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o Piirainen

“Ei perusasia 
ole miksikään 
muuttunut”
Luin äskettäin uudelleen muistin virkis-
tämiseksi Ykkösen satavuotishistoriikin 
“Naulan kantaan”. Vaikka rakentaminen 
ja etenkin rakennustyömaat ovat muut-
tuneet valtavasti – eikä kaikilta osiltaan 
parempaan suuntaan – ei itse perusasia 
ole miksikään muuttunut. On kysymys 
leivästä, eli siitä mitenkä mitata ulos työn 
tuottavuutta vastaava ansiotaso.

Vaikka eräs urakkatimpuri toteaakin 
historiikissa osuvasti, että se on se 
ahneuden henki, joka ihmispoloista rie-
pottelee, on tässä vain osa totuudesta. 
Se on vain niin, että kaiken maailman 
tiimien ja muiden “talkooporukoiden” 
aikakaudellakin, ainoa tapa mitata ulos 
kohtuullinen ansiotaso, on vanhan ajan 
urakkatyökunnat. Ne vetävät sitten omalla 
kohtuullisella ansiotasollaan ylös päin 
myös ns. sopimuspalkalla työskentelevien 
ansioita.

Kirjoitan näin, koska tunnen huolta 
urakkatyökuntien katoamisesta. Olem-
me porukalla pohtineet kuinka työkun-
taperinne saataisiin jatkumaan, mutta 
sellaista “viisasten kiveä” ei tahdo löytyä. 
Asia näyttää olevan liiaksi niin, että mo-
net – varsinkin nuoret – ovat kyllä valmiit 
ottamaan rahat, mutta sen eteen pitää olla 
valmis laittamaan myös itsensä likoon. Ja 
tämä ei tahdo onnistuakaan.

Ei muuta kuin mennään painamaan, 
“että saadaan marmelaatia”, kuten yh-
dellä edemenneellä irakkalaudoittajalla 
oli tapana sanoa.

Vähälumista ja lauhaa talvea raken-
tajille toivottaa

Jorma alakoski,
etumies vm -51

o Alakoski

Vuosi on lopuillaan ja alkaa uusi tuhatluku. Toivoa sopii, 
että maaiulman ihmiset järkiintyisivät suojelemaan luontoa 
ja rauhaa. Minkälainen seuraava vuosituhat tulee olemaan 
riippuu paljon siitä mitenkä me tavalliset ihmiset toimimme 
joukolla paremman maailman puolesta.

Uusi vuosi alkaa rakentajille melko tutulla tavallatap-
pelulla. Rakennusalan sopimukset päättyvät 14.2.2000, ja 
ainakin jos kentän asettamia tavoitteita aiotaan saada läpi, 
se tietää taistelua. Siihen ainakin kirvesmiehet ovat jo val-
miit. Mutta kuinka valmis kamppailuun on Rakennusliiton 
tai yleensä SAK:n johto, se on vähän kyseenalaisempi asia.

Timpurit uudelle 
vuosituhannelle!
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Hölmönkalasta-
jat tomppeliau-
kiolla
Vanha kansa uskoi vakaasti painettuun 
sanaan. Raamatussa kerrotaan kaikki-
tietävästä Jahvesta. Mutta tietoyhteis-
kunnassa hallitus ja presidentti tietävät 
vielä enemmän. Viran mukana he saavat 
tietäjän lahjan. Nykyinen presidenttimme 
on ladattu täyteen sellaista tietoa, jota 
hänen eläkkeellä oleva edeltäjänsä ei 
enää voi hallita. Tämän on todistanut 
Suomen korkein tiedon ja taidon kiistä-
mätön auktoriteetti Helsingin pitäjälehden 
pääkirjoitustoimittaja.

Koivisto ja puhumattakaan Kekkosesta 
eivät tarvinneet osata ulkopolitiikan hal-
linnassa muuta kuin kymmenen käskyä. 
Nyt on toisin, presidentti on jatkuvasti 
jalanviljassa. Hän toteuttaa EU:n yhtä nel-
jästä vapaudesta. Liikkumisen vapautta. 
Ulkopolitiikkaa huitoessaan hän ei tarvitse 
enää kuin yhtä, mutta sitäkin vaativampaa 
käskyä. Mene sinne, minne Nato toivoo.

Jahvelle sattui ohjelmointivirheen 
takia vapaan markkinatalouden sisään-
ajovaiheessa pari harmillista töppäystä. 
Ensimmäisellä kerralla hän totesi, että ei 
helvetti lopetettavahan ne on heti alkuun-
sa. Mutta neuvoteltuaan Noaan kanssa 
hän solmi ensimmäisen tulopoliittisen 
kokonaisratkaisun ja sen vahvistukseksi 
asetti sateenkaaren pilviin. Toisella neu-
vottelukierroksella hän epäili Mooseksen 
luotettavuutta sopimuskumppanina ja 
käski tätä sektaamaan poikansa hengiltä.

Todettuaan Mooseksen luotetta-
vuuden Jahve määräsi Mooseksen 
nylkemään rippikoulukaverinsa pään. 
Sopimus kulkee nyt mukana ja on päi-
vittäin kädessä.

Tekniikka on kehittynyt niistä päivistä. 
Sauli Niinistön johtama työväenhallitus 
oli juuri keksimäisillään sen, mikä ei ollut 
mahdollinen ennen informaatioyhteiskun-
taa. Nimittäin perpetuum mobilen. Se ei 

ole mikään tavallinen automobiili vaan 
ikiliikkuja. Nyt vain kävi niin ikävästi, että 
tämän ikiliikkujan liikevoimaksi suunnitel-
lut ay-liikkeen jäsenet torjuivat maltillisen 
tulopoliittisen ratkaisun.

Maltillinen tupo olisi estänyt korkojen 
nousun. Työttömyyden rippeet entiseltä 
hallituksen puolittumiskaudelta olisivat 
muuttuneet totaaliseksi työvoimapulaksi. 
Kaikesta verkottumisesta, internetistä, 
tiimi- ja pätkätöistä huolimatta työnte-
kijöiden perisynti, kateus ja kyltymätön 
ahneus voitti maltin ja uhrautumisen 
koko EU:n onneksi. Nyt on jo nähty selviä 
merkkejä mitä onnettomuuksia ahneus 
tuo mukanaan. Räntää sataa , tiet ja kadut 
jäätyvät. Mummot kaatuilevat. Heidän kol-
hujaan joudutaan hoitamaan verovaroilla.

Maltillinen tupo olisi mahdollistanut 
veronalennukset kymmenellä miljardilla 
markalla, kuten toveri Sauli Niinistö on 
luvannut. Sillä summalla yksityistäisi 
monta terveyskeskusta, koulua ja päivä-
kotia. Omaiset pääsisivät itse hoitamaan 
rakkaita vanhuksiaan ja äidit vaalimaan 
lapsiaan kotilieden ääreen. Työnantajat 
eivät joutuisi maksamaan kahden kolmen 
markan mielettömiä palkankorotuksia. 
Kommunistit ja heidän Tiedonantaja leh-
tensä ovat sekoittaneet yksinkertaisten, 
mutta rehellisten suomalaisten pään vaa-
timaan enemmän kuin kilpailukykymme 
kestää. Millään tavalla yhteismitattomia 
ja täysin toisistaan riippumattomia yri-
tysjohtajien optio-osakkeita ja työläisten 
palkkatuloja on alettu vastuuttomasti rin-
nastaa toisiinsa. Työläisethän ei maksaisi 
maltillisista tupo-palkankorotuksistaan 
kuin mitätöntä veroa. Verojahan olisi 
alennettu. Johtajien osakkeenmyynti on 
“henkilökohtaista riskinhallintaa”. Mitä 
riskejä työläisillä voisi olla?

Valtionvarain ministeriön virkamies 
Martti Hetemäki todisti äskettäin, että 
yritysjohtajat maksavat optiovoitoistaan 
palkkaveroa. Ja kuten tiedämme palk-
kavero ei ole niissä tuloluokissa mikään 
28 prosentin osinkovero vaan yli puolet 
koko summasta. Valtiohan siitä hyötyy. 

Saman herran oppien mukaan työläisten 
palkankorotuksista ei kuitenkaan ilmei-
sesti siirry verotuloina mitään valtion ja 
kuntien kassaan.

Vantaan Kokoomus on aina halunnut 
saada kaupunkiimme veronmaksukykyi-
siä asukkaita varmaankin siksi, että saisi 
alentaa heidän verojaan. Kansaneläkkeen 
saajat touhuavat nyt hermostuneina kun 
heiltä aiotaan periä liikaa maksettuja 
eläkkeitä takaisin. Asioihin tulisi suhtau-
tua tyynesti. Tohtori Sirkka Hämäläinen 
ei nähnyt moraalisesti mitään ongelmaa 
siinä, että saa eläkettä kuusikymmentä 
tuhatta markkaa kuukaudessa EU:n 
keskuspankin palkan ohella. Eläke on 
laillisesti ansaittua. Korkeasti oppineet 
valtion virkamiehet muotoilevat eläkelait 
sellaisiksi, että kukin saa tarpeittensa 
mukaan. Työväen hallitus ja eduskunta 
antaa niille lain voiman. Sodan lakien 
mukaan on täysin hyväksyttävää har-
hauttaa vihollista. Vastustajan omaksuma 
virheellinen tieto turvaa voiton. Vihollinen 
on useimmiten valtakunnan ja liittovaltion 
sisällä yhtä paljon kuin jossakin rajojen 
takana.

Jos lämmintä konjakkia ja uunituoreita 
karjalanpiirakoita olisi johtajan paikkojen 
ohella kaikille halukkaille rajaton määrä 
tarjolla, niin elämä olisi yhtä ikävystyttävää 
kuin taivasten valtakunnassa.

Mauno Henrik Koivisto paljasti voi-
tokkaan EU-ratkaisun jälkeen, että 
“todellinen syy EU:hun liittymiseen oli 
turvallisuus, mutta sitä ei saanut sanoa”. 
Sitä ei vieläkään saa sanoa, että ilman 
sodan valmistelua EU alkaisi hajota 
jo rakennusvaiheessaan. Jugoslavian 
vastaisiin iskuihin osallistui muun rojun 
lisäksi yli tuhat lentokonetta. Oliko aseita 
liian vähän kun “ pakolaisvirrat, murhat 
ja raiskaukset jatkuivat kuukaudesta toi-
seen”. Asevaraisen turvallisuuden suoja 
on kuolleille syntynyt. Ainoa kohde, jossa 
kukaan ei kuollut tai haavoittunut Jugo-
slavian vastaisessa “humanitaarisessa 
interventiossa” oli hautausmaahan osunut 
raketti-isku.

Pieni urhoollinen Suomikin touhuaa 
kalustohankinnoissa kriisinhallintateh-
täviä varten. Horneteja tarvitaan lisää 
vaikka jo nykyistenkin “ilmavoimien 
lentäjäpakoa yritetään hillitä palkan-
korotuksilla”. Joillakin tuotannon aloilla 
palkankorotuksetkaan eivät ole liian 
vaarallisia. Talvisodan kunnian päivinä 
rintamakarkurit ammuttiin ja nyt annetaan 
lisää palkkaa. Sitä ei saisi ainakaan sanoa. 
Ei Natokaan ole julistanut Helsingin pää-
äänenkannattajassaan, että Jugoslavian 
retkeltä siirtyi käpykaartiin tuhat Saksan 
armeijan sotatyömiestä. Ja muutamia 
kymmeniä USA:n sotatyömiehiä lähti 
metallilaatikoissa ilman kunniavartioita 
ja -laukauksia, mutta sitäkin tiukemmin 
vartioituina kotimaansa multiin.

Eikä päässyt Pekka Haavistokaan 
uraani-kranaattien pölyjä nuuskimaan. 
Vaikka on mahtavan EU:n valtuuttama 
ympäristötarkastaja.. Hiljaa hyvää tulee. 
Jatkakaamme vain informaatioyhteiskun-
nan avoimessa hengessä maltillisten pal-
kankorotusten ja jatkuvien neuvottelujen 
siunauksellista tietä. Rikkaat rikastuvat, 
köyhät köyhtyvät ja aiheut-
tavat kriisejä ja laittomia 
pakolaisia. Henkensä hä-
dässä ryntäilevät köyhät 
eivät tietenkään voi olla 
laillisia. Heitä varten 
tarvitaan kriisinhal-
lintaa..

vilJo Heikkinen

vanHempi Huoneen-
rakentaJa

Pääurakoinnis-
ta ali-sivu-ura-
koinnin kaut-
ta työvoiman 
vuokraukseen.

Liittomme toimitsijat suorittivat viikolla 
45 alueellamme 217 työmaatarkastusta. 
Tarkastuskierroksen ja syyskaudella suo-
rittamieni työmaakäyntien kokemukset 
osoittavat että työkohteiden pirstominen 
ja ketjuttaminen ovat voimissaan työmaan 
toteutustapaa valittaessa. Kokonaan eivät 
omalla porukalla toteutettavat työkohteet 
ole kuitenkaan hävinneet vaan osa työ-
päälliköistä ja vastaavista mestareista 
on valin nut linjakseen oman työvoiman 
käytön aliurakoinnin ja vuokratyövoiman 
sijaan. Tiedä häntä ovatko “reppufirmat” 
nostaneet hintojaan vai johtuuko näiden 
muutami en viisastuminen karvaista koke-
muksista, joita niin työntekijät kuin pääura-
koitsijat joutuvat silloin tällöin kokemaan 
em. yrittäjien taholta. Vallitsevana linjana 
suurim malla osalla työmaita on töiden 
“ulkoistaminen” ainakin jossain määrin. 
Allekirjoittanut kiersi Laatikaisen Arton 
kanssa keskisen Uudenmaan työmaita 
yh teensä 16, joista yhdeksällä oli työt 
ulkoistettu kokonaan tai lähes kokonaan, 
neljäl lä osittain ja kolmella työmaalla oli 
vain päätoteuttajan työntekijöitä. Järjes-
täytymisasteen, työntekijäcdustuksen 
(LM,TSV/Yhteysmies), työsuojelun, työ-
terveyshuollon ja sosiaalitilojen tason 
suhteen nuo kolme omalla työporukalla 
val mistuvaa työmaata olivat ylivoimaisesti 
kärjessä. Palkkatasoon ei työn toteutusta-
valla näyttänyt olevan työvoimanvuokra-
usta lukuunottamatta suurta merkitystä. 
Palkkatasoon näytti eniten vaikuttavan 
työmaan sijainti, eli mitä kauempana 
“kehä kolmosen” tuollapuolen ollaan sitä 

heikommat keskiansiot ovat niin urakka 
kuin tun ti töissäkin. Työvoiman vuokraus 
näyttää lisääntyneen räjähdysmäisesti, 
alussa mainituista 217 työmaasta 114 
käytettiin työvoiman vuokraf1rmoja. Työn 
ulkoistamismuodoista on työvoiman-
vuokraus rakennustyöläisten kannalta 
haitallisin. Osa kyseisistä yrityk sistä pyrkii 
horjuttamaan työehtosopimus järjestel-
määmme käyttämällä eri alojen sopi-
musmääräyksiä aina omaksi edukseen, 
soveltacn esim. kiinteistö ja palvelu alojen 
sopimuksia rakennustöissä. Yleisimpiä 
rakennusalan työehtosopimuksesta 
“laistamisia” esiintyy lomakorvauksen, 
työajanlyhennysrahan ja matka-työkalu 
kor vausten suhteen. Vuokrafirmat eivät 
ole vain rakennusmiesten ammatti ryh-
män ongelma vaan myös kirvesmiehiä 
alkaa olla entistä enemmän niiden 
palveluksessa. Työvoimatoimistoista 
tarjottavista alamme työpaikoista suurin 
osa on vuokraf1rmoista. Suurimmat 
raken nusliikkeet eivät ilmoita avoimia 
työpaikkojaan työvoimatoimistoihin kuin 
poikkeus tapauksissa,vaan käyttävät 
omia “verkostojaan” lisätyövoimaa tarvi-
tessaan, tai tur vautuvat vuokraf1rmojen 
palveluksiin. Kyseiset yritykset käyttävät 
mieluiten järjes täytymätöntä työväkeä 
jotka eivät huutele oikeuksiensa perään, 
mutta ovat reppu 

 firmat alkaneet tulla tutuiksi myös 
järjestäytyneelle väelle mukaan lukien 
os. 1 :n jäsenet. Liiton aluetoimitsijoiden 
työssä em. kehitys on näkynyt siinä että 
noin kaksikolmasosaa hoidettavista työ-
suhdesaatava ym. riitajutuista tulee vuok-
raf1rmoista . Jos edellä kuvattu kehitys 
alueemme työmailla saa rauhassa jatkua 
on vähimmäisturvamme eli työehtosopi-
muksen yleissitovuus vaarassa. Alkaneen 
tes-kierroksen yhdeksi tärkeimmistä 
tavoitteista onkin asettava ulkopuolisen 
työvoiman käyttöä koskevan sopimuksen 
eli UTS:n täsmentäminen niin että var-
mistetaan alojemme työehtosopimusten 
noudattaminen rakennustöissä vaikka 

suorittajana onkin työvoiman vuokra-
usta päätoimialanaan harjoittava yritys. 
Välittömänä ohjeena kirvesmichille jotka 
joutuvat solmimaan työsuhteen työvoi-
mavuokraajan kanssa, neuvon olemaan 
yhteydessä aluetoimitsijoihin, pyytämään 
tietoa kyseisestä yrityksestä ja neuvoa 
työsopimuksen tekoon liittyvissä asioissa.

Hyvää Joulua ja parempaa uutta vuo-
situhatta toivottaen !

Kari Lamberg
aluetoimitsija, Uudenmaan aluejär-

jestö

Lyhyitä
Lastuja



LinjaLanka4

Rakennusalakin on noussut laman 
jäljiltä jaloilleen, joten on korkea aika 
korjata ansiotasoa ja niitä vääristymiä, 
joita työnantajat ovat saaneet 
keploteltua käyttöön viime vuosina. 
Tes-kierrokselle on lähdettävä siinä 
hengessä, että nyt ajetaan vaihteeksi 
etuja myös työläisille.

Näin sanovat Helsingin Kirvesmiesten 
ammattiosaston vetomiehiin lukeutuvat 
Juha Partonen, Esko, Pena ja Matti Pii-
rainen Espoon Omenen montulla. Miehet 
ovat työkunnassa, joka urakoi maan 
suurimman työkohteen antura- ja perus-
tuslaudoituksia Espoon Matinkylässä. 
He antavat täyden tukensa Ykkösen tes-
esityksille, jotka on lähetetty kuukausiko-
kouksen yksimielisenä päätöksenä liiton 
sopimusvalmisteluun jo lokakuussa ???.

Vitosen linja
– Ammattiosastomme esittää, että liitto 

hyväksyy keskeisiksi tavoitteiksi selkeät 
palkankorotukset ja työajan lyhentämisen 
sekä ajaa parannuksia työsuhdeturvaan.

– Lamavuosina korostui työehtosopi-
mukseen kirjattujen kirjapalkkojen merki-
tys, kun ns. liukumat ajettiin paljolti alas. 
Kirjapalkkojen kehitys jäi kuitenkin varsin 
laimeaksi. Nyt kun kirvesmiestöidenkin 
hinnoittelu on hieman kohentunut, on 
huolehdittava kirjapalkkojen saattami-
sesta ajan tasalle.

– Siksi ammattiopsastomme esittää 

Tes-lepsuilu ihmetyttää timpureita:

Nyt on aika
korjata alan ansioita

alimmaksi kirjapalkaksi 50 markkaa 
tunnille (toiseen palkkaryhmään). Tämä 
nostaisi alimpia palkkoja vajaalla kympillä 
ja vahvistaisi sekä muuta ansionmuodos-
tusta että sopimusturvaa tulevaisuutta 
ajatellen. Viittä kymppiä ei todellakaan 
voida pitää ylimitoitettuna pyyntönä ras-
kaasta rakennustyöstä.

– Käytännön palkkojen korottamiseksi 
esitämme viiden markan yleiskorotusta. 
Se vastaa noin kahdeksan prosentin 
korotusta alamme keskituntiansiotasolla 
(kokonais kta), joka on nykyisin 60 markan 
tuntumassa ??.

- Vitosen linja jatkuu myös urakkapalk-
kojen korotusesityksessämme. Se on viisi 
prosenttia lisää nykyisiin urakkahintoihin.

Hyvin maltillista
– Nämä ammattiosastomme palkka-

esitykset eivät ole todellakaan paljon 
pyydetty. Ne ovat hyvin maltillisia ja 
realistisia. Emme siis edes esitä sellai-
sia korotuslinjoja, joita kapitalistit – siinä 
luvussa rakennusalankin firmat – ovat 
toteuttaneet omissa tuloissaan ja voitois-
saan jo vuosikausia. On syytä huomata, 
että palkkatasomme on nykyisin hädin 
tuskin vuoden 1991 tasolla. ??

– Kyllä ay-liike on ymmärtänyt aivan 
liikaa työnantajien kilpailukykyä. On jääty 
passiiviseksi ja tyydytty mitättömiin tes-
ratkaisuihin. Sen tuloksena yritysten voitot 
ovat ennätystasolla ja kohta yhtä suuret 
kuin maksestut palkat yhteensä. Ja op-
tiorahastus ja muu keinottelu vahvistaa, 
ettei sillä puolen tunneta minkäänlaista 

kohtuutta, malttia eikä tasapuolisuutta.
– On todellakin aika muuttaa suuntaa, 

ja oikoa tulonjakoon syntynyt valtaisa 
vääristymä. Se alkaa ajamalla läpi 
kohtuulliset työehtosopimukset, kuten 
ammattiosastomme esittää. 

– Kyllä jäsenistö lähtee varmasti 
ajamaan asiaansa, jos tarvitaan. Tässä 
mielessä hiljaiselo ja hyssyttely liittomme 
johdossa tuntuu jatkuvan turhan pitkään. 
Tupo kaatui jo. Nyt on esitettävä kohtuul-
liset tes-vaatimukset ja koottava kenttää 
niiden taakse, kirvesmiehet sanovat.

– Työsuhde- ja sopimusturva-asiat tu-
levat esiin erikseen heti tammikuussa kun 
ns. Tiitisen komitea julkistaa esityksensä 
työsopimuslain uudistamiseksi.

Iso-Omena
– maan suurin 
työkohde



LinjaLanka 5

- ao:n esitykset
- & Tes-kirjaa
- lisää taulukoita -> Teuvo e-mailaa
- tes-kierros pähkinänkuoressa (aika-
tulut yms. ..)

Palkat & Voitot
- Rak. alan liksat 

1990     -91        -92        -93        -94        -95       -96         -97       -98

21 %

VOITOT

46 %

PALKAT

Palkat ja voitot markkinatuotannossa
prosenttia arvonlisäyksestä

38 %

35 %

Mauri Perä
Liittojohtajat 
työläisten pal-
koille!
“Jos kaikki olisivat rikkaita tai hyvinvoipia, 
olisi hädin tuskin ketään, joka palkasta tai 
maksusta haluaisi tehdä raskasta työtä, 
ja niin jäisivät työt tekemättä. Sen vuoksi 
Viisas Luoja on pannut useimmat sellai-
seen asemaan, että heidän on elätettävä 
itsensä työtä tekemällä. Ja edelleen on 
niitäkin ihmisiä oltava, jotka voivat antaa 
toisille työtä ja maksaa siitä näille palkkaa.”

Näin saarnasi eräs pappi viime vuosi-
sadan vaiheessa.

Nyt näitä luojan viisaudellaan ase-
maansa panneita, mutta työtä vailla ole-
via on pilvin pimein, mutta työn antajat, 
palkanmaksajat ovat hävinneet tyystin: 
heitä ei yksinkertaisesti ole tai heillä ei 
ole riittäviä kannustimia ottaa työntekijöitä 
työhön, puhumattakaan että kykenisivät 
maksamaan heille palkkaa. Näin on kai 
pääteltävä kun aina vaan noin 700-800 
tuhatta ihmistä elää joko työttömänä, 
työttömyyseläkkeellä, toimeentulotuella 
tai senkin ulkopuolella.

Maan hallitukset ja valtaeliitti ovat 
ahkeroineet voimiaan säästämättä jo 
vuosikymmenen näiden harvalukuisten, 
viisaan luojan tehtäväänsä asettamien 
palkanmaksajien eteen. Päivästä toiseen 
jatkuva evankeliumi on kuulunut näin: 
Antakaamme kaikki mahdollinen näille 
palkanmaksajille, että he voisivat mak-
saa palkkaa uusille työntekijöille. Mutta 
työpaikkoja ei vain näytä syntyvän.

Myös ay - liikkeen huippujohto on 
ahkeroinut johtamalla palkansaajat lama-
talkoisiin: malttia palkoissa, ymmärrystä 
työnantajien vaikeuksille. Kaikki tämä 
työttömyyden torjumiseksi ja työpaikkojen 
säilyttämiseksi.

1960- ja ja 70-luvuilla ay-liike vaati 
vähintään työn tuottavuutta vastaavia 
palkankorotuksia. Nykyään ay-johtajan 

uni palkankorotuksesta on painajainen.
Tupo-sopimusten ansiosta palkat ovat 

kohonneet 90-luvulla 30 prosenttia. Sa-
manaikaisesti on devalvoitu kaksi kertaa. 
Niiden seurauksena kansan ostovoima 
pieneni pahimmillaan noin 40 prosenttia.

Suomessa työvoimakustannukset nyt 
ovat EU:n keskiarvon alapuolella. Vain 
Portugali, Kreikka, Irlanti, Espanja ja Italia 
ovat maita, joissa on Suomea alhaisem-
mat työvoimakustannukset.

Palkkojen osuus kansantulosta on 
supistunut vuosina 1990-1997 jyrkästi 
eli 55 prosentista 47 prosenttiin. Työn-
antajien sotu-maksut ovat alentuneet 14 
prosentista 13 prosenttiin.

Omaisuus- ja yrittäjätulojen osuus 
ont puolestaan kasvanut16 prosentista 
25 prosenttiin.

Kansankakun kasvu noin 30 miljardia 
on hävinnyt sijoituksina ulkomaille, optioi-
na eliitille ja osinkoina sijoittajille.

Se näkyy esim. pörssiyhtiöiden omai-
suusarvojen rajuna kasvuna. Vuonna 
1991 pörssiyhtiöiden arvo oli 59 miljar-
dia ja kuluvan vuoden elokuussa 1092 
miljardia.

Työpaikkoja tämä rikkaus ei ole tuonut. 
Jokin aika sitten professori Matti Viren 
totesi, että Suomessa nettomääräisesti 
työpaikat ovat vuoden1960 tasoa. Yleinen 
työllisyysaste v. 1990 oli 73 prosenttia ja 
1996 se oli 63 prosenttia.

Markkinavoimiin kiinnittyneen politii-
kan seuraukset ovat kansan kannalta 
katastrofaaliset. Tulonjako on muuttunut 
jyrkästi harvainvallan hyväksi.

Eikä siinä kaikki, vaan tulonsiirrot on 
myös suunnattu köyhiltä rikkaille. 

Pankkikriisin 50 miljardia markkaa oli 
suora tulonsiirto köyhiltä rikkaille. Sen 
maksoivat ja maksavat yhä kaikkein köy-
himmät; työttömät, lapsiperheet, eläkeläi-
set, vanhukset ja sairaat. Ahon-Lipposen 
valtakaudella on valtion taloutta ja siinä 
ohella kuntataloutta hoidettu leikkurilla. 
Leikkaukset ovat yhteensä 57 miljardia, 
josta yksistään kuntien valtionosuudet 24 
miljardia markkaa. Kuntien palveluvalmi-
uksien tuhoaminen on nostanut kunnal-
lisia veroja ja veroluontoisia maksuja; 
maksajana jälleen köyhin väestön osa.

Sen sijaan Lipposen hallitusten leikkuri 
on kiertänyt kaukaa optio-ja pääomatulot. 
Niiden käyttämisestä työllisyyden hoitoon, 
palkkojen korotuksiin, julkisten palvelujen 
parantamiseen ei tässä maassa saa edes 
puhua, joutumatta valtaeliitin pannaan. Ar-
vostelijoilla ei ole tulevaisuutta valtapuo-
lueiden eikä ay-johdon kloonikatraassa.

Tilanne on kaikkien lukutaitoisten 
analysoitavissa. Perusteltua on ihmetellä 
etenkin miten ay-liikkeen johto on kadot-
tanut tuntuman kansan arkeen. Mikään 
ruudinkeksijä ei tarvitse olla kun käsittää, 
että maahamme kansan ahkeruudella 
luodut rikkaudet valuvat ulkomaille yk-
sityistämisen ja pörssien kautta. Missä 
ihmeessä viipyy ay-liikkeen rohkeus 
nousta puolustamaan pientä ihmistä, 
itseasiassa juuri jäsenistöä.

Työajan raju lyhentäminen ja palkko-
jen merkittävä korottaminen ovat näissä 
oloissa ainut keino estää kansakunnan 
lopullista sosiaalista kahtia jakautumista. 
Viisi markkaa tunnille on kärpästen su-
rinaa optiomiljonäärien korvissa. Nokian 
johtoa ei pelottanut ottaa vastaan optioita, 
jotka valtion työllistämisvaroina olisivat 
riittäneet 67 000 työntekijän työllistä-
miseen. Kysymys oli kannustamisesta. 
Köyhä saadaan kannustettua nälällä ja 
rikas rahalla.

Tästäkin huolimatta käsittämätön on 
se työväenjohtaja ja ay-pomo, joka paljon 
ennen neuvottelujen alkamista tietää 
kertoa, että neljän prosentin palkanko-
rotus on liikaa. Nämä johtajat olisi syytä 
panna kokeilemaan laadukasta elämää 
teollisuus- tai rakennustyöläisen tuloilla.

Kainalokeissi: 
& Juha
- uusi yhteys-
mies ... 
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Hurreilla 
on homma 
hanskassa

Asbestia saadaan maan alta. Se 
on korkealaatuinen eristysaine, 
joka suojaa nimenomaan tulelta. 
Asbestikuidut voidaan yhdistää muihin 
materiaaleihin (sementtiin, muoviin, 
tekstiiliin). Asbesti on halpa aine, 
mutta se aiheuttaa keuhkosyöpää.

Työterveyslääkärit ja -tutkijat löysivät 
1900-luvun alussa Englannissa as-
bestin aiheuttamaa keuhkokudokseen 
kehittynyttä laaja-alaista sidekudoslisää 
(fibroosia), jonka itämisaika oli ollut pitkä 
– useita kymmeniä vuosia.

Jotkut lääkärit ja tutkijat toivat suoraan 
julki havaintonsa, mutta valitettavasti oli 
myös muita, jotka väittivät, ettei asbesti 
ollut vaarallinen aine tai että jotkut kuidut 
eivät olleet vaarallisia tai että asbestia 
voitiin käyttää työssä turvallisesti, jos 
suojauduttiin riittävän hyvin.

Me ay-aktivistit tiedämme, että monet 
työtoverimme, jotka ovat olleet työssä 
asbestitehtaissa, ovat sairastuneet ja 
kärsineet tuskallisen ennenaikaisen kuo-
leman. Asbestipölyä ja kuitujen määrää 
eri tuotteissa on onnistuttu poistamaan 
ja vähentämään, mutta tutkijat väittelevät 
siitä, onko mahdollista valvoa tätäkin 
vaaratekijää samoin kuin valvotaan ke-
miallisia tuotteita, eri energialähteitä jne..

Voiko asbestin käyttöä valvoa? Kysy-
mys on looginen terveyden ja edistyksen 
kannalta, mutta siihen liittyy merkittävä 
huoli työllisyydestä. Syöpätapausten 

määrä on suuri ja syöpään ovat sairas-
tuneet monet hyvin erilaiset henkilöt, 
minkä vuoksi on käynyt selväksi, ettei 
asbestituotteita voida valvoa, silloin kun 
ne heikkenevät ja alkavat haihtua.

Tällaisessa vaiheessa vaara uhkaa 
kaikkia asbestituotteiden kanssa teke-
misissä olevia.

Rakennukset, joiden eristysosissa on 
käytetty asbestijauhetta, joiden katoissa 
on osaksi käytetty asbestia, ovat todel-
lisia aikapommeja kaikille, jotka niissä 
asuvat tai korjaavat tai saneeraavat niitä. 
Uhreiksi joutuvat puusepät, katontekijät ja 
kirvesmiehet, jollei ryhdytä tarmokkaisiin 
toimenpiteisiin tällaisten rakennusten 
luetteloimiseksi ja asbestin purkamiseksi 
niistä turvallisissa olosuhteissa.

Puolet työstä aiheutuvista syöpäta-
pauksista Ranskassa johtuu asbestista. 
Monissa maissa on päätetty rajoittaa 
asbestin käyttöä ja jopa kieltää se. Eu-
roopan unionissa päädytään epäilemättä 
sen käyttökieltoon.

Nämä toimenpiteet eivät kuitenkaan 
riitä, kun otetaan huomioon ongelman 
laajuus. On myös löydettävä keinot asbes-
tin yleiseksi purkamiseksi ja korvausten 
myöntämiseksi työntekijöille, joiden ter-
veys on kärsinyt asbestille altistumisen 
vuoksi.

Meille kehittyneissä maissa liian 
helppo ja torjuttava keino päästä eroon 
asbestista olisi sen tuottamisen ja käyt-
tämisen siirtäminen köyhimpiin maihin ja 

kehitysmaihin yleensä.
Seuraukset olisivat aivan yhtä kohta-

lokkaat kehitysmaiden työntekijöille. Li-
säksi asbesti palaisi kehittyneisiin maihin 
lopputuotteen muodossa.

Asiaa ei kuitenkaan tunneta ja as-
bestin vaarallisuutta tiedosteta yhtä 
hyvin kaikkialla; vakava seikka on pelko 
työpaikkojen puolesta ja se kasvaa sitä 
mukaa kun asiaan liittyvien työntekijöiden 
määrä kasvaa. Ylikansalliset yhtiöt eivät 
anna mitään lahjaksi.

Kaikista näistä syistä Kansainvälinen 
rakennus-, rakennusaine- ja puutyöväen 
liitto (UITBB) aloitti kaksi vuotta sitten 
kampanjan rakennus- ja puualojen am-
mattiyhdistysaktivistien tietoisuuden 
lisäämiseksi ja näkemysten lähentämi-
seksi kaikissa maanosissa yhtenäisen 
kannan ja toimintayhtenäisyyden aikaan-
saamiseksi.

UITBB järjestää vuoden 2000 alkupuo-
liskolla kansainvälisen seminaarin, jossa 
tarkastellaan kaikkia ongelmaan liittyviä 
seikkoja, korvaavia tuotteita, tutkimus- ja 
kehittämismahdollisuuksia ja korvausky-
symyksiä jne.

Työntekijöille ja heidän perheilleen 
kaikkein tärkeintä on terveys ja elämä. 
Meidän tehtävämme kansainvälisen ay-
liikkeen jäseninä on edistää näitä asioita 
solidaarisuuden kautta ja yhteistyössä.

robert brun

uitbb:n puHeenJoHtaJa

Kv-liitto kampanjoi asbestia vastaan

Hiljainen tappaja 
vaanii etenkin sa-
neerauskohteissa

Asbesti on tärkeällä sijalla työterveydestä huoleh-
dittaessa

35-tuntinen 
työviikko nou-
see tavoitteek-
si Euroopassa

Esillä Uitbb: kokouksessa viime huh-
tikuun lopulla Brasialian Sao Paulossa. 

Kysely todellisesta työaikatilanteesta 
jäsenliitoille. Kartoitetaan

35-tuntisen työviikon vaatimus yleistyy 
eurooppalaisen ay-liikkeen tavoitteena.

Osaston edustajina pj. Matti Piirainen ja 
osaston luottamusmies Esko Kokkonen, 
jotkla osallistuivat samalla reissullla Sao 
Paulon osavaltion Rakennusliiton edus-
tajakokoukseen.
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Kevätkursseja Siikarannassa

Osaston veteraanit huom!

Kirveskerhon juttutupa
alkaa jälleen kokoontua syyskuussa 8.8. klo 11 00
toimistolla, Mäkelänkatu 8:ssa

Huom! Kokoukset ovat aina joka kuukauden toinen tiistai
klo 11 00 samassa paikassa.

Tervetuloa                                                      Kirveskerho-55

Kevät 2000
Tietotekniikan jatkokurssi
7.2.–11.2.

Esitysgrafiikkaohjelman käyttö 
11.2–13.2. (VI moduuli)

Sihteerinä ammattiosastossa          
11.2.–13.2.

ATK-Kirjanpidon jatkokurssi  
12.2.–13.2.

Englannin kurssi 3, jakso B    
12.2.–13.2.

Talonrakennusalan ammatti-
tutkintoon valmistava koulutus            
12.2.–1.4.

Luottamusmiesten jatkokurssi, jak-

so 1                                      14.2.–
16.2.

Harrastekurssien kurssimaksu on 
Rakennusliiton jäseneltä 70 mk/kurs-
sipäivä ja jäsenen perheenjäseneltä 
180 mk/kurssipäivä sisältäen opetuk-
sen, majoituksen, ruokailut ja saunat.

Ammattiosasto suosittelee kurs-
seja. Jäsenillä mahdollisuus hakea 
opintoavustusta liiton kursseille. 
Kysy lisää ammattiosaston toimi-
henkilöilöiltä!
Siikaranta-opisto
Naruportintie 68, 02860 Espoo
puh. 09-867 971
Internet: http//www.ofw.fi/siikaranta
Lisätietoja kursseista:
puh. 8679 7450 tai 8679 7452

Ammattiyhdistysliikkeen rauhan-
päivät 8-9.1.2000
Tiedekeskus Heureka, Vantaa 

Lauantai
klo 10.30 AVAJAISET Musiikkiesityksiä, Rauhanpäivien avaus pu-  
 heenjohtaja Kimmo Snellman, tervehdys kaupunginjohtaja
   Erkki Rantala

klo 11.00 Kriisien hallinta - asevarainen turvallisuus- rauhanliike
  Suomen ulkopolitiikan linjaukset – johtaako kehitys Nato-jä-
  senyyteen professori Pekka Koskinen
  Kosovon kriisin syitä ja seurauksia – Tshetshenian sota 
  dosentti Pertti Multanen
  YK:n ja ETYJ:n tulevaisuus Kosovon ja Tshetshenian jäl-
  keen kansanedustaja Kimmo Kiljunen

klo 12.00 Lounas

klo 13.00 Teemaseminaarit
  I ryhmä turvallisuuspoliittinen retoriikka ja Nato-jäsenyyttä
   vastustava kansalaisliike professori Pekka Koskinen
  II ryhmä Pohjoinen ulottuvuus ja lähialueiden kansalaisyh
  teiskunnan yhteistyö, juontaa Eeva Kaukoluoto, professori
  Jyrki Käkönen, Pietarin Rauhankomitean edustaja
  III ryhmä  Johtaako vapaakauppa kiihkonationalismiin, miten
  haasteeseen vastaavat kansan- ja ay-liikkeet varapuheen-
  johtaja Jaana Airaksinen, kirjailija Risto Isomäki
  IV ryhmä Kestävän kehityksen kuntaohjelmat ja energiapoli-
  tiikka – kenen edut ja ehdot päätöksenteon perustana 
  juontaa Matti Piirainen, osastopäällikkö Maija Hakanen 

Iltajuhla
klo 19.30  Ravintola Calypso, Peltolantie 2 Tikkurila. Illallinen, ulkolais-
  ten vieraiden tervehdyksiä, arpajaiset, hanuritaiteilija Galina
   Lempinen, tanssia. Ravintola auki 03.00

Sunnuntai 9.1.

Klo 10.00  Teemaseminaarien raportit
klo 10.30  Sotavarustelu ja ympäristön suojelu – vaaniva ekokatasrofi,
  Irakin ja Jugoslavian pommitusten vaikutus ekotasapainoon!
   juontaa tutkija Markku Kangaspuro, dosentti Jouko Jokisalo 
klo12.00   Lounas
klo12.45   Työpaikkojen Rauhantoimikunnan rauhanpalkinnon 
Rauhan
  Vannaksen jakaminen, Teemu Matinpuro ja Mauri Perä
klo 13.00 Miksi Emu säästää vain optiot – nouseeko ay-liike EMU:n
  haastajaksi? puheenjohtaja Ritva Savtschenko 

Timpurit, tervetuloa!
Työpaikkojen Rauhantoimikunta,

Vantaan Rauhanpuolustajat ja DSL Opintokeskus

Rauhanpäivien päättäjäiskonsertti
sunnuntaina 9.1.2000 klo 15.00-16.30 tiedekeskus Heurekassa
H Kansanmusiikkiyhtye Myllärit Petroskoista

Lippuja ovelta klo 14.30 alkaen a 25 mk
tai ay-väen rauhanpäivien osallistujakortilla

Kuvataidenäyttely Rauhan vuosituhat
Ay-väen rauhanpäivät ja Vantaan taiteielijaseura järjestävät rauhanpäivien temalle 

omistetun vantaalaisten kuvataiteilijoiden töitä esittelevän näyttelyn monitoimitalo 
Vernissan tiloissa 5-16.1.2000. Näyttely on avoinna arkisin klo 10-18, viikonloppuisin 
12-16. Avajaiset 5.1. klo 17.00

Lastuja kut-
teristani?
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Korvan taakse

n Toimistolla päi-
vystys keskiviikkoi-
sin

Osaston jäsenillä on mahdollisuus 
piipahtaa tai ottaa yhteyttä hallituksen 
jäseniin ja taloudenhoitajaan keskiviik-
koisin, jolloin toimistolla päivystetään 
heti töiden jälkeen klo 16-18. Osoite on 
Mäkelänkatu 8 ja puhelin 714 409.

Mahdollisuus keskustella työkaupoista 
ynnä muista työ- ja palkkasuhteisiin liit-
tyvistä asioista.

HUOM! Heinäkuussa ei päivystystä

n Ammattiosaston 
hallitus kokoontuu

Ammattiosaston hallitus kokoontuu 
osaston toimistolla joka kuukauden 
toista keskiviikkoa edeltävänä torstaina. 
Ottakaa yhteyttä!

n Timpurirantaan
Helsingin kirvesmiesten loma- ja 

vapaa-ajanpaikka Timpuriranta toivottaa 
tervetulleeksi lomailemaan. 

Paikka on jäsenten käytettävissä edul-
liseen hintaan. Valvojan Anneli Oinosen 
tavoittaa puhelimella 019-364 463.

n Ay-tietoa liiton 
kursseilta

Ammattiosaston jäsenillä on mah-
dollisuus osallistua Siikaranta-opiston 
kevätkursseille. Katso ilmoitus sivulla 7.

n Ohjehinnoittelu 
uusitaan

Kirvesmiestöiden Ohjehinnoittelu 
-vihkosta on saatavilla ao:n toimistolta 
tai aluejärjestöstä. HUOM. Liitossa on 
aloitettu ohjehinnoittelun uudistaminen 
kevätkaudella. Ammattiosaston hinnoitte-
lujaosto seuraa ja valmistelee esityksiä. 
Kiinnostuneet, ottakaa yhteyttä osaston 
luottamusmiehiin Kokkonen & Alakoski 
meille kaikille tärkeässä asiassa.

n Juttutupa jatkuu
Timpuri veteraanien Kirveskerhon jut-

tutupa kokoontuu joka kukauden toisena 
tiistaina klo 11 ammattiosaston toimistolla. 
Heinäkuuksi suunnitellaan taas veteraa-
nileiriä Timpurirannassa.

Lisätietoja pj. Väinö Karvoselta, puh. 
387 6674.

n Osaston historia-
kirjaa saatavilla

Ammattiosastomme maineikasta 
100-vuotishistoriaa “Helsingin kirves-
miehet 100 vuotta naulan kantaan” on 
edelleen saatavilla.

Raimo Pirkan kirjoittama teos sisältää 
303 sivua osastomme ja alan historiaa 
mielenkiintoisesti esitettynä.

Kirjan hinta jäsenille on 100 markkaa. 
Saatavana toimistolta keskiviikkopäi-
vystyksen aikaan tai ottamalla yhteyttä 
osaston toimihenkilöihin.Ammattiosaston puheenjohtaja
Matti Piirainen
Paasikuja 12, 01700 Vantaa
896 884     (050-597 0911)

Sihteeri
Antero Tolonen
Kuusitie 5 A 10, 00270 Helsinki
477 2791

Taloudenhoitaja
Pentti Nurminen
Laajavuorenkuja 1 F90, 01620 Vantaa
898 596

Luottamusmies
Kari Lamberg 
Sompiontie 1, 01800 Klaukkala
879 5390    (050-566 5276)

Ao:n toimisto
Mäkelänkatu 8
714 409
päivystys kerskiviikkoisin  16-18
(Ei heinäkuussa)

 n Soitellaan

Vuosikokous 
huolestui työso-

pimuslaista

Kauniit ja rohkeat 2000
Helsingin Kirvesmiehet,
ammattiosaston hallitus vuodelle 2000:

Puheenjohtaja
Matti Piirainen  Paasikuja 12, 01700 Vantaa   896 884
       050-5970911
Sihteeri
Antero Tolonen Kuusitie 5 A 10, 00270 Helsinki  477 2791
Taloudenhoitaja
Pentti Nurminen Laajavuorenkuja 1 F90, 01620 Vantaa  898 596
        040-5425232
Luottamusmies
Kokkonen Esko Sinikuja 7 C, 01620 Vantaa   878 7372
Muut jäsenet:
Jorma Junttila   Merikorttitie 5, P 483 00960 Helsinki   3411642
Lauri Junttila   Sananjalankuja 1 C 17, 00730 Helsinki   

3742627
Heikki Hirvonen  Merimiehenkatu 18 A 4, 00150 Helsinki  636297
Teuvo Kasurinen  Säveltie 3 B 10, 00720 Helsinki   3472996
Jorma Alakoski  Jousitie 11 C 5 01280 Vantaa    308326
Juhani Aro   Vantaankallio 2 C 110, 01730 Vantaa   8783457
Seppo Eerola   Juoksuhaudantie 6, 00430 Helsinki   5662398
Ahti Siipilehto   Hämeentie 38 D 129, 00500 Helsinki   040-5855588
Veikko Lytter   Nuijatie 3 C 18, 01650 Vantaa   8532070
Raimo Louhelainen  Hakaniemenranta 16 C 42, 00530 Helsinki  761870
Esko Romo       404-5124547
Esko Huuskonen  Maalinauhantie 15 B 44, 01280 Vantaa   

3920830
Veikko Paananen  Kaarlenkuja 2 B 32, 00510 Helsinki   767360
Jorma Vehviläinen  Pesäkuja 10, 04200 Kerava    243650
Juha Partonen   Kaakkoisväylä 4 B 56, 01480 Vantaa   

8511675
Kalle Immonen   Talvikkirinne 9 B 16, 01300 Vantaa   

8732639
Mikko Pirinen  Kaikukuja 1 D    7531149
Reijo Aikio   Tapiontie 33 A as 1, 01420 Vantaa   040-5077 809
Antti Hömppi   Vantaanmäki 3 B 43, 01730 Vantaa   898817
Ari Savander
Martti Harmonen  Parkkaajantie 91, 12600 Läyliäinen   019 443005
        040-5827995

Timpuriranta 
kutsuu
majoitus- ja 
käyttöhinnat 2000
n Iso sali 600 mk
n Pieni sauna 100 mk/ryhmä,
    5 mk/henkilö
n Perhesauna 1h/40 mk
n Iso sauna vain eri sopimuksella
n Päärakennuksen huoneet
   jäsenille 40 mk, muille 50 mk/vrk
n Huoneet 0, 10, 11 ja 12  
    jäsenille 70 mk, muille 90 mk/vrk
n Asuntovaunut
    jäsenille 20 mk/vrk + 2 mk/   
    seisontapäivä, muille 30 + 2 mk
n Telttapaikka 10 mk/vrk

Hintoihin sisältyy keittiön ja veneen 
käyttöoikeus. Asukkaat siivoavat 
huoneet ennen lähtöään.

n Valvojat:
    Anneli Oinonen ja Pentti Sipe-   
    läinen puh 019-364 463
   (kännykkä 0400-312 054)
   Jätä viesti jos ei olla paikalla!

Sivun tiedot päivi-
tetty !!


