta voimme kuitenkin olla samaa mieltä:  
Turva on Rakennusliiton jäsenen oma vakuutusyhtiö.  

Se tarjoaa Suomen parasta vakuutuspalvelua ja  
aitoa vastinetta rahallesi. 

 Valitse parasta turvaa osoitteesta 
turva.fi/rakennusliitto

Liittosi on jo  

valinnut Turvan.  

Valitse sinäkin  

parasta turvaa  

arkeesi!




