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Hyvää kesää  2019 

kirvesmiehille!

Ammattimiestä 
arvostetaan 
tulevaisuudessa
"Suomalaisen 
rakennusduu-
narin valttina 
on koulutuk-
seen perustuva 
osaaminen ja 
hyvä ammatti-
ylpeys. Uskoi-
sin, että niiden 
merkitykseen 
hyvän rakentamisen lopputulok-
sen aikaan saamisessa herätään, 
ja arvostus lisääntyy."

Näin sanoo Rakennusteolli-
suus RT:n tutkimusjohtaja Jukka 
Pekkanen. Hän pohtii rakenta-
misen tulevaisuusnäkymiä Linja-
langan haastattelussa.
-> Sivu 7

Kirvesmiesedustajat rakentajien liittokokouksessa:

"Näillä mennään..."
Suunnan-
muutosta 
toivotaan
ja 
vaaditaan
Lehtemme painoon 
mennessä näytti siltä, 
että eduskuntavaali-
en seurauksena uusi 
hallitus koottaneen 
SDP:n johdolla ja Va-
semmistoliiton myö-
tävaikutuksella.

Oli hallitus mikä 
tahansa, suunnan-
muutosta vaaditaan. 
Työväestön kyykyt-
tämisestä on tehtävä 
loppu. Sosiaaliturvaa 
on parannettava ja 
tuloja tasattava!

Palkkojenkin 
takia
– parasta
kuulua liiton 
kassaan
Jos jäsenkadon seurauksena 
menetetään työehtosopimuk-
sen yleissitovuus, alkaa työeh-
tojen todellinen polkumyynti. 
Näin voi käydä, jos Loimaan 
kassan onnistuu houkutella 
lisää rakennusalankin väkeä.
–> Sivu 3

Kivi lähtee...
Betonielementti lähdössä ylös tornitalotyömaalla Es-
poon Niittykummussa. Ylhäällä vastaanottamassa ele-
menttiporukka, jossa myös Ykkösen jäseniä. -> Sivu 5

Ovatko kirvesmiestaidot hupenemassa?

Rakennusalan ammattikoulutus 
ajettu ahdinkoon

Vuoden 2018 ammattikoulu-uu-
distus yhdistettynä koulutusmää-
rärahojen leikkauksiin on ajanut 
rakennusalan toisen asteen am-
mattikoulutuksen ahdinkoon.

Nyt vaaditaan koulutusleik-
kausten perumista ja todellisia 
resursseja työssäoppimiselle ja 
-opettamislelle.

Myös ammattitutkinnoilla voi-
daan ammattitaitoja vahvistaa.
-> Sivu 4

Helsingin Kirvesmiehet veivät 
Omnian ammattiopiskelijat työ-
maavierailulle (yllä).

Jarmo antamassa työnäyttöä 
järjestelmämuottien käytössä.

Sisäsivuilla 
myös:

n Vaalikevät & palkat ja
    voitot s. 2
n Vetoomus ulkomaalai-
    sille työtovereille s. 6
n Kirveskerho s. 6
n Ammattiosaston
    toimintaa s. 8

– Enimmälti mukiinmeneviä linjauksia. Niillä mennään, mutta tiukempaa otetta kaiva-
taan, kommentoivat liittokokoukseen osallistuneet Helsingin Kirvesmiesten edustajat.
-> Liittokokouksesta, sivu 3

Ykkösen Juha Kolhinoja (vas.), Teemu Purje ja Saija Kuivala
Rakennusliiton edustajakokouksessa 26.5.
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Kiky varmisti alamäen
– Kirvesmiesten reaaliansiot alenivat
jo kolmatta vuotta

Rakennusalan korkeasuhdan-
teesta huolimatta alan ansio-
kehitys jatkui kehnona vuonna 
1917, ilmenee tuoreimmasta 
käytettävissä olevasta koko maan 
palkkatilastosta.

Tämä koskee myös kirves-
miehiä, joiden palkka oli vuoden 
2017 viimeisellä neljänneksellä 
urakkatyössä keskimäärin 23,76 
€ tunnille eli 83 senttiä vähem-
män kuin vuotta aiemmin. Siten 
urakkakirvesmiesten nimellis-
palkka oli laskenut 3,4 prosenttia 
ja reaalipalkka vielä enemmän.

Aikatyössä kirvesmiesten 
keskiansio oli vuoden 2018 
päättyessä 17,97 €, jossa oli 
nousua 3 senttiä. Kun hinnat ja 
työntekijäin sosiaaliturvamaksut 
nousivat enemmän, reaaliansiot 
laskivat myös aikatyössä.

Reaaliansioitten alamäki jat-
kui siis jo neljättä vuotta.

RT:n jäsenyritysten palve-
luksessa olevien kirvesmiesten 
lukumäärä oli 3462 eli lisääntyi 
edellisvuodesta 59:llä.

Myös urakkatyön osuus li-
sääntyi jonkin verran (vajaa 3 
prosenttiyksikköä), kun tunti- 
ja palkkiotyön osuus väheni 
vastaavasti.

Koska EK panttaa palkkati-
lastoja, ne saadaan myöhään ja 
enää vain koko maata koskien. n

Kirvesmiesten palkat 2006-2017, 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
2017  1797  2376

Urakkapalkka alentunut nimellisestikin
3 462 kirvesmiestä RT:n jäsenyrityksissä 2017,
vuosimuutos + 1,7 %

  2016 2017 muutos %

n Aikapalkka 1 7,94 € 17,97 + 0,2 %
n Urakkapalkka 24,59 23,76 – 3,4 %
n Palkkiopalkka 21,67 22,58 + 4,2%
n AUP yht. 19,92 € 19,88 – 0,2 %

Urakkatyön osuus lisääntyi hieman

n Aikatyötä  69,0 % 66,5 % – 2,5 %
n Urakkatyötä 2 8,3 % 31,2 % + 2,9 %
n Palkkiotyötä  2,7 % 2,3 % – 0,4 %

Rakentamisen vauhti hiipumassa
– grynderivoitot tuhansia euroja neliöltä

Äänestysten kevät
– parempi tulevaisuus?

Alku vuosi on ollut vaikuttamisen aikaa monella 
tasolla. Europarlamenttivaalit, eduskuntavaalit 
ja Rakennusliiton liittokokousvaalit, 
äänestyslappuja on satanut postilaatikoihin 
tasaiseen tahtiin. Ketä äänestäisin? Tämä 
ajatus on ollut monella mielessä. Kirotaan kun 
asiat menevät huonompaan suuntaan, mutta ei 
vaivauduta äänestämään. ”Asiat ei kuitenkaan 
muutu”, on perusteluna liian usein. Nyt kuitenkin 
työläisiä saatiin uurnille ja pienellä erolla 
valta vaihtui enemmän työläistä ymmärtävään 
puolueeseen.
Jos nyt asiat muuttuisivatkin?

Rakennusliittokin on näyttänyt 
muuntautumiskykynsä ja vastannut 
aktiivimallin haasteisiin. Liitto tarjoaa 
kurssia, joka täyttää akttiivisuusehdon. 
Samalla on aloitettu suuren suosion saanut 
työnvälitys. Miten nämä muutokset vaikuttavat 
jäsenmäärään, jää nähtäväksi. Varmaa on 
kuitenkin se, että tulevaisuudessakin tarvitaan 
liittoja alaan katsomatta. YTK porskuttaa kovaa 
vauhtia eteenpäin, mutta miten käy ongelmien 
ilmaantuessa? Alkaako mieli muuttua ja liittojen 
puhelimet soimaan?

Rakennusliitto tarjoaa nuorillekin erilaisia 
aktiviiteettejä Raksanuorissa. Tämän lisäksi 
osastoista löytyy nuorisotoimintaa ja mikä 
onkaan parempi paikka pyytää apua ja neuvoja 
työasioihin liittyen kuin ammattiosastojen 
kokoukset. Nuorena on helppo päästä porukkaan 
mukaan ja lähteä vaikuttamaan osaston kautta 
Rakennusliiton suuntaan tulevaisuudessa. Miksi 
siis et lähtisi? Nuorissa on tulevaisuus, kipinä 
pitää vain saada syttymään.

Elämme mielenkiintoista aikaa. Kuinka Suomi 
muuttuu porvarihallituksen jäljiltä? Toivoa 
sopii, että työolojen kurjistamisella ei ole tässä 
muutoksessa osuutta.

Tervetuloa osaston kokouksiin tekemään 
päätöksiä ja vaikuttamaan toimintaamme!

Hyvää kesän 
alkua! n

Rakentaminen 
kääntymässä 
laskuun
Rakentaminen käy vielä kuuma-
na, mutta suhdanne on käänty-
mässä laskuun. RT:n suhdan-
nekatsauksen mukaan koko ra-
kentamisen määrä pysynee tänä 
vuonna viimevuotisella tasolla, 
mutta vähenevän ensi vuonna 
parilla prosentilla asuntotuo-
tannon ja infrarakentamisen 
vähenemisen seurauksena.

Asuntorakentaminen vähe-
nee tänä ja ensi vuonna yhteensä 
10 000 asunnolla vuoden 2018 
huippulukemiin verrattuna. Pu-
dotus tulee vapaarahoitteisista 
kerrostaloasunnoista. Lisäksi 
infrarakentaminen vähenee sel-
västi. Rakennusalan työllisten 
määrän arvioidaan vähenevän 
ensi vuonna noin 5 000:lla.

RT arvioi näköpiirissä olevan 
suhdannelaskun ”maltilliseksi”.

Asunnoissa 
huimat katteet 
Helsingissä
Rakennuslehden selvitys osoit-
taa, että rakennusliikkeet kääri-
vät isot voitot Helsingin kaupun-
gin ja valtion myymille tonteille 
tehdyistä asunnoista. Selvitys 
koskee kovanrahan asuntoja 
Helsingin keskeisillä alueilla.

Sen mukaan asuntojen gryn-
daaminen on erittäin kannatta-
vaa liiketoimintaa, sillä raken-
nusliikkeiden arvioidut katteet 
vaihtelevat tyypillisesti 30–40 
prosentin tuntumassa. Asuin-
neliötä kohti voitto on useita 
tuhansia euroja, suurimmillaan 
yli 7 350 euroa.

– Miten on mahdollista, että 
kaupungin ja valtion myymillä 
tonteilla voidaan tehdä näin suu-
ria voittoja? selvityksen tehnyt 
asuntopolitiikkaan erikoistunut 
ekonomisti Ossi Paukku kysyy.

... ja kovat hinnat
Uuden kovanrahan asunnon  
keskihinta nousi Helsingissä 
tämän vuoden alussa jo 7 841 
euroon neliöltä. Espoossa kes-
kihinta oli 5 634 ja Vantaalla 
4 959 euroa.

Uudenmaan 
työttömyys yhä 
10 prosentissa
Huolimatta rakentamisen kor-
keasuhdanteesta Uudellamaalla 
oli toukokuun alussa 840 työ-
töntä rakentajaa. Alueen työt-
tömyysprosentti oli 9,8 %, joten 
vähennystä edellisvuoteen oli 
vain 1,1 prosenttiyksikköä. 

Koko maassa työttömyyspro-
sentti oli 15,2 % (-0,8%), ilmenee 
Rakennusalan työttömyyskassan 
tilastosta. Suhdannekäänteen 
odotetaan lisäävän työttömien 
määrää jo loppuvuodesta. n
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Rakentajien liittokokous viitoitti 

toimintalinjat
Ykkösen edustajat kaipasivat profiilin nostoa

Raksaduunarin parasta kuulua liittoon ja sen kassaan

Parhaana jäsenetuna työehtosopimus!
Loimaan kassan eli Yleisen työttömyys-
kassan (YTK) paisuminen saattaa uhan-
alaiseksi työehtosopimukset ja samalla 
palkka- ja työehtojen tason.

Kassan jäsenmäärä on viime vuosina 
kasvanut samalla kun ammattiliittojen ja 
niiden työttömyyskassojen jäsenmäärä on 
vähentynyt. Mikäli työntekijäin järjestys-
misaste painuu alle 50 prosentin, alan työ-
ehtopimus voi menettää yleissitovuutensa. 
Se tietäisi sitä, että järjestäytymättömien 
työnantajien ei tarvitse sitä noudattaa. 
Tästä taas seuraa palkkojen ja työehtojen 
laajamittaista polkemista, koska laissa ei 
määritellä sen paremmin minimipalkkaa, 
useita palkanlisiä, lomarahoja eikä muita 
tes-etuja.

Liiton vai Loimaan kassa?
Toisin kuin Loimaan kassa:

n ammattiliitot ajavat palkkatyönteki-
jäin etuja työehtosopimus- ja muissa neu-
votteluissa sekä vaikuttavat lainsäädännön 
ja sosiaaliturvan kehitykseen,

n ammattiliitot ja niiden luottamus-
miesverkostot myös valvovat työehtosopi-
musten noudattamista ja neuvovat jäseniä 
ja palkka- ja työehtoasioissa,

n ammattiliitot ja luottamusmiehet 
tukevat työntekijöitä työriidoissa ja puo-
lustavat heidän työpaikkojaan,

n liitot tarjoavat maksutonta oikeus-
apua sekä turvaa ja avustusta myös esim 
työtaisteluissa,

n hyvä järjestyminen tietää neuvotte-
luvoimaa ja näkyy myös palkkatasossa: 
hyvin järjestyneiden työpaikkojen ansio-
taso on parempi kuin villien,

n ammattiliitot järjestävät myös am-
matillista ja muuta koulutusta, työnväli-
tystä, loma- ja muita jäsenpalveluja sekä 
tarjoavat kaupallisia jäsenetuja.

Loimaan kassa ei ole edullinen
Loimaan kassan kiinteä vuosimaksu ei 
ole "maan edullisin", kuten se antaa mai-
nonnassaan ymmärtää: SAK:n selvityksen 
mukaan tonnin palkalla maan 30:stä 

työttömyyskassasta 25 tarjoaa halvempaa 
työttömyysturvaa. Kahden tonnin palkal-
la 17 eli yli puolet kassoista sekä kolmen 
ja neljän tonnin palkoilla melkein puolet 
(14 ja 13) tarjoaa ansiosidonnaisen työt-
tömyysturvan YTK-kassaa edellisemmin. 
Markkinaoikeus on puuttunut YTK:n 
harhaanjohtavaan mainontaan.

Rakennuskassalta sujuvaa palvelua
Rakennusalan työttömyyskassa auttaa ja ohjaa jäseniä heti työttömyyden alkaessa, 
jotta jäsen saa välittömästi ne edut, jotka hänelle kuuluvat, sanoo kassanjohtaja 
Jan Peltonen.

– Kassamme henkilöstö tuntee rakennusalan työolot ja työehtosopimukset ja 
soveltaa niitä sujuvasti etuuksien maksamiseen. Hakemusten käsittelyajat pidetään 
lyhyinä. Kiireisimpään talviaikaankin ensihakemusten käsittelyaika oli keskim. 7,6 
päivää. Maamme kassoista vain kolme pientä ylsi hieman nopeampaan käsittely-
aikaan. YTK ei ole näiden joukossa.

– Jäsenemme antavat ammattitaidostamme ja ystävällisyydestämme arvosanan 
4,6, kun maksimi on 5. Hoidamme asiat kerralla kuntoon -periaatteella. Sähköinen 
eAsiointi mahdollistaa ajasta ja paikasta riippumattoman asioiden hoitamisen, 
Peltonen muistuttaa.

Erityisen epäedullinen Loimaan kassa 
on pienituloisille: he maksavat sen kiinteää 
vuosimaksua suhteellisesti enemmän kuin 
parempituloiset, mutta saavat pienempää 
päivärahaa työttömyystilanteissa. Toisin 
kuin ammattiliitot, YTK perii vuosimak-
sun myös oppilasjäseniltä. n

Ykkösketju. Helsingin Kirvesmiesten jäsenet Juha Kolhinoja (vas.), Saija Kuivala, Matti Harjuniemi,
Pentti Nurminen, Teemu Purje, Jari Jääskeläinen ja Pasi Heikkinen rakentajien liittokokouksen päätöspotretissa.

Harjuniemi liiton puheenjohtajana, muut edustajina.

Vähän valjuhko olo jäi ammattiosas-
tomme edustajille Rakennusliiton 24. 
liittokokouksesta, joka päättyi 26.5. 
Helsingissä. Linjauksia ja asiapäätöksiä 
pidettiin pääpiirtein mukiinmenevinä, 
vaikka linjausten terävöintiä ja järeämpiä 
otteita jäätiin kaipaamaan. 

Liittokokouksessa oli mukana kuusi 
ammattiosastomme jäsentä edustajina ja 
seitsemäntenä liiton puheenjohtaja Har-
juniemi. Tähän Ykkösketjuun lukeutui 
kokouksen kokenein, Pentti Nurminen, 
72 v., ja nuorin edustaja, Teemu Purje 22 
v. sekä tanakasti timpureita siltä väliltä.

Palkka-ankkuria murtamaan
Liitto suuntautuu kokoamaan yhteistoi-
mintaa parempien palkka- ja työhtojen 
puolesta sekä murtamaan työnantajien 

palkka-ankkurin, jonka nimissä työpalk-
koja nykyisin rajoitetaan. Näin todetaan 
kokouksen "Työtä ja turvaa" -asiakirjassa.

Tämän linjapaperin lisäksi Rakennus-
liitto hyväksyi ohjelman toisen asteen 
ammatillisen koulutuksen pelastamiseksi. 
Toisessa kannanottossa vaaditaan raken-
tajien työssäjaksamisen parantamista.

Lisäksi Rakennusliitto päätti perustaa 
Rakentajien vakuutuskassan, johon liitty-
vät jäsenet saavat mm. terveystarkastuk-
sen ja hammaslääkäripalvelut.

Eloa varapj.-äänestyksestä
Ykkösen jäsen Matti Harjuniemi sai yk-
simielisen jatkopestin liiton etumiehenä, 
mutta pientä vipinää antoi ainoa äänestys 
varapuheenjohtajasta. Liiton järjestöko-
neisto runnasi vpj:ksi neuvottelupäällikkö 

Kimmo Palosen, kun Ykkösen Saija 
Kuivala esitti vastaehdokkaana nuoriso-
toimitsija Niko Seppästä. Demokratia 
on puhunut, Seppänen kommentoi, kun 
Palonen valittiin äänin 152–32.

Ammattiosastomme edustajat pitivät 
silti myönteisenä, että liiton nuorekkaa-
seen uudistamiseen tähtäävä esitys nosti 
terveellistä keskustelua vaihtoehdoista. 
Myös osaston esitys liiton profiilin nosta-
misesta selkeämmin tunnuksin hierottiin 
ylimalkaisin sanankääntein.

Huolta tunnettiin etenkin järjesty-
misasteesta, nuorten mukaansaamisesta 
ja työehtosopimuksen yleissitovuudesta.

Pentti Nurminen pahoitteli myös sitä, 
ettei liitto asettunut tukemaan vaatimusta 
aserahojen käyttämistä asuntorakentami-
seen ja muihin hyödyllisiin tarkoituksiin.

Vankka edustus johtoelimissä
Harjuniemen lisäksi Ykkösen jäsenistä 
valittiin liiton hallitukseen edelleen Jari 
Jääskeläinen. Liittovaltuustoon valittiin 
Saija Kuivala ja Teemu Puje, varalle Juha 
Kolhinoja ja Pasi Heikkinen. n

Kuusi komeaa edustajaa
Liittokokoukseen osallistui kuusi am-
mattiosastomme edustajaa.

Kevään liittovaaleissa oli ehdolla 13 
jäsentä. Maan suurimman äänimäärän 
keräsi Jari Jääskeläinen (129 ääntä).

Ykkösen jäsenistä liittokokoukseen 
valittiin myös Teemu Purje (45), Saija 
Kuivala (39), Pentti Nurminen (37), 
Juha Kolhinoja (25) ja Pasi Heikkinen 
(19). Heistä Teemu, Juha ja Pasi olivat 
ensikertalaisia edustajina.

Liittovaalien valtakunnallinen ää-
nestysprosentti oli 18,5 %.

Näin toimitaan
– poimintoja asiakirjasta
Rakennusliitto hakee laajempaa liit-
tolaisuutta rakentajien etujen var-
mistamiseksi ja työnantajien palkka-
ankkurin murtamiseksi työmarkkina-
kierroksella.
n Työtaisteluoikeus ja oikeus poliit-

tisiin mielenilmauksiin on säily-
tettävä,

n Alipalkkaus on kriminalisoitava,
n Rakentajien ansiotuloja tulee paran-

taa. Aikatyön rinnalla on edistettävä 
urakkatyötä,

n Rakennusliitto on aktiivinen yhteis-
kunnallinen vaikuttaja.

Liittokokous
n on liiton ylin päättävä elin,
n päättää liiton toimintalinjoista ja 

valitsee johtohenkilöt ja -elimet,
n jäsenet valitsevat edustajat liittovaa-

leissa, 1 edustaja 400 jäsentä kohti,
n kokoontuu neljän vuoden välein.
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Ammattitutkinnolla potkua myös konkarirakentajan työuralle

Koutusreformi meni pieleen

Ammattikoulutuksen tasoa 
alennettu leikkauksilla

Ammatilliset tutkinnot ei ole tarkoitettu 
vain nuorille, vaan niitä voi suorittaa kuka 
tahansa rakentaja – iällä tai aiemmalla 
koulutuksella ei ole väliä.  Esim. kirves-
mies voi suorittaa tutkinnon työnäyttönä 
vaikka omalla työmaallaan ilman kum-
mempaa kurssitusta.

– Talonrakentajan perustutkinnon ja 
yleensä jonkun vuoden työkokemuksen 
jälkeen rakentaja voi suorittaa talonraken-
nusalan ammattitutkinnon ja sen päälle 
vielä erikoisammattitutkinnon. Ne ovat 
vakuuksia hyvästä ammattitaidosta ja 
saattavat antaa lisäpotkua kokeneenkin 
ammattirakentajan työuralle, sanovat 
ammatillista koulutusta Kiljava-opistolla 
hoitavat Ykkösen jäsenet Tapio Ala-
Kokko ja Jan Nordström.

Ammattitutkinto soveltuu rakennus-
alan työkokemusta omaaville, ja se suo-
ritetaan työn ohessa, omalla työpaikalla.

– Tutkintoon tähtäävälle laaditaan 
henkilökohtainen opinto-ohjelma, jolla 
ikään kuin valmistaudutaan näyttökokee-
seen. Se sisältää yhden pakollisen osan ja 
kolme vapaavalintaista. Se "teoriapuoli" 
käsittää lähinnä sellaisia perustustietoja 
työturvallisuudesta ja työsuhdeasioista, 
jotka jonkin verran kokenut rakentaja 
tuntee jo lähinnä tessin perusteella. Mu-

kana on myös materiaaliopin perusteita, 
jotka ammattilainen on yleensä työssään 
jo oppinut. Kyseessä ei siis ole mitään 
kirjapänttäystä.

Valinnaisina osina on rakennustöiden 
eri vaiheita – esim. muotti- tai väliseinätöi-
tä – ja niiden kautta voi erikoistua vaikka 
kirvesmiestöihin.

Näyttö vaikka
oman kodin remontissa
– Itse työnäytteenkin voi valita varsin 
vapaasti, kunhan se vain tapahtuu aidossa 
työympäristössä. Se voi olla jokin työvaihe 
omalla työmalla tai vaikka oman asunnon 
tai kesämökin rakentelussa.

– Konkreettisina etuina tutkinnoista 
on 400 euron stipendi (jonka saaminen 
edellyttää viiden vuoden työhistoriaa) 
ja palkkaryhmissä etenemisen varmis-
taminen. Työehtosopimuksen mukaan 
talonrakentajan perustutkinto oikeuttaa 
sijoittumisen vähintään toiseen palkka-
ryhmään, ammattitutkinto neljänteen 
ja erikoisammattitutkinto kuudenteen. 
Joku työnantaja voi maksaa pientä am-
mattitaitolisää tutkinnon suorittaneille. 
Eikä tutkinto ole pahasta työnhaussakaan.

– Se lisää merkittävästi myös mahdol-
lisuuksia hakeutua joihinkin "lähihom-

miin”, jos työmaatyöskentely käy liian 
raskaaksi, esim. alan opetus-, koulutus- tai 
työnjohtotehtäviin.

Tutkintoja suorittamaan voi siis tulla 
kuka tahansa kirvesmies. Se käy suju-
vimmin soittamalla Tapio Ala-Kokolle 
(050-499 4703 ). Mittamieheksi mieliville 
järjestetään erilliset noin puolen vuoden 

Helsingin Kirvesmiesten edustajat kä-
vivät toukokuussa tutustumassa raken-
nusalan ammattiopetukseen Espoon 
Omniassa ja kertoivat opiskelijoille 
ammattiosaston toiminnasta. He myös 
veivät ensimmäisen vuoden opiskelijat 
työmaavierailulle SRV:n työmaalle, ns. 
Pohjolan kortteliin Huopalahteen.

Omniassa kävi ilmi, että päteviä 
nuoria hakeutuu yhä rakennusalan 
koulutukseen, ja heillä riittää intoa 
ainakin opintojen alkuvaiheessa.

– Myös työmaavierailulla vastaanot-
to oli hyvä, ja opiskelijat pääsivät tutus-

Rakentajilta vaaditaan yhä enem-
män ammattitaitoja ja laatutyötä, 
mutta vastaako nykyinen ammat-
tikoulutus ajan ja työntekijäin 
tarpeita?

Toista vuotta sitten toteutettu 
uudistus muutti koulutuksen sisäl-
töjä, mutta leikkasi myös resurs-
seja, kun porvarihallitus supisti 
ammattikoulutuksen määrärahoja 
yli 200 miljoonalla eurolla.

Uudistus lupasi mm. opiskelun sujuvoi-
tumista, yksilöllisiä ja joustavia "oppimis-
polkuja" ja työssäoppimisen lisäämistä. 
Koulutus säilyi periaatteessa kolmivuo-
tisena, mutta sen kolmas vuosi voidaan 
suorittaa kokonaankin työmaalla.

Koulutus tuottaa edelleen talonraken-
tajan perustutkinnon, joka muodostaa 
ensimmäisen vaiheen ammattirakentajan 
ammattiopissa ja työuralla.

Perustutkinnon työnäytteet suorite-
taan aidossa työympäristössä (työmaalla). 
Koulutukset räätälöidään, ja niitä voi 
"keventää" esim. siten, että jo saavutetut 
ammattitaidot otetaan huomioon tutkin-
non osina.

Käytännössä ammattiopiskelijat yleen-
sä opiskelevat ensimmäisen vuoden pää-
asiassa oppilaitoksessa. Toisena vuotena 
lisääntyvät erilaiset työssäoppimishank-
keet ja mahdollisuus suuntautua jolle-
kin rakentamisen erityisalalle. Kolmas 
vuosi voi sujua kokonaankin työmaalla 
joko koulutussopimuksella palkatta tai 
oppisopimuksella palkattuna työnteki-
jänä (2+1-malli). Tällöin työnantajan 
tulee huolehtia pätevästä ammattiopista 
oppilaitoksen huolehtiessa opetuksen 
ohjauksesta.

Koulutus sisältää jonkin verran yleis-
sivistäviä aineita ja rakennustöitä laajalla 

skaalalla perustuksista vesikattoon. Tut-
kinnon osia valitsemalla voi suuntautua 
esim. kirvesmiestöihin. Koulutuksen on 
määrä antaa valmiudet ammattitaitoiseen 
työskentelyyn rakennustyömailla.

Talonrakentajan perustutkinnon voi 
suorittaa näyttökokeella myös varttu-
neempi ammattirakentaja, jolta muodol-
linen koulutus puuttuu.

Joustavuutta ja työelämälähtöisyyttä 
lupaava uudistus vastasi pääpiirtein 
työntekijäinkin odotuksia, mutta hyviä 
tavoitteita löi korvalle samaan aikaan 
toteutetut rajut leikkaukset ammatillisen 
koulutuksen määrärahoihin. Tämä näkyy 
väistämättä koulutuksen tasossa. Samaan 
suuntaan vaikutti työntekijäedustuksen 
poistaminen ammattikoulujen neuvotte-
lukunnista ja työnäytteiden valvonnasta.

Rakennusliitto vaatii 
rahoituksen turvaamista
– Ammattikoulutusreformi yhdistettynä 
yli 200 miljoonan rahoitusleikkauksiin 
on heikentänyt opetuksen tasoa, vä-
hentänyt lähiopetusta sekä kasvattanut 
merkittävästi rakennusalan opintojen 
keskeytyksiä. Joissakin oppilaitoksissa 
yli 30 % rakennusalan opiskelijoista kes-
keyttää opiskelun, kertoo Rakennusliiton 
koulutuspäällikkö Juhani Lohikoski

– SAK:n tutkimusten mukaan työ-
paikoilla tunnetaan huonosti koulutus-
uudistus, eikä työpaikkaohjaaminen ole 
lisääntynyt toivotulla tavalla.

– Rakennusliitto näkee tärkeäksi, että 
työelämälähtöisyyttä kehitetään vahvis-
tamalla työpaikkaohjaajakoulutusta ja 
lisätään opettajin seurantakäyntejä.

– Tilanne on hälyttävä. Rakennusliitto 
edellyttää, että uusi hallitus turvaa toisen 
asteen ammatillisen rahoituksen, Lohi-
koski sanoo. n

tumaan suuren asuinrakennustyömaan 
arkeen, kertoo vierailua järjestellyt 
ammattiosastomme sihteeri Sami Ten-
honen. Hän toimii myös Huopalahden 
työmaan työsuojeluvaltuutettuna.

Ammattiosasto aikoo jatkaa yhtey-
denpitoa ammattikouluhin ja toivoo 
järjestymisen ja liiton tulevan tutuiksi 
nuorille rakentajille alusta alkaen.

Sopii vain toivoa, että uusi hallitus 
peruu edellisen hallituksen toteut-
tamat koulutusrahojen leikkaukset 
ja suuntautuu tosissaan koulutuksen 
kehittämiseen.

Kirvesmiehet veivät 
ammattiopiskelijat työmaalle

kurssit, joista seuraava alkaa lokakuussa. 
Lisätiedot Jan Nordström (050-379 6800 
ja sivulta: https://kio.fi/ammatillinen-
koulutus/rakennusalan-tutkinnot/raken-
nusmittaus/

– Tutkintojen suorittaminen sopii 
hyvin Ykkösen jäsenille, joten tervetuloa 
vaan! Tapsa ja Jan toivottavat. n

Opsikelijat seuraavat raudoituksen virittelyä Huopalahden työmaalla.

Tomin arviointikeskustelu työnäytteen arvioijien kanssa.
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"Urakat saatu sovittua puhumalla – toistaiseksi"

Työkunta nostaa tornitaloa
tahtiin kerros viikossa

Ykkösen jäsenet Tommi Lehtonen ja Saija 
Kuivala ovat mukana elementtiporukassa, 
joka pystyttää tornitalon runkoa Espoon 
Niittykummussa.

Skanskan tornitaloon tulee 16 ker-
rosta ja 119 asuntoa. Runkoa nostetaan 
betonielementeillä rivakasti: yksi kerros 
seitsemässä päivässä. Sen hoitaa asen-
nustyökunta, jonka jäsenet kaikki ovat 
vakinaisessa työsuhteessa Skanskalla.

– Tiukkaa tahtia pitää, kun urakalla 
painetaan ja aika järeetä kohdetta. Mutta 
hyvin sujuu, kun on pätevä ja yhteishenki-
nen työporukka, Tommi ja Saija kertovat.

He sanovat, että palkkakin on olosuh-
teisiin nähden "kohtuullinen".

– Sellainen, että itseni ja perheeni elä-
tän, kun lapsiakin on vaan neljä. Ei kyllä 
pahemmin röyhistellä, Tommi Lehtonen 
määrittelee.

Saija on tyytyväinen myös siihen, että 
hyvässä työporukassa saa lisää ammatti-
oppia ja voi kehittyä elementtiasentajan 
töihin.

Tässä kohteessa seinät kootaan be-
tonielementeistä, mutta holvit valetaan 
paikalla, kuten ensimmäinen kerroskin.

Heti kun holvi on saatu valettua tulevat 
talotekniikan työntekijät jatkamaan vesi-, 
viemäri-, ilmanvaihto- ja sähkövetoja. Osa 
putkituksista on toki asennettu holvien 
sisään jo ennen valua. Siitä sitten jatkuu 
kerros kerrokselta, kunnes tulee kuudes-
toista kuntoon. Nyt nostetaan runkoa 
viidennessä.

Töitten sujuvuus ja myös palkkapuoli 
on paljolti etumiehen kontolla.

–Tuo Mikkohan se meidän puolia pitää, 
Saija Kuivala ja Tommi Lehtonen sanovat.

Välillä stressaa etumiestä

Asennusporukan etumies, elementti-
asentaja Mikko Rainesto vahvistaa, että 
aikataulu on tiukka ja kohde vaativa. 
Valuja on aika runsaasti ja rakennuksen 
korkeus asettaa erityisvaatimuksia mm. 
rakenteiden lujuudelle ja tarkkuudelle 
sekä turvallisuusvatimuksillekin. Haas-
tetta lisää tontin ahtaus: joka sentti on 
hyötykäytössä.

Mitä sitten kuuluu etumiehen tehtäviin 
tällaisessa kohteessa?

– Nokkamiehen tehtävänä on neuvo-
tella urakkasopimukset – ja katsoa sitten, 
että runko nousee siten, kuin on sovittu, 
Mikko Rainesto määrittelee.

– Urakkaneuvottelut on aina tiukat, 
mutta aina on päästy sopimukseen pu-
humalla – toistaiseksi.

Ovatko kaupat olleet myös onnistu-
neita?

– No, sen verran, että olen jatkanut 
nokkamiehenä – toistaiseksi.

– Urakkakaupassahan on kyse siitä, 
että sovitaan hinta ja samalla sitoudutaan 
hoitamaan työt tällä hinnalla sovitusti ja 
sovitussa aikataulussa.

– Käytännössä se vaatii jatkuvaa suun-
nittelua ja säätämistä: kaikki työvaiheet on 
saatava hoidetuksi oikeaan aikaan, ettei 
tule sählinkiä eikä jonotusta. Materiaalit 
ja työvälineet on oltava oikeaan aikaan 
oikeassa paikassa. Ja tietysti meidän on 
myös itse tiedettävä mitä, milloin ja miten. 

Kivi tulee...
Jyri Hänninen (vas.) ja Mikko Rai-
nesto asentavat pilaria. Kiven on 
oltava millilleen oikeassa paikassa 
ja pystysuorassa kumpaankin suun-
taan.

Kaiken pitää pelata yhteen, että nosturi 
voi pyöriä ilman taukoja.

– Juuri tämä homman suunnittelu ja 
sujuminen asettaa haastetta etumiehelle. 
Sitä varten pidän jatkuvaa työsuunnitel-
maa, johon päivän työvaiheet on listattu 
ja aikataulutettu ja huomioitu niiden 
vaatimat hankinta- ja muut toimenpiteet.

– Kun yksi työpäivä on pulkassa, on 
lista päivitettävä seuraavaa varten. Se 
panee välillä miettimään öisinkin. Tässä 
mielessä tämä säätely ja prosessointi on 
henkisesti aika vaativaa ja kieltämättä 
stressaakin välillä.

Laatua ja tehoa

Asennustyöryhmä toimii pitkälti itsenäi-
sesti ja omatoimisesti: itse tiedetään miten 
valmista syntyy ja sen mukaan tehdään. 
Varsinaista työnjohtajaa ei mestalla 
tarvita, paitsi hoitamaan materiaalien 
hankintaa yms. "tuki"tehtäviä.

Asennusporukan työskenetelyä katsel-
lessa ei voi kuin ihailla, kuinka rivakasti, 
sujuvasti ja määrätietoisesti homma sujuu, 
kun on ammattimiehet liikkeellä. Ja sellai-
seksi työporukan ainoa nainenkin luetaan.

Tässä mielessä betonitalon element-
tiasentajien työryhmä toimii perinteisen 
työkunnan tapaan. Siihen tyyliin kuin 
kirvesmiesten suuret työkunnat vanhoina 
hyvinä aikoina.

Pitää vain ihmetellä, mikseivät raken-
nusliikkeet nykyisin usko laajemmin laa-
turakentamiseen, joka toteutuu suurem-
pien urakkakokonaisuuksien puitteissa 
isompien työkuntien toimesta. n

Skanskan
elementti-
asentajien 
työkunta: 
Rajesh Agra-
wal, Tommi 
Lehtonen, 
Saija Kuivala, 
Guido Tampel, 
Mikko Rai-
nesto ja Jyri 
Hänninen.
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Soomes ehitusala töötajad kuuluvad 
ehitajate ametiühingusse Rakennusliitto. 
Rakennusliitto on sõlminud kokkulepped 
kollektiivlepingute miinimumtingimus-
tes, nende järgi ehitusalal tehakse tööd. 
Kollektiivlepingutes on määratletud muu 
hulgas ala palgad, tööajad, puhkuserahad, 
tööaja lühendamise tasud, riiklike pühade 
hüvitised ja haigestumisaja palgad.

Kui makstud palgad ei ole kokku-
leppe järgsed või näiteks graafiku- või 
ületöölisad, või mõned muud palgalisad 
jäävad saamata, asja tuleks selgitada 
esmajärjekorras ise töökohal oma otse-
seülemusega ja töökoha usaldusisikuga 
(luottamusmies). 

Kui probleemide selgitamine ei õn-
nestu ega ettevõttes ole usaldusisikut, 
siis tuleks ühendust võtta Rakennusliitto 
Uusimaa piirkonna kontoriga, kas telefoni 
või e-maili teel või minna koha peale.

Ehitusala üheksas üldsiduvas kol-
lektiivlepingus on igas ühes natuke eri 
määrused töövaidluste käsitelmiseks. 
Sellepärast on hea võtta ühenudst piir-
kondliku ehitajate ametiühingu töötajaga, 
kes teab kuidas just sel alal tuleb edasi 
toimetada.

Puuduvate palkade ja palgalisade 
nõudmisel tuleb teha ametlik puuduva-
tepalkateteade (palkkasaatavailmoitus). 
See teade tuleb toimetada tööandjale 

Профессиональные строители состоят членами в Профсоюз строителей 
Финляндии. Он согласовал минимальные условия труда в сфере строительста 
несколькими отраслевыми коллективными договорами. Коллективные договоры 
определяют, например: почасовую оплату труда, регулярное рабочее время, 
оплачиваемый отпуск и его продолжительность, сокращение рабочего времени, 
оплату праздников и больничных и много другого.

Иногда, в вопросах заработной платы или условий труда, у работника с 
работодателем могут возникнуть разногласия.Член профсоюза имеет право 
на бесплатные консультации по вопросам своих трудовых отношений. Для 
получения права на бесплатную юридическую помощь член профсоюза 
должен быть полноправным членом профсоюза не менее 6 месяцев до начала 
возникновения разногласий с работодателем.

Когда на рабочем месте возникает какая-то двусмысленность, которую 
работник не может разрешить сам со своим руководителем, то работник 
должен сначала обратиться за помощью к представителю профсоюза на рабочем 
месте или предприятии. Если его нет, то связться с региональным офисом 
профсоюза. Связаться можно по телефону, электронной почте или лично посетив 
региональный офис.

Рассмотрение разногласий будет происходить быстрее и легче, если член 
профсоюза заранее позаботиться и соберет все возможные документы по этим 
разногласиям, а также имена участников и их контактную информацию.

Часто бывает, что дело настолько запутано, а разногласия настолько 
существенны, что такое дело сможет быть разрешено только в суде. Когда 
все возможные переговоры по урегулированию разногласий не увенчались 
успехом профсоюзная комиссия рассматривает возможность предоставления 
профсоюзной юридической помощи для ведения этого дела в суде. Выделение 
этой помощи члену будет зависит от продолжительности и полноправности его 
членства и перспективы успеха в этом деле.Если подозреваете, что в зарплате 
или условиях труда "что-то не так", то чтобы узнать больше нужно связаться:

1. по телефону со справочной службой профсоюза по коллективным 
договам 020 690 232,

2. с доверенным лицом профсоюза на стройке или предприятии,
3. с ближайшим региональным офисом профсоюза.
4. строительном секторе действует девять отраслевых коллективных договоров, 

в которых условия труда оговорены по-разному. Именно поэтому лучше всего 
связаться со специалистом именно той области, в которой Вы работаете. Если 
возникшие с работодателем разногласия будет невозможно решить путем 
переговоров, то их придется разрешать через суд. Именно в таком случае, 
для получения бесплатной юридической помощи от профсоюза, члену может 
понадобиться как минимум шестимесячное членство и полностью уплаченные 
профсоюзные членские взносы.

Русскоязычные члены профсоюза могут связаться со столичным региональным 
офисом, Siltasreenkatu 4 (вход с улицы). Там работает русскоязчный представитель 
профсоюза Валерий Неменмаа, тел. +358 50406 3622. n

Kirveskerho 55 
tiedottaa

Osaston veteraanikerho 
on toiminut sillä aktiivi-
suudella millä veteraanit 
yleensä toimivat. Innok-
kuutta on riittänyt.

Tulevalla syyskaudel-
la kokoonumme syys-, 
loka-, marras- ja joulu-
kuussa. Kevätkaudella 
helmikuussa on vuosi-

kokous ja sen lisäksi kokoukset maalis-, 
huhti ja toukokuussa. Kokouksemme ovat 
aina kuukauden toisena tiistaina.

Tilaisuuksissamme olemme käyttäneet 
mahdollisuuksien mukaan poliittisia alus-
tajia. Viime vuonna meillä oli vieraana 
ent. kansanedustaja Esko Seppänen, joka 
esitteli kirjansa "Rauhan ja sodan geopoli-
tiikka". Syksyllä kävi eduskunnasta Anna 
Kontula käsitellen sen hetkistä poliittista 
tilannetta. Vuosikokouksessamme oli vie-
raana kansanedustaja Markus Mustajärvi, 

ja keskustelimme hänen alustuksensa 
pohjalta uhkaavista asekaupoista.

Joka kokouksessamme on ollut ajan-
kohtainen aihe, jota ollaan käsitelty ja 
keskusteltu, ja tämä on osoittautunut 
hyväksi ratkaisuksi.

Jouduimme syksyllä 2018 evakkoon 
tiloistamme putkiremontin vuoksi, mutta 

saimme pitää kokouksemme aluejärjestön 
tiloissa – vuosikokous olikin taas omissa 
tiloissamme. Lopetimme kevätkokouksen 
pitämisen Siikarannassa (nyk. hotelli 
Nuuksio), kun hinta- laatusuhde ei enää 
ole ollut mielestämme kohdallaan.

2018 teimme päiväretken Tallinnaan, 
menimme aamulla ja tulimme illalla pois. 

Toukokuun toinen tiistai oli kaunis päivä, 
joten ilmojen haltijat suosivat retkeämme. 
Samoin pitkäaikainen joululounaspaik-
kamme (rav. Kaisaniemi) vaihdettiin 
edullisemmaksi (Caverna Hallituska-
dulla). Lisäksi Kirveskerho 55 ry:llä on 
ollut edustajia rauhantapahtumissa – niin 
kotimaassa kuin ulkomaillakin.

Kirveskerhon toimihenkilöinä ovat 
olleet Matti Piirainen puh.johtajana, 
Lauri Ilmari Junttila sihteerinä ja Pentti 
Nurminen taloudenhoitajana. Lisäksi 
Esko Kokkonen on toiminut aluejärjestön 
eläkeläisjaoston puheenjohtajana.

Tulevalla syyskaudella Kirveskerhon 
kokoukset pidetään tiistaisin: 10.9.,10.10., 
12.11. ja 10.12.

Tervetuloa vanhat ja uudet veteraanit 
kokouksiimme! Ne alkavat aina klo 11.00, 
ja paikkana on osaston toimisto Kannel-
mäessä jollei muuta sovita. n

Kirveskerho 55ry:n puolesta
Lauri Ilmari Junttila, sihteeri

Kirveskerhon lokakuun kokous pidettiin "evakkotiloissa" Hakaniemessä, 
vieraana Vas.liiton kansanedustaja Anna Kontula.

kirjalikult tõestatavasti ja esimesel või-
malusel, lisaks tuleb nõuda dokumendi 
vastuvõtmist fikseerituna kuupäevaliselt 
ja allkirjaga.

Töövaidluse lahendamist lihtsustab 
ja kiirendab, kui töötajal on olemas kõik 
võimalikud töövaidlust puudutavad pa-
berid ja võimalike töövaidluse tunnista-
jate nimed ja kontaktandmed.

Palgasaadavad vananevad alles kahe 
aasta mõõdudes töösuhte lõppemisest.

Vahel palga- ja töötingimustes võib 
sündida vaidlus tööandjaga. Kui vaja-
likud läbirääkimised töövaidluse osas 
on tulemusteta peetud, Rakennusliitto 
õigustekaitseosakond kaalub õigusabi 
andmise osas. Rakennusliitto tasuta 
õigusabi eelduseks on minimaalselt 6 
kuuline liikmelisus ja töösuhtevaidluse 
õnnestumise võimalused.

Juhised puuduvate töösuhte saadavate 
nõudmiseks:

1 pea läbirääkimisi ettevõttes
2 võta ühendust usaldusisikuga
3 helista Rakennusliitto töötingimuste 

infonumbrile 020 690 232
4 võta ühendust Rakennusliitto Uusi-

maa piirkonna kontoriga, aadressil Sil-
tasreenkatu 4, Helsinki (tänava korrusel). 
Seal aitab sind eestikeeles Urmet Aru, 
puh. 044-208 7287.  n

Asjaajamine ja
info töövaidluse korral

Услуги и консультации

Työehdot tessin mukaan myös 
ulkomaalaisille
Helsingin Kirvesmiesten ammattiosasto vaatii, että kaikille ulkomaalaisille ra-
kennustyöläisille maksetaan palkat ja muut työsaatavat sekä järjestetään työajat 
vähintään talonrakennusalan työehtosopimuksen mukaan – myös käytännössä.

Kirvesmiehet toivottavat ulkomaiset työtoverit tervetulleeksi myös Kirves-
miesten ammattiosastoon, vaikka heillä on myös oma ulkomaalaisosasto 007.

Alla aluetoimitsijat Urmet Aru (viro) ja Valeri Niemenmaa (venäjä) vetoavat 
maanmiehiinsä järjestymisen puolesta ja antavat ohjeita työehtojen järjestämiseksi.

Kuvassa aluetoimitsija Urmet Aru keskustelemassa virolaisrakentajien
kanssa Kuninkaantammen työmaalla Helsingissä.
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Robotti tulee, mutta entistä enemmän 
tarvitaan laaturakentajaa

Rakennusteollisuuden tutkimusjohtaja Jukka Pekkasen haastattelu

Miten keskeiset muutostrendit – globa-
lisaatio, kaupungistuminen ja väestön 
ikääntyminen – vaikuttavat rakenta-
miseen?
– Korjausrakentamisen osuus jatkaa kas-
vamistaan, kaupungit tiivistyvät ja korkeat 
rakennukset lisääntyvät, Rakennuspaikat 
tulevat olemaan ahtaampia ja toteutus 
vaikeampaa. Rakentaminen keskittyy 
edelleen muutamiin kasvukeskuksiin, 
muualla toiminta tulee olemaan aika 
pienimuotoista.

Kestävä kehitys ja ilmastonmuutoksen 
torjunta heijastuvat suunnitteluratkaisui-
hin sekä materiaalivalintoihin, laadun 
suhteen kriittisyys kasvaa ja digitalisaation 
hyödyntäminen helpottaa työmaatyös-
kentelyä.

Jo nyt edellytetään uudisrakentamises-
sa esteettömyyttä, mutta koska ikääntyvä 
väestö tulee asumaan yhä pidempään 
omissa kodeissaan, tarvitaan vanhojen 
asuntojen muuntokorjauksia esteettö-
mimmiksi. Vaikka ne ovat pieniä kohteita, 
niitä voi olla paljonkin ja toteutusratkaisut 
voivat olla hyvinkin haastavia. Ja ratkaisut 
tulevat aina olemaan kohdekohtaisia.

Miten vaikuttavat ilmastonsuojelun, 
kestävän kehityksen ja energiansäästön 
vaatimukset?
– Rakennushankkeiden tilaajat ovat jo 
alkaneet edellyttää tarjouskilpailuvai-
heessa päästölaskelmia ja kuvausta miten 
rakentaja aikoo vähentää toiminnassaan 
hiilidioksidi-päästöjä. Puun käytön lisää-
miseen kannustetaan, muovin käyttöä 
pyritään vähentämään ja ylipäätänsä 
materiaalien kierrätettävyyttä tullaan 
edellyttämään.

Eristepaksuuksia ei enää lisätä, mutta 
markkinoille kehitetään uusiin materiaa-
leihin perustuvia eristeitä, joissa päästään 
ohuempiin rakennepaksuuksiin (esim. 
selluloosa). Talotekniikan merkitys jatkaa 
kasvamistaan, ilman hallittu sisääntulo 
ja poisto ja säätöjen onnistuminen edel-
lyttävät huolellisesti ja tiiviisti tehtyjä 
rakenteita.

Entä laatuvaatimukset?
– Teknisesti laatuvaatimukset ovat jo 
nyt suhteellisen korkealla tasolla. Niiden 
täyttymistä tullaan kuitenkin vaatimaan 
tarkemmin. Erityisesti rakennustyön 
aikaiseen kosteudenhallintaan tullaan 
kiinnittämään enemmän huomiota.

Rakennustyön loppulaadulta edellyte-
tään virheettömyyttä, ja asiakaslähtöisyys 
ja asiakaspalvelun laatu nousee ansaittuun 
asemaansa. Mahdollisten laatuvirheiden 
korjaukset edellytetään tehtävän ripeästi. 

Laatu ei kuitenkaan synny valvomalla, 
vaan ammattitaitoisen tekijän huolellisella 
työllä olosuhteissa, jotka mahdollistavat 
laadukkaan tekemisen. Valvontakulttuu-
rista siirrytään toivottavasti omaehtoiseen 
laadun varmistamiseen.

Miten tekniset innovaatiot tulevat 
muuttamaan työmaakäytäntöjä?
– Digitalisaation hyödyntämismahdolli-
suudet saavat nopeimmin uusia ulottu-
vuuksia. Tietomallipohjainen suunnittelu 
ja suunnitelmien tarkastelumahdollisuus 
tableteilta työkohteessa on jo jossain mää-
rin käytössä. Tuohon kun lisätään virtuaa-
lilasien ja -todellisuuden hyödyntäminen, 
niin saadaan lisättyä havainnollisuutta 
työn ennakkosuunnitteluun.

Olosuhdeantureita (esim. kosteusantu-
ri) sijoitetaan rakenteisiin ja niiden avulla 
voidaan varmistaa esim. betonin kuivu-
minen tai käytön aikaiset kosteusvuodot. 
Puettava teknologia, lämmitettävät takit, 
jäähdytysliivit ja tukea sekä lisävoimaa 
tarjoavat tukirankapuvut ovat jo nyt 
ensikokeiluissa.

Dronet soveltuvat tietojen keräämiseen 
esim. työturvallisuuden parantamiseksi, 
hankalasti saavutettavien rakenteiden 
tarkastamiseen jne. 3D-tulostaminen 
mahdollistaa monimuotoisten raken-
neosien tekemisen nopeasti ja edullisesti. 
Robottien käyttöä on kokeiltu muun 
muassa muurauksessa, raudoitustöissä, 
pihakivien ladonnassa sekä perässä kul-
kevina työkaluvaunuina. Nämä vaativat 
kuitenkin selkeät ja riittävän kokoiset 

mestat, joten vakiorakentamisessa niiden 
käyttö ei välttämättä ole kannattavaa.

Mitä tämä kaikki merkitsee alan työn-
tekijöille, mitä muuttuu työmaatason 
käytännöissä?

– Perusrakentaminen säilyy nykyisen 
kaltaisena vielä pitkään. Digitalisaatio 
tuo kuitenkin helpottavia työkaluja, 
laatuvaatimukset taasen edellyttävät 
vahvaa osaamista, korjausrakentaminen 
puolestaan rakenteiden ja materiaalien 
käyttäytymisen ymmärtämistä.

Kaiken kaikkiaan rakentaminen tar-
joaa tulevaisuudessakin monipuolisia 
tehtäviä, joissa itsenäinen tekeminen tulee 
edelleen korostumaan. Rakentamisen 
maineessa on kehitettävää ja siinä jokai-
nen rakennusalalla toimiva tulee nykyistä 
voimakkaammin olemaan ”käyntikortti” 
ns. suureen yleisöön nähden.

Suomalaisen rakennusduunarin valtti-
na on koulutukseen perustuva osaaminen 
ja hyvä ammattiylpeys. Uskoisin, että 
niiden merkitykseen hyvän rakentamisen 
lopputuloksen aikaan saamisessa herätään 
ja arvostus lisääntyy. n

Ilmastonsuojelu edellyttää:

Puurakentamista, tehokasta 
säätelyä ja tulojen tasausta
Suomenkin hyväksymien ilmastotavoitteiden saavuttaminen edellyttää liikenteen, 
asumisen, energian- ja ruuantuotannon aiheutttamien päästöjen radikaalia leikkaa-
mista. Keskeisinä keinoina nähdään kasvukeskusten tiivistäminen, joukkoliikenteen 
kehittäminen sekä tehokas suunnittelu ja sääntely kestävän kehityksen näkökulmasta.

Puurakentaminen on yksi vaikuttava keino vähentää rakennusten aiheuttamaa 
kuormitusta. Tutkimusten mukaan puurakentamisen hiilijalanjälki on raken-
nusvaiheessa 40 % betonirakentamista pienempi. Vaikka ero tasoittuu hiljakseen 
sadan vuoden tähtäimellä, puurakentaminen vaikuttaa tehokkaasti nimenomaan 
lähivuosikymmeninä, jotka ovat nykykäsityksen mukaan kriittisiä.

Suurituloiset saastuttavat eniten
Lisäksi on välttämättä puututtava turhaan kulutukseen tasaamalla tuloeroja ja 
verottamalla suuria tuloja, koska suurituloiset kuormittavat ympäristöä huomat-
tavasti muuta väestöä enemmän.

Ylin tulodesiili, talouksien kymmenesosa, aiheuttaa noin 2,6-kertaisen saaste-
kuorman pienituloisiin verrattuna, ilmenee Tilastokeskuksen tutkija Juha Nurmelan 
tutkimuksesta.

Rakentamisen tulevaisuus?

RT:n tutkimus- ja kehitysjohtaja Juk-
ka Pekkanen vahvistaa, että vahval-
le ammattitaidolle on kysyntää myös 
tulevaisuuden työmailla.

Japanilainen 
rakennusrobotti 
levytyspuuhissa. 
Vaikka suorittavan 
työn autoimatisointi 
vaihtuvilla työmail-
la on hankalaa, se 
on lisääntymässä 
rakennusalallakin, 
alkaen suunnitte-
lu- ja prosessin-
ohjaustehtävistä. 
Robotteja ja droneja 
nähtäneen yhä 
enemmän tulevai-
suuden työmailla. 
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Ao:n hallitus kokoontuu avoimin ovin

Tervetuloa kokouksiin!
Helsingin Kirvesmiehet ry:n hallitus 
kokoontuu kuukausittain (heinäkuuta 
lukuunottamatta), ja kokoukset ovat 
avoimia kaikille jäsenille.

Kuka tahansa jäsen voi tuoda kokouk-
sen käsiteltäväksi mieltään askarruttavan 
asian tai tulla kuulolle muuten vaan. Hal-
lituksen jäsenistä löytyy asiantuntijoita 
esim. työehtosopimus-, urakanalaskenta- 
ja työturvallisuusasioissa. He myös mie-
lellään neuvovat ja auttavat mahdollisissa 
ongelmatilanteissa.

Tule siis rohkeasti kokouksiin tutustu-
maan ja vaikuttamaan!

 Kokouksiin kutsutaan usein myös 
ulkopuolisia asiantuntijoita virittämään 
keskustelua ajankohtaisista asioista.

Kesäkokous 7.6. 
Kuusijärvellä
Ammattiosastomme järjestää erilaisen 
kesä kokouksen, joka pidetään poikkeuk-
sellisesti Vantaan Kuusijärvellä perjantai-
na 17.30-21.00. Tuttuun tyyliin kokous on 
avoin kaikille jäsenille. Tarjolla on ruokaa 
ja saunomismahdollisuus.

Muutoin ammattiosastomme hallitus 
kokoontuu joka kuukauden toista kes-
kiviikkoa edeltävänä torstaina klo 18.00. 
Syyskauden kokouspäivät ovat siten:
1.8., 5.9., 3.10. ja 7.11.

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

Syyskokous pidetään 16.11. liiton 
tiloissa Hakaniemessä.

Tervetuloa vanhat ja uudet jäsenet!

Jäsenmääräksi
noin 1250 jäsentä
Ammattiosastoomme liittyi viime vuonna 
yli 90 uutta jäsentä, mutta jäsenmäärä vä-
heni yhä noin 60:lla. Tämä johtuu siitä, että 
jäsenrekisterin perussiivousta jatkettiin, 
eli rekisteristä poistettiin loputkin niistä 

Kesälomatukea 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

Ammattiosaston hallitus 2019
Kolhinoja Juha, puheenjohtaja 0443070639
Tenhonen Sami, sihteeri 0504120877
Heikkinen Pasi, taloudenhoitaja 0400879755
Jääskeläinen Jari 0408644344
Kuivala Saija  0465603624
Purje Teemu 0504625720
Kolhinoja Tomi 0443070528
Nordström Jan 0405043061
Partonen Juha  0405540339
Sinkkonen Oula 0505736285
Terkki Ari 0400719650 
Huusko Jarmo 0405881968
Siipilehto Ahti 0405855588
Saarinen Antti 0466255274
Harjula Petri 0400575265
Tolonen Antero
Sistonen Jarmo 0405286073
Partinen Iikka
Aro Juhani 0503205147
Mikkola Rauno 0445899779
Ala-Kokko Tapio 0504994703
Korpihete Jarkko 0505420414
Hirvonen Heikki 0408283364
Vallittu Jari
Heikkinen Jukka 0404875796
Korpela Mika 0505430051
Piirainen Matti 0505970911

Ammattiosaston sähköposti: kirvesmiehet@kolumbus.fi
Facebook:

https://www.facebook.com/groups/257087207735003/?ref=ts&fref=ts

Kotisivut työn alla
Ammattiosaston varsinaista kotisivua päivitetään parhaillaan. Se palaa käyt-
töön lähiaikoina entisessä osoitteessa:

http://helsingin-kirvesmiehet001.rakennusliitto.net/

Helsingin 
Kirvesmiehet ry
n 1247 jäsentä
n A-maksavia 701
n miehiä 1228
n naisia 19
n eläkeläisiä 446
n opiskelijajäseniä 99

nukkuvista jäsenistä, joiden jäsenyys oli 
katkennut syystä tai toisesta.

Kun rekisterin peruspäivitys on saatu 
loppuun osastomme jäsenmäärä näyttää 
vakiintuneen noin 1250:een. Vanhin jäsen 
on 1920 syntynyt Osvald Eronen (98 v., 
joka on liittynyt liittoon 1945.

Ammattiosasto on tehostanut jäsen-
hankintaa mm. järjestämällä tiedotusti-
laisuuksia ammattikoululaisille.

Jäsenmäärän kehitys
vuosi jäseniä vuosi jäseniä
2006 1447 2014 1531
... 2010 1489 2015 1576
2011 1625 2016 1583
2012 1607 2017 1307
2013 1581 2018 1247

Syyskokouksessa valittu Helsingin Kirvesmiesten hallitus 2019 ja kokouksen muita osanottajia. Yksituumainen kokous pidettiin liiton tiloissa Hakaniemessä.

Uusi asumisosuuskunta 
rakentajille pk-seudulle
Rakentajille puuhataan kohtuuhintaisia asuntoja uuden asumisosuuskunnan 
avulla. Osuuskuntaa kokoavat Rakennusliitto ja rakennusliike Fira.

Asumisosuuskunta on uusi asumismuoto, jossa asukkaat eli osuuskunnan 
jäsenet ovat omia vuokranantajiaan.

Jäsenet sijoittavat osuuskuntaan omarahoitusosuuden, joka on 15 prosenttia 
asunnon hinnasta. Vuokrataso osuuskunnan talossa on 10-15 % markkinahintaa 
alempi. Osuuskunta omistaa talon, joten asukkaat päättävät talon asioista samalla 
tavalla kuin omistusasujat taloyhtiöissä.

Asumisosuuskunnan jäseniksi haetaan erityisesti rakennusalan ammattilaisia, 
joten se sopii hyvin myös Ykkösen jäsenille. Talon rakentaa Fira.

Tiedotustilaisuus 3.6. Tiedostustilaisuus rakentajien asumisosuuskunnasta järjes-
tetään Rakennusliiton Uudenmaan aluetoimiston kokoustilassa, Siltasaarenkatu 
4, maanantaina 3.6. kello 17–18.30. Tilaisuus on tarkoitettu kaikille uudesta 
asumismuodosta kiinnostuneille rakentajille.

Ilmoittautumiset tilaisuuteen ja tiedustelut sähköpostilla osku@rakennusliitto.fi.
Lisätietoa asumisosuuskunnista: https://www.fira.fi/asumisosuuskunta/

Huomaa myös 
nämä:
n Töitä rakentajille
Liiton työnvälitys. Työpaikkoja raken-
nusalan ammattilaisille:
-> http://rakennusliitontyonvalitys.fi/

n Aktiiviehto liiton kurssilla
Aktiivisuusmallin ehdot täyttävä Tai-
tava työnhakija -verkkokurssi Raken-
nusliiton jäsenille, joiden aktiivisuuden 
seurantajakso on alkanut 1.4.2019 tai 
sen jälkeen.
-> https://www.urapalvelut.fi/raken-
nusliitto/index.aspx


