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Ansiot ajan tasalle!
Kymmenen vuoden aikana syntynyttä tulonjaon vääristymää on alettava oikomaan kunnon palkankorotuksilla seuraavalla tes-kierroksella, sa-
noo Helsingin Kirvesmiesten ammattiosasto. Ammattiosaston hallitus käsitteli ajankohtaisia asioita Timpurirannassa kesäkuun alussa. - Sivu 3

Sisäsivuilla:

n Puheenjohtajan pu-
heenvuoro - s. 2
n Tes-kamppailua viritel-
lään - s. 3
n Työolot rempallaan sa-
neeraustyömailla - s. 4
n Uuden-Seelannin 
varoittava malli - s. 5

Vältä Lomastressi!
Työpsykologi Sirkku Kivistö Työterveyslaitoksel-
ta antaa mm. seuraavia lomavinkkejä:
l Lopeta työt ja aloita loma,
l Jos olet perheellinen sovi lomasuunnitelmista 
muiden perheenjäsenten kanssa,
l Älä suunnittele pitkää tehtävälistaa äläkä 
liikaa lomamenojakaan,
l Sulje kännykkä ja unohda sähköposti,
l Nuku hyvin ja ulkoile,
l Katsele, kuuntele, haistele ja maistele,
l Anna aikaa lapsille - ja itsellesi,
l Loma on lepoa ja uusiutumista varten.

PS. Rakennusalan lomakuukausi on työehto-
sopimuksen mukaan heinäkuu !

n Esko Seppänen 
puhuu EU:sta - s. 6
n Palkkadumppaus uh-
kaamassa - s. 6
n Kuolemanpartiot ay-
aktiivien kimpussa - s. 7
n Paikallarakentaminen 
työllistää - s. 8
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Puheenjohtajan pu-
heenvuoro

Puheenjohtajan
puheenvuoro

Taas on talvi takanapäin ja paras 
vuodenaika meneillään ulkona 
työskentelevien rakentajien työs-
kentelyolojen kannalta.

Itselläni viime talvi ja tämä kevät 
ovat olleet sikäli poikkeuksellista 
aikaa että olen työskennellyt 
omalla kohdallani ensimmäisellä 
saneeraustyömaalla. Kyseessä 
on 1910-luvulla rakennettu ns. 
Halosen kiinteistö Kaisaniemen-
kadulla (työmaasta juttu toisaalla 
lehdessä).

Työskentelyolosuhteita työ-
maalla ei voi kehua mitenkään hy-
viksi. Jatkuva pöly, melu (piikkaus 
käynnissä yhtä aikaa muiden 
töiden kanssa) sekä pääurakoitsi-
jan ja osittain myös työntekijöiden 
välinpitämätön suhtautuminen 
ilman epäpuhtauksiin tekee työs-
kentelyolosuhteet todella epämiel-
lyttäväksi. Työmaalla on suoritettu 
erilaisia ilmanlaatua testaavia 
mittauksia, mutta tulokset ovat 
olleet useimmiten niin ristiriitaisia 
koskien lähinnä asbestiarvoja, 
että usko näihin mittauksiin on 
mennyt.

Pienillä järjestelyillä - esim. 
pintojen kastelu ennen piikkausta, 
riittävän tuuletuksen järjestämi-
nen ja piikattavien osien eristämi-
nen suojaseinillä - olisi kuitenkin 

voitu parantaa työskentelyolosuh-
teita merkittävästi.

Urakktyö
ansiokehityksen veturina

Kirvesmiesten ammattiosasto 
järjesti huhtikuisena lauantai-
na urakkatyön mittauskurssin. 
Kiinnostus Lambergin Karin 
ansiokkaasti vetämään kurssiin 
oli kuitenkin erittäin vähäistä, 
vain kymmenkunta osallistujaa. 
Laimea osallistuminen kuvaa 
hyvin tilannetta työmailla missä 
urakkatyön osuus kaikista raken-
nustöistä on alle 30 %.

Ei minun eikä varmaan monen 
muunkaan mielestä urakkatyö mi-
kään tavoiteltava työnteon muoto 
ole, mutta asia on vain niin, että 
se on ollut tähän asti se veturi, 
joka on vetänyt perässään muita 
käytännön palkkoja ylöspäin. 

Nyt tilanne työmailta tulleiden 
viestien valossa näyttää siltä, että 
kirvesmiesten sopimuspalkat ovat 
jämähtäneet lama-ajan tasolle ja 
kirvesmiehet ovat ajautumassa 
samaan tilanteeseen mihin rau-
doittajat ajettiin 1970-80 luvun 
vaihteessa. Ainoa keino nostaa kir-
vesmiesten ja muiden rakentajien 
palkkatasoa on lisätä urakkatyön 
osuutta. Näköpiirissä kun ei ole 
sellaisia toimenpiteitä joilla palk-
katasoa korjattaisiin merkittävästi 
työehtosopimusneuvottelujen yh-
teydessä.

Kirvesmiehet 
kaupungin-
hallitukselle:
Helsingin 
“säästöt” 
peruttava!
Helsingin kaupungin johdon päättämät 
kunnallisten palvelujen hätäpäiset leikka-
ukset kismittävät kirvesmiehiä ja muitakin 
kaupunkilaisia. Osa esim. kirjastojen sul-
kemisista on saatu peruttua paikallisten 
asukkaiden vastarinnan tuloksena, mutta 
paljon lakkautus- ja leikkauspäätöksiä on 
yhä voimassa jokseenkin kaikilla kunnal-
listen palvelujen aloilla.

Samaan aikaan kun kaupungin johto 
lopettaa kirjastoja ja sulkee terveyskes-
kuksia se upottaa miljoonia kerskakohtei-
siin kuten mm. Vuosraaren Aurinkolahden 
kanavaan, uuteen musiikkitaloon, Alek-
santerinkadun lämmitykseen, jne.

Kirvesmiesten  ammattiosasto on 
lähettänyt asian johdosta kaupungin 
johdolle kirjelmän, jossa se vaatii 
“säästö”pää-tösten perumista. Palvelu-
jen rahoittamiseen tarvittavat varat on 
otettava kaupungin suurista rahastoista 
ja sijoituksista. Syksyllä toteutetut epä-
oikeudenmukaiset palkankorotukset on 
muutettava alimpien palkkaluokkien eduk-
si, jolloin myös ylempien viranhaltioiden 
suurista prosenttikorotuksista saataisiin 
tarvittavaa säästöä.

Julkisten palvelujen kuristaminen 
pakottaa käyttämään kalliita yksityispal-
veluja, joihin taas vähävaraisemmilla kau-
punkilaisilla ei ole varaa. Kyse näyttääkin 
olevan raa’asta yksityistämispolitiikasta, 
joka lisää entisestään kaupunkilaisten 
eriarvoisuutta.

H H H

Edustaja-
kokoukseen 
jäsenten 
valitsemat 
edustajat!
Ammarttiosasto vaatii, että Rakennus-
liiton jäsenet saavat valita edustajansa 
seuraavaan edustajakokoukseen. Va-
lintaoikeus kuitenkin mitätöityy, jos liiton 
poliittisten ryhmien välinen sopimus ns. 
sopuvaaleista toteutuu.

Liiton johtoryhmässä on sovittu, että 
poliittiset ryhmät nimeävät edustajat seu-
raavaan edustajakokoukseen noudattaen 
edellisen edustajakokouksen voimasuh-
teita. Samalla poliittiset ryhmät sopivat, 
että liiton nykyiset johtajat jatkavat myös 
seuraavan kauden.

Käytännössä johtajat siis valitsevat 
sekä edustajat edustajakokoukseen että 
itsensä jatkamaan liiton johtajina.

Lomapalkat eivät
tipahda automaattisesti

Nyt on uusi lomapalkkojen 
kertymäkausi meneillään - edel-
linen päättyi maalis-huhtikuun 
vaihteessa - ja nämä kertyneet 
kesälomapalkat tulevat maksuun 
ennen kesälomaa. Mitenkään 
automaattista kertyneiden loma-
palkkojen maksaminen ei ole, joten 
työntekijän on itse huolehdittava 
että kaikki kertyneet eurot tulevat 
ajallaan maksuun. Mikäli työnteki-
jä ei itse huolehdi lomapalkoistaan 
voi työnantaja pidättää itsellään 
nyt erääntyviä lomapalkkoja ensi 
vuoden huhtikuuhun saakka.

On hyvä muistaa että ihminen 
tarvitsee hyvään elämään leipää 
ja sirkushuveja, jotenka muista-
kaa käyttää lomaoikeutenne.

Hyviä lomakelejä kaikille tämän 
lehden lukijoille.

Vantaa 19.05.02

Jorma Alakoski
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Helsingin Kirvesmiehet vaativat 
seuraavalla tes-kierroksella pal-
jon tähänastista jämäkämpää 
otetta kunnon palkankorotusten 
läpiajamiseksi sekä työajan ly-
hennyksen aloittamiseksi tavoit-
teena siirtyminen 35-tuntiseen 
työviikkoon.

Ammattiosaston esityksen mukaan 
euromääräisllä palkankorotuksilla on 
korvattava hintojen nousu ja työn tuot-
tavuuden kasvu. Samalla korotukset on 
painotettava taulukkopalkkoihin, koska 
niistä on muodostumassa palkkakäytäntö 
koko maahan. Tämä uhkaa suistaa raken-
nusalan matalapalkka-alojen joukkoon.

Toisena keskeisenä tavoitteena am-
mattiosasto pitää työajan lyhentämistä 35 
tuntiin viikossa ansiotasoa alentamatta. 
Lyhennyskamppailun jatkotavoitteena 
tulee olla 30-tuntinen työviikko, kuten 
SAK:nkin tavoitteissa esitetään. Samalla 
ylityön vuotuista enimmäismäärää eli yli-
työkattoa on alennettava nykyisestä 250 
tunnista ja sen noudattamisen valvontaa 
on tehostettava.

Muita tärkeimpinä tes-tavoitteita ovat 
urakkahintojen kehittäminen, sairasajan 
karenssin poistaminen, sääolosuhdepäi-
vien ehtojen palauttaminen ennalleen 
sekä vähintään 7 euron ruokaraha ns. 
sosiaalipakettiin.

Tupo-pyörittely
ei nyt riitä
- Ammattioastomme yksimieliset tes-
esitykset on lähetetty Rakennusliiton 
valtuustolle, joka on myös vastannut niihin. 
Vastauksessaan valtuusto ilmoittaa, että 
liiton tähänastisissa valmisteluissa ovat 
nousseet tärkeimmiksi tavoitteiksi samat 
asiat, joita mekin olemme esittäneet. 
Toisaalta liiton johto on valmistautumassa 
jälleen tulopoliittiseen kokonaisratkaisuun 
ja sen puitteisiin esim. kunnon palkankoro-
tukset eivät mahdu, ammattiosaston luot-
tamusmies Matti Piirainen huomauttaa.

Hänen mukaansa matalatasoisten 
tupojen haikailu tulisi nyt lopettaa ja 
suuntautua oman väen ja muiden liittojen 
yhteisrintaman kokoamiseen kunnon 
palkkaratkaisujen läpiajamiseksi.

- Mitta on täynnä, koska pitkän nou-

Timpureitten ohjeet liiton tes-neuvotteluihin:

Kunnon palkankorotukset 
ja työajan lyhennys

sukauden tulokset on ohjattu kokonaan 
työnantajien pussiin kun palkkakehitys on 
jäädytetytty matalasoisilla tupoilla. Voitot 
ovat kasvaneet ennätysmäisiksi, mutta 
palkkatulojen osuus alentunut 1950-luvun 
tasolle. Nyt on korkea aika korjata tämä 
tulonjaon vääristymä, ja se edellyttää 
kokonaan toisentasoisia lukemia kuin 
parin prosentin tupo-suunnitelmat, Pii-
rainen korostaa.

- Tätä linjaa ajamme eteenpäin syksyllä 
kun liitossamme aletaan konkretisoimaan 
tes-tavoitteita.

Lepsuilua myös 
työaika-asiassa
- Liittovaltuuston nimissä annettu vas-
taus Kirvesmiesten työaika-aloitteeseen 
kertoo pahanlaisesta lepsuilusta myös 
tässä asiassa, sanoo ammattiosaston 
hallituksen jäsen Esko Romo.

- Liiton vastauksessa viitataan viime liit-
tokokouksen tes-ohjelmaan, jossa asete-
taan tavoitteeksi siirtyminen keskimäärin 
30 tunnin viikkotyöaikaan. Sama tavoite 
sisältyy myös SAK:n ohjelmapapereihin. 
Nyt pitäisi päästä sanoista tekoihin.

- Mutta kun meidän aloitteessamme 
lähdetään siitä, että ensi vaiheessa 

siirrytään 35-tuntiseen työviikkoon ja 
tämän puolesta aloitetaan päättäväinen 
kamppailu, liiton vastauksessa luvataan 
ainoastaan “pitää asiaa esillä”. Kun sa-
maan hengenvetoon esitetään hihasta 
vetäistyjä laskelmia kuinka kalliiksi työn-
antajille työajan lyhennys tulisi, näyttää 
pahasti siltä, että asia halutaan käytän-
nössä haudata ja vesittää.

- Siihen viittaa sekin väite, että ly-
hennys voidaan toteuttaa vain laajan 
kokonaisratkaisun yhteydessä silloin kun 
koko ay-liikkeen johto on siihen valmis. 
Kuitenkin esim. vapaat lauantait ja 40-tun-
tinen työviikko saatiin nimenomaan sen 
tuloksena, että Rakennusliitto otti asiassa 
aloitteen ja käynnisti laajat kamppailut ly-
hennysten ajamiseksi läpi. Nimenomaan 
rakennustyöläisten kamppailu nosti asian 
esiin ja veti koko ay-liikkeen mukaan.

- Sama pätee nytkin. Sitä paitsi teoreet-
tinen työaikamme on jo nykyisin 38 tuntia 
viikossa, kun työajan lyhennysvapaat 
sijoitetaan joka viikolle, joten puhumme 
nyt vain 3 tunnin lyhennyksestä. Se ei 
ole kovin suuri mullistus, mutta kuiten-
kin tärkeä vapaa-ajan ja elämänlaadun 
kohentamiseksi, Esko Romo muistuttaa.

Hän korostaa myös sitä, että käytän-
nössä on myös rajoitettava ylitöiden te-
kemistä ja alennettava sallittujen ylitöiden 

Helsingin Kirvesmiesten ammat-
tiosasto on lähettänyt liitolle ja 
eduskunnalle aloitteen kanneoi-
keuden saamiseksi ammattijärjes-
töille työehtojen valvontaa kos-
kevissa asioissa. Kanneoikeuden 
avulla ammattijärjestöt voivat vie-
dä asian oikeuteen sellaisissakin 
tapauksissa kun työntekijät eivät 
kykene tai halua saattaa asiaa vi-
reille omatoimisesti.

Työehtosopimuksen mukaisten työeh-
tojen valvonta on maassamme heikossa 
jamassa etenkin järjestäytymättömien 
kotimaisten ja ulkomaisten yritysten 
työntekijöillä. Ongelma on käymässä 
yhä polttavammaksi kun täkäläisiä työs-
olosuhteita ja työehtoja tuntemattomien 
vierastyöläisten määrä kasvaa nopeasti 
myös rakennusalalla. EU:n laajeneminen 

lisää ulkomaisen halpatyövoiman tarjontaa 
ja mahdollistaa entistä laajemman palkka- 
ja työehtojen polkumyynnin ellei valvontaa 
kyetä tehostamaan.

Valvonnan tehostamiseksi ammattijär-
jestöjen on saatava kanneoikeus, jolla ne 
voisivat puuttua työehtojen rikkomiseen, 
esimerkiksi työehtosopimuksen noudatta-
matta jättämiseen, vaikka työntekijät itse 
eivät sitä vaatisikaan. Nykyisin ammatti-
järjestöillä ei ole tällaista mahdollisuutta. 
Oikeudellisesti oikaisua voi hakea vain 
loukattu työntekijä itse. Käytännössä henki-
lökohtaiseen oikeudenkäyntiin turvautumi-
nen on yleensä mahdotonta kotimaisellekin 
työntekijälle ulkomaisista puhumattakaan.

Rakennusliitto ilmoittaa ajavansa 
kanneoikeutta ammattiliitoille mm. työryh-
mässä, jonka työministeriön on asettanut 
pohtimaan työehtojen valvontaa koskevan 
säännöstön uudistamista.

Yhteistyötä 
tiivistetään
Ammattiosasto on ollut mukana pohjois-
maiden pääkaupunkien rakennusalan am-
mattiosastojen yhteistyössä, jolla pyritään 
ehkäisemään ulkomaisella työvoimalla 
keinottelua ja työehtojen polkemista.

Seuraava yhteiskokous on syksyllä 
Oslossa, johon kutsutaan mukaan myös 
Baltian maiden rakentajien edustajia. 
Tavoitteena on muodostaa koko Itämeren 
alueen ay-yhteistyötä, koska Itämeren alue 
tulee muodostamaan EU:n itälaajenemisen 
myötä laajat yhteiset työmarkkinat.

Yhteistyön tavoitteena on torjua palk-
ka- ja sosiaalidumppausta työvoiman 
liikkuvuuden lisääntyessä maasta toiseen. 
Tällöin on tärkeää tuntea kohdemaan 
työehdot ja ammatilliset käytännöt, joita 
vierastyöläisten tulisi noudattaa. Tässä 
tarkoituksessa lisätään keskinäistä tiedo-
tusta, koulutusta ja yhteydenpitoa.

Tavoitteena on myös tukea Baltian mai-
den ja Puolan ammattiyhdistystoimintaa, 
jotta sikäläiset rakentajat voisivat kuroa 
umpeen nykyistä palkka- ja elintasokuilua.

Ammattiosaston aloite:

Kanneoikeudella
järjestystä työmaille

määriä. Nyt venytetään työpäivää turhan 
usein runsailla ylitöillä, vaikka mielek-
käämpää olisi palkata lisää työntekijöitä 
kiireitä helpottamaan.

- Ja niin: muistammehan pitää kesä-
lomat kuten asiaan kuuluu!

Kehno 
energiakanta
Rakennusliiton valltuustossa juntattiin läpi 
ydinvoiman lisärakentamista tukeva kanta 
ennen eduskunnan ydinvoimaäänestystä. 
Kirvesmiesten edustaja Ahti Siipilehto 
esitti ydinvoiman sijasta tukea kestävälle 
energiapolitiikalle, joka perustuu uusiutu-
viin energialähteisiin, hajautettuun tuo-
tantoverkostoon sekä energiansäästöön.

Ahti Siipilehto

Palkkojen osuus kansantulosta

Esko Romo

Matti Piirainen
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“Ensimmäinen ja 
toivottavasti viimeinenkin 

saneeraushomma!

“Tämä oli ensimmäinen sanee-
raustyömaani ja toivottavasti 
myös viimeinen! Saneeraustyö-
maiden työoloissa ja turvalli-
suuskysymyksissä on niin paljon 
kohentamisen tarvetta, etteivät ne 
todellakaan houkuta.”

Näin sanoo Helsingin kirves-
miesten puheenjohtaja Jorma 
Alakoski, joka työskenteli jou-
lukuulta toukokuun puoliväliin 
laudoitus- ja runkotöissä ns. Fen-
nian korttelin saneeraustyömaalla 
Helsingin Kaisaniemessä.

Korttelin saneerausta urakoi pääurakoitsi-
jana SRV Viitoset ns. projektijohtourakka-
na. Firmalla ei ole työmaalla ainuttakaan 
omaa rakennustyöläistä, vaan se teettää 
kaikki työt ali- ja sivu-urakoina. Alakoski 
teki timpurintöitä Sierak Oy:lle, joka on 
yksi Viitosten aliurakoitsijoista.

Hän sanoo, että kokemukset eivät 
todellakaan innosta, koska saneeraustyöt 
nykyisellään ovat hyvin tukalia. Tämä 
johtuu sekä työjärjestelyjen sekavuudesta 
että epämiellyttävistä työoloista ja turvalli-
suuspuutteista, joista pahin on jumalaton 
pölyisyys.

- Saneeraustyömaiden ongelmiin tulisi-
kin puuttua nopeasti ja määrätietoisesti, 
koska saneeraustyöt lisääntyvät koko ajan 
ja ne työllistävät yhä suuremman osan 
rakennustyöläisistä.

- Saneerausten lisääntyminen on 
tietysti sinänsä järkevää rakennuskan-
nan elinkaariajattelun sekä rakentajien 
työllisyyden kannalta. Mutta työolot on 
saatava tyydyttävään kuntoon ja se 
vaatii erikoishuomiota, koska olosuhteet 
poikkeavat niin merkittävästi tavanomai-
sesta uudisrakentamisesta. Nykyisellään 
saneeraustöiden erikoisolosuhteita ei 

juurikaan huomioida työehtosopimusten 
tai työsuojelumääräysten tasolla, vaan ne 
on kehitelty pääasiassa uudisrakentamista 
ajatellen.

Pölyjä on nielty 
valtavat määrät
Fennian kortteli saneerataan siten, että 
kaikki vanhat tilat uudistetaan ja lisäksi 
korttelin keskelle rakennetaan uutta va-
lokatteista tilaa. Kaikki sisätilat ja kevyet 
rakenteet on purettu kellarista ullakolle ja 
ne rakennetaan uuteen malliin. Runko-
rakenteita puretaan jonkin verran, mutta 
pääpiirteissään ne säilyvät paikoillaan.

Työmaata on vedetty tiukalla aikatau-
lulla siten, että purkutöitä ja uuden raken-
tamista on tehty koko ajan rinnakkain ja 
päällekkäin. Työt on myös nykyiseen tyyliin 
pilkottu ja kilpailutettu aliurakoitsijoilla 
pieniin osiin kunkin urakoitsijan vastatessa 
vain omasta siivustaan. Niinpä työmaalla 
rymistävät yhtä aikaa sekä purkajat että 
uuden rakentajat ja eri alojen miehet 
ristiin rastiin.

Käytännössä työskenetelytiloissa pii-
kataan, porataan ja lyödään vanhaa alas 
yhtä aikaa. Välillä purkujätteitä roimitaan 
sellaisenaan keskuskuilusta useita kerrok-
sia alaspäin. Ilma on sakeanaan kaikkialle 
tunkeutuvasta betonipölystä. Hienojakoi-
nen pöly harmaannuttaa nopeasti niin 
miehet kuin työkoneet ja muutkin vehkeet. 
Ja ennen muuta sitä tulee vedettyä suuret 
määrät hengityksen mukana keuhkoihin 
asti.

- Betonipöly on sinällään paha riesa. 
Sitä paitsi kukaan ei tiedä, mitä kaikkea 
vanhat rakenteet pitävät sisällään ja 
mitä aineksia pölyyn sisältyy. Nämäkin 
on rakennettu alkujaan 1910 tienoilla 
ja remontoitu moneen kertaan. Kunnon 
piirustuksia ja työselityksiä ei tietenkään 
ole eikä kukaan tiedä mitä kaikkea täällä 

tulee vastaan. Asbestiakin on epäilty, mutta 
mittausfirman mittaukset ovat antaneet 
ristiitaisia tuloksia.

- Pölyä on nielty valtaisat määrät eikä 
siinä heppoiset suojaimet auta. Henki-
lökohtaisia suojaimia on tietysti tarjolla, 
mutta niiden teho on heikohko ja ne ovat 
niin hankalia, ettei tule paljoakaan pidettyä. 
Tämä on tosiasia niillä, jotka tekevät koko 
ajan raskasta työtä tiukoilla aikatauluilla. 
Siksi pölynpoisto tulee järjestää ensisi-
jaisesti työjärjestelyjen ja toissijaisesti 
ilmanvaihdon ja kohdeimureiden avulla. 
Henkilökohtaiset suojaimet tulee pitää vain 
hätävarana, Alakoski sanoo.

Purkutyöt alta pois 
ja tuuletus päälle
Hänen mukaansa tärkein asia olisi työ-
järjestelyjen ja -aikataulujen miettiminen 
uudestaan siten, että purku- ja uudistyöt 
tehtäisiin pääsääntöisesti erikseen: purku-
työt ensin ja uuden rakentaminen sitten kun 
vanha on lyöty alas ja rojut korjattu pois.

- Ymmärrän kyllä, että purku- ja ra-
kennustyön kokonaan erottamiseen ei 
varmaankaan päästä, koska saneeraus-

kohteissa tulee aina vastaan ennalta 
arvaamattomia ongelmia ja tarpeita tässä 
suhteessa, mutta silloin pitäisi purkukohde 
eristää suojaseinillä, piikkauspinnat kas-
tella ja järjestää pölynpoisto tuuletuksella 
tai kohdeimureilla. Varmasti saneeraus-
työ myös tehostuisi tuntuvasti kun työt 
tehtäisiin pääpiirteissään vaiheittain eikä 
sikin sokin päällekkäin, kuten nykyisin 
on tapana.

- Työsuojelumääräykset ja niiden val-
vonta kaipaavat epäilemättä tiukennusta 
saneeraustyön osalta. Mutta tietysti kysy-
mys on myös siitä, että me työntekijät tie-
dostamme saneeraustyön erikoisluonteen 
ja kysymme parempien työolojen perään. 
Nyt on vähän niin, että asiasta puhuminen 
työmaalla tulkitaan äkkiä turhaksi mari-
naksi ja rettelöintihaluksi, vaikka kyse on 
kiistatta tärkeästä ja kaikkia työntekijöitä 
koskevasta huolesta. Siksi olisikin päästä-
vä eteenpäin säädös- ja valvontapuolella 
ettei työmaalla tarvitsisi kiistellä sinänsä 
selvistä asioista.

Uusajattelua 
tarvitaan
- Saneeraustyö on oma lajinsa ja vaatii 
omat järjestelynsä. Tähän pääsemiseksi 
tarvitaan kyllä uusajattelua ja vähän 
asennemuutostakin työn teettäjiltä ja työn-
johdolta, mutta uskon että siitä hyötyisivät 
kaikki osapuolet. Uhraamalla jonkin verran 
työsuunnitteluun ja työjärjestelyn paran-
tamiseen rakentaminen sujuisi paremmin 
ja saneeraustöiden vetovoimakin lisään-
tyisi. Nythän moni ammattimies kiertää 
saneerauskohteet, jos vain uudiskohteita 
on tarjolla.

- Minäkin tästä lähden seuraavaksi 
perustuksia laudoittamaan raikkaaseen 
ulkoilmaan. Tämän saneerauskohteen 
jälkeen sitä osaakin arvostaa entistä 
enemmän, Alakoski sanoo.

Jorma Alakoski kierreportaan laudoitustyömaallaan Fennian saneerauskorttelissa.

Saneeraustyöt 
lisääntyvät ja 
työllistävät,

mutta työoloi-
hin tarvitaan 
välttämättä 
kohennusta
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Tuoreet tilastot osoittavat, että 
työ talonrakennusalalla on vaa-
rallisempaa, kuin muilla teolli-
suuden aloilla. Talonrakentami-
sessa sattuu työtapaturmia noin 
kolminkertainen määrä muihin 
teollisuusaloihin verrattuna, eikä 
myönteistä kehitystä ole näkyvil-
lä. Päinvastoin, työtapaturmien 
määrä verrattuna työaikaan on 
edelleen kasvussa.

Erityisiä terveyteen ja turvallisuuteen 
liittyviä vaaroja on vanhojen rakennusten 
korjaustöissä, jota kutsutaan sanee-
raamiseksi. Saneeraustyökohteet ovat 
lisääntymässä, sillä teollisuus kehittyy 
nopeasti ja uusi tuotanto edellyttää lähes 
aina myös kiinteistön muutoksia. Asu-
tuskeskuksiin tehtiin asuinrakennuksia 
kovalla kiireellä rajussa muuttopaineessa. 
Asuntojen varuste- ja laatutaso jäi usein 
vaatimattomaksi, joten nekin kaipaavat 
kohentamista. Asuntojen saneeraamista 
edellyttää usein myös perheen sisällä ta-
pahtuneet muutokset. Kaikki edellytykset 
lisääntyvälle rakennusten saneeraamisel-
le ovat olemassa.

Uudisrakentamisessa oleellinen 
osa rakennuksesta tehdään teollisesti. 
Rakennuskohteessa elementit kootaan 
paikalleen ja osa työstä on siten siirtynyt 
teollisuuteen. Siitä tapahtuuko työtapatur-
mia enemmän saneerauskohteissa kuin 
uudisrakentamisessa ei ole luotettavaa 
tilastotietoa. Saneerauskohteet ovat 
pääasiassa sellaisia, että niihin on vaikea 
löytää teollisesti tuotettuja elementtejä ja 
siksi ne työllistävät yleensä uudistuotan-
toa enemmän.

Asbestikartoitukset

Työsuojelumielessä saneerauskohteisiin 
liittyy monia ongelmia. Terveysvaarojen 
kartoittamisessa ja niiltä suojautumisessa 
on syytä käyttää apuna työterveyshuollon 
asiantuntemusta. Yhteistyössä työter-
veyshuollon kanssa on selvitettävä kunkin 
kohteen erityiset terveyteen liittyvät vaa-
rat - sairaaloiden ja teollisuuskohteiden 
terveysriskit ovat erilaiset kuin vanhoissa 
asuintaloissa. 

Ensiksi on kartoitettava, onko koh-
teessa käytetty asbestia. Se oli aina sen 
kieltämiseen saakka yleisesti käytetty 
raaka-aine rakentamisessa. Sitä löytyy 
lämpöeristeistä, laattaliimoista sekä 
laatoista ja monista eri rakennusmateri-
aaleista. Asbestikartoitus on tehtävä aina, 
kun on syytä olettaa, että työkohteessa on 
käytetty materiaaleja, jotka voivat sisältää 
asbestia. Kartoituksen tekeminen pitäisi 
kuuluu päätoteuttajalle tai sille joka ohjaa 
ja valvoo rakennushankeen toteuttamista.

Asbestia sisältäviä rakennusosia 
saa purkaa ja käsitellä vain siihen luvan 
saaneet yritykset ja siihen koulutuksen 

Velipoika  timpurina Uudessa-Seelannissa

Töitä paiskitaan 10,5 tuntia 
päivässä ja lauantait päälle

Työsuojeluasiat selvitettävä 
aina saneerauskohteissa

Ammattiosaston taloudenhoitaja Pent-
ti Nurminen vieraili viime helmikuussa 
velipoikaansa Lauria moikkaamassa 
Uudessa-Seelannissa. Lauri lähti jenk-
kikassi kädessä Australiaan 28 vuotta 
sitten ja on viipynyt sillä reissulla 
näihin päiviin asti.

Heti selvittyään maapallon toiselle 
puolelle Lauri aloitti rakennushomnmat 
australialaisessa rakennusfirmassa ja 
joutui pian keikkahommiin Uuteen-See-
lannin Aucklandiin - ja jäi sinne koska oli 
hukannut paluulippunsa. Kirvesmiehen 
töitä löytyi sikäläisiltä rakennuksilta ja 
niitä on riittänyt melko hyvin pääasiassa 
saman keskisuuren rakennusfirman 

malli puree
Järkyttävän pituiset työpäivät ovat seura-
uksia siitä hyvinvointivaltion ja ay-liikkeen 
alasajosta, josta Uusi-Seelanti tuli kuu-
luisaksi 1990-luvun alkupuolella. Silloin 
meillekin markkinoitiin laajasti “Uuden-
Seelannin mallia”. Oikeiston ohjelmana 
oli hyvinvointivaltion alasajo, yksityistä-
minen, työaika- ja muiden työsäädösten 
purku sekä ay-liikkeen murskaaminen.

- Aika hyvin oikeisto jyräyksessään on-
nistuikin. Ay-liike murrettiin ja sen jälkeen 
ajettiin sosiaaliturva alas. Se näkyy yhä 
pitkinä työpäivinä, palkkojen alenemise-
na ja sosiaaliturvan purkamisena. Esim. 
sairasvakuutukset ovat pitkälle henkilö-
kohtaisia tai firmasidonnaisia kun yleistä 
perusturvaa ei ole. Päästäkseen kunnon 
hoitoon pitää olla kallis yksityisvakuutus. 
Raha ratkaisee palvelujen saannin.

- Aiemmin Uusi-Seelannissakin oli 
hyvä sosiaaliturva ja pohjoismaisen 
mallinen hyvinvointivaltio palveluineen. 
Mutta siitä on otettu melkoista takapak-
kia kun työelämää ja sosiaaliturvaa on 
“vapautettu” säätelystä ja yksityistetty. 
Kyllä Uusi-Seelanti kuitenkin kuuluu 
edelleenkin maailman rikkaimpien teolli-
suusmaiden joukkoon. Katukuva on melko 
siisti ja elintaso vaikuttaa kohtuulliselta, 
lähellä meikäläistä tasoa noin päälle päin, 
Nurminen kertoo vaikutelmistaan.

saaneet työntekijät. Lyhytaikainenkin 
altistuminen asbestille aiheuttaa monin-
kertaisen riskin sairastua keuhkosyöpään. 
Siksi olisi tarpeellista saada lakisääteinen 
määräys siitä, että  kaikissa rakennus-
kohteissa, jotka ovat valmistuneet ennen 
vuotta 1994, on suoritettava asbestikartoi-
tus ennen saneeraustöiden aloittamista. 
Kartoituksen tuloksen olisi oltava näh-
tävänä työmaan ilmoitustaululla tai sen 
puuttuessa se olisi saatettava luotettavalla 
tavalla kaikkien työmaalla työtä tekevien 
tietoon. Asbestityö on tehtävä tarkasti siitä 
annettujen ohjeiden mukaisesti. 

Purkusuunnitelmat
ja suojaukset
Olemassa olevien rakenteiden purkami-
sesta on ennen työn aloittamista laadit-
tava purkusuunnitelma. Suunnitelmassa 
on otettava erityisesti huomioon puretta-
vassa kohteessa olevat sähkö- ja vesi-
johdot sekä sortumiseen liittyvä vaarat. 
Purkutyön edetessä on tarkoin seurattava 
eteneekö työ suunnitelman mukaisesti vai 

tuleeko siihen poikkeamia. Työtapaturman 
todennäköisyys moninkertaistuu välittö-
mästi, jos jotakin osaa rakennuksesta ei 
voida purkaa suunnitelman mukaisesti.

Pöly, melu ja silmiin sinkoutuvat 
roskat aiheuttavat saneerauskohteissa 
moninkertaiset tapaturman ja tervey-
den menettämisen vaarat verrattuna 
uudisrakentamiseen. Terveyteen liittyvät 
vaarat on tunnistettava ensin, jotta niiltä 
voi suojautua. Suojautuminen edellyttää 
usein henkilökohtaisten suojainten käyt-
töä. Henkilökohtaisten suojainten hank-
kiminen ja siitä aiheutuvat  kulut kuuluvat 
kokonaan työnantajan korvattavaksi.

Työkohteeseen opastaminen on tar-
peellinen saneeraustyössä pitkään alalla 
olleellekin työntekijälle. Opastamisessa 
pitää avoimesti kertoa työkohteessa 
olevat vaaratekijät ja antaa tietoa niiden 
torjunnasta.

Siisteys ja järjestys
Saneeraustyömaiden siisteys ja järjestys 
ovat usein retuperällä. Työmaan pitäminen 
järjestyksessä vähentää oleellisesti työ-
tapaturman vaaraa ja säästää työaikaa. 
Purkujätteiden kuljettaminen kerralla pois 
työmaalta on paljon taloudellisempaa, 
kuin että niitä siirrellään työmaalla pai-
kasta toiseen moneen kertaan.

Saneerauskohteen työturvallisuus-
tasoa on seurattava vähintään kerran 
viikossa tehtävillä kunnossapitotarkas-
tuksilla. Tarkastuksessa havaitut puutteet 
on korjattava ennen töiden jatkamista. 
Työmaan pitäminen turvallisena onnistuu 
vain, kun jokaiseen kohteeseen valitaan 
työsuojeluvaltuutettu ja hänelle annetaan 
kohteen edellyttämät toimintamahdolli-
suudet.

Saneeraustyöt ovat ammattitaitoa vaa-
tivia töitä, jotka voidaan tehdä terveellises-
ti ja turvallisesti, kun asiaan paneudutaan 
etukäteen huolellisesti.

Veijo Huotari
työsuojelusihteeri

palveluksessa. Työttömän elämään Lauri 
ei ole kokeillut kahta viikkoa kauempaa.

Emännän Lauri hankki naapurista 
Fidzhi-saarilta ja tämä Sofia onkin sikä-
läisen heimopäällikön tytär. Hyvin ovat 
Pohjolan poika ja Fidzhin tumma tyttö 
viihtyneet pienessä omakotitalossaan 
Aucklandin esikaupunkialueella. Lapsia 
on kaksi jo aikuista poikaa ja nuorimmai-
sena 16-vuotias tytär.

Timpurinhommat
tutunoloisa
Parhaillaan Lauri painaa timpurin töissä 
Aucklandin keskussairaalaan laajen-
nustyömaalla. Firma tekee laudotuksia 

pääasiassa aliurakoina isommalle ura-
koitisijalle.

- Urakointimeininki on siis samanta-
paista kuin meilläkin nykyisin. Muutenkin 
timpurin työt ja työvehkeet ovat sinänsä 
tutunoloisia. Selvimpänä erona pistää sil-
mään se, että Uudessa-Seelannissa talot 
tehdään enimmäkseen teräsrunkoisina 
ja TT-laatoilla, Pentti Nurminen kertoo 
vaikutelmistaan.

- Yllätys oli sitten tietysti se, että veli-
poikaa ehti näkemään yllättävän vähän. 
Laurilla näet alkoi työpäivä klo 6.30 ja 
päättyi 17.00 illansuussa. 10,5-tuntiseen 
työpäivään sisältyi kaksi puolen tunnin 
taukoa. Mutta lauantaitkin olivat työpäivä, 
joskin vain klo 14:ään asti.

- Paremmin palkattuna timpurina 
velipika tienasi 17 dollaria eli noin 51 
markkaa tunnilta. Timpurien alimmat 
palkat ovat siinä 14,5 dollaria, noin 42 
entistä meikäläistä markkaa. Saman 
maksoi Pizza-Hutin viipale.
Uuden-SeelanninLauri perheineen kotipihallaan Aucklandissa.
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Esko Seppänen varoittaa EU:n liittovaltiokehityksestä 
ja militarisoinnista

Suomea alistetaan
EU:n keskusvallalle

Euroopan Unioni on laajenemassa 
todennäköisesti Puolaan ja Baltian 
maihin vuoden 2004 tienoilla. Elinta-
sokuilu nykyisten jäsenten ja hakija-
maiden välillä on tällä hetkellä huo-
mattavan suuri ja on mahdotonta että 
se kuroutuisi muutamassa vuodessa 
oleellisesti pienemmäksi.

Työvoiman vapaalle liikkumiselle on 
tulossa siirtymäaika ehkäisemään elin-
tasoerosta johtuvaa työn halpamyyntiä. 
Palvelujen vapaa liikkuminen rajojen yli 
toteutuu kuitenkin välittömästi uusien 
jäsenten liittyessä unioniin ja se mahdollis-
taa yritysten työvoiman liikkumisen rajojen 
yli urakoiden ja työtilausten mukana.

Palvelujen vapautuminen merkitsee 
ainakin rakennusalalla lähestulkoon 
vapaata työvoiman liikkuvuutta, koska 
rakentaminen on aliurakoinnin ja vuok-
ratyövoiman käytön määrässä mitattuna 
paratiisi erilaisia palveluja tarjoaville yri-
tyksille. Näyttää vahvasti siltä että Baltian 

kopalkoissa ovat tyypillisiä varsinkin EU:n 
ulkopuolisten yritysten työvoiman osalta.

Alipalkkauksen tekee erityisen va-
kavaksi ongelmaksi väärinkohdeltujen 
työntekijöiden haluttomuus korjauttaa 
työehtojaan liittomme kautta, onhan 
palkka kuitenkin moninkertainen heidän 
kotimaidensa palkkatasoon verrattuna.

Työmaaorganisaatiot 
avainasemassa
Puuttuakseen järjestäytymättömän 
yrityksen työehtoihin oikeusteitse liitto 
tarvitsee työntekijältä valtakirjan, koska 
kanneoikeus on työntekijällä - ei liitolla. 
Tarvitaan siis lainsäädännön muutos, 
joka sallii ammattiliitoille kanneoikeuden 
saatuaan näytön tes:n alittavista työeh-
doista. Näytön saaminen on tosin usein 
ongelmallista, sillä useimmiten palkat 
maksetaan lähtömaahan ja todellisen 

Esko Seppänen on Euroopan parla-
mentin jäsen eli meppi, joka lukeutuu 
parlamentissa Euroopan yhtyneen 
vasemmiston ryhmään. Hän edustaa 
ryhmäänsä erityisessä EU:lle perus-
tuslakia säätävässä konventissa eli 
valmistelukunnassa, jossa on 105 
jäsentä ja heillä varaedustajat.

Kysyimme Seppäseltä mitä tässä 
Ranskan entisen preidentin Valéry Gis-
card d´Estaingin johdolla toimivassa 
konventissa oikein  puuhaillaan.

- On nähty, että perustuslain myötä 
EU:sta tulisi liittovaltio. Liittovaltiossa olisi 
ylikansallinen päätöksenteko. Väkirikkail-
la mailla olisi enemmän valtaa kuin pie-
nillä mailla. Pelottavinta on tämä uuden 
keskusvallan synty, koska liittovaltiossa 
keskusvalta kertoo kansalaisille, mitä 
näiden pitää tehdä, Seppänen sanoo.

- Sen takia minä olen mukana 
siinä joukossa, joka haluaa säilyttää 
valtioiden ja muiden mukana Suo-
men itsenäisyyden. Me emme halua 
EU:lle liittovaltion perustuslakia, 
jossa meistä tulisi uuden keskusvallan 
alamaisia.

- EU:n liittovaltiolle vaaditaan myös 
verotusoikeutta, liittovaltion varoista 
ollaan myös valmiita maksamaan eu-
ropuolueille europuoluetukea. Se kaikki 
vahvistaa keskusvaltaa, joka on meidän 
vaikutuksemme ulottumattomissa.

- Eurovero olisi eräänlainen yhteisöl-
linen kirkollisvero, mutta siitä kirkosta 
ei erota.

EU:ta 
militarisoidaan
EU:ssa on käynnissä myös unionin mili-
tarisoiminen, ja vuoteen 2003 mennessä 
se on ilmoittanut euroarmeijansa olevan 

toimintakykyinen. Sitä voidaan käyttää 
kansainvälisiin iskuihin muita maita 
vastaan ”rauhaan pakottamiseksi”. Suo-
mesta sen käyttöön on luvattu antaa 2000 
sotilasta. Tanska taas ei anna lainkaan 
joukkojaan euroarmeijaan.

Seppänen muistuttaa, että Suomessa 
on käynyt joukko Naton korkea-arvoisia 
upseereita sopimassa ns. isäntämaatues-
ta. Suomi selvittää vuoteen 2004 mennes-

sä, mitkä lentokentät ja satamat voidaan 
“tarvittaessa” antaa Naton käyttöön.

- Kun Suomessa valmistellaan Natolle 
selvitystä siitä, miten lentokenttiämme, 
satamiamme ja rautateitämme saatetaan 
yhteensopiviksi vieraiden Nato-joukkojen 
tulla, olla tai läpikulkea, maastamme 
tehdään sotilaallisesti ja poliittisesti 

Nato-yhteensopivaa. Ruotsi ei tee 
vastaavia selvityksiä eikä anna 

maataan vieraiden joukkojen 
läpikulkupaikaksi.

- On katakaistava tämä 
kierre, jossa poliittinen eliit-
timme natottaa Suomea. 
On sanottava EI vieraiden 
joukkojen Suomeen tulolle 
ja Suomen kautta kululle. 
Samalla sanotaan KYLLÄ 
itsenäiselle puolustukselle.

- Pitää olla rauhan puolel-
la, Seppänen painottaa.

Vasemmisto 
tuuliajolla
Vasemmistolla ei mene tällä 
hetkellä Euroopassa hyvin. 
Kysyimme, miksi ei.

Seppänen aloittaa vasta-
uksen käymällä läpi tilastoja, 
joiden mukaan Suomen kan-
santalous on vahva. Reaa-

likansantuote on kymmenen 
vuoden aikana kasvanut yli 30 prosenttia.

- Mutta samaan aikaan, kun kansan-
tulo on kasvanut lähes kolmanneksen, 
reaalipalkkasumma on noussut vain alle 
10 prosenttia. Palkat ovat jääneet jälkeen, 
samoin sosiaaliturva, kansanterveys ja 
koulutuspalvelut.

- Vasemmisto on unohtanut tavallisen 
kansan, sanoo Seppänen. 

Hänen mukaansa Euroopassakaan 

ei palkansaajaväellä ole puolustajia 
pääoman valtaa vastaan, ja sen takia 
koko vasemmisto on menettänyt uskotta-
vuutensa. Ihmiset eivät äänestä sellaista, 
mihin he eivät usko, vaan jopa jättävät 
mieluummin äänestämättä.

- Otetaan esimerkiksi Helsinki. Vapaan 
rahan asuntojen vuokrat ovat vuokra-
sääntelyn lopettamisen jälkeen nousseet 
jopa 50 %, eikä muita vuokra-asuntoja 
ole tarjolla. Kunnallisella toimeentulo-
tukiluukulla vuokrien sietämättömään 
nousuun on lisätty omavastuuosuus 
kaikkein köyhimmille kanssaihmisille. Mitä 
vasemmistolaisuutta se semmoinen on?

Hän kysyy edelleen, miten vasemmisto 
voi sallia sen, että lakkautetaan lasten-
tarhoja, terveyskeskuksia ja kirjastoja?

- Ja jos ei jäädytetä talvella luistinratoja, 
ei pidä ihmetellä, että nuoriso ei harrasta 
muuta kuin velttoilua. 

- Kun valtio leikkaa ja ay-liike sopuilee, 
vasemmisto on tuuliajolla.

Seppänen muistuttaa, että vasemmis-
ton ollessa vallassa Suomessa aliverote-
tut vuokratulot ovat kaksinkertaistuneet, 
verottomat osingot yli nelinkertaistuneet 
ja aliverotetut luovutusvoitot yli kuusin-
kertaistuneet.

- Seuraavissa tuponeuvotteluissa 
on kansallinen etu se, että hyvinvoinnin 
kasvu tulee myös palkansaajien hyväksi. 
Pohjana voisivat olla esimerkiksi saksa-
laisten metallityöläisten palkankorotukset: 
kesäkuun alussa 4 % ja vuoden kuluttua 
taas yli 3 %.

Näitä asioiota käsitellään lähemmin 
Esko Seppäsen tiedotuslehdessä. Sitä 
voi tilata maksutta Matti Tohkalta (Mäki-
katu 23, 33250 Tampere). Lehti ilmestyy 
4-5 kertaa vuodessa, ja uusin numero 
ilmestyi juuri.

Haastattelu: Risto Uljas

Esimakua halpatyövoimasta jo lähes
joka työmaalla

EU:n itälaajeneminen 
uhkaa työehtoja

maista ja Puolasta on muodostumassa 
halvan työvoiman varasto palkkadump-
paajien tarpeisiin.

Pääkaupunkiseudun rakennustyö-
mailla on jo parin vuoden ajan saatu 
maistiaisia tulevasta yhä kasvavaan 
tahtiin. Muutama vuosi sitten oli työluvan 
puuttuminen yleisin ongelma vierastyövoi-
man osalta. Toisin on nyt, työluvat löytyvät 
lähes aina tai työskentely on naamioitu 
laitetoimittajan laiteasennukseksi, jolloin 
ei työlupaa tarvittaisi.

Tämän päivän suurin ongelma ulko-
maalaisen työvoiman kohdalla on työehto-
jen ja palkkauksen taso. Lähes jokaiselta 
pääkaupunkiseudun työmaalta löytyvien 
virolaisten ja venäläisten työntekijöiden 
palkka- ja muut työehdot vastaavat tuskin 
koskaan alueen yleistä tasoa, useimmiten 
ei edes tes:n vähimmäistasoa. Lomaraha, 
työajanlyhennysraha, matkakorvaukset 
puuttuvat usein tai on maksettu alle tes:n. 
Useamman euron alitukset tes:n tauluk-

maksetun palkan ja tilinauhan yhdenpi-
tävyys jää usein arvailujen varaan.

Rakennustyöläisten  edunvalvonta on 
melkoisen haasteen edessä kohdates-
samme kasvavan määrän alipalkattua 
ulkomaalaista työvoimaa. Ilman kattavaa 
työntekijöiden työmaaorganisoitumista on 
alamme työehdot ja palkkataso enemmän 
kuin vaarassa. Työmaille ja yrityksiin on 
valittava asiansa osaavat luottamusmie-
het ja tsv-yhteysmiehet joilla on porukan 
tuki takanaan.

Työmaa-aktiivien yhdessä liiton toimit-
sijoiden kanssa olisi kyettävä auttamalla 
ja opastamalla saamaan tulokkaat myö-
tämielisiksi ay-liikkeeseen ja järjestäyty-
mällä huolehtimaan oikeuksistaan.

Siinäpä töitä meille itse kullekin !

Kari Lamberg 
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Ay-toimintaa 
henkensä kaupalla

Seppo Eerola haastatteli etelä-amerikkalaisia
ay-tovereita UITBB:n 13. konferenssin yhteydessä 

Kyproksen Larnacassa 6.4.2002

“Alfredio 
Zapatin 
murhattiin 
eilen”
Gilberto Pareja (n. 50 v.), kolumbialaisen 
sementtitehtaan pääluottamusmies:

- Kolumbiassa käydään veristä sisällis-
sotaa, mutta silti kommunistinen puolue ja 
ammattijärjestöt toimivat. Niiden toiminta 
kehittyy jatkuvasti, koska maassa on 
pitkä kollektiivisen työn kulttuuri ja pe-
rinne. Lähes viikoittain ihmisiä katoaa ja 
murhataan armeijan ja puolisotilaallisten 
joukkojen toimesta.

Haastatellessani Gilbertoa UITBB:n 
kokouksessa hänelle oli juuri edellise-
nä päivänä soitettu ja ilmoitettu hyvän 
ystävänsä Alfredio Zapatin murhasta. 

Tämä oli pelastanut 25 samassa bussissa 
matkustanutta ay-aktiivia kiinnittämällä 
murhaajajoukon huomion itseensä.

- Maassamme ay- ja joukkotyötä 
tekevien riskit ovat suuret. Vuonna1986 
perustetun vasemmistolaisen CUT -kes-
kusammattijärjestön 3 800 ay-aktivistia 
on kadonnut jäljettömiin tai löytynyt mur-
hattuna viimeisen 16 vuoden aikana. 
Viimeisen vuoden aikana on murhattu 
noin 200 toveria.

- Tilanne on muutenkin työläisten 
kannalta tukkala, sillä rakennusalan 
miljoonasta työntekijästä 70 prosenttia 
on työttömänä.

Gilberto itse on ollut 28 vuotta samassa 
tehtaassa työssä.

- Naiset ovat maassamme hyvin jär-
jestäytyneitä ja esim. Kolumbian vahvin 
liitto on opetusalan ammattiliitto, jonka 
puheenjohtajana on nainen ja kommu-
nisti, Gilberto kertoo.

Mustat 
listat myös 
Uruguayssa
Pedro Porley ( n. 35 v.), Uruguayn ra-
kennusliiton SUNCA:n puheenjohtaja 
1998 lähtien:

- Myös Uruguay lukeutuu niihin latina-
laisen Amerikan köyhiin maihin, joissa 
ammattiyhdistystoiminta on vaikeaa. 
Maassamme työnantajilla on käytössään 
mustat listat, joilla ay-aktiiveja yritetään 
karsia pois työmailta. Sotilasdiktatuurin 
aikana vuosina 1973-84 Uruguayssa val-
litsi samantapainen terrori kuin nykyään 
Kolumbiassa. Paljon työtovereitamme 
tapettiin ja heitä katsoi jäljettömiin.

- Ammattiliittomme on nykyisin taval-
laan rakennusvaiheessa ja saamassa 

lisää tuulta siipiensä alle. 1993 Uruguays-
sa käytiin 90 päivän rakennusalan lakko. 
Sen aikana pidettiin myös rakennusliiton 
liittokokous, jossa päätettiin johdon pe-
rusteellisesta nuorennuksesta, Pedro 
kertoo. Hän työskentelee kirvesmiehenä 
ja toimii työnantajayrityksensä pääluot-
tamusmiehenä.

Chilessä 
edetty 
asbesti-
kamppailussa

Adrian Fuentes (n.50 v.), Chilen 
Conceptionista:

- Ammattiliittomme on viime aikoina 
edennyt mm. asbestin vastaisessa tais-
telussa kun rakennusalalle saatiin noin 
viiden vuoden taistelun tuloksena läpi 
asbestin käytön kieltävä laki elokuussa 
2001. Seuraavaksi rakennusliitto taistelee 
300 asbestoosiin kuolleen ja lukuisten 
sairastuneiden korvauksista.

Adrian on huolissaan chileläisnuorten 
kohtalosta.

- Koulutus on turvattu vain rikkaalle 
eliitille. Työläisnuoret eivät pääse kou-
lutukseen ja monilla heistä on runsaasti 
myös huumeongelmia. Rakennusalallekin 
tulevista nuorista osa on jo huumeongel-
maisia ja heitä riistetään senkin vuoksi 
surutta. Globalisaation vastaisiin mie-
lenosoituksiin nuoret osallistuvat, mutta 
puolueisiin he eivät luota.

- Chileläiset paluumuuttajat eivät ole 
kovin hyvin päässeet sijoittumaan yhteis-
kuntaan. Entisille poliittisille vangeille on 
periaatteessa luvattu korvauksia, mutta 
heiltä vaaditaan aivan mahdottomia 
dokumentteja todistaakseen poliittisen 
vankeutensa. Poliittisista syistä murhat-
tujen orpolapset saavat myös teoriassa 
korvauksia, mutta käytäntö on hyvin 
hankalaa heillekin. Diktatuurin aikaisten 
joukkohautojen löytyessä ovat hallituksen 
edustajat viime aikoina olleet tosi nopeasti 
jakamassa omaisille rahaa, jotta nämä 
olisivat hiljaa. 

- ”Omaisten järjestön” tavoitteena kun 
on saada esille totuus ja oikeudenmu-
kaisuus rahan ollessa toissijainen tekijä.

Adrian Fuentes on toiminut vuodesta 
1980 rakennusliiton ammattiosaston 
puheenjohtajana ja palkattomana toimit-
sijana, koska on mustalla listalla itsekin. 
Hän ei saa vakinaista työtä, joskus vain 
satunnaisia keikkahommia.

Kv-rakennsuliitto 
ajaa  taistelevaa 
ay-linjaa
Kansainvälinen rakennusliitto UITBB 
arvostelee jyrkästi suuryhtiöiden aja-
maa globalisaatiota ja siihen liittyvää 
kansainvälisen tilanteen kärjistämistä 
sekä asevarustelun kiihdyttämistä. 
Työntekijöiden maailmalaajuinen kil-
pailuttaminen aiheuttaa epävakautta 
ja eriarvoisuutta ja murentaa myös 
sosiaalisia oikeuksia sekä ay-liikkeen 
asemia.

Ammattiyhdistysliikkeen tehtäväksi 
UITBB katsoo työntekijöiden etujen 
puolustamisen kamppailemalla pääoman 
ehdoilla tapahtuvaa globalisaatiota vas-
taan. Tässä tarkoituksessa UITBB esittää 
ay-järjestöjen laajaa yhteistyötä, mutta 
arvostelee Vapaiden Ammattiliittojen 
Keskusliiton VAKLin linjaa, joka myötäilee 
ja osin tukee pääoman globalisaatiopo-
litiikkaa.

UITBB tukee kansallisia kamppailuja 
parempien palkkojen ja työolojen sekä 
35-tuntisen työviikon toteuttamiseksi 
kaikissa maissa. Samalla se katsoo 
perustehtäviksi asevarustelun vastus-

UITBB

Samassa rintamassa: Adrian Fuentes Chilestä, Seppo Eerola Suomesta, Gilberto Pareja Kolumbiasta ja 
Pedro Porley Uruguaysta. 

Ammattiosaston lomapaikka Timpu-
riranta toivottaa jäsenet ja ystävät 
tervetulleeksi lomailemaan Lehmi-
järven kauniisiin maisemiin!

Hinnat:
n Iso sali 100 
n Pieni sauna 17 /ryhmä,
    1 /henkilö
n Perhesauna 1h/7 
n Iso sauna vain eri sopimuksella
n Päärakennuksen huoneet
   jäsenille 7 , muille 10 /vrk

tamisen ja sosiaaliturvan parantamisen. 
Kv-liitto ehdottaa kansainvälistä yhteis-
työtä näiden vaatimusten läpiajamiseksi 
mahdollisimman laajalla rintamalla.

Edelleen UITBB päätti jatkaa kan-
sainvälisiä kampanjoitaan asbestin 
käytön lopettamiseksi ja työsuhteiden 
epävarmuuden poistamiseksi. Tähän vaa-
timusohjelmaan kuuluu mm. epävarmoilla 
työsuhteilla keinottelun lopettaminen, 
työehtosopimusten ja tasa-arvoisten 
työehtojen aikaansaaminen kaikissa 
maissa sekä mm. ay-aktiivien oikeus 
kansainvälisiin tapaamisiin ylikansallisten 
yritysten kustannuksella.

UITBB linjasi toimintaansa 13. kon-
ferenssissaan, joka pidettiin Kyproksen 
Larnacassa huhtikuun alussa. Helsingin 
kirvesmiesten edustajana kokoukseen 
osallistui ao:n sihteeri Seppo Eerola.

n Huoneet 0, 10, 11 ja 12  
    jäsenille 12 , muille 15 /vrk
n Asuntovaunut
    jäsenille 4 /vrk + 0,50 /       
seisontapäivä, muille 5  +0,50 
n Telttapaikka 2 /vrk

Hintoihin sisältyy keittiön ja veneen 
käyttöoikeus. Asukkaat siivoavat huo-
neet ennen lähtöään.

n Tiedustelut: lm. Matti Piirainen
896 884, gsm (050-597 0911)

Timpuriranta kutsuu
majoitus- ja käyttöhinnat 2002
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Korvan taakse

n Ammattiosaston 
sähköposti

Ammattiosastolla on uusi sähköpos-
tiosoite, jonka kautta on kätevä lähettää 
viestiä alan asioista. Osoite on: kirves-
miehet@kolumbus.fi

Osaston kotisivut ovat parhaillaan 
työn alla.

n Päivystys toimis-
tolla

Ammattiosaston toimistolla on päivys-
tys samana torstaina kuin hallitus kokoon-
tuu (joka kuukauden toista keskiviikkoa 
edeltävänä torstaina) klo 16.30 alkaen,  
osoite Mäkelänkatu 8.

Tervetuloa piipahtelemaan ja hoita-
maan asioita. Tavattavissa osaston luot-
tamusmies ja hallituksen jäseniä.

n Timpurirantaan
Helsingin kirvesmiesten loma- ja 

vapaa-ajanpaikka Timpuriranta toivot-
taa tervetulleeksi lomailemaan.  Paikka 
on jäsenten ja muidenkin käytettävissä 
edulliseen hintaan. Erilaisia majoitusvaih-
toehtoja. Katso erillinen ilmoitus sivulla 7.

n Ay-tietoa liiton 
kursseilta

Ammattiosaston jäsenillä on mah-
dollisuus osallistua Siikaranta-opiston 
kursseille. HUOM.: Ammattiosasto tukee 
ay-kursseille osallistumista. 

n Ohjehinnoittelu 
uusittu

Kirvesmiestöiden Ohjehinnoittelu 
-vihkosta on saatavilla ao:n toimistolta tai 
aluejärjestöstä. HUOM. Tarpeen urakka-
tarjousten teossa ja urakoiden valvonnas-
sa. Kannattaa tutustua ja käyttää hyväksi.

n Juttutupa jatkuu
Timpuriveteraanien Kirveskerhon jut-

tutupa kokoontuu joka kukauden toisena 
tiistaina klo 11 ammattiosaston toimistolla. 
Lisätietoja pj. Kalevi Sairaselta, puh. 
050-5381 783. Sihteerinä toimii Pauli 
Hänninen, puh. 09 - 3860 299.

n Osaston historia-
kirjaa saatavilla

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

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

Kirjan hinta jäsenille on 16 euroa. 
Saatavana toimistolta torstaipäivystyksen 
aikaan tai ottamalla yhteyttä osaston 
toimihenkilöihin.

n Soitellaan
Ammattiosaston puheenjohtaja
Jorma Alakoski
Jousitie 11 C 5,  01280 Vantaa   
308326  (0400-120 745)
Sihteeri Seppo Eerola   
Juoksuhaudantie 6, 00430 Helsinki  
 5662398

Taloudenhoitaja
Pentti Nurminen
Laajavuorenkuja 1 F96, 01620 Vantaa
898 596

Luottamusmiehet
Esko Kokkonen
Kesätie 3 B, 01690 Vantaa  
878 7372 0040-5435881)
Matti Piirainen
Paasikuja 12, 01700 Vantaa
896 884   (050-597 0911)

Ao:n toimisto
Mäkelänkatu 8, puh. 714 409
päivystys joka kuukauden toista
keskiviikkoa edeltävänä torstaina
alkaen klo 16.30 (Ei heinäkuussa)

Kauniit ja rohkeat
Ammattiosaston hallitus vuodelle 2002:
Puheenjohtaja
Jorma Alakoski   Jousitie 11 C 5 01280 Vantaa    308326 0400-120 745
Varapuheenjohtajat
Martti Harmonen  Parkkaajantie 91, 12600 Läyliäinen   040-5827995
Juha Partonen   Kaakkoisväylä 4 B 56, 01480 Vantaa   8511675
Sihteeri
Seppo Eerola   Juoksuhaudantie 6,  00430 Helsinki   5662398 0400-612717
Taloudenhoitaja
Pentti Nurminen Laajavuorenkuja 1 F96, 01620 Vantaa  898 596 040-5425232
Luottamusmies
Esko Kokkonen Kesätie 3 B, 01690 Vantaa   878 7372 0040-5435881
Matti Piirainen  Paasikuja 12, 01700 Vantaa   896 884 050-5970911
Muut jäsenet:
Juhani Aro   Vantaankallio 2 C 110, 01730 Vantaa   8783457 050-3205147
Heikki Hirvonen  Merimiehenkatu 18 A 4, 00150 Helsinki   636297
Kari Hurmerinta Louhiantie 2 A 21, 01610 Vantaa  589 1404 044-2751071
Jorma Junttila   Merikorttitie 5, B 483 00960 Helsinki   3411642 0500-717600
Tapio Kaksonen Mustikanvarsi 2,  01150 Söderkulla  2722 107 040-5665193
Ahti Siipilehto   Sandelininkatu 13 A 8, Hyvinkää  040-5855588
Antero Tolonen  Kuusitie 5 A 10, 00270 Helsinki  4772791
Jukka Vuokko  Tyynylaavankuja 3 B 39, 00980 Helsinki 41111948
Lauri Junttila   Sananjalankuja 1 C 17, 00730 Helsinki   3742627 040-7529644
Raimo Louhelainen  Hakaniemenranta 16 C 42, 00530 Helsinki  761870
Kalle Immonen   Talvikkirinne 9 B 16, 01300 Vantaa   8732639 0040-8475740
Esko Huuskonen  Teuvontie 10 C,  01420  Vantaa  8748174 050-5886308
Jorma Vehviläinen  Pesäkuja 10, 04200 Kerava    2423650 040-8449793
Esko Romo  Hakaniemenranta 30 B 85, 00530 Helsinki 040-5124547
Teuvo Kasurinen  Säveltie 3 B 10, 00720 Helsinki   3472996
Antti Hömppi   Vantaanmäki 3 B 43, 01730 Vantaa   898817
Reijo Aikio   Tapiontie 33 A as 1, 01420 Vantaa   8744987
Pasi Heikkinen  Porvarintie 5 D 32, 00750 Helsinki  346 3434 0400-879755
Pikkarainen Sakari Viherkallionkj. 3 U 144   02710 Espoo  0500-618368
Markku Nousiainen Hemmintie 5,  01810  Luhtajoki   879 5232 050-3385733
Jorma Ursin  Vanha Puistolantie 18, 00760 Helsinki  0400 879753
Juhani Lampio  Hattelmalantie 13 C 38 00710 Hki 050-5274481  
Tapio Alakokko  Hiihtäjäntie 6 B 2, 00810 Helsinki  0400-649849

Hallitus kokoontuu osaston toimitilassa Mäkelänkatu 8. Kokouspäivä on joka kuukauden toista keskiviikkoa 
edeltävä torstai, ellei toisin sovita. Loppuvuonna 8.8.,5.9.,3.10.,7.11.

Paikallarakentamista 
tulisi edistää

Syys-
kursseja 
Siika-
rannassa
Monipuolinen kurssitoiminta 
jatkuu liiton Siikaranta-
opistolla, joka sijaitsee luon-
nonkauniissa ympäristössä 
Nuuksion kansallispuiston 
kainalossa. Ohjelmassa on 
ay-kursseja, kuten luotta-
musmies-, työsuojelu- ja 
peruskursseja, sekä ylei-
sopiskelua, tietotekniikkaa 
ja erilaisia harrastekursseja.

Myös joillain kesäkurs-
seilla on vielä tilaa.

Ammattiosasto suosit-
telee kursseja ja tukee 
ay-kursseille osallistumista.

Kurssiohjelma selviää 
mm. Rakentajasta ja Siika-
rantaopiston kotisivulta. 

Siikaranta-opisto
Naruportintie 68, 
02860 Espoo
Internet: 
http//www.ofw.fi/siikaranta
Lisätietoja kursseista:
puh. 8679 7450 
tai 8679 7452

Katsomme pitkäaikaiseen koke-
mukseemme nojaten, että betoni-
elementtien sijasta tulisi suosia 
paikallarakentamista, todetaan 
Helsingin Kirvesmiesten ammatti-
osaston tuoreessa kannanotossa. 
Se pohjautuu ammattiosaston 
piirissä käytyyn pohdintaan 
elementtirakentamisen ja paikal-
lavalurakentamisen eduista ja 
haitoista.

Kestävän kehityksen periaatteet ja 
rakennuksen elinkaaren aikaisten kustan-
nusten tarkastelu eivät tue betonielement-
tien käyttöä muuten kuin erikoisprojekteis-
sa, kuten tietyn tyyppiset sillat, isot varastot 
ja hallit, pysäköintilaitokset ja meluesteet.

 Nykyaikaisella muottitekniikalla toteu-
tettu paikallavaluprojekti on täysin kilpailu-
kykyinen ja mahdollistaa paremman suun-

nittelun ja korkealuokkaisen toteutuksen. 
Paikallavaletut betonirungot yhdistettynä 
esimerkiksi paikalla muurattuihin raken-
teisiin tuottavat vähiten homeongelmia ja 
ovat yhtä muuntelukelpoisia kuin betoni-
elementtirunkoiset talot.

Kirvesmiehinä näemme päivittäin 
betonielementtirakentamista ja emme 
lakkaa ihmettelemästä siihen uhrattavan 
energian määrää. Erilaisia työvaiheita on 
paljon enemmän kuin paikalla rakennet-
taessa. Sillä työvoiman määrällä, joka on 
kiinni esim. tukkolaudoituksessa, sauma-
raudoituksessa, elementtiasennuksessa, 
reunatopparien teossa, saumojen valussa 
ja läpivientien teossa, voitaisiin samassa 
ajassa tehdä paikalla rakennettua pilari/
laattarakennetta kaksin/kolminkertainen 
määrä. Kehittyneen rasvapunosjännitys-
tekniikan ansiosta paikallavaluholveihin 
ei tarvitse enää tehdä palkkeja niin kuin 

ennen. Pilarit saadaan helposti suunni-
teltua 10-15 m ruutuihin ilman palkkeja. 
Muottikalustot (esim. DOKA, RAMI ja PERI) 
ovat ainakin tuplasti nopeampia käyttää  
kuin perinteiset kappaletavaramuotit.

Asuinkerrostalot ovat melkein kokonaan 
elementtituotantoa. Sieltä löytyy myös 
eniten home- ja äänieristysongelmia. 
Väitämmekin paikallarakennetun asuin-
kerrostalon valmistuvan yhtä nopeasti ja 
samoin kustannuksin kuin elementtiraken-
teisen, ja lisänä on rakennuksen pitempi 
elinkaari, parempi laatu ja pienemmät 
huoltokustannukset.

Rakennuttajat ja rakentamissäädösten 
laatijat ovat mielestämme suurimmassa 
vastuussa siitä minkälaisia taloja Suo-
messa tulevaisuudessa rakennetaan. 
Valitettavasti edelleen esiintyy puutteita, 
jotka liittyvät mm. kustannuslaskentaan, 
rakennuksen koko elinkaaren kustannus-
ten arviointiin sekä nykyaikaisen paikal-
lavalutekniikan tuntemukseen. Samalla 
alalta uhkaa kadota seuraavan kymmenen 
vuoden aikana runsaasti paikallavalun 
suunnittelun ja toteutuksen osaamista.

Tilanteesta huolestuneena Kirves-
miesten ammattiosasto vetoaa suunnit-
telun ja rakanneuttamisen ammattilaisiin 
paikallarakentamisen edistämiseksi. 
Samalla timpurit lupaavat tukea pai-
kallarakentamishankkeita jo hanke- ja 
rakennesuunnitteluvaiheissa käytännön 
asinatuntemuksellaan.

Kannanoton on laatinut ammattiosas-
ton sihteeri Seppo Eerola, joka toivoo 
keskustelua ja palautetta esim. osaston 
sähköpostiin: kirvesmiehet@kolumbus.fi


