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Rakentavaa kesää 2014 

kirvesmiehille!

Uuden polven urakkamiehiä

Kolhinojan veljekset Tomi ja Juha pärjäävät työkuntana 
urakkatöissä. Veljekset ovat myös ammattiosastomme 

hallituksen varajäseniä. -> Sivu 4

Ammattiosastomme lippu kulki komeasti tämän vuoden vappukulkueessa Antero Tolosen kourissa. Seuraavassa rivissä mm. liiton pj. Matti Harjuniemi.
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Ammattiosastojen alasajo torjuttiin

YIT:n pääluottamusmies ja 
Kirvesmiesten ammattiosaston 
hallituksen jäsen Jari Jääskeläi-
nen on asettunut ehdolle Raken-
nusliiton puheenjohtajakisaan. 
Nykyinen puheenjohtaja Matti 
Harjuniemi ilmoitti jo aiemmin 
olevansa valmis jatkamaan. 
Samoin teki varapuheenjohtaja 
Kyösti Suokas.

Liiton johto valitaan seuraa-
vassa liittokokouksessa, joka 
pidetään vuoden kuluttua.

Kirvesmiehet
tukevat
Jääskeläinen ilmoitti, että hänen 
ehdokkuutensa ei suuntaudu 
nykyistä puheenjohtajaa vastaan, 
vaan tarkoituksena on vahvistaa 
jäsendemokratiaa käymällä asia-
keskustelua liiton kehittämisestä 
sekä vaalit, joissa jäsenillä on 
jotain valittavaakin.

Helsingin Kirvesmiesten am-
mattiosasto ilmoittaa tukevansa 
ja rohkaisevansa Jääskeläisen 
ehdokkuutta, koska se aikaan-
saa tervetullutta keskustelua 
ay-toiminnan linjoista ja tarjoaa 
jäsenistölle aitoja vaikuttamisen 
mahdollisuuksia.

Sen sijaan valitettava tilanne 
olisi syntynyt, jos vaalit ja liitto-
kokousvalmistelut olisi kuitattu 
vain "entiset jatkaa" -linjalla.

Ammattiosastossa on arvos-
tettu liiton nykyjohtoa, mutta 
myös arvosteltu sen toimintaa 
erityisesti palkkapolitiikassa, 
jota on leimannut liiallinen-
mukautuminen Kataisen halli-

tuksen, EK:n ja SAK:n johdon 
prässäämiin matalatasoisiin 
tupo-raameihin. Jäsenistön etu-
jen terävämpää puolustamista 
on kaivattu myös vero- ja muun 
yhteiskuntapolitiikan alalla, 
johon vaaditaan niin ikään suun-
nanmuutosta.

Samoin johtajavaltaisten piir-
teiden lisääntyminen liiton sisäi-
sessä toiminnassa on herättänyt 
huolta ammattiosastossa.

Jääskeläisen tapaan myös 
Harjuniemi on Helsingin Kir-
vesmiesten jäsen. Näin ollen 
molemmat puheenjohtajaeh-
dokkaat ovat Ykkösen "omia 
poikia". Osasto edellyttää, että 
liittokokousvalmistelut ja -vaalit 
käydään rehdissä toverihengessä 
ja asialinjalla. Henkilökohtai-
suuksia ja vaalijunttailua ei 
hyväksytä.

Asiakeskustelua liiton pj-kisaan

Jari Jääskeläinen
haastaa Harjuniemen

Vaalit ja valintamahdollisuus 
kuuluvat normaaliin järjestöde-
demokratiaan, jota tulee vahvis-
taa reilulla vaalikamppailulla, 
ammattiosasto painottaa. n

Liittokokousvaalit
helmi-maaliskuussa 2015 
Rakennusliiton 23. liittokokous 
pidetään 22–24.5.2015 Helsin-
gissä. Kokoukseen valitaan edus-
tajat vaalipiireittäin periaatteella 
1 edustaja 400 jäsentä kohti.

Ehdokasasetteluaika päättyy 
14.12.2014, ja vaalit järjestetään 
helmi-maaliskuussa 2015.

Liittovaltuuston hyväksy-
män ponnen mukaan kaikki 
halukkaat otetaan ehdokkaiksi 
ja heitä esitellään tasapuolisesti 
liiton lehdessä ja muussa vaali-
aineistoissa.

Ammattiosasto tukee 
Jarin ehdokkuutta
ja edellyttää
asiakeskustelua

Rakennusliiton valtuusto hylkäsi 
huhtikuun kokouksessaan liiton 
organisaatiotyöryhmän sellaiset 
esitykset, jotka uhkasivat mm. 
ammattiosastojen asemaa.

Valtuuston linjauksen mu-
kaan nykyisiä ammattiosastoja 
ei pyritä lopettamaan eikä yh-
distämään väkisin. Siten mm. 

ammattikuntaosastot – kuten 
kirvesmies- ja raudoittajaosastot 
– jatkavat entisellään.

Sen sijaan ammattiosastojen 
yhdistymistä esim. sopimusala-
kohtaisiksi osastoiksi pyritään 
edistämään siellä, missä se on 
tarkoituksenmukaista ja osastot 
sitä haluavat.

Samoin luovuttiin aluejär-
jestöjen alasajosta, joten nekin 
jatkavat itsenäisinä järjestöinä 
suurin piirtein nykyisellään.

Liittovaltuuston linjaukset 
vastasivat ammattiosastomme 
esityksiä. Järjestörakenteen ke-
hittämiskysymykset päätetään 
ensi vuoden liittokokouksessa n.

Jari Jääskeläinen on vantaalainen kirvesmies ja
Helsingin osasto Ykkösen hallituksen jäsen sekä luottamus-

mies. Hän toimii YIT:n pääluottamusmiehenä ja on myös 
Rakennusliiton hallituksen jäsen sekä
Vantaan ensimmäinen varavaltuutettu.

Kenen työllä suomi nousee?
Nykymuotoinen tulon- ja työnjako sisältää varsin 
erikoisia ja moraalisesti arveluttavia piirteitä.

Puheissa paljon esille tuleva huuto kilpailukyvyn 
perään näyttää tarkoittavan aivan luvallista työn-
tekijöiden poispotkimisia sellaisissakin yrityksissä, 
jotka tahkoavat kohtalaisen hyvää tulosta ja siten 
voittoja eli tuottoja omistajilleen.

Viime vuonna kuulutettiin suuren kasvusopimuk-
sen nimeen, tuohon vanhanaikaiseen tupoon, jossa 
palkkojen nousu rajattiin seuraaviksi vuosiksi liki 
nollaan ja reaaliansioiden taso miinuksen puolelle. 
Sopimukselle saatiinkin liki täydellinen kattavuus 
työntekijöiden keskusjärjestöjen tuella.

Joillain aloilla isännät ovat jatkaneet ilmoittamalla, 
että yt-neuvottelun kautta irtisanomiset ja ulkomaa-
laisia tilalle, jollei palkanalennuksiin suostuta.

Tuskin oli muste kuivunut kasvusopimusten pape-
reista, kun rupesi kuulumaan, että Suomeen pitäisi 
lailla taata oikeudet maksaa pienempiä palkkoja 
kun työehtosopimukset määrittelevät.

Tosin jokainen rakennus-, kuljetus- ja ravintola-
alaa tunteva tietää, kuinka tuo palkanmaksu sopi-
muksen mukaan voi olla vaikeaa jo nytkin.

Summa summarum, eräässä suurehkossa yrityk-
sessä johtaja laittoi useamman tuhannen työntekijää 
porttien ulkopuolelle ja vei jonkinlaisen rahamäärän 
mennessään - siis oliko se 25 000 000, jonkin verran 
nollia kuitenkin.

No, joskushan täytyy nähdä valoa tunnelin päästä-
kin. Kesällä saamme rakennustyömaille ”kellokortit”, 
joita rakennusalalla on aina vastustettu. Toivotaan 
niiden nyt tuovan sellaisen työkalun työmaiden val-
vontaan, jolla suurimmat konnat saataisiin kuriin 
yhteisiltä työmailtamme.

Toivotaankin menestystä sille suomalaiselle yrittä-
jäporukalle, joka on vielä pärjännyt rehellisesti tässä 
globaalissa kilpailussa, sillä se takaa suomalaiselle 
työntekijälle leivän pöytään.

Toivotan kaikille rakentajille rauhallista kesää.
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Työvoiman alennusmyynti 
jatkuu

Uusi tes toi 12 senttiä tunnille, reaalipalkka laskee

Kirvesmiesten palkat pk-seudulla
Kirvesmiesten palkat, neljäs neljännes 2013*
Pr. työntekijöitä aikatyö urakka palkkiotyö a-u-p yht.

I 5 1733   1733
II 4 1178 1113  1165
III 59 1419 1803 2001 1543
IV 257 1708 2365 2114 1909
V 568 1858 2507 2310 2076
VI 256 2038 2796 2402 2276
Yht. 1149 1838 2501 2289 2052

Palkkakehitys, kirvesmiehet 2006-2013*
             aikatyö            urakkatyö
2006 1454  2016
2007 1515  2112
2008 1656  2185
2009 1710  2330
2010 1737 (1625) 2232 (2182)
2011 1760 (1667) 2342 (2292)
2012 1801  2399
2013 1838 (1769) 2501 (2362)

* keskimääräinen tuntipalkka palkka pääkaupunkiseudulla, senttiä/
tunti, toinen vuosineljännes, 2013 tiedot neljäs
(suluissa koko maa). Lähde: RT:n tilastot.

Kirvesmiesten laimea ansiokehi-
tys jatkuu pääkaupunkiseudulla.

Puolentoista vuoden aikana 
(toinen neljännes 2012 – neljäs 
neljännes 2013) keskimääräinen 
tuntipalkka nousi aikatyössä 37 
senttiä eli 2,0 %. Urakkatyössä 
tuntipalkka nousi hieman pa-
remmin: 102 senttiä / 4,2 %.

Taantuman ja matalien sopi-
muskorotusten ohella pääkau-
punkiseudun ansiokehitystä 
painaa ulkomaisen halpatyö-
voiman kilpailu. Viime vuonna 
tuntipalkka oli pääkaupunkiseu-
dulla aikatyössä vain 69 senttiä 
korkeampi kuin koko maassa 
keskimäärin. Urakkatyössä eroa 
oli 139 senttiä.

Oheiset palkkatiedot koskevat 
RT:n jäsenyritysten työntekijöitä 
pääkaupuniseudulla. Työnanta-
jaliiton ulkopuoliset yritykset 
saattavat maksaa huonompia 
palkkoja, mutta saattaapa joku 
maksaa paremminkin.

Vapusta voimaan tullut uusi 
työehtosopimus toi rakennus-
työläisille palkankorotusta 12 
senttiä tunnille. Urakkahinto-
jen korotus on 0,7 prosenttia. 
Se on myös keskimääräinen 
korotusvaikutus tälle vuodelle.

Hintojen arvioidaan nouse-
van yli tuplasti: hallitus arvioi 
ensi vuoden hintojen nousuksi 
1,7 prosenttia.Tästä vuodesta 
tulee siten viides peräkkäinen 
nollakasvun tai alenevien reaa-
liansioitten vuosi.

Ensi vuodelle (2015) sovittu 
korotus on vielä pienempi, vain 
0,4 prosenttia.

Kaksivuotista sopimusta voi-
daan jatkaa vielä vuodella, jos 
kolmannen vuoden korotuksesta 
sovitaan syksyllä 2015.

Tupon raameissa 
räpistellään
Helsingin kirvesmiehille uuden 
työehtospimuksen palkkaratkai-

su oli pettymys, koska parempaa 
tavoiteltiin. Ammattiosasto esitti 
tes-tavoitteeksi maltillisesti 75 
sentin korotusta tunnille, ja 
esitys sai laajaa kannatusta sekä 
viiden kaupungin kirvesmiehiltä 
että talonrakennuksen maako-
koukselta.

Liiton neuvottelijat peruste-
livat matalaa palkkaratkaisua 
SAK:n tekemän tulopoliittisen 
kokoniasratkaisun raameilla. 
Siinä saneltiin palkankorotus-
linja, johon rakennusalankin 
sopimukset runnottiin.

Neuvottelijoiden selitys on, 
ettei yhden liiton voimin päästä 
parempaan, vaikka haluakin oli-
si. Sama valitus kuuluu muistakin 
liitoista.

Liiton johdolta olisikin terve-
tullutta kuulla tupo-pakkopai-
dan arvostelua myös julkisesti 
sekä aloitteita ammattiliittojen 
yhteistoiminnasta paremman 
palkkapolitiikan aikaansaami-
seksi.

Kuviosta nähdään, että 1990-luvun alun laman alettua rakennustyöläisten reaalian-
siot pysyivät miinuksella kymmenen vuotta. Huippuvuoden 1990 reaaliansiotaso 
saavutettiin vasta 2001. Sen jälkeen jatkui laimeaa mutta verraten tasaista kasvua 
kahdeksan vuotta, vuoteen 2009. Sen jälkeen rakentajien reaalipalkka on pysynyt 
ennallaan tai hieman laskenut. Vuoden 2013 indeksiluku oli 126,9 ja vuoden 2009 
luku 120,6. Lähde: Tilastokeskus.

"Palkkapuoli 
yhtä tyhjän 
kanssa"
– Pettymyshän uusi työeh-
tosopimus oli, varsinkin kun 
palkkalinja oli jo paalutettu 
SAK-vetoisesti ns. kasvuso-
pimuksella. 12 sentin korotus 
tunnille ei kata edes ensi 
vuoden hintojen nousua, ja 
lisäksi elintasoa leikataan mm. 
veronkorotuksilla, lapsilisien 
leikkauksella sekä lisääntyvillä 
työmatka- ja asumiskuluilla, ar-
vioi uutta sopimusta Helsingin 
Kirvesmiesten ammattiosaston 
varapuheenjohtaja Henri Kar-
vinen.

– Tekstipuolella saatiin sitten 
joitain parannuksia: lähinnä 
vuokramiehille nollasopimus-
ten kielto ja meille muille ehdol-
lisen irtisanomisen määräajan 
pidennys. n

Nollasopimusten kielto
Tekstipuolelle talonrakennus-
alan sopimukseen tuli joukko 
parannuksia, kuten ehdollisen 
irtisanomisen määräajan piden-
nys180 päivään. Työnantajalle 
tuli velvoite hankkia häikäisyä 
estävät suojalasit sekä turvaval-
jaisiin integroidut työkaluliivit 
niitä tarvitseville. Työkalukor-
vauksen esimerkkiluetteloon 
lisättiin "ruuvinvääntimet".

Sairauspoissaoloja pyritään 
helpottamaan flunssatapauksissa 
ja työterveystarkastuksia suju-
voittamaan. 

Uutena asiana sopimukseen 
saatiin ns. nollasopimusten 
kielto. Se edellyttää, että työso-
pimuksista ilmenee aina kuluvan 
ja seuraavan tilikauden työajat. 
Määräys estää esim. vuokrafir-
moja tekemästä työsopimuksia, 
joissa ei ole määritelty lainkaan 
työaikaa. Tosin työajaksi riittää 
edelleen esim. yksi tunti, kunhan 
se on ilmoitettu ajoissa.

Lisäksi tessin yhteydessä 
sovittiin mm. urakkahinnoitte-
lun uudistamisen jatkosta sekä 
elektronisen kulunvalvonnan 
menettelytavoista. n

Hallitus leikkaa lisää
Reaalipalkkoja alentavan tupon 
jatkoksi Kataisen-Urpilaisen hal-
litus hyväksyi budjettikehykset, 
joiden mukaan ensi vuodelle on 
luvassa mm.:
- tuloverojen kiristys,
- lapislisien alennus,
- työmatkakulujen omavastuun 
korotus,
- työttömyysturvan heikennys,
- eläkkeiden ja muiden sosiaali-
etujen leikkauksia,
- lääkekorvausten omavastuun 
korotus,
- sosiaali- ja terveyudenhuollon 
asiakasmasujen korotuksia,
- työeläkemaksujen korotus,
- asumiskustannusten korotus 
energia- ja kiinteistöverojen 
korotusten sekä asuntolainan 
korokovähennyksen pienentä-
misen seurauksena,
- liikevaihto-, auto- ja tupakkave-
ron korotukset sekä leikkauksia 
eri hallinnonaloilta kautta linjan.

Varsinaiset budjettilait sää-
detään vuoden lopulla, joten 
niihin voidaan vielä vaikuttaa 
eduskuntakäsittelyssä. n

Rakennustyöläisten reaaliansiokehitys 1990-2013
Talonrakentaminen tuntipalkkaiset

Kuluttajahintaindeksi
1990=100

Ansiotasoindeksi
1990=100

Reaaliansiot

Rakennustyöläisten 
reaaliansiokehitys 1990-2013

1990 2000

2010
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Nuorten miesten työkunta

Mestari kyseli minulta ja Ma-
lassun Jussilta, että onnistuuko 
teiltä anturoiden laudoitus 
urakkana. Me meinattiin, että 
onnistuu. Siitä se lähti – sen 
jälkeen on tehty kirvesmiehen 
töitä. Suurin osa tuntityönä, 
mutta vähän vajaa puolet suora-
na urakkana, kertoo Kolhinojan 
veljeksistä vanhempi Tomi.

Jussi Malassu oli tuttu kaveri 
työmailta jo aiemmin. Tomin 
pikkuveli Juha tuli työmaalle ja 
liittyi työkuntaan kolmanneksi 
mieheksi sen jälkeen, kun Tomi 
ja Jussi olivat jo laudoittaneet 
kahdestaan neljän talon anturat.

Paljasjalkaiset vantaalaisvel-
jekset saivat rakentajageenit äi-
din puolelta, ja mallia näytti myös 
isoveli, joka lähti veljessarjan 
ensimmäisenä rakennustöihin. 
Sen jälkeen Tomi ja Juha ovat 
seuranneet jokseenkin samaa 
polkua: peruskoulun jälkeen 
Vantaan Varian kirvesmieslinja 
ja sen ohessa lukio etänä, työhar-
joitteluun NCC:lle, intin jälkeen 
firmaan takaisin, vakihommiin ja 
yhteiseen työkuntaan. Liittoon 
pojat liittyivät jo ammattikou-

lussa, ja Helsingin Kirvesmiesten 
ammattiosaston hallitukseen 
heidät valittiin varajäseniksi 2012 
syyskokouksessa.

Kirvesmiehen ammattitut-
kinto on molemmilla vetämässä, 
ja papereita odotellaan lähiai-
koina.

Rakentavissa harrastuksissa 
veljiltä kuluu vapaa-aikakin. Kun 
tuli hankittua äskettäin uudet 
asunnot – tietysti Vantaalta – 
remonttihommaa piisaa. Kesällä 
ehkä jää vapaata toivon mukaan 
vaikkapa veneilyyn.

Molemmilla on myös kotona 
rakas avovaimo. Vaan sen verran 
pikkuveli Juha ehti edelle, että 
hänellä on emännän lisäksi jo 
kaksi muksua ja häätkin luvas-
sa. Isoveli vasta suunnittelee. Ei 
kiirehdi noissa asioissa...

Ammattioppia tekemällä 
ja kuuntelemalla
– Urakkahommiin lähdettiin 
tosiaan vastaavan rohkaisusta. 
Ensimmäisenä työnä oli antu-
ramuotit. Vähän pani mietis-
kelyksi, mutta siitä se lähti. Sen 
jälkeen olemme tehneet NCC:llä 

kirvesmiestöitä lähes laidasta 
laitaan. On tehty sokkelin lau-
doitusta, tukimuurin laudoitusta, 
vesikattoa, väliseinää, alakattoa, 
ovi- ja ikkuna-asennuksia... Nyt 
on meneillään aika haastavat 
pakokuilut pommisuojiin ja 
kohta päästään oviasennuksiin 
ja listahommiin.

– Ehkä vaativin työ on tois-
taiseksi ollut erittäin mutkikas 
vesikatto pieneen kerrostaloon 
Porvoossa. Jiiriä, "lyhtyä" ja 
erkkeriä piisasi, kun arkkitehti 
toteutti itseään. Kolme kuukautta 
meni, mutta komea siitä tulikin. 
Lisähaasteena oli runsasluminen 
talvi. Joka aamu alkoi katon 
kolauksella.

– Käytännön työssä on koke-
mus karttunut. Paljon on opittu 
työtä vaan tekemällä, ja hyviä 
neuvoja on saatu myös koke-
neemmilta kirvesmiehiltä.

Veljekset olivat aluksi NCC:n 
Lahden konttorin kirjoilla ja sai-
vat mukavasti tukea sikäläisiltä 
timpureilta.

– Päästiin hyvän urakkapo-
rukan ja oivan nokkamiehen 
oppiin.

Urakanlaskenta
omalla ohjelmalla
– Ykköseen on kuuluttu alusta 
asti, ja kun päästiin mukaan 
hallitukseen, vastaanotto oli 
mukava. Opastusta ja neuvoja on 

saatu. Hyödyllistä pureskeltavaa 
saimme myös urakan mittaus-
kurssilta, jonka ammattiosasto 
järjesti, kun sitä esitimme. Saim-
me hyviä vinkkejä laskennan ja 
urakan hoidon kehittämiseksi.

Urakan laskenta on aina tark-
kuutta ja huolellisuutta vaativa 
homma, jolla luodaan perusta 
koko urakkatyön onnistumiselle. 
Sen avuksi on käytettävissä lii-
tonkin sivujen kautta urakkatyön 
tes-laskin (osoitteessa: http://

www.mittaviiva.fi/teslaskin/
index.php). Mutta Kolhinojan 
veljekset ovat muokanneet siitä 
ja muiden urakkamiesten tau-
lukoista oman Excel-pohjaisen 
laskurin. Se vastaa paremmin 
heidän omia tarpeitaan.

Kohtuulliseen
ansioon päästy
– Laskenta on kai onnistunut 
kohtuullisesti, koska urakka-

Kolhinojan veljekset
painavat kirvesmiestöitä 

suoralla urakalla

Kolhinojan veljekset Tomi, 23 (vas) ja Juha, 21 sekä Jussi Malassu, 23 työskentelevät työkuntana NCC:llä Kaarelassa.

Mielekästä työtä: koteja ihmisille!
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"Urakkatyön kivijalka"

KTA-pykälästä ei 
luovuta

Urakkakaupat ajan tasalle
Ammattiosastomme pyrkii kartoittamaan ja yh-
tenäistämään kirvesmiesten urakkahinnoittelua 
toimialueellaan. Tätä varten jäsenten toivotaan 
ilmoittavan tehdyistä urakkakaupoista hinnoitte-
lujaostolle, jonka vetäjänä toimii osastomme pj. 
Juha Partonen, gsm 040-5540339.

työssä olemme päässeet suht. 
tasaiseen ansioon, ja urakoita 
on myös aika hyvin riittänyt. 
Urakan keskituntiansio liikkuu 
kolmenkympin paremmalla 
puolella. Niinhän ne koke-
neemmat miehet sanovat, että 
urakkapalkan pitäisi olla kaksi 
kertaa tuntipalkka...

Mielekkäinä kokonaisuuksina 
urakkatyöt sujuvat sen verran 
tehokkaasti, että teettäjänkin 
kannalta urakkamies on palk-
kansa ansainnut. Joskus kyllä 
joudutaan vähän vääntämään 
urakoista, mutta sehän kuuluu 
asiaan, kun on vähän eri int-
ressitkin.

– Tärkeää on, että urakat 
saadaan sellaisina isompina 
kokonaisuuksina, että työt kye-
tään järjestämään sujuviksi 
ja hyödyntämään tehokkaasti 
koko työkunnan panosta. Se on 
varmasti tehokkaampi työtapa 
kuin pieneksi pilkkominen ja 
sohellus eestaas.

– Me päädyimme kolmen 
miehen työkuntaan, ja se onkin 
osoittautunut toimivaksi. Pikku 
hiljaa työnteko on hioutunut sillä 
tavoin, että koko ajan tapahtuu: 
yksi tekee valmistavia töitä, 
toinen jatkaa siitä ja kolmas 
viimeistelee. Esim. yksi mittaa 
paikat, toinen lyö rankaa run-
goksi ja kolmas levyttää, ja siinä 
taas mittamies toimii apuna tai 
siirtyy jo valmistelemaan seuraa-
vaa vaihetta.

– Sen olemme oppineet, että 
ennakkosuunnittelu on tärkeää, 
jotta homma sujuu kokonaisuu-
tena. On niin sanotusti "selvää 
mestaa" Joskus pomo on meinan-
nut, että mitäs miehet istuskelee 
kesken työpäivän, mutta eikös se 
hyvin suunniteltu ole puoleksi 
tehty? Suunnittelu tapahtuu 
yleensä tuntitöinä ennen urakan 
aloitusta.

"Mielekästä
ja arvokasta työtä"
Tomi ja Juha Kolhinojalle ra-
kennusalan valinta oli luontevaa 
jo kodin peruna. Mutta vaati se 
omakohtaista innostustakin.

– Tyytyväisiä olemme olleet, 
kun olemme saaneet tehdä kun-
nollisia kirvesmiehen töitä.

– Käsillä tekeminen on jo 
sinällään antoisaa, mutta ko-
emme työn mielekkääksi myös 
sen takia, että käden jälki myös 
näkyy ja säilyy – ehkä vuosikym-
meniä tai -satojakin. Ja sehän 
on hyödyllistä työtä: asuntoja 
ihmisille, kouluja, sairaaloita... 
kaikkea mitä ihmiset ja yhteis-
kunta tarvitsee.

Tällä haavaa veljekset raken-
tavat NCC:n leivissä vuokra- ja 
asumisoikeusasuntoja Kaare-
lassa Vantaan puolella. Näitä 
asuinkerrostaloja he ovat olleet 
nostamassa anturasta vesikat-
toon. Tällä tontilla on painettu 
hommia jo vuoden päivät ja 
saattaa se vielä jatkuakin.

Kun ammattikirvesmies tekee 
koteja ihmisille, hän haluaa tehdä 
hyvää jälkeä, että ihmiset voivat 
olla koteihinsa tyytyväisiä. Ja että 
voi sitten veteraanina kehua, että 
tuokin on minun tekemä.

Näin Kolhinojan veljeksetkin 
tuumivat. n

Kirvesmiestöiden urakkahin-
noitteluun ei tullut tällä sopi-
muskierroksella sanottavampia 
uudistuksia. Liittojen välisessä 
hinnoittelutyöryhmässä on 
tullut sen sijaan esiin työna-
tajien pyrkimys päästä eroon 
urakkatöiden keskistuntiansio-
pykälästä.

Työnantajaliitossa KTA-pykä-
lää kuvataan urakkatyön esteeksi, 
vaikka liitossa myönnetäänkin 
urakkatyön edut esim. työn laa-
dulle ja tehokkuudelle.

Pykälän mukaan urakkaan 
kuulumattomista töistä ja ns. 
venttatunneilta maksetaan ura-
kan keskituntiansion mukainen 
palkka.

Tämä pykälä on niin kes-
keinen urakkakirvesmiesten 
ansionmuodostuksessa, että siitä 
on pidettävä ehdottomasti kiinni, 
Helsingin Kirvesmiesten am-
mattiosasto korostaa. Ilman sitä 
tuntityöt jouduttaisiin tekemään 
pelkällä kirjapalkalla, ja urakka-
miehistä tehtäisiin halpamiehiä 
milloin mihinkin töihin. Osasto 
katsookin, ettei asiasta voida 
lähteä edes keskustelemaan.

Pykälän romutus veisi käytän-
nössä pohjan koko urakkatyöltä, 
mikä koituisi myös alan ammat-
titaidon sekä työn tehokkuuden 
tappioksi. Se ei olisi työmaatoi-
minnan kehittämisestä kiinnos-
tuneiden rakennusyritystenkään 
edun mukaista.

Hinnoittelun uudistusta 
jatketaan
Hinnoittelun kehittämistä käsit-
televä liittojen välinen työryhmä 
jatkaa kuitenkin varsinaista 
tehtäväänsäkin. Työlistalla on 
mm. sisäkattotyöt, elementti- ja 
muottityöt, ikkuna- ja oviasen-
nukset sekä uusien materiaalien 
käsittely, kertoo Rakennusliiton 
työehtotoimitsija Kari Lamberg.

Näihin ja muihinkin hin-
noittelukysymyksiin toivotaan 
kirvesmiehiltä ja työkunnilta 
mielipiteitä ja ehdotuksia. Ne 
voi osoittaa joko ammattiosaston 
edustajille tai suoraan liittoon 
Lambergille.

Vaikka urakkahinnoittelua 
on uudistettu viime vuosi-
na pitkän hiljaiselon jälkeen, 
runsaasti kirvesmiestöitä on 
yhä hinnoittelematta tai hin-
noiteltu puutteellisesti. Lisäksi 
materiaalien ja työmenetelmien 
kehittyminen aiheuttaa jatkuvaa 
uudistustarvetta.

Kirvesmiestöiden urakka-
hinnoittelu sisältyy nykyisin 
liitteenä talonrakennusalan 
työehtosopimukseen. Hinnoit-
teluvihkossa mainitaan viitisen 
sataa nimikettä sisäkattotyöt 
mukaan lukien. Se toimii ohjeena 

esim. menekkiarvioinnille sekä 
yksikköhintojen pohjana. 

Tämän tes-hinnnoittelun jat-
koksi  liitossa on laadittu erillinen 
ohjehinnoitteluvihko "Talonra-
kennusalan urakkahinnoittelu 
2013-2014". Sen yksikköhin-
noilla tähdätään ansiotasoon, 
joka ylittää tessin minimin 
vähintään 30 prosentilla. Tämän 
valtakunnallisen vähimmäis-

tason lisäksi on huomioitava 
paikalliset olosuhteet, esim. 
pääkaupunkiseudun kustannus-
taso edellyttää urakkahintojen 
laskemista selvästi muun maan 
tasosta ylöspäin.

Miten edistää 
urakkatyötä
Työehtosopimuksen mukaan 
"kaikki hinnoiteltu työ suori-
tetaan etupäässä urakkatyönä". 
Tämä edellyttäisi, että vähintään 
puolet kirvesmiestöistä tehtäisiin 
urakalla.

Käytännössä urakkatyön 
tekeminen ei ole kuitenkaan edis-
tynyt, vaan pikemmin taantunut 
parin viimeisen vuosikymmenen 
aikana. Sen osuus oli viime 
vuonna pääkaupunkiseudulla 
vajaa kolmannes, 32,7 prosenttia. 
Vuotta aiemmin osuus oli 36,6 
prosenttia.

Pääsyynä urakkatyön hii-
pumiseen pidetään nykyistä 
toteuttamistapaa, jossa työt 
pirstotaan, kilpailutetaan ja va-
litaan aliurakointiketjun halvin 
tarjokas. Mutta halpatyö ei ole 
laatutyötä, eikä edes tehokasta.

Kirvesmiehet toivovat, että 
rakennusliikkeissä ymmär-
rettäisiin urakkatyön arvo ja 
sen vahvuuksina mielekkäät ja 
riittävän isot työkokonaisuudet 
sekä ammattitaitoiset työkunnat. 
Urakkatöitä pitäisi saada lisää ja 
niille asialliset hinnat. Se veisi 
eteenpäin koko alan kehitystä. n

Kirvesmiehille tärkeä työehtosopimuksen 24. pykälä.
Kirvesmiestyön ohjehinnoittelun minimit esitetään työehtosopimuk-
sen liitteessä. Käytännön minimit liiton erillisessä ohjehinnoittelu-
vihkosessa "Talonrakennusalan urakkahinnoittelu 2013-2014". 
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EU-vaalien suuri linja:

Saksa-vetoinen liittovaltio 
vai itsenäisyys?

Suomessa pidetään 25. touko-
kouuta EU:n parlamentin vaalit, 
joissa valitaan 13 suomalais-
meppiä Brysselin parlament-
tiin. Heillä on hyvä palkka, mut-
ta onko heillä mitään todellista 
vaikutusta asioihin?

Pitkäaikainen europarlamen-
taarikko Esko Seppänen vastaa 
Linjalangalle.

Mistä 25.5. äänestetään?

Eurovaaleissa valitaan Euroo-
pan parlamentti, joka ei nimes-
tään huolimatta ole täysivaltai-
nen kansanedustuslaitos. Sillä on 
kuitenkin lainsäädäntövaltaa ja 
ennen muuta veto-oikeus niissä 
asioissa, joissa jäsenmaat ovat 
antaneet omaa valtaansa EU:lle, 
ja siksi se on tärkeä EU:n elin.

Nyt äänestetään parlamentin 
poliittisten ryhmien voimasta 
parlamentin työskentelyssä. Ja 

sehän tietysti vaikuttaa mihin 
suuntaan EU:n toiminta kehittyy.

Mikä vaalien peruskysymys?

Tärkeimmät kysymykset seu-
raavan parlamentin kaudella 
liittyvät siihen, tuleeko EU:sta 
entistä enemmän liittovaltio ja 
tuleeko meille sitä kautta lisää eu-
rokuria ja yhteisvastuuta muiden 

veloista. Eurokuri merkitsee mm. 
heikkoa palkakehitystä ja julkisen 
talouden leikkauksia.

Vaikuttavatko vaalit eurokriisin 
hoitoon ja Suomelle koituviin 
kustannuksiin?

Suomi on suhteellisesti yksi 
suurimmista EU:n nettomaksa-
jista, vaikka tätäkin on yritetty 

salailla. Lähivuosina mennee mil-
jardin euron raja rikki Brysseliin 
lähetettävien ja sille tielleen jää-
vien jäsenmaksujen hävikkinä.

Sen lisäksi Suomi maksaa 
yli miljardin eli toiseksi eniten 
maataloustukiaisia omasta bud-
jetistaan – vain Ranska maksaa 
enemmän.

Valmisteilla olevan pank-
kiunionin kustannukset hirvit-
tävät jo ennalta.

Kuinka EU vaikuttaa työelä-
mään?

Palkka- ja työehtoja säädel-
lään monin tavoin työntekijäin 
etujen vastaisesti. EU:n tuomi-

n Euroopan parlamentin vaalit pidetään 25.5.2014,
n ennakkoäänestys 14-20.5.,
n Suomesta valitaan 13 meppiä 751:stä,
n EU:n ajama "eurokuri" kurjistaa Etelä-Euroopan

maita ja jyrää suomalaisiakin työehtoja,
n EU:n politiikka painostaa jäsenmaita

julkisen talouden supistuksiin ja sosiaaliturvan alasajoon,
n EU:n nykyjohto on lisäämässä myös kansainvälistä

jännitystä ja vastakkainasettelua Euroopassa,
n EU-vaalien suuri linjakysymys onkin: Saksa-vetoisen liit-

tovaltiokehityksen voimistaminen tai itsenäisyyden ja kan-
sallisen päätösvallan lujittaminen.

Suomeen on tulossa maailman 
paras järjestelmä, jolla torju-
taan rakennusalan harmaata 
taloutta, väittää Rakennusliiton 
toinen puheenjohtaja Kyösti 
Suokas. 

Kyse on toimenpidekokonai-
suudesta, jonka ensi vaiheessa 
otettiin käyttöön pakolliset 
henkilötunnisteet ja veronu-
merot. Ne tulee löytyä jokaisen 
rakennuksilla työskentelevän 
rintapielestä. Samalla perustet-
tiin verotunnistetietojen julki-
nen rekisteri.

Tämän jatkoksi heinäkuun 
alusta tulee voimaan rakennus-
työmaiden ilmoitusvelvollisuus. 
Sen jälkeen jokaisen työmaalla 
toimivan alihankkijan on toi-
mitettava tiedot työntekijöis-
tään työmaan päätoteuttajalle. 
Päätoteuttaja toimittaa tiedot 
verottajalle kuukausittain.

Tiedot myös 
luottamusmiehille
Ilmoitusmenettely on tarkoitus 
varmistaa työmaiden sähköisen 
kulunvalvonnan avulla, joka on 
tulossa käyttöön niin ikään hei-
näkuun alusta. Kulunvalvonnan 
menettelytavoista sovittiin ra-
kennusalan työehtosopimuksen 
yhteydessä.

Samalla sovittiin siitä, että 
päätoteuttajan luottamusmie-
hillä, työsuojeluvaltuutetuilla 
sekä yhteysmiehillä on oikeus 

saada vastaavat tiedot toimialu-
eensa urakoitsijoista, työvoimaa 
vuokraavista yrityksistä ja näiden 
henkilöstöstä.

Jos järjestelmä toimii toivotul-
la tavalla, verottaja saa käyttöön-
sä joka työmaalta tiedot, jotka 
mahdollistavat reaaliaikaisen 
verovalvonnan. Pullonkaulaksi 
voi kuitenkin muodostua ve-
rottajan kyky käsitellä suuria 
tietomääriä, sillä resursseja ei 
ole lisätty lisätyötä vastaavasti.

Veronumero ja työmaailmoi-
tukset ovat yhdistelmä, jota ovat 
olleet kehittämässä rakennus-
alan työmarkkinaosapuolet ja 
verottaja. Monissa tapauksissa 
Rakennusliitto on ollut aloitteen 
tekijänä.

Suokkaan mukaan lähimain-
kaan vastaavaa valvontasys-
teemiä ei ole muissa Euroopan 
maissa, puhumattakaan muusta 
maailmasta.

Pelitila supistuu
– Harmaa talous ei kai poistu 
koskaan, mutta sen pelitila käy 
koko ajan pienemmäksi. Kunhan 
työmaailmoitukset saadaan rul-
laamaan kunnolla, tuloksiakin 
alkaa näkyä. Pimeitä työnteki-
jöitä vaihtuu normaalisti vero-
kirjalla tekeviin, ja toivottavasti 
rakennusalan palkkatasokin 
saadaan vihdoin nousuun parin 
vuosikymmenen hiljaiselon jäl-
keen, Suokas sanoo.

– Jäsenille näkymätöntä työtä 
teemme asian eteen myös kan-
sainvälisillä areenoilla. Euroopan 
unionissa on koko ajan vireillä 
hankkeita, jotka saattavat vesittää 
meillä jo aikaan saadut tulokset. 

– Niitä olemme olleet torp-
paamassa rakennusalan liittojen 
eurooppalaisessa järjestössä. 
Mutta yhtä voittoa ei ennätä 
juhlia kun seuraava viritys on 
jo tulossa.

YIT lipsuu,
ministeriö vesittää?
YIT on ilmoittanut yllättäen, ettei 
se otakaan käyttöön rakennus-
alalle sovittua sähköistä kulun-
valvontaa, koska laki ei siihen 
velvoita. Järjestelmä olisi tullut 
yhtiön mukaan liian kalliiksi.

Rakennusteollisuus RT on 
puolestaan ilmoittanut, että ala 
on valmis maksamaan  tarvittavat 
kustannukset harmaan talouden 
torjumiseksi ja rakennusalan 
kilpailun tervehdyttämiseksi.

YIT sanoo noudattavansa 
omia kytäntöjään.

Harmaan talouden helpotta-
mista esittää myös työ- ja elinkei-
noministeriön työryhmä, jonka 
piti pohtia tilaajavastuulain 
uudistamista. Työryhmän esityk-
set teksisivät harmaan talouden 
harjoittamisesta huomattavan 
helppoa, sanovat rakennusalan 
järjestöt yhteisenä kantanaan. n

Sähköinen kulunvalvonta-
pääte Jätkäsaaren "laatu-
työmaalla", jonka piti olla 
laaturakentamisen malli-
kohde. Harmaita hommia 
paljastui tälläkin työmaalla 
Rakennusliiton tarkastuk-
sessa.

oistuin myös tulkitsee kaiken 
aikaa lakeja niin, että ay-liikkeen 
toimintaedellytykset ajaa kollek-
tiivisesti jäsentensä etuja vaikeu-
tuvat tavoilla, joita niihin lakeihin 
ei ole kirjoitettu.

Onko vaaleilla vaikutusta jän-
nittyneeseen kansainväliseen 
tilanteeseen?

Periaatteessa EU:lle ei ole 
annettu valtaa ulkopolitiikassa, 
mutta yksimielisyydellä se voi 
päättää mitä tahansa. Sillä poli-
tiikan alueella Suomen ei tarvitse 
alistua enemmistöpäätöksiin. Me 
voimme aivan hyvin noudattaa 
meille turvallisinta Paasikiven-
Kekkosen (ja Koivistonkin) linjaa 
ja pysytellä suurvaltojen konflik-
tien ja Naton ulkopuolella.

Jos tahtoa on, ei EU voi sitä 
meiltä kieltää. Ongelma on, että 
valtapoiliitikoilla ei ole tahtoa.

Kannattaako rakennustyölöis-
ten äänestää, millä tavoin?

Mielestäni kaikkien kannattaa 
etsiä itselleen ehdokas, joka vas-
tustaa EU:n tekemistä liittoval-
tioksi. Se ääni ei mene hukkaan, 
koska useat muut tärkeät asiat 
ovat kytköksissä tähän isoon pe-
riaatekysymykseen. n

Verottaja löysi 
4 857 pimeää 
rakentajaa
Verohallinnon Raksa-hankkeen 
yhteydessä rakennustyömailta 
löytyi 4 857 pimeää rakentajaa, 
jotka eivät olleet lainkaan firmo-
jen kirjanpidoissa mukana. 

Operaatio toteutettiin vuo-
sina 2008–2012, ja sen aikana 
valmistui 3 525 verotarkastus-
kertomusta. Harmaata taloutta 
löytyi lähes joka kolmannessa 
tarkastuskohteessa. Lähes 10 
prosentista tarkastuskertomuk-
sista tehtiin rikosilmoitus, joista 
264 tapauksessa oli kyse törkeäs-
tä veropetoksesta.Pimeistä pal-
koista oli yli 90 % oli pienheköissä 
yrityksissä, joiden liikevaihto on 
alle kolme miljoonaa. Suurin osa 
niistä toimii Uudellamaalla.

Verottaja laskee saaneensa 
hankkeen aikana perintään noin 
200 miljoonaa euroa maksamat-
tomia veroja.

Raksa-hankkeen toimeenpa-
nijat arvioivat, että valvonta ta-
voitti vain pienen osan harmaan 
talouden toimijoista. Iso osa jäi 
yhä valvonnan ulkopuolelle. 
Erityisesti reaaliaikaiset valvon-
tamenetelmät osoittautuivat 
kuitenkin tehokkaiksi.

Niiden odotetaan tehostuvan 
heinäkuun alusta käyttöön tu-
levien uusien valvontakeinojen 
myötä. n

Halpa firma teki ikkuna-
asennuksen.

"Maailman parasta harmaan 
talouden torjuntaa"?

Sähköinen kulunvalvonta työmaille heinäkuussa
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Vika on toteuttamistavassa
Ahne pääoma pilannut rakentamisen laadun

Taas kohistaan rakentamisen 
huonosta laadusta.

Kirvesmiehiä kismittää, kun 
kehnosta laadusta syytetään 
"rakentajia", vaikka suomalaiset 
rakennustyöläiset ovat tyystin 
syyttömiä laatuongelmiin.

Kirvesmiehet nimenomaan 
haluavat rakentaa hyvin, mutta 
useinkaan siihen ei anneta mah-
dollisuuksia. Syynä on nykyinen 
toteuttamistapa, jossa työmaat ja 
luontevat työkokonaisuudet on 
pilkottu ja kilpailutettu niin pit-
källe, että se halvin tarjous löytyy. 
Työn teettäjä ostaa mieluummin 
silputtua halpatyötä kuin teho-
kasta laatutyötä, vaikka se ei ole 
edes taloudellisesti edullista.

Kirvesmiehet ovat vaatineet 
muutosta jo pitkään. Nyt he saa-
vat tukea muilta alan ammattilai-
silta sekä työelämän tutkijoilta.

Virheet 
toteuttamisvaiheessa
Kansallista laatustrategiaa kos-
kevassa selvityksessä todettiin 
toimialojen tuottaman laadun 
olevan heikointa rakennusklus-
terissa. Alalle vaadittiin selkeää 
muutosta kohti korkeampaa 
laaduntuottokykyä.

Puhetta ja konsulttiselvitystä 
onkin piisannut, ja laatujohtami-
nenkin on yleisesti käytössä vä-
hänkin suuremmissa yrityksissä.

Mikään ei kuitenkaan näy 
muuttuvan Alan ammattilaiset 
ovat turhautuneita ja pyrkivät 
korjaamaan tilannetta. Parhail-
laan on menossa ainakin raken-
nusmestareiden, Rakentamisen 
Laatu ry:n  ja RT:n laatuprojektit, 
omansa kullakin.

Rakennusmestareiden kä-
sityksen mukaan laatuvirheet 
syntyvät nykyisin pääosin to-
teuttamisvaiheessa työmaalla, 
kun aiemmin voitiin syyttää ma-
teriaaleja. Toteuttamisvaiheen 
virheet eivät kuitenkaan johdu 
itse toteuttajista, vaan johto- ja 
suunnitteluportaan puutteista.

Pääoman tuottovaatimus 
estää laatutyön
Rakennusorganisaatio ei toimi 
laadukkaasti, koska sillä ei ole 
yhteistä näkemystä itse laatu-
käsitteestä, ja vallitseva käsitys on 
vääristynyt, toteaa rakennustyön 
laatukäsityksistä väitellyt Juk-
ka Ruopsa. Hän osoittaa, että 
ylin liikkeenjohto arvioi laatua 
ainoastaan tuottotavoitteen pe-
rusteella: toiminta on laadukasta, 
jos se tyydyttää omistajien ja 
sijoittajien tuottovaateet.

Sen sijaan keskijohdolla on 
ammatillinen pyrkimys hyvään 
tuotteeseen, joka vastaa asi-
akkaan odotuksia. Työnjohto 
joutuu vaikeaan välikäteen laa-
tutavoitteen ja ylimmän johdon 
hankekohtaisen tuottotavoitteen 
ristipaineessa. Johto sitouttaa 
keskijohdon omiin tavoitteisiin-
sa tulospalkkioiden avulla.

Suoritusportaan työntekijät 
ymmärtävät laadulla samoin 
hyvää työtä. Tämä juontuu jo ra-
kennustyön käsityöperinteestä, 
jossa hyvä työnlaatu ymmärre-
tään osaksi ammattitaitoa.

Hyvään työhön ei kuitenkaan 
nykytyömaalla ylletä, Ruopsa:

"Rakentamisen työprosessissa 
suorittavan tason työntekijöille ei 
anneta mahdollisuutta käyttää 
heille kertynyttä ammattiosaa-
mista. Heidän työtehtävänsä 
on aikataulutettu sitoutuneen 
pääoman kiertoajan minimita-
voitteen mukaisesti."

Käytännössä liikkeenjohto 
määrää muille omat tavoitteensa 
aikatauluna ja hankebudjettina. 
Molemmat vedetään liian kireik-
si, koska pääoman tuotto riippuu 
sen kiertonopeudesta. Valmista 
on tultava, äkkiä ja halvalla. 

Henkilöstö tekee laadun
Laatukäsite ymmärretään siis 
väärin johtoportaassa. Lisäksi 
perinteinenkin laatukäsitys on 
liian suppea, sanoo rakentamisen 
laatua tutkinut Ensio Saarenpää.

Rakennusyritykset ovat pe-
rinteisesti ymmärtäneet laadun 
tarkoittavan sitä, että rakennus-
määräysten ja -ohjeiden vaati-
mukset täytetään. 

Rakentamismääräykset on 
tietysti täytettävä, mutta laa-
dukas rakentaminen edellyttää 
enemmän. Laatu tulisi määritellä 
asiakaslähtöisesti siten, että esim. 
asunto tyydyttää ja mieluummin 
ylittää ostajan odotukset.

Tällä tavoin laadun ymmär-
tävät myös suorittajaportaan 
ammattimiehet ja keskijohtokin.

Saarenpään mukaan tuotetta 
ei voi erottaa toiminnasta. Vain 
hyvä toiminta tuottaa hyvää 
laatua, ja sen tekee henkilöstö:

"Laatuyrityksissä henkilöstön 
merkitys on viety juhlapuheta-
soa pidemmälle. Henkilöstöä ei 

nähdä kustannustekijänä, josta 
laskusuhdanteen aikana tulisi 
päästä joustavasti eroon, vaan 
todellisena voimavarana laadun 
ja asiakastyytyväisyyden saa-
vuttamiseksi... Laatuyrityksissä 
henkilöstön työtyytyväisyydestä 
on huolehdittu ja henkilöstölle on 
luotu edellytykset innovoivaan ja 
omaehtoiseen tiimityöhön avoi-
men ilmapiirin vallitessa."

Johdolla
harhainen ihmiskuva
Jukka Ruopsa vaatii, että raken-
tamisen työprosessissa ja työelä-
mässä yleensä olisi ryhdyttävä 
arvostamaan ihmisten tekemää 
työtä ja heidän ammattitaitoaan:

"Yksilö haluaa, myös raken-
nusprosessissa, saavuttaa jotain 

aitoa ja luonnollista. Johtamisen 
tehtävänä on tällaisten mahdol-
lisuuksien järjestäminen. Siis 
sellaisten mahdollisuuksien tar-
joaminen, joiden ratkaisemisessa 
työntekijä voi käyttää ja kehittää 
kykyjään ja ammattitaitoaan."

Tämä ei onnistu, koska uusli-
beraali liikkeenjohto toimii har-
haisen ihmiskuvan pohjalta. Se 
ei tunnista itsetietoista ammat-
timiestä, vaan pitää työntekijää 
markkinatoimijana, joka työs-
kentelee vain palkkionsa eteen 
valmiina lintsaamaan heti kun 
valvoja selkänsä kääntää. Näin 
estetään laadukkaan työn teke-
minen niiltä, jotka sen osaavat.

Rakentamisen kriisi
Kirvesmiehet katsovat raken-
tamiskulttuurin alasajon ta-
pahtuneen 1990-luvun alun 
lamavuosina, jolloin ala keskittyi 
voimakkaasti ja suuryritykset 
ajoivat läpi uudet toimintaperi-
aatteet. Ratkaisevaan asemaan 
nousivat kansainvälistyneet 
pörssiyritykset, joiden omista-
minen vieraantui yhä etäämmäs 
rakennustyömaasta ja sen käy-
tännöistä.

Tuloksena oli työn ja työmai-
den silpominen.

Mutta selväksi on käynyt, 
että tämä pikavoittoihin tähtää-
vä liiketoimintamalli ja siihen 
sovitettu toteuttamistapa eivät 
sovellu rakennustyömaille, koska 
rakennustyö on mitä suurim-
massa määrin tiimityötä, jossa 
tekijöiden ammattitaito ja sen ar-
vostus, tehokas työtapa ja sujuva 
vuorovaikutus ovat laadukkaan 
työn edellytyksiä.

Kaiken tämän nykyinen to-
teuttamistapa sulkee ulos.

Rakentaminen on kriisissä, ja 
oireista vallitsee melkoisen laaja 
yhteisymmärrys ammattilaisten 
keskuudessa.

Eikö ole yhteisrintaman aika 
suomalaisen rakentamiskulttuu-
rin pelastamiseksi? n
Risto Uljas

RT:ssäkin ihmetellään urakointiruljanssia
Rakennustyön huono maine huolestuttaa myös alan työnantajia.

– Mutta huonoa laatua ei missään nimessä voida laskea kirves-
miesten tai muiden suomalaisten ammattimiesten kontolle, sanoo 
työnantajajärjestö RT:n kehitysjohtaja Jukka Pekkanen.

Hänen mukaansa työnjohdon tehtävänä on järjestää työnteon 
edellytykset sellaisiksi, että hyvää jälkeä syntyy. Se tarkoittaa riittäviä 
resursseja, päteviä tekijöitä ja realistisia aikatauluja.

– Tämä hankaloituu, kun aikataulut vedetään liian kireiksi 
samalla kun urakointiketjut venyvät hintojen saamiseksi alas. 
Tällöin töihin saattaa valikoitua halvan työn tekijöitä, joiden am-
mattitaidosta ei ole takuita. Se lisää sitten valvonta- ja korjauskuluja. 
Virheriskit kasvavat mitä enemmän urakoitsijoita työmaalla häärää.

Työkuntatyö parantaisi myös tuottavuutta
Laatuongelmaan liittyy toinen rakennusalan outo paradoksi: 
tuottavuuden heikko kehitys.

Työsuoritusten tuottavuus on kiistatta parantunut, mikä onkin 
luonnollista työkalujen ja -menetelmien teknisen kehityksen 
tuloksena. Kokonaistuottavuus ei kuitenkaan kohennu toivotusti.

Pekkasen mukaan ainakin osasyynä tähänkin on urakoiden 
pilkkominen liian pieniksi osiksi.

Hän uskoo, että suuremmat urakkakokonaisuudet, esim. kir-
vesmiesten työkuntien tekeminä, johtaisivat sekä kokonaistalou-
dellisesti että laadullisesti parempiin tuloksiin.

– Ammattimiesten työkunta työskentelee itsenäisesti, suun-
nittelee ja organisoi työnsä itse. Ja kun kyse on ammattimiehistä, 
myös laatuun voidaan luottaa ilman jatkuvaa valvontaa. Minusta 
tämä tuntuu järkeenkäyvältä, johtaja Pekkanen sanoo.
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Nykyajan 
mittamies 
tähtää 
laserilla

Ensin asemoin takymetrin. Sen 
jälkeen voin määritellä halutut 
pisteet, etäisyydet ja korot. 
Niiden mukaan sitten muut jat-
kavat, kirvesmies tekee anturan 
muotit, putkimies putkivedot ja 
niin edelleen. Tärkeää hommaa 
sikäli että mittaus ratkaisee, 
että talo tulee oikeaan pitäjään 
– ja paljon muutakin, selittää 
mittamies Indrek Kaljuste Lip-
sanen Oy:n työmaalla Vantaan 
Koivuhaassa.

Tarpeelliset mitat – pis-
teet, linjat, etäisyydet, sijainnit, 
korot – nykyajan mittamies 
määrittelee laser-mittalaitteella 
eli takymetrillä ja sen kanssa 
yhteen pelaavalla prismalla ja 
tietokoneella. Tärkeitä ovat yhä 
myös perinteiset mittavälineet.

Säde ja kolmiolaskenta
– Lasermittauksen periaate on 
yksinkertainen: taky mittaa 
lasersäteen avulla annetuista 
kiintopisteistä etäisyydet ja kul-
mat. Niiden perustella laite mää-
rittää ensin kolmiolaskennalla 
oman sijaintinsa piirustusten 
koordinaatistossa. Laitteeseen 
integroituun tietokoneeseen 
(maastotallennin, "näppis") on 
syötetty rakennuksen piirustuk-
set: pohjat, mitat, koordinaatit, 
rakenteiden paikat ja sijainnit 
ym.

Kun halutaan määrittää jokin 
piste, sen koordinaatit syötetään 
mittalaitteelle, ja laite ohjaa 
prisman täsmälleen oikeaan 
paikkaan. Prismakepin kärjen 

kohdalle piirretään merkki, jon-
ka mukaan rakenteet sijoitetaan. 
Näin saadaan mitattua riittävä 
määrä linjoja sekä etäisyys- ja 
korkopisteitä, joiden perusteella 
kirvesmies tekee sitten esim. 
muotit ja muut rakenteet.

Moderni mittalaite – esim. 
Indrekin käyttämä Trimblen 
S3 – on riittävän tarkka. Tarkka 
mittaus vaatii, että laitteeseen 
syötetään vallitsevat lämpötila- 
ja ilmanpainetiedot. Täky sitten 
korjaa tulosta niiden perusteella. 
Laitteella voidaan päästä esim. 1 
mm:n tarkkuuteen 150 metrin 
etäisyydellä.

Puolet työajasta 
tietokoneella
– Työn kulku on sellainen, että 
ensin tutustun piirustuksiin, 
jotka ovat enimmäkseen tieto-
koneella – ja niitä voi olla isom-
massa kohteessa tuhansiakin. Ne 
on tutkittava erittäin tarkoin, että 
voin hahmotella, miten hanke su-
juu noin kokonaisuutena ja miten 
sen mittaus hoituu. Avuksi teen 
yleensä omia apukuvia tarpeen 
mukaan.

– Mittamieheltä kuluukin 
suunnilleen puolet työajasta 
tietokoneella ja toinen puoli 
varsinaisella työmaalla..

– Työmaalla käytännön hom-
mat alkavat siitä, että saan 
kaupungilta mittauksen kiin-
topisteet ja määrittelen niiden 
perusteella lähiympäristöön lisää 
kiintopisteitä eli tarroja.

– Nämä tarrat ovat sitten läh-
tökohtana koko myöhemmälle 
mittaustyölle, jolla osoitetaan ra-
kennuksen ja rakenteiden paikat.

– Koska suunnitelmiin tulee 
aina enemmän tai vähemmän 
muutoksia, kuvia on päivitet-
tävä jatkuvasti, kuten vastaavia 
mittauksiakin. Myöskin virheitä 
tulee vastaan joka työmaalla: 
suunnittelijoilta on voinut jäädä 
virhe piirustuksiin, elementeissä 
ja muissa osissa voi olla mitta-
virheitä ja erehdyksiä voi tulla 
tietysti itse kullekin. Silloin on 
mittamiehen oltava tarkkana - ja 
tiukkanakin - ja aloitettava heti 
selvittely, miten virhe korjataan. 
Toimeen on siis tultava kaikkien 
kanssa...

Mittamiestä tarvitaan 
joka työmaalla
Kirvesmies Indrek Kaljuste ryh-
tyi opiskelemaan mittamieheksi, 
koska piti hommaa mielenkiin-
toisena.

– Arvelin, että työmahdol-
lisuudetkin ovat aika hyvät, 
koska mittamiestä tarvitaan joka 
työmaalla.

– Haastavaa työtä ja mie-
lenkiintoista tekniikkaa. Kävin 

"Tärkeintä
on asenne"
– Tärkein mittamiehen omi-
naisuus on asenne – sellainen 
että "ottaa haltuun" koko työ-
maan, sanoo mittakirvesmies, 
Ykkösen hallituksen jäsen Jan 
Nordström.

Haltuun ottamisella Jan tar-
koittaa sitä, että mittamiehen 
tulee ymmärtää rakentamispro-
sessin kulku, miten eri vaiheet 
liittyvät ja limittyvät toisiinsa, ja 
huolehtia siitä, että mittaukset 
kulkevat juuri sen verran edellä, 
että hommat sujuu. Siinä mie-
lessä nykyajankin mittamies on 
työmaan avainhenkilöitä.

– Palkkapuoleen mittamie-
het eivät ole oikein tyytyväisiä. 
Yleensä he eivät kuulu urakka-
työkuntiin, vaan työskentelevät 
tuntipalkalla. Se on sitten viides 
tai kuudes palkkaryhmä ja 
henkilökohtainen lisä päälle. 
Tarvitaan siis alle kirvesmiehen 
ammattitaito ja sen päälle aika 
vaativa koulutus. Työ vaatii 
suurta huolellisuutta ja myös 
vastuu on suuri. Tätä ei ole 
mitenkään huomioitu nykyisen 
työehtosopimuksen pykälissä, 
Jan Nordström sanoo.

Mittamiehenä hän on työs-
kennellyt kaikille suurille ra-

Indrek Kaljuste, 51
n virolainen mittakirvesmies,
n työskennellyt yhdeksän 

viime vuotta Suomessa kir-
vesmiehenä ja mittakirves-
miehenä,

n töissä vain suomalaisilla 
työnantajilla,

n Helsingin Kirvesmiesten 
hallituksen varajäsen.

kennusliikkeille Suomessa ja 
ulkomaillakin. Ammatillisesti 
haastavia projekteja ovat olleet 
rakennusten lisäksi mm. suuret 
tunnelityömaat sekä Kehä I:n 
laajennus Leppävaarassa.

Hän oli vetomiehenä, kun 
mittamiehet järjestyivät, ja 
liittoon saatiin perustettua 
mittamiesten jaosto. Se pyrkii 
ajamaan mittamiesten erityis-
kysymyksiä mm. palkkaus-, 
koulutus- ja työsuojeluasioissa. 
Nykyisin Jan toimii kouluttajana 
Kiljava-opistolla. n

ensin mittamiesten peruskurs-
sin Siikarannassa ja sen jälkeen 
pitkän kurssin. Siihen sisältyi 
työharjoittelua Lipsanen Oy:ssä, 
jossa työskentelen yhä.

– Noo, palkkapuoli on koh-
tuullinen. Rakennusalan tunti-
palkka ja siihen henkilökohtai-
nen lisä päälle. Ja sehän on vähän 
neuvottelukysymyskin... n

Tuhansien mittausten mies. 
Nykyisin Jan Nordström 
kouluttaa uusia mittamiehiä.
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Tupo-veljet hyväksyneet eläkeiän noston?

"Johan on perkele,
kun pitää ihmiset väkisin rampauttaa"

Masasta meinaa tulla
poikkeustapaus

"Eläkeikä tulisi alentaa 
raskaissa töissä"
– Nämä ovat niin rankkoja hommia, että rakentajien eläkeikää pitäisi 
nostamisen sijasta alentaa. Vähintään se on pidettävä nykyisellään. 
Kaikki kähminnät raskasta työtä tekevien eläkeiän korottamiseksi ja 
työttömyysputken katkaisemiseksi on lopetettava, vaatii Helsingin 
Kirvesmiesosaston luottamusmies Matti Piirainen.

Hän on siitä harvinainen tapaus, että aikoo selviytyä elävänä ja 
työkuntoisena vanhuuseläkkeelle. Näin käy, jos hän pysyy remmissä 
vielä puolisen vuotta. 65 täyttyy 25. lokakuuta.

– Yhtään en kaipaa lisää enkä jaksakaan, sen verran kolottaa 
selässä ja hartioissa. No, jos nyt nykyinen homma on kesken, kai se 
pitää loppuun viedä, Masa lievittää.

Tosin ei homman jatkumisesta varmuutta ole. Kävi näet niin, että 
viimeiseksi hommakseen Masa joutui – tai pääsi – vuokramieheksi.

– Se olikin ainoa mahdollisuus. Kävelin työttömänä, ja selväksi kävi, 
ettei minulla ole näinä aikoina mitään mahdollisuuksia normaaliin 
työsuhteeseen. Vuokrafirman kautta sain alan töitä, ja ainakin tässä 
tapauksessa palkka- ja työehdot ovat asialliset ja tessin mukaan. Työ 
on kokoaikaista. Tosin se voi loppua lyhyeen, jos tilaaja lopettaa 
palvelujen oston tältä firmalta.

Vuokramiehenä Piirainen on ensimmäisestä ja samalla viimeisestä 
kertaa eläissään. Mutta eläkekähminnät jurppivat.

– Täysin nurinkurinen on tämä herrojen hanke eläkeiän korottami-
seksi, koska se on jo nykyisellään liian korkea useimmille rakentajille. 
Yhden käden sormille voin laskea ne rakennustyöläiset, joiden tiedän 
selvinneen työkuntoisina vanhuuseläkkeelle.

– Sen sijaan eläkeiän nosto voisi tulla kyseeseen sellaisilla kevyillä 
aloilla, joilla työntekijät pysyvät paremmassa kunnossa ja elävät 

pitempään, jolloin heille kertyy myös eläkepäiviä enemmän kuin 
työn raskaan raatajille.

– Tämähän olisi oikeudenmukaista, koska se tasoittaisi sekä mah-
dollisuuksia selviytyä eläkkeelle että eläkepäivien määrää.

Putken katkaisulla leipäjonon jatkoksi?
– Eläkeiän korottamisen rinnalla "eläkeuudistajien" toisena suurena 
hankkeena on eläkeputken lopettaminen. Se olisi todella raaka veto, 
joka pudottaisi suuren osan eläkeikää lähestyvistä rakentajista pelkän 
peruspäivärahan varaan. Useimmathan meistä joutuvat ikääntyessään 
työttömiksi, jolloin työttömyysturvan lisäpäivät ja työttömyyseläke – 
ns. eläkeputki – muodostavat selviytymiskanavan ennen varsinaiselle 
vanhuuseläkkeelle pääsyä.

– Putken katkaisulla pitkän ja raskaan työuran tehneet syrjittäisiin 
köyhyysrajalle ja sen allekin. Sehän leikkaisi myös tulevaa työeläkettä 
alaspäin.

– Tällaisille eläkejärjestelmän heikennyshankkeille on pantava 
jyrkkä sulku. Siihen myös liittomme käynnistämä Elävänä eläkkeelle 
-kampanja tähtää. Toivottavasti sitä saadaan laajennettua eri aloille 
ja muitakin liittoja mukaan – koskeehan asia myös muiden alojen 
työläisiä.

– Tosin näyttää pahasti siltä, että tupo-veljet ovat jo sopineet 
asian. Tässäkin suhteessa SAK:n johto pitäisi panna järjestykseen, 
palkkapolitiikanhan se on jo pilannut, Matti meinaa. n

"Julma 
tosiasia"
Työntekijä-ammatissa työsken-
televä mies elää keskimäärin 
viisi vuotta lyhyemmän elämän 
kuin toimihenkilömies. 

Näin ollen erilaista työtä teh-
neet ovat eri asemassa päästes-
sään vanhuuseläkeikään 63-vuo-
tiaana. Työkyky on työntekijöillä 
huonompi, ja toimihenkilöillä 
eläkepäiviä on odotettavissa 
enemmän. Lisäksi työntekijä on 
tyypillisesti aloittanut työuransa 
jo monta vuotta toimihenkilöä 
aikaisemmin.

Käytännössä ruumiillisen 
ja vuorotyön ammateista jou-
dutaan sankoin joukoin joko 
työkyvyttömyyseläkkeelle tai 
työttömäksi ennen virallista 
eläkeikää.

Onko siis oikein ja järkevää, 
että kaavailtu eläkeikärajan nosto 
65 vuoteen koskisi kaikkia? Ei 
ole, kirjoittavat Työterveyslai-
toksen pääjohtaja Harri Vainio 
ja erikoistutkija Tiina Pensola 
Lääkärilehdessä.

Heidän mukaansa työnteki-
jöiden eläkeikä täytyisi säilyttää 
63 vuodessa.

Julma tosiasia on, että monet 
työntekijä-ammateissa työsken-
televät eivät saavuttaisi lainkaan 
65 vuoden eläkeikää. Arviolta 
puolet työntekijöistä on työky-
vyttömiä jo 63-vuotiaina, Vainio 
ja Pensola kirjoittavat.

Köyhä kuolee 
16 vuotta 
nuorempana
Eliniän erot ovat kasvamassa 
yhä suuremmiksi. Hyvätuloisten 
elinikä pitenee, mutta köyhim-
män tulonsaajaviidennekse elin-
ikä on pysynyt samana 80-luvun 
lopulta.

Ylimmän ja alimman tulo-
viidenneksen elinajan odote 
35-vuotiailla miehillä on reven-
nyt jo 16 vuoteen.

Tämä merkitsee mm. sitä, 
että hyvätuloinen mies viettää 
eläkepäiviä keskimäärin 16 vuot-
ta pitempään kuin köyhä. Hän 
myös käyttää julkisia palveluja ja 
äänestääkin 16 vuotta kauemmin 
kuin köyhä.

Erojen lisääntymistä selittää 
eniten erot terveydenhuollossa. 
Rikkaat käyvät lääkärissä, köyhät 
vähemmän. Myös raskas työ sekä 
elintavat selittävät eroja. 

Ammatilliset elinajan erot 
eivät ole aivan yhtä suuria kuin 
tuloryhmien erot. n

Ammattiosastomme taloudenhoitaja Pasi Heikkinen oli vap-
puna mukana kampanjoimassa elävänä eläkkeelle.

Kansa kannattaa
ammatillista eläkeikää

Laajan eläketutkimuksen mukaan kaksi kolmasosaa (66 %) suo-
malaisista on sitä mieltä, että raskasta työtä tekevien pitäisi päästä 
eläkkeelle aiemmin kuin vähemmän kuormittavaa työtä tekevien. 
Vain reilu viidennes (22 %) päästäisi kaikki eläkkeelle samanikäisinä 
riippumatta siitä, minkälaista työtä he ovat tehneet.

Työväenluokkaan kuuluvista vastaajista 79 prosenttia piti toden-
näköisenä, ettei jaksa työelämässä 67-vuotiaaksi saakka.
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Tulevia timpureita?

Ammatti-
tutkinnot nyt 
Kiljava-opiston 
kautta

Kirvesmiesten ammattitutkin-
tokoulutus pyörii entisellään, 
vaikka järjestäjäopisto vaihtui 
Siikarannasta Kiljavaksi opis-
tojen yhdistämisen yhteydessä.

– Kuka tahansa kirvesmies 
voi tulla meille suorittamaan 
joko talonrakennusalan am-
mattitutkinnon tai erikoisam-
mattitutkinnon, kertoo Ykkö-
sen jäsen Tapio Ala-Kokko, 
joka toimii kouluttajana nyt 
SAK:n Kiljavan opiston leivissä.

– Tutkinto suoritetaan työ-
näytöin omalla työmaalla. 
Yleensä siihen valmistaudutaan 
ammatillisen lisäkoulutuksen 
avulla. Se käsittää myös pieni-
muotoisia etätehtäviä, mutta 
tätä "teoriapuolta" ei kenenkään 
kannata kavahtaa – ammatti-
timpuri selviää siitä kyllä.

Tutkinnon voi suorittaa 
ilman valmentavaa koulutusta-
kin, jos katsoo ammattitaitonsa 
riittävän.

– Tutkintojen nimikkeet 
ovat nykyisin talonrakennus-
alan ammattitutkinto ja sen 
jälkeen tuleva erikoisammat-
titutkinto, mutta niiden puit-
teissa voidaan painottaa esim. 
kirvesmiestyötä.

– Käytännön hyötynä tut-
kinto varmistaa mm. palkka-
ryhmiin sijoittumisen: tessin 
mukaan ammattitutkinnon 
suorittanut sijoittuu vähin-
tään neljänteen ja erikoisam-
mattitutkinnon ylimpään eli 
kuudenteen palkkaryhmään. 
Pienenä palkkiona tutkinnon 
suorittajalle myönnetään 390 
euron stipendi, mikäli hän on 
työskennellyt vähintään viisi 
vuotta suomalaisen työnanta-
jan palveluksessa.

– Ehkä tärkein anti on kui-
tenkin se, että tutkinnot edis-
tävät itse kunkin työllistymistä. 
Tutkintohan toimii "virallisena" 
osoituksena osaamisesta. Se voi 
edesauttaa hakeutumista mui-
hinkin töihin, jos rakennustyöt 
käyvät liian raskaiksi.

Lisätietoja Kiljava-opistolta / 
Tapio Ala-Kokko 050-4994703 
ja Jan Nordström 040-5043061.

Ao. tukee tutkintojen 
suorittamista
Helsingin Kirvesmiesten am-
mattiosasto tukee jäsentensä 
ammattitutkintoja myöntämäl-
lä 50,50 euroa tukea tutkintoa 
kohti. Lisätiedot taloudenhoi-
tajalta / Pasi Heikkinen 0400-
879755.

Seppo Eerolan (oik.) nykyinen "työkunta", Järvenpään ammattioppilaitoksen talonrakentajaoppilaita Kellokosken työmaalla:
Kamal (vas.), Roni, Jori, Tommi, Milla, Nico, Jesse, Markus, toinen Roni.

– Näistä nuorista tulee hyviä 
rakentajia, jos vaan pysyvät alalla. 
Ja sehän on paljon kiinni siitä, 
että tarjolla on kunnollisia työ-
paikkoja, Seppo Eerola sanoo.

Ammattiosaston entinen 
sihteeri työskentelee nykyisin 
opettajana Keski-Uudenmaan 
ammattioppilaitoksella (Keuda)
Järvenpäässä, jossa hän ohjaa 
tulevien talonrakentajien am-
mattiopintoja.

– Sikäli alan tulevaisuus 
näyttää hyvältä, että hakijoita on 
riittänyt ja meillä on päteviä ja 
motivoituneita nuoria. Olemme 
tehneet oppilastyönä jo kolme 
omakotitaloa kunnan vuokra-
tonteille Kellokoskelle. Nyt on 
menossa viides.

– Tämä onkin ammattioppia 
paremmasta päästä, kun tehdään 
koko talo alusta loppuun.

Eerolan oppilaat olivat tyy-
tyväisiä opetukseen ja "oikeaan" 
tekemiseen. Opetusohjelmaan 
kuuluvasta työharjoittelusta 
yrityksissä oli vaihtelevia koke-
muksia. Monet olivat tehneet 
töitä monipuolisesti, mutta 
toiset olivat joutuneet etupäässä 
siivoushommiin.

Heillä on menossa kolmivuo-
tisen koulun toinen vuosi. Vuo-
den päässä siintää talonrakenta-
jan perustutkinto ja sen jälkeen 
ansiotyöhön hakeutuminen. 

Ainakin osa porukasta arveli 
ryhtyvänsä kirvesmieheksi.

Kun kirvesmieheksi eri-
koistumista ei enää ole opinto-
ohjelmassa, siitäkin on kunkin 
huolehdittava omatoimisesti 
käytännön kautta. Se ei aina ole 
aivan yksinkertaista.

– Vakavana puutteena onkin 
pidettävä perinteisen työssä ja 
työkunnissa oppimisen hiipu-
mista samaa tahtia kuin perintei-
sen työkuntatyö on vähentynyt. 
Tämä lienee jo aiheuttanut 
katkoksia kirvesmiesammattitai-
don siirtymisessä ja säilymisessä 
suomalaisilla työmailla.

– Täällä oppilaitospuolella 
hieman huolettaa sekin, että 
ammatillisten opintojen osuutta 
ollaan pikku hiljaa vähentämässä 
perustason opinto-ohjelmissa.

– Ammattikoulutusta häirit-
see myös jatkuva pula sellaisista 
pätevistä opettajista, joilla on 
myös työelämässä hankittu am-

mattitaito. Tämä lienee osaltaan 
vaikuttanut siihen, että kirves-
mieheksi erikoistuminen on 
poistettu monien ammattioppi-
laitosten ohjelmista. Näin on käy-
nyt meilläkin Keski-Uudenmaan 
oppilaitoksella.

– Kuitenkin ammattikoulu 
pystyy antamaan parhaim-
millaankin vain perustietoa 
ammatista. Varsinainen kouliin-
tuminen ammattityöntekijäksi 
tapahtuu sitten työelämässä, 
Eerola sanoo.

Parasta olisi perinteisten 
urakkatyökuntien elvyttäminen, 
mutta sen esteenä ovat nykyiset 
liiketoimintaperiaatteet, jotka 
asettavat silpputyön ammatti-
työn edelle. n

Kirvesmiesten ammattikoulutus 
on epävarmoissa kantimissa, kun 
perinteinen työssä oppiminen on 
hiipunut työkuntatyön mukana ja 
kirvesmieslinja poistettu monen 
ammattikoulun ohjelmasta.

"Kirvesmieheksi 
kasvetaan

työn kautta, 
koulutus antaa 

vain pohjan." 

17-vuotiaat Tommi Närhi (vas) ja Milla Martiskainen miettivät 
vielä mihin suuntautua. Kamal Hussein aikoo kirvesmiehek-

si. Ja timpuri Kamalista tuleekin, Eerola sanoo.

Kolme tietä 
kirvesmieheksi
Kirvesmiehen ammattiin voi 
opiskella nykyisin kolmea väylää:
n perinteinen työssä oppimi-
nen, joka tapahtuu parhai-
ten lautapoikana työkunnassa. 
Ammattitaidon voi varmistaa  
ammattitutkinnon tai erikois-
ammattitutkinnon avulla,
n ammatillinen peruskoulutus, 
joka johtaa talonrakentajan 
perustutkintoon. Useissa am-
mattikouluissa talonrakentaja 
voi erikoistua kirvesmiestöihin,
n oppisopimuskoulutus, jolloin 
alan yritys palkkaa nuoren op-
pisopimuksella, rakennusalalla 
vähäistä.
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Onneton päätös työsuojeluviikolle

Rakennusalan työsuojeluviikko päättyi onnettomasti, kun kaksi virolaista rakennustyöläis-
tä kuoli sortuvaan kaivantoon törkeän työsuojelurikoksen uhreina Espoon Mankkaalla.

Miehet työskentelivät noin kolme metriä syvän viemärikaivannon pohjalla, kun 
huonosti tuettu maa-aines sortui heidän päälleen. Tilannetta pahensi kaivannon kapeus. 
Sortuman alkaessa miehillä ei ollut mahdollisuuksia päästä loukusta pois kaivantokäytä-
vän kapeuden takia.

Kyseessä on ilmiselvä työturvallisuusrikos ja laiminlyönti. Työsuojelulainsäädännön 
mukaan kaivannot on aina tuettava.

Päävastuu työturvallisuudesta on pääurakoitsijalla, jolla on kokonaisvastuu työpaikan 
turvallisuuden järjestämisestä ja valvonnasta. Mahdolliset aliurakoitsijat ovat lisäksi 
vastuussa omien työntekijöidensä turvallisuudesta.

Vastuunsa on myös tilaajalla, jonka pitää huolehtia siitä, että työn suorittajaksi tulee 
pätevä työturvallisuusasiat huomioon ottava urakoitsija, ja että urakoitsija saa käyttöönsä 
kaikki työmaata koskevat tiedot.

Poliisi tutkii tapausta työsuojelurikoksena, mutta rikosnimike voi vielä vaihtuakin. n

Kirves-
kerho 55:n
kuulumisia
Toimintavuosi 2013 oli kirves-
miesten eläkeläiskerhon kan-
nalta kuitenkin työntäyteinen. 
Olemme kokoontuneet kah-
deksan kertaa, ja joka kokoon-
tumiseen on saatu teema, jossa 
on käsitelty yhteiskunnallisesti 
meitä koskettelevia asioita.

Olemme pyrkineet käyttä-
mään myös ulkopuolisia alustajia 
ja asiantuntijoita.

Keväällä huhtikuussa saimme 
eduskunnasta vieraaksemme 
Vasenryhmän kansanedustajan 
Markus Mustajärven. Tilaisuus 
järjestettiin RL:n Uudenmaan 
aluejärjestön tiloissa Hakanie-
messä, ja se oli kaikille rakentajil-
le ja asiasta kiinnostuneille avoin.

Järjestäjinä totesimme tilai-
suuden onnistuneen ja keskuste-
lu muodostui myös asialliseksi ja 
vilkkaaksi. Päätimme jatkaa yh-
teisiä palavereja samalla kaavalla.

Syyskauden jouduimme aloit-
tamaan uusissa tiloissa sillä 
osasto 1 joutui luopumaan tilois-
taan Mäkelänkadulla. Onneksi 
löydettiin uudet tilat Kannelmä-
estä, Purpurinpolku 8-9, myös 
Kirveskerho 55:n käyttöön.

Kiitos osaston hallitukselle ja 
Timpurirantasäätiölle sekä Matti 
Piiraiselle aktiivisuudesta.

Syyskauden kokouksen aloi-
timme tuttujen teemojen ja 
toiminnan suunnittelussa. Pää-
timme järjestää uuden yhteisen 
tilaisuuden aluejärjestön tiloissa. 
Kutsuimme Helsingin kaupun-
gin valtuustosta Yrjö Hakasen 
(komm.) ja Sirpa Puhakan 
(vas.) kertomaan eläkeläisten 
ongelmista ja asioista Helsingin 
näkökulmasta katsottuna. Pakko 
todeta, että enemmänkin olisi 
tilaisuuteen väkeä mahtunut, 
koska aihe oli kuitenkin juuri 
eläkeläisiä kosketteleva.

Kesällä 2013 pidettiin Sii-
karannassa maata käsittävät 
veteraanipäivät. Kirveskerho 
55:ttä edustivat Raimo Louhe-
lainen, Ahti Haapanen, Juhani 
Poikkimäki ja Arvi Salo. Lisäksi 
mukana oli jäsenemme Esko 
Kokkonen, hän aluejärjestön 
veteraanijaoston vetäjän omi-
naisuudessa.

Tulevalle syyskesälle olemme 
suunnittelemassa retkeä, jonka 
pyrimme saamaan sopivaksi 
myös iäkkäämmät toverit huo-
mioiden. Alustavasti katsomme 
kotimaasta sopivan kohteen.

Toimintavuodelle 2014 olem-
me pitäneet vuosikokouksen 
ja henkilövalinnat suoritettu. 
Puheenjohtajana jatkaa Kalevi 
Sairanen, sihteerinä Lauri Ilmari 
Junttila ja taloudenhoitajana 
Pentti Nurminen.

Kokouksia on vielä kevätkau-
della 13.5 ja syyskaudella 9.9, 
14.10, 11.11. ja todennäköinen 
jouluruokailu 16.12. Ilmoitetaan 
marraskuun Rakentajassa.

Kirvesmiestoverit, tervetuloa 
mukaan toimintaan!

Terveisin
Lauri Ilmari Junttila
Kirveskerho 55:n sihteeri

Jo perinteiseksi muodostunut viiden kaupungin kirvesmiesten ko-
kous pidettiin Helsingin Kirvesmiesten isännöimänä syyspuolella 
Rakennusliiton kokoustiloissa Helsingissä.

Varsin yksituumaisesti löylytettiin hallituksen ja keskusjärjestöjen 
palkkalinjauksia, joilla oli määrä alentaa työväestön elintasoa. Kes-
kitetyn sopimuksen katsottiin laskevan ostovoimaa enemmän kuin 
on uskoteltu ja palkankorotusten tulevan lisäksi työläisten itsensä 
maksettaviksi, kun otetaan huomioon verojen ja mm. työmatkaku-
lujen korotukset.

Helsingin Kirvesmiehet ry:n jäsenmäärä
(tilanne vuoden lopussa)
 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Liittyneitä 77 124 144 59 70 219 78 82
Yhteensä 1447 1446  1512 1554 1489 1625 1607 1581

Ikäjakauma 2013
Alle 18 v 75
18-29 300
30-40 203
41-51 280
52-65 403
yli 65 320
yhteensä 1581

5 kaupungin kirvesmiehet:

"Lujemmin on pantava hanttiin!"

Timpuriranta myyty
Timpurirantasäätiö on myynyt Lohjan 
Lehmijärvellä sijainneen kirvesmiesten 
lomapaikan, joten se ei ole enää ole 
jäsenistön käytettävissä. Ostajina olivat 
yksityishenkilöt.

Myyntiin päädyttiin melko vähäisen 
käytön ja edessä olleiden suurten re-
monttikustannusten takia.

Haiken mielin luovuttiin aikanaan 
talkootyönä rakennetusta kesäpaikasta, 
mutta sen ylläpito kävi liian raskaaksi.

Timpurirantasäätiö harkitsee jatkossa 
mm. pienemmän lomapaikan hankki-
minsta jäsenten käyttöön. Myyntitulo 
on käytettävä säätiön sääntöjen mukaan 
edistämään jäsenistön hyvinvointia pal-
velevia tarkoituksia.

Ao:n arkisto Kansan Arkistoon
Ammattiosastomme toimiston muuton 
yhteydessä osaston historiallinen arkisto 
luovutettiin Kansan Arkistolle, joka on 
erikoistunut työväenliikkeen historia-
aineiston kokoamiseen. Jäsenistö voi 
tutustua arkistoituun aineistoon Kansan 
Arkistossa, Vetehisenkuja 1 Helsinki.

Lujemmin on pantava hanttiin, kun työnantajat  hyökkäävät suo-
raan työläisten oikeuksia vastaan, kirvesmiehet tuumivat.

Poliittista tilannetta selosti ansiokkaasti kansanedustaja Markus 
Mustajärvi (Vasenryhmä).

Eri kaupunkien kirvesmiesosastojen vuorovuosina järjestämällä 
tapaamisella on pitkät perinteet. Ensimmäinen kirvesmiestapaaminen 
järjestettiin 1948 Helsingin ja Turun yhteistyönä. Vuosikymmenten 
varrella mukaan ovat liittyneet myös Tampereen, Lahden ja Hä-
meenlinnan osastot.

Turun, Tampereen, Lahden, Hämeenlinnan ja Helsingin kirvesmiehiä ryhmäpotretissa.

Ammattiosaston jäsenmäärä väheni 26:lla
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Osaston uusi toimisto
Kannelmäessä

Ao:n hallitus 2014
Partonen Juha  +358405540339 partju@gmail.com
     - puheenjohtaja
JÄSENET:
Aro Juhani  +358503205147 juhani.aro@rokki.net
Karvinen Henri  +358400805033 karvinen.henri@hotmail.com
     - varapj.
Koivu Seppo  0504443365  seppokoivu@hotmail.fi
Heikkinen Pasi  +358400879755 pasi.heikkinen@saunalahti.fi
     - taloudenhoitaja
Hirvonen Heikki  +358408283364
Nordström Jan  +358405043061 mitta.jan@gmail.com
Jääskeläinen Jari  +358408644344 jjaaskelainen66@gmail.com
Kivisaari Manu  +358503715255 manu.kivisaari@srv.fi
Tenhonen Sami  +358504120877 s.tenhonen@gmail.com
Korhonen Jarmo  +358445852801 jarmo.korhonen@luja.fi
Viljanen Niko  +358503688056 nikoviljanen@msn.com
Piirainen Matti  +358505970911 matti.piirainen@kolumbus.fi
Siipilehto Ahti  +358405855588 antti.siipilehto@gmail.com
Tolonen Antero  09-4772791  
Rautiainen Teppo  +358503434017 teppo.rautiainen@ncc.fi
     - sihteeri
VARAJÄSENET:
Kolhinoja Juha  +358443070639 kolhinojajuha@hotmail.com
Eerola Seppo  +358400612717 seppo.eerola@pp3.inet.fi
Lahti Jouni  +358469049849 jonelahti@gmail.com
Kokkonen Esko  040-4872624
Rajala Miska  +358408252208
Kaljuste Indrek  +358440705058 indrek41@gmail.com
Junttila Lauri  +358415071277 laurijunttila46@gmail.com
Vehviläinen Jorma 040-8449793
Alakoski Jorma  +358400120745 jorma.alakoski@elisanet.fi
Koskiniemi Esa  +358400566718
Nurminen Pentti  +358405425232 pentti.nurminen@pp3.inet.fi
Isola Pekka  +358505962229 pekka.isola@hotmail.fi
Härkönen Kari  +358400234153 kari.harkonen@suurmetsa.fi
Kolhinoja Tomi  +358443070528 kolhinojatomi@hotmail.com
Ammattiosaston luottamusmiehinä toimivat Matti Piirainen,
Jari Jääskeläinen, Sami Tenhonen ja Tomi Kolhinoja.

Kehä I

Hämeenlinnanväylä

Kannelmäki
as.

Vihdintie

Kaari

Kokoukset avoimia 
jäsenille
Ammattiosaston hallituksen kokoukset pidetään 
joka kuukauden toista keskiviikkoa edeltävänä 
torstaina klo 18.00 osaston toimistolla, Purpuripol-
ku 7-9, (Kannelmäki). Loppuvuoden kokouspäivät 
ovat: 5.6., 7.8., 4.9., 2.10., 6.11., 4.12., syyskokous 
marraskuussa.

Kokoukset ovat avoimia kaikille jäsenille. Terve-
tuloa keskustelemaan vaikkapa urakkakaupoista!
Sähköposti: kirvesmiehet@kolumbus.fi.

Helsingin Kirvesmiesten ammattiosaston hallitus toukokuun koko-
uksessaan uudessa toimitilassa Kannelmäessä. Ao:n varapj. Henri 

Karvinen hoiti elämänsä ensimmäisen puheenjohtajan toimen tyylik-
käästi. Sihteerinä Teppo Rautiainen.

Kirvesmiesten ammattiosasto on muut-
tanut uusiin tiloihin Kannelmäkeen, 
koska entisen toimitilan putkiremontti 
olisi nostanut osaston kustannuksia 
kohtuuttomasti.

Uuden toimisto- ja kokoustilan osoite 
on Purpuripolku 7-9, 00420 Helsinki 
(Kannelmäki).

Näin löydät paikalle
Uudelle toimistolle autolle saapuvat ajavat 
esim. Kehä I:seltä Kannelmäen liittymästä 
Kauppakeskus Kaaren ohi kohti Kannel-
mäkeä ja seuraavasta liikenneympyrästä 
vasemmalle Pelimannintielle. Sen päässä 
on bussi 41:n päätepysäkki, jolta osaston 
toimistolle 100 metriä ulkoilutietä pitkin. 
Tien päästä löytyy yleensä parkkipaikkoja.

Kannelmäen asemalta toimistolle on 
800 metriä. Bussi 41 tulee viereen.

Toimisto on Purpuritien pohjoispuolen 
viimeisen talon alakulmauksessa.

P

Pelimannintien päässä on bussi 41:n kääntöpaikka. Sieltä on ulkoilutietä pitkin toi-
mistolle noin 100 metriä. Tien päässä on yleensä pysäköintitilaa.

Kehä I

Pelim
annintie

Purpurip
olku

7-9

Kannelmäki as.


