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Hyvää kesää  2018 

kirvesmiehille!

Sisä-
sivuilla:

Pääkkäri & 
reaaliansioitten 
alamäki -> s. 2

Tes-tilanne & sulun 
uhka -> s. 3

Товарищи плотники! 
& Hea Puusepp

kamraad! -> s. 3
Mittamieheltä 

vaaditaan myös
it-taitoja -> s. 4

Uusi pj.,ao:n hallitus & 
nuorin jäsen -> s. 5

Puukerrostalon 
rakentajat -> s. 6

Kirveskerho
tiedottaa  -> s. 7

Ao:n kokoukset 2018 
& raskas uhri 1918

-> s. 8

TAISTELLAAN, jos tarvis!
Seuraa tes-tilannetta Rakennusliiton nettisivuilta: https://rakennusliitto.fi/
ja päivitä omat henkilötietosi eAsioinnissa mahdollisen lakkoavustuksen maksua varten.

Nuori mittamies Ykkösen
uutena vetomiehenä -> s. 4–5

Ykkösen kirvesmiehet nostavat 
puukerrostaloja ruuvaamalla

Työt sujuvat teltassa

Lehtemme painoon 
mennessä rakennusalan 
tes-neuvottelut olivat 
jumissa, koska työanantajat 
ajoivat sanelupolitiikalla 
reaalipalkkojen ja 
työaikojen heikennyksiä. 
Työnantajaliiton julistama 
sulku oli laajentamassa 
työtaistelut koko 
rakennusteollisuuteen.
Siis taistellaan, jos tarvis!
sanovat Helsingin 
kirvesmiehet.

Rakennusliike Reposen runkoporukka ja pomo.
Puurakentamisesta puhutaan. -> s. 6–7.

Vetomiehen vaihto: Helsingin Kirvesmiesten ammattiosaston 
puheenjohtaja vaihtui hyvässä yhteísymmärryksessä Ykkö-
sen viime syyskokouksessa. Manu Kivisaari (vas.) paiskaa 
kättä seuraajansa Juha Kolhinojan kanssa.

Uusia tietoja Kirvesmiehistä 1918
Helsingin Kirvesmiehet osallistuivat voimallisesti työ-
väen vallankumoukseen ja sen puolustamiseen 1918. 
Uudempi tutkimus on osoittanut, että kirvesmiesten 
uhri oli huomattavasti aiempaa tiedettyä raskaampi. 
-> Takasivu
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Pääkirjoitus toukokuu 2018

Juha Kolhinoja, puheenjohtaja
Helsingin Kirvesmiesten ammattiosasto

Linjalanka
n Helsingin Kirvesmiehet ry:n
    jäsenlehti
n vastaava toimittaja: 
    Juha Kolhinoja
n toimitus ja taitto: Risto Uljas
n toimituksen osoite:
    Purpuripolku 7-9, 00420 Helsinki
n painopaikka: I-Print 2018

Reaaliansioitten alamäki jatkuu 
kolmatta vuotta

Rakennusalan korkeasuhdan-
teesta huolimatta alan ansioke-
hitys on jatkunut kehnona.

Tämä koskee myös kirves-
miehiä, joiden palkka oli vuoden 
2016 viimeisellä neljänneksellä 
urakkatyössä keskimäärin 19,59 
€ tunnille. Se oli sentin enemmän 
kuin vuotta aiemmin, eli käytän-
nössä entisellään.

Aikatyössä kirvesmiesten 
keskiansio oli 17,94 €, jossa 
oli nousua 19 senttiä, eli 1,1 
%. Kun hinnat ja työntekijäin 
sosiaaliturvamaksut nousivat 
enemmän, reaaliansiot laskivat 
myös aikatyössä. Alamäki jatkuu 
nyt siis kolmatta vuotta.

RT:n jäsenyritysten palve-
luksessa olevien kirvesmiesten 
lukumäärä hupeni vuodessa 
lähes sadalla.

Urakkatyön osuus sen sijaan 
lisääntyi jonkin verran, kun 
tuntitöiden osuus väheni.

Koska EK panttaa palkkati-
lastoja, ne saadaan myöhään ja 
enäää vain koko maata koskien.
Koko talonrakennuksen tunti-
palkka oli aikatyössä 16,49 € ja 
urakkatyössä 22,64 €. n

Palkkakehitys, kirvesmiehet 2006-2016, sn/t.
            Aikapalkka          Urakkapalkka
 Uusimaa koko maa Uusimaa koko maa 
vuosi
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
2015  1775  2458
2016  1794  2459

Kirvesmiesten keskituntipalkat 2016
3 403 kirvesmiestä RT:n jäsenyrityksissä,
vuosimuutos -3,9 %

n Aikapalkka 17,94 € +1,1 %
n Urakkapalkka 24,59 € +0,0 %
n Palkkiopalkka 21,67 € -2,2, %
n AUP 19,92 € +1,8 %

n Aikatyötä 69,0 % -3,8 %
n Urakkatyötä 28,3 % +2,7 %
n Palkkiotyötä 2,7 % +1,1 %

Rakentaminen käy kuumana
– silti joka viides rakentaja työttömänä
Rakentaminen käy taas kuuma-
na, yrityksen kirjaavat suuria 
voittoja ja valittavat työvoima-
pulaa. Siitä huolimatta raken-
nustyöläisistä on työttömänä 
liki 20 prosenttia. Työttömyys 
kääntyi jopa kasvuun kuluvan 
vuoden alussa.

Kun työttömyysprosentti oli 
tammikuussa 2018 Uudenmaan 
alueella 10,5 %, se oli maalis-
kuussa tasan 12 %. Alueella oli 
tuolloin toista tuhatta työtöntä.

Koko maassa työttömyyskas-
san kirjoilla oli oli maaliskuussa 
8327 työtöntä rakentajaa, eli 17 
% alan työvoimasta.

Tiedot ovat Tilastokeskuksen 
työvoimatiedustelusta, joten 
kaikki työttömät eivät siihen 
sisälly.

Voitot kasvussa
Rakennusbuumi on kiihdyttänyt 
rakennusyritysten voitot kovaan 
kasvuun. 

Töitä Duunimyllystä?
Duunimylly on Rakennusliiton 
ja Palkkaus.fi:n yhteistyössä to-
teuttama työvoimapalvelu, johon 
rakennustyöläiset voivat ilmoit-
tautua työnhakijaksi. Työnanta-
jat ja kotitaloudet voivat taas etsiä 
palvelusta työntekijöitä.

Palveluun voi kirjautua verk-
kopankkitunnuksilla liiton si-
vulla: https://raksa.palkkaus.
fi/#/index/

Palveluun pääsee mukaan 
tekemällä sivulla maksuttoman 
osaajaprofiilin täyttämällä kaa-
vakkeen kysymykset.

Lisätietoja: sähköpostitse 
osoitteeseen aspa@palkkaus.fi tai 
puh. 020 798 0230 (ark. 9–16). n

Lakkoja ja työsulkuja
– kohti uutta sopimusta?

Uutena puheenjohtajana ja lehden 
päätoimittajana tutkin Linjalangan aiempia 
julkaisuja. ’’Lisää liksaa ja parempia 
työoloja’’, ’’työturvallisuus kuntoon’’ ovat olleet 
vuodesta toiseen isoina aiheina lehdessä. 
Työturvallisuuden taso on kohentunut huimasti 
vuosien saatossa, joskin kuluvana vuonna on 
jo 3 henkeä  menehtynyt työmailla. Sitä vastoin 
palkat polkevat paikoillaan, ja käynnissä on nyt 
mielenkiintoinen TES-kierros.

Hallituksella tuntuu olevan tyylinä 
työläisen olojen kurjistaminen ja työttömyyden 
’’hävittäminen’’ erilaisten työkokeilujen, sekä 
aktiivimallin avulla. Saadaan työttömyysluvut 
pienenemään tilastoissa ja ikänsä työtä tehneet 
harjoittelemaan miten sitä työtä tehdään. 

Alaan katsomatta työehtosopimusneuvottelut 
ovat olleet vaikeita. Eri aloilla ollaan oltu 
pitkiäkin aikoja sopimuksettomassa tilassa. 
Yleinen linja 1,6 % + 1,6 % tuntuu olevan tarkka 
ohjenuora neuvotteluissa, josta ei lipsuta 
promilleakaan. Meille tämä ei riitä.

Rakennusala elää nyt hurjassa nousussa 
ja tulosta tehdään. Rakentajalle kuluu myös 
oma osansa tästä noususta. Työnantajapuolen 
talkooehdotuksia ei niellä, eikä niistä ole 
hyötyäkään. Osastojen tiedoitustilaisuudet, 
liiton järjestämät lakot ja nyt työnantajapuolen 
järjestämä työsulku… painetta pitäisi olla 
sopimuksen syntyyn.

Ammattiyhdistysliikkeiden mustamaalaus 
mediassa on arkipäivää. ’’Kuinka 
kovapalkkaiset rakentajat kehtaavat vaatia 
kaksinkertaisia palkankorotuksia?’’. Mediassa 
kerrotaan vain toinen puoli tarinasta, kukaan 
ei mainitse rajuja heikennyksiä, mitkä meidän 
pitäisi niellä. Miksi? 

Maailma muuttuu, ammattiyhdistysliikkeen 
täytyy alkaa puolustamaan jo aikoja sitten 
neuvoteltuja etuja.

Pääkirjoitusta kirjoittaessani TES neuvottelut 
ovat vielä kesken ja Rakennusteollisuus on 
julistanut työsulun 
alkavaksi 10.5. 
Pidetään me yhtä.

Aurinkoista 
kesänodotusta! n

Oikeistohallitus 
haastaa taas:
- lisää silpputöitä,
- irtisanomisturva alas,
- miljardeja aseisiin

Juha Sipilän oikeistohallitus teki 
budjettiriihessään uusia päätök-
siä, jotka hälyttävät ay-liikkeen 
vastatoimiin. Nyt hallitus aikoo 
lisätä silpputöitä helpottamalla 
määräaikaisia työsuhteita ja   
työntekijäin irtisanomista. Irtisa-
nomissuojaa on määrä romuttaa 
etenkin pienissä yrityksissä.
– Nämä hankkeet on torjuttava 
joukkovoimalla, ay-kentältä on 
jo viestitty.

Hävittäjäkaupat 
vetämään
Hallitus jatkaa myös kansain-
välisen jännityksen kiristämistä 
kiihdyttämällä asevarustelua ja 
Naton osallistumistaan Naton 
sotaharjoituksiin. 

Tarjouspyynnöt kymmenien 
miljadien hävittäjähankinnoista 
on jo lähettetty asekauppiaille.

Naton suurimmat sotaharjoi-
tukset vuosikausiin on puoles-
taan määrä pitää ensi syksynä 
Venäjän rajoilla koko Pohjois-
Euroopan alueella. Suomi aikoo 
osallistua sekä sotakalustollaan 
että tarjomalla alueensa ja il-
matilansa Naton sotavoimien 
käyttöön. nRT:n suhdannekatsaus 2018
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Laajan sulun määrä alkaa 10. toukokuuta

Työtaistelut laajenemassa koko 
rakennusteollisuuteen?

Ohjehinnoittelusta kyselyjä kesästä alkaen
Tes-asioiden ohella kirvesmiehille tärkeää on oman ohjehinnoittelumme kehittä-
minen johon osasto 1 on perinteisesti antanut ison panoksensa.

Tulevan kesän ja syksyn aikana työehtotoimitsija Kari Lamberg ja aluetoimit-
sija Toni Malmstöm tulevat keräämään työporukoilta kokemuksia urakkatyöstä 
ja hinnoitteluohjeistuksemme kehittämistarpeista 2019 alkupuolella julkaistavaa 
painosta varten. 

Kirvesmiehiltä toivotaan jälleen myönteistä panosta hinnoittelutyöhön.

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:
   Juha Kolhinoja 044 3070639 / kolhinojajuha@hotmail.com
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
   / 050 4063622 / 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!"

Rakennusalan tes-neuvotteluissa muo-
dostui vapun alla omituinen tilanne, kun 
työnantajaliitto RT julisti laajan sulun, ja 
Rakennusliiton johto perui jo päättämiään 
betonituotealan täsmälakkoja.

Liiton mukaan sulun takia sitä edel-
tävät yksittäisiin yrityksiin kohdistuvat 
lakot kävivät tarpeettomiksi. Paikallisista 
kahinoista siirrytään koko valtakunnan 
kattavaan taisteluun, liitosta todetaan.

Tätä ennen neuvottelut olivat jumiu-
tuneet työnantajien jääräpäiseen sanelu-
politiikkaan. 

Suuria voittoja kasanneet kapitalistit ei-
vät halunneet puhuakaan liiton esittämistä 
vaatimattomista palkankorotuksista. Sen 
sijaan RT vaati Rakennusliittoa hyväk-

Jos sulku alkaa...
Jos työnantajaliiton julistama sulku alkaa 
10. toukokuuta, järjestäytyneet työnan-
tajat voivat estää työntekijöiden pääsyn 
työmaalle ja keskeyttää palkanmaksun.

Lakkoavustus sulun ajalta?
Rakennusliitto maksaa sulun takia lakko-
avustuksena 50 € päivässä  ennen 1.4.2018 
liittyneille jäsenille, joiden työnteko estyy.

Lakkoavustuksen maksamista varten 
jokaisen kannattaa päivittää tietonsa 
eAsioinnissa. Pankkitilin numero on tässä 
tapauksessa olennainen tieto.

Ay-jäsenyystietojen käyttö?
Ammattiliiton jäsenyys on henkilötieto, 
jonka luovuttaminen (rekisteriin, listaan 
tms.) ei ole kenenkään velvollisuus.

Olemassa olevaan henkilörekisteriin 
luovutettuja tietoja saa käyttää vain re-
kisterin tarkoituksen mukaisesti. Näin 
esim. ay-jäsenmaksujen perintää varten 
luovutetut tiedot eivät ole lähtökohtaisesti 
käytettävissä muihin tarkoituksiin.

Henkilörekisterin tietojen käyttäminen 
rekisterin tarkoituksen vastaisesti on rikos.

Töihin sulusta huolimatta?
Töihin voi mennä, jos järjestäytynyt työn-
antaja ei halua osallistua sulkuun vaan 
työtä on tarjolla. Järjestäytymättömissä 
yrityksissä työskenteleviä sulku ei koske.

symään jälkikäteen kiky–sopimuksen 
heikennykset, sunnuntailisien poiston ja 
vuokratyön täydellisen vapauttamisen.

Mm. Kirvesmiesten ammattiosasto 
on järjestänyt viikottain puolen päivän 
vauhditus- ja infoinfotilaisuuksia.

Myös valmistelut lakkojen laajene-
misesta talonrakennukseen on aloitettu.

Sulku epävarmoissa kantimissa
RT:n ilmoittama laaja työsulku on har-
vinainen suomalaisessa työmarkkina-
kentässä. Rakennusalalla koettiin pitkä 
sulku viimeksi 1986. Se on myös uhkapeliä 
työnantajien taholta, sillä sulun pitävyys 
on hyvin epävarma.

Rakennusliiton hallitus pitää pelkäs-

– Tällä sopii mojau-
tella muottitöissä, 
totesi kirvesmies 
Jarmo Virta, joka 
voitti uuden Vaug-
hanin kirvesmiesten 
vauhditustilaisuu-
dessa 23.3. Viikot-
taisissa tilaisuuk-
sissa on arvottu 
vasara mukana 
olleiden Ykkösen 
jäsenten kesken. 
Jarmo Virta valitsi 
24-unssisen.

Kapitalistin käärmekeittoa
Työnantajaliitto RT tarjoaa palkankorotuksena vain 1,6+1,6 % (2 v.) = reaalipalkan 
nollalinja tai alennus. Rakennusliiton vaatimuksena on 50+50 sn/t (2,9+2,9 %).
Lisäksi RT vaatii mm.:
- työpäiväksi 10–12 t paikallisesti sopien, tasoittumisjakso 12 kk,
- urakkatöiden takuu ja odotustunnit enint. IV palkkaryhmän mukaan,
- heikennyksiä lomarahan ja ylityökorvauksen maksuun,
+ useita muita heikennyksiä.

tään liiton jäseniin kohdistuvaa työsulkua 
laittomana. Liitto käynnistää oikeustoimet 
niitä työnantajia kohtaan, jotka syrjivät 
työntekijöitään Rakennusliiton jäsenyy-
den perusteella.

Sulusta huolimatta rakennustyöläiset 
ovat valmiit työskentelemään normaalisti, 
jos työmaalle pääsyä ei estetä eikä työmaa-
ta ole julistettu lakkotilaan.

Mahdollisen sulun ajalta liitto maksaa 
lakkoavustuksen. n

Rakennusliitto valmistautuu työantajien julis-
taman työsulun alkamiseen 10.5.2018.

Rakennusliiton hallitus päätti torstaina maksaa 
sulun takia ilman palkkaa jääville jäsenille työtais-
teluavustusta 50 € päivässä. Avustuksen suuruus 
on mitoitettu siten, että liitto kestää pitkäänkin 
jatkuvan sulkutaistelun.

Avustusta maksetaan liittoon ennen 1.4.2018 
liittyneille jäsenmaksunsa maksaneille jäsenille.

Työtaisteluavustus maksetaan kahden viikon 
välein kunnes sulku päättyy.

Liiton hallitus pitää pelkästään liiton jäseniin 
kohdistuvaa työsulkua laittomana.

Liitto käynnistää oikeustoimet niitä työnantajia 
kohtaan, jotka syrjivät työntekijöitään Rakennus-
liiton jäsenyyden perusteella.
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Tarkka kaveri Ykkösen vetomiehenä

”Jätetään toleranssit 
tekijöille”

Helsingin Kirvesmiesten toimintaa lin-
jataan nyt tarkalla mitalla, kun osaston 
uutena puheenjohtajana on aloittanut 
nuoremman polven mittakirvesmies Juha 
Kolhinoja, 25.

Työkseen hän mittaa ja merkitsee lin-
joja, kulmia, korkoja, pultteja ja elementin 
paikkoja, tällä erää Rambollin pääkontto-
rityömaalla Perkkaalla.

– Kyllä, kävin pitkän mittakurssin Kil-
javalla, kun jäin NCC:ltä työttömäksi 2014 
lopulla. Sitä ennen tein kirvesmiestöitä 
melkein laidasta laitaan. Enimmälti teim-
me urakalla kolmen miehen työkuntana, 
jossa työkaverina myös vanhempi veljeni 
Tomi. Aika samoja polkuja olemme hänen 
kanssaan kulkeneet muutenkin, mitta-
kurssin kävimme molemmat ja samalla 
työmaalla työskentelemme taas, useam-
man vuoden tauon jälkeen, Juha kertoo.

– Kiljavan pitkän mittakurssin veti 
pätevästi Jan Nordström, joka on Ykkösen 
miehiä hänkin. Saimme perusteellisen 
koulutuksen sekä teoriapuoleen että 
hyvän tuntuman käytännön hommiin 
työharjoittelussa työmaalla.

– Töitä löytyi aika hyvin, ja pienemmän 
mittafirman jälkeen päädyin Torppari 
Yhtiöt Oy:n leipiin.

Yritys on Lappeenrannasta lähtöisin 
oleva keskisuuri rakennusliike, joka tekee 
lähinnä betonirakenteita aliurakointina. 

Cad-ohjelmat hallinnassa
Rakennustyömaan mittavälineet ovat 
muuttuneet melkoisesti niistä päivistä, 
kun rakennuksen paikka merkittiin mit-
tanauhan, vesiletkun ja linjalangan avulla.

Nykyisen rakennusmittauksen pe-
rusvälineenä on kolmiomittaukseen ja 

-laskentaan perustuva takymetri, jolla voi-
daan mitata verraten tarkasti etäisyydet, 
kulmat ja korkeudet. Yleensä mittaus alkaa 
takymetrin asemoinnilla, ja havaintojen 
perusteella laitteen tietokone laskee oman 
sijaintinsa mittauskoordinaatistossa. 
Tämän jälkeen pystytään mittaamaan 
ja merkitsemään tarvittavia merkkejä 
rakenteille.

– Vielä enemmän tietokonetta räplä-
tään mittausten suunnitteluvaiheessa, kun 
on tutkittava rakennepiirustuksia. Ne teh-
dään tietokoneella ja cad-ohjelmalla. Mit-
tamiehen on siis pärjättävä cad-ohjelman 
kanssa siinä määrin, että pystyy laatimaan 
kuvista tarvittavat mittaustiedot.

– Tähän kuluu runsaasti aikaa, sillä 
piirustuksia on yleensä paljon ja ne saat-

tavat olla mutkikkaita. Oleellisten tietojen 
poiminta eri kuvista vie aikaa. On raken-
nepiirustukset, arkkitehtipiirustukset, 
leikkauksia, detaljeja, varauspiirustuksia, 
LVIS-piirustuksia. Ehkä kiireen takia 
kuvat ovat usein turhan epämääräisiä ja 
ristiriitaisia. Yleensä muutoksiakin tulee 
matkan varrella runsaasti. Tekijältä suo-
raan kysyttäessä selviää yleensä parhaiten 
mitä merkkejä ja korkoja hän tarvitsee 
oman työnsä sujuvuuden kannalta.

Puoleksi toimistotyötä
– Piirustusten tutkiminen ja tarvittavien 
mittatietojen laadinta on siinä määrin työ-
lästä, että työajasta likimain puolet on tätä 
toimistotyötä ja toinen puoli varsinaisia 
mittauksia työmaalla.

– Onhan tämä homma fyysisesti hel-
pompaa, kuin muissa kirvestöissä. Mutta 
henkisesti aika vaativaa, kun on ikään kuin 
vastuussa, että mitat ja merkit on ajoissa 
paikallaan, työt sujuvat ja talo osuu oike-
aan paikkaan. Stressailuun taipuvainen 
luonne ei tähän työhön mielestäni sovellu.

Rakentamisessa ei kai koskaan päästä 
täydelliseen mittatarkkuuteen, mikä 
johtuu materiaalien ja rakennusosien 
’’heitoista’’ ja niiden elämisestä sekä itse 
työvaiheessa tapahtuvista mittavirheistä. 
Siksi eri rakenteille on määritelty tolerans-
sit, joiden puitteissa mittojen tulisi pysyä.

Pieni mittavirhekin siis hyväksytään – 
eikä sitä voida välttääkään.

Nykyään ei kuitenkaan enää riitä se 
toleranssi, jolla entinen kirvesmies rau-
hoitteli kuumana käyvää isäntää: ”Tulihan 
talo sentään oikeaan pitäjään..”

Kiinnostavaa ja haastavaa
Kolhinojan veljekset pitävät mittakirves-
miehen työtä kiinnostavana ja haasteel-
lisena. Aika itsenäistäkin se on, mutta 
kireät aikataulut asettavat kiirepaineita. 
Varsinkin monimuotoiset kohteet tarjo-
avat haastetta.

– Minulla ehkä vaativin työ toistaiseksi 
on ollut joka suuntaan vinojen ja kalte-
vien portaiden mittaus Aalto-yliopiston 
kampukselle Otaniemeen, Juha kertoo.

Mittamiehistä kysyntää
Juha Kolhinoja työllistyi mittamieheksi 
suoraan mittakurssilta. Velipoika Tomi 
työllistyi myöskin heti mittakurssin jäl-
keen. Parin pienen mittafirman jälkeen 
Tomikin siirtyi Torpparille mittamieheksi.

Sellainen työnjako heillä on, että Juha 
hoitaa ulkomittaukset, kuten perustusten 
mittauksen ja elementtien merkinnän, ja 
Tomi sisäpuolen, kuten väliseinien, tek-
niikan rakenteiden ja muurausten paikat.

– Kysyntää tuntuu mittamiehistä ole-
van – ainakin nyt kun rakentaminen käy 
taas kuumana. Töitä tehdään sovitulla tun-
tipalkalla, mutta ei nyt ihan kirjapalkalla.

– Mittamieheksi erikoistumista voi 
suositella, jos on mielenkiintoa itsenäiseen 
ja vaativaan, mutta fyysisesti kevyempään 
työhön.

Kiljavan opisto järjestää puoli vuotta 
kestävän pitkän kurssin vuosittain ja 
useampia lyhytkursseja. Kurssit pidetään 
mukavassa ympäristössä Kiljava-opistolla. 

Seuraava mittakurssi alkaa 5. marras-
kuuta. n

Mies ja takymetri –  Juha Kolhinoja Perkkaan työmaalla.

Puoleksi toimistotyössä. Tomi Kolhinoja tutkailee cad-piirustusta.

Työn jälki – korkomerkki elementti-
asentajille.
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Ykkösen nuoriso-osastoa: Teemu Purje, 21

"Lakkoon mentävä kun 
puhetta ei kuunnella"

Ykkösen nuoret kirvesmiehet eivät ka-
vahda riuskempia otteita eivätkä pidä 
lakkoa ollenkaan vanhentuneena vaiku-
tuskeinona.

– No, sehän on lopulta neuvottelun 
jälkeen se ainoa keino, jolla työväki voi etu-
jaan ajaa, sanoo Helsingin Kirvesmiesten 
hallituksen nuorin jäsen Teemu Purje, 21.

- Johtotasolla neuvotellaan ja puhutaan, 
mutta tuskin päästään kehuttaviin tulok-
siin, ellei ole lakon uhkaa takana. Senhän 
näkee tälläkin kierroksella, kun ilman 
lakonuhkaa ei saada läpi edes maltillisia 
vaatimuksia.

”Rakentaminen on mun juttu”
Teemulla on jonkun verran rakentajataus-
taa isän puolelta, mutta sanoo homman 
olleen vielä aika lailla hakusessa, kun pää-
tyi ammattikoulun talonrakennuslinjalle 
kotikylässään Nummelassa.

– Ala alkoi kiinnostamaan vasta kun 
kesällä 2014 pääsin YIT:lle kesätöihin. 
Se tuntui olevan ensimmäinen paikka, 
jossa ymmärrettiin ettei vasta koulussa 
oleva voi osata paljoa mitään oikeasta 
rakentamisesta.

tippaakaan; viimeiset vuodet elinkustan-
nukset ovat nousseet roimasti vuosittain, 
mutta palkat eivät oikeastaan yhtään. Nyt 
nousukaudella tulisi suunta muuttaa, sa-
noo kirvesmies Teemu Purje, jolle tulee 
22-vuotta täyteen ensi heinäkuussa. n

Helsingin Kirvesmiesten ammattiosastos-
sa on meneillään hallittu sukupolvenvaih-
dos vanhemman polven kirvesmiesten 
tehdessä tilaa nuoremmille. Suuntauksen 
vahvisti Juha Kolhinojan valinta Ykkösen 
puheenjohtajaksi 2017 syyskokouksessa.

Hän lienee 25-vuotiaana osaston 
historian nuorin puheenjohtaja, sillä 
perinteisesti puheenjohtajan tehtäviin 
on kasvettu työkunnissa pitkän työkoke-
muksen kautta.

Mutta ajat ovat muuttuneet. Suuria 
työkuntia ei juuri enää ole. Työmaatkin 
ovat pienempiä ja ennen muuta hajanai-
sempia. Uutta aikaa henkii myös nais-
kirvesmiesten panoksen lisääntyminen 
osaston johtotehtävissä.

Vetovastuun vaihdos 
nuorempaan
Puheenjohtajan pesti vapautui osastoa 
kolmisen vuotta luotsanneen Manu 
Kivisaaren siirtyessä SRV:n pääluotta-
musmiehen tehtävistä firman työturval-
lisuuspäälliköksi.

Juha Kolhinoja suostui ehdolle puheen-
johtajan hommaan, kun Manu tiedusteli 
hänen halukkuuttaan.

– Vähän arvelutti, mutta pienen miet-
timisen jälkeen meinasin, että mikä ettei. 
Mielenkiintoinen tehtävähän tämä on.

Kun nuori mies tunnettiin jo osastossa 
jämptinä toverina, hänet valittiin syysko-
kouksessa pj:ksi yksimielisesti. Varttu-
neemmat timpurit toivottivat menestystä 
ja uskallusta jatkaa kunniakkaiden pe-
rinteiden pohjalta eteenpäin. Tyytyväisiä 
oltiin, että taas löytyy nuorempaa polvea 
jatkamaan ja nostamaan osaston taivalta, 
joka alkoi vuodesta 1895.

Vanhemman kaartin miehistä urak-
kansa lopettivat ammattiosaston halli-

tuksessa mm. Matti Piirainen, osaston 
pj. 1980–1990 -luvuilla, ja hallituksen 
pitkäaikainen jäsen Jarmo Korhonen.

Hyvin koulutettu kirvesmies
Juha Kolhinoja on rauhallisen ja jämerän 
tuntuinen nuori mies. Kirvesmiehen 
geenit hänellä on verissä äidin puolelta, 
kirvesmiehiä ovat pari veljeäkin. Heistä 
Tomi toimii Juhan kanssa paitsi samalla 
työmaalla, myös Helsingin Kirvesmiesten 
hallituksen jäsenenä.

Ammattikoulunsa veljekset kävivät 
Vantaan Variassa ja suorittivat ohessa 
etänä lukion. Näin Juha lienee myös yliop-
pilaana ensimmäinen laatuaan Helsingin 
Kirvesmiesten vetomiehenä.

– Ammattikoulusta mentiin suoraan 
NCC:lle hommiin erilaisiin kirvestöihin, 
montusta listahommiin. Hyvää oppia 
saatiin Taisto Ohtoselta, joka on kokenut 
kirvesmies Lahden suunnalta.

– Välissä tuli hankittua kirvesmiehen 
ammattitutkinto ja nyttemmin myös 
erikoisammattitutkinto mittamiehenä.

”Järeetä järeetä vastaan!”
Ykkösen uusi puheenjohtaja kunnioittaa 
ammattiosaston kunniakkaita perinteitä.

– Aina on oltu eturiveissä, kun on ajettu 
suuria tai pieniä uudistuksia kirvesmie-
hille sekä elinehtojen parannuksia koko 
työväestölle. Ja olihan Helsingin kirves-
miehet keskeisenä voimana liittomme 
perustajinakin.

– Nyt tuntuukin ikävältä, kun suun-
taa on muutettu ja alettu nyhtää pois 
työllä ja toiminnalla saavutettuja etuja. 
Onhan tälläkin kierroksella työantajien 
ohjelmassa reaalipalkkojen alentamisen 
ohella työaikasäännösten heikentäminen 
ja muitakin heikennyksiä.

Hallittu sukupolvenvaihdos osaston vetohommissa

Juha Kolhinojasta nuorin 
puheenjohtaja kautta aikojen

Ao:n hallitus 2018
Kolhinoja Juha, pj. 044 3070639 kolhinojajuha@hotmail.com
Tenhonen Sami, siht. 050 4120877 s.tenhonen@gmail.com
Heikkinen Pasi, tal.hoit. 0400 879755 pasi.heikkinen@saunalahti.fi
Mithiku Jonas 044 5428534 jonasmithiku@yahoo.co.uk
Jääskeläinen Jari 040 8644344 jari.jaaskelainen@yit.fi
Kuivala Saija 046 5603624 s_aija_maria@hotmail.com
Purje Teemu 050 4625720 teemu.purje@yit.fi
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 partju@gmail.com
Siipilehto Ahti 040 5855588 ahti.siipilehto@gmail.com
Sinkkonen Oula 050 5736285 oula.sinkkonen@skanska.fi
Terkki Ari 040 0179650 ari.terkki@kymp.net
Tolonen Antero 09 4772791 
 
Varajäsenet:
Viita Tapio 040 5820063 tapsa.viita@dnainternet.net
Niskanen Arto 040 5586381 artoniskanen@hotmail.com
Raja Siim 040 1517128 siimraja91@gmail.com
Piirainen Matti  050 5970911 matti.piirainen@kolumbus.fi
Heikkinen Jukka  040 4875796 jukkaheikkinen82@gmail.com
Kaljuste Indrek 044 0705058 indrek41@gmail.com
Hirvonen Heikki 040 8283364 kalliovuori@gmail.com
Vallittu Jari 041 5484676 j.vallittu@yahoo.com
Aro Juhani 050 3205147 juhani.aro@rokki.net
Huusko Jarmo 040 5881968 jarmo.huusko@yit.fi
Mikkola Rauno 044 5899779 raunomikkola@webinfo.fi
Hultman Sami 044 3555073 samihultman@gmail.com
Saarinen Antti 046 5983913 anttimatti.saarinen@gmail.com
Ao:n sähköposti: kirvesmiehet@kolumbus.fi
Kotisivut: http://helsingin-kirvesmiehet001.rakennusliitto.net/
Facebook: https://www.facebook.com/groups/257087207735003/?ref=ts&fref=ts

– Ammattikoulun ja talonrakentajan 
perustutkinnon jälkeen olin kesän työt-
tömänä. Tuli sitäkin kokeiltua. Mutta 
syksyllä pääsin eräälle SRV:n aliurakoit-
sijalle runkoporukkaan Tikkurilaan, 
jossa aluksi olin porukan alamiehenä. 
Myöhemmin sitten tein siinä vielä kir-
vesmiehen hommia.

– Sittemmin hain YIT:lle takaisin – ja 
siellä olenkin yhä, vakituisena kirvesmie-
henä pientalopuolella, samassa paikassa 
missä aloin alastani pitämään alunperin. 
Tällä hetkellä työmaallani runkoporukka 
nostaa kerrostaloa ja minä siinä perässä 
asennan ikkunat ja teen muita sekalaisia 
töitä.

Ikuista oppimista?
– Tykkään rakennusalassa eniten töitten 
vaihtelevuudesta ja ylipäätänsä alan laa-
juudesta, oppiminen ei työmaalla taida 
loppua ikinä. Tavoitteena olisi, että joskus 
pystyisin kutsumaan itseäni oikeasti am-
mattilaiseksi työssäni.

– YIT:llä Jääskeläisen Jari hoiti minut 
liittoon syksyllä 2017. Olisi pitänyt jo 
aiemmin liittyä, mutta liittyminen oli 

helppoa, kun nykäisi asiantuntijaa hihasta 
ensin.

– Sitten lähes saman tien tulikin ilmoi-
tus Ykkösen tulevasta syyskokouksesta, jo-
hon päätin lähteä käymään. Luvattiinhan 
siellä tarjota ruokakin. Yllätti kyllä vähän, 
kun puuhasivat minut saman tien halli-
tukseen jäseneksi. Mutta mukaan vaan, 
kun homma tuntui mielekkäältä. Melko 
nopeasti ilmoittauduin myös Yhteysmies- 
ja Toimiva Ammattiosasto- kursseille.

– Ykkösen porukka on todella muka-
vaa. Ottivat nuoren kaverin hyvin vastaan 
ja heti mukaan. Tuntuu mahtavalta, kun 
voin olla mukana jatkamassa osastomme 
pitkää ja hienoa taivalta.

Tiukempaa toimintaa tarvitaan
– Olenkin sanonut kavereille, että eihän 
meillä lopulta ole muuta keinoa puolustaa 
etujamme kuin lakon voimalla. Ja sen 
edessähän taidetaan taas olla. Mutta pitää 
myös selittää, ettei se lakko töitä pysäytä, 
vaan työnantajien haluttomuus suostua 
melko vaatimattomiin pyyntöihimme.

– Toivottavasti ay-liike pysyy nyt tiuk-
kana vaatimuksissaan, eikä anna periksi 

– Tähän on tultu, kun ay-johto on 
antanut liikaa periksi. Toivonkin, että ay-
liike ryhdistäytyy ja ryhtyy puolustamaan 
jäsenistön etuja tähänastista tiukemmin, 
oma liittomme mukaan lukien.

– Eihän siinä muu auta, kuin vanha 
lääke: järeetä järeetä vastaan vaan!

– Ykkösen jäseniltä toivon aktiivisuutta 
ja osallistumista osastomme toimintaan. 
Pidetään yhtä ja Ykkönen edelleen Yk-
kösenä. Sen puolesta haluan toimia myös 

tässä puheenjohtajan tehtävässä, Juha 
Kolhinoja sanoo.

Hän katsoo, että yhtenä haasteena on 
nuorten mukaan saaminen, vaikka nyt-
kin on jo nuorempia tovereita esim. ao:n 
hallituksessa aika mukavasti.

– Siinä on varmaan aika sopivasti 
varttuneempien kirvesmiesten kokemusta 
ja nuorempien pyrkimystä sovittaa sitä 
nykyaikaan, Juha Kolhinoja arvelee. n
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Telttailua työmaalla?  Ykkösen kirvesmiehet nostavat mielellään puukerrostaloja

Vasara vaihtunut 
ruuvauskoneeseen

– Mukavahan se on puun kanssa touhuta, 
tuumaavat Rakennusliike Reposen kir-
vesmiehet. He lukeutuvat kokeneimpiin 
puukerrostalojen rakentajiin maassamme.

Juttukavereina on Reposen mittamie-
henä työskentelevä Aulis Tapio sekä run-
koporukan kirvesmiehet Jori Saarinen, 
Ormas Vinkka, Jani Weckström ja Leo 
Dammert. Kaikki ovat Ykkösen jäseniä 
paitsi Leksa (Dammert), joka on Lahden 
osaston miehiä.

He ovat nostaneet mm. Euroopan suu-
rimmaksi puutaloksi sanotun kerrostalon 
Vantaan Kivistöön sekä paljon puhutut 
vertailutalot Kuninkaantammeen.

Ruuvikäsi lujilla
Reposen menetelmä perustuu rankara-
kenteisiin suurelementteihin, joista talot 
kootaan periaatteessa samaan tapaan kuin 
betonielementeistäkin.

– Mutta kun esim. ulkoseinien betoni-
elementit kiinnitetään kahdesta paikasta, 
puuelementteihin tulee 6–8 kiinnitystä. 
Kiinnitykset tehdään ruuvaamalla, joten 
puukerrostalo on ruuveilla kasattu palik-
katalo, Reposen miehet selittävät.

– Ruuveja kuluu valtavasti. Esim. Ku-
ninkaantammen taloon ruuveja upposi 
noin 40 000 kappaletta, useita tonneja.

– Ruuvit saattavat olla jopa 350 millisiä, 
vaikka yleensä pärjätään 180–200 millisil-
lä. Kokokierteiset ruuvit painetaan ruuvin-
vääntimellä suoraan puuhun ja pohjaan 
asti. Koneelta siis vaaditaan rajua vääntöä.

– Nämä uudet akkukäyttöiset ruu-
vauskoneet ovatkin todella vahvoja 
voimakoneita. Vääntömomenttia löytyy, 
enimmillään reilusti toista sataa (Nm). 
Se katkaisee esim. 10 millin pultin ennen 
kuin hyytyy.

– Mutta vahva vääntö tarkoittaa myös 
sitä, että siinä on ranteet lujilla. Ainahan se 
järeämpi ruuvaus tärittää ja ”lyö takaisin”, 
ja tätä kun painaa urakalla, tuntuu kyllä 
ranteissa. Tärinärasitusta lisää, jos kyse on 
iskevästä vääntimestä, jolla saavutetaan 
vielä lisätehoja.

Nähtävästi ruuvauskoneitten ja -työn 
ergonomia onkin yksi kehittämisen 
paikka puurakentamisen ja sitä myöten 
ruuvauksen lisääntyessä. Muutoin jou-
duttaneen kohta lisäämään ”ruuviranne” 
kirvesmiesten ammattitautien luetteloon.

Joka tapauksessa akkuruuvinväänti-
mestä on tullut puukerrostaloja rakenta-
van kirvesmiehen tärkein työkalu. Toki 
lenkissä riippuu vielä vasarakin, mutta 
esim. kirvestä tai käsisahaa ei nykytyö-
mailla juuri näy.

Tarkkaa työtä ja telttailua
– Yhtenä erona betonirakentamiseen 
nähden on puurakenteiden mittatarkkuus. 
Osat ovat tarkempia ja toleranssit pie-
nempiä, mikä vaatii lisätarkkuutta myös 

mittaukselta. Puutalossa mitataankin 
oikeastaan kolmeen kertaan, joten mitta-
ustyötä tulee enemmän, kertoo Reposen 
runkoporukan mittamies Aulis Tapio.

– Välyksiä ei sallita oikeastaan lainkaan. 
Esim. alumiiniset servot ovat juuri niin 
sopivia, että ne lyödään lekalla paikalleen 
porrasaukkoon. Sehän tarkoittaa myös 
sitä, että sovitteluja, paikkailuja ja piik-
kauksia ei puutalotyömaalla juuri tarvita. 
Työ on tässäkin mielessä joutuisampaa.

– Hyviin puoliin kuulu myös sääsuo-
jaus, kun talo nostetaan kokonaan teltan 
alla. Me lähdetäänkin puutalotyömaalle 
ikään kuin telttailemaan… Tätä arvostaa 
varsinkin sadekeleillä. Samoin työmaan 
hiljaisuutta ja sitä myöten rauhallisuuden 
tuntua.

– Mutta me teemme molempia: sekä 
puu- että betonitaloja, ja molemmat 
sujuvat. Kirvesmiehen työmäärä lienee 
pukerrostalossa hieman suurmepi, vaikka 
järin suurta eroa ei taida olla. Samaan ta-
paan esivalmistettuja puukerrostalojenkin 
osat ja elementit ovat – ainakin tällaisella 
suurelementtimenetelmällä.

Palkkaliikkeessä mukana
Reposen kirvesmiehet kertovat olevansa 
viidennen tai kuudennen palkkaluokan 
miehiä. He nostavat kerrostalojen rungot 
urakoina, joista yleensä sovitaan ”raken-
tavasti keskustellen”.

– Ei me ihan kirjapalkoilla puurreta, 
mutta ainahan näissä palkoissa on paran-
tamisen varaa.

Parannuksia Reposen kirvesmiehet 
ovat ajamassa muiden rakentajien mukana 
ilman epäröintiä. Ylityökielto on pitänyt 
ja tes-kierroksen vauhditustoimiin on 
osallistuttu jämptisti. n

Rakennusliike Reposen runkoporukka: Jani Weckström (vas), Orma Vinkka, Leo Dammert, Jori Saarinen ja Aulis Tapio.

Neljäs kerros rakenteilla Kuninkaantammen puukerrostalossa.
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– Kyllä me mieluusti rakentaisimme puus-
ta enemmänkin, mutta se ei oikein elätä. 
Vaikka puukerrostalojen rakentaminen 
on lisääntymään päin, se on silti yhä 
aika vähäistä, kuuden prosentin luokkaa 
asuinkerrostaloista, sanoo Reponen Oy:n 
toimitusjohtaja Mika Airaksela.

Reponen on keskisuuri rakennusliike, 
joka on tullut tunnetuksi puukerrostalo-
jen rakentajana, vaikka rakentaa myös 
betonista. Puu- sekä energiatehokkaan 
rakentamisen kehittämisestä yritykselle 
on myönnetty lukuisia tunnustuspal-
kintoja. Kuitenkaan puurakentaminen 
ei ole lähtenyt vauhtiin aivan odotetulla 
ryminällä, vaikka sitä yritetään julkisen 
vallankin toimesta edistää.

Suunta on kuitenkin kasvava, kun 
nollasta on lähdetty. Ilmeisesti suurempaa 
läpimurtoa ei kuitenkaan tapahdu ennen 
kuin suuret rakennusliikkeet alkavat ra-
kentaa nykyistä enemmän puusta. Ja niille 
se on lähinnä kustannuskysymys. Tosin 
rakennuskustannusten vertailusta ei ole 
juuri pätevää tietoa, mutta mielipiteitä 
sitä enemmän.

– Me aloitimme puurakentamisen 
2010 Vierumäellä, jossa kaupunki sekä 
alan toimijat saivat ”houkuteltua” meidät 
puukerrostalon tekoon, mikä tuntui siinä 
vaiheessa vähän uhkarohkealta kokeilulta. 
Mutta kokemukset ovat myönteisiä, joten 
olemme jatkaneet ja pyrkineet kehittä-
mään etenkin energiatehokkaan puura-
kentamisen menetelmiä, Airaksela sanoo.

Neljän lajin ratkaisuja
Hän luettelee neljä järjestelmää, joilla 
puukerrostalojen rungot meillä nykyisin 
rakennetaan:

a) ristiinliimatuista järeistä clt-levyistä 
saadaan massiivipuurungot, jotka voi-
daan jättää osin näkyviin, b) pilari-laatta 
-järjestelmä perustuu järeisiin kertopuu-
pilareihin ja -palkkeihin, joiden etuna 
on joustava suunnittelu ja vapaa sisä-
tilojen sijoittelu, c) tilaelementit, joilla 
talot kootaan ikään kuin palikoista, ja 
d) Reposen käyttämä rankarakenteinen 

suurelementti, joka mahdollistaa mm. 
hyvän lämmöneristyksen.

– Näistä clt on ehkä käytetyin, mutta 
kalliimpi kuin meidän rankarakenteem-
me, Airaksela sanoo.

Puutalo nousee nopeasti
– ja pysyy kuivana
– Puurakentamisen etuna on nopeus, 
puutalo kun nousee sujuvasti ilman 
kuivausaikoja. Samalla vältetään kosteus-
riskit, koska me rakennamme puutalot 
sääsuojattuna. Meillä ei ole varaa sellaisiin 
riskeihin, joita sateessa rakentamiseen 
liittyy, Airaksela sanoo viitaten Jätkäsaaren 
kohuttuun homehtumistapaukseen.

– Puutalon etuina on myös viihtyisyys: 
hyvä sisäilma, äänimaailma ja tunnelma. 
Nämä ovat asioita, joita puukerrostalojen 
asukkaat arvostavat tyytyväisyyskyselyjen 
mukaan.

– Kustannuspuolesta ja materiaalien 
ympäristövaikutuksista on väitelty pit-
kään. Lisätietoa saadaan Kuninkaantam-
men vertailuprojektista, jossa rakensimme 
vierekkäisille tonteille kaksi samanlaista 
asuinkerrostaloa, toisen puusta ja toisen 
betonista. Niiden ominaisuuksia ver-
taillaan VTT:n ohjauksessa useampien 
vuosien ajan.

– Nyt kun taloissa jo asutaan, tie-
dämme että puurunkotalo rakennettiin 
kolmanneksen (33%) nopeammin kuin 
betonitalo, mutta sen suunnitteluun kului 
tuplasti enemmän aikaa.

– Puurunko näyttää tulevan noin 20 
prosenttia betonista kalliimmaksi. Kus-
tannuksia lisää materiaalin ja suunnittelun 
ohella mm. rakennusaikainen suojaus ja 
sprinkler-järjestelmä.

Tekniikan kehittyessä sekä menetel-
mien ja rakenneratkaisujen vakiintuessa 
puurakentamisen kustannusten odotetaan 
alenevan. Toistaiseksi suomalaiset ovat 
puurakentamisen kehittämisessä vuosia 
jäljessä Euroopan johtavia maita.

Puulla pienempi hiilijalanjälki
– Paljon puhutuista ympäristövaikutuk-
sista tiedämme sen verran, että rakenta-

misvaiheessa puutalon hiilijalanjälki on 
noin 40 % pienempi.

– Puu on siten selvästi ekologisempi 
rakennusmateriaali, mutta rakentamis-
vaiheessa syntyy vasta kymmenisen 
prosenttia rakennuksen koko elinkaaren 
päästöistä. Niihin vaikuttaa eniten ener-
giankulutus, sitten remontti- ja kunnos-
sapitokulut – ja lopulta rakennuksen 
kestävyys eli elinkaaren pituus.

– Nämä ovat kysymyksiä, joihin 
saamme vastauksia vasta tulevaisuudessa. 
Toistaiseksi voimme vain olettaa eron 
tasoittuvan ajan myötä.

– Kuninkaantammessa seurataan myös 
asuntojen viihtyisyyttä. Ensimmäisten 
asukaskyselyjen mukaan puutalo saa 
paremmat pisteet. Asukkaat arvostivat 
hyvää sisäilmaa, hiljaisuutta ja viihtyisää 
tunnelmaa. n

Kirveskerhon 
kuulumisia

Taas on vuosi vierähtä-
nyt ja toimintamme jat-
kunut vilkkaana. Osas-
tomme uudet tilat ovat 
tulleet tutuiksi uusille 
eläkkeelle siirtyneille 
kirvesmiestovereille, ja 
se on tärkeää toiminnan 
jatkuvuuden kannalta.

Keskuudestamme on 
poistunut muutamia aktiivisia kerhon 
jäseniä. Mm. Teuvo Äikäs olisi vuoden 
vaihteessa täyttänyt täydet sata vuotta, 
mutta siihen ei Teukka ihan jaksanut. 
Samoin pitkäaikainen Linjalanka-lehden 
toimittaja ja osastomme pj. Yrjö Malm-
berg on poistunut keskuudestamme. 
Keveät mullat heidän muistolleen.

Toimintamme on ollut kokouspainot-
teista. Olemme pitäneet vanhan säännön 
mukaiset kahdeksan kokousta vuodessa, 
joista yksi on ollut kevätretki Siikarantaan 
(hot. Nuuksio) nykyään. Siellä on kokouk-
sen merkeissä lounastettu ja saunottu.

Samoin joulukuun kokouksemme on 

ollut perinteisesti yhteisen joululounaan 
nauttiminen rav. Kaisaniemessä. Tähän 
tilaisuuteen on myöskin avec voinut 
osallistua.

Kuukausikokouksissamme olemme 
perinteisesti käsitelleet sodan ja rauhan 
kysymyksiä. Alustajamme Heikki Ter-
vahattu oli laskenut kuinka paljon uusiin 
asesuunnitelmiin suunnitelluilla rahoilla 
saataisiin asuntoja. Siikarantaan olimme 
saaneet vieraaksemme Markku Kan-
gaspuron, joka käsitteli seikkaperäisesti 
kansainvälistä politiikkaa USA:n, Venäjän 

ja EU:n näkökulmista. Yleensä alustukset 
ovat saaneet aikaan vilkkaan keskustelun.

Olemme pyrkineet viemään kokouk-
siamme eteenpäin myös omin voimin. 
Mauri Perä on aina ollut valmiina alus-
tamaan mm. talouden epäsuhteista ja 
niiden vaikutuksista. Samoin Mauri kä-
sitteli vuosikokouksessa luokkasodan 100 
vuoden takaisia muistoja ja tuntemuksia 
ansiokkaasti.

Jäätyään eläkkeelle myöskin Rino 
on ollut alustajana mm. aiheista EU 
Eurooppa-perspektiivistä ja Ranskan 

Puukerrostalojen rakentaminen lisääntyy hillitysti

Valttina terveellisyys ja ekologisuus

Joululounaalla rav. Kaisaniemessä.

Rkl. Reposen toimitusjohtaja
Mika Airakselan mukaan hyviä

taloja voidaan tehdä sekä puusta
että betonista

Kuninkaantammen vertailutalot ovat identtiset runkomateriaalia lukuun
ottamatta: etualalla puutalo, taaempana betonirunkoinen.

presidentinvaalien vaikutuksista.
Saimme myös vieraaksemme SKP:n 

puheenjohtajan J-P Väisäsen, joka kertoi 
reissuistaan, joilla oli ollut eri maiden 
kommunistipuolueiden vieraana – oli 
tavannut mm. Venezuelan presidentin.

Toimintamme on muutoinkin ollut 
vilkasta, ja osallistujamäärät kokouksiin 
ovat nousseet. Olemme osallistuneet myös 
aluejärjestön järjestämiin tilaisuuksiin,  
mm. joululounaalle Puistokulmassa.

Kokouksia pidämme entiseen tapaan: 
helmi-, maalis-, huhti ja toukokuussa 
kevätkaudella. Syksyllä jatkamme syys-, 
loka-, marras -ja joulukuussa. Kokous-
päivä on aina sama kuukauden toinen 
tiistai – helppo muistaa.

Toiminnasta ovat vastanneet puheen-
johtajana Matti Piirainen, sihteerinä 
Lauri Ilmari Junttila ja taloudenhoitajana 
Pentti Nurminen.

Varoja toimintamme mahdollista-
miseen olemme saaneet Timpuriranta-
säätiöltä, mistä suurkiitokset säätiölle.

Toivotan kaikki vanhat ja uudet vete-
raanitoverit tervetulleiksi kokouksiimme 
Purpurinpolku 7–9 Kannelmäki.

Hyvää toimintavuotta 2018! n
Sihteeri



LinjaLanka8
Ao:n hallitus kokoontuu avoimin ovin

Kaikki jäsenet tervetulleita
Hallituksen kokoukset 2018
Ammattiosastomme hallitus kokoontuu 
joka kuukauden toista keskiviikkoa edel-
tävänä torstaina klo 18.00. Loppuvuoden 
kokouspäivät ovat siten:

3.5., 7.6., 2.8., 6.9., 4.10. ja 8.11.
Kokoukset pidetään osaston toimistolla 

Kannelmäessä osoitteessa: Purpuripolku 
7–9, Helsinki. Julkisilla paikalle pääsee 
bussilla 41 (päätepysäkki) eikä Kannelmä-
en juna-asemaltakaan ole pitkää matkaa.

Kokoukset ovat avoimia, joten kuka 
tahansa jäsen voi tuoda kokouksen 
käsiteltäväksi mieltään askarruttavan 
asian tai tulla kuulolle muuten vaan. 
Kokouksiin hankitaan usein ulkopuolisia 
asiantuntijoita virittämään keskustelua 
ajankotaisista asioista.

Syyskokous on 17.11. liiton tiloissa 
Hakaniemessä.

Tervetuloa vanhat ja uudet jäsenet!

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 enintään 100 €/vuosi. Tukianomukset lähetetään joko postitse:
 Timpurinrantasäätiö, Purpuripolku 7-9, 04200 Helsinki
 tai sähköpostilla: pasi.heikkinen@saunalahti.fi

Helsingin Kirvesmiesten syyskokouksen ainoa äänestys koski sitä,
kuka syö kala- vai liharuokaa. Kokouksen jälkeen nautittiin näet perinteinen 

kokouslounas rav. Graniittilinnassa.

Kirvesmiehet työväen 
vallankumouksessa 1918

Jäsenmäärä putosi
Ammattiosastoomme liittyi viime vuonna 
reilut 60 uutta jäsentä, mutta jäsenmäärä 
väheni noin 270:llä. Tämä johtuu siitä, että 
jäsenrekisteristä poistettiin ne nukkuvat 
jäsenet, joilla jäsenyys oli katkennut syystä 
tai toisesta.

Syyskaydella ammattiosastomme 
tehostaa jäsenhankintaa mm. ammatti-
oppilaitoksissa. Niihin on määrä järjestää 
infotilaisuuksia, joissa kerrotaan ay-
toiminnan eduista nuorille rakentajille.

Jäsenmäärän kehitys
vuosi jäseniä vuosi jäseniä
2006 1447 2012 1607
2007 1446 2013 1581
2008 1512 2014 1531
2009 1554 2015 1576
2010 1489 2016 1583
2011 1625 2017 1307

Aaltonen Hjalmar, kuollut Hämeenlin-
nan vankileirillä 16.7.1918

Aaltonen Frans, kaatunut Helsingissä 
12.4.1918

Aitio Eino, kuollut nälkään Tampereen 
vankileirillä 20.6.1918

Astrén, kuollut Suomenlinnan vankilei-
rillä 1918

Friman Karl, kuollut Suomenlinnan 
vankileirillä 17.5.1918

Grönqvist, kaatunut Helsingissä 1918
Gunn Johannes, kuollut Suomenlinnan 

vankileirillä 29.6.1918
Hakala Sefanias, kadonnut vankileiriltä 

1918
Heinonen Aleksis, haavoittuneena kuol-

lut Viipurissa 3.5.1918 
Helenius Viktor, kaatunut Helsingissä 

12.4.1918 
Hellgren Oskar, kuollut Tammisaaren 

vankileirillä 13.8.1918
Helminen Karl, kuollut vankeudessa 

19.9.1918 Lahti
Holm, kadonnut 12.4.1918 
Hyvättinen Matti, kaatunut Joutsenossa 

28.3.1918 
Hänninen August, kaatunut Lempääläs-

sä 2.4.1918
Hänninen Albin, kuollut Suomenlinnan 

vankileirillä 1.7.1918
Johansson A. W., tuntematon 1918 Hel-

sinki
Jokinen Edvard, kuollut Suomenlinnan 

vankileirillä 6.7.1918

Salonen Emil, kuollut Hausjärven vanki-
leirillä 17.8.1918

Sten August, ammuttu Haminassa 
11.5.1918

Sundström Karl, kuollut Suomenlinnan 
vankileirillä 17.6.1918

Suurmäki Juho, kaatunut Antreassa 
22.3.1918

Sven Otto, kuollut Suomenlinnan vanki-
leirillä 27.11.1918

Tallgren Augus, ammuttu Lammilla 
4.5.1918

Toivonen Juho, kuollut Suomenlinnan 
vankileirillä 27.7.1918

Toivonen, kadonnut 1918
Vesanen, kaatunut Helsingissä 1918
Vesterberg, kadonnut 1918
Viljamaa Onni, kuollut Lahden vankilei-

rillä 4.8.1918
Virtanen Niklas, kuollut Suomenlinnan 

vankileirillä 9.6.1918
Virtanen Konsta, kuollut Suomenlinnan 

vankileirillä 28.8.1918
Virtanen Jooseppi, kuollut Hämeenlin-

nan vankileirillä 29.7.1918
Virtanen Toivo, kuollut Suomenlinnan 

vankileirillä 8.7.1918
Walenius Wiktor, kaatunut Helsingissä 

12.4.1918
Wasara Gustaf, kuollut Suomenlinnan 

vankileirillä 19.8.1918
Östman Jakob, kuollut Suomenlinnan 

vankileirillä 14.7.1918

Miettinen Kalle, kuollut Lappeenrannan 
vankileirillä 21.6.1918

Monni Juho, kuollut Suomenlinnan vanki-
leirillä 7.7.1918

Mustonen Jaakko, kaatunut Lempäälässä 
7.4.1918

Nieminen Lauri, kaatunut 30.3.1918 
Nyqvist Konstantin, kaatunut Helsingissä 

?.4.1918 
Oila Gustaf, kaatunut Helsingissä 13.4.1918 
Olander Karl, kuollut Suomenlinnan vanki-

leirillä 22.7.1918
Pappila Ville, kuollut Hämeenlinnan vanki-

leirillä 14.6.1918
Partanen Jooseppi, kuollut Hämeenlinnan 

vankileirillä 30.6.1918
Pellinen Aleksis, kuollut Suomenlinnan 

vankileirillä 22.5.1918
Pettersson, kadonnut 1918 Helsinki
Pihlman Joonas, kaatunut Malmilla 

11.4.1918
Pulliainen Hiskias, ammuttu vankileirillä 

?.5.1918 Kotka
Raita Johan, kaatunut Joutsenossa 8.4.1918
Rantanen, kadonnut 1918
Riikkilä Adam, kaatunut Luumäellä 1.5.1918
Saarinen Johan, kuollut Tammisaaren van-

kileirillä 24.8.1918
Salo Sakarias, kuollut Tammisaaren vanki-

leirillä 1.8.1918
Salo Johan, kuollut Suomenlinnan vankilei-

rillä 21.7.1918
Salonen Juho, kaatunut Helsingissä 

12.4.1918

Kirvesmiesten raskas uhri 1918
Helsingin Kirvesmiehet kokivat 1918 vielä paljon suuremmat menetykset kuin aiemmin on tiedetty. Osaston 100-vuotiskirjassa mainitaan 36 uhria, mutta Suomen 
Sotasurmat -tietokannassa mainitaan 75 henkensä menettänyttä helsinkiläistä kirvesmiestä. Todellinen luku on tätäkin suurempi, mutta se ei ilmeisesti selviä ikinä.

Menehtyneet olivat Punakaartin riveissä rintamalla kaatuneita sekä varsinaisten sotatoimien ulkopuolella surmattuja. Yli puolet menehtyneistä kirvesmiehistä porvari 
tappoi nälkään ja tauteihin vankileireillä.

Helsingin kirvesmiehet olivat aktiivisesti 
mukana, kun köyhälistö katkoi kahlei-
tansa 1918.

He osallistuivat työväen vallankumo-
ukseen ja riensivät sitä puolustamaan 
myös ase kädessä, kun porvaristo oli käyn-
nistänyt vastavallankumouksen ja luok-
kasodan työväenluokan nujertamiseksi.

Helsingin Kirvesmiesten ammattiosas-
to kokosi oman komppanian, jonka vai-
heista ei kuitenkaan ole säilynyt tarkempia 
tietoja. Kirvesmiehet osallistuivat joka 
tapauksessa taisteluihin eri puolilla maata.

Jokipakka Aleksander, kuollut Suomenlin-
nan vankileirillä 25.7.1918

Jusslin Otto, kuollut Hämeenlinnan vanki-
leirillä 20.6.1918

Karvinen Matti, murhattu Helsingissä 
22.2.1918

Korhonen Tuomas, kuollut Suomenlinnan 
vankileirillä 1.6.1918

Kovanen, kadonnut 1918
Kukkonen Juho, kaatunut Helsingissä 

12.4.1918 
Kurtén Väinö, tuntematon 1918
Laakso, kuollut vankileirillä 1918
Lahtinen Juho, kuollut Suomenlinnan van-

kileirillä 11.6.1918
Laine Matti, kuollut Suomenlinnan vanki-

leirillä 2.7.1918
Latva August, kuollut Suomenlinnan vanki-

leirillä 15.8.1918 
Lehti Fredrik, kuollut Hämeenlinnan vanki-

leirillä 30.7.1918
Lehtivirta Petter, kuollut Lappeenrannan 

vankileirillä 30.5.1918
Lehtonen, kaatunut Helsingissä 1918
Lehtovirta Kalle, kuollut Lahden vankileiril-

lä 21.7.1918
Lehtovirta Petter, kuollut Lahden vankilei-

rillä 30.5.1918
Lindfors Otto, kuollut vankileiriltä vapau-

duttuaan 29.7.1918
Lindstedt Viktor, kuollut Tampereen vanki-

leirillä 15.6.1918 
Löfberg Arndt, kaatunut Helsingissä 

13.4.1918

Helsingin Kirvesmieten järjestysmiesjoukkue kokoontuneena harjoituksiin 
Kaisaniemen kentälle syksyllä 1917. Järjestysmiehistöstä muodostui

sittemmin Suomen Punaisen kaartin Kirvesmiesten komppania.

Sodan ratkaisi Saksan armeijan isku 
punaisen Suomen selustaan. Sen turvin 
valkoinen armeija saattoi vallata veristen 
taistelujen jälkeen Tampereen. Viikkoa 
myöhemmin 13.4.1918 Saksan armeija 
valtasi Helsingin. Saksan sotakoneelle 
urheitten miesten ja naisten vapaaehtois-
joukot eivät mahtaneet.

Moni kirvesmies menetti henkensä vie-
lä punaista pääkaupunkia puolustaessaan.

Kirvesmiehet antoivat kunniakkaan 
mutta raskaan uhrin taistelussa leivän ja 
oikeuden puolesta sata vuotta sitten. n


