
219 uutta jäsentä 2011
Jäsenistö kasvoi ja nuoreni

Ammattiosastomme jäsenmäärä kasvoi viime vuonna 2000-luvun en-
nätykseen, kun osastoon liittyi 219 uutta jäsentä.  -> Sivu 8

Tes-kierros raamin rajoissa
Rakennusliiton johdon hyväksymä uusi työehtosopimus on tiukasti 
tupo-raamin mukainen: palkankorotus on tälle vuodelle 2,4 prosenttia. 
Kun hinnat noussevat selvästi enemmän, tessillä tuli sovittua reaali-
palkkojen alentamisesta, kommentoi Kirvesmiesten ammattiosaston 
luottamusmies Matti Piirainen.  -> Sivu 2

Tietoja urakkahinnoista
Ammattiosasto pyrkii kartoittamaan ja yhtenäistämään kirvesmiesten 
urakkahinnoittelua toimialueellaan. Tätä varten jäsenten toivotaan ilmoit-
tavan tehdyistä urakkakaupoista hinnoittelujaostolle, jonka vetäjänä toi-
mii osastomme pj. Juha Partonen, gsm 040-5540339.
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Rakentavaa kevättä 2012 

kirvesmiehille!

Palaavatko 
työkunnat ?
Viikin Latokartanoon rakennetaan parhaillaan
Helsingin ensimmäistä puukerrostalokorttelia.
Myönteisten kokemusten perusteella
puurakentamisen uskotaan lisääntyvän
ripeästi lähitulevaisuudessa.
Se tietää myös lisää
työtilaisuuksia kirvesmiehille.

-> Sivut 4-5

Puurakentaminen lisääntyy Helsingin seudulla

"Työnteon rauhaa työmaalle"
Kirvesmiesten nuoriin miehiin lukeutuva Henkka Karvinen toivoo aliurakointi-
kohelluksen lopettamista ja rauhaa tehdä työt kunnolla. -> Sivu 3

Tes-täräys
Timpurirannassa 5.5.
Helsingin Kirvesmiehet kutsuu osaston jäsenet ja 

heidän perheenjäsenensä vapaamuotoiseen
TES-TÄRÄYKSEEN osaston kesäpaikkaan

Timpurirantaan Lohjan Lehmijärvelle 5.5.2012.
Tarjolla lohisoppaa, makkaranpaistoa, uimista (jos 

nahka kestää), saunomista, ruoka- ja saunajuomaa.
Ohessa keskustellaan tehdystä

työehtosopimuksesta, työsopimuksista, urakoista
ja lakimuutoksista.

Otetaan kantaa työturvallisuuteen ja kartoitetaan
työterveyshuoltoa jäsenistön piirissä.
Ja ennen kaikkea pidetään hauskaa

ja nautitaan kevätpäivästä.

Ilmoittautumiset sähköpostiin:
kirvesmiehet@kolumbus.fi

Helsingin Kirvesmiehet os. 1 hallitus
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Pääkirjoitus maaliskuu 2012

Juha Partonen, puheenjohtaja
Helsingin Kirvesmiesten ammattiosasto

Linjalanka
■ Helsingin Kirvesmiehet ry:n
    jäsenlehti
■ vastaava toimittaja: 
    Juha Partonen
■ toimitus ja taitto: Risto Uljas
■ toimituksen osoite:
    Mäkelänkatu 8, 00510 Helsinki
■ painopaikka: 
    Satakunnan Painotuote Oy 2012

Allekirjoittanut kävi vuoden kestävän työmaan Ahve-
nanmaalla. Takaisin mantereelle tullessani kesällä 
onnistuin tekemään urakka-kaupan.

Ensimmäisenä työpäivänä minulta uhattiin katkais-
ta sormet. Viereisellä työmaalla oli ollut kaksi tapausta: 
toisessa suomalainen työntekijä oli saanut turpiinsa ja 
toisessa suomalaista oli uhattu kääntöveitsellä. Olin 
ihmeissäni, oliko toimintatavat muuttuneet vuodessa 
näin toisenlaisiksi.

Kumpaakaan tapausta ei ole kunnolla selvitetty. 
Tapaukset on haudattu jonnekin ja selvitykset jätet-
ty puolitiehen. Se mietityttää, että ketä suojellaan ja 
miksi? Voisiko kyseisten aliurakoitsijoiden toiminnasta 
löytyä jotain muutakin selvittelyn aihetta?

Meillä on ollut jo vuosia sellainen linja työsuojeluun, 
että työntekijällä on aamulla töihin mennessään sellai-
nen tunne, ettei tarvitse terveytensä puolesta pelätä.

Kyseiset tapaukset ovat vain jäävuoren huippu. 
Haluaisinkin herättää keskustelun, jonka tavoitteena 
olisi tulevaisuudessa tällaisen toiminnan – väkivallan 
ja sillä uhkaamisen – selvittäminen loppuun asti ja 
perin pohjin. Ainakin omasta mielestäni kyseisten 
tapausten kuittaaminen pelkällä kädenpuristuksella 
on ikävien asioiden peittämistä. Mitä sillä peitellään 
sitä jokainen voi miettiä tahollaan.

Meitä suomalaisia pidetään maailmalla nykyaikai-
sina ja suvaitsevina ihmisinä, mutta suvaitsevuuden 
raja tänne tulevia urakoitsijoita ja työntekijöitä kohtaan 
menee omasta mielessäni tällaisten tapausten edessä. 
Mikäli täällä työskentelevät eivät osaa olla ja tehdä 
töitä täkäläisillä toiminta- ja sopimusmalleilla, niin 
silloin se tulee myös heille osoittaa. Eli vastaavanlai-
sissa tapauksissa työmailta on poistettava kyseiset 
työntekijät ja urakoitsijat.

Lopuksi vielä yksi ihmetyksen asia: näitä tapauksia 
selvittäneet työnjohtajat olivat olleet kuulemani mu-
kaan suhteellisen vaivautuneita tapausten selvityksen 
johdosta, mistä syystä?

Lopuksi pelottomia työpäiviä kaikille kirvesmiehille 
vuodelle 2012.

Maailma muuttuu

Linja viitoitettiin jo liittokokouksessa

"Vaatimaton työehtosopimus"

Kirvesmiesten reaalipalkat
vuoden 2009 tasolla
Kirvesmiesten palkat, toinen neljännes 2011*
Pr. työntekijöitä aikatyö urakka palkkiotyö a-u-p yht.

I 10 1112 1220  1182
II 5 1261 1545  1272
III 57 1391 1784 1629 1548
IV 181 1606 2201 1863 1832
V 437 1786 2396 2104 2022
VI 241 1939 2586 2196 2160

Yht. 931 1760 2342 2027 1978

Palkkakehitys, kirvesmiehet 2006-2011*
             aikatyö            urakkatyö

2006 1454  2016
2007 1515  2112
2008 1656  2185
2009 1710  2330
2010 1737 (1625) 2232 (2182)
2011 1760 (1667) 2342 (2292)

* keskimääräinen palkka pääkaupunkiseudulla, senttiä/tunti, toisen 
vuosineljänneksen luku (suluissa koko maa).
Lähde: RT:n tilastot.

Kirvesmiesten palkat kehittyivät 
heikonlaisesti pääkaupunkiseu-
dulla vuodesta 2010 vuoteen 
2011. Keskimääräinen tuntipalk-
ka vuoden 2011 toisella neljän-
neksellä oli aikatyössä 17,60 
euroa, joten tuntipalkka nousi 
vain 23 senttiä vuodessa.

Urakkapalkka kehittyi hieman 
paremmin, nousua tuli tuntia 
kohti keskimäärin 1,10 euroa 
eli noin 4,7 prosenttia. Nousu 
suunnilleen paikkasi edellisvuo-
den laskun, joten urakkapalkka 
oli osapuilleen vuoden 2009 
tasolla. Reaalisesti palkat ovat 
alentuneet, koska hinnat ovat 
nousseet vuodesta 2009 viitisen 
prosenttia.

Oheiset palkkatiedot koske-
vat RT:n jäsenyritysten työnteki-
jöitä pääkaupuniseudulla. Työn-
antajaliiton ulkopuoliset yritykset 
saattavat maksaa huonompia 
palkkoja, mutta saattaapa joku 
maksaa paremminkin.

Tes-kierros meni niin kehnosti, kuin oli odotettavissa 
viime keväisen liittokokouksen jälkeen. Linjaksi otettiin 
johtajavaltainen kähmäily ja tulos on tässä: ensin irti-
sanouduttiin tupo-raamista, koska sen palkkalinja oli 
riittämätön, ja sitten tehtiin tiukasti raamin mukainen 
sopimus. Tämän vuoden 2,4 prosentin palkankorotus 
ei kata edes näköpiirissä olevaa hintojen nousua, joten 
ilman jäsenäänestystä hyväksytty sopimus merkitsee 
rakennustyöläisten reaalipalkkojen alenemista, kom-
mentoi Kirvesmiesten ammattiosaston luottamusmies 
ja liittovaltuuston jäsen Matti Piirainen.

– 2,4 prosenttia tietää kirvesmiesten keskipalkoissa 
noin 50 sentin korotusta tunnille, kun ammattiosas-
tomme esitti 1,50 euron korotusta.

– Tekstipuolen parannukset –  sairaskarenssin 
lieventäminen ja lomakorvauksen kertyminen sairas-
ajalta yms. – ovat pikkuparannuksia, joilla kuitattiin 
muitten alojen saama 150 euron kertakorvaus. Myös 
luottamusmiesten tiedonsaantioikeuden laajentami-
nen on niin vähäinen, että tekstipuolen parannuksia 
voidaan pitää miltei kosmeettisina.

– Mutta eipä parempaa voida tällä tyylillä odot-
taakaan, kun johtajat neuvottelevat suljettujen ovien 
takana ilman julkilausuttuja tavoitteita ja jäsenistön 
aktiiviseen tukeen nojautumatta. Onhan selvä, ettei 
rakennuskapitalisti taivu minkään raamin ylitykseen, 
jos ei asiaa joukkovoimalla ajeta –  oli neuvottelijat 
kuinka nokkelia tahansa.

Johtajavaltainen liittokokous
– Tämä johtajavaltainen menettely linjattiin jo viime 
kevään liittokokouksessa. Yhteiskunnalliseen vai-
kuttamiseen tähtäävät kriittiset tavoitteet karsittiin ja 
leivottiin ympäripyöreyksiä. Äänestämällä hylättiin 
kannanotoista "liian poliittisina” mm. esitykseni valtion 
rakennusyrityksestä sekä kielteiset kannat ydinvoi-
maan ja Portugalin ns. tukipakettiin.

– Riippumattomuutta kuulutettiin, mutta liitto-
kokousvaalit ja itse liittokokous hoidettiin tiukasti 
johtoryhmän ohjauksessa. Samaan henkeen käytiin 
tes-neuvottelut.

– Politiikan hylkäämisen nimissä näytään hylät-
tävän laajempi yhteiskunnallinen vaikuttaminen ja 
käperrytään ”työmaan porttien sisäpuolelle”. Valitet-
tavasti samalla jätetään yhteiskuntapolitiikan kenttä 
vapaaksi oikeistolle – kapitalisti ei kaihda politiikkaa 
eikä yhteiskunnallista vaikuttamista. Se painaa armot-
tomasti, ja Rakennusliiton tulisi olla sitä ryhdikkäästi 
vastustamassa, kuten takavuosina, kun maahan ajet-
tiin sosiaaliturva paljolti rakennustyöläisten johdolla, 
Piirainen sanoo.

Ennakkosopimuksen mukaisedsti liiton pj:ksi va-
liittiin siis edelleen Matti Harjuniemi, varapj:ksi Kyösti 
Suokas ja sihteeriksi Rauno Kurki.

Palkankorotukset 2,4+1,9 %
Talonrakennusalan uusi työehtosopimus sisäl-
tää mm.:

■ palkankorotus 2,4 % 1.3.2012 lähtien, ja
■ 1,9 % 1.3.2013 lähtien. Korotukset siirre-

tään sellaisenaan kirjapalkkoihin ja urakkahin-
toihin,

■ sairausajan karenssipäivän kahden vuo-
den työssäoloehto alenee yhteen vuoteen,

■ ilmoitus sairauspoissaolosta: mikäli työn-
antaja ei ole järjestänyt työterveyshuoltolain 
edellyttämää vähimmäistasoista työterveys-
huoltoa, selvitykseksi lyhytaikaisista, enintään 
kolme vuorokautta kestävistä sairauspoissa-
oloista riittää työnantajalle tai tämän edusta-
jalle tehty oma ilmoitus. Ilmoituksen saatuaan 
työnantaja voi osoittaa työntekijän menemään 
lääkärin vastaanotolle. Tästä aiheutuvat kus-
tannukset maksaa työnantaja. Määräystä 
sovelletaan myös alle 10-vuotiaan lapsen sai-
rastumista koskeviin määräyksiin.

Lisätietoja liiton internet-sivuilla ja Rakenta-
ja-lehdessä.
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Henri Karvinen meni Vallilan ammattikou-
lusta työharjoitteluun NCC:lle seitsemän 
vuotta sitten – ja sillä tiellä on edelleen.

–  Varmaan minulla oli siinä hyvä onni, että 
vakituinen työpaikka löytyi suoraan ammatti-
koulusta, ja aika hyvin töitä on piisannutkin. 
Kerran olen saanut lomautusvaroituksen, 
mutta sekään ei toteutunut. Kirvesmiestöistä 
tykkään, mutta nykysysteemissä työnteosta 
on tehty hankalaa eikä palkassakaan ole 
kehumista.

Henkka kuuluu Helsingin Kirvesmiesten 
ammattiosaston nuoriin miehiin. Hän on 
osaston hallituksen ja nuorisojaoston jäsen 
ja aktiivisesti mukana myös Raksanuorten 
toiminnassa.

Tällä erää hän on töissä NCC:n Viikin-
rannan työmaalla, joka sijaitsee Viikintien 
varressa Vanhankaupungin sillan kupeessa. 
Tänne nousee neljä Hitas-taloa. Painopiste 
on jo sisustus- ja viimeistelytöissä.

Eipä tunneta työtovereita…

– Työmaa on varmaan pääkaupunkiseudulle 
tyypillinen nykytyömaa. NCC:n omia miehiä 
meitä on täällä kokonaista kuusi. Ulkomaa-
laisia on kymmenittäin ja vaihtuu koko ajan. 
Heitä emme tunne emmekä heistä mitään 
tiedä. Eihän meillä ole yhteistä kieltäkään. 
Viron ja venäjän kieltä kuuluvat monet pu-
huvan, Henkka kertoo.

– Kotimaisia aliurakoitsijoita on joitakin ja 
heillä myös suomalaisia työntekijöitä, mm. 
putkitöissä. Mutta ei siinä mitään yhteishen-
keä pääse syntymään, mutta hankauksia 
kyllä. Luilleen kilpailutettu aliurakoitsija tekee 
hommansa niukimman jälkeen ja häipyy 
äkkiä työmaalta. Jälkeen jää sekavuuksia ja 
sotkuja, joita sitten jäljessä tulevat joutuvat 
paikkailemaan. Esimerkiksi tällä työmaalla 
julkisivumuuraukset hoitaneen virolais-
firman jäljiltä pressut jäivät roikkumaan 
räystäslautoihin ja ulkoverhouksiin reikiä 
telinekiinnitysten jäljiltä. Se mihin toisen työ 
loppuu ja toisen alkaa jää usein epäselväksi.

– Työilmapiiriä heikentää myös turhan 
yleiseksi käynyt varastelu. Tällä työmaalla 
on kadonnut mm. työmaasähkökaapeleita 
ja viimeksi polttoöljyä suoraan tankista.

– Nykymeno tietää myös työmaakohtai-
sen ay-toiminnan murenemista. Työyhteisö 
on pirstottu, ei ole yhteistä porukkaa eikä 
yhteishenkeä. Meillä ei ole edes työmaa-
kohtaista luottamusmiestä.

Saisi tehdä työnsä kunnolla…

– Mutta ei tällainen ulkomaalais- ja ali-
urakointisähellys voi kovin tehokasta olla. 
Hommista katoaa mielekkyys ja motivaatio 
laskee väkisin.

–  Minulla on hyvä vertailukohta siinä, kun 
olin ensimmäiset viisi vuotta NCC:n sanee-
rauspuolella. Meillä oli hyvä vakiporukka, 
joka teki saneerauksia suurina kokonaisuuk-
sina. Siinä kukin oppi tuntemaan toisensa 
ja toisten työtavat, yksi tarttui empimättä 
piikkauskoneeseen, toiselta sujui listojen 
jiiraus... Jokaiselle löytyi sillä lailla sopiva 
työ, että porukkamme toimi kokonaisuutena 
sujuvasti ja tehokkaasti.

– Kun työ sujui, siihen saattoi olla myös 
tyytyväinen – kyllähän suomalainen ra-
kennustyömies haluaa tehdä työnsä hyvin. 
Hyvä henki näkyi sitten siinäkin, että monet 
viihtyivät keskenään myös työn ulkopuolella.

– Tunsinkin melkoista pettymystä, kun 
saneerausporukkamme hajotettiin ja 
päädyin uudispuolelle, jossa on vastassa 
tämä töitten pilkonta ja yletön aliurakointi 
kielteisine seurauksineen.

–  Kun otti päähän, harkitsin jo uranvaih-
toa ja mestarin koulutusta ammattikorkeas-

sa. Mutta luovuin ajatuksesta, kun kuuloste-
lin tähän koulutukseen hakeutuneita. Ei se 
herkulta vaikuttanut sekään homma.

Näyttönä kotisaneeraus

– Päädyin siis jatkamaan raksaduunarina. 
Ja pidänkin tästä työstä, mutta toiveena 
on, että työnsä saisi tehdä rauhallisissa ja 
sujuvissa puitteissa. Mieluista olisi, jos saisi 
tehdä enemmän varsinaisia kirvesmiestöi-
tä. Nythän ainakin nuorempi mies joutuu 
tekemään vähän kaikenlaista eteen sattu-
vaa. Itse teen parhaillaan työparini kanssa 
muotteja viemäriputkien äänieristysloukkoja 
varten. Siinä tulee tehtyä myös raudoitukset.

Karvisen Henkka on stadin kundeja, 
mutta osti joitain vuosia sitten vanhan rin-
tamamiestalon Nurmijärveltä.

– Kun oli niin halpa, että oli pakko ostaa. 
Hirsirunko oli kunnossa, mutta sisäpuolen 
tyhjensin kokonaan ja rakensin uudestaan.

Tämä kävi myös monipuolisesta am-
mattiopista. Suorittaessaan joku aika 
sitten kirvesmiehen ammattitutkinnon, 
Henkka saattoi esittää osana näyttökoetta 
olohuoneensa paneloinnit – kuten katon 
kelohonkavuorauksen.

Kuusi omaa miestä, 
vieraita vilisee…

Henri Karvinen helsinkiläi-
sellä perustyömaalla:

Palkkoja pitäisi korottaa
Tähän asti Henkka on työskennellyt neljän-
nen ryhmän palkalla.

–  Kirjapalkka on siis 13, 26 euroa tunnilta 
(1.3. jälkeen) ja siihen päälle 2,50-3 euroa 
henkilökohtaisena lisänä. Nyt ammattitut-
kinnon jälkeen on varmaan perusteltua 
keskustella palkan tarkistamisesta.

– Eihän nykypalkoissa kehumista ole, 
kun ottaa huomioon viime vuosien hinta- 
ja maksukehityksen. Palkkoja on korotettu 
niukanlaisesti, mutta hintojen nousu oli esim. 
viime vuonna Tilastokeskuksenkin mukaan 
3,4 prosenttia. Eikä mikään viittaa siihen, 
että tänä vuonna hintojen nousu hidastuisi. 
Lisäksi työväen elintasoa leikkaavat mm. 
asuntolainan verovähennysoikeuden pie-
nentäminen sekä kotitalousvähennyksen 
enimmäismäärän alentaminen. Päälle tulee 
mm. polttoaineveron korotus ynnä muita ve-
ronkirityksiä – ja lisää leikkauslistoja ollaan 
laatimassa.

– Tässä valossa odotin korjausta tes-
neuvotteluista, koska olimme irtisanoutu-
neet tupo-raamista juuri sen mataluuden 
takia. Mutta kuten saattoi odottaa, uuden 
työehtosopimuksen mukaan yleiskorotus 
tälle vuodelle on juuri raamin mukainen 
2,4 prosenttia. Palkkojen korotus jää siis 
hintojen nousua pienemmäksi, mikä tietää 
reaaliansioittemme laskun jatkumista.

Nuoriso järjestäytyy
Henkka Karvinen onn yhdessä Sami Tenho-
sen kanssa "syypää" siihen, että ammattiin 
opiskelevat ovat ahkerasti liittyneet ammat-
tiosastoon. Hän toivoo nuorten jäsenten 
tulevan rohkeasti mukaan nuorisotoimintaan 
ja ammattiosaston yleiseen toimintaan.

–  Tämä on sikälikin helppoa, että meillä 
ei ole mitään sukupolvikuilua, vaikka ammat-
tiosaston aktiiviporukka on enimmäkseen 
varttuneempaa väkeä. Yhteistyö on ollut 
hyvää. Ja me olemme saaneet nuorisotoi-
minnalle rahoitusta ja muutakin tukea, mitä 
olemme osanneet pyytää. Kun ay-toimintaa 
nostetaan tarvitaan sekä varttuneempien 
jäsenten kokemusta että nuorempien intoa, 
Henkka Karvinen arvelee.

NCC rakentaa Viikinran-
taan Hitas-omistusasun-
toja Helsingin kaupungin 
asuntotuotantotoimiston 
ATT:n toimeksiannosta. 
Neljään kerrostaloon tulee 
yhteensä 84 asuntoa. Nii-
den laatu- ja varustetaso 
on normaali, mutta myyn-
tihinta alle 3000 euroa 
neliöltä, mikä on melko 
edullinen hinta Helsin-
gissä. Asunnot menivät jo 
etukäteen kuin kuumille 
kiville. Ilman hitas-asun-
toa jäi tällä kertaa pari-
sen tuhatta hakijaa.

Henri
”Henkka” 
Karvinen
- 23-vuotias kir-

vesmies
- poikamies, asuu 

nykyisin Nurmi-
järvellä,

- rakennustöissä 
seitsemättä 
vuotta

- osasto Ykkösen 
hallituksen ja 
nuorisojaoston 
jäsen,

- Raksanuorten 
lehden päätoi-
mittaja,

- harrastaa punt-
tiksella käyntiä 
ja siinä sivussa 
talonsa sanee-
rausta.

Henkka ja työkaveri Marko Virtanen (vas.) rakentavat Viikinrantaan 
hitas-asuntoja helsinkiläisille.
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Tulevatko kirvesmiesten työkunnat 
takaisin puurakentamisen elpymi-
sen myötä?

– Tämä on mahdollista, koska 
puukerrostaloissa on kivitaloja 
enemmän puutöitä ja eri vaiheissa 
on tarvetta esim. 8-10 kirvesmie-
hen työporukoille, vastaa Harri J. 
Järvinen, joka toimii vastaavana 
mestarina Peabin puukerrostalo-
työmaalla Viikin Latokartanossa.

Peab rakentaa Latokartanoon Helsingin 
ensimmäistä puukerrostalokorttelia, joka 
koostuu viidestä pienkerrostalosta. Kussa-
kin talossa on kolme-neljä kerrosta, runsaat 
tuhat kerrosneliömetriä, yksi porraskäytävä 
ja hissi. Taloihin valmistuu yhteensä 103 
kovan rahan vuokra-asuntoa, keskikooltaan 
53 neliömetriä. Rakennuttaja on eläkevakuu-
tusyhtiö Etera ja pääurakoitsijana Peab Oy. 
Pääosan puumateriaaleista toimittaa Finn-
forest, jolle Latokartanon työmaa on uuden 
puurakentamistekniikan pilottikohde, kuten 
Peabillekin Suomessa. Kohde kuuluu myös 
Helsingin kaupungin Kehittyvä kerrostalo 
-ohjelmaan.

– Taustalla on yleisen mielenkiinnon 
lisääntyminen puurakentamista kohtaan 
ja konkreettisena pontimena paloturvalli-
suusmääräysten väljentyminen vuosi sitten. 
Kantavien rakenteiden palosuojauksen 
ohella turvallisuus perustuu automaattiseen 
vesisammutusjärjestelmään (sprinkler).

Tätä ennen puurakentaminen on ra-
joittunut lähinnä pientaloihin ja muuta-
miin julkisiin rakennuksiin. Suurempina 
kokeilukohteina on toteutettu muutamia 
opiskelija-asuintaloja niin ikään Viikissä 
ja joitain asuinkerrostaloja maakunnissa. 
Näitä hankkeita on vauhditettu julkisella 
tuella valtiovallan ja joidenkin kuntienkin 
pyrkiessä edistämään puurakentamista mm. 
ekologisena, taloudellisena ja asukkaitten 
tarpeisiin mukautuvana rakentamistapana.

tannut suunnitelmia, vaikka käytössämme 
oli kehittynyt 3D-mallinnus.

Työkuntien paluu?

– Sisätöissä ovat työllistäviä varsinkin asun-
tojen väliset sekä porrastilojen vastaiset 
seinärakenteet. Äänieristys vaatii, että ne 
irrotetaan rungosta villakaistalla ja tehdään 
ikään kuin kaksinkertaisina. Väliseinätöihin 
on koottu 8-10 miehen työporukoita, jotka 
ovat tehneet työnsä aika itsenäiseen tyyliin. 
Tulikin mieleen vanhojen hyvien työkuntien 
ajat, kun työntouhu hiljeni yläkerroksessa ja 
kirvesmiehet pitivät ruokataukoa eväitä syö-
den ja juttua veistellen omalla porukallaan…

– Samoin muut väliseinät sekä normaalit 
sisustus- ja viimeistelytyöt tarjoavat ehkä 
tavallista enemmän työtä kirvesmiehille. 
Täällähän on luontevaa suosia puuraken-
teita ja -materiaaleja kautta linjan, missä 
vain mahdollista.

– Tässä kohteessa ensimmäisen talon 
työkunta koottiin Peabin omista miehistä. 
Seuraavissa taloissa väliseinätyöt tehtiin 
aliurakkana.

Siistejä sisätöitä?

Harri J. Järvisen mukaan puukerrostalotyö-
maalla on voitu olla suhteellisen tyytyväisiä 
työoloihin, koska runkovaiheen jälkeen 
päästiin työskentelemään kuivaan ja läm-
pimään sisätilaan. Täällä eivät myöskään 
kuivurit ujella eikä piikkauskoneet jyristä. 
Betonipölyäkään tarvitse puutalotyömaalla 
nieleskellä.

– Työtunnelmat ovat tässä mielessä hil-
jaiset ja rauhalliset betonitaloihin verrattuna. 
Uskoisin, että tämä tekee työnteostakin sekä 
mukavampaa että sujuvampaa. Puun kans-
sa on ylipäänsä miellyttävä työskennellä.

Naapuruston betonielementtitalojen 
rakentajat katselivatkin haikein mielin 
puutalorakentajia tämän talven pakkas- ja 
tuiskupäivinä.

Vastaa odotuksia…
Latokartanon puutaloista toivotaan pään-
avausta puurakentamisen yleistymiselle 
pääkaupunkiseudulla. Jo etukäteen hank-
keeseen ladattiin suuria odotuksia, kun 
rakentamistavan etuina lueteltiin mm. nopea 
runkovaihe ja kokonaisaika, taloudellisuus, 
joustava tilankäyttö sekä tasalaatuisuus, 
koska käytetään teollisia komponentteja. 
Hyviin puoliin luetaan myös ympäristöys-
tävällisyys ja materiaalihukan minimointi.

Järvisen mukaan tähänastiset koke-
mukset vastaavat suurin piirtein odotuksia. 
Talot saataneen luovutuskuntoon vajaassa 
vuodessa, joten rakentamisen kokonaisaika 
jää lyhyemmäksi kuin vastaavissa betoni-
elementtitaloissa. Rakentamisen nopeus 
vaikuttaa merkittävästi myös kustannuksiin. 
Kokonaiskustannukset jäänevätkin betoni-
elementtitaloa pienemmiksi, ja niiden voi-
daan olettaa laskevan tulevaisuudessa, kun 
kokemukset lisäävät sekä osavalmistuksen 
että rakentamisen sujuvuutta.

– Paikallarakentamisen työmäärä ei vält-
tämättä ole paljon betonirakentamista suu-
rempi – tehdäänhän nämäkin talot pääosin 
elementeistä. Mutta nimenomaan puu- ja 
kirvesmiestöiden osuus on suurempi kuin 
kivitaloissa. Puukerrostaloissa myös työkun-
tamuotoinen työtapa on monessa vaiheessa 
luonteva. Tässä mielessä puurakentaminen 
saattaa edistää myös kirvesmiesten työkun-
tien elpymistä, Järvinen arvioi.

Puurakentaminen tulee hänen mukaansa 
joka tapauksessa lisääntymään lähitulevai-
suudessa.

Suomalaiset jälkijunassa
Helsingin Kirvesmiesten ammattiosasto 
on esittänyt puurakentamisen lisäämistä 
vuosikausia. Myös virallisella taholla asiaa 
on ajoittain pyritty edistämään. Se on kirjattu 
hallitustenkin tavoitteisiin ja erilaisia työryh-
miä on asetettu. Yksittäiset kokeiluhankkeet 
ovat kuitenkin tyrehtyneet yksi toisensa 
jälkeen. Syynä on ollut metsä- ja rakennus-
teollisuuden saamattomuus – jarruttavien 
palo- ja muiden määräysten ohella.

Joka tapauksessa Pohjois-Amerikassa 
on rakennettu jo pitkään suuriakin kerrosta-
loja puusta, ja myös Ruotsissa ja Norjassa 
puurakentamista on kehitetty määrätietoi-
sesti. Ruotsissa jo viidennes kerrostaloista 
rakennetaan puusta.

Nyt on mielenkiinto virinnyt meilläkin 
uudestaan. Eräänlaista puurakentamisen 
lippulaivaa kaavaillaan Suomen ympäristö-
keskuksen uudesta päätoimipaikasta, joka 

Puurakentaminen
lisää kirvesmiestöitä

Elementtejä ja 
paikallarakentamista

Viikin puukerrostalot rakennetaan Met-
säliiton Puutuoteteollisuuden Finnforest-
konseptilla, joka perustuu kertopuiseen 
pilari-palkki-ripalaatta-systeemiin.

Talojen runko koottiin betoniperustusten 
päälle erikokoisilla pilareilla ja palkeilla, 
joiden lisäjäykisteinä toimivat toista metriä 
leveät jäykistepilarit rakennusten ulko-
seinillä ja keskelläkin asuntojenvälisten 
seinien kohdalla. Kantavat rakenteet ovat 
kertopuuta, jolla saavutetaan riittävä lujuus 
ja mittatarkkuus. Runkomateriaalit oli käsi-
telty lyhytaikaisella kosteussuojalla, joka 
turvasi rakentamisen ajan runkomateriaalin 
kastumiselta.

Runkokehikon jälkeen asennettiin por-
taat ja rakennettiin vesikatto elementeistä 
sekä asennettiin sääsuojaus kattoelemen-
teistä alas roikkuvaksi. Sen jälkeen päästiin 
asentamaan välipohjia, jotka tulivat tehtaalta 
suurelementteinä. Välipohjalaattojen päälle 
nostettiin tässä vaiheessa väliseinämate-
riaalit valmiiksi. Tämän jälkeen kiinnitettiin 
julkisivuelementit kerroksittain. Julkisivuele-
mentteihin oli tehtaalla kiinnitetty ikkunat 
valmiiksi paikoilleen.

– Rungon kokoaminen kävi varsin ripeäs-
ti, mikä onkin puurakentamisen parhaita 
puolia rakentajan kannalta. Kuukauden ku-
luttua oli tehty kaikki runkovaiheet, eli saatu 
vaippa umpeen ja päästiin sisävaihetyöhön. 
Rakentaminen sujui selvästi nopeammin 
kuin betonirakenteissa, koska vältettiin mm. 
pitkät kuivumisajat, Järvinen kertoo.

– Erityisinä haasteina puukerrostalossa 
on palosuojauksen ohella mm. äänieris-
tykseen ja kosteudenhallintaan liittyvät 
kysymykset. Hyvällä suunnittelulla ja huo-
lellisella työllä ne on saatu hallittua. Kuiten-
kin talotekniikan vaatimukset ja varsinkin 
läpiviennit ovat aiheuttaneet ylimääräistä 
päänvaivaa etenkin kantavien palkkien 
kohdalla. Käytäntö ei joka kohdassa vas-

Kerrostalokorttelia
rakennetaan puusta
Viikin Latokartanoon

Latokartanon puutalotyömaan 
vastaava mestari Harri J. Järvi-
nen uskoo puutalorakentamisen 
ja sen myötä kirvesmiestöiden 
lisääntyvän merkittävästi lähitu-
levaisuudessa.
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rakennetaan Viikkiin sekin. Sinne alkaakin 
muodostua uuden suomalaisen puuraken-
tamisen näyteikkuna.

Helsingin suurin puukerrostalokortteli 
on kuitenkin suunnitteilla Jätkäsaareen 
Välimerenkadulle, johon tulee puuraken-
teisia asuin-, toimisto-, hotelli- ja liikera-
kennuksia. Asuinkäyttöön tulisi noin 8 000 
kerrosneliömetriä. Pääurakoitsijana on SRV 
ja pääasiallisena materiaalitoimittajana 
Stora Enso.Enson runkomateriaali perustuu 
ristiinliimattuun liimapuuhun (ns. clt-levy), 
kun Finnforest luottaa kerto- eli viilupuuhun. 
Enso on osallisena myös puutalohankkees-
sa Jyväskylässä, jossa on määrä rakentaa 
puusta jo kahdeksankerroksisia asuintaloja.

Vauhditusta uusilla 
palomääräyksillä
Puukerrostalojen rakentamista vauhdit-
tavat uudet palomääräykset, jotka tuovat 
suomalaiset palomääräykset lähemmäs 
kansainvälisiä käytäntöjä ja mahdol-
listavat puurakentamisen ratkaisujen 
kehittämisen myös vientiä ajatellen.

Käytännössä puurunkoisten ja puulla 
verhottujen kerrostalojen rakentaminen 
mahdollistuu taulukkomitoituksella jopa 
kahdeksaan kerrokseen asti. Tällöin 
kerrostalot varustetaan jatkossakin auto-
maattisella vesisammutusjärjestelmällä. 
Lisäksi rakenteet tulee verhota suojaver-
houksella. Uutta on, että automaattisella 
vesisammutusjärjestelmällä varuste-
tussa puurunkoisissa taloissa puuta 
voidaan käyttää myös sisäpinnoissa.

Uudet määräykset mahdollistavat 
puun käytön myös enintään neljä-
kerroksisten betonirunkoisten talojen 
ulkoverhouksissa ilman automaattista 
vesisammutusjärjestelmää. Enintään 
seitsemänkerroksisiin betonikerrostaloi-
hin voidaan rakentaa puinen lisäkerros 
ilman automaattista vesisammutusjär-
jestelmää. Lähiötaloihin voi siten jatkos-
sa tehdä lisäkerrokset puurakenteisina.

Ns. kaupunkipientaloissa puuta 
voidaan käyttää runkorakenteissa ja ul-
koverhouksissa enintään neljään kerrok-
seen asti ilman sprinkler-järjestelmää.
(Lähde: Rakennuslehti

Puutalon hiilijalanjälki betonitaloa pienempi
Puurakenteisen kerrostalon myönteisiin ominaisuuksiin luetaan se, että se on ekote-
hokkaampi ja hiilijalanjäljeltään pienempi kuin kivirakenteinen kerrostalo. Puuelement-
tien valmistukseen, kuljetukseen ja itse kerrostalon rakentamiseen kuluu vähemmän 
energiaa, ja näin hiilidioksidipäästöjä syntyy vähemmän.

Tähän tulokseen päädytään VTT:n tekemässä tutkimuksessa, jossa verrattiin 
Latokartanon puukerrostalon hiilijalanjälkeä vastaavan betonirakenteiseen taloon.

Neliötä kohden puukerrostalon hiilijalanjälki oli noin kolmanneksen betoniraken-
teista pienempi, kun mukaan laskettiin raaka-aineiden päästöt tehtaan portille asti, 
runkorakenteiden tuottamiseen kulunut energia sekä jätteen määrä rakennustyömaalla.

Toisessa, Sitran teettämässä tutkimuksessa päädyttiin siihen, että puu- ja beto-
nikerrostalon materiaalien päästöissä on 29 prosentin ero. Käytönaikainen energian-
kulutus kuitenkin supistaa eron 5–11 prosenttiin koko elinkaaren aikaisista päästöistä 
rakennuksen energiatehokkuustasosta ja tarkastelujakson pituudesta riippuen.

Laskelmat ovat vielä epävarmoja, joten kiistely tulee jatkumaan.

Kirvesmiehet toiveikkaina

Kirvesmiehet suhtautuvat luonnollisesti 
toiveikkaasti siihen, että puurakentaminen 
ja sen tarjoamat työtilaisuudet lisääntyvät. 
Samalla he edellyttävät, että uusi puu-
rakentamisen laatu varmistetaan nojau-
tumalla kotimaiseen kirvesmiestaitoon, 
josta voidaan tehdä vientituote siinä kuin 
rakentamistekniikastakin.

Kotimaisen ammattityöntekijäin käyttö ja 
ammattitaidon kehittäminen ovat välttämät-
tömiä, jos suomalainen puu- ja rakennus-
teollisuus aikoo pärjätä pitemmän päälle.

Risto Uljas

Peabin Mikko Liljendahl asentaa
sisäseinärakennetta ulkoseinäelemnttiin.

Kuvat: PeabPuukerrostalot kootaan kertopuurungosta
ja suurelementeistä.

Ilmoitus

Kuva: Harri J. Järvinen

Kari Tukia

Jokaisella rakennustyömaalla
on mittakirvesmies, useimmilla
käy lisäksi mittauskonsultti.
Monesti konsultti vain kuorii
kermat päältä, vaikka lopullinen
mittavastuu jää työmaalle.
Konsultin työt voisikin tehdä
työmaan oma mittakirvesmies.

Esteenä on tähän asti ollut monimutkainen 
laitetekniikka. Harvalla on ollut mahdollisuutta 
hankkia alan erikoiskoulutusta esim.
Siikarannan pitkällä kurssilla.

Kokemus ja taito arvoonsa
Rakennusmittauksesta 90-95 % on
rakentamisen tuntemista ja vasta loppu
5-10 % on mittaustekniikkaa.

Tietokoneen, sähköisten kuvien ja
mMies -järjestelmän avulla sekin on helpom-
paa. Kun laitetekniikka jää sivuosaan,
on mittaus vähemmän stressaavaa.
Järjestelmä onkin juuri mittakirvesmiehille 
kehitetty. Kaupunki tuo lähtöpisteet, joista 
mitataan tarrapisteet työmaan ympärille.
Kun nämä ovat tarkkoja, on työmaa mittauk-
sellisesti jo ratkaistu.

Jarmo vaihtoi parempaan
Jarmo oli aiemmin mitannut perinteisesti,
eikä mMies ollut ennestään tuttu.
Kouluttautuminen kesti oman työn
yhteydessä 3 x 2 päivää.
Tuloksiin on työnantajakin tyytyväinen. Jarmo 
on entistäkin kysytympi erikoismies, josta 
työmaat jopa kilpailevat.

Onko palkkasi kohdallaan?
Erikoisosaamista arvostetaan aina

Lisätietoja: www.mmies.info/osasto001
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Vetoomus ulkomaalaisille työtovereille:

Sinulle kuuluu
paremmat palkat ja työehdot
Kaikille rakennusalan työläisille tulee maksaa vähintään Rakennusalan työeh-
tosopimuksen mukaiset ja paikallista käytäntöä vastaavat palkat. Se tarkoittaa 
Helsingin seudulla ammattitaitoiselle rakennusmiehelle vähintään 17 euroa 
tunnissa ja ammattikirvesmiehelle 20 euroa tunnissa (5. palkkaryhmä, aika- ja 
urakkapalkka keskimäärin).

Myös muitten työehtojesi tulee olla vähintään työehtosopimuksen ja Suomen 
työlainsäädännön mukaisia.

Suomalaiset palkat ja työehdot kuuluvat jokaiselle täällä työskentelevälle 
riippumatta siitä, onko työnantajan kanssa sovittu jotain muuta.

Jos haluat selvittää saatko työstäsi, mitä sinulle kuuluu, ota yhteyttä työ-
maasi luottamusmieheen tai Uudenmaan aluejärjestöön, jossa toimitsija Valeri 
Niemenmaa voi vastata sinulle myös venäjän kielellä.

Liity liittoon ajamaan parempia etuja ja yhteistä asiaa!
Helsingin Kirvesmiesten ammattiosasto, Rakennusliiton osasto nro 1

Kreikan rakennusliitto
taistelee kurjistamista vastaan
Kreikan rakennustyöläiset ja heidän ammattiliittona ovat olleet aktiivisesti mukana suur-
lakoissa ja mielenosoituksissa kansainvälisen pankkipääoman ja EU-eliitin pakottamia 
kurjistamisohjelmia vastaan. Ne on määrätty Kreikalle ns. tukipakettien ehtona.Paketeilla 
on tarkoitus maksaa kansainvälisille suurpankeille ja keinottelijoille näiden aikaansaamat 
valtavat velat sekä kiskurikorot. Kreikan parlamentissa väkisin hyväksytyt leikkaustoimet 
sisältävät mm.:

– työehtosopimusjärjestelmä romutetaan. Jos neuvotteluissa ei päästä sopimukseen 
otetaan käyttöön pakkosovinto, jossa työntekijät määrätään pelkälle peruspalkalle,

– minimipalkka laskee nykyisestä 751 eurosta 586 euroon kuukaudessa,
– alle 25-vuotiaiden palkkoja lasketaan lisäksi 10 prosentilla. Tällä hetkellä alle 25-vuo-

tiaista yli puolet on työttömänä,
– ns. erityisten palkkajärjestelmien piiriin kuuluvien toimihenkilöiden palkkoja alennetaan 

20 prosenttia, valtionyritysten työntekijäin 30 porosenttia,
– palkkatyöläisten verotusta kiristetään, kulutusveroja nostetaan,
– 15 000 julkisen sektorin työntekijää erotetaan tänä vuonna ja 150 000 seuraavan 

neljän vuoden aikana,
– sosiaaliturvaa ja terveydenhoitoa leikataan rajusti,
– eläkeikä nostetaan 65 vuoteen ja eläkkeitä alennetaan,
– valtion ja kuntien yrityksiä yksityistetään ja omaisuutta myydään massiivisesti, alkaen 

postipankista, suurimmista satamista ja vesilaitoksista…

Kreikan ammattiyhdistysliike vastustaa voimakkaasti kurjistamispolitiikka, joka leikkaa 
pienipalkkaisten ansiosta noin kolmanneksen ja murentaa ammattiyhdistysoikeudet. 
Katkeruutta on lisännyt se, että ankarat leikkaukset toteutetaan muiden euromaiden 
ja kansainvälisten rahoituslaitosten vaatimuksesta. EU:ssa Saksan oikeistohallituksen 
sanelemia kurjistamishankkeita on ajanut näkyvästi sekä talouskomissaari Olli Rehn että 
Suomen hallitus pääministeri Kataisen ja valtiovarainministeri Jutta Urpilaisen johdolla.

Euroopan ammatiliittojen yhteisjärjestö on tuominnut jyrkästi EU-eliitin työläisvastaiset 
hankkeet.

Vastaavia kurjistamisohjelmia ajetaan myös Irlannissa, Portugalissa, Espanjassa ja 
kohta Italiassa ja muissa EU-maissa... Ja leikkauslistoja laaditaan myös meillä.

Velka
- finanssikapitalismin rahantekokone
"Rahalla sinänsä ei ole omaa arvoa, mutta sillä on hinta, jonka nimi on korko. Kun 
pankit maksimoivat voittojaan, ne maksimoivat lainanantoaan. Sillä tavalla ne saavat 
eniten korkotuottoja. Pankki pystyy myymään saman rahan moneen kertaan mo-
nelle eri velalliselle, joilta jokaiselta erikseen se perii koron. Itse se maksaa korkoa 
talletukselle tai itse lainaksi ottamalleen rahalle vain yhteen kertaan. Sillä tavalla 
velka on pankkien rahantekokone ja ottoautomaatti, ja niin yksinkertainen on se 
prosessi, ”jota ihmismieli hylkii”.

EU:n rahaliiton mailla on rahana euro, Emun muna. Se on ainoa raha maailmassa, 
jonka arvo ei jousta itsenäisen ja täysivaltaisen yksittäisen valtion pakottavankaan 
tarpeen takia, ei työttömyyden, ei ylivelkaantumisen eikä edes maan maksukyvyttö-
myyden eli konkurssin takia. Emu on rautainen häkki sen jäsenvaltiolle, sillä rahan 
ulkoisen devalvaation ainoa vaihtoehto on sisäinen devalvaatio. Jos raha ei jousta, 
on joustatettava ihmisillä, palkoilla, eläkkeillä, työttömyydellä, terveydenhoidolla, 
sosiaaliturvalla; kaikella muulla.

Kannattaa painaa mieleen tuo sisäinen devalvaatio. Se on työntekijöille kuria, 
keppiä ja pakkoja. Se on uutta finanssikapitalismia, jossa kurin väline on raha. Se 
on sitä, että kansa maksaa pankkien keinottelun laskut."

Linjalangalle Esko Seppänen

Maaliskuu 
30.3. Raksanuoret & PAM: nuoret leffa/
saunaillassa

Huhtikuu 
20–22.4. Valtakunnallinen nuorisoaktii-
vien kurssi Siikaranta 

Toukokuu 
5–6.5. Uusimaa vs. Turku & Hämeen-
linna Värikuulasota (Turussa)
12–13.5. Raksa & PAM Summer Race 
in Tallinn
26–27.5. Valtakunnallinen Raksanuor-
ten Lehdentekokurssi Siikaranta

Kesäkuu 
16.6. Osastojen välinen Paintball ska-
ba Helsinki

Elokuu 
11–12.8. Rakentajien kesäpäivät, Bal-
tic Princess (osasto 1 tukee jäsentensä 
osallistumista risteilylle 50 e/jäsen)
25–26.8. SuPer Raksapäivät

Syyskuu
21–23.9. Raksanuorten toiminnan-
suunnitteluseminaari (Tallinna)

Lokakuu 
19.10. Uudenmaan Raksanuorten Kar-
ting
10–12.10. Valtakunnallinen Nuoriso-
kurssi Siikaranta

Marraskuu 
17.11. Uudenmaan Raksanuorten 
Beach Volley pikkujoulut / saunailta yh-
dessä PAM nuorten kanssa 

Joulukuu 
15.12. Osastojen välinen toiminnan-
suunnitteluseminaari Helsingissä
? Uudenmaan Raksanuoret katsomas-
sa Stand up show’ta

Ilmoittautumiset & lisätiedot:
Henri Karvinen Puh. 0400 805 033 tai
karvinen.henri@hotmail.com 
Sami Tenhonen Puh. 050 412 0877 tai 
s.tenhonen@gmail.com

Uudenmaan Raksanuorten tapahtumakalenterista 2012 

Üleskutse välismaa ametivendadele:
Sul peaks olema paremad 
palgad ja töötingimused

Kõigile ehitusala töötajatele tuleb maksta vähemalt Ehitusala kollektiivlepin-
gu (Rakennusalan TES) kohast ja kohalikule praktikale vastavat palka. See 
tähendab, Helsingi piirkonnas kogenud ehitusmehele vähemalt 17 eurot tun-
nis ja kutselisele puusepale 20 eurot tunnis (5 palgarühm, keskmine aja- ja 
tükitööpalk).

Ka teised töötingimused peavad olema vähemalt kollektiivlepingu ja Soome 
tööseadusandluse kohased.

Soome palga- ja töötingimusi kohaldatakse kõigile, kes siin töötavad, sõl-
tumata sellest, kas tööandjaga on kokku lepitud midagi muud. 

Kui tahad teada, kas saad oma töö eest sellist töötasu, mida peaksid saama, 
võta ühendust töömaa usaldusisiku ( luottamusmies) või Uudenmaa piirkonna 
kontoriga, kus  Valeri Niemenmaa vastab sinule ka vene keeles. 

Liitu Ehitusliiduga, et ühiselt ajada asju ja saada paremad tingimused!

Helsingi Puuseppade Ametiosakond, Ehitusliidu osakond nr 1

Ты достоин лучшей заработной
платы и условий труда

Строителям должна выплачиваться зарплата не ниже оговоренной в коллективных 
договорах строительства и соответствующая принятой практике. Это означает, 
что профессиональный строитель в регионе Хельсинки должен получать как 
минимум 17 евро в час, а профессиональный плотник 20 евро в час (5 разряд, 
повременная и сдельная оплата в среднем).

Другие условия труда также должны соответствовать минимальным 
требованиям коллективных договоров и финского трудового законодательства.

Финская заработная плата и условия труда положены всем и каждому 
работающему здесь, вне зависимости от того, договаривались ли с работодателем 
о чем-то другом.

Если хочешь знать, что тебе положено, то свяжитесь с доверенным лицом 
профсоюза на своем строительном объекта или официальным представителем 
профсоюза региона Уусимаа Валерием Ниеменмаа, который сможет ответить 
на вопросы также на русском языке. 

Присоединяйтесь к профсоюзу отстаивать привилегии и общие цели!
Профессиональное отделение плотников г. Хельсинки,
Отделение № 1 Профсоюза строителей
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Ulkomaalaisia pyörii tätä nykyä pilvin pimein Suomen 
rakennustyömailla, mutta myös suomalaisia rakentajia 
työskentelee jonkin verran ulkomailla. Ykkösen miehet 
Juha Partonen, Heikki Hirvonen ja Ahti Siipilehto hakivat 
vuoden verran tutumaa vierastyöläisen elämään – tosin 
vain Ahvenanmaalla.

– Olihan se meille sikäli helppoa, että Ahvenanmaa on 
Suomea ja voimassa ovat sekä suomalainen lainsäädäntö 
että työehtosopimukset. Mutta meikäläiselle vierasta kieltä 
puhutaan – ja erilaista on työkulttuurikin, miehet kertovat.

Homma urkeni siitä, kun Partonen alkoi tutkailla työ-
mahdollisuuksia vähän laajemmalla skaalalla täkäläisten 
työmarkkinoiden tahmatessa puolitoista vuotta sitten. 
Homma järjestyi, kun ahvenanmaalainen Ålands Bygg 
Ab – saarimaakunnan suurimpia rakennusliikkeitä – haki 
kirvesmiehiä lähinnä muottitöihin Maarianhaminaan.

– Kyseessä oli isohko asuinkerrostalo, jonka runko teh-
tiin kokonaan paikallavaluna, mikä on siellä päin yleisenä 
tapana. Mä ilmoitin heti, että kiinnostaa, mutta me tehdään 
vain yksikköhintaurakkana. Tämä sopi firmallekin, urakka-
sopimus tehtiin ja me seilattiin saariston halki.

– Siellä sitten tehtiin muottitöitä vuoden päivät. Pientä 
ihmettelyä syntyi siitä, että heille meikäläinen työkuntatyö 
oli uutta. Heillä ei ole niin erikoistuneita ammattimiehiä, 
vaan kaikki tekee vähän kaikkea, ja yleensä tuntitöinä ja 
samalla porukalla alusta loppuun. Myös työnjohdon valvon-
ta ja määräily on paljon yksityiskohtaisempaa. Ruotsissa 
koulutetuilla työnjohtajilla menikin vähän aikaa tottua siihen, 
että me tehdään sovittu homma suht. itsenäisesti, tiedetään 
miten tehdään ja tehdään sitten rivakasti.

– Pientä hankausta tahtoi välillä syntyä urakan rajoista, 
esimerkiksi telineitten ja siivouksen osalta. Sen sijaan 
palkanmaksu, muut työehdot ja työvaatteet hoituivat hyvin. 
Firma auttoi myös asumisessa. Sikäläinen palkkataso on 
kohtuullinen. Voi sanoa, ettei sitä puolta voi pahasti moittia…

– Ilmeisesti he havaitsivat meikäläisen kirvesmiestyön 
sujuvaksi, koska aikovat kysellä toistekin ammattimiehiä 
Suomesta päin. Siellähän rakennetaan koko ajan ja paikal-
lisilla rakentajilla on käytännössä täystyöllisyys. Virolaisia 
ja puolalaisia näytti pyörivän sielläkin, mutta voi olla, että 
suomalaista ammattityötä arvostetaan.

– Kannattaakin kysellä, jos täkäläiset työmarkkinat tun-
tuvat tukkoisilta.. Mutta työ ja työehdot on aina selvitettävä 
tarkasti ja tehtävä työ- ja urakkasopimukset kirjallisesti 
valmiiksi ettei synny kiistoja paikan päällä. Minkäänlaisia 
ennakkoluuloja meitä suomalaisia kohtaan ei koihdattu – 
ei ainakaan työläispiireissä. Kieli on kyllä ongelma, sillä 
sikäläiset eivät juuri suomea puhu. Ruotsia puhutaan ja 
välttävällä englannillakin tulee toimeen.

– Reissumiehen elämä on kuitenkin aina rassaavaa, ja 
ero perheestä ja läheisistä voi olla vaikeaa. Me painoimme 
viikon hommia ja reissasimme aina viikonlopuiksi kotiin. 
Vaikka ei Ahvenanmaa tuon kauempana olekaan, meni 
siinä aina yksi päivä matkusteluun.

Jos lähdet ulkomaille töihin
Ota selvää kohdemaan työtilanteesta. Jokaisen lähtöä 
harkitsevan on hyvä ottaa yhteys aluetoimistoonsa ennen 
ulkomaille lähtöä. Tällöin voidaan selvittää lakien ja työeh-
tosopimusten mukaiset työsuhteen ehdot sekä sosiaali-, 
vakuutus- ja työttömyysturvan määräytymisperusteet.

Aluetoimistossa saatetaan myös tuntea sellaiset ulko-
maille väkeä värväävät työnantajat tai työvoimanvälittäjät, 
joiden kanssa on jo jouduttu hankaluuksiin.

Lisätietoa liiton sivuilta: http://www.rakennusliitto.fi/pal-
kat_ja_tyoehdot/ulkomaille-toihin/

Mm. ahvenanmaalaiset rakennusliikkeet ilmoittelevat 
työpaikoista omilla internet-sivuillaan. Esim. Ålands Bygg 
Ab sivulla: http://www.alandsbygg.ax/ABNY/kontakt.html

Ykkösen miehet 
laudoitushomissa
Ahvenanmaalla

Tervetuloa Siikarantaan - rakentajien kurssikeskukseen 

Siikaranta-opisto Nuuksion kansallispuiston kupeessa Espoossa tarjoaa upeat
puitteet monipuoliseen opiskeluun. Kevään tarjontamme sisältää sekä ammatti-
että harrastekursseja. Meillä voit suorittaa myös Talonrakennusalan ammatti- ja 
erikoisammattitutkinnot.

Edunvalvonta
•	 Rakentajanaisten	kurssi	21.-22.4.
•	 Työsuojelun	peruskurssi	23.-27.4.
•	 Luottamusmiesten	peruskurssi	7.-11.5.
•	 Kansainvälistyvä	edunvalvonta	25.-26.5.

Ammattitutkinnot
•	 Rakennusmittauksen	erikoiskurssi	1.	jakso	26.-29.3,	2.	jakso	10-13.4.	
•	 Rakennusmittauksen	peruskurssi	1.	jakso	16.-21.4.,	2.	jakso	9.-11.5.
•	 Talonrakennuksen	ammattitutkinnot	nonstoppina

Tietotekniikka
•	 Työelämän	tietotekniikka,	tekstinkäsittely
						(Word)	31.3.-1.4.
•	 Digikuvaus	+	kuvankäsittely	14.4.-15.4.
•	 Työelämän	tietotekniikka,	jatko	21.-22.4.

Harrasteet
•	 Perhokalastuksen	alkeet	24.-25.3.
•	 Kevätpuutarha	14.-15.4.
•	 Nuuksio	tutuksi	5.-6.5.

Siikaranta-opisto,
Naruportintie 68,

02860 Espoo.
Puh. (09) 867 971.

kurssit@siikaranta.fi

Lisätietoa
koulutuksistamme ja

ilmoittautumiset
osoitteessa

www.siikaranta.fi

"Meillä on vain hyviä veljiä.."
"Suomen harmaan talouden määrän liikkuu vuosittain 
10–14 miljardin euron tasolla. Kyse on verottajalta salattu-
jen tulojen määrästä, josta aiheutuu noin 4,5–5,5, miljardin 
euron veromenetykset vuodessa. Summasta puuttuvat mm. 
kansainväliset suuryhtiöt, jotka siirtävät tulojaan Suomesta 
ulkomaisiin veroparatiisiyhtiöihin.

Harmaa talous voi olla yksittäisen henkilön tulojen sa-
laamisesta tai yhtä lailla kansainvälisten järjestäytyneiden 
rikollisryhmien toimintaa. Tekijöitä löytyy sosiaalisen skaalan 
koko alueelta. Suomessa ei ole korkean tason rikollisia. 
Meillä on vain hyviä veljiä."
Verotusneuvos Markku Hirvonen
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■ Hallituksen kokouk-
set avoimia jäsenille
Ammattiosaston hallitus kokoontuu  ao:n 
toimistolla joka kuukauden toista keski-
viikkoa edeltävänä torstaina klo 16.30, 
osoite Mäkelänkatu 8. Ei heinäkuussa.

Kokous on kaikille jäsenille avoin, ja 
samalla voi hoitaa asioita. Tavattavissa 
osaston luottamusmies ja hallituksen 
jäseniä.

■ Uudet kotisivut
Ammattiosaston kotisivuilla voi mm. 
seurata ammattiosaston toimintaa. Si-
säisille jäsensivuille pääsee jäsentun-
nuksilla. Sinne toivotaani mm. ilmoituk-
sia tehdyistä työkaupoista. Uudet sivut 
löytyvät osoitteesta: http://helsingin-
kirvesmiehet001.rakennusliitto.net/

■ Timpurirantaan
kesäkaudella
Lehmijärven rannalla Lohjan kunnassa 
sijaitseva ammattiosaston loma- ja 
vapaa-ajanpaikka Timpuriranta on jäsen-
ten käytettävissä kesäkauden toukokuun 
alusta ellei Rakentajassa toisin ilmoiteta.

Majoitushinnat ovat jäsenille 20 ja 
muille 35 euroa/vrk. Ison salin ja saunan 
vuokrat sopimuksen mukaan. Tiedustelut 
Matti Piirainen 050-5970911.

■ Ay-tietoa
liiton kursseilta
Ammattiosaston jäsenillä on mahdol-
lisuus osallistua Siikaranta-opiston 
kursseille. HUOM.: Ammattiosasto tukee 
ay-kursseille osallistumista.

■ Tukea ammatti-
tutkinnoille
Ammattiosasto tukee jäsentensä am-
mattitutkintoja myöntämällä 50,50 euroa 
tukea tutkintoa kohti. Lisätiedot talouden-
hoitajalta. Talonrakennusalan ammatti- ja 
erikoisammattitutkintoja voi suorittaa 
mm. Siikarantaopiston kautta. Lisätietoja 
Siikaranta-opistolta puh. (09) 867 971.

■ Historiakirjaa
saatavilla
Ammattiosastomme maineikasta sata-
vuotishistoriaa “Helsingin kirvesmiehet 
100 vuotta naulan kantaan” on edelleen 
saatavilla. Kirjan hinta jäsenille on 16 
euroa. Saatavana toimistolta torstaipäi-
vystyksen aikaan tai ottamalla yhteyttä 
osaston toimihenkilöihin.

■ Kirveskerho 55
Juttutupa kokoontuu kevätkaudella joka 
kuukauden toinen tiistai osaston toimiti-
lassa, Mäkelänkatu 8. Huomioi ilmoitus 
Rakentajassa. Kaikki kirvesmieseläke-
läiset tervetulleita toimintaan mukaan. 
Lisätietoja:
Kalevi Sairanen p. 050-5381783.

Osaston toimihenkilöt
Puheenjohtaja Partonen Juha  040-5540339 partju@gmail.com
Sihteeri Rautiainen Teppo 050-3434017 teppo.rautiainen@ncc.fi 
Taloudenhoitaja Heikkinen Pasi,  0400-879755 pasi.heikkinen@saunalahti.fi
Luottamusmiehet Jääskeläinen Jari 050-3505006 & 040-8644344 jjaaskelainen66@gmail.com

   Piirainen Matti 050-59709111 matti.piirainen@kolumbus.fi
Varapj., SRV:n plm. Kivisaari Manu 050-3715255 manu.kivisaari@srv.fi

Hallitus kokoontuu osaston toimitilassa Mäkelänkatu 8:ssa, joka kuukauden toista keskiviikkoa
edeltävänä torstaina klo 18. Hallituksen kokouksiin voi osallistua kuka tahansa osaston jäsen!

Osastolle ja osaston toimihenkilöille osoitettu posti pyydetään lähettämään osoitteeseen:
Mäkelänkatu 8, 00510 Helsinki / sähköposti: kirvesmiehet@kolumbus.fi / puh. 09-714409

Kirveskerho 
kutsuu
Kirveskero 55 ry:llä on ollut aktiivista toimin-
taa, kuten aiempinakin vuosina. Väkeä on 
riittänyt kokouksiin, mutta toivomme kuiten-
kin, että eläkkeelle siirtyvät kirvesmiestoverit 
tulevat mukaan toimintaa vielä runsaammin.

Olemme järjestäneet veteraaneille 
kuntoloman Päiväkumpuun, saunareissun 
Timpurirantaan ja käyneet joukolla joululou-
naalla rav. Kaisaniemessä, toisilla puolisokin 
mukana.

Juttutuvassa eli kuukausikokouksissa 
olemme käyttäneet alustajina kansanedus-
tajia, liiton johtohenkilöitä ja muita ”päättä-
viä tahoja”. Viime kevätpuolella herättivät 
vilkkaan keskustelun mm. Esko Seppänen 
EU:sta ja SAK:n Kaija Kallinen eläkeasioista.

Aluejärjestön veteraanijaoston lakkaut-
tamisen jälkeen perustettuun veteraaniryh-
mään saimme pj:ksi osastomme jäsenen 
Esko Kokkosen. Onnea Eskolle.

Rakennusliiton viimekeväiseen edustaja-
kokoukseen terveisemme ja esityksemme 
välitti edustajana ollut jäsenemme Pentti 
Nurminen.

Myös tänä vuonna jatkamme entiseen 
malliin: retkiä, kuntolomia, juttutupa sekä 
joululounas. Pyrimme saamaan kokouksiim-
me päättävillä paikoilla olevia henkilöitä, ja 
heidän kauttaan äänemme kuuluviin.

Hyvää toimintavuotta 2012, eläkkeellä 
olevat kirvesmiestoverit. Tervetuloa mukaan!

Lauri Ilmari Junttila,
Kirveskerho 55:n sihteeri

Kylpylämatkalle ja Juttutupaan
Kirveskerho päätti vuosikokouksessaan 
14.2. tehdä viiden päivän kylpylämatkan Fra 
Mare Haapsaluun 15-19.4. 2012. Matkan 
hinta on 241 euroa, josta kerho korvaa osas-
to 1:n jäsenille 120 euroa. Ilmoittautuminen 
ja lisätietoja yhteyshenkilöiltä Kalevi Saira-
nen puh. 050-5381783, Pentti Nurminen 
040-5425232 ja Lauri Junttila 041-5071277.

Juttutupa kokoontuu joka kuukauden 
toinen tiistai osaston toimistolla Mäkelänkatu 
8 alkaen aina klo 11.00.

Kokoukset kevätkaudella 2012: 13.3, 
10.4 ja 8. 5.

Syyskaudella 2012: 11.9., 9.10., 13.11. 
ja 11.12.

Tervetuloa! Hallitus

Osaston
hallitus 2012
Helsingin Kirvesmiesten syyskokous 
suoritti henkilövalinnat kuluvalle vuodelle 
yksituumaisesti, kuten muutkin päätökset. 
Puheenjohtajaksi valittiin edelleen Juha 
Partonen ja osaston luottamusmiehiksi 
Matti Piirainen ja Jari Jääskeläinen.

Ammattiosaston hallitukseen vuodelle 
2012 valittiin 15 varsinaista jäsentä: Aro 
Juhani, Karvinen Henri, Harmonen Martti, 
Heikkinen Pasi, Hirvonen Heikki, Nordström 
Jan, Jääskeläinen Jari, Kivisaari Manu, 
Tenhonen Sami, Korhonen Jarmo, Viljanen 
Niko, Piirainen Matti, Siipilehto Ahti, Tolonen 
Antero ja Rautiainen Teppo.

Henkilökohtaiset varajäsenet: Harti-
kainen Antti, Eerola Seppo, Huttu Mauri, 
Kokkonen Esko, Soikkeli Esa, Väänänen 
Tomi, Junttila Lauri, Vehviläinen Jorma, 
Alakoski Jorma, Ursin Jorma, Nurminen 
Pentti, Junttila Jorma, Husso Aki, Hultman 
Sami ja Koivu Seppo.

Heistä varapuheenjohtajiksi valittiin 
Jääskeläinen ja Kivisaari ja taloudenhoi-
tajaksi Pasi Heikkinen, varamiehenä Jan 
Nordström.

Osastolle uusi sihteeri
Osaston sihteeri vaihtui, kun pitkäaikainen 
sihteeri Seppo Eerola luopui hommasta. 
Seppoa kiitettiin pitkästä työrupeamasta 
osaston hyväksi ja valittiin uudeksi sihtee-
riksi Teppo Rautiainen, varasihteeriksi 
Sami Tenhonen.

219 uutta jäsentä!
- mutta jäsenmaksutulo romahti

Helsingin Kirvesmiesten ammattiosastoon 
liittyi viime vuoden (2011) aikana 219 uutta 
jäsentä, mikä on suurin uusien jäsenten 
määrä miesmuistiin. Poistuman takia osas-
ton jäsenmäärä ei noussut yhtä paljon, mutta 
kuitenkin 136 jäsenellä. Jäsenmääräksi 
muodostui siten vuoden 2011 lopulla 1625, 
mikä on suurin jäsenmäärä tällä vuosituhan-
nella. Jäsenistä A-maksavia oli 965.

Jäsenmäärän kasvu selittyy pääosin 
ammattikoululaisten runsaalla liittymisellä 
osastoon.

Nuoriso järjestäytyy
– Vastoin yleistä käsitystä, nuorilla ei ole 
pahempia ennakkoluuloja järjestäytymistä 
kohtaan – ei ainakaan rakennusalan nuorilla, 
sanovat Ykkösen nuorisojaoston vetäjät 
Sami Tenhonen ja Henkka Karvinen.

He kiersivät viime vuoden aikana pää-
kaupunkiseudun ammattikouluja tekemässä 
tunnetuksi mm. ay-toimintaa.

– Kiersimme Varian ja Helian oppilaitok-
sissa työelämävalmennuksen puitteissa. 
Tästä käytännöstä on sovittu liittotasolla, ja 
me hoidimme valistusta Helsingin seudul-
la. Selostimme ammattiyhdistysasioita ja 
toimme esiin myös Ykkösen kirvesmiesten  
ammattiosastona.

– Vastaanotto oli joka paikassa posi-
tiivinen, ja lähes kaikki ottivat jäsenkirjan. 
Kierroksen aikana oppilaita liittyi osastoon 
noin 80, vain muutama jätti liittymättä.

– Tuli sellainen käsitys, että nuoret ym-
märtävät järjestymisen merkityksen. Ihan 
itsestään ja julkilausumia antamalla se ei 
suju, mutta valmius on hyvä, kun saavat 
hiukan informaatiota ja pientä rohkaisua…

Nuorisojaoston puitteissa pyrimme pa-
nostamaan eri osastojen yhteiseen toimin-
taan Yhteistyötä on sekä rakennusalan eri 
osastojen että eri alojen kanssa. Kaikki Kir-
vesmiesten ammattiosaston nuoret jäsenet 
ovat tervetulleita näihin tilaisuuksiin, kuten 
ammattiosastomme yleisiinkin kokouksiin 
ja muihin tapahtumiin.

Jäsenmaksutulot putosivat 
neljänneksen
Huolimatta osaston jäsenmäärän myöntei-
sestä kehityksestä, Ykkösen jäsenmaksu-
palautustulot ovat pudonneet rajusti, ja tämä 
on ajanut osaston talouden erittäin tiukoille.

– Jäsenmaksutulojen romahdus johtuu 
liiton johdon linjasta, jolla jäsenmaksuja 
palautetaan ammattiosastoille entistä vä-
hemmän, ja entistä suurempi osa ohjataan 
työttömyyskassalle ja Rakennusliiton oman 
talouden pönkittämiseen. Osastojen osuutta 
on laskettu, ja se on lähes puolittunut muu-
tamassa vuodessa, toteaa ammattiosas-
tomme taloudenhoitaja Pasi Heikkinen.

– Tämä on merkinnyt osaston tuloihin n. 
25 prosentin leikkausta parissa vuodessa. 
Tämän johdosta osastomme menopuolta 
on jouduttu karsimaan kautta linjan. Vaikka 
suunnilleen kaikki mahdollinen on tingitty, 
kuluvan vuoden talousarvio on reilusti ali-
jäämäinen. Tämä jäsenmaksupalautuksen 
pienentäminen ajaa isotkin ammattiosastot 
ahtaalle toiminnassaan.

–  Syyskokouksemme päätöksen mukaan 
tappio katetaan syömällä edellisvuosien 
tuottoja, mutta tällä tiellähän ei voida pitkään 
jatkaa. Tulopuolta yritämme elvyttää mm. 
hankkimalla mainoksia Linjalankaan.

Jäsenmäärän huikea lisäyskään viime 
vuonna ei ole lisännyt vastaavasti jäsen-
maksutuloja, koska suurin osa liittyneistä 
on ammattikoululaisia – siis oppilasjäseniä. 
He eivät maksa täyttä A-jäsenmaksua opis-
keluaikanaan, mutta kyllä sen jälkeen töihin 
hakeuduttuaan. Edellytyksenä tietysti on, 
että he pysyvät sekä alalla että osastomme 
jäseninä.

Keskusjohtoisuus kuristaa 
kenttätoimintaa
Ammattiosastojen talouden kuristaminen 
leikkaa niiden mahdollisuuksia järjestää 
toimintaa. Toiminnallisuuden leikkaukset 
koetaan vakavana vaarana muissakin 
osastoissa. Tässä menossa myös aluejär-
jestöjen toimintaa on leikattu, ja liiton johdon 
ohjelmassa on ollut niiden lopettaminen 
kokonaan. Viime liittokokouksessa tämä 
hanke saatiin kuitenkin toistaiseksi torjuttua, 
mutta paineet jatkuvat.

Ammattiosastoissa katsotaan, että liiton 
voima lepää edelleen jäsenistön ja sen 
aktiivisuuden varassa. Sen tehostamiseksi 
tulisi kenttätason toimintaa tehostaa eikä 
vaikeuttaa.

Helsingin Kirvesmiehet ry:n jäsenmäärä
 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Liittyneitä 77 124 144 59 70 219
Yhteensä 1447 1446  1512 1554 1489 1625

Ikäjakauma 2011:

Alle 18 v 97
18-29 316
30-40 205
41-51 283
52-65 424
yli 65 300
yhteensä 1625

Kirvesmiehet risteilylle..
Rakennusliiton kesäpäivät pidetään 11–12.8.2012 Helsingissä. Kesäpäiviin kuulu-
vaa Tallinnan risteilyä osasto tukee 50 e/ osaston jäsen.Risteilylle ilmottautuminen 
Rakennusliiton kotisivun kautta tai puh. 040-5098835 tai 040-5098964.

... ja keilaamaan
Ammattiosaston keilailtoja on tarkoitus järjestää 1-2 kertaa kk. Pelipaikkana Vantaan 
Tikkurilan urheilutalo. Kutsu tulee tekstiviestillä. Lisätietoja Pasi Heikinen 0400-879755.


