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EU-vaaleissa
vastalause oikeistolle

EU:lle runnataan perustuslakia, hyökkäysarmeijaa ja yksityistämisohjel-
mia, mutta vaaleissa puhutaan sivuasioista.
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Rakentajien mitta täyttynyt

Syytä varautua
kovaan tes-kamppailuun

Urakkakirvesmiesten ansiot ovat jopa alentuneet viimeisen vuoden aikana.
Rakennustyöläisten mitta on muutenkin täynnä.

Nyt vaaditaan selvää käännettä tes- politiikkaan ja ansiokehitykseen.
Ensi syksynä varaudutaan kovaan tes-kierrokseen.
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Kari
Lamberg:
n Ulkomaalaisia
työntekijöitä on jo kaikilla
isommilla työmailla
Uudellamaalla. - Sivu 6

Pääluottamusmies
n YIT:n yrityskohtaisen pääluottamusmie-
hen Jari Jääskeläisen työmaana on 160
työmaata Hangosta Saariselälle. - Sivu 8

John Sutton
n UITBB:n australialai-
nen puheenjohtaja
John Sutton yllyttää
eurooppalaisia
ay-yhteisttyöhön. - Sivu 7

Laudottajat kaltevalla pinnalla
Kirvesmiehet Pekka Väisänen ja Risto Anttila laudottavat metron sisäänkäyntitunnelia Kampis-
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Prosenteillako työmaat 
turvallisiksi?

Vuosi 2003 :19 kuolemaan johtanutta työtapaturmaa rakennusalalla. 
Tämän pitäisi olla sellainen luku joka herättää jokaisen jopa sivulliset 
ihmiset, se on 19 turhaa kuolemaa liikaa.

Työmailla tänä päivänä käytössä oleva TR-mittaus esittää turval-
lisuustason prosenttilukuina, mutta ovatko nämä prosentit todellinen 
osoitus työmaan turvallisuudesta tai turvallisuustasosta? Asiaa seu-
ranneena, on ajatuksiin tullut ja todelliset tapahtumat vahvistaneet sen 
,että TR-mittarin prosentti on ainoa asia joka kiinnostaa työnjohtoa ja 
siitä ylempänä olevia henkilöitä. Tuleeko hyvänolon tunne siitä, että 
TR luku lähentelee 90:tä?

Pelkkä prosentti työturvallisuuden tason osoittajana on kuitenkin 
mielestäni lähinnä teatraalinen ja voi pahimmillaan johtaa pahasti 
harhaan työmaan turvallisuustasoa arvioitaessa. Asiaan kun kuuluu, 
että tarkkaillaan ja puhutaan työmaan TR-mittarin tavoitteista. Ne ovat 
yleensä noin 90 prosentin lukemissa vaihtelun ollessa muutaman pro-
sentin luokkaa. Kuitenkin tavoitteen pitäisi olla täydet 100 prosenttia.

Todellinen tilanne työmaalla saattaa olla arvaamaton, putoamissuo-
jaukset rempallaan tai sijoitettu miten sattuu, kulkutiet puutteelliset... 
listaa voisi jatkaa. Eräs asia, jolla TR-mittaria voidaan ”huijata” on 
esimerkiksi roska-astiat: pari-kolme ylimääräistä astiaa arvioitavalle 
alueelle niin prosentti nousee. Tämä taitaa olla lisäksi edullisempi vaih-
toehto kuin laittaa kaikki kaiteet kuntoon. Kaidetyössähän tarvitaan 
ehkä jopa ”kalliita” ammattimiehiä, mutta roska-astiat kulkeutuvat 
paikoilleen ja pois halpatyövoiman toimesta, joksi on mielestäni kat-
sottava yritysten käyttämä vuokratyövoima.

Pieninä harhautuskeinoina voidaan käyttää vielä esim. sitä, että 
puutteet tosin kirjataan huomautuksiin, mutta jätetään merkitsemättä 
oikein-väärin -sarakkeeseen, josta turvallisuusprosentti lasketaan. Tällä 
voidaan jälkikäteen osoittaa, että asia on huomioitu. Kun TR-luku näyt-
tää 90 prosenttia tarvitseeko asioita korjata? Usein näissä tilanteissa 
sama puute todetaankin viikko toisensa perään.

Vaikka tässä aika kriittisesti arvostelenkin TR-mittaria ei voi väittää , 
etteikö siinä olisi hyviä ominaisuuksia mukana. Sillä pystytään osoitta-
maan työsuojelun puutteet erittäin tarkasti, jos ja kun mittaus tehdään 

oikein unohtaen tavoiteprosentit ja katsomalla asioita sillä silmällä kun 
ne ovat työmailla, sekä merkitsemällä ne niin kuin ne ovat .Ennen tätä 
ja mahdollista prosenttiluvun putoamista, ei työsuojelua voida mielestäni 
arvioida prosenttisilmin - ja sitten se tavoite pitää olla 100 prosenttia. 
Kaikkeahan ei voida laittaa lakien tai säännösten piikkiin.

On meillä TR-mittari tai ei, työnjohdon ja työntekijöidenkin asenteessa 
on vikansa. Johtuuko aikatauluista, ahneudesta vai molemmista, että 
monesti ollaan tilanteessa, jossa puhutaan ettei kaiteita ehdi tehdä. 
Tämä johtuu valtaosin siitä, että putoamissuojausta ei ole suunniteltu 
etukäteen, vaan aloitetaan suunnittelu ja toteutus saman aikaisesti.

Mielestäni työntekijät ottavat turhia riskejä tehdessään töitä sellai-
sissa paikoissa, jossa pitäisi olla kaiteet , telineet tai henkilönostin. On 
kuitenkin paikkoja ja työvaiheita. jolloin putoamissuojauksia on lähes 
mahdoton toteuttaa tietyssä työvaiheessa - silloin hyvät rakentajatoverit 
järki käteen työtä suorittaessa ja terveenä kotiin.

Toivotan rakentajille hyvää kesää ja aurinkoisia lomaviikkoja.

Juha Partonen,
puheenjohtaja

Helsingin Kirvesmiesten ammattiosasto

Kaiteet on, 
mutta vää-
rässä paikas-
sa.

Heinäkuu on lomakuu
n rakennusalan kesäloma tulee pitää työehtosopimuksen mukaan toukokuun 
alun ja elokuun lopun välisenä aikana,

n rakennusalan työmarkkinajärjestöt kuitenkin suosittelevat, että loma pidettäisiin 
ensi sijaisesti heinäkuussa alkaen heinäkuun ensimmäisen viikon maanantaista,

n loman pituus määräytyy vuosilomalain mukaan: työssäolokuukautta kohti 
kertyy 2 lomapäivää, jos työsuhde on kestänyt alle vuoden, ja 2,5 lomapäivää 
yli vuoden työsuhteessa,

n lomarahan määrä on 18,5 % lomanmääräytymisvuonna maksetusta brutto-
palkkasummasta. Tähän palkkasummaan lasketaan mukaan yli- ja hätätyöko-
rotukset sekä 3,6 prosenttia palkkasummasta työajan lyhennysrahana,

n kertynyt lomaraha maksetaan työntekijälle kokonaisuudessaan aina lopputilin 
yhteydessä, tai loman alkaessa, mikäli työsuhde jatkuu loman jälkeen.

n Muista myös pitää kesälomasi !!



LinjaLanka 3

Halpaa
Ikääntyneitä piispoja ja presidenttejä 
sanotaan emerituksiksi. Vain köyhät kir-
joittavat ammatin kohdalle eläkeläinen. 
Heidän oletetaan pötkyilevän omassa, 
kulloistakin hallituspuoluetta tukevassa, 
eläkeläisjärjestön tanhupiirissä.

Minä en ole missään vaiheessa pote-
nut erityistä nuorena olemisen iloa, enkä 
mieheys- tai naiseusongelmaa. Olen ihan 
tasapuolisesti varsinainen. Nyt jotkut 
toverit esittävät, että minun pitäisi pysyä 
erossa ammattijärjestön toiminnasta 
kun en ole työmarkkinoiden käytössä. 
Vielä mitä. Jättäisinkö minä käyttämättä 
esiintymislavan, johon toiset hankkivat 
yleisön valmiiksi?  Ei tule kuuloonkaan. 
Tiimiyössä uurastavat nuoremmat eivät 
jouda seuraamaan mitä ympäripyöreässä 

maailmassa  tapahtuu.

Minua edeltänyt sukupolvi sauvoi 
ajopuuteoriaa Laatokan rantakiviin. 
Sitä seurasi suuren saksalaisen uitto-
päällikön meille lahjoittama määritelmä 
finlandisierung. Se oli sikäli ikävää aikaa, 
että silloin useimmat joutuivat ainakin 
aika-ajoin tekemään palkkatyötä. Silloin 
meiltä puuttui EU:n tuomat neljä vapautta: 
pääomien, tavarain, työvoiman ja viinan 
vapaavirtaus. Pääomat ovat ahkeroineet 
oman vapautensa riemussa. Finlandi-
sierung on vaihtunut maailmoja syleile-
vään globalisaatioon. Se taas puolestaan 
on rikastuttanut meitä ilmiöllä Kiina.

Kun USA:n pähkinänviljelijä presi-
dentti Jimmy Carter kävi Kiinassa, hän  
alkoi tarinoida maan varapääministerille 
ihmisoikeuksien puutteesta siellä. Deng 

Xiaoping ruiskautti syljen lattialla olevaan 
pilkkumiin ja sanoi, että me voimme 
lähettää heti neljä miljoonaa kiinalaista 
USA:han ja he tulevat kymmenen vuoden 
kuluttua hallitsemaan maanne taloutta. 
Ihmisoikeudet lakkasivat kiinnostamasta 
presidenttiä.

Suomella on nyt ikioma Kiina-ilmiö. 
Suomen valtio maksaa eduskunnan 
päätöksellä tukea suuryrityksille, jotka 
siirtävät tuotantoa Suomesta Kiinaan. 
Ihan nimellä ja sosiaaliturvatunnuksella 
varustetut hyvämaineisiksi todetut ja va-
pailla vaaleilla valitut Suomen kansalaiset 
siirtävät verovaroilla työpaikkoja pois Suo-
mesta. Sitä sanotaan ilmiöksi ja meidän 
pitäisi tulevissa vaaleissa taas äänestää 
näitä ääliöitä hoitamaan puolestamme 
maamme asioita.

Ammattiyhdistysliik-
keen on korkea aika 
ryhtyä tehokkaanpiin 
toimiin kuin pelkkään 
äänestämiseen.

Viljo Heik-
kinen

vanhempi 
huoneenra-

kentaja
Lapinlahti 

Vielä 90-luvun alussa rakennus-
alan palkat olivat teollisuuden 
keskipalkkojen yläpuolella. Nyt 
ne on painettu keskitason ala-
puolelle!

15 vuotta sitten saavutetun ansiotason 
nousuntärkeimpinä tekijöinä  olivat näh-
däkseni korkea rakennusbuumi ja vireän 
työpaikkatoiminnan vaikutus. Työkunnat 
olivat nykyistä suurempia ja ne osasivat 
myös hinnoitella työnsä kohtalaisen hyvin. 
Sopimuspalkat olivat myös paremmalla 
tolalla. Aikapalkalla työskentelevien 
liukumat olivat huomattavasti paremmat 
kuin nyt.

Olennaista oli kuitenkin, että raken-
nusalalla ei häärinyt työvoiman vuokra-
firmoja ja aliurakointikin oli aikalailla hyvin 
kurissa. Urakat olivat myös suurempia 
kokonaisuuksia eikä niin pilkottuja kuin 
nykyisin. Rakentamisen aikataulut olivat 
jopa siedettävällä tasolla. Maansisäinen 
työvoiman liikkuvuus oli jotenkin hans-
kassa eikä sillä ollut niin suurta palkkoja 
alentavaa vaikutusta kasvukeskuksissa, 
kuin nykyisin. Ei ollut myöskään (pimeää) 
ulkomaista työvoimaa rakennusalalla.

Sitten tuli lama, valtava työttömyys ja 
työnantajien uusi taktiikka.

Sen myötä entiset saavutukset on 
pitkälle mitätöity ja ala ajettu nykyiseen 
kaaokseen.

Kun tähän lisätään vielä ay-liikkeen 
johdon hampaaton tupo-sopuilu, alkavat 
syyt olla selvillä palkkakehityksen taan-
tumiseen.

43 000 rakentajalla
vuosiansio alle 7 000 euroa

Meille on esitelty tilastoja, joiden mukaan 
rakennusalan ansiotasoero teollisuuteen 
nähden olisi kaventunut viime vuosina. 
Mutta tilasto koskee vain järjestäytyneiden 
työnantajien työntekijöitä ja heidän sään-
nöllisen työajan ansioitaan. Otos on pieni 
eikä se kerro koko totuutta. Todellisemman 
kuvan saa tarkastelemalla rakentajien 
todellisia vuosiansioita, mikä selviää 
paremmin tarkastelemalla maksettujen 
LEL-palkkojen jakautumaa.

Tuorein tilasto on vuodelta 2002. Sen 
mukaan yli 25 000 euroa ansaitsevia 
rakentajia oli vain 18 000. Sen sijaan 
vuosiansio jäi pienemmäksi kuin 7 000 
euroa 43 000 rakennustyöläisellä.

Palkkojen polkemisen ohella asunto-
jen hintojen räjähdysmäinen nousu on 
taannut rakennuskapitalisteille muhkeat 
voitot. Silti tässäkin tilanteessa löytyy ay-
liikkeen johdosta ”maltillisen ja työllisyyttä 
edistävän tupon” haikailijoita.

Rakentajien palkkakehitykseen tarvi-
taan ehdottomasti muutos. Se edellyttää 
ahtaista tupo-raameista irtautumista, 
valmistautumista kovaan tes-kierrokseen 
ja jopa lakkoon oikeutettujen tavoitteiden 
läpiviemiseksi.

Keskeisiä tavoitteita ovat mm. kunnon 
palkankorotukset, tes:n aikapalkkamää-
räysten korjaaminen ja urakkahinnoittelun 
parantaminen – ennen kaikkea asunto-
puolella – irtisanomissuojan paranta-
minen, työvoiman vuokrauksen kuriin 
saaminen, luottamusmiesoikeuksien 
lisääminen…

Laajempia kysymyksiä ovat ulkomai-
sen työvoiman oikeuksien turvaaminen 
Siksi kanneoikeuden saaminen ammat-
tiliitoille tulee pitää tiukasti mukana. Ulko-
maisen työläistovereiden auttaminen on 
myös solidaarisuuskysymys. Tukemalla 
heitä estämme rakennusalan  palkkojen 
ja sosiaalisten etujen dumppausta. Myös-
kään työajan lyhentämistä ei tule unohtaa.

Syytä varautua
tes-taisteluun

Tulevalla tes-kierroksella on vietävä läpi 
kunnolliset tavoitteet, joilla suuntaa muu-
tetaan. Se vaatii suurta aktiivisuutta ja 
valmiutta jopa työtaisteluun. Se edellyttää 
myös liittoutumista kaikkien niiden kans-
sa, jotka ovat päättäneet lähteä taistelun 
tielle, sekä liiton johdon ja jäsenistön 
saumatonta yhteistyötä.

Varmaa on myös, että Suomen raken-
nukset rakennetaan myös tulevaisuudes-
sa kotimaassa. Ei esim. Kiinassa.

Hyvää kesää!

Matti Piirainen
osaston luottamusmies

LEL-rakentajien 
palkkajakauma 
vuonna 2002
Vuosiansio        työntekijöitä

Yli 25 000 euroa  18 000
20 000 - 24 999 e  16 000 
14 000 - 19 999 e  16 000
10 000 - 13 999 e  10 000
7 000 - 9 999 e  10 000
Alle 7000 euroa  43 000

Yhteensä                113 000

Koko vuoden LEL-töissä olleiden 
määrä oli 35 000 vakuutettua.

Rakentajista 10 kuukautta tai enem-
män töissä olleita oli 41 000.

Rakentajista 4 kk tai vähemmän 
työskennelleitä oli myös 41 000.

Suuntaa on muutettava!
Rakennusala painettu matalapalkka-alaksi.

Tuleva tes-kierros on taistelun paikka. 

Kirvesmiesten
palkat jopa alentuneet
Tuoreimpien tietojen mukaan kirvesmiesten palkat 
jopa alenivat  viime vuoden aikana Uudenmaan 
alueella.

5. palkkaryhmän tuntipalkka oli vuoden lopulla 
urakkatyössä keskimäärin noin 18,20 euroa, kun 
se oli vuoden alussa reilut 30 senttiä enemmän.

Aikatyössä 5. palkkaryhmän ansio nousi viime 
vuoden kuluessa noin 20 sentillä eli hieman vähem-
män kuin tes:n mukainen yleiskorotus.

"Jälkeenjääneisyys 
korjattava!"

"Rakentajien palkkauksen jälkeen-
jääneisyys on korjattava tulevalla 
tes-kierroksella."
– Leville kokoontuneet Rakennusliiton 
Lapin ammattiosastojen puheenjoh-
tajat.

"Varauduttava 
jopa lakkoon!"

"Tavoitteista on keskusteltava nyt, 
sillä niiden eteenpäin vieminen 
vaatii muutakin kuin pullakahvien 
juomista - on varauduttava jopa 
lakkoon."
– toinen puheenjohtaja Kyösti Suokas 
liiton valtuustossa 7.5.2004
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EU-valeissa on paljon pelissä: Nyt valitaan parlamentti, valmistellaan perustuslakia ja kootaan taiustelujoukkoja.

Suomea salakuljetetaan
Euroopan liittovaltioon ja Natoon

EU-vaalit 13. kesäkuuta
Euroopan parlamentin jäsenten vaalit toimitetaan kaikissa EU:n 25:ssä 
jäsenvaltiossa. Vaaleissa valitaan yhteensä 732 Euroopan parlamentin 
jäsentä, joista 14 Suomesta.
Vaalipäivä on sunnuntai 13.6.2004. Ennakkoäänestysaika kotimaassa on 
2.-8.6. ja ulkomailla 2.-5.6. 

Vasemmistopuolueiden numerot
n Vasemmistoliitto     2 - 21
n Suomen Sosialidemokraattinen Puolue 22 - 41
n Suomen Kommunistinen Puolue  62 - 81

 

EU:n perustuslaki jyrää 
Suomen perustuslain!
Perustuslakisopimuksen mukaan EU:lle tulisi oma lippu, oma hymni, yhtei-
sesti juhlittava Eurooppa-päivä ja oma tunnus, Eurooppa-neuvoston puheen-
johtaja toimisi eräänlaisena presidenttinä ja EU:lle valittaisiin ulkoministeri.

Nykyisellään on jo olemassa raha, keskuspankki, komissio, parlamentti 
ja ministerineuvosto, tuomioistuin, muita virastoja ja EU-kansalaisuus.

Jos syntyy EU-lain ja maamme lain tai perustuslain välinen ristiriita, EU-
laki on voimakkaampi. EU-lakien ylimpänä tulkitsijana toimii EU-tuomioistuin 
Luxemburgissa.

Valmisteilla olevaan EU:n palve-
ludirektiiviin on upotettu sellai-
nen miina, joka sotkisi pahoin 
eurooppalaiset rakennusmarkki-
nat.

EU:n direktiivillä tarkoitetaan sellaista 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
antamaa päätöstä, joka on pantava 
voimaan kansallisella lainsäädännöllä. 
Tällä hetkellä Euroopan Unionin keskei-
nen direktiivihanke on ehdotus direktii-
viksi palveluista sisämarkkinoilla. EU:n 
kunnianhimoisena tavoitteena on olla 
maailman kilpailukykyisin ja dynaamisin 
talous vuoteen 2010 mennessä. Tämän 
tavoitteen edistämiseksi pyritään luomaan 
uusi puitedirektiivi, jolla poistetaan palve-
luntarjoajien sijoittautumisvapauden ja 
rajan yli tarjottavien palvelujen vapaan 
liikkuvuuden esteitä.

Direktiiviesitys on jäänyt Suomessa 
vielä melko vähäiselle keskustelulle. 
Eniten on julkisuudessa ja myös val-
tiovallan toimesta oltu huolestuneita 
terveydenhuoltopalvelujen laadusta ja 
apteekkiluvista. Myös taksijonojen on 
lehdissä hehkuteltu katoavan, kun di-
rektiivin voimaantulon jälkeen taksia voi 
Suomeen tulla ajamaan kuka tahansa 
ilman kansallisia rajoituksia.

Rakennusalalla kansainvälinen kilpailu 
on ollut aina täysin vapaata ja mitään 
esteitä ulkomaalaisten yritysten Suomen 
markkinoille tulolle ole ollut aikaisemmin-
kaan. Tältä osin direktiivin tarkoitusperät 
eivät meitä kummemmin hetkauta. Mutta 

direktiiviin on kuitenkin upotettu sellainen 
miina, joka toteutuessaan sotkisi koko 
eurooppalaiset rakennusmarkkinat pe-
rinpohjaisesti.

Valvonta
vain alkuperämaassa

Direktiiviehdotuksessa määritellään, että 
työehtojen valvonta tapahtuu alkuperäjä-
senvaltiossa.

Eli esimerkiksi virolaisen yrityksen 
Suomeen lähettämien työntekijöiden 
valvonta tapahtuisi seuraavasti:

Yrityksen ei tarvitsisi Suomessa pitää 
minkäänlaisia kirjallisia selvityksiä siitä, 
keitä työntekijöitä yrityksellä on palve-
luksessaan, mitä töitä tehdään, kuinka 
pitkään aiotaan Suomessa työskennellä, 
kuka on tilaaja, mitä palkkaa työnteki-
jöille maksetaan, kuinka pitkiä työpäiviä 
tehdään ja mitkä ovat muut työehdot ja 
työolosuhteet. Jos Suomen viranomaiset 
haluaisivat selvittää näitä tietoja, Viron 
viranomaisten olisi vastattava Suomen 
viranomaisten kyselypyyntöön kahden 
vuoden kuluessa siitä, kun virolaiset 
työntekijät ovat palanneet kotiinsa.

Kyse ei ole vitsistä, vaan korkeapalk-
kaisten virkamiesten aivan vakavasti 
tekemästä esityksestä. Olen myös hen-
kilökohtaisesti keskustellut asiasta EU:n 
komission korkean virkamiehen kanssa, 
joka aivan peräänantamattomasti väitti, 
että työehtojen valvonta uudella direk-
tiivissä ehdotetulla menettelytavalla ei 
tule heikkenemään, vaan päinvastoin 
paranemaan.

Euroopan Unionille valitaan uusi parlamentti
13. kesäkuuta pidettävissä EU-vaaleissa. Suomesta 
valitaan nyt 14 meppiä - kaksi vähemmän kuin viime 

kerralla. Vähennys johtuu siitä, että EU laajeni vappuna 
kun jäseniksi tuli kymmenen uutta jäsenmaata, mm. Viro, 

muut Baltian maat ja Puola.

Samanaikaisesti EU:lle runnataan perustuslakia, jolla 
kavennetaan kansalaisten ja  pienten jäsenvaltioiden 

vaikutusmahdollisuuksia ja militarisoidaan EU:ta. 
Parhaillaan kootaan EU:n taistelujoukkoja, joiden mukana 

suomalaisetkin sotilaat joutuisivat sotimaan ympäri 
maailmaa laittomasti - ilman YK:n lupaa.

Parlamentti vaikuttaa osaltaan EU-lainsäädäntöön ja sitä 
kautta hyvin laajasti myös Suomen lakeihin ja säädöksiin. 

Vaikutus ulottuu myös meikäläiseen työelämään sekä 
sodan ja rauhan kysymyksiin.

Siksi EU-vaalit ovat tärkeät myös rakennustyöläisten 
elinolojen kannalta.

Kyösti Suokas varoittaa EU:n palveludirektiivistä

Rakennusalan työehtovalvonta 
vakavasti uhattuna

Direktiiviehdotusta
muutettava

Selvää on, että eurooppalaisella ammat-
tiyhdistysliikkeellä ei ole muuta mahdolli-
suutta kuin muuttaa direktiiviehdotuksen 
hölmöimmät kohdat tai sitten torjua 
direktiivi kokonaisuudessaan. Tehtävä ei 
tule olemaan helppo. Myös Suomessa 
mustimmat porvarit ovat nähneet direk-

tiiviehdotuksen mahdollisuudet ja onpa 
eräs nuori eurovaaliehdokas jopa ääneen 
lausunut, että direktiiviehdotuksen suurin 
hyöty tulee olemaan siinä, että sen avulla 
työntekijöiden järjestäytymisaste heikke-
nee ja päästään eroon työehtosopimusten 
yleissitovuudesta.

Eivät tällaiset esitykset Euroopan 
unionista itsestään tipahtele. Kyllä niillä 
tarkoituksensa on ja itse näenkin direk-
tiiviehdotuksen virallisen tavoitteen ohella 
suurena strategisena tavoitteena myös 
ammattiyhdistysliikkeen toimintamahdol-
lisuuksien ja vaikutusvallan ratkaisevan 
heikentämisen. Yhdysvaltojen kanssa 
kilpailemaan pystyvän talousalueen 
luomisen katsotaan edellyttävän myös 
työelämän rakenteiden muuttamista 
Yhdysvaltalaiseen suuntaan, kohti yri-
tyskohtaista sopimista ja ammattiliittojen 
pelaamista ulos työpaikoilta.

Euroopan unioni ei kuitenkaan ole Yh-
dysvallat. Unioni koostuu demokraattisista 
valtioista, joissa ratkaisevassa roolissa 
on myös kansallinen päätöksenteko. 
Byrokraattien kouhotuksia ei ole mikään 
pakko ottaa annettuna, vaan asioista 
voidaan käydä rehellistä vuoropuhelua 
ja asioiden kulkuun voidaan vaikuttaa. 
Tärkeää onkin, että kaikki rakentajat 
käyvät äänestämässä työntekijöiden 
elämää ymmärtäviä ehdokkaita kesäkuun 
EU-vaaleissa.

Kyösti Suokas
II puheenjohtaja, Rakennusliitto ry
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EU-valeissa on paljon pelissä: Nyt valitaan parlamentti, valmistellaan perustuslakia ja kootaan taiustelujoukkoja.

Suomea salakuljetetaan
Euroopan liittovaltioon ja Natoon

Suomalaisten mielestä on tur-
vallista olla kuulumatta sotaliitto 
Natoon. Se ei ole marttakerho 
eikä rauhanyhdistys. Pelätään, 
että Natossa meidät vedetään 
mukaan kaukaisiin konfliktei-
hin ja että Naton kautta kriisit 
ja konfliktit tulevat kaukomailta 
Suomeen.

Madridin terrori-isku Espanjassa päiväl-
leen kaksi ja puolivuotta New Yorkin tor-
nien sortumisesta osoittaa perustelluksi 
pelon siitä, että sotiminen vierailla mailla 
lisää turvattomuutta kotona.

Kun Espanja lähetti Irakin öljysotaan 
sotilaitaan vastoin kansan lähes yksimie-
listä tahtoa, sota tuli Espanjaan. Tällaisen 
kokemuksen seurauksena Naton kanna-
tus väheni myös Suomessa?

Silti Suomessa otetaan kaiken aikaa 
uusia askeleita Nato-tiellä, joka kulkee 
nyt EU:n kautta.

Tähän saakka on puhuttu liittoutumat-
tomuudesta “vallitsevissa oloissa”. Tämä 
“vallitsevissa oloissa” on ollut ns. Nato-
optio: voidaan nopeastikin päättää, että 
olot eivät ole enää vallitsevat.

Helmikuussa eduskuntaryhmien 
työryhmä esitti, että “Naton jäsenyyden 
tulee olla Suomen turvallisuuspolitiikan 
todellinen vaihtoehto tulevaisuudessakin”. 
Kapulakielessä tapahtui muutos: optio 
muuttui “todelliseksi vaihtoehdoksi”.

Kaikki merkittävät puolueet, vasem-

SKP vastustaa EU:militarisointia 
ja vaatii perustuslakia kansanää-
nestykseen. Puolue linjoitti EU-
politiikkaansa edustajakokouk-
sessa 16-17.5. 2004 Vantaalla.

EU:n merkitystä työläisten palkkakehi-
tykseen kuvaili Saksan valtuuskunnan 
johtaja Bernt Kamin. Hän on Hampurin 
sataman ammattiosaston puheenjohtaja. 
EU:n laajentumisen edellisessä aalossa 
90-luvun puolivälissä myös Saksan 
satamat kilpailutettiin. Tuloksena oli 
satamatyöläisten määrän ja ansiotason 
puolittuminen.

Tuolloin mm. Hampurin sataman lakko-
taistelu hävittiin, mutta vastarinta ei suin-
kaan laantunut. Nyt on kyetty kehittämään 
satamien ammattiosastojen yhteistyöver-
kosto, jolla estetään työnantajien yritykset 
teettää työt alle työläisten hyväksymien 
palkkanormien. Työnantajien hankkeet 
on torjuttu pysäyttämällä laivat satamiin, 
siis lakoilla. Taistelusta ja työläisten so-
lidaarisuudesta on noussut taistelevan 

yhteisillä ja sitä kautta isännättömillä 
eläkerahoillamme.

Esko Seppänen
Euroopan parlamentin jäsen

mistoliittokin, pitävät siis Nato-jäsenyyttä 
todellisena vaihtoehtona. Se ei vastaa 
Suomen kansan käsitystä suhteestamme 
Natoon.

Työeläkerahastot 
hyötykäyttöön !

Sitten toiseen asiaan, joka myös on omis-
sa käsissämme - mutta ei ehkä kauan.

Tulossa olevaan EU:n perustuslakiin ei 
ole kirjattu meille suojaa EU:n tavoitteeksi 
kirjattua kapitalismia vastaan. Ulkomaiset 
henkivakuutusyhtiöt haluavat saada osan-
sa siitä sijoitusvallasta, jota edustavat 
työeläkerahastot. Vieras valta haluaa EU-
kilpailun ulottuvan myös näihin rahoihin.

Suomen työeläkejärjestelmässä on 
neljä vuosikymmentä kasvatettu ra-
hastoja. On muka varauduttu tulevien 
eläkkeiden maksuun. On kuitenkin jäänyt 
päättämättä, miten rahastojen varoja 
käytetään mainittuun tarkoitukseen.

On kysymys Suomen talouden kaik-
kein tärkeimmästä oikeudesta käyttää 
sijoitusvaltaa; olihan työeläkerahastoissa 
viime vuoden lopussa 78,6 miljardia 
euroa. Niin paljon irtonaista rahaa ei 
ole missään muualla. Eläkerahastoihin 
suoritettavat eläkemaksut ovat aina ol-
leet eläkemenoja suuremmat. Yhtäkään 
eläkettä ei ole vielä maksettu rahastoista.

Viime vuosina yhä suurempi osa 
eläkerahoista on sijoitettu ulkomaille, ja 
jo yli 60 prosenttia suomalaisten eläke-

läisten rahoista hyödyttää ulkomaista 
elinkeinoelämää. Keinottelu suomalaisten 
eläkeläisten rahoilla ulkomaisissa osake-
pörsseissä lisääntyy.

Sieltä saattaa tulla tuottoja, mutta 
on kokemusta myös jättiläismäisistä 
tappioista. Vuodet 2000, 2001 ja 2002 
tuottivat kaksien sotakorvausten verran 
tappiota, kun taas vuosi 2003 oli hyvä: 
Helsingissäkin pörssin markkina-arvo 
nousi ilman sijoittajien omia ponnisteluja 
yli 40 prosenttia. Tänä vuonna on taas 
tullut suuria arvonalennuksia.

Rahastoimisen periaate on ulotettu 
yksityisen mallin mukaan myös julkiselle 
sektorille: kuntiin ja valtiolle. Julkisellakin 
rahalla keinotellaan.

Tällä menolla Suomen eläkerahastot 
kasvavat maailmanloppuun saakka.

Kapitalisti on epäilemättä sitä mieltä, 
että rahastoja ei pitäisikään koskaan pur-
kaa eli käyttää niiden varoja eläkkeiden 
maksamiseen. Hän haluaa, että eläke-
rahoilla tuotetaan sijoittajille markkinat, 
joilla riittää ostovoimaa hänen itsensä 
myymille erilaisille pääoma- ja muille 
keinotteluhyödykkeille. Vain rahastojen 
tuottoa saisi käyttää eläkkeisiin.

Meidän muiden on alettava vaatia 
eläkemaksujen alentamista rahastoi-
duilla varoilla. Se auttaisi maassamme 
työllisyyden ylläpitoa erityisesti pienis-
sä yrityksissä. Tänään suuryritysten 
annetaan keinotella ulkomailla meidän 

työmiehen ääni ja vain sitä ääntä isännät 
kuuntelevat, valisti Bernt Kamin.

Vaihtoehto EU-vaaleihin

Kommunistien osallistumista EU-vaalei-
hin perusteltiin sillä, että ehdokaslista 
on ainut jossa kaikki ehdokkaat ovat 
EU- komennon vastustajia. Äänestä-
essään listan ehdokkaita äänestäjät 
esittävät vastalauseensa suuryhtiöiden 
ja rikkaiden etuja ajavalle EU:lle, vaativat 
kansanäänestystä EU:n perustuslaista ja 
ottavat kantaa kansalaisten perusoikeuk-
sien sekä Suomen liittoutumattomuuden 
puolesta yksityistämistä ja EU:n militari-
soimista vastaan.

Unionista tehdään perustuslailla myös 
sotilasliitto, joka varustautuu imperialisti-
siin sotiin kehitysmaiden alistamiseksi.

Perustuslakiin sisältyy myös mah-
dollisuus julkisten palvelujen yksityistä-
miseen, joka murentaa työväenliikkeen 
taistelulla saavutetun sosiaaliturvan ja 
julkiset palvelut.

Kommunistit ovat mukana euroop-
palaisessa joukkoliikkeessä, joka vaatii 
kansanäänestyksen järjestämistä EU:n 
perustuslaista ja puolustaa kansalaisten 
demokraattisia, sosiaalisia ja muita pe-
rusoikeuksia.

EU:n talous- ja rahaliiton perusperi-
aate on pääomaliikkeiden vapaus, ja se 
on kiihdyttänyt kapitalistit kilpailemaan 
palkkakustannusten alentamisesta. 
Kilpailukyvyn nimissä on julistettu häikäi-
lemätön palkka- ja verokilpailu. Vuosina 
2001 ja 2002 Suomessa nimellispalkkojen 
korotukset olivat Saksan, Italian, Tanskan 
ja Itävallan ohella EU:n alhaisimmat.

Kapitalistien tavoitteena on, että 
palkkojen korotukset pyritään torju-
maan, sopimusturvaa heikentämään ja 
matalapalkkaisten pätkätöiden osuutta 
lisäämään. EU:n linjaukset tukevat näitä 
pyrkimyksiä
Työaikaa lyhennettävä

Työn tuottavuus on kasvanut valtavasti. Se 
osaltaan antaa mahdollisuuden lyhentää 

yleistä työaikaa ansiotasoa alentamat-
ta. Työajan lyhentäminen Ranskassa 
osoitti, että näin voidaan parantaa myös 
työllisyyttä. Perustellusti esitettiinkin ky-
symys, missä viipyy Suomen ay-liikkeen 
taisteluohjelma työajan lyhentämiseksi 30 
tuntiin viikossa ansiotasoa alentamatta.

Edustajakokouksen kansainväliset 
vieraat koostuivat 11 valtuuskunnasta. 
Erityistä mielenkiintoa herättivät Irakin ja 
Kuuban valtuuskunnat. Heiltä saatiin ajan-
kohtaista tietoa siitä miten Irakin kansa 
kokee sen, että USA on sotajoukkoineen 
rosvoamassa heidän öljyvarantojaan, tai 
miten kuubalaiset kokevat USA:n taloudel-
liset pakotteet, boikotit ja sisäisiin asioihin 
puuttumiset, joiden tavoite on saada 
Kuuba supervallan poliittiseen kontrolliin.

Mauri Perä

SKP vaatii kansanäänestystä

Esko Seppänen: EU-valeissa kyse myös rauhan ja sodan asioista

Suomea runnataan Natoon
nyt EU:n kautta



LinjaLanka6

EU:n laajeneminen kiihdyttänyt harmaita työmarkkinoíta

Halpatyöllä poljetaan alu-
een ansiotasoa

Ulkomaisen halpatyövoiman 
käyttö ansiotason polkemiseen 
on lisääntyvä ongelma alueem-
me työmailla. Suuremmilla työ-
mailla noin 10 prosenttia työn-
tekijöistä on nykyisin ulkomaa-
laisia. Mutta esimerkiksi Kuntien 
Eläkevakuutuskeskuksen toimi-
talon työmaalla Kaisaniemessä 
ulkomaalaisia on jo enemmistö, 
kertoo toimitsija Kari Lamberg 
Rakennustyöläisten Uudenmaan 
aluejärjestöstä.

 – Tällä Kevan toimitalotyömaalla on saatu 
tietoja työehdoista osalta työntekijöistä. 
Niistä ilmenee muun muassa, että ammat-
timuurarien töistä maksetaan 10 euroa 
tunnilta. Se täyttää juuri tes:n minimin, 
mutta jää noin puoleen alueen käyvästä 
palkkatasosta. Sen sijaan rautarakenne-
töitä ja ikkuna-asennuksia urakoiva Finest 
Oy ei ole antanut lainkaan työsuhdetietoja. 
Firma pelaa yhteen ikkunat toimittavan 
virolaisen AS-Sakumetallin kanssa, joka 
väittää Viron tietosuojasäännösten kieltä-
vän palkkatietojen antamisen.

 – Toistaiseksi emme siis tiedä, millä 
hinnoilla ikkunoita Kevan toimitaloon 
asennetaan, mutta voi arvailla ettei pal-
koissa ainakaan kehumista ole.

 – Juuri ilmeni epäselvyyksiä myös put-
kimiesten palkkauksessa Leppävaaran 
Sellon työmaalla. Siellä putkitöitä urakoi 
LVIS-Kanava Oy, jonka palveluksessa 
on 14 virolaista putkimiestä. He tekevät 
vaativan kohteen asennukset alimmilla 
aputyön palkoilla. Kyse on siis luokittelu-
riidasta, jossa vaativasta ammattityöstä 
maksetaan selvästi liian vähän. Ongelman 
selvittelyä hankaloittaa se, että tässä 
tapauksessa Talotekniikkaliitto tuntuu 
suojelevan jäsenyritystään ja sen salai-
lupolitiikkaa...

Tällaiset tapaukset ovat nykyään 
arkipäivää. Kiertäessään työmaita alue-
järjestön toimitsijat törmäävät ulko- ja 
kotimaisella halpatyöllä keinotteluun 
jatkuvasti.

Ammattityöt  minimipalkalla

 – Näkyy selvästi, että työnantajat tietävät 
halpaa työvoimaa olevan tarjolla. Se näkyy 
myös siinä, että urakkakauppojen synty-

minen on nykyisin hyvin vaikeaa, ainakin 
käyvillä ehdoilla. Halpatyön tyrkytys tun-
tuu kiihtyneen EU:n laajenemisen jälkeen, 
kuten oli pelättävissäkin, Lamberg sanoo.

Hänen mukaansa halpatyöllä keinotte-
lua on pääpiirteissään kahta lajia.

 – Ensiksi on puhtaasti pimeä työt, 
joita teetetään sananmukaisesti sala-
kähmäisesti ja hämärissä. Sitten on tämä 
"valistuneempi" keinottelu, kun firmat ovat 
ottaneet selvää, mikä on tes:n minimi. 
Kysyttäessä sitten vilautellaan kuittia, 
jossa palkka esitetään juuri ja juuri minimin 
mukaisena.

 – Näin voidaan väittää, että palkat 
maksetaan työehtosopimuksen mukaan 
- ja kaikki hyvin. Sopimuskirjan minimi ei 
kuitenkaan riitä, koska alan työstä pitäisi 
maksaa sekä sen vaativuuden että alu-
een käytännön tason mukaista palkkaa. 
Sehän on alueellamme aivan muuta kuin 

"Työttömyys alkoi 15.1.04, kun 
työmaalla meni sukset ristiin 
työnjohdon kanssa."

Kahdeksan kuukautta olimme vääntäneet 
kättä joka asiasta ja aina olisi laudoitus-
työkunnan pitänyt antaa periksi. Tuntui, 
että työnjohto vain suojeli selustaansa 
ei susi sutta syö -periaatteella. Työnjohto 
ei halunnut kuunnella lainkaan kokenutta 
kirvesmiesporukkaa työmaan edetessä, 
vaan ajoi työmaata eteenpäin väkisin teh-
dyllä työjärjestyksellä - kaikille osapuolille 
surulliseen lopputulokseen asti: runkotyö 
venyi 7,5 kuukaudesta 10 kuukauteen."

Tämä kuvastaa osaltaan pääkau-
punkiseudun rakentamisen tilannetta: 
osaavaa ja ammattitaitoista työnjohtoa 
tapaa työmaalla enää harvoin ja työkun-
tien etumiehiä on alettu kohdella, kuin 
he olisivat jotain yksityisyrittäjiä. Nuorilla 
insinööreillä (rakennusmestareitahan ei 
enää kouluteta) on hyvin niukasti käsi-
tystä käytännön rakentamisesta, saati 
sitten paikalla rakentamisesta. Heidät on 
totutettu jo koulutuksessa, että rakennus-
työmaan johtaminen on “palveluiden tuot-
tajien” (erilaisten aliurakoitsijoiden) töiden 

yhteen sovittamista. Omien työntekijöiden 
käyttäminen tuntuu olevan “hätätilaratkai-
su” , kun ei ole löydetty tarpeeksi halpaa 
"palvelun tuottajaa“ kusettavaksi!

Ilmaisin asian noin , koska isot yritykset 
kilpailuttavat pieniä “timpurointiyrityksiä” 
verisesti ja maksattavat niillä alihintaan 
ottamansa urakat. Tätä kutsutaan “ris-
kienhallinnaksi” liikemiespiireissä.

Nämä rakennusyritysten viisaat insi-
nöörit (= taruolento, hah-hah!) laskevat 
aliurakoinnin ja työvoiman vuokrauksen 
varaan, koska järjestäytynyttä kirvesmies-
työkuntaa ei aivan niin helposti “vedätetä”.

Viime päivinä Rakennusteollisuuden 
huippujohto on taas valitellut pulaa am-
mattitaitoisesta työvoimasta, ja ilmoitta-
nut, että täytyy käyttää entistä enemmän 
maakuntien miehiä ja ulkomaalaisia 
työntekijöitä.

No, meitä viisikymppisiä ammattilaisia 
on kyllä täällä Helsingissäkin vapaana. 

Ongelmana on vain se, että me haluam-
me työstämme ja ammattitaidostamme 
asiallisen korvauksen: emme 1700-2000 
euroa kuussa, vaan vähintään 3000 eli 
18 euroa tunnilta.

Mutta nämä verenimijät, työvoiman 
vuokrausyritykset , joiden tuntiveloitukset 
ovat 15-30 eurossa, eivät siis voi maksaa 
kuin 11-14 euron tuntipalkkoja. Ja nyt 
uutena riesana ovat ilmaantuneet eesti-
läisten (monesti suomalais-omistuksessa 
olevien) työvoiman vuokraajien jopa vielä 
halvemmat tarjoukset!

Tämähän on nyt sitten valmis um-
pisolmu!

Rakennustyönantajien on turha inistä 
ja naukua ammattityövoiman perään, 
jos ei tunneta minkäänlaista moraalista 
vastuuta työntekijöistä ja heidän tulevai-
suudestaan!! Juhlapuheitten jälkeen suur-
yritykset vain pönkittävät kaikenlaisten 
konkurssiyrittäjien toimintaa saadakseen 
palkkatason vielä alemmaksi.

Olen pitänyt “Kansainvälisen” työvä-
enlaulun sanoja hieman vanhahtavina. 
En kyllä enää, sillä

“nälkä meill' on aina vieraanamme,
vaan kuin korpit haaskoiltaan
me kerran kaikki karkotamme,
niin päivä pääsee paistamaan..."!!

Seppo Eerola

Työttömyyskevät
Kirvesmies Eerolan mietteitä

Kuntien eläkevakuutuksen toimitalon ikkuna-asennuksia hoidellaan 
virolaisen halpatyön avulla Helsingin Kaisaniemessä.

- Toivomme heti yhteydenottoa, 
jos työmaalla ilmenee halpa-
työepäilyjä, sanoo Kari Lamberg 
Uudenmaan aluejärjestöstä.

tes-kirjan minimi.
 – Maksamalla vain minimejä työnantajat 
nimenomaan polkevat alueemme palkka-
tasoa. Se näkyy myös ansiokehityksessä, 
Kari Lamberg sanoo.

Kirvesmiesten
ansiokehitys jäädytetty
Hänen mukaansa tuoreimmat tilastot 
osoittavat, että mitään liukumia ei enää 
esiinny. Esimerkiksi kirvesmiestöissä 
urakkaplakat ovat vuoden aikana jopa 
alentuneet ja aikapalkat nousseet tuskin 
yleiskorotuksen verran.

 – Tämä kehitys antaa hyvät perustelut 
vaatia tulevalla tes-kierroksella ansio-
tason korjausta. Karu tilanne nähdään nyt 
liiton johtoa myöten, Kari Lamberg sanoo.

Uusi opas tueksi 
työmaavalvontaan
Rakennusliitto ja Rakennusteollisuus-
liitto ovat julkaisseet oppaan ulko-
maalaisten työskentelystä Suomessa. 
Opas antaa tietoja ja toimii tukena 
työehtovalvonnan toteuttamisessa. Se 
tunnustaa Rakennusliiton oikeuden 
valvoa työehtosopimusten toteutu-
mista - siis myös järjestäytymättömien 
työntekijöiden osalta.

Opasta suositellaan kaikille ay-
aktiiveille ja jäsenille. Sitä saa mm. 
Uudenmaan aluejärjestöstä.
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Rakennus- ja Puualojen kan-
sainvälinen ammattiliitto UITBB 
esittää alan eurooppalaisten 
ammattijärjestöjen yhteistä 
kamppailua työ- ja palkkaehtojen 
polkemiseen tähtäävän politiikan 
torjumiseksi.

Euroopan Unionin laajeneminen sekä 
tavaran ja palvelujen vapaa liikkuminen 
sisältävät valtavia riskejä sosiaaliseen 
alennusmyyntiin. Aliurakoitsijat ja hen-
kilöstövuokrausyritykset hyötyvät jo nyt 
tilanteesta, jossa työntekijät kilpailevat 
toisiaan vastaan.

Rakennusala on luonteensa takia 
tässä suhteessa äärimmäisen haavoittu-
vainen, eikä liene kenellekään salaisuus, 
että Euroopassa on kymmeniätuhansia 
pimeää työtä tekeviä ja sen vuoksi suo-
jaamattomia rakennusalan työntekijöitä. 
Tämän tuloksena palkat ja muut työehdot 
ovat kovan painostuksen kohteena, ja 
työtapaturmien – mukaan lukien kuole-
mantapaukset – määrä on noussut voi-
makkaasti. Myös työolojen turvattomuus 
on siten jälleen kasvava ongelma.

UITBB:n mielestä on välttämätöntä 
arvioida kriittisesti Euroopan viimeaikaista 
kehitystä koskien sosiaalista-, taloudellis-
ta- ja työlainsäädäntöä. Euroopan jäsen-

maiden hallitukset pyrkivät hyväksymään 
muun muassa perustuslain, joka sisältää 
useita työelämää koskettavia ja muuttavia 

uudistuksia lukuisten samansuuntaisten 
direktiivien ohella .

Kyseiset reformit tähtäävät Euroopan 
kilpailukyvyn nimissä sosiaaliturvan pur-
kamiseen, työn epävarmuuden lisäämi-
seen, elintärkeiden julkisten palveluiden 
yksityistämiseen sekä demokraattisten 
ja ammattiyhdistysoikeuksien heiken-
tämiseen. Siten vireillä oleva politiikka 
toteuttaa työläisvastaisen uusliberaalisen 
opin peruspiirteitä.

Lisäksi EU-komission uusi direktiivieh-
dotus palvelujen vapaasta liikkumisesta 
määrittelee rakennustoiminnan pelkäs-
tään palvelutoiminnaksi, mikä uhkaa ro-
muttaa kansallisten työehtojen valvonnan 
ja johtaa edelleen rakennustyöläisten 
työolojen huonontumiseen.

UITBB:n mielestä on tärkeää, että 
Euroopan rakennus- ja puualan ammat-
tiyhdistykset tapaavat avoimen dialogin 
merkeissä ja suunnittelevat yleistä vas-
tarintaa tällaista sosiaalista taantumista 
vastaan. Tällaisista asioista tulee kes-
kustella ruohonjuuritasolla, kehittämällä 
parempaa tietoisuutta ja solidaarisuutta 
työntekijöiden välille.

Uusliberaalin globalisaation jatkuessa, 
on tullut aika kehittää ammattiyhdistysten 
vastavoimaa Euroopassa ja koko maa-
ilmassa työläisten etujen ja oikeuksien 
puolustamiseksi.

Rakentajat rauhan puolesta
Kansainvälisen politiikan puolella UITBB 
tukee maailman rauhanliikkeen vaatimuk-
sia Irakin rikollisen miehityksen lopet-
tamisesta ja kansallisen suvereniteetin 
palauttamisesta. Samoin meneillään 
oleva Palestiinan ja muiden arabimaiden 
miehitys, palestiinalaisten väkivaltainen 
tukahduttaminen sekä Israelin tekemät 
palestiinalaisjohtajien murhat ovat osoi-
tus Lähi-idän äärimmäisen vakavasta 
tilanteesta.

UITBB aikoo lisätä solidaarista toi-
mintaansa palestiinalaisten ja irakilaisten 
että myös kuubalaisten ihmisten kanssa, 
joita on kohdannut uudet Bushin hallinnon 
aiheuttaman uhat. Tällaisella kehityksellä 
on vakava vaikutus maailmanlaajuisesti 
työntekijöiden asemaan ja se asettaa 
uusia haasteita koko työväenliikkeelle.

Tällä hetkellä UITBB valmistelee osal-
listumistaan siirtotyöläisyyttä koskevaan 
keskusteluun Geneven Kansainvälisessä 
työkonferenssissa. Lisäksi valmistelut 
Aasian ja Tyynenmeren alueelliseen 
tapaamiseen elokuussa ovat käynnissä, 
ja sihteeristö alkaa valmistella laajaa 
eurooppalaista kokoontumista.

John Sutton
UITBB:n puheenjohtaja

UITTB varoittaa työehtojen dumppauksesta:

Euroopan rakentajat yhteiseen vastarintaan

Haastava homma!
Väisäsen ja Anttilan työmaa on vinossa

- Melkoista kiipeilyähän tämä 
on, kun työmaalla ei ole suoraa 
pätkää, sanovat osasto Ykkösen 
kirvesmiehet Pekka Väisänen ja 
Risto Anttila.

Miehet laudoittavat metron sisäänkäyn-
titunnelia Kampin työmaalla. Tunnelista 
tulee yli 40 metriä pitkä putki, joka nousee 
Kampin metroasemalta ihmisten ilmoille 
noin 30 asteen kulmassa. Putken sisähal-
kaisija on 6,20 metriä, seinämän paksuus 
20 senttiä. Putkeen sijoitetaan liukupor-
taat, jotka tuovat metroasemalta Espoon 

terminaaliin ja Kampin liikekeskukseen.
Putken alapää louhittiin kallioon noin 

20 metrin matkalta. Siitä ylöspäin jatke-
taan betonivaluna, jonka pyöreää muottia 
Väisänen ja Anttila parhaillaan laudoitta-
vat. Työ on erikoinen ja vaativa - ilmeinen 
toivehomma monen timpurin mielestä.

– No työtähän tämä vaan on. Mutta 
onhan tässä omat metkunsa, miehet 
myöntelevät.

– Muotin puoliympyrän muotoiset 
yläkaaret ovat tehdasvalmisteisia nau-
lalevyrakenteita. Alakaaret ovat vähän 
loivemmat, ovaalin muotoiset. Ne me 
sahaamme itse vanerista.

– Kai tässä vähän tarvitaan kokemusta 
ja ammattivainua, koska aika paljon jou-
dutaan itse kehittelemään työn edetessä. 
Esim. pyöräen putkirakenteen liittymistä 
suoraan rakenteeseen ei ole oikein osattu 
suunnitella etukäteen. Me funtsataan 
vähän ja tehdään sitten sellainen, että 
hyvä tulee.

– Tukeva laudoituksen pitää olla, 
koska alapäähän kohdistuu melkoinen 
valupaine epäsymmetrisesti. Massana 
tosin käytetään it-massaa, jota ei tarvitse 
vibrata.

– Ehkä tässä jää tavallaan työnjälki sillä 

lailla näkyviin, että putken sisäpinta on 
tarkoitus jättää puhtaaksi betonipinnaksi. 
Siinä jää siis näkyviin kaunis lautakuvio. 
Näkyviin jäävä ulkopinta sen sijaan on 
tarkoitus päällystää keramiikalla.

Urakkatyö kunniaan

Metroputken laudotustyön Väisänen ja 
Anttila tekevät kahdestaan apunaan yksi 
tai kaksi lautapoikaa. Nyt on tehty yhtä 
päätä reilusti toista kuukautta ja vielä 
menee jokunen viikko. Palkan maksaa 
rakennusliike Sierak, joka urakoi Kampin 
runkovaiheen laudoitustyöt yleensäkin.

– Me saimme tämän homman, kun 
olemme vähän erikoistuneet näihin pyö-
reisiin rakenteisiin, joita on täällä ollut 
muitakin. Alan pääideologina on kyllä 
tämä Pekka, Anttila osoittelee Väisästä.

Palkka maksetaan Sierakin urakkatyö-
kunnan keskituntiansion mukaan.

– Tässä vaaditaan sen verran erikoisia 
ratkaisuja - myös telineitä ja suunnitte-
luakin -  ettei sitä pysty hinnoittelemaan 
erikseen.

Jos tällä työmaalla urakkatyö sujuukin, 
alan yleinen tilanne huolestuttaa.

– Rakennusalan kirjapalkat pitäisi 
saada reilusti ylöspäin ja sitten lisättyä 
urakkatyön osuutta.

– Nyt on hommat pirstottu liikaa 
aliuraoinneilla ja vuokramiehillä. Ei se 
tehokasta voi olla kokonaisuuden kan-
nalta, mutta ilmeisesti joku porras hyötyy 
siitäkin touhusta..

– Kyllä työkunta työmuotona on hyväksi 
ja toimivaksi nähty. Varmasti hommat 
sujuvat ammattitaidolla ja kokemuksella 
kun välistävetäjät on poissa sotkemasta. 
Mehän se itse tiedetään parhaiten miten 
kirvesmiestyöt tehdään.

– Urakkatyö ja työkunnat pitäisi nostaa 
taas kunniaan. Olisikin toivottavaa, että 
nuoremmatkin miehet alkaisivat taas 
perustaa työkuntia ja perehtyä hinnoit-
teluasioihin, Väisänen & Anttila esittävät.

Haasteellista hommaa! 
Pekka Väisänen ja Risto 
Anttila vinolla
työmaallaan.



LinjaLanka8
Korvan taakse

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 hoi-
tamaan asioita. Tavattavissa osaston 
luottamusmies ja hallituksen jäseniä. Ei 
kokousta heinäkuussa.

n Ammattiosaston 
sähköposti

Ammattiosaston sähköpostin kautta 
on kätevä lähettää viestiä alan asioista. 
Osoite on: kirvesmiehet@kolumbus.fi

Aktiivien osoitteita:
sihteeri: seppo.eerola@pp3.inet.fi
taloudenhoitaja Nurminen Pentti: 
eeva.nurminen@tuubi.net
Luottamusmies: matti.piirainen@
kolumbus.fi
YIT:n pääluottamusmies Jari Jääs-
keläinen: jari.jaaskelainen@yit.fi
SRV viitosten plm Esko Kokkonen: 
esko.kokkonen@site.srvviitoset.fi
Veikko Lytter: veikko.lytter@luukku.
com
Pasi Heikkinen: pasi.heikkinen4@
luukku.com
Markku Juva: juvat@kolumbus.fi
Martti Harmonen: martti.harmo-
nen@pp.inet.fi 
Risto Anttila: risto.anttila@kolumbus.
fi
Juhani Aro: juhani.aro@pp.inet.fi 
Jorma Alakoski: jorma.alakoski@
jippii.fi
Vahur Raudsepp: vahur.raudsepp@
mail.ee

n Osaston kotisivut
verkossa

Ammattiosaston kotisivuilla voi mm. 
seurata ammattiosaston toimintaa ja 
ilmoittautua työnhakijaksi kirvesmiesten 
työtorille. Sivut löytyvät osoitteesta:

http://www.kolumbus.fi/kirvesmiehet

n Ay-tietoa liiton 
kursseilta

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

n Historiakirjaa 
saatavilla

Ammattiosastomme maineikasta 
100-vuotishistoriaa “Helsingin kirvesmie-
het 100 vuotta naulan kantaan” on edel-
leen 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 Timpurirantaan 
elokuussa

Helsingin kirvesmiesten loma- ja 
vapaa-ajanpaikka Timpuriranta on vuok-
rattu Prometheus-säätiölle nuorisoleirien 
järjestämistä varten 10. elokuuta asti. 
Tämän jälkeen paikka on taas jäsenten 
ja muidenkin käytettävissä edulliseen 
hintaan. Erilaisia majoitusvaihtoehtoja. 
Tiedustelut Matti Piirainen 050-59709111.

n Kirveskerho 55
Tervetuloa timpuriveteraanien Kirves-

kerho 55:n toimintaan mukaan! Lisätietoja 
Kirveskerhon yhteyshenkilöiltä:

Pauli Hänninen p. 09-3860299
Kalevi Sairanen p. 050-5381783

YIT yrittää siivota julkisuuskuvaansa

Pääluottamusmies
perää todellisia vaikutus-

mahdollisuuksia

 Pidän huolestuttavana viimeisen 
puolen vuoden aikana ilmennyttä 
ilmapiirin kiristymistä työmail-
la. Se ilmenee lisääntyneenä 
paineena palkkoja ja muita työ-
ehtoja kohtaan, mikä johtunee 
pörssiyhtiön jatkuvasti kasva-
vista tuottovaateista, arvioi YIT-
Rakennuksen pääluottamusmies 
Jari Jääskeläinen.

Hän arvioi, että työehtoihin kohdistuvan 
paineen taustalla on myös lisääntynyt 
halpatyön tarjonta. Juurihan Keltaisessa 
pörssissäkin ilmoteltiin "Halpaa työvoi-
maa Virosta".

 – YIT-Rakennuksen työmailla työsken-
telee tällä haavaa noin 170 ulkomaalaista 
työntekijää, joista valtaosa aliurakoitsijoi-
den palveluksessa. Pääkaupunkiseudulla 
heitä noin 26.

YIT on antanut äskettäin ohjeen, jonka 
mukaan harmaata touhua ei hyväksytä. 
"Suurin ja kaunein" yrittää siivota jul-
kisuuskuvaansa, joka tahriintui pahoin 
muun muassa Helsingin oikeustalon ja 
pelastuskeskuksen työmailla paljastunei-
den väärinkäytösten seurauksena.

 – Yhtiö edellyttää nyt saavansa 
pääurakoitsijana palkkatiedot myös 
aliurakoitsijoiden työntekijöiltä. Pääluot-

tamusmiehelle näitä tietoja ei kuitenkaan 
toimiteta. Voin toki aina niitä kysyä, mutta 
vastauksesta ei ole varmuutta, varsinkaan 
aliurakoitsijoiden osalta. En siis voi var-
muudella sanoa, minkälaisilla työehdoilla 
ulkomaalaiset työntekijät YIT:n työmailla 
työskentelevät, Jari Jääskeläinen sanoo.

 – Näiltä osin tiedonkulkua tulisikin 
ehdottomasti parantaa. Tämä on joka 
tapauksessa vaikeasti hallittava kokonai-
suus: YIT:llä on tällä hetkellä Suomessa 
noin 160 työmaata. Niitä alkaa ja loppuu 
kaiken aikaa, joten tilanteen tuntemus on 
aina puutteellista. Avoimuutta ja todellisia 

vaikuttamismahdollisuuksia työntekijä-
edustajille tulisikin ehdottomasti lisätä 
firmassa, jonka tunnuksena on "Toimiva 
yhteistyö".

"Palkkariskit" hallinnassa?

YIT-Rakennuksen henkilöstön määrä on 
noin 5 300, joista valtaosa rakennusalan 
työntekijöitä.

 – Perinteisenä linjana YIT:llä onkin 
ollut suhteellisen huomattava oman työn 
osuus. Omaa henkilöstöä pyritään myös 
kouluttamaan mm. ammattitutkintojen 
avulla. Ehkä tässä tavallaan ilmenee 
se, että vakinainen ja ammattitaitoinen 
rakennustyöväki on tehokas ja laadukas 
voimavara nykyäänkin, vaikka yleisenä 
suuntana onkin pirstominen ja pätkitys.

 – Tosin YIT:kin käyttää vuokratyövoi-
maa jatkuvasti, ja koko ajan väännetään 
kättä siitä onko kyseinen työ "tilapäistä" 
vai ei.

 – Kaikkiaan YIT:n rakennustyöläisten 
keskimääräiset tuntiansiot ovat nykyisin 
urakkatyössä noin 15 euron ja aikatyössä 
noin 11,50 euron hujakoilla. Tämä on aika 
lähellä rakennusalan keskitasoa, Jari 
Jääskeläinen muotoilee.

Silmäys palkkatilastoon osoittaa, että 
urakkatyön valtakunnallinen keskiansio 
on hieman YIT:n tasoa parempi (15,78 /4. 
nelj. 2003). "Riskien hallinta" tuntuu siis 
onnistuneen aika hyvin ottaen huomioon, 
että toiminta kuitenkin painottuu ruuhka-
alueille ja "ammattitaitoa arvostetaan". 
Tämä tyydyttänee pörssiyhtiö YIT:n omis-
tajatahoja, mutta duunareitten tunnelmat 
saattavat olla toisenlaisia.

Käänne seuraavalla
tes-kierroksella
 – Kyllä paineet ansiotason korottamiseen 
ovat selvästi kasaantuneet. Painotus 
taulukkopalkkoihin ja perusturvaan on 
ollut perusteltua, mutta myös käytännön 
ansiokehitykseen on satsattava. Ken-
tällä vaaditaan ettei matalatasoiseen 
ratkaisuun enää suostuta, vaan ajetaan 
palkkalinjaan käänne parempaan, pää-
luottamusmies Jari Jääskeläinen arvioi.

Hän sanoo YIT:n väen olevan mukana, 
jos ja kun liiton johdolla lähdetään korjaa-
maan tilannetta.

Ammattiosaston toimihenkilöt
Puheenjohtaja Partonen  Juha,  Rantalantie 651, 07150 Laukkoski  040-5540339
Sihteeri  Eerola Seppo,  Käenkuja 8  C 12  00500 Helsinki 5662398    0400-612717
Taloudenhoitaja Nurminen Pentti,  Laajavuorenkj. 1 F 96,  01620 Vantaa  898596    040-5425232
Luottamusmies  Kokkonen Esko,  Kesätie 3 B, 01690 Vantaa 8787372    040-5435881

 Piirainen Matti,  Paasikuja 12, 01700 Vantaa 896884    050-59709111

Hallitus kokoontuu osaston toimitilassa Mäkelänkatu 8:ssa, puhelin 714409.
Seuraavat kokoukset: 3.6., 5.8., 2.9., 7.10., 4.11., 2.12.

Pääluottamusmies
n Jari Jääskeläinen, 38 vuotias vantaalainen
n mittakirvesmiehenä YIT:llä 15 vuotta,
n yrityskohtainen pääluottamusmies 2002 alk.
n työmaana koko maa, YIT:n työmaita noin 160 

Hangosta Saariselälle
n Helsingin Kirvesmeisten ammattiosaston ja 

hallituksen jäsen

YIT:n arvoja:
Toimiva yhteistyö
Joukkuepelimme sujuu kumppaneita 
arvostaen
Avoimuus ja rehellisyys ovat luotta-
muksen perusta
Jokainen YIT:läinen on tärkeä 

YIT:n avainlukuja 2003:
n YIT:n liikevaihto oli 2,4 mrd. euroa
n Liikevoitto 99 milj. euroa.
n YIT-konsernin henkilöstön määrä 

vuoden 2003 lopussa 22 000
n Voitto oli noin 4 500 euroa jokaista 

työntekijää kohti.


