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Hyvää kevättä  2016 

kirvesmiehille!

120 vuotta naulan kantaan!
– osastomme juhli Puistokulmassa

Lämminhenkisessä juhlassa palkittiin SAK:n kultaisin
ansiomerkein yhdeksän osastomme ay-veteraania.

Matti Piirainen kiittää palkittujen puolesta.

Raudan kalke korvannut sahan suhahtelun, kun Ykkösen miehet nostavat pilvenpiirtäjiä – s. 4

Ns. kilpailukykysopimus on puhdas tulonsiirtopaperi työltä pääomalle. 
Kirvesmiehet vastustavat sitä ja vaativat suunnanmuutosta.

Joukkovoima-mielenosoitus Helsingissä 12.3. – s. 3

Sisäsivuilla mm.: Pääkkäri & Rauhanliikettä tarvitaan taas s. 2 / Vaihtoehtona kamppailu paremmasta s. 3/
Muottitöissä pilvenpiirtäjätyömaalla s. 4 / Uusia kasvoja hallitukseen & kirvesmiehet muottitehtaalla s. 5 / 120 vuotta naulan 

kantaan s. 6 / Onko ay-toiminta poliittista & Vetoomus ulkomaalaislle työtovereille s. 7 / Tukea kesäpäiville ja lomailuun s. 8

Ykkösen kirvesmiehet Partonen 
ja Haapanen (oik) muottitöissä 

maan suurimalla työmaalla 
Kalasatamassa. Telinemiehenä 

virolainen "Guido" (vas).
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Työväki haluaa rakentaa rauhassa

"Ei vieraita sotajoukkoja 
Suomeen"

Puolustamme
työ- ja elinehtojamme

Kovin on pitkään kynnetty rakentamisen 
määrässä, työttömyysluvuissa ja palkkake-
hityksessä. Syynä alakuloon on pankkikriisi, 
pörssiromahdus, markkinatalouden toimimat-
tomuus tai duunarien laiskuus vastaajasta 
riippuen.

Suomen porvarihallitus on ottanut paik-
kansa kriisin ratkaisijana ja toteuttaa täysin 
häikäilemättömästi oikeistolaista politiikkaa. 
Oikeiston valtiovarainministerit ovat hallitus-
vastuussaan useina kausina keränneet Suo-
melle valtavan valtionvelan. Tästä upottavasta 
suosta Suomen nostajiksi on nyt ahdistettu 
työväki, pienituloiset ja erityisesti ay-liike.

Tehtävä on alkujaan täysin mahdoton. 
Suomen veropohja on romutettu työnantajille 
ja pääomalle myönnettyjen kevennysten ja 
laillisten porsaanreikien muodossa. Nyt mei-
dän työntekijöiden tulisi ottaa tämä taakka 
kannettavaksemme. Vuosisadan työllä saa-
vutettu maailman arvostetuimpiin kuuluva 
”hyvinvointijärjestelmä” pitäisi tuosta vaan 
sss-henkeen tuhota.

Valoakin näkyy jo rakentamisessa. Työt-
tömyyden kasvu kääntyi syksyllä ja yrityk-
silläkin on jo hieman positiivisempaa kerrot-
tavaa tilauskannan suhteen, ja on muutamia 
jättihankkeitakin lähtenyt käyntiin. Työn 
saaminen on meille kirvesmiehille tärkeää, 
mutta myös palkka on monessakin mielessä 
merkittävä. Se on kuristuvassa hyvinvointiyh-
teiskunnassa turva säälliselle hyvinvoinnille.

Työmailta on Ykkösen historia alkanut. 
Kirvesmiesten 120 -vuotisen historian aikana 
on nähty ennenkin kurjistamista, mutta sitä 
vastaan on taisteltu yhteisrintamassa. Mestoil-
la pitää puhua asiaa ja kasata kirvesmiehet 
Ykkösen jäseniksi. Jäsenten tyytymättömyys 
hallituksen toimiin on osoitettu useissa mielen-
osoituksissa, ja jäsenistöstä lähtevää vahvaa 
ääntä on Suomen hallituk-
senkin kuunneltava.

Suomen ay liikkeen 
voima on aina ollut ja on 
nytkin siinä, että meillä 
on maailman järjestäy-
tynein työväestö. ■

Maihinnousu toukokuussa
l USA:n armeijan maa-, ilma- ja merisotavoimia on tulossa tou-

kokuussa harjoittelemaan sodankäyntiä Suomessa,
l Suomen valtaapitävät ovat antaneet salakähmäisellä isäntä-

maasopimuksella Nato-joukoille oikeuden operoida Suomen 
alueella ja käyttää Suomen satamia ja lentokenttiä,

l tammikuussa 2015 USA:n merijalkaväki harjoitteli jo Lapissa, 
maaliskuun alussa 2016 Suomen armeija oli mukana suurissa 
sotaharjoituksissa Norjassa, seuraavat USA-vetoiset suurhar-
joitukset ensi vuonna Ruotsissa, pienempiä liukuhihnalta,

l Suomi on Natolle tärkeä sillanpääasemana ja Venäjän saarron 
pohjoisena renkaana,

l Suomi on jo viety käytännössä osaksi sotilasliitto Naton ra-
kenteita, vain muodollinen jäsenyys puuttuu. ■

Kirvesmiehet ovat myös rauhanrakentajia.
Sotavalmisteluja he ovat vastustaneet läpi vuosikymmenten.

Ja taas tarvitaan rauhanliikettä.

Kirvesmiesten palkat Uudellamaalla
 Kirvesmiesten palkat, neljäs neljännes 2014*

Pr. työtunnit maksetut työn- aikatyö urakka palkkio a-u-p
  palkat tekijöitä  työ  yht

1. 2101 34622 5 1591    1591
2. 1329 17801 3 1173  1549  1339
3. 18271 287506 50 1441  1999 2029 1552 
4. 72250 1405382 210 1700  2456 2081 1918
5. 173472 3665883 499 1864  2545 2288 2090
6. 97633 2212938 253 2030  2909 2450 2233
Yht.	 365057	 7624132	 1020	 1851	 2580	 2290	 2062

Palkkakehitys, kirvesmiehet 2006-2014*
	 aikatyö	 	 urakkatyö
2006 1454  2016
2007 1515  2112
2008 1656  2185
2009 1710  2330
2010 1737 (1625) 2232 (2182)
2011 1760 (1667) 2342 (2292)
2012 1801  2399
2013 1838 (1769) 2501 (2362)
2014	 1851	 (1763)	 2580	 (2563)

Urakkapalkat	
lähes	muun
maan	tasolla
Kirvesmiesten ansio-
kehitys on jatkunut 
laimeana pääkaupun-
kiseudulla.

Vuoden 2014 viimei-
sellä neljänneksellä kir-
vesmiesten keskimää-
räinen tuntipalkka oli 
aikatyössä 18,51 euroa 
ja urakkatyössä 25,80 
euroa. Aikapalkka oli 
noussut vuodessa 21 
senttiä ja urakkapalkka 
71 senttiä. Urakkapalk-
ka oli enää 17 senttiä 
korkeampi kuin koko 
maassa keskimäärin.

Ansiokehitystä pai-
naa taantuman ja mata-
lien sopimuskorotusten 
ohella ulkomaisen hal-
patyövoiman kilpailu.

Taulukon tiedot kos-
kevat RT:n jäsenyrityk-
siä Uudellamaalla. 

*keskimääräinen 
tuntipalkka pää-
kaupunkiseudul-
la, senttiä/tunti, 
neljäs vuosinel-
jännes (suluissa 
koko maa).
Lähde:
RT:n tilastot.

Rauhan	puolesta	14.5.
Rauhanjärjestöt suunnittelevat yhteistä toimintapäivää rauhan 
ja naapuriystävyyden puolesta 14.5. Lisätietoja lähempänä.

"Suomen asemenoja lisätään 
roimasti, vaikka hyödyllisistä 
asioista leikataan. Hallituksen 
Nato-flirttailu vahvistaa sotilas-
blokkeja ja horjuttaa tilannetta 
Itämeren alueella."

"Ensi toukokuulle suunniteltu 
USA:n sotavoimien maihinnou-
su pitää peruuttaa. Vieraiden 
sotajoukkojen tulo on estettävä.

Sovittelijana Suomella on ollut 
myönteinen rooli, pyrkikäämme 
takaisin siihen."

Näin totesi Kirsti	 Era/Rau-
hanpuolustajat Joukkovoima-
mielenosoituksessa 12.3.

Viha syntyy sorrosta
"Tuloerot, työttömyys ja leikka-
ukset synnyttävät pelkoa ja vihaa. 
Äärioikeisto käyttää tilannetta 
rasismin ja muukalaiskammon 
lietsomiseen. Väärän värisiä 
ihmisiä syrjitään ja uhkaillaan, 
natsipartiot pelottelevat kaduilla 
maahanmuuttajia ja muitakin.

Syrjinnälle on pantava stop-
pi! Hallituksen pitää tuomita 
rasistinen toiminta ja hajottaa 
väkivaltapartiot.

Ongelmiemme todellinen syy 
on rikkaita suosiva politiikka.
Työssä olevien ja työttömien, 
eläkeläisten ja opiskelijoiden, 
kantasuomalaisten ja maahan-
muuttajien kannattaa yhdistää 
voimansa sitä vastustamaan.

Joukkovoimalla se onnis-
tuu." ■
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Liitto hylkäsi kurjistamispaketin ja neuvottelee liittokohtaisesti

Heikennykset uhkaavat silti
Sipilän hallitus ja työmarkkinaeliitti 
vaativat Suomen palkkatyöläisiä kasvat-
tamaan kapitalistien voittoja tekemällä 
kolme lisätyöpäivää ilmaiseksi.

Lisäksi ns. "kilpailukykysopimus" 
määrää palkoille nollalinjan, siirtää 
sosiaaliturvamaksuja työnantajilta 
palkkatyöläisten maksettavaksi ja tähtää 
työehtosopimusten murentamiseen ns. 
paikallisen sopimisen avulla.

SAK:n liitoista kurjistamissopimuksen 
hylkäsivät Rakennusliitto, SEL, AKT ja 
PAM. PAM:in vastarinta on yritetty ve-
sittää pykäläsaivartelulla ja ns. "tiukoilla 
reunaehdoilla".

Sopimus on tarkoitus hyväksyä lopul-
lisesti kesäkuun alussa, kun on selvinnyt 
kuinka suuri osa ay-liikkeestä on saatu 
siihen alistettua.

Rakennusliitto neuvottelee 
normaalisti
Rakennusalan nykyiset työehtosopi-
mukset ovat voimassa helmikuun 2017 
loppuun eikä liitto lähde neuvottelemaan 
niiden muuttamisesta. Seuraavista sopi-
muksista neuvoteltaneen siten normaa-
lissa järjestyksessä ensi talvena.

– Vaikka liittomme on hylännyt "kilpai-
lukykysopimuksen", samoja heikennyksiä 
tarjotaan nähtävästi meillekin, ainakin 
niiltä osin kuin niitä voidaan rakennus-
aloilla soveltaa, arvioi työehtotoimitsija 
Kari	Lamberg Rakennusliitosta. Lamberg 
on Helsingin Kirvesmiesten jäsen.

– Varmasti edessämme on palkoille 
julistettu nollalinja, ja ilmeisesti palka-
tonta työaikaakin työnantajat pyrkivät 
pidentämään tavalla tai toisella. Tässä voisi 
tulla kyseeseen esim. kolmen arkipyhän 
määrääminen työpäiviksi ja vastaava leik-
kaus työajan lyhennysrahaan – siis tähän 
7,7 prosentin erilliseen palkanosaan. 
Muitakin sopimusheikennyksiä lienee 
työnantajien tavoitteena.

Lainmuutokset uhkaavat
myös rakentajia
– Vaikka neuvottelemme omat tessimme, 
"kilpailukykysopimukseen" perustuvat 
lainmuutokset koskisivat luonnollisesti 
myös rakentajia, Lamberg muistuttaa.

Palkkojen ostovoimaa leikkaisi mm. 
työntekijäin sosiaalivakuutusmaksujen 
korotukset. Tämä maksurasituksen siir-
to on tarkoitus tehdä pysyväksi. SAK:n 
laskelman mukaan se pienentäisi palk-
katyöläisten nettopalkkaa 1,6 % vuosina 
2017–2020.

Vetämässä on myös lukematon määrä 
budjettileikkauksia sosiaaliturvaan ja 
julkisiin palveluihin kautta linjan.

Paikallinen sopiminen 
tarkoittaa sanelua
Kurjistamissopimukseen sisältyy pykälä 
ns. paikallisen sopimisen edistämisestä 
työehtosopimuksilla. Tämän "edistämi-
sen" keskeisenä kohtana on "selviytymis-
lauseke", joka mahdollistaa "työehtojen 

sopeuttamisen", jos työnantaja joutuu 
taloudellisiin vaikeuksiin.

"Sopeuttaminen" tarkoittaa sopimista 
huonommista työehdoista kuin työeh-
tosopimus edellyttää, kuten palkoista, 
lisistä, työajoista ym. alle tessin. Lisäksi 
edellytetään, että tällainen huonontamis-
sopimus tulisi voimaan ilman liittotason 
hyväksyntää.

– Tämä on hyvin kauaskantoinen 
hanke, sillä se murentaisi vakavasti 
työehtosopimusten sitovuutta. Tosin 
selviytymislauseketta olisi määrä soveltaa 
vain työantajan joutuessa taloudellisiin 
vaikeuksiin, mutta koskako vaikeuksia 
ei olisi näköpiirissä, Lamberg ihmettelee.

– Villi paikallinen sopiminen innostaisi 
varsinkin ulkomaalaisia ja harmaan talou-
den yrittäjiä kiihdyttämään kilpailua en-
tisestään palkkojen ja muiden työehtojen 
huonontamisessa. Tällainen meno ei sovi 
rakennusalalle, sillä työehtojen dump-
pauksen ohella se heikentäisi edelleen 
rehellisesti toimivien yrittäjien asemaa.

Jos paikallisesti halutaan sopia, siihen 
ei ole mitään esteitä nykyisinkään, kunhan 
työehtosopimusta kunnioitetaan.

"Suomen mallista" palkkojen
alennusautomaatti
"Kilpailukykysopimuksen" vanavedessä 
työmarkkinaeliitti hyväksyi myös "Suo-
men mallin", jolla tarkoitetaan palkka-
politiikan määrittelyä vientivetoisesti. 
Tarkoituksena on, että työehtosopimukset 
sovitaan ensin vientialoille, ja tätä tasoa 
ei muilla aloilla saisi ylittää.

Ja tunnetusti vientikapitalistien mie-
lestä heillä ei ole koskaan varaa palkanko-
rotuksiin kansainvälisen kilpailun takia. 
"Suomen mallilla" sinetöitäisiin nolla- tai 
miinuslinja pysyvästi myös kotimarkkina-
alojen sekä julkisen sektorin työntekijöille.

Tällainen palkkakatto on selvästi am-
mattiliittojen sopimusvapautta loukkaava 
tulonsiirtomalli. Sekin on SAK:n johdon 
enemmistön hyväksymä. ■

- palkkoja ei korotetan lainkaan vuo-
teen, sen jälkeen katoksi vientialojen 
sopimus,

- palkatonta työaikaa pidennetään 24 
tuntia (3 p:vää) vuodessa,

- työeläke- ja työttömyysvakuutus-
maksuja siirretään yrityksiltä palkka-
työläisten maksettavaksi,

- työnantajien sv-maksua alennetaan,
- julkisen sektorin lomarahoja leika-

taan kolmanneksella,
- työpaikoilla voidaan sopia (sanella) 

työehtosopimusta huonommat työ-
ehdot.

Sopimuksen ytimenä on ilmaisen 
työn lisääminen eli tulonsiirto palkka-
työläisiltä pääoman omistajille. Paperissa 
ei ole mitään velvoitteita yrityksille 
käyttää näitä lisätuloja investointeihin tai 
työllistämiseen. Sen sijaan ostovoiman 
supistaminen ja työajan venyttäminen 
lisäävät työttömyyttä entisestään.

Luottamusmiehet:
Rasismi juurittava työmailta
"Rakennusliiton konserniseminaariin 22.3. osallistuvneet luottamushenkilöt 
eivät hyväksy rasismia rakennusteollisuuden työpaikoilla ja työmailla.

Ammattiyhdistyksen tulee koota kaikki työntekijät yhteen ja puolustaa 
työntekijöitä riippumatta siitä mistä hän tulee, mitä kieltä hän puhuu, minkä 
värinen hänen ihonsa on, mikä hänen seksuaalinen suuntautumisensa tai 
uskontonsa on."

HS 2.4.2016

"Ammattiliiton tärkein tehtävä on epävarmoissakin olosuhteissa jäsenten etujen 
ajaminen. Keskusjärjestön neuvottelut palkkojen alentamisesta on loukkaus pal-
kansaajia kohtaan.

Palkat eivät ole kuluerä, vaan niillä on merkitys kotimaiseen kysyntään ja etenkin 
kansalliseen omanarvontuntoon."

RL:n Uudenmaan aluejärjestön edustajakokous 2.4.2016

Ykkösen edustajina aluejärjestön edustajakokouksessa: Tapio Viita (vas),
Antero Tolonen, Saija Kuivala, Juha Kolhinoja, Tomi Kolhinoja, Heikki Hirvo-
nen, Jan Nordström, Pasi Heikkinen, Manu Kivisaari, Hannele Mäkimartti ja 

Jari Jääskeläinen (kuvasta puuttuu Ahti Siipilehto).

  Rakentajat tuomitsevat
  kilpailukyky-kyykytyksen

Kilpailukykysopimus

Tulonsiirtopaperi työltä pääomalle
Samalla verotulojen supistaminen 

antaa oikeistolle lisää perusteluja jatkaa 
sosiaaliturvan ja palvelujen leikkaamista.

Jo aiempina vuosina tulonsiirtoa on 
vauhditettu mm. alentamalla yhteisö-
verotusta ja poistamalla työnantajilta 
kela-maksut.

Valheilla kuorrutettu
Päällepäsmärit perustelevat "kilpailu-
kykysopimusta" väittämällä, että sen 
vaihtoehtona olisi ollut vielä rankemmat 
pakkolait. Väite ei pidä paikkaansa, sillä 
vaihtoehtona oli – ja on yhä – yhteinen 
taistelu heikennysten torjumiseksi. Sii-
hen ay-voima riittää, jos johtajat eivät 
lähde rikkureiksi.

Sitä paitsi pakkolakien kariutuminen 
oli selvää jo ennen "kilpailukykysopi-
muksen" hyväksymistä, koska eduskun-
nan perustuslakivaliokunta oli todennut 
ne perustuslain vastaisiksi.

Pörssiyhtiöiden osingot kovassa kasvussa

Miljoonaosingot nostava SRV:n Kokkila:

"Meillä ei ole varaa palkankorotuksiin!"

50 pörssiyhtiötä jakavat tänä keväänä 
omistajillen osinkoja yhteensä 11,8 
miljardia euroa.

Kasvua viime vuodesta on 14 prosent-
tia – samaan aikaan kun reaalipalkkoja 
alennetaan ja sosiaaliturvaa leikataan.

Myös suuret rakennusliikkeet jakavat 
muhkeita osinkoja näinä lama-aikoina. 
YIT jakaa omistajilleen 28 miljoonaa 
euroa, Skanska ja NCC vielä enemmän, 
mutta Tukholman pörssissä.

SRV jakaa 6 miljoonaa euroa, joista 
pääomistaja, vuorineuvos I. Kokkila 
nostaa noin 2,5 miljoonaa (Kolpi mu-
kaan luettuna). Sen lisäksi tulevat tietysti 
palkat, palkkiot ja luontaisedut.

Kokkila on paneutunut myös palk-
kapolitiikkaan. Hänen mielestään 
työläisten palkkatasot on määriteltävä 
viennin ehdoilla:

"Meidän on tästä vielä useampia vuo-
sia eteenpäin tyydyttävä nollakorotuksiin 
tai varmasti osittain negatiivisiinkin 
palkankorotuksiin", Kokkila sanoi Ylen 
haastattelussa. Kokkila on myös suur-
pääoman etujärjestön EK:n entinen pj. ■
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Ykkösen miehet kasaavat suurmuotteja pilvenpiirtäjätyömaalla

"Laaja kaari, rento ote
– ja massa puhuu..."

Pilvenpiirtäjän muottitöissä ei sahanpu-
ru juuri pölise. Sen sijaan rauta kalisee,   
kun kirvesmies kolistelee muottikasette-
ja paikoilleen – ja vasaralla yhä.

– Oleellista siinä on laaja kaari, että 
saadaan iskuun liikevoimaa. Ote pitää 
sitten rentouttaa juuri kun isku osuu, ettei 
tärähdä käsille, ja sitten saa massa puhua...

Ykkösen kirvesmiehet Ilkka Haapanen 
ja Juha Partonen selvittävät muottikirves-
miehen työtekniikkaa Redin työmaalla 
Helsingin Kalasatamassa.

Tänne rakennetaan mm. kahdeksan 
tornitaloa. Korkein pilvenpiirtäjä nousee 
132 metriin, kerroksia tulee 35.

Hankkeen vetää projektijohtoura-
koitsijana SRV. Runkotyöt ovat täälläkin 
pääosin Sierakin vastuulla, jonka palkka-
listoilla Haapanen ja Partonenkin ovat.

Uutta muottitekniikkaa
Rungot nostetaan kerrosvaluina, jossa 
käytetään Perin Maximo-järjestelmän 
suurmuotteja. Niihin on integroitu myös 
tarvittavat telineet ja työtasot.

– Muottien valmistus on sillä tavalla 
kaksivaiheista, että ensin kootaan mo-
duuliosista isompia kokonaisuuksia, 
kuten seinämiä. Yhdistäminen tapahtuu 
sideosilla, jotka lyödään kiiloilla riittävään 
kireyteen. Yksi muottikokonaisuus voi 
painaa 7–8 tonnia.

– Toisessa vaiheessa nämä osamuotit 
siirretään torninosturilla mestalle, jossa 
kootaan työmuottikokonaisuus. Seinät 
reivataan säädettävillä terästangoilla,  
joiden siirtely voi vaatia nosturia sekin.

– Kun raudoitus on paikallaan, kootaan 
ulkoseinämä, ja se liitetään sisäseinään 
järeillä sidepulteilla.

– Tämä sidepultti on lievästi kartio-
mainen teräsjössikkä, joka kiristetään 
määrättyyn vahvuuteen siipimutterilla. 
Enää ei tarvita välikeholkkejakaan, kun 
pulteissa itsessään on syvyyden säätö 
erillisen säätösinkilän avulla. Näin siteet 
voidaan asentaa vain yhdeltä puolelta, 
mikä säästää työtä ja aikaa.

Vasara ja kippurakanki
Vaikka käytössä on uusin muottitekniikka, 
pitkästä puusta tehdään osa antura- ja 
muista erikoismuoteista täälläkin. Usein 
suurmuottejakin pitää täydentää puuosil-
la, Haapalainen ja Partonen selvittävät.

– Että puun tuoksua päästään välillä 
haistelemaan, mutta tärkeimmät työkalut 
ovat kippurakanki ja vasara. Kangella 
väännetään ja sovitellaan osia kohdalleen 
ja vasaralla lyödään sidekiilat ja -pultit pai-

kalleen. Lisäksi tarvitaan vääntötyökalu, 
jolla pultit kiristetään.

– Ja vasarahan on yhä Vaughan. Pai-
no on vain kasvanut ja varsi pidentynyt 
laudoitusajoista, koska muottirautojen 
kolistelu vaatii suurempaa iskuvoimaa.  
Vasara on nyt tyypillisesti 28 unssinen, kun 
se laudoitustytössä on ollut 20–24 unssia. 

Kolmen hehtaarin 
työmaa
Sörnäisten rannassa itämetron molemmin 
puolin levittyvä Kalasataman työmaa 
lienee mittasuhteiltaan maamme mittavin 
tällä haavaa.

STV:n Redi-hankkeeseen sisältyy 
korkeitten asuintornien lisäksi mm. "en-
nennäkemätön kauppa- ja viihdekeskus", 
jonka läpi metrorata jää kulkemaan. 
Viereen rakentuu Helsingin kaupungin 
uusi "terveys- ja hyvinvointikeskus", jonka 
tieltä kaupunki aikoo lopettaa useita ter-
veysasemia eri puolilta kaupunkia.

Töitä tehdään maan päällä kahdessa 
vuorossa. Alapuolella kalliota louhitaan 
pysäköintiluoliksi myös yöaikaan.

– Työntekijöitä on tällä haavaa viitisen 
sataa, kertoo työmaan työsuojeluvaltuu-
tettu ja yhteysmies Aleksi Auer. Hän 
osallistuu myös työntekijöiden pereh-
dyttämiseen.

– Käytännössä jokainen uusi työntekijä 
tulee perehdyttämistoimistomme kaut-
ta. Tarkastamme, että yrityksellä ja sen 
työntekijöillä on kaikki tilaajavastuulain 
edellyttämät verot ja maksut hoidettuna. 
Puutteet nähdään SRV:n ylläpitämästä re-
kisteristä. Firman pääsy työmaalle tyssää, 
jos velvoitteet eivät ole kunnossa.

"Hyvää kuntoilua tuntipalkalla"
– Tässä pitää liikkua vähän päästä 
muottien kokoamis- ja asennusalueiden 
välillä. Se vaatii kävelyä ja kiipeilyä hyvän 
kuntolenkin verran päivittäin. Ja portaat 
pitenevät, mitä ylemmäs mennään...

– Asennusvaiheissa kirvesmiehen on 
kiipeiltävä myös muotin seinämillä, jotka 
ovat yleensä 4,50 metriä korkeita. Kun 
yksi kerros on valettu, muotti puretaan ja 
kootaan seuraava kerros. Lopulta muotti-
kirvesmies touhuaa työtasolla ja kiipeilee 
muottiseinällä vyön, valjaiden ja vaijerin 
varassa siellä 130 metrissä ja vähän päälle.

Työtasot on kiinnitetty alemman ker-
roksen valuseinään pulteilla, jotka ovat 
yllättävän heppoisen näköisiä.

– Parempi, ettei niitä ajattele, kun tällä 
hääritään, miehet sanovat.

Suurmuottitekniikan takia asennus-
työkunnat tai -ryhmät ovat käyneet aika 
pieniksi. Usein määrätyn kokonaisuuden 
hoitaa vain yksi kirvesmies apunaan ehkä 
yksi lautapoika tai apumies.

Suurmuoteillekin on tessissä neliö-
hinnat, mutta käytännössä niiden sovel-
taminen on hankalaa. Täälläkin Sierakin 
kirvesmiehet työskentelevät pääasiassa ns. 
sopimuspalkalla. Se on mieskohtaisesti 
sovittu tuntipalkka, mutta ylittänee käy-
tännössä tavanomaisen aikapalkkatason...

Kirvesmies yhä avainasemassa
Paljon on muottitöissä muuttunut, mutta 
pääsääntö on yhä entinen: mikä eilen 
tehtiin, se tänään puretaan, Haapanen ja 
Partonen määrittelevät.

Ennallaan on sekin tosiasia, että yhä 
on kirvesmies ratkaisevan tärkeä tekijä 
työmaalla. Ei nouse pilvenpiirtäjäkään il-
man ammattitaitoista muottikirvesmiestä.

Kalasatamaan rakennetaan hulppeita 
Redi-asuntoja. Yläkerroksen kämpät 
maksavat siinä 16 000 euroa neliöltä. Ehkä 
ne on tarkoitettu muille kuin tämän talon 
tekijöille..? ■

– Samalla listaamme työntekijän hen-
kilötiedot veronumeroineen. Kulkulupaa 
ei myönnetä, jos puutteita ilmenee.

– Perehdyttämisen toisena puolena 
on työmaan esittely sekä opastaminen 
turvamääräyksiin ja käytäntöihin. Tur-
vallisuutta pyritään vaalimaan yhteistyöllä 
eri toimijoiden välillä, oikeilla työtavoilla 
sekä turvallisuustekniikalla. TR-mittarin 
tavoitelukuna on 95 %, Auer kertoo. ■

Korkean tason hommia. Juha Partonen (vas.) ja Ilkka Haapanen noin neljännen kerroksen tellinkeillä.
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Perin hienoja muottejaHelsingin Ykkösen ja Lahden 
osasto 66:n kirvesmiehet järjes-
tivät viime syyskuussa yhteisen 
tutustumismatkan Perin muotti-
tehtaalle Saksan Weissenhorniin. 
Lentäen Müncheniin ja siitä 
bussilla kohteeseen ja takaisin. 
Majoitus oli Münchenissä.

Matkalle osallistui 19 kirves-
miestä: kuusi Helsingistä ja 13 
Lahdesta sekä kaksi henkilöä 
Peri Suomelta.

Itse tehdasalue oli uskomatto-
man laaja ja saksalaisen tarkasti 
organisoitu. Muotit ja muotin-
osat pienintä nippeliä myöten 
työstettiin tässä tehtaassa. Val-
mista tavaraa lähti maailmalle 
satoja rekkalasteja päivässä. 
Yksistään Peri-palkkia tulee ulos 
yli 9 km työvuorossa.

Kyllä siinä muottitimpurin 
suu oli ymmyrkäisenä. Tehtaalla 
käytettiin myös suomalaista puu-
tavaraa ja filmivaneria.

Matkalaisten tietämys ja mie-
lenkiinto muottikalustoa koh-
taan ei jäänyt tehtaan edustajilta 
huomaamatta. Perin järjestämä 
illallinen kuului tietenkin asiaan. 
Ja pisteenä Perin päälle piti Pekka 

Järvinen saksankielisen esittely- 
ja kiitospuheen.

Münchenin kaupungissakin 

oli paljon nähtävää: Olympia-
areenat, 190 m korkea näköala-
torni, FC Bayer Münchenin peli-

areena, BMW-museo ja näyttely, 
Kansallismuseo, Marienplaz ja 
muita historiallisia rakennuksia.

Uusia kasvoja ao:n hallituksessa
Ykköseltä toivotaan reilua yhteishenkeä ja rivakkaa toimintaa

Lahtelais-helsinkiläinen kirvesmiesretkikunta kävi tutustumassa
maailman suurimman muottivalmistajan tuotantoon Saksassa.

Matkanjärjestelyistä erityis-
kiitos Peri Suomen Ilari Roihu-
vuolle ja Jani Viinamäelle sekä 
osasto 66:n Taisto Ohtoselle.

Ammattiosastojen yhteistyö 
ei ole meille kirvesmiehille uusi 
asia. Onhan viiden kaupungin 
kirvesmiesten kokouksia järjes-
tetty jo vuosikymmenten ajan. 
Mutta ajatus tutustumismatkois-
ta työmaille ja tuotantolaitoksiin 
virisi, kun pohdittiin kuinka 
jäsenille voitaisiin tarjota uutta 
kiinnostavaa toimintaan

Jo 2014 teimme yhteisen 
tutustumismatkan Pietariin, 
kohteena siellä YIT:n kerrosta-
lotyömaa.

Molemmille reissuille osal-
listui muitakin kuin hallituksen 
jäseniä, ja porukka on ollut hy-
vinkin samanhenkistä. Eli jotain 
saavutettiin. Onkin ollut ilo olla 
mukana.

Osastoilta saatu tuki on myös 
toiminut kannustimena. Pää-
osin kuitenkin omakustanteisia 
matkoja. Seuraavista matkoista 
tiedotetaan jatkossa tarkemmin.

Pasi	Heikkinen

Keijo Karvinen, 60
■ kotona Lohjan Rautiolla vaimo 

Päivi. Omia lapsia edellisestä 
avioliitosta kolme, ja heillä 
ukille tärkeät kolme lastenlasta.

■ rakennustöihin 16-vuotiaana, 
talonrakennusalan ammatti-
tutkinto, mittamies- ym. kou-
lutuksia mm. Siikarannassa,

■ Lohjan Kirvesmiehiin pari-
kymppisenä, ja heti sihteeriksi, 
useita luottamustehtäviä, viime 
vuodet osaston pj:na,

■ timpurina YIT:llä, nyt Suvelan 
kappeli-työmaalla, jossa ts-val-
tuutettuna ja yhteysmiehenä.

Tapsa Viita, 57
■ lohjalainen kirvesmies, kaksi 

aikuista poikaa ja 4 lastenlasta,
■ isän mukana alalle, YIT:llä 29 

vuotta takana,
■ nyt Länsi-Sataman terminaali 

2-työmaalla, työsuojelun yh-
teysasiamiehenä,

■ alalle ammattikoulun kautta, 
rakennusalan koulutusta, mm. 
erikoisammattitutkinto,

■ harrastuksina hiihto ja lenkkei-
ly,  erityisesti Lapin maisemissa.

– Näinä aikoina on pidettävä ne 
edut, jotka on saatu taisteltua. 
Porukan tulisi yhtenäistyä, jotta 
kyykyttäminen työnantajien ta-
holta loppuu. Nuoria pitää saada 
vanhempien jäärien oppiin sekä 
työmailla että osastoilla.

Oula Sinkkonen, 35
■ juuret Pohjois-Karjalassa, josta 

2006 työnhakuun Helsinkiin ja 
kirvesmieheksi Skanskalle op-
pisopimuskoulutuksen kautta,

■ vahva ay-tausta, joten järjes-
tyminen selvä alusta lähtien,

■ työmaakohtaiseksi ts-valtuu-
tetuksi jo toisella työmaallaan,

■ Skanskan Etelä-Suomen alue-
yksikön työsuojeluvaltuutettu 
(noin 350 työläistä) ja liiton rak.
puolen työsuojelujaoston jäsen,

■ avioliitosta 7-vuotias Voitto, 
mutta poikamiehenä nykyisin,

■ harrastaa moottoripyöräilyä, 
ammuntaa ja teatteria.

– Toivon Ykköseltä rivakkaa 
toimintaa, jolla voitaisiin lisätä 
vetovoimaa nuoremmankin ra-
kennusväen keskuudessa.

Vuokratyö tullut jädäkseen?
– Kun menin vuokrafirmaan, ennakkoasenteita oli, mutta vuoden 
työskentelyn jälkeen huomasin, ettei homma juuri sen kummem-
paa ole kuin varsinaisissa rakennusliikkeissäkään, Terkki sanoo.

– Aloitin Selekta Rakennuksen pääluottamusmiehenä kaksi 
vuotta sitten. Tuolloin vahvuus oli noin sata rakennustyöläistä. 
Nyt on ulkona vuokrattuja rakennusalan ammattityöntekijöitä 
350–400 henkeä. Firma on laajentunut nopeasti ja toimii useilla 
keskuspaikoilla Oulua myöten.

– Yritys kuuluu työnantajaliittoon ja pyrkii hoitamaan työ-
suhdeasiat ns. asiallisesti. Rakennusalan työehtosopimus on 
voimassa, ja pääluottamusmiehenä pyrin valvomaan, että se 
toimii myös käytännössä.

– Lähes kaikki työ tehdään tuntipalkalla. Se on Selektan kir-
vesmiehillä tällä haavaa keskimäärin 16,10 euroa.

– Vuokratyön haittapuolena on tietysti työsuhteiden epävar-
muus ja suuri vaihtelu. Keikkahan voi tulla tai olla tulematta ja 
olla tunninkin mittainen.

– Toki vuokratyöhön liittyy paljon epäkohtia sitäkin kautta, että 
villejä firmoja on pilvin pimein ja monissa meno sen mukaista. 
Kai systeemin yhtenä tarkoituksena onkin, että suuremmat raken-
nusliikkeet pääsevät polkemaan alan palkkoja ja muita työehtoja.

– Mutta tämä on tänä päivänä lähes ainoa mahdollisuus päästä 
alan töihin, varsinkin nuorille– valitettavasti. Ja kun vuokratyötä 
tehdään, on yritettävä huolehtia vuokramiesten järjestymisestä 
ja vetämisestä työehtosopimusten piiriin, Ari Terkki sanoo.

Vakinaista rakennusväkeä hän kiittelee siitä, ettei pahempaa 
ylenkatsomista vuokratyöläisiä kohtaan enää juuri esiinny. Ym-
märretään, ettei se mies ole syypää systeemiin ja sen epäkohtiin. ■

Ari Terkki, 60
■ kirvesmieheksi kodin 

peruna ja ammatti-
koulun kautta,

■ pitkä työura Kymen-
laaksossa, mm. työ-
kunnan vetäjänä,

■ 1980-luvulla mm. ko-
mennuksella Irakissa, 
kun työt tyssäsivät 
Kotkan puolessa, Hel-
sinkiin nelisen vuotta 
sitten,

■ ja kun täälläkin tys-
säsi, vuokramieheksi 
Selekta Rakennuk-
selle, jonka pääluot-
tamusmieheksi pari 
vuotta sitten.

"Toivomme yhdistymisen lisäävän ay-voimaa"
– 1933 perustetun Lohjan Kirvesmiehet ry:n (osasto 097) jä-
senmäärä oli viime vuosina 120–130, kun se parhain päivinä oli 
tuplasti. Työelämässä oli hallituksen jäsenistä viime vuonna enää 
kolme. Tämä suuntaus oli jatkunut jo pitempään, joten aloimme 
miettiä yhdistymistä jonkin toisen osaston kanssa.

– Kun neuvottelut toisen lohjalaisen osaston kanssa kariutuivat, 
käännyimme Helsingin Ykkösen puoleen. Saman ammattialan 
osastoon liittyminen olikin luontevaa, kun vielä suuri osa jäsenis-
tämme työskentelee pk-seudulla rinnan Ykkösen jäsenten kanssa.

– Uskomme jäsentemme saavan hyvän palvelun Helsingin Kirves-
miesten jäseninä ja yhdistymisen myös lisäävän yhteistä ay-voimaa, 
Keijo Karvinen sanoo.

Viime syyskokouksessa am-
mattiosastomme hallituk-
seen valittiin 15 varsinaista 
jäsentä, joista neljä on uusia. 
Kaksi heistä tuli Lohjan osas-
ton liitoksen seurauksena. 
Ohessa lyhyet esittelyt. 
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120 vuotta naulan kantaan

Ykkönen juhli rennosti

Helsingin Kirvesmiesten ammattiosasto 
juhli arvokkaasti ja hyväntuulisesti 
120-vuotistaivaltaan Vantaan 
Puistokulmassa 31. marraskuuta 2015.
Tilaisuuteen osallistui noin 140 timpuria 
avecceineen ja ystävineen.
Juhlapuhujina olivat liiton pj. Matti 
Harjuniemi, Kirveskerhon edustajana 
Mauri Perä sekä osaston pj. Manu 
Kivisaari. Juoni oli selvä: aktiivisella ja 
periaatteellisella toiminnalla maamme 
vanhimpiin ja vankimpiin kuuluva 
ammattiosasto on pidetty hengissä, 
taistelukyisenä ja sunnnannäyttäjänä läpi 
historian myrskyjen – ja pidetään vastakin.
Juhlan kohokohtana oli SAK:n kultaisten 
ansiomerkkien jako osaston yhdeksälle 
veteraanille.
Ohjelmapuolesta vastasivat Jussi Raittinen 
sekä The Sun Connection -yhtye.

Kultaisella 
ansiomerkillä 
palkitut Ykkösen
ay-veteraanit:
Lauri	Junttila	(oik),
Matti	Piirainen,
Kari	Lamberg,
Ahti	Siipilehto,
Raimo	Louhe-
lainen,
Pentti	Nurminen,
Veikko	Paananen ja 
Antero	Tolonen.
Kukittajana Hannele 
Mäkimartti, 
merkit jakoi pj. 
Harjuniemi.
Seppo	Eerolalle 
ansiomerkki 
luovutettiin 
myöhemmin.

Kirveskerho 
55 tiedottaa

Viime vuosi oli osastomme 
juhlavuosi, joka heijastui myös 
Kirveskerho 55 ry:n toimintaan. 
Palkittiinhan Puistokulman juh-
lassa SAK:n kultaisella ansiomer-
killä useita kerhomme jäseniä.

Vuosi oli myös toimeliai-
suuden vuosi johtuen siitä, että 
Timpurirantasäätiö avusti toi-
mintaamme. Kokoonnuimme 
kaikkiaan kahdeksan kertaa 
mukaan luettuna kokouspäivälle 
sijoitettu joululounas.

Järjestimme erilaisia tapah-
tumia veteraaneille. Aloitimme 
katsomalla Helsingin kaupun-
ginteatterin esityksen "Lady 
Killers". Tapahtumaan saattoivat 

osallistua myös 
puolisot, ja ta-
loudenhoitaja 
oli järjestänyt 
kahvitarjoilun 
teatterin läm-
piöön. Koska 
tapahtuma sai 
paljon myön-
teistä palautetta, päätimme ottaa 
teatteriesityksen ohjelmaamme 
myös tulevaisuudessa.

Keväällä poistui keskuudes-
tamme Kirveskerho 55:n kun-
niapuheenjohtaja Väinö	(Vänni)	
Karvonen 97 vuoden iässä. 
Muistimme Vänniä ammatti-
osaston, Timpurirantasäätiön ja 
Kirveskerhon puolesta. Malmin 
muistotilaisuudessa olivat laske-
massa kukkalaitteen puheenjoh-
taja, sihteeri ja taloudenhoitaja.

Toukokuun kokouksen pi-

dimme perinteisesti Siikarannas-
sa syöden ja saunoen. Syyskausi 
aloitettiin veteraanien ilmaisella 
kuntolomalla Siuntion kylpy-
lässä, kylpyläreissun kustansi 
Timpuritranta-säätiö. Vaikka 
reissu oli maksuton ei tahtonut 
löytyä mukaantulijoita riittävästi

Veteraanitoiminnan jatku-
vuutta silmälläpitäen olemme  
saaneet mukaan "tuoreita voi-
mia", kun moni hyvinkin aktii-
vinen veteraani on joutunut iän 
ja terveydellisten syiden takia 
hellittämään toiminnasta . Kiitos 
heille mukanaolosta.

Vetäjinä ovat jatkaneet samat 
toimihenkilöt: puheenjohtajana 
Kalevi	Sairanen, sihteerinä Lau-
ri	Ilmari	Junttila	ja taloudenhoi-
tajana Pentti	Nurminen. Lisäksi 
aluejärjestön veteraaniryhmää 
on vetänyt Esko	Kokkonen.

Olemme osallistuneet run-
saslukuisesti aluejärjestön jär-
jestämiin yhteisiin veteraaniti-
laisuuksiin.

Kokouksista on ilmoitettu 
Rakentaja-lehdessä vuosiko-
kousilmoituksen yhteydessä ker-
tailmoituksella, paitsi erikseen 
jouluruokailu, josta joudutaan 
varmistamaan aika ja paikka.

Tervetuloa mukaan toimin-
taan uudet ja vanhat kirvesmies-
toverit! ■

Kirveskerho 55 ry:n puolesta
Lauri	Ilmari	Junttila, sihteeri

Juhlakuvat: Toivo Koivisto
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Helsingin	Kirvesmiesten	ammattiosasto	
on	 osallistunut	 Ammattiosastojen	 yh-
teistoimintaverkoston	toimintaan,	jolla	
vastustetaan	 nykyhallituksen	 politiik-
kaa	ja	pyritään	suunnan	muuttamiseen	
työläisille	edullisemmaksi.

Verkostossa on mukana eri alojen 
osastoja pääkaupunkiseudulta. Ne ovat 
mm. toimittaneet yhteisen kannanoton 
SAK:n hallitukselle, järjestäneet mielen-
osoitusluonteisia toritapahtumia ja olleet 
mukana järjestämässä 12.3. Joukkovoima-
mielenosoitusta, jolla vaadittiin suoma-
laisten elinehtojen turvaamista tasaamalla 
tulonjakoa ja tukkimalla verovuotoja.

– Ammattiosastomme on ollut samalla 
kannalla, joten osallistuminen yhteis-
toimintaaan on luonnollista. Sen avulla 
haluamme voimistaa kenttätason ay-väen 
ääntä ja vaikutusta, sanovat Ykkösen nuo-
remman polven aktiivit, puheenjohtaja 
Manu	Kivisaari, sihteeri Sami	Tenhonen 
ja hallituksen jäsen Hannele	Mäkimartti.

– Osastomme on tukenut myös talou-
dellisesti yhteistoiminnan käynnistymistä 
ja mm. tätä maaliskuun mielenosoitusta.

Yhteistyötä ilman ohjailua
– Ammattiosastomme historia kertoo, 
että kirvesmiehet ovat olleet aina mu-
kana yhteisissä puolustustaisteluissa, 
kun työväestön kurkulle on käyty, sanoo 
kirvesmiesveteraani Mauri	Perä.

Hän on ollut aktiivisesti tukemassa 
yhteistoimintaverkoston rakentamista.

– Siinähän olivat aloitteentekijöinä use-
at metallin, rakennuksen, AKT:n, Pamin 
ja julkisenkin puolen ammattiosastot. 
Yhteiset tavoitteet määriteltiin osastojen 
käsittelyssä, jossa muotoutunut asiakirja 

luovutettiin SAK:lle. Siinä ilmoitettiin, 
että nykyisiä jyräyshankkeita ei hyväksytä, 
vaan on kamppailtava paremmasta.

Kun tavoitteena on eri tavoin ajattelevi-
en ihmisten kokoaminen yhteistyöhön, on 
toiminnan periaatteet oltava kokoavia ja 
yhdistäviä – ei erottavia tai pois sulkevia. 
Tietysti toiminnan perusluonne rajaa sen 
piiristä selvästi vastakkaiset pyrkimykset, 
kuten rasismin, fasismin ja ihmisten syr-
jinnän missä tahansa muodossa.

– Siksi yhteistyön ehdoton edellytys 
on avoimuus ja luottamus. Asiat on 
päätettävä avoimessa käsittelyssä ilman 
minkään tahon ohjailua tai "etuilua". 
Sen takia yhteistyössä ei voida hyväksyä 

myöskään minkään poliittisen puolueen 
tai ryhmän tunnuksia saati vedätystä, 
Mauri Perä sanoo.

Kirvesmiesten nuoremman polven 
aktiivit haluavat kehittää yhteistoimintaa 
samassa hengessä.

– Kuitenkin sellainen "poliittisuus" on 
hieman häirinnyt, kun jotkut monessa 
mukana olevat aktivistit ovat ikään kuin 
tarjoilleet omia linjauksiaan ammatti-
osastoille. Toiminnan riippumattomuus 
saattaisi näin vaarantua.

– Samoin puheet yleislakosta tuntuvat 
häiritseviltä, koska niistä välittyy käsitys, 
että yleislakko olisi helppo toimenpide 
ja päämäärä sinänsä. Totuus lienee toi-
senlainen.

Politiikkaa,
vaan ei puoluepolitiikkaa
On selvää, että esim. Ammattiosastojen 
yhteistoimintaverkoston linjaukset nyky-
politiikan muuttamiseksi ovat "poliittisia", 
koska valtaapitävät ovat politisoineet jopa 
palkkavaatimukset.

Näin ay-liike ei voi pysyä erossa yh-
teiskuntapolitiikasta, vaikka haluaisikin. 
Luokkapolitiikkaa on ajettava, vaikka 
puoluehjailusta pysytään erossa.

Tietysti puoluepolitiikan karttelussa 
voidaan mennä sellaisiinkin ylilyönteihin, 

ettei oteta kantaa esim. "kilpailukykysopi-
mukseen", kun kannanotto leimataan po-
liittiseksi. Mutta tällainen "epäpoliittisuus" 
helpottaa jyräystä, mikä on poliittinen 
kannanotto sekin.

– Mielestämme ammattiosatsojen 
yhteistoiminnan tulee rakentua vain 
niihin tavoitteisiin ja periaatteisiin, jotka 
osastot itse asettavat. Tällaista suunnan-
muutokseen tähtäävää yhteistoimintaa 
ja kansalaisliikettä haluamme olla ra-
kentamassa, sanovat nuoremman polven 
kirvesmiesaktiivit Kivisaari, Mäkimartti 
ja Tenhonen. Ikinuori kansalaisaktivisti 
Mauri Perä nyökyttelee. ■

Risto	Uljas

Keskustelua ay-liikkeen roolista ja tehtävistä
Ammattiosastojen yhteistoiminnalla pyritään

työväen luokkaetujen ajamiseen

Kirvesmiestoveri!
Helsingin Kirvesmiesten ammattiosasto on sinua varten.
Jos haluat liittyä ajamaan yhteisiä etujamme, liity ammattiosas-
toomme.
Jos haluat, että palkkasi ja muut työehtosi ovat oikealla tasolla,
ota yhteyttä toimihenkilöihimme:
- suomeksi ja englanniksi /finnish and english:
   Manu	Kivisaari 050 3715255 / manu.kivisaari@srv.fi
Me emme syrji emmekä ylenkatso minkäänmaalaisia työläisiä.
"Kaikkien maiden työläiset, liittykää yhteen!"

Товарищи плотники!
Отделение Хельсинских плотников для тебя.
Если хочешь отстаивать наши общие условия труда вместе, 
вступай в наше отделение.
Если хочешь чтобы твоя зарплата и другие условия труда 
были на должном уровне, свяжись с нашим представителем
- по-русски: Валерий	Ниеменмаа
   / 0504063622 / Valeri.Niemenmaa@rakennusliitto.fi
Мы не дискриминируем и не упускаем из виду никаких 
иностранных рабочих.
"Рабочие всех стран, объединяйтесь!"

Hea Puusepp kamraad!
Helsingin Kirvesmiesten ametiosakond on sinu jaoks. 
Kui soovid kaitsta meie kõigi ühiseid hüvesid, liitu meie ame-
tiosakonda. 
Kui soovid, et Sinu palk ja töötingimused on õigel tasemel, võta 
ühendust. Ehitusliidu eestikeelse töötajaga.
- Urmet	Aru, tel. 0442087287, e-mail: urmet.aru@rakennusliitto.fi
Me ei diskrimineeri ega vaata halvustavalt teiste maade töötajaid.
"Kõikide maade töölised, liituge kokku!"

Vuosi 2015 oli rakennusalan työ-
turvallisuuden musta vuosi. Työta-
paturmissa kuoli 13 työtoveriamme.

Tapaturmat ovat kasautuneet  
pieniin ja keskisuuriin yrityksiin.  
Isommissakin sattuu  työtapaturmia, 
mutta yleensä alihankintaketjuissa.

Rakennusliiton työsuojelusih-
teeri Tapio	 Jääskeläinen sanoo, 
että suurten rakennusyritysten 
ongelmana on se, että ne liputtavat 
omia työntekijöitään ulos ja siirtyvät 
käyttämään alihankintaketjuja.

– Silloin ongelmana on yleensä 
huono tiedonkulku ja työnjohdon 
puuttuminen yhteisellä työpaikalla. 
Työnjohtamista turvallisen työn 
eteen ei ole enää riittävästi.

Jääskeläinen toivoo, että rikos-
epäilyissä oikeuteen vietäisiin yri-
tysten ylin johto, jonka velvollisuus 
on teettää työt turvallisesti.

Näin ei voi jatkua / 13 työmaakuolemaa 2015

Hiljainen hetki 28.4
Rakennusalan työmaat ja työpai-

kat hiljentyvät itse määrittelemäk-
si ajaksi 28.4. klo 12 alkaen.

Hetkellä kunnioitetaan tapaturmaisesti 
menehtyneiden muistoa ja vaaditaan 

työturvallisuuden tehostamista.

Suuria uudistuksia 
ammattiosastojen 
yhteistyöllä
Historiallisesti Suomen ammattijärjes-
töt ovat olleet ratkaisevana voimana 
aina kun on ajettu suuria yhteiskun-
nallisia uudistuksia. Aina on tarvittu 
perustason joukkoliikkeitä, ja joskus 
ne ovat huipentuneet yleislakkoihin.

Suurlakolla toteutettiin äänioikeus 
1905, kahdeksantuntinen työpäivä 
1917, samoin tosiasiallinen itsenäisyys 
(valtalait). Työväen vallankumouksessa 
1918 ammattijärjestöt olivat ratkaise-
vassa asemassa. Palkkaliike huipentui 
yleislakkoon 1956. 1960-luvulla hel-
sinkiläisten ammattiosastojen yhteis-
työ oli erittäin tiivistä, ja sen voimin 
ajettiin läpi nykyisen sosiaaliturvamme 
perusteet.

1990-luvulla hallituksen kurjista-
missuunnitelmia torjuttiin yleislakon 
uhalla useaankin kertaan.

Kirvesmiesten ammattiosasto on 
ollut tiiviisti mukana myös rauhaa ja 
naapuriystävyyttä puoltavissa kansa-
laisliikkeissä kautta vuosikymmenten. 
Ja mukaan on menty uusiin ympäristö-
liikkeisiinkin, kuten maakaasuliikkee-
seen, sekä vastustamaan ydinvoimaa.

Perustason yhteistoimintaa on 
tiivistetty aina, kun valtaapitävien 
politiikka on uhannut vakavasti työ-
väenluokan elinoloja. Tämän taistelu-
perinteen jatkamiseen pyritään nytkin.

Nykyinen sosiaaliturvamme ajettiin läpi ammattiosastojen joukkoliikkeil-
lä 1950-luvun lopulta alkaen. 15.4.1958 kolmesta eri paikasta lähteneet 

työläiskulkueet yhdistyivät Sokoksen kulmalla. Eduskuntaan suunnatulla 
mielenosoituksella vaadittiin työttömyysturvaa ja silloisen leikkauspolitiikan 

lopettamista. Aloitteentekijänä oli mm. Kirvesmiesten ammattiosasto. 
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Ammattiosasto jatkaa entisin 
toimihenkilöin

Ao:n hallitus 2016
Kivisaari Manu 050 3715255 manu.kivisaari@srv.fi
 - puheenjohtaja 
Tenhonen Sami 050 4120877 s.tenhonen@gmail.com
 - sihteeri 
Heikkinen Pasi 0400 879755 pasi.heikkinen@saunalahti.fi
 - taloudenhoitaja 
Hirvonen Heikki 040 8283364 kalliovuori@gmail.com
Jääskeläinen Jari 040 8644344 jari.jaaskelainen@yit.fi
Karvinen Keijo 050 5686901 keijo_karvinen@netti.fi
Kolhinoja Juha 044 3070639 kolhinojajuha@hotmail.com
Kolhinoja Tomi 044 3070528 kolhinojatomi@hotmail.com
Mäkimartti Hannele 044 5153451 hannelemakimartti@gmail.com
Nordström Jan 040 5043061 mitta.jan@gmail.com
Partonen Juha 040 5540339 juha.partonen@pp1.inet.fi
Siipilehto Ahti 040 5855588 ahti.siipilehto@gmail.com
Sinkkonen Oula 050 5736285 oula.sinkkonen@skanska.fi
Terkki Ari 0400 719650 ari.terkki@kymp.net
Tolonen Antero 09 4772791
Viita Tapio 040-582 0063 tapsa.viita@dnainternet.net

Varajäsenet: 
Kuivala Saija
Koivunen Jani 040 5010715
Härkönen Kari 0400 234153 kari.harkonen@suurmetsa.fi
Piirainen Matti 050 5970911 matti.piirainen@kolumbus.fi
Heikkinen Jukka 040 4875796 jukkaheikkinen82@gmail.com
Kaljuste Indrek
Mithiku Jonas 044 5428534 jonasmithikn@yahoo.co.uk
Viljanen Niko 050 3688056 nikoviljanen@netti.fi
Larmasuo Timo 040 9659728 timo.larmasuo@suomi24.fi
Aro Juhani 050 3205147 juhani.aro@rokki.net
Korhonen Jarmo 044 5852801 jarmo.korhonen@luja.fi
Saarinen Antti 046 6255274 anttimatti.saarinen@gmail.com
Rautiainen Teppo 044 5068640 kirvesmiehet@kolumbus.fi
Koivu Seppo 050 4443365 seppokoivu@hotmail.fi
Vallittu Jari 041 5484676 jvallittu@yahoo.com

Ao:n sähköposti: kirvesmiehet@kolumbus.fi
Kotisivut: http://helsingin-kirvesmiehet001.rakennusliitto.net/
Facebook:
https://www.facebook.com/groups/257087207735003/?ref=ts&fref=ts

Hallituksen kokoukset 
avoimia kaikille 
jäsenille
Ammattiosastomme hallitus kokoontuu joka 
kuukauden toista keskiviikkoa edeltävänä 
torstaina klo 18.00.

Loppuvuoden kokouspäivät ovat siten:
7.4., 12.5., 2.6., 4.8., 8.9., 13.10. ja 3.11. 

Syyskokous on 26.11.
Kokoukset pidetään osaston toimistolla 

Kannelmäessä osoitteessa: Purpuripolku 
7-9, Helsinki.

Julkisilla paikalle pääsee bussilla 41 (pääte-
pysäkki) eikä Kannelmäen juna-asemaltakaan 
ole järin pitkää matkaa.

Kokoukset ovat avoimia kaikille jäsenille. 
Niihin pyritään hankkimaan myös ulko-
puolisia alustajia virittämään keskustelua 
ajankohtaisista asioista.

Tervetuloa vanhat ja uudet jäsenet!

Osastomme 
jäsenmäärä kasvoi 
2015
Ammattiosastoomme liittyi viime 
vuonna noin sata uutta jäsentä1, 
mutta poistuman takia jäsenmäärä 
kasvoi vain 45:llä. Lohjan osaston 
yhdistyminen ja jäsenten siirtyminen 
Ykköseen näkyi vasta osittain.

Jäsenistön ikärakenteessa sekä 
nuorempien että varttuneempien 
osuudet kasvoivat hieman keski-
ikäisten vastaavasti supistuessa.

Helsingin Kirvesmiehet
ry:n jäsenmäärä

2006 1447
2007 1446
2008 1512
2009 1554
2010 1489
2011 1625
2012 1607
2013 1581
2014 1531
2015	 15762

Ikäjakauma	2015
Alle 18 v 83
18-29 335
30-40 213
41-51 266
52-65 418
yli 65 350
yht.	 1576

1	Ajalla 1.1.–26.10.2015 osastoomme 
liittyi 94 uutta jäsentä. A-maksavien 
jäsenten määrä lisääntyi 18:lla ja oli 
958.
2	Tilanne 11.3.2016

Ao. tukee kesäpäiville osallistumista
Rakennusliiton kesäpäivät vietetään 11–12. kesäkuuta Tampereella. Ammattiosastomme 
tukee jäsenten osallistumista 100 eurolla majoituskuittia vastaan. Lisää kesäpäivistä liiton 
sivuilla ja ao:n tuesta omilla kotisivuillamme.

Lomatukea Timpuriranta-säätiöltä
Timpurinrantasäätiö tukee kirvesmiesten virkistys-, loma- ja vapaa-ajan viettoa sekä 
kuntoutus-, kurssi- ja urheilutoimintaa seuraavasti:

Tukea myönnetään vain henkilökohtaisen anomuksen perusteella, josta pitää ilmetä 
hakijan henkilötiedot, osoite ja jäsennumero. Toiminnan kuluista tullut kuitti esitetään 
anomuksen yhteydessä.

Tuki on 20 €/pv, enintään 100 €/vuosi.
Tuen myöntää ja sen käyttöä seuraa säätiön hallitus.
Tukianomukset lähetetään joko postitse:
 Timpurinrantasäätiö, Purpuripolku 7-9, 04200 Helsinki
tai sähköpostilla: pasi.heikkinen@saunalahti.fi

Sosiaalifoorumi 16. huhtikuuta
Kansalaistoiminnan ja vaihtoehtoisen politiikan näkymiä pohditaan laajapohjaisessa 
Suomen Sosiaalifoorumissa, joka kokoontuu lauantaina16. huhtikuuta.

Tapahtumia järjestetään ympäri Helsinkiä. Rakennusliitto on järjestelyissä mukana. 
Avajaiset pidetään Uudenmaan aluetoimiston tiloissa Siltasaarenkatu 4. Liiton kv. sihteeri 
Nina	Kreutzman toimii työeämän talon koordinaattorina

Kaikki kirvesmiehet ovat tervetulleita! ■

Helsingin Kirvesmiesten ammattiosaston 
121. toimintavuotena osastoa luotsaa hallitus, 
johon kuuluu sopivasti sekä kokeneempaa että 
nuorempaa timpuripolvea. Syyskokouksen 
yksimielisesti valitsemaan hallitukseen kuu-
luu pj:n lisäksi 15 varsinaista ja yhtä monta 
varajäsentä. Varsinaisista jäsenistä uusia on 
neljä, joista kaksi toveria Lohjan osastosta 
siirtyneitä.

Lohjan osaston yhdistyminen Ykköseen 
olikin yksi viime vuoden merkkitapauksia.

Ammattiosaston toimihenkilöiksi kuluval-
le vuodelle valittiin pääpiirtein jo 2015 tehtäviä 
hoitaneet: puheenjohtajana jatkaa SRV:n 
pääluottamusmies Manu Kivisaari (varapj. 
Jari Jääskeläinen), sihteerinä Sami Tenhonen 
(vara Tomi Kolhinoja) ja taloudenhoitajana 
Pasi Heikkinen (Jan Nordström).  Osaston 
luottamusmiehiksi valittiin Jari Jääskeläinen, 
Keijo Karvinen ja Jarmo Korhonen.

Osaston hallitus asettaa jatkossa jaostoja 
tarpeen mukaan. ■

Helsingin Kirvesmiesten 
ammattiosaston hallitus, 
jonka helmikuun kokouk-
seen osallistui myös 
Vasemmistoliiton kansan-
edustaja Anna Kontula 
(toinen oik.). Hän lupasi 
vastustaa kaikkia työ-
läisten etuja huonontavia 
lakihankkeita.


