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TIIVISTELMÄ
Hätäaputöitä tehtiin pulan ja köyhyyden lievittämiseksi jo 1 800-luvulla. 1930luvun lamavuosina työttömyystöiden järjestäminen tuli keskeiseksi työllisyyden hoitomuodoksi useissa maissa, myös Suomessa. Suomessa "lapiolinjalla"
oltiin sittemmin yli kolmen vuosikymmenen ajan. Toisen maailmansodan
jälkeen suurtyöttömyys tuli ongelmaksi ensimmäisen kerran 40-luvun lopulla.
Pahin työttömyys keskittyi pääosin tietyille Pohjois- ja Itä-Suomen alueille.
Valtiovalta perusti juuri näille alueille nopeasti useita työttömyystyömaita.
Työttömyystöissä oli kymmeniä tuhansia ihmisiä.
Suurimman osan valtion työvirastojen töistä järjesti tie-ja vesirakennushallitus.
-luvun puoliväliin asti pääosa tietöistä tehtiin työllisyysvaroin. Siirtotyö 1960
käyttö yleistyi 50-luvun puolivälin jälkeen ja tietöiden määrä Etelä--maiden
Suomessa kasvoi. Työttömiä lähetettiin mm. TVH:n Turun piirin töihin Joensuun ja ja Rovaniemen työvoimapiireistä saakka, mutta töiden painottumista
suurimmalta liikenteeltä sivussa olleille alueilla arvosteltiin myös myöhemmin.
Työllisyyspolitiikka vaikeutti tienteon suunnittelua ja töiden järjestämistä. Määrärahat myönnettiin työttömyyskausien mukaan. Töiden määrää tai kestoa ei
voitu riittävästi ennakoida. Tavallisesti työt keskeytettiin tai niitä supistettiin
heti, kun työtilaisuuksien määrä työmarkkinoilla kasvoi. Työttömyys oli suurimmillaan talvisin, joten teitä tehtiin talvisin. Tästä koitui monia haittoja sekä
ylimääräisiä kustannuksia. Kesäksi useimmat työt keskeytettiin. Työllisyyspolitiikan rytmittämästätienteosta kärsivät eritoten viimeistely -ja kunnossapitotyöt.
Ensimmäinen huomattavakoneellistumisen kausi oli 50-luvun alussa, samaan
aikaan kun moottorisahat alkoivat yleistyä metsätyömaiHa. Koneiden etu oli
ilmeinen, mutta suuren työttömyyden vuoksi valtiovalta pian rajoitti niiden
käyttöä. Uudelleen konetyötä supistettiin vuosikymmenen lopun suurtyöttömyyden aikaan. Koneiden käyttö herätti ristiriitoja myös 60-luvulla.
Valtion työmaiden huoltotoiminta järjestyi alkuun jälleenrakennustyömaiden
ympärille. TVH:n pääjohtaja A. Lönnroth johti aktiivisesti huoltotyötä. Työmailla
ongelmat olivat suuret, mutta elintason nousu ja sääntelyn loppuminen
helpottivat tilannetta. H uoltotyön organisoivat huoltopäälliköt, joista monet
olivat olleet vastaavissa tehtävissä sotien aikana. Työmaata avattaessa huollon järjestämiseen jäi usein vain vähän aikaa ja tämän vuoksi järjestelyt
ontuivat. Parakkimajoitus parani tuntuvasti 50-luvun puolivälissä. Tuolloin
kehitettiin mm. majoitustilojen keskuslämmitys. Samaan aikaan ryhdyttiin käyttämään liikkuvia parakkivaunuja. Työmaakylien siirto tuli helpommaksi.
Sodanjälkeisinävuosina arvosteltiin ensisijaisesti työttömyystöiden vähyyttäja
niiden alkamisen viivästymistä. Parakkien oloja ei vielä osattu verrata tulossa
olleen hyvinvoinnin mittarilla. Varsinkin työväenlehdistössä siirtotyömaiden
oloja arvosteltiin ankarasti 50-luvun lopulla. Palkkaus oli huono ja laski 50luvun lopun suuren työttömyyden aikaan. Miesten keskituntiansiota tienrakennuksessa voi verrata teollisuuden naisten keskituntiansioon.
Lapiolinjaista työllisyyspolitiikkaa arvosteltiin jo vuosia ennen kuin siitä 1960luvun puolivälin jälkeen luovuttiin. Rahallisten työttömyyskorvausten maksu
yleistyi. Samaan aikaan kasvoi muutto Etelä-Suomen asutuskeskuksiin ja

Ruotsin.

SAATFEEKSI
Työttömyystöissä tietyömailla kiertelivät usein samat miehet - jätkät - kuin
metsä-ja uittotyössä, jota jo aikalaiset värittivättukkilaisromantiikan kudoksin.
Mielikuvat tietyömaiden parakkikylistä ovat toisenlaiset. Arki lienee ollut raskasta molemmissa töissä. On ollut erittäin mielenkiintoista tutkia jätkän ja
mestarinkyö ja siirtotyömailla.
Tutkimus on osa useamman tutkijan voimin toteutettavaa tielaitoksen 200vuotishistoriaprojektia. Projektin tavoitteena on tutkia tienrakennuksen ja
ja sosiaalista merkitystä. Uusimman ajan sosi- tielknyhsualit
aal ihistorian ja lilkennehistorian ongelmiin minua ovat johdatelleet monet
parhaista voimista. Professor emeritus Mauno Jokipiille olen velkaa
kiintoisimmista näkökulmista. Dosentti Pertti Haapala on auttanut selvittämään
sosiaalisen kehityksen linjoja ja oikaissut monet karkeudet ja yksipuolisuudet.
ja antoisistaDosentiJakMloenit hyväsaet
keskusteluhetkistä. Yliassistentti Jouko Jaakkolan perusteellista asiantuntemusta sosiaalipolitiikan historiasta olen sumeilematta käyttänyt hyväkseni.
Ylitarkastaja Leena Sälejoki-Hiekkasta kiitän lämpimästä kannustuksesta ja
oivalsetuknholsa.Tietknhorpjitukav
auttaneet monilla käytännöllisillä neuvoilla ja vihjeillä. Kaikissa arkistoissa olen
saanut ystävällistä ja avuliasta apua. Eritoten haluan kiittää tiehallituksen
arkistonhoitajaa Marjatta Bergiä. Valtionarkistossa ylitarkastaja Rauno Selin
ja työttömyystöiden järjestetyjaoston autoivlnödehtoimkuna
ja järjestämätön aineisto löytyi lopultaasikrjoenäl-utimao
työm in isteriöstä.
Olen voinut huomata, että tientekijät ovat hyvin innostuneita historiasta ja
on tutkijalle innostavaa. Hyvä perintsä.Tla jouksyhteiö
yhteistyö auttaa levittämään norsunluutornien kapeikkoja. Paikallaan on todeta, että siirtotyömaatutkimuksella tielaitos ei ole panostanut vain viraston
historiaan vaan tuonut esille yhden keskeisen mutta vähälle huomiolle jääneen
yhteiskuntaelämän alan.

Tammikuussa, Irjan päivänä 1993

Marko Nenonen
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Kartta 1: Toistuvan vaikea työttömyyden alueet Suomessa vuosina 1 948-53.
23)
(Sivu

Kartta 2: Siirtotyömaille TVH:n Turun piirin töihin työttömyyskortistoista osoitettu työvoima työllisyysvuotena 1959/60 (1.7.-30.6.). (Sivu 38)

Kuvio 1 :TVH:n (TVL:n)alaisillatyöttömyys-jatyöllisyystyämailla oHut työvoima
enimmillään vuosina 1945-60 ja 1961-67. (Sivu 17)

Kuvio 2: Työtuntia kohden maksetut palkat TVH:n työmailla sekä miesten
keskituntiansio teollisuudessa vuosina 1954-60. (Sivu 78)

Kuvio 3: Työllisyysvarojen osuus (%) maantietöihin käytetyistä varoista 195869. (Sivu 132)

Taulukko 1 :TVH:n määrärahojen jakaantuminen (%) lääneittäin vuosina 194552. (Sivu 21)

Taulukko 2: Työvirastojen osuus työllisyystöihin sijoitetusta työvoimasta
työllisyysvuosina 1956/57 - 1958/59. (Sivu 24)

Taulukko 3: Käytössä olleet vuodepaikat TVH:n alaisilla työmailla 1957-59.
31)
(Sivu

Taulukko 4: Koneiden määrä TVH:n töissä 1953-54. (Sivu 58)

Taulukko 5: Koneiden ja autojen määrä TVH:n töissä 1954 ja 1959. (Sivu 62)
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TIENRAKENNUS TYÖLLISYYSPOLITIIKAN VÄLINEENÄ

TIENRAKENNUS TYÖLLISYYSPOLITIIKAN VÄLINEENÄ
Kymmeniä tuhansia miehiä työllistettiin työttömyystöissä ja siirtotyömailla
ja 60-luvulla. Töitä tehtiin tie- ja rautatietyömailla, talonrakennuksilla, 1950metsänparannustäissä sekä uitto- ja vesiväylien kunnostamisessa ja monissa
muissa hankkeissa. Suurissa parakkikylissä asui satoja miehiä, ja yhdellä
työmaalla saattoi olla useita majoitustukikohtia. Monista siirtotyömaista kasvoi
pieniä kaupunkeja.
Tie- ja vesirakennushallitus (myöhemmin tie- ja vesirakennuslaitos/TVL) oli
työttömyystöiden ja siirtotyömaiden suurin työllistäjä. Aikalaiset yhdistivät
parakkikylät nimenomaan tie- ja vesirakennuslaitoksen töihin, vaikka parakkeja pystyttivät myös muut työttömyystöitä järjestäneet viranomaiset, yksityiset
urakoitsijat ja rakennusliikkeet. Siirtotyömaiden ajoilta periytynyt kuva TVH:sta
tie- ja vesirakennuslaitostalienvakutmin,jodeltshm
ovatrksel.
Tämän tutkimuksen aiheena ovat tienrakennus ja sosiaaliset olottyöttömyystyö
Kohteena eivät ole kilometrit eivätkä teiden suunnat vaan-jasirtoyöml.
ihminen työttömyystyömaalla. Pääosissa ovat mestari ja jätkä, mutta - kuten
kaikissa oikeissa tarinoissa - naisillekin on suotu osa. Keskeistä on selvittää,
kuinka työUisyyspolitiikka vaikutti tientekoon ja kuinka siirtotyömailla teitä
tehtiin. Vaikuttivatko työttömyystyöt tietöiden koneellistumiseen, ja minkälaisen osan koneet saivat lapiotyön rinnalla? Erityisesti on tarkasteltu sitä, kuinka
ristiriitoja aiheuttaneet huoltokysymykset, mm. asuminen ja ruokailu, järjestettiin säännöstelyn ja taloudellisen puutteen aikana. Tietenkin on selvitettävä
myös, miten siirtotyömaat syntyivät ja miksi siirtotyömaista työllisyyspolitiikan
keinona luovuttiin.
Siirtotyömaista ei ole käytettävissä aikaisempaa tutkimusta. Monissa esityksissä tämä yhteiskuntapolitiikan lohko on jäänyt muutamalle riville. Laajemmin
asiaa on äskettäin käsitellyt Kimmo Anti/a tutkimuksessaan Nelostie KeskiSuomessa (1992). Selvää on, ettei tässä voida ammentaa aihetta tyhjiin.
Mainittakoon, että seuraavassa - ellei asiayhteydestä toisin käy ilmi - käytetään
käsitettä työttömyystyä sekä työttömyys- että työllisyystöistä. Vastaavasti
puhutaan työllisyyspolitiikasta (työttömyyspolitiikan sijasta) aina, kun tarkastellaan keinoja, joilla pyrittiin vaikuttamaan työllisyyteen. Käsitteistä on tarkemmin luvussa 2.5.
Tutkimus on osa tielaitoksen 200-vuotishistoria -projektia. Monet selvitykset,
joihin jo tässä viitataan, tehdään projektin myöhemmissä osissa. Myös nyt
ilmestyvässä työssä on alustavasti selvitetty sitä, missä määrin työllistämisvarojen käyttö suuntasi tietöitä Pohjois- ja Itä-Suomeen. Asiaa tutkitaan tarkemmin siinä projektin osassa, jossa pääkohteena on päätieverkon rakentaminen
-ja 60 -/uvul/a.
1950
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SUURTEN TYÖTTÖMYYSTÖIDEN AIKA (n. 1949-1967)

2 SUURTEN TYÖTTÖMYYSTÖIDEN AIKA (N. 19491967)
2.1 Ongelmana köyhyys: lu ppoajasta työttömyyteen
Monet työt ovat olleet - ja ovat - kausiluonteisia tai tilapäisiä. Työ loppui kun
vuodenaika vaihtui tai hanke valmistui. Jos töitä tehtiin kesällä omalla tai

vieralmt,sineäkadojvluitsa,yöpkan vaihdokseen väistämättä kitkaa. Työpaikat eivät olleet ympärivuotisia.
Tukinuitossa lyhimmät mutta varsin tavalliset työsuhteet kestivät vähemmän
kuin 20 päivää. 1 Työpaikan vaihdoksen väliaikaatai joutenoloa - ns. "luppoaikaa"
- ei kuitenkaan pidetty työttömyytenä, joka olisi vaatinut valtiovallan tai kunnan
erityisiä toimenpiteitä.
Talonpoikaisessa yhteiskunnassa, jossa pääosa väestöstä eli kotitilalla tai
suurimpia ongelmia olivat kadot ja sodat. Työkin saattoi tilasenpko,
olla tiukassa joillekin perheenjäsenille tai tilattomille, eritoten suhteellisen
liikaväestön tai m urroskausien oloissa. 1800 -luvulla ongelma tuli pysyväksi.
Tilattomien osuus väestöstä kasvoi. Työtilaisuuksien ja siis myös ansioiden
puute oli maaseudun talvien toistuva ongelma. Valtiovalta ei ollut vielä synnyttänytsosiaalipolitiikkaa,jonkapuitteissatyöttömyys olisi tullut hallinnollisten tai
yhteiskunapol mekhtsi.Työ nätiesja
tilattoman väestön köyhyytenä, ei työllisyyspolitiikan ongelmana. 2 Työttömyyttä tarkasteltiin tilattomien siis maattomien - ongelmana niin torpparikysymyksen
aikaan kuin siirtoväen asuttamisen aikaan toisen maailmansodan jälkeen.
Omalla tilalla elämä jousti, vaikka lisätienesti olisi ollut tarpeen.
-

1800 -luvun puolivälin jälkeen talouselämän toimintaehtoja liberalisoitiin ja
ja kaupallisen toiminnan perustaksi tuli elinkeinovapaus (1868, 1879). teolisn
ja ns. palveluspakko, joka velvoittiIhmistenlkuvarjotsädöke
maata omistamattoman ihmisen pestautumaan jonkun palvelukseen, kumot
(1865, 1879, 1883). Sosiaaliset kysymykset nousivat keskeisiksi-tim
yhteiskunnallisiksi ongelmiksi. Köyhäinhoitoa järjestettiin uudelleen ja teollisuusyhteiskunnan työväen suojelussa otettiin ensimmäisiä askeleita.

Suomen kielen sana "työttömyys" on nuori. Martti Rapola tietää sanan varhaisimmaksi esiintymäksi vuoden 1829, ja kunnia sanasta kuulunee Längelmäen
pitäjänapulaiselle (myöh. kappalainen) Antti Wikmanille (1788-1876). Wikman
laati ruotsalais-suomalaisen sanakirjan käsikirjoituksen. 'Työtön" näyttää sanana vanhemmalta; se on ollut ainakin Daniel Jusleniuksen (1676-1752)
ja myöhemmin Porvoon sekä sit- sankirj.Juletomprfsina
temmin Skaran piispana. 3 On mandollista, että oppineet tarkastelivat ilmiötä
vieraan kielen keinoin aiemmin. Nykyaikaisen työttömyys-käsitteen katsotaan

Hjerppe 1988, 90; Peltonen 1991, 88.
2

Tilaton väestö sosiaalipolitiikan ongelmana, ks. tarkemmin Jaakkola 1993 (käsikirjoitus), sekä
tilaton väestö ja työväenkysymys, ks. Kalela 1989, 33-34 ja yleisemmin 72-78.
Rapola 1960, 92, 101.
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Suomessa syntyneen 1870 -luvulla. Kasvava teollisuus ja kaupungit tarjosivat
ansiomandollisuuksia. Työtilaisuuksien määrä lisääntyi myös maaseudulla,
kun kasvaneet hakkuut ja uitot tarjosivat työtä maataloustöiden vätiseksi
ajaksi.
Ansiotyön merkitys alettiin paremmin ymmärtää, talvista työn puutetta ei enää hyväksytty, sitäeipidetty luonnollisena olotilana eikä
sitä samaistettu pauperismin (köyhyyden - M.N.) kanssa. Työvoiman kysynnän väheneminen alkoi siirtyä poikkeuksellisten, taloudellisesti huonojen jaksojen ilmiöksi. 4
Kuinka suurena muutos näyttäytyi ja kuinka tarkasti se on ajoitettavissa, on
on, että työtilaisuuksien puute tuli yleisen keskus- täsivueka.Olt
telun ja yhteiskuntapoliittisen huomion kohteeksi. Työttömyys oli tunnustettu
ongelma jo 1890 -luvulla, mutta maaseudun ihmisten työnpuutetta ei vielä
tavallisesti tarkasteltu työttömyytenä. Työttömyyttä pidettiin kaupunkien
ulkotyöväkeä, mm. rakennustyöläisiä koskeneena epäkohtana. 5
Työttömyysturva oli huono. Vuonna 1852 annettu asetus vaivaishoidosta salli
myös työkykyisten köyhien, ei vain kokonaan työkyvyttömien henkilöiden
avustam isen. Asetuksessa myös ye Ivoitettiin kuntia katovuoden takia järjestämään yleisiä töitä. Kun talouselämää liberalisoitiin, vaivaishoitoasetusta arvosteltiin liiasta löysäkätisyydestä. Uberalismin oppien mukaan nähtiin välttämättömäksi korostaa omaa aktiivisuutta työn haussa. Kun asetus vuonna 1879
usitn,ädeykltis,äöhnkyeviolät
itsensä ja perheensä. Myös maininta yleisistä töistä jäi pois. Kerjuulla kiertä
voitiin toimittaa pakkotöihin. 6 Kun taloudellisen toiminnan esteet, muuttoa-flet
koskeneet rajoitukset ja holhousvelvollisuudet oli poistettu, katsottiin, että
työkykyinen ei tarvinnut köyhäinhoitoa. Maaseudun oloihin rakennettua
vaivaishoitojärjestelmää ei pidetty tarpeellisena.
Käytännössä asia oli niin ja näin. Talvisin työtilaisuudet olivat liian harvassa.
Vaivaishoitoasetusta täydennettiin myöhemmin annetuilla määräyksillä työlaitoksista ja vaivaistaloista. Myös työttömyyden vuoksi voitiin ottaa vaivaishol
piiriin. Vielä vuoden 1922 köyhäinhoitolaissa tarkasteltiin työttömyyttä-don
köyhäinhoidon osana. Teollisuuskeskusten työläiset olivat niin ikään vaivaishoidon armoilla, sillä tehtaanjohdon perustamat työväen avustuskassat eivät
olleet työttömyyttä varten. Kaupungeissa järjestettiin hätäaputöitä, mm.
työttömille. Työväenliike esitti Forssan kokouksessa 1903kivenmursat
utu ksen säätämistä turvaamaan työttömyysajan toi meentu- työmsvaku
ba. Aloite jäi tuboksettomaksi. Yleistä työttömyysturvaa ei vielä syntynyt, mutta
vuonna 1917 vahvistettiin 1914 säädetty laki ammattiliittojen työttömyyskassoista. Kassoja tuettiin valtion varoilla. Kassa -avustukset koskivat järjes-

Pulkkinen 1956, 68 (josta lainaus); Haatanen 1968, 132. Tarkemmin työttömyyden luonteesta
Kuusi 1914, 215 ja sour., 239 ja sour.
E.
Kalela 1989, 41, 43; E. Kuusi 1914, kuten ed.

Haatanen 1968, 35; Jaakkola 1992, 18-20; Jaakkola 1993 (käsikirjoitus). Vuodon 1879
vaivaishoitoasetus oli voimassa vuoteen 1922; Kalela 1989, 41-42.
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(fl.1949-1967)

kuntalaisille. 12
Kunnalliset työttömyyslautakunnat (myöh. työasiainlautakunnat) asetettiin
yhdeksi työttömyysvuodeksi eli syys- ja talvikaudeksi kerrallaan. Työasiainlautakunnan tuli seurata tilannetta alueellaan ja järjestää työtilaisuuksia ensisijaisesti vapailta markkinoilta mutta tarvittaessa myös varatöinä. Lautakunnat
pitivät myös työttömyyskortistoa. Kortisto avattiin, kun työttömyyttä ilmeni.
Kortistoon hyväksyttiin henkilö, joka oli halukas ja kyvykäs työhön ja työttömänä ilman omaa syytään eikä kyennyt muutoin elättämään itseään tai perhettään. Työttömyyskortiston avaaminen kunnassa riippui paikallisista työvoimaviranomaisista, joten kuntien aktiivisuus vaikutti virallisesti tilastoituihin
työttömyyslukuihin. 13
Jo 1930 -luvulla kuntien velvollisuus töiden järjestämisessä kävi ylivoimaiseksi,
ryhtyi tukemaan kuntia varatöiden järjestämisessä. Alkuun valtion tuki javltio
riippui kuntien työttömyyskortistoihin hyväksyttyjen henkilöiden määrästä.
Pian kävi ilmi, että kunnat nostivat kortistoitujen määrää keinotekoisesti
saavuttaakseen rajan, joka oikeutti valtion tukeen. Ministeriön tarkastajat
kävivät silloin tällöin puhdistamassa kuntien työttömyyskortistoja henkilöistä,
jotka lain mukaan eivät sinne kuuluneet. Keinottelusta ei voinut syyttää vain
kuntia,vmyösloianduksjotelyömdnhoi
kustannusten jakamisessa. 14
1950- ja 60 -luvun vaihteessa syntyi työttömyyskorvausjärjestelmä, joka periaatteessa ulotti rahakorvauksen koskemaan kaikkia työttömiä - niitäkin, jotka
eivät olleet ammattiliittojen työttömyyskassojen jäseniä. Ensisijainen työllistämisvelvollisuus säilyi kunnilla. Suurin osa kuntien rekisteröimistä työttömistä
pantiin työttömyystöihin. Kuntien työasiainlautakunnissa katsottiin, että tekemätöntä työtä oli olemassa, eikä pelkkään rahakorvaukseen ollut muutoinkaan
syytä mennä. Siten rahallisen työttömyyskorvauksen saajia oli 1960-luvulla
vähän. Avustuksen saantiehdot olivat tiukkoja. Rahakorvausten maksaminen
yleistyi vuosikymmenen myötä, kun työmarkkinoille tuli ihmisiä, jotka eivät
olleet ammattiliittojen kassojen jäseniä. Pääosatyöttömistä kuului 1970-luvulle
asti maa- ja metsätalouden tilapäisiin työntekijöihin. He eivät yleensä kuuluneet työttömyyskassoihin, mutta eivät saaneet yleistä työttömyyskorvaustakaan.
Työttömyyden hoidossa keskeistä oli niin kutsuttu työlinja, jota kansanomaisesti nimitettiin lapiolinjaksi. Nimitys on perusteltu, sillä useimmat työpaikat
löytyivät lapionvarresta. Sen sijaan työttömyyskassojen avustukset olivat
keskeinen osa järjestäytyneen ammattityöläisen työttömyysturvaa. Työelä -

12

Työttömyysohjeet ja niiden soveltamismääräykset 24.1.1946, myös myöh.; Kalela 1989, 51,
101-102; Pulkkinen 1956, 26. Työvoima-asioita valtioneuvostossa hoiti usein myös toinen

sosiaaliministen, sillä työvoimakysymysten hallintoa ei oltu keskitetty yhteen ministerlöön.
(Kalela 1989, 163.)
Työttömyysohjeet ja niiden soveltamismääräykset... eri vuosilta; Valtakunnansuunnittelutoimisto: Yhteenveto tutkimuksista, joita on suoritettu vuosina 1945-56 ilmenneen työttömyyden
alueittaisesta levinneisyydestä. Helsinki 30.1.1957, 3. Ks. myös työministeriön arkisto:
työvoimaneuvoston työttämyystöiden järjestelyjaoston ptk. 25.8.1953, jossa kortistojen avaamisen viivyttämisestä.
13

14

Pulkkinen 1956, 28; Ks. mm. Hakkarainen 1959, 416.
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mässä olleista suurin osa oli kassolen jäseniä - lukuun ottamatta maa- ja
ja kassa -avustuksen saanti oli suhteellisen metsäaloudnkyöeijtähelppoa. 15
Työttömyysturvaa ja työllisyyttä koskeneet lait muuttuivat kokonaan 1970luvun alussa (1971, 1973). Kuntien työhönsijoitusvelvollisuus loppui ja kunnalliset työvoimatoimikunnat lakkautettiin. Rahallinen korvaus tuli pääasialliseksi
työttömyysturvan muodoksi kaikille työntekijöille. Käytännössä lapiolinjasta oli
luovuttu (ks. luku 5). Työntekijä sai myös tietyn ammattisuojan, joten hänen jo
ei tarvinnut hyväksyä mitä tahansa työtä. Yleisen työttömyyskorvauksen
kehittämisen lisäksi ammattiliittojen työttömyyskassojen asemaa parannettiin,
kun valtion ja työnantajien panosta korotettiin) 6
Työttömyysturvan lapiolinja oli kohdistunut alun alkaen eri väestöryhmään kuin
muu työttömyysturva. Lapiolinja oli maa- ja metsätalouden sekatyöläisiä ja
puoliammattilaisia varten. Se jatkoi maaseudun vaivaishoidon perinnettä,
jossa kysymys ei ollut niinkään työllisyyspolitiikasta kuin köyhäinhoidosta.
Jorma Kalela on korostanut, että sodan jälkeen 1940 -luvun puolivälissä
uusissa poliittisissa oloissa oli pidetty mandollisena työttömyystöiden lisäksi
myös raha-avustuksia. Työttömyysturva pyrittiin erottamaan perinteisestä
köyhäinhoidosta. Ennen vuosikymmenen lopun suurtyöttömyyttä korvausten
maksua ei tarvinnut harkita, ja kun harkinnan aika tuli, palattiin nopeasti
lapiol injalle. 17 Teollisuuden työntekijät ja rakennusalan ammattilaiset kuuluivat
työttömyyskassoihin. Kassojen korvausten ehdot olivat lievempiä, jos kohta
myös kassojen korvaus oli pieni. 1970 -luvulla työttömyys kosketti aikaisempaa
laajemmin uusia ammattiryhmiä. 18 Työttömyysturvan kaksi eri muotoa yhtenäistyivät mutta ero ei ole poistunut. Voinee katsoa, että tuloihin sidottu
työttömyyskassan avustus jatkaa ammattitaitoiste n työntekijöiden työttömyysturvan perinnettä, kun taas yleisestä korvauksesta, ns. peruspäivärahasta, on
tul
enemmän välttämättömän sosiaaliturvan osa.
Työnvälitystoimistot syntyivät vuosisadan vaihteessa. Työnvälittäjät olivat
yksityisiä yrittäjiä, joiden toiminta oli maksullista. Myös yhdistykset välittivät
työpaikkoja. Työväenyhdistykset esittivät kunnallisten toimistojen perustamista, ja kunnallisia välitystoimistoja toimi yksityisten toimistojen rinnalla. Vuonna
säädettiin ja 1917 vahvistettiin laki, jolla määrättiin kunnallisesta ja19
yksitenhd maksuto yönväliest.T yäil
kauan kuntien vastuulla, ja vasta vuoden 1959 (1961) laki lakkautti kuntien
työnvälitysvelvollisuuden ja siirsi vastuun valtiollisille viranomaisille. Kunnallis-

15 As.kok. 126 ja 127/1959 ja 322/1960; Kalela 1 989, 187-189; Vihola 1980, 95-98, 100; Kalervo
Matilaisen haastattelu 23.7.1992. TVH:n Kuopion piiriin huoltopäällikön (myöh. sosiaalipääli.)
1947 tullut Matilainen toimi työasiainlautakunnan jäsenenä ja sittemmintoimenvua
puheenjohtajana Kuopiossa 1953-71. Myös Pulkkinen 1956, 190.
16

As.kok. 946, 948 ja 949/1971; Kalela 1989, 191; Vihola 1980, 97.

17

Kalela 1989, 130-131, 166. Vaivaishoidon perinteestä lapiolinjassa, vrt, myös Heinonen 1990,
63-64, 77.
18

Kalela 1989, 198.
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ta työnvälitystoimintaa ei pidetty erityisen tehokkaana)°
Työnvälityksen rooli ja luonne muuttui sitä mukaan kuin työttömyyden rakenne
Alkuun toiminta ei koskenut tasapuolisesti kaikkia ammat- jatyömsurv.
teja. Sotien jälkeen ja 1950-luvulla työnvälitys oli leimallisesti väen osoittamista
työttömyystöihin tai muiden "kulkuriammattien" välittämistä. Eniten työnvälitystoimistoissa asioivat vaihtuvien ja lyhytaikaisten työsuhteiden työntekijät.
Metsätyöntekijät olivat suuri asiakasryhmä, ja luultavasti juuri tälle ryhmälle
asioiminen työnvälityksessä oli luonnollista. Niin ikään rakennustyöläiset löysivät paikkansa usein työnvälityksen kautta. Lisäksi joissakin kaupungeissa,
Teppo Viholan mukaan ainakin Jyväskylässä, välitettiin töitä muusikoille liikkuvan miehen työ sekin. Ja tietenkin, lakienkin mukaan, työttömyys- ja
työllisyystöihin välitettiin väki pääosin kunnallisten työasiainlautakuntien kautta. Kulkevan ihmisen ammatti oli luonnollinen ammatti eikä asiaa osattu aina
valittaa. Kaikki eivät olleet pysyvässä tehdas- tai palveluammatissa. Tehtaalaiset kävivät tiskillä harvoin. Tähän oli syynä se, että vielä 1950-luvulla
työttömyys koski useimmiten ja ankarammin vain tiettyjä aloja. Kun alkujaan
työnvälityksen maine oli heikko ja jossakin määrin sosiaalisesti leimaava, 60luvulla ja sen jälkeen alkoivat työnvälityksessä asioida yhä useamman ammattiryhmän edustajat. 2°
2.3 Jälleenrakennuksesta työttömyystöihin
Suomen osalta toisen maailmansodan sotavuodet päättyivät, kun yhteenotto
saksalaisten kanssa Pohjois-Suomessa oli ohitse. Sota tuhosi pohjoisen teitä,
siltoja, rautateitä ja rakennuksia. Välittömästi sodan jälkeen käynnistyivät
pohjoisen Suomen jälteenrakennustyöt. Eniten varoja käytettiin pahiten kärsineen alueen, Lapin, tuhojen korjaamiseen. Vuonna 1945 pelkästään tie- ja
21
vesiraknuhlt öiävarenylpuomjdiark.
Jälleenrakennustyöt synnyttivät satoja pieniä ja suuria työmaita ympäri pohjoista Suomea. Osa niistä oli yhteismajoitustyömaita, joille työväki tuli eri
paikkakunnilta. Kun toisinaan jouduttiin töihin kauaksi kotoa eikä kotiin kulkeminen pitkän metsäisen taipaleen takaa ollut mandollista, oli majoitus, ruokailu
välttämätön terveydenhuolto järjestettävä työmailla. Paljon miehiä tuli töihin ja
Etelä-Suomesta, jopa niin, että pohjoiseen muuttamiselle jouduttiin suunnittelemaan rajoituksia. Valtion työmaiden huoltotoiminta keskittyi alkuun juuri
jälleen rakennustyömaiden ympärille.

19

Vihola 1980, 1-6; kalela 1989, 50-51, 66-67, 106, 163-164,

20

Mm. Vihola 1980, 66-67 ja kalela 1989, 55, 198-199.

21

Perko 1977, 361. Ks. myös Ursin 1980, et. 94-100. Lapin sodan tuhojen arvioinnista kuitenkin
Nummela 1982 (painamaton tutkielma), 94-119. Tiestön jälleenrakentamisesta on Antero
Tervonen parti aillaan tekemässä erillistutkimusta.

TIEHA TVH FA 1,74:10. Huoltopäälliköiden kertomukset 1947 ja 1948; Tiemuseohaastatteluja:
E. Melto; kalela 1989, 146. Huoltotoiminnan kehittymisestä ks. myös työministeriön Einar
arkisto: valtion töiden huoltotoimikunnan pöytäkirjat 1945 ja seur. (Järjestämätön ja luetteloimaton

22

ainesto.)
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Työttömyystöitä järjestettiin heti sodan jälkeen. Työttömyys ei kohonnut suureksi, vaan kyse oli hetkellisestä kitkasta työmarkkinoilla, kun sodasta palaavat
miehet etsivät rauhanajan ahertamista. Tammikuussa 1945 palkattiin TVH :llekin
tientekijöitä työllisyysvaroin. Enimmillään heitä oli yli 2 500. Kaikkiaan TVH:n
13 500. Seuraavana vuonna työllisyysvaroin alistöäovkeni
palkattuja oli enimmillään alle tuhat. Maassa vallitsi käytännössä työvoimapula.
Jälleenrakennustyöt vähenivät oleellisesti 1940 -luvun lopulla. Yhteiskuntapolitiikka sai kuitenkin uuden mittavan haasteen, kun työttömyys kasvoi vuosikymmen lopulla ennen näkemättömän suureksi. Työllisyyttä ryhdyttiin kohentamaan suurilla valtion ja kunnan yleisillätöillä. Niiden järjestämiseksi eduskunta myönsi varat tietyille valtion virastoille. Näiden työvirastojen velvollisuus oli
käynnistää hankkeita, jotka työllistivät mandollisimman monia ihmisiä.

Työllisyystilanne paheni nopeasti vuoden 1948 syksyllä. Seuraavalle vuodelle
odotettiin suurtyöttömyyttä, ja odotukset toteutuivat. Työttömyys johtui siitä,
että metsätyötvähenivät, kun puunjalostusteollisuuden vienti väheni huonojen
suhdanteiden takia. Teollisuus lykkäsi puuhankintojaan. 24 Joulukuussa 1949
58 000 ihmistä ilmoittautui työttömäksi työnhakijaksi. Heistä pääosa oli joyli
työttömyystöissä työlise ä .Aikaudentvm yös
oletimnyöks.
Suurten työttömyystöiden aika päättyi sillä kertaa kevääseen 1950. Korean
aikainen kansainvälinen noususuhdanne piristi myös Suomen talous- sodan
elämää, ja 1950 -luvun ensimmäiset vuodet olivat paremman työllisyyden
aikaa. Mutta talvesta -53 alkoi vuosia kestänyt suurten työttömyystöiden aika.
Enimmillään noin 43 000 henkeä (maaliskuussa 1959) oli töissä tielaitoksella
työllistämisvaroin käynnistyneissä hankkeissa. (KUVIO 1.) Tästä määrästä
työvoimaviranomaisten osoittamia työntekijöitä oli 32 500Y Kaikkiaan tie- ja
51 400 henkeä.
vesiraknuhlt öisäykenltuo

SVT XIX: 1945, 73.
24

Pulkkinen 1956, 75.

25

SVT XIX:1960, 148.
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KUVIO 1: TVH:n (T VL :n) ajaisi/ja työttömyys -ja työ Ilisyystyö mailla ollut työ voima enimmillään vuosina 1945-60 ja 1961-67.
Lähde: SVT XIX: 1945-67. Vuoteen 1960 asti tilastot kertovat työttömyys- ja
työllisyystyömaiden kokonaisvahvuuden. Sen jälkeen on erikseen merkitty vain työvoimaviranomaisten osoittamien työntekijöiden määrä (myös joiltakin edeltäviltä vuosilta).
Työllistettyjen määrän huomattava vähennys on todellinen kuten tekstistä en yhteyksistä käy ilmi, mutta kuviossa aikaisemman ja myöhemmän ajan erotus näkyy mainituista
tilastoteknisistä syistä Iiioittelevana.
Kuvion merkinnät:
Tausta viiva: koko työvoima tie- ja vesirakennushallituksen töissä.

Py/väät:työllisyystöissä ollut työvoima (1945 -60)jatyövoimaviranomaisten osoittama
työvoima (1961 -67).

1940 -luvun lopun jälkeen työttömyys uusiutui kaikkina talvikausina, joinakin
vuosina poikkeuksellisen pahana. Työttömien määrän huippu saavutettiin
vuoden ensimmäisten kuukausien aikana, tammi-maaliskuussa. Pääosa työttömyys- ja työllisyystöistä kesti vain talven yli. Kun talvella oli tuhansia, jopa
kymmeniä tuhansia miehiäyleisissä töissä, kesäksi useimmat työmaat lopetettu n kokonaan. Keskikesällätyöllistettyjä oli monina vuosina korkeintaan jokunen
sata, joskus ei ainuttakaan. 1950 -luvun alussa työttömyystyöt pääsääntöisesti
lopetettiin kokonaan kesäksi. Vuosikymmenen lopulla kesäistenkin työttö-
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metsäväkeä oli työssä 93 600 mutta jo seuraavana talvena yli 20 000 henkeä
vähemmän. 31 Kesällä elettiin maatöiden parissa mutta talveksi oli päästävä
metsänkaatoonja sittemmin keväämmällä uittoon. Tavallista oli, että erityisesti
pienviljelmien haltijat lavensivat leipää talvisilla metsä- tai tietöillä. Jorma
Kalela on tiivistänyt asioiden yhteyden seuraavasti:
Metsätalous oli tekijä, joka yhdisti väestön pääelinkeinon eli maatalouden ja ulkomaankaupassa avainasemassa olleen puunjalostusteollisuuden. Metsänmyyntituloilla rahoitettiin maatalouden tarvitsemat sijoitukset. Puunkorjuun kustannukset taas jäivät vähäisiksi,
koska sen suorittajat saivat osan toimeentulostaan pientiloiltaan.
Työttömyyspoliittiset toimenpiteet kävivät tarpeellisiksi silloin, kun
tässä järjestelmässä syntyi vientisuhdanteiden aiheuttamia, puunkorjuuseen liittyneitä häiriöitä.32
Niin ikään syksyllä 1957, jolloin ilman työtä olleiden määrä kohosi nopeasti ja
alkoimerjäspahemtyösalve,näoi
metsänhakkuiden poikkeuksellinen vähyys eräillä alueilla. Joulukuussa päästiin aloittamaan enemmän metsätöitä, ja tilanne tasottui aikaisempiin vuosiin
nähden.33 Paheneva suurtyöttömyys iski seuraavana talvena. Maaliskuussa
TVH:n työttömyys- ja työllisyystöissä oli väkeä kaikkiaan 43 000. Sen 195
jälkenvtaisyö äoleidnmrputskiäva
Tuolloinkin pelkästään työvoimaviranomaisten osoittamia työntekijöitä 196.
oli enimmillään lähes 14000 (13 681).
Työttömyys oli metsätyöntekijöiden jatilapäisesti mutta säännöllisesti metsätöitä
tehneiden viljelijöiden ja heidän miespuolisten, ammattikoulutusta vailla olleiden perheenjäsenten työttömyyttä. Valtaosa sodanjälkeisten vuosikymmenien työttömistä oli ammattitaidottomia työntekijöitä. Näin oli myös muissa
maissa, joskin maaseutuväestön osuus Suomessa oli pitkään poikkeuksellisen suuri verrattuna moniin nopeammin teollisuus- ja palveluyhteiskuntaan
slirtyneislin maihin. Tilastoissa sekatyöntekijöillä tarkoitettiin ihmisiä, jotka
yleensä pystyivät niin maatalous- kuin metsätöihin tai rakennustyömaiden
hanslankareiksi. Myös rakennustöissä työpaikkojen määrä vaihteli herkästi.
Muilla aloilla työttömyys ei vielä 1950 -luvulla kasvanut suureksi. 1940 -ja 50luvun vaihteen talvena 87 % työttömistä oli maa- ja metsätalouden
sekatyöntekijöitä ja pienviljelijöitä. Rakennustyöntekijöiden osuus kortistossa
oli 6 % ja teollisuustyöläisten osuus vain 1,5 %35

31

Pulkkinen 1956, 50.

32

Kalela 1989, 78. Oivallinen kuvaus metsätalouden ja pienviljelijän suhteesta on Pertti
Rannikon tutkimus Metsätalous ja kylä (1987). Hakkuualueiden laajentumisen myötä syrjäseutujen raivaajaksi tuli metsätölhin sidottu pientilallinen. Kun metsätyövoiman tarve väheni, kylien
kukoistus laantui ja edessä oli muutto Etelä-Suomen työmarkkinoille.

Kom. 1958:31, 4-5.
1.; SVT XIX: Kuvio 1961.

Pulkkinen 1956, 92-96; Hakkarainen 1949, 382; Kuusi 1961, 118. Maatalouden
työvoimakehsä
Suomessa muihin maihin nähden, ks. Hjerppe 1988, 63.
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Kaupungeissa ja kauppaloissa vaihtelut eivät olleet yhtä suuret. Jouko Siipi
totesi, että Suomessa - toisin kuin monissa muissa maissa - työttömyys oli
maaseudun pysyvän vajaatyöllisyyden ongelma. Vasta myöhemmin, eritoten
-luvulla, työttömyys on koskettanutselvästi kaupunkejajaasutuskeskuksia 1970
on, että korkeasekänvmriusa tloj.Suva
työttömyys kosketti kaupunkeja ja taajamia suuressa määrin vasta suuren
maaltamuuton jälkeen.
Metsäteollisuuden suhdanteiden lisäksi talvityöttömyyttä sääntelivät työn ja
ja metsätaloudessa. Puikkisen mukaan hakkuutöiden tekniamuos tehokkuus parani jo 1940 -luvun lopulla - keskimääräinen hakkuutulos miestä
kohden oli ennätyksellinen juuri suurimpana työttömyystalvena - ja myöhemmin koneistuminen vähensi miestyövoiman tarvetta. Työvoiman vähenemisen
suuruutta metsätöissä ei osattu 1950 -luvun lopulla arvata. Pelkästään 60luvulla metsätöiden työllisyys laski puolella. Metsätyö koneellistui, erikoistui ja
am
matillistui. Työsuhteet pidentyivät, jopa ympärivuotisiksi. 37
1950 -luvulla maataloustyössä käytetyn työvoiman määrä peltohehtaaria kohden väheni. Eniten vähenivättiloillaasuneiden avustavien perheenjäsentenja
maataloustyöläisten määrä. Työllisyyspolitiikan vaikeuksia kasasi myös se,
60 -luvulla työmarkkinoille tulivat sodan jälkeisen suuren syntyvyyden etä
luomat suuret ikäluokat. 1950 -luvun lopulla laskettiin, että 1960- ja 70 -luvulla
suurille ikäluokille oli löydettävä 400 000 työpaikkaa. Sen lisäksi muun väestön
työllisyys olisi taattava. 39

2.4 Tienrakennus työllisyyspolitiikan välineenä
Jälleenrakennustöiden päättyminen ja työttömyyden kasvu suuntasivat uudelleen tie- ja vesirakennustöiden määrärahojen jaon valtakunnassa. PohjoisSuomi oli saanut pääosan jälleenrakentamisen rahoista, mutta työttömyystöihin
jaetut varat jakaantuivat tasaisemmin. Rahakakun painotukset eivät kulkeneet
eteläisten piirien hyväksi, vaan Pohjois-Suomen osuuttasiirrettiin laveammalle
Ouluun, Kainuuseen ja Itä-Suomeen. (TAULUKKO 1.) Lapin jälkeen enin
ja Kuopion lääneihin. Myös TVH:n Turun piirissä rahoitusmenOl,Va
tehtiin paljon töitä.
Vuonna 1948 työttömyysvaroin käynnistyneissä töissä oli enimmillään vain
tie- jajokunesatmiä.Vrojyö dentuaolij

36

Pulkkinen 1956, 84-86; Siipi 1959, 417, 419; Kalela 1989, 198-199.

' Arnkil 1992, 10; Alhonen 1983 (painamaton tutkielma), 31-51; Peltonen 1991, 89-90;
1956, 46-49.
38

Pulkine

Peltonen 1991, 89.

Kom. 1958:31,63; VP 1959. Pöytäkirjat 11:1380-1385. Huomionarvoistaon, että suhteellisen
pysyvä maaseudun talvityöttömyys on vaihtunut suhteellisen pysyväksi jatkuvaksi työttömyydeksi,
joka kuitenkin koskettaa tasapuolisemmin eri ammattialoja. Tässä voitaisiin pohtia sitä, ovatko
työttömyyden syyt erilaiset kuin aikaisemmin, vai onko niin, että vanhat, pitkäaikaiset rakenteet
vaikuttavat edelleen mutta uusissa oloissa en tavalla. Pohdinnasta esim. Kalela 1 989, 198 ja
seur. sekä en artikkelit kirjassa Jyrkämä (toim.) 1981.
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vesirakennushallitukselle 117,8 miljoonaa markkaa eli tulevaan nähden mitätön määrä. Melkein puolet, 44%, varoista meni Turun piirille, jonka suurimmat
hankkeet olivat Kustavin-Taivassalon maantie sekä Kokemäenjoen keskiosan
perkaustyö!'° Myös Kymen piiri ja Uudenmaan piiri saivat paljon vuoden 1948
(30 ja 15 %). Seuraavana vuonna TVH:n vähistyömrao
määrärahat kaikkiaan lähes kaksinkertaistuivat -2337 miljoonasta markasta
389 miljoonaan markkaan. Työttömyysvaroina jaettu rahamäärä kasvoi noin 4
-kertaiseksi! Nämä erikoismäärärahat jaettiin nyt toisin. Pohjoisen Suomen 15
sekä Kainuun ja Itä-Suomen vaikeat työttömyysalueet saivat valtaosan rahoista, mutta työttömyystöitä tehtiin myös Turun piirin alueella. Mm. Turku-Helsinki
ryhdyttiin rakentamaan ja parannuksen alle joutui Turku -Hämeenlin--matieä
na -väli.41

TAULUKKO 1: TVH:n määrärahojen jakaantuminen (%) lääneittäin vuosina

1945-2.
LÄÄNI

1945

1946

1947

1948

1949

1950

1951

1952

UUDENMAAN

8,1

10,5

12,4

11

8,2

6,5

9,8

12,4

TURUNJA...
HÄMEEN
KYMEN
MIKKELIN
KUOPION
VAASAN
OULUN
LAPIN

6,5

6,7

11,4

13,1

11,8

11,7

15,6

11,7

4,6

6,4

7,6

9,2

7,8

6,2

7,9

9,2

5,6

4

4,7

5,3

5,9

6,5

7,4

8,5

2,5

3,9

4,9

5,4

4,3

5,8

8,9

10,6

12,7

13,2

5,6
13,2

6,1
11,2

6
10,7

6,8

9,8
11,7

13

16,9

12,7

12

13,9

14,2

13,5

13,3

22,3
16

18,3
9,8

15
12,2

100

100

100

52,5

38

22

13,2

19,4
16,7

100

100

100

100

100

7,6

Lähde: SVT XIX:1 945-52. Huomattakoon, että määrärahojen jakaantuminen lääneittäin
ei sellaisenaan tarkasti kuvaa maantietöiden osuutta eri alueilla.

Keväällä 1949 TVH:n työllisyystöissä oli 13500 henkeä, yhtä paljon kuin koko
1945. Vuoden 1950 keväällä työllisyysvaroinhenkilöutao vn
käynnistetyissä töissä oli yli 21 000 henkeä, pääosa työvoimaviranomaisten
osoittamia miehiä. Suurin osavaroista käytettiin tuolloin kuten myöhemmin tieja siltatöihin. 42

° TIEHA, TVH F A 8, 61 2a. Työttömyys- ja työllisyystyötilastoa ... 1948-1955; Niemi 1956, 91.
Niemen artikkelin aineisto, ks. em.
41

TIEHA, TVH F A 8, 612a. Työttömyys- ja työfiisyystyötilastoa... 1948-1955.

42

SVTXIX:1945-50; Niemi 1956, 91-92.
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Miksi työttömyysvarojen pääosa suunnattiin pohjoisen Suomen, Kainuun ja
on yksinkertainen: Työttömyys ei keskittynyt vain Itä-Suomenali?y
ja toistuvasti samoille maaseudunmaseudlvniomasetyl
alueille. 1940- ja 50 -luvun taitteen työttömyystalvena 67 % koko maan työttömistä oli Oulun, Rovaniemen, Joensuun ja Kuopion työvoimapiireissä!' Terho
Pulkkinen osoitti yksityiskohtaisesti, kuinka vaikein työttömyys keskittyi pääosin tietyille alueille Pohjois-Suomessa, Kainuussa ja Itä-Suomessa. Muissa
tutkimuksissa on päädytty lähes tarkasti samoihin ongelma-alueisiin. Myös
jotkut kaupungit ja kauppalat, mm. Hamina, kärsivät keskimääräistä
vaikeammasta työttömyydestä.
Kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriö sekä valtioneuvosto edellyttivät,
että TVH valmisteli työsuunnitelmia "erikoisesti niillä alueilla, joissa ... on
1949 ministeriötyömälajesit ny".Touksa
halusi selvityksen "kaikista niistä työkohteista, jotka suinkin voivat tulla kysymykseen". Työvirastoja kehoitettiin suuntaamaan teknistä henkilökuntaa ja
työnjohtoa työttömyysalueille. Näille alueille, joista mainittiin Lapin, Oulun,
Vaasan ja Kuopion läänit, oli myös "mandollisimman nopeasti" valmistettava
uusia suunnitelmia. 45 Kuten taulukosta 1. näkyy, valtioneuvoston toive tuotti
tulosta, ja mainitut läänit saivat määrärahoista huomattavan osuuden.
Pulkkisen mukaan pahimpia työttömyysalueita olivat seuraavat alueet (ks.
kartta seur. sivu):
Oulun läänin lounaisosa

Länsi-Lappi

Rovaniemen seutu

Evijärven-Vimpelin seutu

Perämeren rannikko

Tuupovaaran-Värtsilän seutu

Sallan-Kuusamon seutu

Kajaanin maalaiskunta

Tornion -kemin seutu

Karvian-Kankaanpään seutu

Rautavaaran-Kaavin seutu

Pielisensuu Pohjois-LappiKymi

Mielenkiintoista on, että jo 1800 -luvun puolivälin jälkeen vaivaishoidon
avunsaajien määräoli ollutsuurin jokseenkin samoillaalueilla eli Itä -ja PohjoisSuomessa. Oulun läänissä vaivaisavun piiriin kuului vuonna 1880 8,8 %
väestöstä. 47 Tietyt maaseudun alueet jäivät toistuvasti taloudellisestaja yhteiskunnallisesta kehityksestä jälkeen.

Kom. 1951 :13, 39.

Pulkkinen 1956, 116-120. Muista työttömyysalue-tutkimuksista, ks. Valtakunnansuunnitlelutoimisto: Yhteenveto tutkimuksista, joita on suoritettu vuosina 1945-56 ilmenneen
työmdenaluistveydä.

Helsinki 30.1.1957.

TIEHA, TVH F A 8,381 :1. KulkM TVH:lle 3.5.1949; Sama, valtioneuvoston kirjelmä eräille
ministenöllle 23.11.1949 (jäljennös TVH:n saatteessa piin-insinööreille 27.12.1949).
45

1956, 198-201.

Jaakkola 1993 (käsikirjoitus).
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Erittäin
\tukeat
L_.1

km

KARTTA 1: Toistuvan vaikean työttömyyden alueet Suomessa vuosina 194853.
Kartta on teoksesta Pulkkinen 1956, liitekartta 4.3. Mielenkiintoisesta vertailusta, ks.
Soikkanen 1966, 741: Kartta n:o 12. Tulot asukasta kohti vuonna 1948.
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Tie- ja vesirakennushallituksen tietöistä tuli keskeinen työllisyyspolitiikan väline. TVH:n (TVL:n) osuus työttömyys- ja työllisyystöistä oli suurin niin markkamääräisesti kuin palkattujen henkilöidenkin määrässä. Pääsosa 1 950 -luvun
tietöistä tehtiin työttömyys- ja työllisyystöinä. Ajoittain suuri osa myös 60 -luvun
teistä rahoitettiin työllisyysvaroin. Liikenneverkoston kehittämisen lisäksi kehitettiin mm. tietoliikenneyhteyksiä, joiden rakentaminen kuului posti- ja
lennätinlaitokselle!'

TA UL UKKO 2: Työ virastojen osuus työllisyystöihin sijoitetusta työvoimasta
1956/57 - 1958/59.
työlisvuona
TYÖLLISYYSVUOSI (1.7-30.6.)

TYÖ VIRASTO

1956/57

1957/58

1958/59

12.31 .59

Tie- ja vesirakennushallitus

54,8

59,9

64,1

70,1

Maataloushallftus
Rautatiehallitus
Metsähallitus
Rakennushallitus
Posti- ja lennätinhallitus
Merenku Iku hallitus
Puolustusministeriö
Sisäasiainministeriö
Muut
yht.

12,6
10,4
5,5
7,6
4,1
1,7
3,2
0,1

14,6
9,1
4,2
5,1
1,2

15
6,2
2,1
2,5
0,8

11,5
4,8
1,4
4,7
0

-

-

-

4,9
0,9
0,1
100

5
0,9
3,4
100

6,9
0,6

-

100

-

100

Lähde: Kom 1960:2, 4.

2.5 Kuntien ja valtion varatöissä
Kuntyöttömyys kohosi kunnan työhönsijoitusvelvollisuuttasuuremmaksi, osallistui valtio töiden järjestämiseen. Vuonna 1945 annetun valtioneuvoston
päätöksen mukaan kahteen heikoimpaan varallisuusluokkaan sijoitettujen
kuntien oli vastattava työttömyydestä siihen asti, kunnes työttömien määrä ylitti
% henkikirjoitettujen asukkaiden määrästä. 5 000 asukkaan kunnan oli 0,25
siten työllistettävä vähintään 12 ihmistä. Muissa kunnissa kuntien työllistämisvelvoite täyttyi, kun työllistettyjen osuus oli puoli prosenttia henkikirjoitetusta
väestöstä. Sittemmin kuntien sijoitusvelvollisuus porrastettiin 0,1 prosentista
prosenttiin. Vuoden 1949 ohjeiden mukaan taloudellisesti heikoimpien 0,5
kuntien ryhmässä valtio vastasi kokonaan lisätöiden kustannuksista. Myöhem -

48

Valtioneuvoston kertomus eduskunnalle toimenpiteistä työllisyyslain soveltamisesta ... mm.
1957/58, 1958/59 ja 1959/60. (Helsinki 1958 ja seur.); Kom. 1958:31, 36; Antila 1992, vuosilta
143; Ks. kuvio 3, luku 5.2; Seppinen 1992, 159-161, 167-168. Tietöiden rahoitusta tutkitaan

tarkemmin tiemuseon projektissa Päätieverkon rakentaminen 1950 -ja 60 -luvulla.
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missä ohjeissa köyhimpienkin kuntien oli työllistettävä perus- osuutensa (0,1
%) lisäksi yksi työntekijä jokaista yhdeksäätoista valtion työllistämää ihmistä
kohden. Varakkaimmissa kunnissa valtio ja kunta jakoivat kustannukset tasan.49
Ohjeiden mukaan kunnat anoivat lisätöiden järjestämistä kulkulaitosten ja

yleistnödmrlä.Anousjteiyövmaprnälke,jo
lausuntonsa myötä lähetti sen ministeriöön. Ministeriö valmisteli asian, usein
työvirastoja ku ulle n, valtioneuvostossa päätettäväksi. Jos valtioneuvosto myönsi
hankkeeseen määrärahan, oli töiden aloittamisesta sovittava vielä erikseen
ministeriön ja työvoimaviranomaisten kanssa. Työmaan päällikön tuli tilata
työhön otettavat miehet työasiainlautakunnalta. Lautakunta valitsi henkilöt,
joille annettiin työhönosoituskortti. Valinnassa oli työttömyysohjeiden mukaan
kiinnitettävä huomio työttömäksi ilmoittautuneen työkykyyn ja perheen kokoon
sekä muihin sosiaalisiin seikkoihin. Laki salli käyttää harkintaa tuen tarpeen
arvioinnissa. Kortti mukanaan miehet matkustivat työmaalle ja ilmoittautuivat
mestarille tai työnjohdolle. Talvityöttömyyttä ehkäisemään tarkoitetut työt
saatiin aloittaa vasta syksyllä - pohjoisessa aikaisemmin kuin etelässä. Jos
mittaan käynnistettiin lisää hankkeita, työt voitiin aloittaa välittömästi. talven
Alkuun määrärahat myönnettiin hankekohtaisesti, mutta ajan myötä tuli myös
tavaksi, että TVH (TVL) sai kokonaismäärärahan, joka ministeriön ohjein ja
tie- ja vesirakennuspiireille.
virastonuelmkanjti
Kunnille oli eduksi, mitä varhaisemmassa vaiheessa valtio ryhtyi yleisten
töiden järjestämiseen. Kunta saattoi sijoittaa oman osuutensa mukaisen
määrän työttömiä valtion työmaille ja maksaa valtiolle työpaikan hinnan. Oman
verot kotikuntaan, ja vierailtakin jäi jokunen markkakunamiehtov
kunnassa laskettavaksi. Kunnat eivät aina suoriutuneet velvoitteistaan, vaan
jäivät velkaa valtiolle, joka työllisti kuntien osuuden mukaisen määrän työttömiä. Joskus kävi päinvastoin:valtio jäi velkaa kunnalle,joka oli si joittanut omille
työmailleen enemmän työttömiä kuntalaisiaan kuin ohjeet edellyttivät. Kun
valtion työmaat joskus äkkiä lopetettiin, ei valtio ehtinyt työllistää ("kuitata")
omaa määräysten mukaista osuuttaan työttömistä. Siten kunta tuli kantaneeksi
suuremman osuuden työttömyyden hoidosta kuin laki edellytti. 5°
Työttömyyden hoidon suhteen valtion työt olivat kolmenlaisia. Hankkeen
määräraha saattoi tulla työttömyyskauden ajan kokonaan työttömyys- ja Itai
työllisyysmäärärahoista. Myöhemmin tai kesäajan töitä voitiin tehdä muulla
rahoituksella. Usäksi oli töitä, jotka oli tarkoitus tehdä kesällä varsinaisten
määrärahojen turvin ilman työllisyyspoliittisia reunaehtoja, mutta jotka voitiin
siirtää talveksi, jos työttömyystilanne sitä vaati. Tällöin työhön myönnettiin
"lisää se määrä, minkä verran nämä työt talvella teetettyinä tulevat normaalia
kalliimmiksi". 51 Ja kolmanneksi: valtiollakin oli töitä, jotka tehtiin suunnitelmien
mukaisena aikana ja joihin ei myönnetty lisämäärärahoja työttömyysvaroista.

Työttömyysohjeet ja niiden soveltamismäär. 17.11.1949 ja 7.12.1950.
5° Esim. seur.: TIEHA, TVH F A 8, 700e. Sulkavan kunnan kunnanhafl. TVH:lIe 12.4.1960.
esim. TIEHA, TVH F A 8,381:11. KuIkM kiertokirje N:o 8/18.4.1950.
Mutoinkäyös,
51

Työttömyysohjeet ja niiden soveltamismääräykset 7.12.1950.
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Ministeriä saattoi antaa myös näitä töitä koskevia ja työttömyystilanteen
helpottamiseen tähtääviä ohjeita. Jos rahoja myönnettiin työttömyysvaroista,
työ oli aina silloin "työttömyyden lieventämiseksi tarkoitetun työn luontoinen".
tarkoitti mm. sitä, että vain välttämättömät ammattimiehet voitiin ottaa Se
työttömyyskortiston ulkopuolelta.
Valtioneuvosto ohjasi työttömyystöiden järjestämistä ns. työttömyysohjeilla,
joiden soveltamisesta ministeriö antoi tarkempia määräyksiä. Sittemmin, 1956,
korvattiin työllisyyslailla ja -asetuksella. Työttömyysohjeet työmsohje
edellyttivät, että yleisenä työnä tehty työ oli tarpeellinen ja yleisen edun
mukainen, sekä taloudellisesti ja sosiaalisesti perusteltavissa. Lisäksi oli
tarpeen, että työ voitiin tehdä talvella, koska suurin ongelma oli talvityöttömyys.
Etusija oli annettava töille, joita voitiin laajentaa tai supistaa työttömyystilanteen vaihtelujen mukaisesti. 52 Käytännössä tällaiset määräykset olivat tulkinnanvaraisia ja herättivät ristiriitaisia mielipiteitä. Työllisyyttä kohennettiin sitä
tehokkaammin, mitä useampia miehiä määrärahoilla palkattiin. Ohjeet edellyttivät, että työpaikat muodostivat suhteellisen suuren osan kokonaiskustannuk
ettei ammattityöntekijöitä tarvittu "ainakaan suuremmassa määrin". -sitaj
On luultavaa, että sodan jälkeen työttömyysohjeita uusittaessa ei osattu
ennakoida, kuinka suureksi työttömien määrä saattaisi kohota. Vasta 40 -luvun
lopun suurtyöttömyys paljasti, kuinka vaikeaan tilanteeseen maa saattoi
joutua. Jos tarkoituksena oli ollut työllistää muutama tuhat miestä, ei töiden
yleisen merkityksen ja tarpeen arvioimisesta olisi tullut ongelmaa. Vasta kun
kymmenillätuhansilla miehillä oli jatkuvasti teetettävä jotakin, saattoi tarkoituksenmukaisuus joutua koetukselle. Myöskään koneellistaminen ei ollut ongelma, jos työllistettäviä oli vähän. Tilanne muuttui toiseksi, kun pääosa jonkin
alan töistä tehtiin työttömyys- ja työllisyystyönä. Kaikki nämä ristiriitaisuudet
ehdittiin kokea jo 50 -luvulla. (Ks. luku 3.)

Työllisyyttä pyrittiin pitämään yllä huonojen suhdanteiden aikana muillakin
keinoin. Vuonna 1949, K. A. Fagerholmin hallituksen aikana, valtioneuvosto
otti tavaksi asettaa komitean valmistelemaan seuraavan vuoden työohjelmaa.
Työohjelmien myötä pyrittiin keskitetysti suunnittelemaan työtilaisuuksia työttömyyden varaita. Tämänkaltainen valtion investointitoiminnan ohjailu on eri
muodoissaan jatkunut. Valtio järjesti tietöiden lisäksi mm. talonrakennustoimintaansa, rautatietöitä, maankuivatustöitä, vesistön perkauksia sekä uittoväylien rakentamis- ja kunnostustöitä ja metsänparannustöitä työllistämistä
silmällä pitäen. Valtio tuki avustuksin ja lainoin myös sellaisia yksityisiä
hankkeita, joiden katsottiin olleen "erityisen edullisia työllisyyden ylläpitämisen
kannalta". Yksityismetsien parannustöihin - ns. risusavottatöihin - sai valtion
tukea, ja samoin tuettiin uittoyhdistysten tekemiä väylänperkaus- ja patotöitä.
Myösmoniateluv jatein,kusodevaikutn
työllisyystilanteeseen edullisesti.
Vuoteen 1954 asti työttömyystyöt pantiin käyntiin vasta sen jälkeen, kun

52

Työttömyysohjeet ja niiden soveltamismääräykset

...

eri vuosilta.

Kalela 1989, 165. Ensimmäisen työttömyyskomitean mietintö on 1949: B 15.
1958:31, 21.
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työttömyyttä oli ilmennyt. Työttömyysvaroin työllistetty väki laskettiin tilastoissa
työttömiksi. Töiden järjestämistä työttömyyden varalta oli suunniteltu jo 40luvun lopulta alkaen vuosittain. Sittemmin työtilaisuuksien määrää pyrittiin
ennakoimaan paremmin.Talvellal954 -55 järjestettiin ensimmäisen kerran ns.
työllisyystö itä. Työllisyystyöt suunniteltiin käynnistettäviksi siten, että eri alueilla ennakoitavissa ollutta työttömyyden syntyä voitiin vähentää tai kokonaan
ehkäistä. Alkuun ei työllisyystöihin sijoitettuja merkitty työttömyyskortistoihin.
Syksyllä 1957 käytäntö muuttui, ja myös työllisyystöissä olleet tilastoitiin
työttömyyskortistoihin. Myöhemmin, mm. 1960 -luvun lopulla ja 70-luvun
alussa, on enenevässä määrin pyritty valtion töiden järjestelyissä työttömyyden ennaltaehkäisyyn. Työllisyyspoliittista suunnittelua on kehitetty samanaikaisesti hallinnon yleisen suunnitelmallisuuden lisäämisen kanssa. Eri vuosille
edelleen laadittu ns. työohjelma, jonka mukaan hankkeita on suunnattu jaon

ajoiteu.Myösvmapirnälköutsvayoimnhjsea

säilyi.
Työttömyys- ja työllisyystöitä järjestettiin rinta rinnan, ja samallekin työmaalle
saatettiin jakaa rahaa erilaisilla nimikkeillä. Kielenkäyttö kuvasi tiettyä hallinnollista menettelyä, joka ei kuitenkaan vaikuttanut työmaan töiden käytännölliseen järjestelyyn. Ero ei tuntunut työläisten työssä tai elämässä.

Sen sijaan sekaannuksiin jouduttiin, kun rahoituksen teknisiä järjestelyjä
uusittiin seuraavan kerran 1960. Uusi työllisyyslaki tunsi vain "yhdenlaisia
vapaita töitä", eikä perustanut siitä, rahoitettiinko töiden menot työvirastojen
varsinaisilla rahoilla vai työvoimaviranomaisten myöntämillä määrärahoilla.
Aikaisemmin mestarit japiiri-insinööritolivat ymmärtäneetvapaallatyöllä työtä,
johon voitiin ottaa väkeä työnjohdon harkinnan ja päätöksen mukaan. Näin ei
uusi työllisyyslaki sallinut menetellä, vaan työvoimaa koskevissa kysymyksissä
työvoimapiireillä oli mandollisuus määrätä, mistä kunnista työvoima otettiin ja
kuinapljotyömesinväk.Työeimskänvoutr
työmaalta toiselle ilman työvoimaviranomaisten vaikutusta. 57
Sekaannuksia syntyi myös siitä, että uusi laki ja asetus eivät määränneet
mitään vapaasta majoituksesta siirtotyömaalla. Laissa kyllä todettiin, että
asetuksella voitiin säätää maksuttomasta majoituksesta, mutta asetuksessa ei
asiasta säädetty. Majoitus oli ollut työttömyys- ja työllisyystöihin muille paikkakunnille sijoitetun työntekijän etu. Uuden lain mukaan periaatteessa kaikki
työntekijät olivat voimassa olleen työehtosopimuksen alaisia. Ilmeisesti käy-

VA: KulkM työvoimaos. arkisto. Da 277-279. KulkM kiertokirje n:o 26/3.12.1954; TIEHA, TVH
F A 8, kulkM kiertokirje n:o 513.3.1955; Valtakunnansuunnittelutoimisto: Yhteenveto tutkimuksista, joita on suoritettu vuosina 1945-56 ilmenneen työttömyyden alueittaisesta levinneisyydes
Helsinki 30.1.1957, 2. Tilastoinnista ks. myös Vihola 1980, 48.
-ta.
Esim. Valtion vuoden 1968 työohjelma. Helsinki 1968. Sama, 1972. Helsinki 1972. TIEHA,
TVH F A 8, 1 696:Vll. KutkM valtioneuvoston kanslialle ym. 22.1.1970. Tarkemmin Kalela 1989,
185 ja seur. Valtionhallinnon kt- ja pt -suunnitelmista, ks. Levä 1993 (käsikirjoitus).
As. kok. 320 ja 321/1960; TIEHA, TVH F A 1, 63:Vll. KulkM ministeriöille ym. 2.8.1960, josta
suora lainaus (työvoimatilastot valtion työmailla); TIEHA, kokoelmakirjeet. Kansio H 5. TVH piiri
18.10.1960 ja 19.11.1960.
-insörel
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täntöä ei kuitenkaan voitu yht'äkkiä ja valmistelematta muuttaa. Ministeriästä
ilmoitettiin epävirallisesti, ettei sanottavaan muutokseen ollut syytä ryhtyä.
Vapaa majoitus oli edelleen varattava niissä tapauksissa, joissa sellaista oli
aikaisemmin käytetty. Kun virallisia ohjeita ei ollut, toimittiin saatujen ennakkotietojen mukaan. Käytäntö jatkui entisellään. Myöskään vuonna 1963 säädetyt
(331 ja 333/1963) eivät muuttaneet käytäntöä.
udetlai
Työttömyyden hoitoa nimitettiin alkuun usein työttömyyspolitiikaksi. Pulkkinen
tarkoittaa käsitteellä sitä, että työttömyyttä ryhdyttiin lieventämään yleisillä
töillävastasuuren työttömyyden oloissa. Kun työllisyystöillä pyrittiin ennakoivasti
ehkäisemään työttömäksi joutumista, Pulkkinen kutsuu tätätyöllisyyspolitiikaksi.
Työllisyystöihin otettiin väkeä myös kortistojen ulkopuolelta. Työllisyyspolitiikan
käsite otettiin käyttöön 1950 -luvun puolivälissä.
Tässä tutkimuksessa, ja toisin kuin esimerkiksi Pulkkinen (1956) ja Kalela
käytetään termiä työttömyystyö sekä työttömyystöistä että työllisyys- (198),
töistä. Vastaavasti puhutaan työllisyyspolitiikasta aina, kun on kyse yhteiskunnan keinoista vaikuttaa työttömyystilanteeseen. Virastokäytännöstä ja budjettitekniikasta syntynyt sanayhdistelmä työttömyys- ja työllisyystyö on liian
jäykkä käyttää. Kun tutkitaan sosiaalisia oloja siirtotyömailla, käytännössä ei
ollut eroa sen suhteen, oliko kyse työttämyystöistä vai työllisyystöistä.
2.6 Kilpailu työvoimasta
Vaikka työttömyys oli suuri huoli, ei työttömyystöitä järjestetty eikä sallittu
järjestettävän missä tahansa oloissa. Vakauttamisohjelmaa 1950 -luvun alussa pohtinut komitea totesi, että keinotekoisesti työvoiman kysyntää ylläpitämällä voitiin vahingoittaa kehittyviä talouselämän aloja. Teollisuuden keskusjär jestöt sanoivat valtion kilpailleen työllisyyspolitiikallaan ja houkutelleen työvoimaa pois "luonnollisilta aloilta". Myös 1960 -luvun alussa työllisyystöiden
supistamistoimikunta pyrki ehkäisemään kilpailua työvoimasta yksityisen sektorin kanssa. 6° Työttömyysohjeet varoittivat työvoiman epätarkoitu ksen mu kaisestasiirtymisestä maan talouselämälle tärkeistätöistä huoneenrakennustöihin.
Pääohjeena oli se, että ns. vapaille työmarkkinoille ja "erityisesti maataloudelle,
metsätaloudelle ja muille maaseudun töille varataan se työvoima, mikä niille
luonnostaan kuuluu". Työehtojen tuli olla varatöissä samat kuin vastaavissa
muissakin töissä, ja työmailla noudatettiin samoja palkkaus- ja työehtoja.
1950 ohjeissa (12. kohta) oli vielä korostettuna toteamus, että Vuoden
urakkatyötä on järjestettävä aina kun mandollista. Tämän jälkeen kuitenkin
todettiin:

Edellä mainitusta huolimatta työttömyyden lieventämiseksi tarkoitetut työt on järjestettävä niin, etteivät ne estä työvoiman saantia

TIEHA, TVH F A 1, 63:VlI. Bruno Niemi kaikille piiri-insinööreille 7.7.1960. Merkinnällä
"henkilökohtainen".
Pulkkinen 1956, 33, 37; Kuusi 1914, 315-326. Käsitteistä myös Kalela 1989, 21, 24.
60

Kom. 1951:13, 26, 44; Kom. 1960:2, 3.
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lähellä oleville vapaille työmaille. 61
Ohjeet viittasivat selvästi palkkaukseen. Työttömyystöissä palkat eivät saaneet nousta korkeammaksi kuin muilla aloilla. Keskeistä oli se, että vaikka
työtilaisuuksia järjestettiin, valtion ja kunnan yleiset työt eivät saaneet olla
esteenä vapaille työmarkkinoille. Maan talouselämän kannalta tärkeillä täillä
lienee tarkoitettu ensisijaisesti metsätöitä, sillä juuri metsätyöt kilpailivat talvisten tienrakennusten kanssa. Työvoimapula nousukausien aikana vaikeutti
joskus tietöitä. Mm. kesällä 1951 TVH:lla oli pulaa miehistä ja kuorma-autoista
siinä määrin, että suunniteltua kesän työohjelmaa ei saatu ajoissa päätökseen.
Työvoimapula johtui siitä, että nopea nousukausi tyhjensi teollisuuden puuvarastot, jotka oli laman aikana jätetty täydentämättä. Puupulaa korjattiln laajoilla
hakkuilla. Vielä vuoden 1952 alkupuolella oli metsätyömiehistä puutetta erityisesti Itä- ja Keski-Suomessa. Valtioneuvosto määräsi puolustusvoimat hakkaamaan oman kulutuksensa verran puuta VAPO:n (vuodesta 1950 valtionrautateiden polttoainetoimisto) osoittamista metsistä. 62 Tietöiden oli vaikea
kilpailla automiehistä alkukesästä, sillä metsänajossa automiehille maksettiin
enemmän.
Yksityiset työnantajat eivät aina hyvällä katsoneet valtion yleisiä töitä. Kajaani
OY:n edustajat totesivat eräässä työllisyyslainahakemuksessaan 1950 -luvun
alussa, että "yleensä" Kainuussa oli vaikea saada hakkuutyövoimaa metsiin.
Pohjois-Savon metsätyönvälitystoimistojen edustajat valittivat yleisten töiden
vaikeuttavan työvoiman siirtymistä hakkuutöihin. Valituksen mukaan urakalla
hankki tietöissä enemmän kuin metsätöissä. Kainuun eri alojen työnantajat
valittivat työvoiman puutetta noususuhdanteen aikana 1951. Erityisesti oli
puutetta metsätyömiehistä, joiden määrässa oli syksyllä 5 300 miehen vaje.
Ylipalkoistakin valitettiin. Etenkin metsureille oli pitänyt maksaa tavallista
enemmän. Kokous päätyi esittämään - mm. TVH:n Oulun piirille - että
kiireellisimpänä metsätyökautena - yleensä ennen maalis-huhtikuuta - yleisten
töiden avaamista jarrutettaisiin. Jollei se auttaisi, olisi yleisiä töitä muuallakin
Suomessa vähennettävä ja ohjattava väkeä Kainuuseen metsätöihin!
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Työttömyysohjeet ja niiden soveltamismääräykset 24.1.1946 ja 7.12.1950 (lainaus). Kilpailusta myös työllisyysasetus 44/1957 (27. §).

Kom 1949: B 15, 13,24. Vrt, myös Kom. 1951:13,39 (Vakauttamisohjelma), jossa ehdotettiin
puukaupan huippujen tasaamista lama -aikoina. Muu edellä: TIEHA, TVH F A 8, 383:1. TVH
kulkM:lle 21.9.1951. Työtlömyystöiden ja muiden töiden "kilpailusta myös esim. TIEHA, TVH
TVH kulkM:lle 29.4.1954; Jämsén 1990, 277-278.
FA8,46:1.

62

TIEHA, TVH F A 8, 383:1. Pm (Bruno Niemi): Valitus työvoiman sitomisesta
64

Työministeriö: työvoimaneuvoston työttömyystöiden järjestelyjaoston ptk. 9.1 .1953; TIEHA,
TVH F A 8, 383:1. KulkM TVH:lle 14.6.1951 ja siihen liittyvä aineisto.
TIEHA, TVH F A 8, 383:1. Pöytäkirja Kainuun eri alojen työnantajien edustajain kokouksessa
Pöytäkirjassa lukee, että myös TVH:n töissä oli pitänyt maksaa ylipaikkoja, jotta 2.195
työvoimaa olisi saatu nittävästi. Kokouksessa ollut TVH:n edustaja on kuitenkin myöhemmin
kirjoittanut pöytäkirjan laitaan seuraavaa: "Näin en sanonut, vaan eräissä harvoissa tapauksissa
urakkatöissä ansio saattanut olla yli 150-It. Tuntitöissä on maksettu normaalipalkkaa." on
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Kohtalo oli tekevä Kainuun työvoimapulasta lyhytaikaisen. Vuodesta 1953

työmsliänoevudajn.

2.7 SiirtotyÖmaa
Työmaa, jolla oli majoitus, muuttui siirtotyömaaksi, jos työvoimaviranomaiset
lähettivät työmaalle työttömäksi ilmoittautuneita henkilöitä toiselta paikkakunnalta. Siirtotyömaita käytettiin jo ennen sotia. Työvoimapiirin päällikkö määräsi
työntekijät siirtotyömaille sekä myös sen, kuinka paljon ja mistä kunnista
työttömiä lähetettiin. Pitää huomata, että työmaa oli siirtotyömaa vain näiden
muualta lähetettyjen työntekijöiden kannalta. Työssä oli usein myös paikkakuntalaisia työttömiä sekä työnjohdon vapaasti ottamia työntekijöitä, joista osa
osa kauempaa. Työläisiä voitiin lähettää siirtotyömaalle olipakunt,
jos heidän kotikuntansa oli työttömyyden vuoksi anonut yleisten töiden vain,
järjestämistä. Siirtotyömaalle lähetetty työntekijä sai ilmaisen matkan ja vapaan majoituksen, mutta hän ei voinut kieltäytyä työstä menettämättä oikeuttaan yleisiin töihin. Myös vuoden 1963 työllisyyslain ja -asetuksen periaate oli,
että työttömäksi ilmoittautunut voitiin määrätä töihin toisen kunnan alueelle.
Vuonna 1948 työttömyys alkoi lisääntyä, ja kun se kasvoi suureksi, valtiovalta
ryhtyi työllistämään väkeä työttömyys- ja siirtotyömailla. Miehiä majoitettiin
työmaan äärelle, mutta työmaiden painopiste jäi maakuntiin, joissa työttömyys
oli suurin. Useimmat siirtotyömaat olivat suhteellisen pieniä majoitustyömaita.
Siirtotyömaita ei käytetty läänien välisen liikkuvuuden lisäämiseen. Ensimmäinen työttömyyskomitea kiinnitti jo huomiota maantieteellisen liikkuvuuden
lisäämiseen, ja teki ehdotuksia suurista keskitetyistä siirtotyömaista. 67
Pääosa työvirastojen töistä oli sellaisia, että ne luonnollisista syistä painottuivat
Itä- ja Pohjois-Suomeen. Metsänparannustyöt ja uittoväylien kunnostamiset
sinne, missä maa- ja metsätalouden työväki eli. osuivatenl
Näiden töiden määrällä oli rajansa, eivätkä ne työllistärieet läheskään samassa
määrin ihmisiä kuin tietyöt ja rautateiden rakennus. TVH:n työmaat olivat aina
muiden virastojen työmaita keskimääräistä suurempia. Työllisyystalvena 1956/
57 TVH:n työmaiden keskikoko oli 66 miestä. Rakennushallituksen työmailla
vahvuus oli keskimäärin 48 miestä, ja maataloushallituksen töissä 19.
Maataloushallitus työllisti enemmän väkeä kuin rakennushallitus, mutta vain
Tie- ja ratatyöt eivätreilunvdksTVH:töiäoleamrs.
luonnostaan kohdistuneet pohjoisen ja Kainuun korpimailla samassa suhteessa kuin muut työvirastojen työt - päinvastoin. Kun rautateitä ei voitu rakentaa
tahansa, jäivät tietyöt töiksi, joita oli helppo sijoitella työllisyystilanteen mine
vaatimusten mukaan.

Työttömyysohjeet ja niiden sov&tamismääräykset ... en vuosilta; As. kok. 333/1963, 15 §.
TIEHA TVH FA8, 380:11. Selonteko TVH:n alaisistatyötlömyysvaroilia rahoetuistatyömaista
Sama, 381 :1. Selonteko ... 30.11.1949; Sama, kulkM TVH:lle 14.9.1949. Ks. myös 31.2948;
edellä vifte 45. Vrt. taulukko 1; Kom. 1949: B 15, 28-29, 33, 40-45.
67

Kom. 1957:49, 21, 30.
Esim. Kom. 1959:46 (I), 40.
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Periaatteessa siirtotyömaat tarjosivat keinon sijoittaa eri maakuntien työläisiä
missä tekemisen tarve katsottiin valtioneuvoston arvion mukaan sine,
kiireellisimmäksi. Suuriin hankkeisiin ei lähiseuduilta aina löytynyt riittävästi
tekijöitä, ja myös tässä siirtotyömaajärjestelmä oli avuksi. Joulukuussa 1954,
vuosikymen ästpahojenyömsvuiakn,äyt
syntyneen ponteva yritys avata suuria siirtotyömaita eteläiseen Suomeen.
Ehdotus on kaikesta päätellen virallisesti synnytetty työvoimaneuvoston työttömyystöiden järjestelyjaoston kokouksessa (11.12.1954). Kokouksen
pöytäkirja7° kertoo jaoston asiantuntijajäsenen Erik Tömqvistin ehdottaneen
suurten keskitettyjen siirtotyömaiden avaamista Helsingin, Turun ja Tampereen työvoimapiirien alueelle. Asiasta päätettiin laatia TVH:lle kirje, jossa
kehoitettlin "ensi tilassa" aloittamaan suunnitelmien teko mainituilla alueilla.
Ministeriön arvovallalla TVH :ta vaadittiin tekemään asiasta esitys ministeriölle.
Uudellamaalla, Turun piirissä ja Hämeessä aloitettiinkin monia töitä. Vuonna
aloitettiin mm. Suomen ensimmäisen moottoritien - Tarvontien - raken- 1956
taminen (valm. 1962). Majoitettavien työntekijöiden määrä kasvoi:

TA UL UKKO 3: Käytössä olleet vuodepaikatTVH:n alaisilla työmailla 1957-59.
Pun

28.2.57

28.2.58

28.2.59

Uusimaa

1383

1144

1104

Turku

1967

3972

3475

Häme

1269

1676

2355

Kymi

345

516

515

Mikkeli
Kuopio

881
394

1076
617

1339
548

Karjala

327

524

845

Keski -Suomi

492

1028

1071

372
1059
556
984

770
1572
1046

Lappi

296
1233
750
1983

yht

11320

13524

16180

Vaasa
Kainuu
Oulu

1540

Lähde: TIELTA: Fd 94. Majoitusilmoitukset ao. päiviltä.

Esim. Kom. 1959:46 (I), 40.
° Työministeriön arkisto: työttömyystöiden järjestelyjaoston ptk. 11.12.1954. Järjestämätön ja
aineisto; TIEHA, TVH F A 8,591 :1. KutkM TVH:IIe 14.12.1954, jossa pöytäkirjan luetoiman
jäenösUit.
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Painopisteen siirtymiseen ei näytetä ollun tyytyväisiä, sillä 1950-luvun lopulla
komitea) arvosteli m.työsk enlvityoma(Kusken
edelleen töiden alueellista epätasapainoa. Myös aikaisemmattyöllisyyskomiteat
olivat painottaneet siirtotyömaiden etuja. Asiassa lienee käynyt niin, että 50luvun poikkeuksellisen vaikeiden työttömyystalvien aikana töiden painopistet
ei voitu siirtää etelään toivotussa määrin. Huomiota kiinnittää esimerkiksi-ta
Kainuun asema. Oulun ja Lapin piirissä töiden määrä vaihteli, mutta pysyi
Kainuussa suurena. Komitean mielestä Pohjois- ja Itä-Suomessa oli paikoin
tehty toisarvoisia töitä - niistä ei kuitenkaan mainita tarkemmin - kun monet
tärkeämmät työt muualla maassa odottivat vuoroaan. J0 kesken työnsä
komitea päätyi esittämään valtioneuvostolle siirtotyömaiden käyttöä entistä
laajemmassa mitassa, ja tarkoitti siirtotyömaita, joiden avulla työvoimaa siirrettäisiin Etelä-Suomeen. 71
1950 -luvun puoltaväliä edeltäneiden työttömyystalvien aikana kävi jo ilmeiseksi, että työttömyystyöt jatkuvasti keskittyivät alueille, joissa liikenteen vaatimukset olivat - ainakin muualla asuneiden mielestä - suhteellisesti pienemmät.
Liikenne oli kaksinkertaistunut muutamassa vuodessa, mutta useimmat autot
kulkivat teillä, joiden kunto ja laatuluokka oli tarkoitettu huomattavasti kevyemmälle ajolle. Kun varsinaiset rakennusmäärärahat pysyivät vähäisinä, jäivät
monet työt etelämmässä aloittamatta. Asiasta purnattiin eteläisen Suomen
lehdistössä, ja asia oli myös lukuisten julkilausumien ja poliittisen puheiden
aihe. Pohjoisen ja Kainuun lapiolinjaa pilkkasi myös Pekka Kuusi tunnetuksi
tulleessa kirjassaan:

Tietöistä on muodostunut pohjoisten ja itäisten alueiden mittava
luontaisetu, jonka avulla päästään talven yli kesään. Tietöiden
avulla vajavainen elinkeinorakenteemme syväjäädytetään talven
ajksi;
ja kesällä kelpaa taas pohjoisessakin elää. 72

Kuinka oikeaan osunutta tämä pilkka oli? Kysymyksen tarkastelussa on
ja toisaalta,erotavksi:Tehtnöjoakirpmteä,
kuinka arvioidaan liikenteen vaatimuksia tienrakennukselle? Huomautettakoon,
että Pekka Kuusen ajatukset eivät näiltä osin olleet uusia: vastaavaan käsitykseen oli päädytty useissa 50-luvun selvityksissä 73 -joista moniin Kuusi nojasikin.
Teitä tarvittiin myös pohjoisessa, vaikka autoja oli vähemmän. Sota -aikana
jäivät kunnossapitotyöt minimiin. Myös Pohjois -ja Itä-Suomessa tehtiin suuria
valtateitä, ei vain kylänraitteja korpimaastoon. Kestävien teiden myötä voitiin
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Kom. 1958:31, 63-64 ym. Painopisteestä mm. s. 38; TIEHA, TVH F A 8, 616a.
26.8.1957. Antila 1992, 137 (komiteolsta),Työtmsk enlvityomaärsle
Kaikkien työmaiden lukumäärää ja kokoa ei voida kohtuullisin vaivoin selvittää, sillä140-.

yhtenäisldokyteävis.Aaukntremipävkonraetmis

ja 60 -luvulla koskevassa tutkimuksessa.
72

Kuusi 1961,125, ks. myös 124,128 ym.
Mm. Kom. 1951:13, 43-44 ja Kom. 1958:31, 18,38 ym. ks. myös KaIeIa 1989, 185-186.
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hakkuualueita laajentaa, ja puu kulki sujuvammin. Tieyhteydet lisäsivät alueen
taloudellisia mandollisuuksia - seikka, jota korostettiin eri yhteyksissä. 74 Huomata myös pitää, että tienrakennus - samoin kuin muut työttömyystyöt ylläpitivät paikkakunnalla monia yrittämisen ja elinkeinon aloja, kuten autoilijoitaja huoltoasemia sekä myöhemmin esimerkiksi koneliikkeitä. Teitä oli tehtävä
myös alueille, joille siirtoväki ja maanhankintalain (1945) mukainen asutustoiminta sotien jälkeen toi uutta asutusta. Lisäksi suuri määrä puuta kulki
jatkuvasti teillä talojen lämmitystä varten. Myöskään inhimillistä näkökantaa ei
käyne kieltäminen: Kun ihmiset asuivat kokonaan tiettömien taipaleiden takana, saattoi tientekoa perustella, vaikka tie ei kuulunutkaan keskeisiin
liikenneväyliin. Suomussalmi -joka ei ollut kaikkein vaikeinta työttömyysaluetta
- on saanut pääosan teistään tämän vuosisadan aikana. Kun asutus on harvaa,
eivät tiet yhdistä suuria keskuksia, mutta ovat silti tarpeellisia. Oiva Turpeinen
kirjoittaa Suomussalmen historiasta kertovassa teoksessa "Leipä luonnosta":

Liioiteltua olisi väittää, että Suomussalmella on saatu tie joka tilalle,
mutta kaukana tämä tavoite ei ote enää 1990-luvulla.75

Siitä, että tietyöt keskittyivät syrjäseuduille, ei seuraa, että työt olisivat olleet
taloudellisen ja yhteiskunnallisen kehityksen kannalta tarpeettomia tai haitallisia. Huomiota pitää kiinnittää myös siihen, että työttömyysvaroin tavallaan
kierrettiin valtion tulo- ja menoarviota. 76 Suuri määrä tarpeellisia mutta muutoin
rahoittamattomia töitä tuli tehdyksi. Myös kunnat paikkasivat talouttaan, kun
saivat rakentaa katu- ja viemäritöitään valtion työttömyysvarojen tuella.
Missä määrin tietöiden varat painottuivat pohjoiseen ja itään? Kysymys lienee
havainnollisimmin tarkasteltavissa sen mukaan, minkälaisia teitä minnekin
rakennettiin. Jos rakenteilla oli suuria pääväyliä, voi olettaa, että kyse oli
pääsääntöisesti hyvin keskeisistä yhteyksistä. Mitä vaatimattomampi rakennettava tie oli, sen todennäköisemmin yhteys oli valtakunnan kannalta syrjäinen.
Eri alueilla rakennettavien teiden laatu ja luokka poikkesi toisistaan huomattavasti. 1960-luvun alussa rahoitettujen teiden keskimääräinen kilometrikustan nus
130 miljoonaa markkaa. Tie- ja vesirakennushallituksen oliUudeam
Vaasan piirissä kilometri tehtiin noin 20 miljoonalla, ja Oulun, Kainuun ja Lapin
15 mmk!7 Ero on suuri. Sitä ei käypiresäkulomtniaseh
selittää sillä, että uusmaalaiset rakensivat ylisuuria teitä. On selvää, että
rakennettavien teiden laatu ja luokka olivat erilaisia. Uudellamaalla tehtiin

Mm. Kom. 1951:13, 44, 50; NEDECO (Netherlands Engineering Consultants) 1968 (1965),
29.
Huurre - Turpeinen 1992, 291.
76

Soikkanen 1966, 785; Kalela 1989, 185.

TIEHA, TVH F A 8, 1024:11. Yleistarkastaja L. 0. Vuorisen lausunto

...päiv. 5.9.1961.
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2.8 "... alkoi satamalia sataa varatöitä"
Ensimmäisinä sodan jälkeisinä suurtyöttämyyden vuosina poikkeukselliseen
kovaan tilanteeseen joutui tie- ja vesirakennushallituksen Oulun piiri. Jälleenrakennustölden aika oli ohi, ja normaalivahvuudella piirissä työskenteli 1 200
(1948). Kun vuonna 1948 "aIkoi satamalla sataa varatöitä", vahvuus ihmstä
kohosi 1949 huhtikuussa 6 400 henkeen. Kesäksi työntekijöiden määrä putosi
150:an,

Talvi 1949-50 muodostui sitten sellaiseksi, että en tahtoisi sitä elää
uudelleen. ... oli meillä silloin jo vuoden vaihteessa 6 200 miestä,
mikä maaliskuun puoliväliin mennessä kohosi lähes 9 200:n määrään. Tämä luku oli piirin organisaattiolle lähes ylivoimainen, mutta
nähtävästi yhteiskunnan hätä oli niin suuri, ettei asiaa voitu muuten
auttaa.8°

Noususuhdanteen alettua työvoiman määrä laski vuonna 1951 3 000:een ja
1 400:ään. Piiri-insinööri selosti, ettei 9 200 seuravnodle
vahuinetyöäjoklu"sinämhelnuk".Vais
tuotti se, että työt ja työvoima oli hoidettava organisaatiolla, joka oli suunniteltu
henkilön töitä varten.
150
TVH:n Oulun piirin saama poikkeuksellinen rooli johtui siitä, että työttömyyskomitean keräämät suunnitelmat jäivät Oulun läänissä toteutumatta.
Keskeiseksi työksi oli kaavailtu Pohjanmaan runkoviemäntöitä, muttatyössäei
päästy edes alkuun. Kun komitean ehdotusten mukaan ryhdyttiin käytännössä
etenemään, kävi ilmi, ettei runkoviemäritöiden suunnitelmia ollut vielä olemassakaan. 81 Sen sijaan tietöitä saatiin nopeasti alkuun.
Oulun piiri joutui pahimpaan tuleen vahingossa ja tarkoittamattaan. Toisin
näyttää olleen TVH:n Turun piirissä. Turun piiri oli ainoa eteläisen Suomen
alue,jossa työttömyystöinä tehtiin tietöitä huomattavan paljon jajo 1940 -luvun
lopulta alkaen. Miksi? Naantalia, Poria ja Toijalaa lukuun ottamatta alueen
työttömyys ei ollut vuosikymmenen lopulla erityisen suurta, ja seuraavina
talvina mainittujen alueidenkin työttömyys oli vähäisempää. Mm. kaakkoisessa
pula työpaikoista oli tavallisempaa, mutta - kuten edellä todettiin - Suomesa
tietöiden määrä jäi Kymessä varsin pieneksi.
Näyttää siltä, ettei Turun piirin roolia voida selittää pelkästään alueen työttömyydellä. Myöhemmältä ajalta on käytettävissä tietoja, jotka viittaavat siihen,
että eri henkilöiden rooli töiden järjestämisessä on ollut keskeinen. Luultavasti

80

VA, TVH FA1 , kans. 64, kotelo 54. Piiri-insinöörien neuvottelu -ja retkeilypäivätl6. -20.9.1952.
Oulnpir-söetlmä.

81

Hakkarainen 1949, 386. Ks. myös TIEHA, TVH F A 8,466:11. Oulun piiri TVH:lle 15.2.1954.

82

Pulkkinen 1956,116-120.
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ministeriön ja valtioneuvoston päätöksiä pystyttiin jossain määrin saamaan
toivottuun suuntaan. Myöhemmissä 1950 -luvulla tehdyissä Turun piirin
työttömyystöissä on nähty keskeiseksi vanhemman insinöörin Lauri 0. Vuorisen toiminta. Insinööri Vuorinen valittiin jo virkaa hoitaneena Turun piirin
nuoremmaksi insinööriksi keväällä 1950. Piiri-insinöörinä K. J. Lounamaan
1950 alkaen Johannes Korhonen. Myöhemmin piiriä jälkentoimsy
johti Matti Jääskeläinen. L. 0. Vuorinen, joka toimi myös sijaispiiri-insinöörinä,
oli ilmeisen määrätietoinen, aloitteellinen ja rohkeasti riskejä ottanut töiden
johtaja. Haastateltujen mukaan häntä nimitettiin myöhemmin siirtotyömaiden
kuninkaaksi. Vuorinen valittiin 1 960 ministeriöön valtion työmaiden
yleistarkastajaksi. On myös epäilty, että TVH:n pääjohtaja Aku Kuusisto, joka
oli syntyjään Kokemäeltä Turun piirin alueelta, olisi ollut myötämielinen
kotipiirilleen - vaikka oli työskennellyt vuosikausia valtionrautateillä Itä-Suomessa.M
Itsenäisistä otteistaan huolimatta Vuorinen tuskin on voinut toimia piiriinsinööristä kokonaan riippumatta. Vuorinen ei myöskään ole voinut vaikuttaa
siihen, että jo 1940 -luvun lopulla työttömyysvaroja, joskin vähäisiä, suunnattiin
Turun piirin alueelle keskimääräistä enemmän. Hänen oman kertomansa
mukaan keskeistä oli maakunnan monien toimi- ja luottamushenkilöiden, mm.
ja Porin kaupunginjohtajan Martti J. Ekblomin,eräidnkasutje
aktiivisuus. Ekblom valittiin Porin kaupunginjohtajaksi 1946. Henkilösuhteiden
maakunnallisten esiintymisten merkityksestä työttömyysvarojen suuntaami- ja
sessa on huomauttanut myös Kimmo Anti/anelostietä koskeneessa tutkimuksessaan.
Varatöitä todella satoi Turun piirille. Vuonna 1948 piirin hoidossa oli viisi
yhteismajoitustyömaata, joiden majoitusvahvuudet vaihtelivat 20 :stä yli 1 00:aan.
Yksityömaoln uietyövroksjläety"pinartyömaa, jolle "työtä vieroksuvat"ja sitä välttelevät henkilöt voimassa olleen lain
Kustavin-Taivassalon maantietyömaalla. Jo vuosi-mukanvoitärkymmenen lopulla Turkuun tuli töihin työttömiä mm. Hangosta. Paimion
tietyömaalle oli määrätty kaikkiaan 75 hankoIaista. Kevättalvella ja vuoden
aikana siirtotyömaita oli enimmillään kymmenen. Miesvahvuus majoitus- 1950
tukikohdissa oli enimmillään noin 100, tavallisesti puolet pienempi. Lisäksi
pidettiin neljää vankityömaata. Kylmäpihlajan luotsisatamaa tehtiin kesäajan
ns. vapaanatyönä noin 20 miehen tukikohdan voimin. Päätyönä näinävuosina

SVT XIX:1 950, 6-7; Valtiokalentent ao. vuosilta.
Ins. Antti Yli-Paunun haastattelu (Turku) 6.11 .1992. Aku Kuusiston vaiheista, Suviranta 1986,
55. Lauri 0. Vuorinen oli usein esillä lehtiuutisissa, joissa kerrottiin Turun piirin työttömyys- ja
20. ja 23.2. 1958, 26.5.1959, Uusi Päivä 30.5.1958, työIlis ä.(EmHenYhtisyö
1.2.1959 ja 15.5.1959 sekä Satakunnan Työ 17.12.1959.)
Lauri 0. Vuorisen (Helsinki) haastattelu 28.12.1 992; Saarinen 1972, 597; Antila 1992, 137,
139.

TIELTA, Fd 94. Helsingin työvoimapiiri TVH:n Turun piinlle 15.3.1949 ja TurunpiiriHelsingin
työvoimapiirille 19.4.1949. Ns. pinnantyömaiden lainsäädännöstä: As.kok. 260 ja261/1 946 sekä
kulkM kiertokirje N:o 17/17.5.1946.
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oli Turun ja Helsingin välinen maantie, jossa käytettiin myös vankityövoimaa.
Väkeä käytettiin myös Kokemäenjoen keskiosan perkaukseen. 87
Nousukauden aikana siirtotyömaita oli vähemmän. Vuodesta 1953 alkoi alati
kasvavien työttömyys- ja työllisyystyömaiden kausi,joka hiljeni vasta 60 -luvun
alussa. Yhteismajoitustyömaat lisääntyivät yli puolella aikaisemmasta vuonna
Niitä oli kaikkiaan kolmetoista. Suurimmassa majoitustukikohdassa oli 1953.
tilaa 200 miehelle, mutta näin montaa ei tukikohtaan koskaan kerralla majoittunut.
Majoitustiloina käytettiin myös seurojentaloa. Helsinki-Pori -valtatien varrella
Tammelan Valkeaniemen seurojentalolla oli yleislakkovuonna noin sadan
miehen majoitustukikohta.
1950 -luvun lopullatyöt edelleen laajenivat.Turun piiri teki töitä myös Hämeen
Uudenmaan piirin alueella, kun jotkut tievälit rakennettiin samalla organisaa- ja
tiolla alusta loppuun. 1957 työntekijöitä oli enimmillään 6 580, joista
työttömyysvaroilla suoritetuissa töissä lähes 5 500. Työmaita oli 50, joista
eniten tiemestaripiirien töitä (24) ja työttömyystöitä (18). Majoitustukikohtia oli
yli 35, mm. työväentaloissa, seurojentaloissaja eriHisissä asuinrakennuksissa.
ja Hämeenlinnan välinen tie aloitettiin helmikuun lopulla, mutta joTurn
1 000 miestä - pääosa vuokratiloihin, koska kuadesolimjtu
kalustoa ei riittänyt. Työttömiä oli lähetetty seuraavista työvoimapiireistä:
Turku

Rovaniemi

Tampere

Kainuu

Vaasa

Joensuu

Oulu

Jyväskylä

Enimmillään työntekijävahvuus ja työmaiden määrä oli kevättalvella 1959.
11 336.Huhtiknlopayöejitäkanlueoidmk
73 työmaata, joista 40 työttömyystyömaata. Työntekijöitä oli 197Käynisol
Tampereen, Vaasan ja Oulun työvoimapiireistä. kunastTr,
Työttömyystöissä oli enimmillään 10 223 henkilöä, joista 7 822 (77 %) oli
työvoimaviranomaisten lähettämiä. Työmaiden varrella oli kymmeniä
majoitustukikohtia. Suurimmassa saattoi yöpyä lähes 200 miestä. Kuitenkin
majoituksessa oli enimmillään vain 3481 miestä eli 45 % työvoimaviranomaisten lähettämästä joukosta ja 34 % kaikista työttömyystöissä olleista henkilöistä. Siten pahimpanakin työttömyysvuonna pääosa työllistetyistä asui niin
lähellä, että saattoi kulkea kotoaan. 9° Miehiä oli kuitenkin myös kaukaa:

87

TIELTA, Fd 94. Huottopääll. kert. ao . vuosilta.
TIELTA, Fd 94. HuoltopääH. kert. ao . vuosilta.

Tielaitos

Uudenmaan tiepihi

TIELTA, Fd 94. Huoltopääll. kert. ao . vuosilta; Majoitusilmoitukset 31.3.1957.
9° TIELTA, Fd 94. Huoltopääll. kert. ao
. vuosilta; Majoitusilmoitukset 31.3.1957.
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KAR1TA 2: Siirtotyömaille TVH: Turun piirin töihin työttömyyskortistoista

osoitettu työvoima työllisyysvuotena 1 959/60 (1. 7.-30.6.)

Lähde: Kom. 1960:2, lute 4.
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Tie-ja vesirakennushallituksen Turun piirin tekemät työttömyys- jatyöllisyystyöt
olivat monella tapaa poikkeuksellisia. Kaikki viittaa siihen, että piiri pyrki hyvin
määrätietoisesti käyttämään työttämyysvaroja tienrakennukseen. Tämä sinänsä ei ollut erikoista, mutta töitä organisoitiin poikkeuksellisen jämerästi,
nopeasti ja monia mutkia oikoen. Myös lehdistössä toiminta herätti huomiota.
Insinööri- ja rakennusmestarikunta työskenteli usein vuorotta ja tauotta, ja
hyötyi työttömyystöistä samassa määrin kuin itäiset ja pohjoiset alueet. Toiminnan aktiivisuutta osoittaa myös se, että liikkuvat parakkivaunut kehitettiin piirin
työttömyystöissä (ks. luku 4).

91

Ins. Antti Yli-Paunun (Turku) haastattelu 6.11.1992. Ylitöistä muissa piireissä, esim. TIEHA,
TVH FA8, 466:11. Oulun piiri TVH:lle 15.2.1954; Lehdistöstä, ks. viite 84 jatarkemmin tielaitoksen
lehtileikekokoelma. Tässä jää avoimeksi, kuinka Turun piiri sai poikkeuksellisen Turnpi
aseman ja mistä piirin aktiivisuus syntyi. Turun piirin siirtotyömaat ja työttömyystyöt olisivat
kokonaan oma tutkimusaiheensa, jolla yleisen merkittävyytensä vuoksi olisi painava tieteellinen
arvo.

myösilantkorvu.PiletäsnSuompirta,jk
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3 TIENTEKOA SIIRTOTYÖMAILLA
3.1 Tuulemalla pystyyn
Työttömyys- ja työllisyystöiden rahoittamisesta päätti eduskunta ja rahoja jakoi
valtioneuvosto kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriön esityksestä.
laskettiin syksystä kevääseen. Vuosittain TVH pyysi piireiltäTyölisvuo
esityk,joavlminsterö.Mipyshanketövoimneuvoston työttömyystöiden järjestelyjaoston lausunnon. Rahat jaettiin
mutta 1950 -luvulla yleistyivät myös ns. könttämäärärahat,hankeotis,
TVH sai jaettavaksi eri piireille. Vuosittaisten anomusten lisäksi ministe- jotka
riön, TVH :nja piirien postissa painoivat lisämääräraha -anomukset, anomukset
työn jatkamisesta sekä viimeistelytöistä.
Ilmoitus työttömyystyömaan avaamisesta - so. tieto rahoituspäätöksestä tulla vajaata viikkoa ennen kuin töiden piti käynnistyä. Töiden käynnis- satoi
tämisellä oli valtava kiire: Työllisyysviranomaiset edellyttivät nopeaa toimintaa
jälkeen. Kun työttömyystöitä syksyllä 1949 pantiin käyntiin, rahoituspäöken
ehti hallitus sättimään työvirastot, koska työt eivät heti käynnistyneet. Valtioneuvosto esitti käsityksenään, että töiden käyntiin saattaminen oli ollut "useissa tapauksissa peräti hidasta". 1 Työvirastot eivät vielä ensimmäisenä sodanjälkeisenä suurena työttömyystalvena ymmärtäneet, kuinka nopeasti ministeriö halusi työt käyntiin. Sittemmin asia tuli selväksi.
Myös töihin sijoitetuilla oli suuri halu nopeasti töihin, sillä työ merkitsi tienestin
vain parakkien pystytykseen, saattoivatalku.Kn voitamehä
töitä odottavat miehet lehtien palstoilla ihmetellä työn viivästymistä. 2 Sitä paitsi
oli eduksi ottaa keväällä irtisanottavat miehet pian töihin, jotta valmista ehtisi
syntyä.
Rahoituspäätösten ennakoiminen oli hankalaa. Jos suurta talvityöttömyyttä

tiednola,timyöseädukntalimoseän
työllisyyden hoitoon tarkoitettuja määrärahoja. Selvää myös oli, että joitakin
hankkeita eri piireistä tultaisiin aloittamaan, ja osattiin ounastella sitäkin, mitkä
työt ainakin alkaisivat. Mutta muu oli arvailua. Se määrä, mikä miehiä tulisi
seuraavana talvena töihin, voitiin pahimpina kausina arvioida vain tuhansien
tarkkuudella - ja joskus tälläkin tarkkuudella vain piiritasollal 3 Selvyyttä siitä,
kuinka työt jakautuisivat eri piirien alueella, ei voitu toivoa. Käytäntö opetti pian,
että Pohjois-Suomen ja Kainuun korpimaille tuli lapiolla pisteltävää suhteellisen runsaasti.
Tiesuunnitelmat olivat kiven alla. Töiden suunnittelu ja tiesuunnitelmien teko
pahasti. Insinööreistä ja rakennusmestareista oli pula, mikäruhkantiv

1

TIEHA, TVH F A 8,381:1. KuIkM kirje 23.11.1949.

2

TIEHA, TVH F A 1, 74:10. Lapin piirin huoltopääll. kert. vuodelta 1954; Sama, mm. TVH F A
8, 617a. Vihannin kunnan työttömyyskokouksen 7.12.1958 kirje TVH:lle.
VA: TVH Il F A I, 64:54. Piiri-insinöörien neuvott. ja retkeilypälvät 16-20.9.1952. Oulun piiriinsinöörin esitelmä.
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hidasti suunnitelmien tekoa ja valmistelutöitä. Töiden ohjaamiseen ja valvomiseen ei tahtonut löytyä väkeä, ja suunnitteluhenkilöstön paikkaamiseen saatuja, sinänsä vähäisiä varoja, jäi joskus käyttämättä. 4 Suunnitelmien tekoon ja
työnjohtoon oli sijoitettava epäpäteviä miehiä, mikä oli omiaan heikentämään
työtä kiireessä ja vaikeissa olosuhteissa. Piirit valittivat, että lakisääteiset työt
kärsivät, koska kaikki resurssit oli sijoitettava työttömyystöiden käynnistämiseen.
Suunnitelmien määrässä oltiin aina jäljessä. Tavallista oli talvikauden 1955-56
työohjelmaan sisältyneiden tietöiden suunnitelmien tilanne. Ohjelmaan sisältyi
Suunnitelmista osa oli tielain mukaisesti käsitelty ja osa42työkohdea.
lain edellyttämässä käsittelyssä. Mutta osa oli "parhaillaan tekeillä parhiln
ja vesirakennuspiireissä". Myöhemmin on kerrottu kaskuna sitä, kuinka tiesuunnittelijat olivat joskus puolitoista kilometriä rakentajien jäljessä. Suunnitelmat piti vahvistaa ennen töiden aloittamista, mutta työt alkoivat usein heti
vahvistamisen jälkeen - olipa mailla käyty silloin tällöin etukäteen rakentamista
valmistelemassa. Muutossuunnitelmien suhteen saattoi olla kirjaimellisesti
niin, että suunnittelijat olivat vain hiukan edellä rakentajia. 5
Silloin tällöin kävi niin, ettätietöihin tuli rahaaennen kuin rakennussuunnitelmat
olivat lain mukaisesti vahvistettu. Joskus suunnitelmat muuttuivat, mutta töitä
aloiteltiin niillä kohdin kuin suunnitelmien vahvistettu osa salli. Tammikuussa
ministeriö myönsi Uudenmaan piirille työmäärärahat viiteen sellaiseenkin 1953
kohteeseen, joista suunnitelmat olivat vahvistamatta. Ministeriön viimeisin
päätös oli annettu 21. päivä, ja jo 28. päivä Helsingin työvoimapiirin päällikkö
kirjoitti TVH:lle kiirehtiäkseen työmaiden avaamista. Piiri-insinööri oli ilmoittanut, ettei työmaita voida avata, koska tiesuuntia ei ollut vahvistettu. Asian
johdstayövimprhen
täten pyytää Tie ja vesirakennushallituksen toimenpiteitä, jotta k.o.
työmaat saataisiin kiireellisesti avatu iksi 6
Osa työmaista jäi teknisistä syistä avaamatta, ja määrärahoja jäi käyttämättä
myös siksi, että työmaiden avaaminen viivästyi. 7 Viivästyneille töille jouduttiin
seuraavana vuonna anomaan uudelleen varoja.
Monet viranomaiset maakunnissa, mm. lääninhallitukset, ymmärsivät TVH :n
ja pyysi puolestaan, ettävaikeus.Olnähaituskrjomneöl
TVH :n Oulun piiri saisi käyttöönsä"entisen insinöörivoimansa lisäksi anomansa
määrän insinöörejä". Oulun piiri oli ilmoittanut, että mikäli insinöörejä saataisiin
lisää hyvissä ajoin syksyllä (1953), voitiin noin 2000 suunnitellun paikan lisäksi
järjestää talveksi töitä tuhannelle miehelle yhtä insinööriä kohden. Piirissä oli

TIEHA, TVH F A 8, 381 :11. TVH kulkM:Ue 2.5. ja 21.12.1950.
TIEHA, TVH F A 8, 612a. TVH KulkM:Ile 20.7.1955; Ins. Antti Yli-Paunun (Turku) haastattelu
6.192
6

TIELKA, TVH F A 8, 384:11. Helsingin työvoimapiiri TVH:lle 28.1.1953. Alleviivaus kirjeessä.
Muutoin vahvistamattomista suunnitelmista 1953-54, ks. piirien vastaukset kansiossa 466:11.
TIEHA, TVH F A 8, TVH kulkM:lle 18.12.1952.
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TVH ei aina ehtinyt anoa ministeriöltä lisää konttorihenkilökuntaa sillä nopeudella kuin lisätyövoiman tarve kasvoi. Anomusten perusteet romahtivat kesken
käsittelyn. Kun vuonna 1952 anottiin kandeksaa konttoriapulaista lisää, anomus vanheni jo postissa. TVH:ssa tehtiin uusi kirjelmä, jossa asiaa selitettiin.
Virastossa ei voitu kuvitella, että puolessa vuodessa 1953 käytettäisiin enemmän työttämyysmäärärahoja kuin edellisenä vuonna yhteensä! 12
Erilaisia selvityksiä ja ilmoituksia vaadittiin työmailta ja piireiltä tämän tästä.
Tavallisesti tietoja tarvitsi ministeriä - varsin usein jonkun valituksen takia - tai

tiedolvarpnjkisutelmavrnTVH:s.Ueiläht

pyydettiin vastausta "paluupostissa". Eräänä syksynä haluttiin pikaisesti selvitys kaikilta työmailta perheellisten ja perheettömien miesten määrästä. Lisämäärärahoista tehtävät esitykset vaadittiin usein "paluupostissa", kun esitykset oli tarkoitus valmistaa muutaman päivän kuluttua pidettyyn valtioneuvoston
istuntoon) 3 Varsin usein mestarit joutuivatselvittämään ministeriölle tai TVH:lle,
tai oikeuskanslerille, tehtyjä kantelu ita. Myös eduskunnassajoparesidntl
tehdyt kyselyt vaativat usein TVH:n piirien selvitystä. Selvitys annettiin piiriinsinöörin nimissä, mutta asianomainen mestari kirjoitti aina lausuntonsa piiriinsinöörille. Piiri-insinööri esitti saamiensa lausuntojen pohjalta käsityksensä
TVH:lle, joka oman lausuntonsa saattelemana toimitti aineiston ministeriölle.
Paperityötä kertyi ylenmäärin. Piiri-insinöörit kiinnittivät asiaan huomiota, sillä
runsaasti erilaisia lähetepäätöksiä lausuntojen ja selvitysten hankkimiseksi käsiteltävinä olevista asioista. 14
Valitusten jälkeen TVH salli selvityspyyntöjen lähettämisen ylimmän johdon
lisäksi vain toimistopäälliköille tai osaston johtajille. Kun yksin lakisääteiset
paperityöt koko ajan lisääntyivät, ei toive vähemmistä selvityksistä toteutunut.
3.2 Leikaten poikki

Ja sitte kun ohs ohlu hyvä tehä kesällä, niin ne aina kesällä pistivät
työmuat kiinni. Että mikähän se lie siinä ohlu se järjestys? 15
Tavallisesti työt lopetettiin keväällä. Viimeistelytöitä voitiin vähäisessä määrin
tehdä kesäaikana ja alkusyksystä. Kun talvinen työttömyys ei aina kevättä
kohdenkaan ottanut hehhittääkseen, ja hankkeita oli jatkettava pidempään kuin
oli suunniteltu, oli työn jatkamista varten anottava uusi määräraha. 16 Usein
raken nusohjelmaa täydennettiin useissa valtion lisämenoarvioissa.

12

TIEHA TVH FA 8,466:1. Leo Ekblomin muistio 13.7.1953, TVH kulkM:lle 23.1 .ja 30.12.1953
sekäulMTVH:I
6.5. ja 29.9.1953.

13

TIEHA, TVH F A 8, 617a. TVH kulkM:lIe 6.10.1958; Sama, 700e. TVH piiri-insinööreille
13.690

14

TIEHA, kokoelmakirjeet. Kansio H 5. TVH osaston johtajille ym. 28.2.1961.

15

Työmies (elak.) Frans Toppisen (Iisalmi) haastattelu 12.6.1992.

16

TIEHA, TVH F A 8, 380:11. TVH piiri-insinööreille 26.4.1949, jossa sfttemmin pitkään
vallinneesta käytännöstä.
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Työttömyystäiden määrärahat myönnettiin määräajaksi. Säästyneitä tai
vuoksi käyttämättä jääneitä rahoja ei voinut luvatta siirtää muille vilästymen
työmaille tai toiseen ajankohtaan. Joskus määrärahat myönnettiin vai kuukaudeksi kerrallaan. Erityisen hankala oli tilanne 1950 -luvun lopulla, 1958, kun
valtion kassakriisin vuoksi töitä rahoitettiin kuukausittain tehdyillä päätöksillä.
Vuosikym menen puolivälin jälkeen työttömyyden hoitokustannukset kasvoivat
nopeasti, mutta kansantulon kasvu pysyi verkkaisena. Työttömyyden hoitokustannukset olivat talvella 1956-57 Pekka Kuusen laskelmien mukaan 11,1
Kanden vuoden kuluttua (talvikaudella 1958-59)%netokasu .
veivät 14 % nettokansantuotteesta. 17
työmärah
Kevälsin alkoi työmaillaarvailu siitä, jatkuiko työ vai ei. Jos työttömyyttä esiintyi,
saattoivat työt jatkua, mikäli hankkeelle löydettiin määrärahoja. Joskus työ jäi
niin kiperään vaiheeseen, että jatkaminen olisi ollut välttämätöntä. Tällöinkin
jouduttiin odottelemaan rahapäätöstä, usein viimeisiin päiviin asti. Tavallista
oli, että kesäiset viimeistelytyöt muutettiin valtioneuvoston antaman määrärahapäätöksen mukaan ns. vapaiksi töiksi. 18 Myös näihin töihin otettiin ensin
kortistossa olleet työntekijät, mutta sen jälkeen kortisto suljettiin, ja työttömyystyömaa muuttui hallinnollisessa sanankäytössä "vapaaksi työmaaksi". Työmaalle voitiin ottaa työntekijöitä vapaasti työnjohdon mielen mukaan. Kyseessä ei ollut enää työttömyys- tai työllisyystyö.
Kuvaavia olivat jälleen määrärahasirkuksen käänteet keväällä 1958, suuren
työttömyystalven jälkeen. Toukokuun lopussa, 29.5., saattoi TVH ilmoittaa
piireille ministeriön luvanneen, että käynnissäolleitatyöttömyys-jatyöllisyystöitä
saatiin jatkaa kesäkuun puolelle - jos rahaa oli jäljellä ja jos työvoimapiirin
päällikkö piti asiaa työllisyyden kannalta välttämättömänä. Piiri-insinöörien tuli
neuvotella työvoimapiirien päälliköiden kanssa. Samassa yhteydessä saattoi
TVH kertoa, että joitakin erikseen lueteltujatyökohteitasaatiinjatkaamuutama
päivä kesäkuu Ile, kunnes valtioneuvosto ratkaisisi rahoitusasian "ensi viikolla".
Mutta tässäkään ei vielä kaikki tämän työttömyystalvea seuranneen kevään
kuviot: viimeistelytöistä - töistä, joilla laitettiin valmistumassa olleet tiet ajokuntoon - päätettäisiin myöhemmin erikseen, kun eduskunta hyväksyisi lisämenoarvion ao. vuodelle. 19
Yhtään selkeämpiä eivät olleet työvoimapiirien päälliköiden toimet, sillä hekään eivät voineet aina oikein arvata, mitä tuleman piti. Kajaanin työvoimapiirin
päällikkö kirjoitti TVH:lle toukokuun puolessa välissä (12.5.) 1958 kuulleensa
ministeriöstä, että kesätöitä ei "ilmeisestikään" tule. Päällikkö kehotti sulkemaan työmaat viimeistään kuun lopussa - ellei ministeriö joissakin tapauksissa
toisin määrännyt eivätkä tekniset seikat edellyttäneet työn välitöntä jatkamista.
Viimeksi mainitussa tapauksessa oli tehtävä pikainen anomus ministeriölle.
Muutoin jatko ei ollut mandollista. Lisäksi työvoimapiirin päällikkö kehoitti

17

TIEHA, TVH F A 8, 616a. TVH piiri -insinööreille 6.2.1958; Kuusi 1961, 120-121.

18

Esim. TIEHA, TVH F A 8,384:11. KulkM:n työvoima-asiain osaston kiertokirje N:o 6/29.5.1953.

19

TIEHA, TVH F A 8, 616a. TVH piiri-insinööreille 29.5.1958. Vastaavasta menettelystä on en
tukuttain asiakirjoja. Myös seur.: sama, 466:1, TVH kulkM:lIe 3.10.1953, 466:11, TVHvuosina
kulkM:lIe 29.4.1954 ym. Esim. talvella 1965, ks. em., 1222:11. TVH kulkM:lle 9.2.1965, jossa oli
kyse työvoimavahvu ude n "välittömästä" lisäämisestä.
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palauttamaan työttömyyslomakkeet "n:o 17" kuntien työllisyyslautakunnille ja
työvoimaprns eitänvkoula.
2

°

Työvoimapiirin päällikön toimissa ei ollut mitään poikkeuksellista; se oli samaa
määrärahasirkustaja anomusten ja papereiden ilotulitusta, millä työttömyystöi
järjestelmää pidettiin yllä. Vastaavaa oli koettu ja koettiin muuallakin:-den
Joensuun työvoimapiiri ilmoitti toukokuun 10. päivä 1950, että työttömyystyöt
oli lopetettava viimeistään 17. päivänä samaa kuuta - kirje oli siis päivätty
kandeksaa päivää ennen työmaan lopettamista. Työmaa lopetettiin, kun
työttömyystilanne oli parantunut, ja vapailta markkinoilta alkoi löytymään töitä.
Viikkokaan ei ollut epätavallinen varoaika, kun ministeriö ilmoitti töiden välittömästä lopettamisesta. 21 Joskus työmaat olivat luvatta käynnissä. Työmaata ei
aina lopetettu määräaikana, vaikka ministeriö ei ollut myöntänyt lupaa jatkamiseen - eikä lupaa aina haettukaan. Keväällä -62 kävi ilmi, että monet työmaat
jatkuivat vastoin määräyksiä.
Ennen työn alkamista tiedustelin maaliskuun 7. päivänä ylitarkastaja Tarkalta (ministeriöstä - kirjoittajan huom.), kuinka pitkälle työmaata saadaan jatkaa, jotta ei turhaan rakennettaisi telineitä ja
valumuotteja kesän ajaksi haristumaan ja lupasi hän, että työtä
saadaan jatkaa kesäkuun loppuun. Kirjeelläni ... olenkin ehdottanut
ja vesirakennushallitukselle jatkoaikaa tarvittavan 30.6.62 saak- tieka. Myöhemmin kun tietooni tuli tie- javesirakennushallituksen kirje,
jossa työtä oli esitetty jatkettavaksi ainoastaan toukokuun 15.
päivnsak, yudestanlirkjTpuolen
samassa asiassa, jolloin hän ilmoitti, ettei Kulkulaitosten ja yleisten
töiden ministeriö ole vielä tehnyt päätöstään töiden lopettamisesta.
Kun sitten tuli tiedokseni Ministeriön lopettamiskirje, yritin jälleen
kääntyä ylitarkastaja Tarkan puoleen, mutta koska hän ei ollut
tavattavissa, käännettiin puhelu tarkastaja Peltomäelle, joka puolestaan kehoitti minua kääntymään yleistarkastaja Vuorisen puoleen. Selitettyäni hänelle asian mainitsi hän, ettei yhtään siltatyötä
ole keskeytetty siinä vaihessa, minkä tulkitsin lupaukseksi töiden
jatkamiselle. Sillan kansi tulee valetuksi toukokuun aikana. 20
Näin valettiin Uudellamaalla Virkkalanja Lohjan välillä erästä radan ylikulkusiltaa
ennakointi puhelimitse oli tavanomainen suunittelun 1962.Rahoituspäöen
keino, mutta ennakkotiedot ja suunnitelmatsaattoivatolla ristiriitaisia hallinnon
eri portailla. Myös piireillä oli omat intressinsä, ja valmista koetettiin tehdä niin
pitkälle kuin mandollista.
Töiden tehokas suunnittelu ja työnjohto oli näissä raameissa vaikeaa. Käytännön hankaluuksia syntyi mm. siitä, että pitkiä toimitusaikoja vaativia tarviketilauksia - esimerkiksi ylipitkien betoniterästen, teräspalkkien ja laakereiden

20

TIEHA, TVH F A 8, 381:2. Joensuun työvoimapiiri työvirastoille ym. 10.5.1950.

21

Esim. seur.: TIEHA, TVH F A 8, 614b. TVH piiri -insinööreille 21 .5.1957.

22

TIEHA, TVH F A 8, 1024:1. TVH piiri -insinööreille 18.5.1962.
TIEHA, TVH F A 8, 1024:1. Uudenmaan piiri-insinööri TVH:lle 28.5.1962.
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tilauksia - ei voitu tehdä suunnitelmallisesti ajoissa. Työt seisoivat, kun tilauksia
odoteltiin. 24 Ja arvata voi, että tämän tästä työmiehet tunsivat joutuneensa
herrojen mielivallan ja typeryyden uhriksi. Työläisten edustajat valittivat usein,
että työsuhteet katkaistiin useamman kerran vuodessa. TVH:lla ongelmaan ei
ollut lääkettä, ja vastauksissaan TVH saattoi vain vedota työllisyystilanteen
kehitykseen ja ministeriön myöntämiin määrärahoihin.
Tie- ja vesirakennushallituksen piirit arvostelivat käytäntöä yhdestä suusta.
Ylemmälle johdolle järjestelmän ongelmat eivät olleet sen vieraampia. Piirien
mielipide ilmoitettiin usein sanatarkasti mm. selvityksiin, joita ministeriö pyysi
hallituksen eduskunnalle antamia kertomuksia varten. Lyhyitä aikoja, esimerkiksi vain kuukautta varten tehtyjä määrärahaesityksiä ei pidetty järkevänä.
Työmaan toimintaa ei voitu suunnitella, ja tilapäisratkaisujen myötä koitui
huomattavia lisäkustannuksia. Mikkelin piiri-insinööri ilmaisi asian yksiselitteisesti mutta virkamiehen tavanomaisen kohteliaisuuden saattelemana, ettei
vallinneissa olosuhteissa ennakkosuunnittelu "hänen käsittääkseen" ollut
mandollista.
Työttömyystöissä olleet työllistetyt voitiin irtisanoa ilman irtisanomisaikaa.
Työmaalle palkattujen vapaassa työsuhteessa olleiden ammattimiesten ja
työnjohtajien suhteen asia oli toisin, sillä heillä oli työehtosopimusten määräämä irtisanomissuoja. Tämä työehtosopimuksen pykälä aiheutti ylimääräisiä
hallinnollisia koukkuja, sillä sitä jouduttiin kiertämään jo sen vuoksi, että
ministeriön määräykset työmaan jatkamisesta olivat oikukkaita.
Mestarin oli irtisanottava vapaassa työsuhteessa olleet ammattimiehet irtisanomisajan mukaisesti heti kun työmaata uhkasi sulkeminen. Tietenkin mestari
joutui arvailemaan sulkemisaikaa. Mikäli kävi niin - niin kuin usein kävikin - että
työmaa jatkui irtisanomisajan umpeuduttua, oli ammattimiesten ja useiden
tilapäisten mestareiden ja työnjohtajien kanssa tehtävä uusi työsopimus.
Tämä uusi pesti tehtiin siksi ajaksi, kun työmaa oli pystyssä, ja päättyi ilman
irtisanomisaikaa. 27
Työvoimatilastot antavat ymmärtää, että kesällä töissä oli varsinaisilla määrärahoilla suhteellisen paljon TVH:n (TVL:n) vakituista työväkeä tai ns. vapailta
työmarkkinoilta palkattua henkilökuntaa. Pitää huomata, että vaikka varsinaisilla määrärahoilla palkatun työväen osuus kasvoi kesällä, kyse oli pääsääntöisesti samasta väestä kuin talvisilla työttömyys- ja työllisyystyömailla. Kesän
ajaksi osa työllistetyistä palkattiin varsinaisilla määrärahoilla ja heidät poistettiin työttömyyskortistoista.
Työmaiden lopettaminen ja uudelleen avaaminen aiheutti monenlaisia muita
koukeroita hallinnollisissa toimissa. Kun ministeriö myönsi kesän ajaksi rahaa

24

Esim. seur.: TIELKA, Fh 19:9. TVH kulkM:IIe 17.8.1960; Häyrynen 1991,152.

25

Mm. seur.: TIEHA, TVH F A 8, 1024:1. TVH Suomen Työläisliitto r.y.:lIe 3.11.1961.

TIEHA, TVH F A 8, 700e. Mikkelin piiri-insinööri TVH:Ue 24.5.1960. Myös muiden piirien
vastaavat selvitykset samassa kotelossa. Selvityksiä on myös muilta vuosdta.
27

TIEHA, kokoelmakirjeet. Kanslo H 5. TVH piiri-insinööreille 23.4.1959.
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työttömyystöiden viimeistelyä varten, ei kyseessä tavallisesti enää ollut
työttämyystyö. Työvoima määrättiin otettavaksi työttömyyskortiston kautta, jos
kortisto oli avattuna, mutta miehet poistettiin kortistosta työn aloittamisen
jälkeen jatyö tehtiin vapaanatyönä. Varat oli käsitettävä "uusina määrärahoina":
Tilinpidossa on siis kuten viime vuonnakin viitekirjeessä mainittujen
töiden osalta avattava uudet tilit, mikä tapahtuu siten, että asianomaisen työn nimen jälkeen merkitään sulkeisiin sana (kesä).
Miehet irtisanottiin ja otettiin uudelleen kirjoihin. Kirjanpito katkaistlin ja aloitettiin uudelleen! Käytäntö oli eittämättä joustava, mutta hallinnolliset menettelytavat ja määrärahakaruselli löivät tervettä järkeä korville.
Talvisen tienteon rytmi johti siihen, että tiet eivät valmistuneet. Viimeistelytyöt
olivat tehtävissä vain kesäisin sulan maan ja poudan aikana:
Kun sittemmin varatyötarve on vähentynyt ovat nuo keskeneräiset
työt kokonaan unohtuneet ja niinpä meillä nyt alkaakin uusi metsä
orastaa satojen kilometrien pituisilla tietyömaiksi raivatuilla alueilla.
Kesätyöt tehtiin tavallisesti varsinaisin työmäärärahoin. Niiden määrä ollut
missään järkevässäsuhteessa talvisiin työttömyysvaroihin. Viimeistelemättömiä
ja
käyttämättömiä tieuria makasi jouten useassa pitäjässä.
Suuri määrä viimeistelytöitä jäi rästiin heti 1940 -luvun lopun työttömyystalven
jälkeen.3° Kesällä -50 tehtiin viimeistelytöitä yli 320 kilometrillä, mutta se oli vain
1953 kesäisiä viimeistelytöitäpuoletksnräiyömadeptus.
keskeytettiin, kun talvelle odotettiin suurta työttömyyttä javaroja oli säästettävä.
Keskeytettyjätöitä jatkettiin syksyllä työttömyystöinä. 31 Pahojen työttömyystalvien vuoksi vuoden 1957 lopussa 3 000 km maantietäitä oli kesken. Näistä
viimeistelyvaiheessa oli yli 2 000 km. Kandessa vuodessa viimeisteltävien
tieosien määrä oli yli kaksinkertaistunut. Keskeneräisten määrää kasvatti
valtion kassakriisi, minkä johdosta kesän -57 töihin TVH sai anomansa 3 400
markan sijasta vain 250 miljoonaa - 7 % anotusta. 3
miljona
Työ saatettiin keskeyttää pitkäksi aikaa. Mm. Tampereen -Porin valtatiellä jäi
eräs parannustyö Sipilän tasoylikäytävän kohdalla kestopeitteettä, ilman viemäröintiä ja jalkakäytäviä, kun työtä ei seuraavana talvena jatkettu. Tästä

TIEHA, TVH FA8, 466:11. TVH piiri -insinööreille26.5.1 954; Sama, 383:1, TVH piiri-insinööreille
21.590
VA: TVH II F Al, 64:54. Piiri-insinöörien neuvott. ja retkeilypäivätl6. -20.9.1952. Oulun piiriinsinöörin esitelmä.
3° TIEHA, TVH F A 8,383:1.
TVH kulkM:lIe 6.4.1951.
31

Niemi 1953, 89; Vrt. TIEHA, TVH F A 8, 466:11. TVH kulkM:Ue 29.4.1954, jossa keskeytysten
merkitystä arvioidaan lievemmin.

32

TIEHA TVH F A 8, 591 :1. TVH kulkM:Ue 30.4.1955; Sama, 61 6a. TVH kulkM:lle 21.3.1958 ja
46:1,
TVH kulkM:lle 29.4.1954 sekä 616c, TVH kulkM:lle 12.8.1957.
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seurasi, että "tietä ei ole kukaan kunnossapitänyt". 33
TVH:n johto kirjoitti kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriölle:
Tuntuu kansantaloudelliselta tuhlaukselta, että kymmeniä miljardeja markkoja investoidaan tietöihin, joita ei kuitenkaan rakenneta
valmiiksi palvelemaan liikennettä.34
Työllisyyspolitiikan kannalta kesäiset viimeistelytyöt olivat haitallisia. Kesätyöt
kilpailivat vapaiden kausiluontoisten töiden, ennen kaikkea maataloustöiden
mutta myös talonrakennustöiden kanssa. Viranomaiset kiinnittivät toistuvasti
huomiota siihen, etteivät tietyöt saaneet vaikeuttaa muiden alojen töitä. Hyvän
työllisyystilanteen oloissa kesäksi oli vähän miehiä tulossa tietöihin. 35 Toinen
seikka oli, että kesäiset tietyöt veivät rahoja talven työttömyystöiltä. Valtion
rahatilanne oli tavallisesti vaikea, eikä työttömyystöiden järjestelyä haluttu
uhata tietöiden kakkuvuokaa levittämällä. Rakennus -ja parannustöiden määrä riippui työllisyystitanteesta, mutta teiden viimeistelyyn ei ollut samanlaista
houkutinta. Ajokuntoiset ki lometrit laahasivat jäljessä.
1950 -luvulla viimeistelytyöt sujuivat tavallisesti kandessa vaiheessa. Talvisten
työttömyystöiden päätyttyä aloitettiin tien viimeisteleminen - niillä kilometreillä,
joille rahat myönnettiin. Teillä, joilla oli korkeita pengerryksiä, jouduttiin
viimeistelytöitä jatkamaan vielä seuraavana kesänä, sillä pengerrykset eivät
ennättäneet kesän aikana riittävästi painua. Näin päällysrakenne jäi keskeneräisiksi, ja kaiteitakin päästiin laittamaan vasta kun penkereet eivät niitä
heilutelleet. Kun viimeistelytöitä ryhdytthn jatkamaan pitkälle syksyyn, saatiin
useampia kilometrejä valmiiksi. Matalat penkereet ennättivät painua, ja tien
pintakerrokset saatiin kuntoon yhden kesäkauden aikana. Tie päällystettiin
asfaittibetonilla tavallisesti vasta kanden-kolmen vuoden kuluttua. Viimeistelemättömille teille ohjattiin liikenne jo ennen tien lopullista valmistumista. Teitä
viimeisteltiin pahojen työttömyyskausien välissä. 1950 -luvun puolivälissä
viimeistelytöitä lisättiin. Uudelleen keskityttiin keskeneräisiin töihin seuraavan
vuosikymmenen alussa, kun työllisyystilanne oli parempi.

Ongelmia viimeistelytöissä saattoi syntyä myös siitä, että työttömyystyöt
keskeytettiin keväällä ennen kuin saman tieosan viimeistelytöihin myönnettiin
varoja. Useissa kirjeissään TVH toivoi, että määrärahat kesätöihin myönnettäi
riittävän ajoissa, sillä työmaiden sulkeminen ja taas uudelleen avaaminen-sun
aiheutti "tarpeettomia lisäjärjestelyjä ja kustannuksia". 37

TIEHA, TVH FA8, 616d. Hämeen piiri TVH:lle 21.12.1957.
TIEHA, TVH F A 8, 616a. TVH kulkM:lle 21.3.1958.
Ks. luku 2; Vrt, myös sour.: TIEHA, TVH F A 8,466:11. TVH kulkM:Ue 29.4.1954; Sama, 591
30.4.1955 ja sama, TVH piiri -insinööreille 9.12.1960.
TVHkulM:e

TIEHA, TVH F A 8, 591:1. TVH kulkM:lle 30.4.1955; Sama, 614b. TVH piiri -insinööreille
ja siihen liittyvä PM (3.7.57/BN), jossa menetelmistä tarkemmin. Sama, 1024:11. 20.31957
Yleistarkastaja L. 0. Vuorisen lausunto ...päiv. 5.9.1961.
Esim. sour.: TIEHA, TVH F A 8, 466:11. TVH kulkM:lle 29.4.1954.
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Viimeistelytöiden lailla myös kunnossapidon varat jäivät pieniksi. TVH esitti
-luvun lopulla, että "maanteiden kunnossapidossa tapahtuneita laimin- 1950
lyöntejä" ryhdyttäisiin korjaamaan työttömyystöinä. Virasto arvioi, että silloisella vaatimattomalla panostukselle kuluisi 30-35 vuotta maantieverkon välttämättömään parantamiseen. Liikenteen kasvu huomioon ottaen tämä oli "kohtuuttoman pitkä aika". Tärkeimpiä olisivat tukkeutuneiden ojien aukaisutyöt,
hiekkasiilojen rakennustyöt ja tien kantavan kerroksen vahvistaminen.
Tukkeutuneet ojat söivät teitä ja toivat lilkennerajoituksia sadoille kilometreille.
Ojien kunnostaminen sopi hyvin työttömyystyöksi, sillä se oli miestyötä ilman
suuria materiaali- tai konetyökustannuksia, ja työ voitiin järjestää käytettävissä
olleella työnjohdolla. Mm. tiemestarit saivat tehtäväkseen johtaa näitä töitä.
TVH kiinnitti useamman kerran ministeriön huomiota siihen, että teiden kunnossapito uhkasi jäädä kesannolle - kirjaimellisesti. Samasta seikasta kirjelmöi
Suomen Tieyhdistys. 38 Samoin kuin viimeistelytyöt myös teiden kunnossapito
kärsi työllisyyspolitiikan ohjaamasta tienpidosta.
Vielä 1970-luvun alussa myönnettiin varsinaisia työmäärärahoja usein vain
kesäisiin viimeistely- ja päällystystöihin. Työllisyysrahat oli käytettävä talvisin.
Viimeistelytöistä ei selvitty lakia rikkomatta. Työllisyyslain 10 § määräsi, että
varsinaisilla työmäärärahoilla palkattu työvoima ei saanut kesäkaudella olla
suurempi kuin talvikaudella. Kun kesäisin oli käynnissäviimeistelytöiden lisäksi
joitakin kunnossapitotöitä sekä parannus- ja rakennushankkeita, työllisyyslain
pykäliomandtu.Vrsinalhopktuväeli
kesäisin auttamatta enemmän kuin talvella, koska viimeistelytyöt olivat kesätöitä
laskettiin lain kirjaimen ilmoittamaan jakunospityöejdnlomaki
vahvuuteen. Sitäpaitsi: kesäisissä viimeistelytöissä työskenteli usein samoja
työntekijöitä, kuin edellisenä talvena työttömyystöissä - vain heidän muodollinen asemansa oli erilainen.
Lailla pyrittiin siihen, että talvisin palkattaisiin enemmän väkeä. Tie- ja vesirakennuslaitos ja sen piirit noudathvat säännöksiä mandollisuuksien mukaan,
vaikka ilmoittivat, että lakia, jota ei ole mandollistakaan noudattaa, olisi
muutettava. Lain vaatimuksista seurasivat samat haitat, mitkä useamman
kerran oli todettu edeltäneillä vuosikymmenillä: rakennustyöt tulivat kalliimmiksi, kun mm. murskaustyöt, leikkausten ja pengerten muotoilu ja monet muut
työt siirrettiin talveksi.

3.3 76 %palkankorotus- vain talveksi
Ministeriö oli sallinut lisätä insinöörikuntaa ja rakennusmestareita vain kitsaasti. Eniten kasvoi tilapäisten rakennusmestareiden määrä. Työttömyystalvena
tammikuussa 1953 heitä oli yli 200. Vakinaisia mestareita oli vähemmän kuin
yhtä monta kuin insinöörejä piirihallinnossa. Ylimääräisen rakennusmestarin 70,
toimessa oli alle 100 miestä. Tilapäisistä monet irtisanottiin kesäksi - kuten

Mm. seur.: TIEHA, TVH F A 8, 616c. TVH kulkM:lle 12.8.1957; Sama, 616c. TVH kulkM:lle
19.9.1957; Sama, 17:8. Suomen Tieyhdistys r.y. valtioneuvostoRe 3.4.1958 (jäljennös).
As. kok. 946/1971 (10. ja 11. §). Vastaavia rajoituksia asetettiin kunnille; TIEHA, TVH F A 8,
1896:111. Uudesta työllisyyslaista saadut kokemukset. Piirien selvitykset (1972). Tästä myös
seuraavat tiedot.
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muut työttömyystyömaalta. 1950 -luvun lopun eräänä talvena tyänjohdosta 83
% oli tilapäisiä, kevään lopussa irtisanottavia miehiä. 4° Suuri ongelma oli se,
vain osa tilapäisistä työnjohtajista ja rakennusmestareista tunsi tienraken- etä
nustöitä. Muita saattoi käyttää ainoastaan työnjohtotehtävissä kokeneempien
mestareiden apuna. Tilannetta pahensi se, että työmiesten määrä mestaria
kohden saattoi kohota suureksi, esimerkiksi 80:aan nelostien varrella 1958. 41
Työnjohtajina toimi myös käytännössä kouliintuneita työmiehiä. Insinöörit
vastasivat tavallisesti suunnitelmista ja valvonnasta, rakennusmestarit käytännön työn johdosta.
Talvella -53, jolloin työttömyys oli poikkeuksellisen suurta ja jo 17 000 miestä
oli työllistettyjen listalla, TVH ilmoitti ministeriölle, ettei uusien vaadittujen
työmaiden avaamiseen ollut mandollisuuksia, jollei insinöörejä ja vastaavia
rakennusmestareita saatu hankituksi TVH :n ulkopuolelta. Pätevän henkilökunnan puute johtui palkoista. TVH:n mukaan enimmäispalkkoja olisi voitava
"huomattavastikin ylittää", jotta kokeneen työnjohtoväen saanti ei kokonaan
tyrehtyisi. Tästätehtiin esitys. Poliittinen johto suunnitteli ensin pioneeriupseerien
ja kantahenkilökuntaan kuuluneiden sotilaiden käyttämistä työnjohtotehtävissä,
mutta joutui jo vajaassa kuukaudessa myöntymään viraston toiveisiin. Työttömyystöiden vaatimalle lisähenkilöstölle sallittiin maksaa huomattavasti aikaisempaa enemmän. TVH esitti, että tilapäisesti palkattavien vanhempien
insinöörien palkka lähes kaksinkertaistettaisiin ja vanhemmille rakennusmestareille maksettaisiin 76 % korotus. Tilapäisesti palkattavan vanhemman
insinöörin palkan ylärajaksi tulisi ikälisineen 120 000 mk kuukaudessa ja
70 500 mk. Aikaisemmin sallittiin vanhempirkusta eniä
maksaa insinöörille korkeintaan 62000 ja vanhemmalle rakennusmestarille 40
000 markkaa. Ministeriö suostui ehdotukseen vanhemman rakennusmestarin
osalta, mutta jätti vanhemman insinöörin palkan 95 000 markkaan. Sekin oli 53
% korotus!42
Ylimääräisten rakennusmestareiden lukumäärä kasvoi pian yli neljänsadan.
Myös insinöörien määrä lisääntyi. Kevättalvella 1959, vuosikymmenen toisen
pahan työttömyyskauden jälkeen, rakennusmestareita oli jo noin 1 000, joista
oli tilapäisiä.4 °
80
Palkkahaitaria tuntuvasti venyttämällä valtiovalta tunnusti, että valtion leipä oli
jäänyt kapeaksi. Mutta päätöksen perustelu oli työttömyystöiden hoitamisessa. Joukkotyöttömyyden hoidossa suurimmilla valtion virastoilla, eritoten TVH:lla,
oli ratkaiseva osuus. Korkeat palkat sallittiln vain TVH:n, maataloushallituksen

° TIEHA, TVH F A 8, 384:11. TVH kulkM:lIe 31.1.1953; Kom. 1958:31, 19.
41

42

Kuten ed. (TIEHA); TIEHA, TVH F A 8, 466:11. Oulun piiri TVH:Ile 15.2.1954; Sama, 700e.
Keski-Suomnpr
TVH:lle 18.5.1960; Antila 1992, 168.

Työministeriön arkisto: työvoimaneuvoston työttömyystöiden järjestelyjaoston ptk. 2.2.1953;
F A 8, 384:11. TVH kulkM:lle 31.1.1953 ja kulkM:n työvoima-asiain osaston vastaus TIEHA,V
TVH:le,matoushikle
ja rautatiehallukselle 26.2.1953.

4° TIEHA, TVH F A 8, 466:1. TVH:n alaisten työttömyystyömaiden johto 31 .3.1953. Insinöörien
kokonaismäärä ei käy ilmi selvyksestä, koska kyse on vain työttömyystöiden johdossa olleesta
henkilökunnasta; Sama, 700b. TVH kulkM:lle 13.6.1959.
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ja rautatiehallituksen työttömyystöissä. Työttömyys oli poliittisesti arka kysymys, ja ministeriö pyrki turvaamaan virastojen kyvyn täyttää työllistämistehtävänsä. Päätökseen liitetyt ehdot ovat kuvaavia ja poikkeuksellisia: uusia
palkkoja sai maksaa korkeintaan kesäkuun loppuun asti, ja vain valtion
hallinnon ulkopuolelta tulléille henkilöille. Lisäksi ministeriö vaati - tietenkin selvityksen maksetuista suurpalkoista.
Ongelma ei poistunut, eikä sitä voitukaan kerralla ratkaista, koska työllisyystilanteen vaihtelut asettivat erilaisia tarpeita. Vuonna 1966 ministeriö keksi
ehdottaa työvirastoille, että suunnitelmia pitäisi valmistaa "jossain määrin myös
varastoon pidemmällä tähtäimellä kuin vuodeksi kerrallaan". Työvirastoilla oli
-luvun lopulta alkaen ollut täysi työ saada kulloinkin käynnistyneiden 1940
hankkeiden suunnitelmat valmiiksi. Toiveet pidemmän tähtäimen valmisteluista
olivat kaatuneet niukkoihin määrärahoihin. Työvirastot olivat tehneet asiasta
esityksiä jaselvityksiävuosittain. Mainittakoon, että ministeriön kirjeen aikoihin
käynnissä olleissa tulo- ja menoarvion valmisteluissa TVH oli esittänyt 28
tie- ja siltasuunnittelutehtäviin. Valtiovarainministeriö oli henkilösäyt
puoltanut yhden henkilön lisäystä. Lisäksi ongelmana oli, että suunnittelua
varten myönnettiin rahoja useassa erässä ilman, että kokonaisrahoituksesta
olisi mitään varmuutta. Niinpä suunnitteluhenkilökuntaa oli kesken työn
irtisanottava - kuten oli tapahtunut myös ministeriön kirjettä edeltäneenä
vuonna. Kun saatiin uusi määräraha, täytyi usein uudelleen aloittaa henkilökunnan perehdyttäminen kesken jääneisiin tehtäviin."
Työvirastoissa ministeriön kirjeen on täytynyt tuntua koomiselta. Kirje kuitenkin
sisälsi pienen lupauksen: Ministeriö myönsi, että ehdotus "saattaa kysyä
suunnittelukapasiteettia nykyistä enemmän" ja pyysi tekemään ehdotuksia
mandollisista lisäyksistä.
Omien suunnittelijoiden lisäksi alkoi yleistyä yksityisten insinööritoimistojen
käyttö suunnittelutyössä. Se oli tullut mandolliseksi, kun tielakia oli muutettu. 45
lnsinööritoimistojen käyttöä rajoittivat tietenkin myös määrärahat. Suunnittelutyön volyymin kasvaessa tarvittiin myös omaa henkilökuntaa konsulttityön
ja johtamisessa.
organisme
Suunnittelua haittasi myös pitkäntähtäimen ohjelman puute. TVH teki ehdotuksen 10 vuoden tieohjelmasta 1960-luvun puolivälissä, mutta toisin kuin virasto
toivoi, poliittinen johto jätti asian käsittelyn ja linjaukset jäivät tekemättä!'6
Tienrakentamisessa edettiin vuosi - oikeammin: talvi - kerrallaan.
3.4 Pokeria työvoimavahvuuksilla
Melkoislin panoksiin yllettiin, kun ministeriö, työvoimaviranomaiset, TVH (TVL)
piiri-insinöörit sekä vastaavat mestarit pelasivat työmaiden työvoimavah-ja
vuuksilla. Itse kullakin oli etunsa ja mandollisuutensa tässä pelissä. Työmies-

"TIEHA, TVH F A 8, 1321:1. KulkM 4.4.1966 työvirastoille; Sama, TVH kuikM:lle 16.5.1966.
' Em. TVH:n kirje. Myös kokonaisten tieosuuksien rakennuttamista urakoitsijoiUa ryhdyttiin
pohtimaan juuri ennen 1950 -luvun puoliväliä. (Kallio 1954, 10.)
Perko 1977, 371 -372; TIEHA, TVH F A 8, 1321 :1. TVH kulkM:Ue 16.5.1966.
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ten määrää lisättiin tai vähennettiin yht'äkkisillä päätöksillä. Tyänjohto ei voinut
valita työväkeä, muttaväen määräkään ei ollut aina mestareiden päätettävissä.
Vahvuutta lisättiin tai vähennettiin työllisyyden vaihtelujen mukaan. Työllisyyden nopea parantuminen merkitsi, että monet työttömyystyömaat suijettlin
heti. Työntekijöiden määrä saattoi muuttua myös muista syistä. Kaikki pestin
osa irtisanottiin, osa lähti sanetiväyömlsapunet.S i
omille teilleen. Jotkut löysivät työtä vapailta markkinoilta eikä tilalle aina heti
saatu miestä.

Työttömien osuus työttömyystöiden työvoimasta oli määrätty. 1950 -luvun
lopun työttömyystalvina osuus määrättiin niinkin korkeaksi kuin 70 %:ksi.
-58 se oli kaikissa TVH:n piireissä vähintään 72%, useissaKevätal
enemmän kuin 75 ja Turun piirissä 84%47 Seuraavalla vuosikymmenellä
tällaisiin lukuihin ei ylletty. Tavallisesti edellytettiin puolet työvoimasta otettavan työvoimatoimikuntien määrääminä. Talvella -66 määrää lisättiin 60 %:iin,
jo työskentelijälensurtyömdevoksi!'Kuntyömalo
tuhansia autonkuijettajia ja muita koneenkäyttäjiä, merkitsi 60 % työttömien
osuus auttamattomasti töiden tehon laskua. Huomattakoon, että myös monet
autonomistajat otettiin työvoimatoimikuntien kautta.
Töissä, jotka työllisyysmäärärahoin oli annettu urakoitsijoiden tehtäväksi,
edellytettiin tavallisesti, että urakoitsija otti tarvitsemansa aputyövoiman työvoimatoimikuntien osoittamista työntekijöistä. Niin ikään sopimuksissa edellytettiin usein, että ministeriö sai määrätä töiden supistamisesta, laajentamisesta
keskeyttäm isestä työllisyystilanteen vaatimusten mukaan .
tai
Mikäli työttömyystilanne paheni, oli miehiä sijoitettava nopeasti suunniteltua
enemmän. Näin kävi esimerkiksi kevättalvella 1954, jolloin jo odotettiin pahan
työttömyystalven taittuvan. Mutta maaliskuun puolivälissä miehiä oli TVH:n
töissä lähes 1 700 enemmän kuin määrätty ja suunniteltu kiintiö edellytti. Työvoimapiirien päälliköt toivoivat, että miehiä sijoitettaisiin enemmän, ja TVH otti
miehet vastaan. Luonnollisesti tarvittiin myös lisää rahaa. 5° Vaikka työmaat
usein lopetettiin jo huhtikuulla, voitiin helmi- ja maaliskuussa lisätä väkeä. Tätä
ei pidä ymmärtää tahalliseksi kiusanteoksi; talvisesta työttömyydestä kärsinyt
pienviljelijätai sekatyöläinen ei pysyvistä pesteistä kuvitellut. Elämää rytmittivät
kausiluontoiset työt ja olennaista oli, että jokin tienesti löytyi vuoden kierron
jokaiseen kohtaan.
kun esimerkiksi Forssaan kun tuli vaunulasteittain niitä
(siirtotyöläisiä), jopa illalla myöhään, ettei tiedetty mihin niitä majoit-

TIEHA, TVH F A8, 700b. TVH piiri-insinööreille2l .8.1959 ja siihen liittyvä aineisto; Sama, mm.
614, 616a, 61 7cja 700b. TVH:n kirjeet piiri-insinööreille: Työttömien määrän suhde työmaiden
kokonaisvahvuuteen.
47

48

TIEHA, TVH F A 8, 1136:111. TVH piiri-insinööreille 26.10.1964 ja 1026:11, jossa kirjeet
vahvuuksista eri piireille; Sama, 1222:11. TVH piiri-insinööreille 23.2.1966.
Mm. seur.: TIEHA, TVH F A 8, 1024:1. TVH piiri-insinööreille 16.3.1962; Sama, 591 :1. KulkM
kiertokirje 10 / 25.5.1954 työvirastoille ym.

5° TIEHA, TVH F A 8, 466:11. TVH kulkM:lle 19.3.1 954 ja TVH piiri-insinööreiue 24.3.1954.
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vähäinen. Ministeriö saattoi kysellä myös yksittäisten työmaiden vahvuuksista.
Jos työmaa oli pieni ja lyhytaikainen, jolle lähikunnista ei saatu työttömiä
miehiä, ei tukikohtaa perustettu kauempaa tulleillekaan. Se ei olisi ollut
mielekästä. Vaikka työttömyyttä oli paljon, kävi joskus niin, että suunnitelmien
mukaan aloitettiin pieni tietyö alueella, jonka kunnat eivät vielä olleet
työttömyyskortistoa avanneet.
Joskus liikavahvuus joutui kirjoihin, kun työntekijöitä ei ehditty ajoissa erottamaan. Keväisin viimeistelytyöt muutettiin vapaiksi töiksi. Kun syksyllä samalle
työmaalle myönnettiin työllisyysvaroja, oli työsuhteen luonne heti muutettava.
Lapinlandella Kuopion piirissä tehtiin tavanomainen työvoimailmoitus
merkittiin 12 sekatyöntekijää, jotka olivat olleet töissä15.96Rulin
viimeistelytöiden ajan keväästä lähtien. Mutta työmaalle oli myönnetty työllisyysvaroja 9. päivänä marraskuuta, eikä
työntekijöitä keritty vapauttamaan vahvuusilmoituksen tekopäivään
mennessä eli 5 päivän aikana.
Kun vahvuuksia juuri tarkistettiin, tuli tämäkin selitettäväksi! Tapaus ei ole
ainutlaatuinen. Mainittakoon, että työvoimatoimikunta määräsi samat miehet
edelleen työmaalle, sillä vapailta markkinoilta ei töitä löytynyt.
Kun töiden edistyminen oli kiinni myös säästä, joutuivat mestarit joskus tieten
tahtoen rikkomaan määräyksiä. Keväällä 1962 monet työmaat kärsivät vaikeasta kelirikosta, ja mm. massansiirtotyöt ja murskaustoiminta viivästyivät.
Myöstulvaäienkjtsloäöi,vanhyrte au.
Mestarit kasvattivat työväen määrää, jotta kesään mennessä päästäisiin
tavoiteltuun vaiheeseen. Monien töiden viimeistely oli määrä aloittaa kesällä.
Vahvuuksien ylittämisestä neuvoteltiin työvoimaviranomaisten kanssa ja asiasta soitettiin joskus myös ministerlöön. Tilapäiset ja suulliset luvat eivät
pelastaneet moitteilta ja vahvuuksien vähennyksiltä, kun tuonakin keväänä
vahvuuksien ylittämisiä ministeriön pyynnöstä selviteltiin.
Tie -ja vesirakennushallituksessa sekä sen piireissä oltiin ministeriön ja työvoimaviranomaisten armoilla. Mutta pelin säännöt selkenivät pian. Jokainen
työ llistettävä sai mukaansa paitsi matkalitteran myös rahan, joka tuli työmaan
pussiin toista tietä. Tientekoon kertyi rahaa sen mukaan, kuinka monta miestä
tien varrelle saatiin. Rahaa meni miehen tuomiin kuluihin, mutta miestä kohden
kertyi myös ylimääräistä, jolla saatiin kone pyörimään jossakin kohdin työmaa ta.
Pyrkivätkö piirit ja TVH:n johto lisäämään rahakakkua liikavahvuuksia kasvattamalla? On vaikea selvittää, kuinka määrätietoista TVH:n ja piirien linja oli.
työmailla olleet ja työmaita johtaneet muistavat, että väkeä oli liikaaMonet
tarkoituksenmukaiseen työhön nähden. Asiasta puhutaan myös useissa asiakirjoissa. Turun piirissä haluttiin pitää "aina sormituntuma siitä, mikä oli

TIEHA, TVH F A 8, 1024:11. Kuopion piiri TVH:lle 4.12.1961.
TIEHA, TVH F A 8, 1024:1. Tienrakenn us- ja parannustyömaiden työvoimavahvuudet (1962).
1024:1. Työvoiman otto työvoimatoimikuntien Pirenslvtyk.Va mös,
(1961).

kaut.Pirenslvy
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mandollista", ja työvoimaviranomaisten mielen mukaan ryhdyttiin nopeasti
kasvattamaan sijoitettujen työntekijöiden määrää. Kuitenkaan liikatyöväen
määrä ei välttämättä johtunut TVH:n politiikasta, vaan päätöksiin jouduttiin
työvoimaviranomaisten ohjaamina.
Määrärahakakun kasvattaminen miehiä lisäämällä oli houkuttelevaa. Jokaisessa piirissä oli huonokuntoisia teitä korjailtavaksi ja paikkailtavaksi, ja
haveituslä.Rahteiönmy lispotkan
ehdoilla. Muunlaisen rahoituksen odottaminen uhkasi jättää työt kokonaan
tekemättä. Yhden työmaan kieltäytyminen ylimääräisestä väestä olisi vienyt
rahat toiselle työmaalle, ja yhden piirin pitäytyminen vain tarkoituksenmukaisessa vahvuudessa olisi vienyt rahat muille piireille ja muiden työvirastojen
hankkeisiin. Huomionarvoista on myös se, ettei koneita vielä 1 960-luvullakaan
vain riittävän suuri voituanhlsmärikyt.Konevasi
miesmäärä - ja toisaalta: vain riittävä määrä miehiä toi rahan, josta riitti myös
konetyön kustannuksiln.
Siten tietyön etenemisen kannalta piirien johdon ja työmaiden päälliköiden
päätökset olivat rationaalisia. Pelin säännöt eivät olleet työvirastojen
korjailtavissa, mutta säännöt saattoi oppia. Kokonaisuudessaan menettelytapoja arvosteltiin ankarasti, mm. mainituissa piirien selostuksissa.
3.5

Talvista tientekoa

Missään vaiheessa ei ollut epäselvää, etteikö talvinen tienrakennus tulisi
kesäistä työtä kallimmaksi. Luultavasti oli niin, etteivät kohonneet kustannukset tulleet suureksi ongelmaksi vielä silloin, kun tie'le asetetut vaatimukset
olivat suhteellisen pieniä ja rakennustyön määrä lorkeintaan kohtuullinen. Kun
haluttiin yhä suurempia ja parempia teitä ja tierakentamisen volyymi kasvoi
suureksi, kohosi talvisten haittojen merkitys. Jo työllisyysohjeiden mukaan
suunnitelmissa oli otettava huomioon lisäkustannukset. 1940-luvun lopulla
TVH:n piirissä arvioitiin yleisesti, että talvi lisäsi kuluja vähintään kolmanneksella, siltatöissä jopa puolella. Seuraavan vuosikymmenen lopulla arvioitiin,
että työt kallistuivat talvella 20-30%. J05 työt organisoitiin hyvin ja ennen
talvitöitä voitiin tehdä valmistelevat työt, mm. ojitustyötja matalat maanleikkaukset, voitiin kustannuksia vielä laskea. Silti maantietyöt olivat taloudellisesti
epäedullisempia kuin muut työttömyystyöt. Sen katsottiin johtuneen suurista
massansii rtotöistä, jotka vaativat paljon konetyötä. 57
Talvella tienteon kustannuksia lisäsiväthuoltokulut, mm. lämmitys. Mutta työ oli
paitsi fyysisesti myös teknisesti kesäistä ahertamista vaativampaa ja vaikeampaa. Liukkaus ja pakkanen haittaisvat työmiehiä. Ojankaivuu routaiseen
maahan sujui kesäistä vauhtia hitaammin, vaikka apuna käytettiin räjähdysaineita. Ojankaivuu arvioitiin jopa 400% kalliimmaksi talvisella miestyövoimalla

Esim. seur.: Tiejohtaja Pentti Ikosen (Oulu) haastattelu 12.8.1992; Ins. Antti Yk-Paunun
haastattelu 6.11.1992 (lainaus). Myös TIEHA, TVH F A 8, 700d. Turun piiri TVH:l)e(Turk)
Kom. 1958:31, 4.3-44; Satakunnan Työ 17.1.1959.
27.1960;
TIEHA, TVH F A 8, 612a. Piirien selvitykset aktissa ad Ta 308/60 1955; Sama, 616d.
27.8.1958; Kom. 1958:31, 43. RASTOR -tutkimuk-Työliskertomu nayövistole
sen selvityksestä 1950 -luvulla, ks. Kom. 1958:31, 41 -42, 57.
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kuin kesällä koneella tehtynä. Kelirikot haittasivat työmaan ajoja. Lumipyryt
työmaan, ja tarvittiin suuri työvoima vain parakin rutiinien jatuiskov
ylläpitoon. Myös parakkikylien teiden teko ja majoituksen pystyttäminen oli
helpompaa ennen lumikelejä.
Tienteko talvella aiheutti teknisiä ongelmia, joista ei käytetyllätekniikalla osattu
selvitä. Ennen pitkää kävi selväksi, että eritoten valtateiden ja muiden
päältystettävien teiden rakennus- tai parannustyöt eivät teknisesti "täysin
onnistuneet", jos työ aloitettiin talvella. TVH korosti ministeriölle lähettämässään kirjeessä vuonna 1955, että "teknillistaloudelliset näkökohdat" olisi
välttämätöntä ottaa huomioon. Työt olisi käynnistettävä sulan maan aikana,
jolloin mm. tarpeelliset raivaustyöt ja kallioiden paijastamiset voitaisiin tehdä.
Ennen pengerrystöitä ja tienrungon tekoa olisi tehtävä mm. välttämättömät
ojitus- ja kuivaustyöt, maapohjan tasaus ja tiivistys, routakiilojen teko ja
sarkaojien täyttö jo sulan maan aikana. Talvisia vahinkoja jouduttiin korjaamaan mm. Oulun lentokentällä. Kentälle kaivettiin 2 1/2 km pitkä avoviemäri,
jonka kautta lentökentän vedet purkautuivat. Kun työ tehtiin talvella, kertyi
siihen kevään ja kesän aikana liettymiä, jotka patosivat vettä viemärin ympäristössä olleille pelloille.60
Töiden valmisteluissa maantieteelliset seikat sotivat työllisyyspolitiikkaa ja
määrahapäätösten aikatauluja vastaan. Pohjoisessa talvi tuli usein nopeammin kuin määrärahapäätökset. Talven tulosta huolimattatyöttömyyskortistojen
avaaminen saattoi pohjoisessakin venyä marras- tai joulukuulle. Työn teknisten vaatimusten mukaan työttömyystyöt olisi pitänyt käynnistää ennen virallisesti kortistoitua työttömyyttä, mutta se oli vastoin työllisyyspoliittisia tavoitteita.61
Talvesta oli myös apua: monet ajot kävivät sujuvammin, koska maansiirroissa
käytettyjä teitä ei tarvinnut vahvistaa. TVH:n Turun piirin piiri-insinööri Matti
1950 -luvun lopun työttömyystalvina, että piirin kokemus- Jäskelinot
ten mukaan työt voitiin jakaa kahteen luokkaan sen perusteella, kuinka töiden
teko talvella onnistui. Osa töistä oli tehtävä sulan maan aikana. Jäätyneen
maan oloissa kävi tehtäväksi tien runkorakenne, suuret maaleikkaukset,
kallioleikkaukset ja metsänkaato, ja mainitsipa piiri-insinööri vielä rumpu- ja
siltatyöt. 62 Piiri-insinööri perusti toiveensa edellisen talven kokemukseen,
jolloin työt oli voitu aloittaa jo sulan maan aikana.
Näyttää kuitenkin siltä, ettei kaikkialla nähty talvisten töiden rytmittämisestä
koituvan niin suuria etuja, että ne olisivat voittaneet talven tuomat kustannukset. Aivan näin toiveikkaita ei Turussakaan oltu - joskin huomattakoon myös
tässä piirin voimakas yritteliäisyys työttömyystöiden järjestämisessä. Luulta-

TIEHA, TVH F A 8, 616a. TVH piiri-insinööreille 10.2.1958.
TIEHA, TVH F A 8, 612a. TVH KuIkM:IIe 20.7.1955; Sama, 616c. TVH kulkM:lIe 12.8.1957.
60

TIEHA, TVH F A 8,383:1. TVH kulkM:Ile 25.9.1951.

61

TIEHA, TVH F A 8, 700e. Lapin piiri TVH:IIe 19.5.1960.

62

TIEHA, TVH F A 8, 616d. Turun piiri TVH:IIe 20.12.1957.
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tietä jatkettavaksi Karikasniemeenja Kaarasjoelle, oli tiestä jo kesän alussa 54
km ajokunnossa. Lähes kaksi kolmasosaa määrärahoista kului koneisiln määrä, johon yleensä yllettiin vasta vuosikymmeniä myöhemmin.
Maansiirtotöiden ja kallioteikkausten suuruutta säätelivät tielle asetetut vaatimukset. Kun vaatimukset kasvoivat 1 950- ja 60-luvulla, jouduttiin yhä suurempiin massatöihin. Puskutraktoreiden ja kaivukoneiden etu kävi yhä ilmeisemmäksi.
Valtioneuvosto edellytti määrärahapäätöksissään, että työttömyysvaroillatehtävät työt tehtäisiin koneita apuna käyttäen ja urakalla aina kun mandollista.
Tästä periaatteesta huolimatta vuoden 1950 alussa luovuttiin vähäisen
koneavun käytöstä, jotta miehille löytyisi töitä. Myös sittemmin koneita oli
vähän, sillä määrärahoja hankintoihin ei ollut. Vielä 1952 monet työttömyystyömaat olivat kokonaan ilman TVH:n koneita. Joitakin ilmakompressoreita,
kivenmurskaimia ja vintturikoneistoja (laahauskauhavintturi) ja muita pienempiä työkoneita saatiin hankituksi. 1950-luvun alussa TVH joutui ilmoittamaan
ministeriölle, ettei tehokkaasti koneistetuista töistä ollut toivoa. 67
Koneiden määrä alkoi nopeasti kasvaa vuodesta 1953. Samaan aikaan
alkoivat moottorisahat yleistyä metsätyömailla. Koneita hankittiin ja vuokrattiin.
Maintusvodelkthinmasöäplietkondavu,
mutta se ei ollut aina mandollista. Koneet vuokrattiin yksityisiltä, ja useat työt
tehtiin urakalla. Tuloksia syntyi toiseen tahtiin kuin aikaisemmin. Työt etenivät nopeammin, mikä vaikutti myös parakkiasumisen suunnitteluun. Helposti
slir-rettävätvaunuparakit yleistyivät juuri ensimmäisen suuren koneellistumiskauden aikana. (Ks. luku 4.)
Koneiden määrä tässä alkuvaiheeseen käy ilmi seuraavasta Bruno Niemen
kokoamasta taulukosta:
TAULUKKO 4: Koneiden määrä TVH:n töissä 1953-54.
TYÖKONE

21.3.1953

_____

3.4.1954

TVH

YKSITYISET

YHTEENSÄ

87

44

108

152

sis. seur.

16

126

142

pyörät raktorit

108

10

86

96

kompressorit

123

68

120

188

46

59

0

59

2311

38

2568

2606

kaivukoneet
raivaustraktorit

murskaajat
kuorma-autot
Lähde: Niemi 1956, 93.

Jokipii 1987, 165-1 66.
67

TIEHA, TVH F A 8, 614c. TVH kulkM:lla 6.2.1 957; Sama, 384:1. TVH kulkM:Ile 8.12.1952.

Niemi 1956, 91; Antila 1992, 165-167. Metsätöistä: Alhonen 1983 (painamaton tutkielma), 31.
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Mutta suo siellä, vetelä täällä: koneet sorsivat työllisyyspolitiikkaa. Erikoisammattimiesten määrä kasvoi, ja työvoimaviranomaisten osoittamien sekatyömiesten osuus laski. Useimmatammattimiehetsaatiin vapailtatyömarkkinoilta.
Heti ensimmäisen merkittävän koneellistamiskauden jälkeen kulkulaitosten ja
1955 selitystä sekatyömiesten osuu- yleistnödmrivasuon
den pienuuteen. Ministeriössä oli laskettu, että kolmea sekatyömiestä kohden
työmailta oli kaksi erikoisammattimiestä, autonkuljettajat mukaan laskettuina.
Suhde ei tyydyttänyt ministeriötä, mutta erityisesti oli selitettävä, miksi joillakin
työmailla ammattimiesten osuus oli vielä suurempi ja joskus muun työvoiman
osuutta suurempi. TVH:n piirit saivat jälleen selvitettävää, ja tuskinpa tulos oli
yllätys ministeriöllekään. Työmaiden koneellistaminen auttamatta nosti ammattimiesten määrää. 73
TVH käytti enemmän vuokrakoneita kuin omia koneita. Vuokrakoneiden käyttö
oli joustavammin järjesteltävissä eikä koneiden seisottamisesta tullut kustannuksia. Koneet söivät yhä suuremman osan työttömyyden hoitoon käytetyistä
rahoista. Vuokrien osuus kasvoi vuodesta 1953 vuoden 1957 alkuun mennessä 6,5 %:sta lähes 21 %:iin. Koneisiin ja autoihin kului jo noin puolet työllisyysmäärärahoista. Palkkojen osuudeksi jäi vähemmän kuin 30 %, kuitenkin
keskimäärin 36 %, jos työkoneiden käyttäjien ja autonkuljettajien palkat
laskettiin työpalkkoiksi. 74
3.7 Miehiä vai koneita?
Työllisyyspolitiikasta vastaavien henkilöiden suhtautuminen työmaiden koneellistamiseen muuttui heti seuraavana pahana työttömyystalvena. Talvikaudelle 1957-58 suunniteltiin kaikkiaan 450 TVH:n alaista työkohdetta. Virasto
ilmoitti, että puoletkin työmaista oli avattavissa vain sillä edellytyksellä, että
ajoissa voitiin hankkia tarpeelliset työkoneet ja riittävä määrä pätevää kylin
työ njohtoa. 75
Työttömiä oli TVH:n työmaiden kokonaisvahvuudesta huhtikuun alussa 1957
68 %. Työllisyyspolitiikan tavoitteeksi otettiin, että työttömien määrä kohoaisi
vähintään 70 %:iin. Tavoite ylitettiin. Enimmillään työttömien osuus oli eräissä
piireissä yli 80%76
Ministeriö määräsi, että
työsuorituksistaja menoista, joilla ei tarkoituksenmukaisessa määrässä sijoiteta työttömiä, on pidättäydyttäväJ

TIEHA, TVH F A 8, 591 :1. KuIkM TVH:Ue 31.3.1955 ja TVH kulkM:lle 4.5.1955.
1957, 11; Kom. 1958:31, 40.

Niem

TIEHA, TVH F A 8, 616c. TVH kukM:lIe 12.8.1957.
76

TIEHA, TVH F A 8, 614c. TVH piiri-insinööreille 10.4.1957 ja vastaavat kansiossa 616a
(26.3.1 958) ja 61 7c (8.4.1959) ja 700b (21.8.1 959 ja siihen Iiittä aineisto).
TIEHA, TVH F A 8, 616a. KuIkM työvirastoille. Kiertokirje n:o 12/18.8.1957.
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TAULUKKO 5: Koneiden ja autojen määrä TVH:n töissä 1954 ja 1959.
20.3.59

5.4.54
MÄÄRÄ

kuorma-autot
koneet
yht.

lYON-

MÄÄRÄ

LISAVS

ivON-

TEKI-

TEKI -

jOrrÄ,

jÖrrAi

KONE

KONE

(AUTO)

(AUTO)

2 606

8

5 007

92

9

637

32

1 788

181

24

2675

6

6795

110

6

20 216

42 996

113

221

293

33

työllisyystöissä
-

työntekijöitä

-

työkohteita

Lähde: SVT XIX:1959, 197; Niemi 1956, 91,93; Niemi 1959, 16. Sekä työntekijämäärä
että koneiden määrä kuvaavat vuoden huippulukuja. Työntekijämäärä vuodelta 1954
on maaliskuulta.

Näyttäisi siltä, että koneiden määrässä pysyttiin suurin piirtein entisellä tasolla.
on mutkikkaampi. Edellä mainittiin, että koneiden osuus kustannuksista Kuva
pieneni vuonna 1958, ilmeisesti juuri ministerin aktiivisuuden vuoksi. Tämä
lienee jäänyt ministerin tilapäiseksi voitoksi. Toinen seikka on tärkeämpi:
Työkohteet olivat keskimäärin suurempia ja vaativampia kuin ennen. Lisäksi
työntekijöiden määrä työkohdetta kohden oli kasvanut reilusti. Vuonna 1954
kohden oli 91 miestä mutta vuosikymmenen lopulla 147 miestä. työkohdea
Vielä kuvaavampia ovat luvutvuodelta 1958: Keskimääräinen työntekijävahvuus
kasvoi edellisvuodesta 48 %, mutta käytetyt työllisyysvarat kasvoivat vain 19
%82
Työn vaatimuksiin nähden koneellistamisessa oli jääty jälkeen. Silti
joillakin työmailla saattoi koneistaminen olla pitkällä.
Vaikka koneiden määrä lisääntyi, tarkoituksenmukainen koneellistaminen jäi
suurtyöttömyyden oloissa toivotusta ja teknisten seikkojen vaatimasta tasosta.
Näin oli etenkin niissä töissä, joissa kuijetusten pituus aiheutti poikkeuksellisia
kustannuksia ja pelkästään ajojen osuus nousi suureksi. 1 950 -luvun alussa
olleen lyhyen ja nopean koneellistamisvaiheen jälkeen työllisyyspoliittisin
perustein valtiovalta, ministeri Aku Sumun johdolla, jarrutti koneiden käyttöä

82
Vrt. taulukko 5. Vertailu on karkea, koska työkohteiden määrä vaihteli eripituisten hankkeiden
vuoksi. VP 1960. Asiakirjat A. IV s. 51.52 (vattiontilintarkastajien kertomus).
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vuosikymmenen lopulla. Metsätöissä moottorisaha yleistyi juuri tänä aikana
kaikkein nopeimmin.
Kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriö piti tärkeänä, että valtion kassakril
ja suuren työttömyyden aikana kustannukset työtöntä kohden tulivat-sin
mandollisimman alhaisiksi. Tällä ei liene ensisijaisesti tarkoitettu palkkakustannuksia. Palkkoja ei voitu pudottaa alle sovitun tason. Vain urakkatyön vähentämisellä voitiin säästää, mutta ministeriä lienee tarkoittanut ensisijaisesti koneiden vuokria ja hankintakustannuksia. Käyttämällä vähemmän tekniikkaa
voitiin samalla rahalla työllistää enemmän miehiä. Kun työmäärärahoja ei
käytetty koneisiin, saatiin mandollisimman monta työtöntä töihin, jolloin yhden
työpaikan luomiseen käytetty keskimääräinen summa pieneni. Kyseessä oli
hallinnon tapa laskea miehen hinta.
Ministeriön tarkoitus oli työllistää mandollisimman monta miestä mandollisimman vähällä rahalla, mutta poukkoilevaa linjaa kuvaa se, että yritys uhkasi
lopulta tuottaa päinvastaisen tuloksen: Aloitetuilla työmailla tehtiin, niin kuin
käsky kävi, paljon töitä miestyövoimalla. Tästä seurasi, että varsinaiset massakuljetukset jäivät seuraavaan vuoteen, talvikaudelle 1958-59. Suuret massakuljetukset eivät olleet ajateltavissa lapiomiesten hankkeeksi, joten seuraavana talvena työttömiä voitaisiin sijoittaa samalla rahalla huomattavasti vähemmän. Kun lisäksi koneita oli käytettävä enemmän, työmaan kustannukset
yhtä työtöntä kohden nousisivat paljon. Jos työttömyys jatkuisi vaikeana, olisi
jälleen avattava uusia tietyömaita - niin kuin sitten kävi. Entisillä työmailla ei
voitu lapiovoimin jatkaa. Myös tämä linja johti vaikeuksiin, sillä keskeneräisten
ja vesakko täyttämään raivattujatöidenmärkasvo.Mipnlkurm
tienpohjia. TVH "kiinnitti ministeriön huomiota" siihen, että lisämäärärahoja
myönnettäessä otettaisiin huomioon tietäissä välttämättömät massa-ajot toisin sanoen mm. kuorma-autojen tarve - ja niiden kustannuksia kohottava
vaikutus. 85
Koneet närkästyttivättyömiehiä, sillä koneen kauha oli kova kilpailija "pilneessin
vitoselle". Vihapäissään miehet kiroilivat koneita, jotka söivät työttömyysrahoista
monen miehen ansiot. Ilmeisen erehdyksen teki kuitenkin maalaisliiton Kestilän
kirkonkylän osasto, joka 1959 valitti ministerille koneellisesta ojankaivuusta
Kestilässä. Puolueosaston mukaan koneellinen kaivu tuli huomattavasti kaIliimmaksi kuin lapiolla tehden ja oli siksi lopetettava. Epäkohtaan pyydettiin
pikaista korjausta, koska paikkakunnalla oli paljon työttömiä. TVH:n edustajat
kutsuivat valittajat tutustumaan asiaan tarkemmin. Harkinnan jälkeen valituksen tekijät joutuivat toteamaan suuren erehdyksensä. Hyvänkin miehen
käsissä pilneessin vitoselle oli löytynyt kiistämätön voittaja.
Koneiden vähentäminen ei loputtomiin lisännyt miestyövoiman tarvetta. Jo
ja työn organisoiminen vaati huomattavaa autokalustoa. miestnkulja

Metsätöistä: Alhonen 1983 (painamaton tutkielma), 30-35.
Kuten vilte 81 sekä TIEHA, TVH F A 8, 616a. TVH KuIkM:lle 21.3.1958.
TIEHA, TVH F A 8, 616a. TVH KuIkM:Re 21 .3.1958.
TIEHA, TVH FA 8, 700d. Oulun piiri-insinÖÖriTVH:Ile 7.12.1959 ja TVH kulkM:Ile 19.12.1959.
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Huomattava on myös, että autonomistajat ja monet pienet yritykset olivat yhtä
lailla työllisyystöistä riippuvaisia kuin työmaan sekatyömiehet. Yksityisten koneyritysten kautta syntyi mandollisuuksia alan ammattityövoiman kehitykselle.
tuskin oli pelkästään haitaksi, vaikka näytti sotivan työllisyyden hoitoa Se
vastaan.
Tie- ja työttömyystöiden koneellistamisen kausi alkoi 1950-luvun alussa toisena suurena työttömyyskautena. Koneiden käyttöä lisättiin nopeasti. Suotuisa
taloudellinen kehitys ja sotakorvaustoimitusten päättyminen luultavasti helpottivat koneellistamista. Mutta vuosikymmenen lopulla oltiin pulassa. Valtion
vaikean rahatilanteen johdosta työmaita rahoitettiin ajoittain ku ukausittain.
Työttömyys kasvoi koko ajan.
Hallitus oli kaatunut Skdl:n välikysymykseen lokakuussa 1957. Loppuvuodesta saatiin aikaan Suomen pankin pääjohtajan Rainer von Fieandtin johtama
virkamieshallitus. Kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriön johtoon tuli työväenliikkeen edustaja, SAK:n puheenjohtaja Aku Sumu. Virkamieshallituksella
ei ollut samanlaista poliittista vastuuta kuin poliittisesti valituilla ministereillä.
Tästä huolimatta ministeri Sumun yritteliäisyyttä työllisyyden hoidossa lienee
lisännyt SAK:n puheenjohtajuus ja siten välillinen poliittinen vastuu. Työttömyys oli kiihkeä poliittisen kiistan aihe. Hallitus kaatui jo keväällä 1958. Vaaleja
odottamaan koottiin toinen virkamieshallitus, jossa SAK:ta edusti Eero Antikainen. Kesällä pidetyissä vaaleissa vuodesta 1948 oppositiossa ollut Suomen
kansan demokraattinen liitto (Skdl ja kommunistit) kasvoi 50 kansanedustajallaan
edusknarimpuoleks.Haitjhvmlsitoae
seuraavan vaalikauden ajan. Pidän ilmeisenä, että juuri poliittisista syistä
tietöissä hillittiin koneellistamista. Näin ei tehty yksityisen sektorin metsätöissä.
Sekämalisto dkerävmuitapolenäi
syrjäseuduilta ja alueilta, joilla työttömyystöillä oli suuri merkitys.
Kun pahat työttömyysvuodet toistaiseksi olivat ohitse, saattoi poliittisen vallan
1961 TVH:n johto joutuisuhtaminekols muta.Von
valistamaan piirejä ja kertomaan ministeriön toistuvasti huomauttaneen, että
koneellistamisaste oli liian alhainen. Kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriössä ei haluttu asettaa rajoituksia koneiden käytölle. 87
Käytännössä ongelmat eivät poistuneet, sillä työttömyystyömaalla koneen ja
ihmistyön suhde oli ristiriitainen. Kun töiden suunnittelu lyhytaikaisten rahoituspäätösten ja työllisyystilanteen vaihteluiden vuoksi oli vaikeaa, sattui tämän
tästä, että miehiä oli työmaalla yli tarpeen. Lisäksi määrärahapäätösten työllisyyspoliittiset perustelut johtivat suhteellisen suureen miestyövoiman osuuteen. Tätä vaadittiin ministeriön ohjeissa myös 1960 -luvun lopun työttömyysvuosina. Kuitenkin 1960 -luvulla yhä harvemmin oli ajateltavissa, että vähänkään suurempia töitä tehtäisiin käsivoimin. Koneet lisääntyivät ja lapion tarve
väheni. Yleinen käsitys työmiesten keskuudessa oli, että koneet veivät miehen
osan:

87

TIEHA, TVH FAS, 1024:1. TVH piiri -insinööreille 13.11.1961.
Esim. seur.: TIEHA, TVH FAS, 1322:1. KulkMvirastoilleym. 26.5.1967.
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Keskuudessamme on herännyt epäilyjä myös siitä, että lilallisella
työvoimavahvuudella on jotain yhteyttä koneiden suureen määrään
että me nälkärajan alapuolella olevalla palkallamme kustannamme ja
niiden runsaan käytön.
Epäilyksensä esittäneet työntekijät olivat pyytäneet urakkatöitä, mutta kuulleet
työmaan päälliköltä, että töissä oli 200 miestä liikaa, eikä urakkatöistä ollut
toivoa. Työntekijät kertoivatkin sittemmin huomanneensa, että työnjohdolla oli
vaikeuksia keksiä sijoitetulle työntekijämäärälle ylipäänsä minkäänlaisia töitä,
urakkatöistä puhumattakaan. Työläisten kokous joutui toteamaan, että "suurin
työmaan työntekijöistä oli osoitettu täysin tarkoituksettomaan jaosa"
hyödyttömään työhön.
Joskus työmaiden vahvuus kasvoi niin suureksi tehtävissä olleisiin töihin
nähden, että miesten kotiuttamista oli ryhdyttävä suunnittelemaan. Turun
piirissäoli tammikuussa 1960 piiri-insinöörin ilmoituksen mukaan yli 450 miestä
liikaa. Kaikkiaan miehiä oli yli 7 900. Koska työttömyys alueella koko ajan
paheni, miesten määrä uhkasi vain kasvaa. Tästä piirille aiheutui "huomauttavia
vaikeuksia". Piiri-insinööri esitti neljän uuden työmaan avaamista pikaisesti, ja
"on piirin pakko ruveta kotiuttamaan kirjot,eälsanoimdlt,
Oulun ja Vaasan työvoimapiirien lähettämiä työntekijöitä". Kaikkiaan kotiutus
uhkasi noin 2 000 siirtotyöläistä. 9°
Työn tekniset ja taloudelliset vaatimukset joutuivat yhä suurempaan ristiriitaan
työllisyyspoliittisten velvoitteiden kanssa. Työttömyys koetteli pahiten maaseudun ammattitaidottomia ihmisiä - sekatyöläisiä tai rakennustöiden,
metsätöidenjatietöiden puoliammattilaisia, käytännön kouliinnuttamia ruumiillisen työn tekijöitä. (Ks. luku 2.) Mutta myös tietyömaa vaati yhä suuremman
erikoisammattiväen, autonkuljettajista ja koneenkäyttäjistä puhumattakaan.
Työllistämispoliittiset tavoitteet törmäsivät yhä enemmän itse työn ehtoihin: työ
oli muuttunut eikä sitä voitu taivuttaa työllisyyspolitiikan muotoihin yhtä joustavasti kuin aiemmin.
Kuvaavaa on, että nykyisin tietyömailla miesten ja koneiden suhde on kääntynyt aikaisempaan nähden päälaelleen - siitä huolimatta, että edelleen töiden
ajoittamista voidaan ohjata työllisyyspoliittisin perustein. Tietöissä erikoistuttiin
samalla tavalla kuin metsätöissä. Se merkitsi, ettei tietöissä lopultakaan voitu
työllistää sitä väkeä, joka mm. metsätöiden koneellistumisen vuoksi jäi työtä
vaille.
3.8 Parakkikylän ja työmaan "joukkollikenne"
Tietyömaan kokonaispituus saattoi olla useita kilometrejä. HyrynsalmenAmmänsaaren tietyömaa 1950-luvun lopulla Kainuussa oli 31 kilometriä pitkä
urakka, mutta alkuun hankkeella oli vain yksi tukikohta. Maaliskuussa kuljetet-

TIEHA, TVH F A 8, 1696:VI. Paakkolan-Launlan tietyömaan työläisten kokous 18.3.1969
Samasta myös mm. työmies (elak.) Frans Toppisen (Iisalmi) haastattelu 12.6.1992(Ruotal).
Satakunnan Työ 29.10.1953 (K. St.).
jaesim.
9° TIEHA, TVH F A 8, 700d. TVH:n Turun pun TVH:lla 27.1.1960.
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tim yli 180 miestä viidellä autolla tukikohdasta työpisteisiin, ja kaikkiaan
kuukaudessa kertyi autoille 5 403 km matkaa työväen kuljetuksista. Piirissä
laskettiin, että keskimäärin yhden työmiehen kuijettaminen työpaikalle ja
1 417 silloista markkaa. Summa oli suurempi kuin takisnulm
keskimääräinen päiväpalkka tietyömaalla. 91 Kuljetukset vievät 1950-luvun
lopulla keskimäärin viidenneksen juoksevista huoltokustannuksista. TVH nuhteli piiri-insinöörejä siitä, että oli miehiä kuijetettu myös majoituspaikkojen
välittömässä läheisyydessä sijainneisiin tyäpisteisiin. 92
Parakkeja tai majoitusvaunuja ei voitu aina sijoittaa työmaan välittömään
läheisyyteen. Töitätehtiin eri paikoissa tulevaatietä. Työnjohto vastasi miesten
kuijettamisesta työmaalle niissä tapauksissa, kun matka parakista töihin oli
hiukan pidempi. Sen lisäksi miehet oli kuljetettava päivällä ruokailemaan tai
tuoavrkmiesntyöal.Sur maolikyenäh
jatkuvasti menossa ja tulossa jonnekin, ja aina oli vähintään yksi autonkuljettaja hoitamassa tätä "työmatkaliikennettä". Matkat vaihtelivat muutamasta
kilometristä jopa 20-30 kilometriin. Työnjohdon oli järjestettävä siirtotyömaan
paikallisliikenne. Työmaan sisäinen liikenne oli työläisille maksuton. Myös
työnjohdon ja mestareiden oli Ilikuttava paljon.
Siirtotyömaalle, joka oli lähellä työntekijöiden asuinpaikkakuntaa, voitiin järjestää kunnan ja valtion kustannuksella päivittäinen kuljetus. Tällöin edellytettiin,
että matka oli enemmän kuin viisi kilometriä. Vapaa kuljetus ei koskenut niitä
työntekijöitä, jotka oli määrätty asuinpaikkakunnalleen ns. paikallistyömaalle.
Heidän oli kuljettava omatoimisesti, vaikka matka olisi ollut viittä kilometriä
pidempikin? Usein monet heistä hyppäsivät samalta kulmalta kulkeneen
autoilijan kyytiin, ja joskus järjesti TVH kuljetuksen myös paikkakuntalaisille.
Työllisyysohjeiden sanelema käytäntö ei voinut olla kovin selkeä, sillä käytännössä työmaalla oli usein sekä paikkakuntalaisia että vierasta väkeä.
Paikkakuntalaisen matka saattoi olla pidempi kuin naapuripitäjän miehen,
mutta säännösten mukaan paikkakuntalaista ei saanut kuljettaa eikä hän ollut
oikeutettu ilmaiseen majoitukseen.
Käytäntö jatkui ristiriitaisena. Vuonna 1960 annetut säädökset (320 ja 321/
1960) eivätvelvoittaneet työnantajaa järjestämään työttömyystyömaalle enempää vapaata majoitusta kuin kuljetusta. Ministeriö kuitenkin ilmoitti tahtovansa,
että valtion työmailla näiltä osin jatkettiin entistä käytäntöä uudesta laista
riippumatta. Kuljetus- tai majoitusetu koski vain työvoimaviranomaisten lähettämiä työntekijöitä. Omatoimisesti työmaalle tulleet vastasivat yöpaikastaan ja
liikkumisestaan itse. Työmaan sisäisessä liikenteessä hekin saivat kulkea,
m.
ruokalaan.

91

TIEHA, Kainuun piiri-insinööri Yrjö Karvonen TVH:Ile 2.6.1958. TVH A 1, 38 I d.
Keskituntiansiosta, SVT XIX: 1958, 178.
92

TIEHA, TVH A 1, 38 Id, pääjohtajan p.o. yli-ins. K. J. Tolonen piin-insinööreille 9.6. 1958.

Työtlömyysohjeet 24.1.1946 (myös myöh.), kohta 13. Ks. myös TIEHA, TVH F A 8, 381 :11.
KuIkM työvoima-asiainos. kiertokirje N:o 8/18.4.1950; Sama, 617a. Erkki Sunilan muistio
1.495
ja siihen liittyvä aineisto.
TIEHA, kokoelmakirjeet. Kansio H 5. TVH piiri-insinööreille 24.2.1961.
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Kuljetuksissa käytettiin kuorma- tai linja-autoja, useimmiten kuorma-autoja,
erityisesti työmaan sisäisessä liikenteessä. Myöhemmin 1950-luvulla, kun
ammattientarkastajat ja viranomaiset kiinnittivät asiaan huomiota, ruvettiin
vaatimaan lupia kuorma-autojen lavoilla tapahtuvaan henkilökuljetukseen
Työmaa-alueella kuljettiin useimmiten ilman lupia. Luvan perästä saatiin linjaautot lastata normaalia suuremmalla matkustajamäärällä.
linja-autoja oli työmaaliikenteessä vähän. Miehet kuljetettiin kuorma-auton
lavalla, mutta se oli talvisin kylmää kyytiä. Jo aikoinaan ensimmäisiin
kuormureihin kyhättiin tilapäisiä koppeja miesten suojaksi, ja se oli vakiintunut
tapa. Lavalle rakennettu koppi suojasi pahimmalta viimalta. Lämmintä ei
matkalla silloinkaan ollut.
Tilannetta koetettiin parantaa monin pikku konstein, mutta hyviä ratkaisuja ei
tahtonut löytyä. Asiasta ei aina tarvinnut valittaa; näkihän mestarikin, että
miehillä oli kylmä. Monenlaisia, enemmän tai vähemmän työmaakohtaisia
lämpölaitteita kyhättiin kuorma-auton lavalle, mutta ne eivät aina auttaneet tai
viranomsetäp niurvals.Leiouthlprakn
turvallisuusmääräykset täyttävää lämmitettävää koppia - aina kun ei saatu
paikallaan seisovista parakeistakaan ohjesääntöjen mukaisia. 1960-luvun
puolivälin jälkeen ryhdyttiin kokeilemaan kokonaan lasikuidusta valmistettu a
kuijetuskoppia, jonka seinät oli lämpöeristetty. TVH oli neuvotellut
lämmityslaitteiden valmistajien ja maahantuojien kanssa sopivasta ja määräykset täyttävästä lämmitysjärjestelmästä. Viranomaisten hyväksyntä saatiin
eräälle nestekaasulämmityslaitteelle, jota TVH piti "huomattavan kalliina",
mutta joita ilmeisesti 'jouduttaisin" hankkimaan.
3.9 Siirtotyöläinen: tarina Aape Turakaisesta
Siirtotyömailta muistetaan usein ensimmäiseksi tarinat kaikkein laiskimmista
miehistä. Kerrotaan vitsikkäästi, kuinka miehet vetelehtivät talvisessa ojankaivuussa niin, että routa ehti aina edetä lapion iskemää syvemmälle. 97Seuraava
tarina on yksi monista. Se on todellisesta henkilöstä - vaikka nimet on tässä
muutettu - sekä ilmeisen luotettava ja kuvaava. Tarinaa ei voida yleistää kuvaamaan kaikkia miehiä, sillä siirtotyömailla oli - korostettakoon - myös rivakasti
töitä tekeviä ja pystyviä miehiä. Mihin kaikkeen Turakaisen Aape olisi pystynyt,
jäänyt selvittämättä, mutta tientekoon hänellä ei ollut intoa.
on
No siellä oli sitten muutamia semmosia työntekijöitä, jotka vuodesta
toiseen olivat näissä työttömyystöissä. Minulle on jääny mieleen
erityisesti Turakaisen veljekset, tuosta Ryttösenhangalta, Aape ja

Esim. seur.: TIEHA, kokoelmakirjeet. Kansio H 4. KuIkM TVH:lle 22.12.1956 ja TIEHA, TVH
KulkM TVH:lle 19.3.1958; Sama, Turun piiri TVH:lle 21.1.1958.
FA8,61a.
TIEHA. TVH F A 1, 125. TVH sosiaaliministenön työosastofle 11.2.1966.

Kirjoittajan kuulema tarina Jynkkä-Vehmasmäki -moottorftietyömaan tukikohdan ruokalassa
Kuopiossa 21.7.1992.
Tarina on koottu kirjuri Juhani Kyllösen (Kuopio) haastattelusta 22.6.1992. Kaikki nimet on
ja kertomuksen osat on poimittu en yhteyksistä.
mute
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Jussi nimeltään. Ja nämä molemmat olivat semmosia pienikokoisia
vähän tuonne ryyppyynkin sotkeutuvia ja ei niin kovin suuritöisiä- ja
kään olleet niinku saavutuksilleen, niin se oli ihan luonnollista, että
vuodesta toiseen ajautuivat sinne työttömyystyömaalle. Ja työvoimatoimikunnalla, sillosella työvoimatoimikunnalla elikkä työhönsijoittajilla oli ihan tapanakin kirjottaa nämä kaks Turakaisen veljestä
ensimmäiseks sinne työttömyystöihin.
Täällä ruokalassa sitten järjestettiin tämmönen kokous, jossa aiottiin
esittää vaatimus työnantajalle tai työnjohdolle parempien palkkojen
maksamisesta. Ja siinä sitten nämä työntekijät keskustelivat siitä,
että mikä tämmönen järjestelmä oils, jolla parempia palkkoja maksettas. Että pitäskö se olla semmonen, että maksettais parempia
tuntipaikkoja vai pitäskö tehdä pitempää päivää vai pitäiskö urakkatöistä maksaa parempia palkkoja. Siihen aikaan tehtiin aika paljon
urakkatöitä.
No Aape Turakainen otti sitten, pyys puheenvuoron ja sai sen ja hän
tekismonravehdtuksn,äaileyötkj
pitäisi työstä riippumatta maksaa sama hyväpalkka. Se ehdotus oli
että sitä ei oikein kukaan ymmärtäny ja niinpä sesenlatu,
kouspihljateniähAapedotuksn
ilman, että minkäänlaista varsinaista uhkavaatimusta asiasta ois
esitetty.
Sitten taas eräänä syksynä näitten työttömyystöitten alkaessa Aape
Turakainen otettiin töihin ja annettiin rakennusmestari Tuomo
Kaimilan johdettavaksi. No kuvitella saattaa, että Kaimilan Tuomolla
oli aikamoinen työ siinä pohtia, että minkälaiseen tehtävään Aapen
sijoittaa. Siihen aikaan kaivettiin tuommoisia salaojia ja viemäriojia
ja laitettiin niitä salaojia ja viemäriputkia sinne paikoilleen jakäsin
sen jälkeen ne hiekalla täytettiin ja sitten peitettiin peittomaalla, ja
koko tämä homma oli semmoseila parinkymmenen lapiomiehen
porukalla urakassa.
No tietenkään Aapea ei voinu siihen urakkaan sijoittaa ja Tuomolla
jo aikaisempia kokemuksia siitä, että ei se oikein niinku semmosena oli
kämpän lämmittäjänäkään se Aape menesty, kun siinä joutuu
pilkkomaan puita. No niinpä Tuomo teki tästä Aapesta lähetin
itselleen. ... Ja Turakaisen Aapen tehtäväksi tuli sitten toimia Tuomon
lähettinä, elikkä päivittäin toimittaa ne Kaimilan Tuomon tekemät
tuntilaput sinne toimistolle.
Se oli aina meille siellä toimistolla semmonen kohokohta, kun Aape
tuli tuomaan näitä Kaimilan Tuomon lähettämiä tuntilappuja. Siitä
työmaan toimistolta, tukikohdasta, oli noin neljä-viisi kilometriä
matkaa siihen paikkaan, missä Kaimilan Tuomon työkohde oli.
Joskus Aape käveli sen matkan tai pääsi jossakin työmaan autossa,
mutta aika usein Tuomo lähetti hevosmiehen Aapea kyyditsemään.
Aapella oli nämä Kaimilan Tuomon lähettämät paperit repussa hyvin
visusti ja repun narut ja lukot oli hyvin tiukasti kiinni. Ja tietysti Aape
luovutti ne ja esitti kysymykset, jotka Kaimila oli antanu Aapen
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mukana meiltä kysyttäväksi ja me kirjotettiin paperille vastaukset ja
sinne reppuun ja sitten lopuks Aapen kanssa keskusteltiin. laiten
muutaman kerran Aape pikkusen liikuttuneena lauloi meilleJa
jonkun virren pätkänkin siinä toimistolla, että se oli ihan semmonen
-tuokio kun Aape kävi täällä toimistolla.
show
3.10 Siirtotyöläinen: mestari ja miehet
Työvoimaviranomaisten lähettämien miesten joukossa oli keskimääräistä useammin miehiä, joita ei parhaallakaan yrityksellä saatu tuottavaan työhön.
tekivät töitä juuri ja juuri maininnan verran. Työnjohdolla oli jatkuvia Monet
ongelmia porukan laiskemman osan työllistämisessä. Joskus piti saada miehet
pois silmistä vetetehtimästä, mutta sittenkin tuli hankaluuksia, kun ylem- vain
män johdon tarkastuksissa väkeä löytyi parakista jouten lojumasta. Ongelmia
kärjisti se, että työnjohtoa oli vähän, ja osa tilapäisestä työnjohdosta oli
enemmän tai vähemmän epäkelpoa. 9°
Näyttää siltä, että monetymmärsivättyöttömyys-jatyöllisyystyötleväperäisiksi
töiksi, joissa lorviminen oli puoliluvallista. Työmotivaatio oli ongelma, jonka
työnjohto mutta myös monet työntekijät työporukoissaan tämän tästä kohtasivat. Urakalla yrittävää miestä häiritsi toisen saamattomuus. Toiselle tinki oli
tärkeämpää kuin toiselle; toinen yritti vähästäkin, toinen tyytyi kohtalon tuomaan. Yrittämisen halua heikensivät huono palkkaus (josta erikseen seuraavassa) ja työttömyystöiden luonteesta johtuneet kummallisuudet, joita miehet
pitivät mielivaltaisuuksina. Varmasti myös tottumus verkkaiseen kotonaoloon
satunnaisten töiden tuomaan hidastempoiseen elämänrytmiln sammuttivat ja
työintoa.
Mutta vastaavasti työmaille tuli miehiä, jotka tekivät työnsä ja joille laiskuus ei
millään luontunut. Monet yrittivät kovasti paremmille paIkoille ja valittivat, jollei
urakkatyötä löytynyt. Perheellistä painoi huoli kotiväestä.
siitä se akanpito on hyvä, että pitää pakkasellakin hiessä. 10°
Joskus kilpailun henki siivitti lapion tahtia. Työnjohto oppi tuntemaan miehiä,
joiden työhön voitiin luottaa. Tällaiset miehet pyrittiin aina saamaan työmaalle.
Niille miehille, joita työnjohto piti pystyvinä miehiä, haettiin yritteliäästi mestarin
henkilökohtaisella avustuksella "korttia" (työosoituskorttia) joskus silloinkin,
kun pykälät olivat työllistämistä vastaan. Lisäksi mies voitiin työllistää kirjoittamalla hänet esimerkiksi ammatti- tai automiesten joukkoon, talonmieheksi tai
varastomieheksi. 101

Mm. seur.: TIEHATVH F AB, 61 6d. Uudenmaan piiri TVH:IIe 28.12.1957; Sama, 1026:1. KeskiSuomen piiri-Insinöörin lausunto 15.8.1963 koskien Karstulan kunnanhall. kirjettä; Sama, 700e.
TVH:Ile 18.5.1960 ja TIEHA, TVH A 1, Hämeen piirin piiri-insinööri TVH:IleKeski-Suomnpr
Antila 1992, 168. Myös esim. seur. haastattelut: Juhani Kyllönen (Kuopio) 22.6.19925.193;
ja
Frans Toppinen (Iisalmi) 23.6.1992.
100

Seura 26.3.1958 ('Perheitätyöttömyystyömaalla").

101

Mm. työmies Frans Toppisen (Iisalmi) haastattelu 12.6.1992; Tiemuseohaastatteluja:
rakennusmest. ja tiemestari Toivo Alakokkare (synt. U.S.A.).
Vanhempi
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Pitää huomata, että sekatyäläiset eivät suinkaan aina olleet ammattitaidottomia. Monet työt niin maa- ja metsätaloudessa kuin tienrakennuksessa ja
talonrakennuksilla vaativat harjaantumista ja käytännön oppia. Myös erikoisammattimiesten apuna olleiden työ vaati tehtäviin perehtymistä. Timpurin
lautapojasta ei ollut suurta apua, jollei lautapoika pikapäln oppinut ymmärtämään rakennustyön vaatimuksia. Usein työ tiellä, maalla ja metsällä vaati
fyysistä voimaa sekä kohtuullista kuntoa ja terveyttä. Kunnottoman miehen
käsissä laplo ei tehnyt montaa pistoa, kivi ei kääntynyt eikä kanki noussut.
Voima oli miehelle kuin taiteilijan lahja. Varjona seurasivat raskaan työn ja
epäterveellisten tapojen vammat.
Myös tietöissä oli monia harjaantu mista ja kokemusta vaativia tehtäviä. Mm.
nuoriatyömäpenko ytäjis,hulkorameis,uusaseman käyttäjiksi, kirjureiksi ja mittamiehiksi. Tällaiset miehet olisi pitänyt
laittaa keväällä työmaalta pois, kun heidän kotikuntansa tavanmukaisesti sulki
työvoimakortiston kesän ajaksi. Usein työnjohto pyrki jättämään miehet työmaalle, koska työnsä oppineen miehen korvaaminen uudella aloittelijalla oli
vaivalloista ja hidasti töitä)°2 Lisäksi monissa tehtävissä tarvittiin tarkkaavaisuutta ja tunnollisuutta. Työnjohdon oli pystyttävä luottamaan tekijään ennen
kuin miestä voitiin sellaiseen toimeen laittaa. Tyypillisiä tällaisia töitä tekivät
ja kuorman laskijat, monet erikoisammattimiesten apulaiset, m.ylösotaj
murskaus- ja seu lontatyössä työskennelleet sekatyömiehet, talonmiehet ja
huoltokorjaajat. 103 Talonmiehen toimi tukikohdassa näyttää olleen pidetty työ.
Luultavasti miehillä, jotka ehtivät erikoistua joihinkin tehtäviin, työmotivaatio oli
parempi.
Erityisen tarkastelunsa ansaitsisi työmaapäälliköiden ja mestareiden toiminta,
mutta siihen ei tila tässä myönny. Mestareiden työ oli tavattoman itsenäistä.
Ongelmat oli ratkottava paikanpäällä, usein nopeasti ja käytettävissä olleilla
resursseilla. Työmaan johto oli keskellä ristiriitoja: omia tavoitteita oli ministeriöllä,
TVH:lla, työvoimaviranomaisilla ja kunnilla mutta myös työväellä. Kaikkien
makuun ei voinut olla. Valmista oli synnyttävä. Liikkumavaraa kavensi se, ettei
työntekijöitä yleensä voitu valita, ja miesten määräkin oli usein kiinni muista
seikoista kuin työmaan tarpeista. Vaikea oli löytää riittävä määrä ammattitaitoista työnjohtoa. Näistä rajoituksista huolimatta käytännön työssä oli tilaa
omapäisille ja kekseliäille ratkaisuille. Pystyvä mies osoitti sijansa ja kykynsä.
Siirtotyömaille ei mielellään lähetetty perheellisiä, varsinkaan suurperheisiä.
Työttömyysohjeissa määrättiin, että vieraille paikkakunnille lähetettiin ensisijaisesti perheettömät, ja ilmaisulla tarkoitettiin vain miehiä. Tavallisesti valitet
kustannuksia, joita perheen jakaminen kahteen paikkaan toi. Samaan-tim
hengenvetoon saatettiin todeta, ettei nuoria ja naimattomia miehiäkään pitäisi
lähettää majoitustyömaille, koska he joutuivat miesporukkaan ilman perheen
valvovaa silmää. 104 Aikuisikään ehtinyttä avioitumatonta ja työtöntä miestä ei
mikään siirtotyömaalta pelastanut, jos mies halusi edes jonkinlaisia tuloja.

102

Mm. seur.: TIEHA, TVH F A 8, 700b. Hämeen piiri TVH:lle 27.9.1959.

103

104

Mm. seur.: TIEHA, TVH F A 8, 1024:1. Mikkelin piiri TVH:lIe 4.12.1961 ym.

Esim. sour.: TIEHA, TVH F A 8, 616a. Hyvinkään kauppala TVH:lle 6.3.1957.
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Joskus kerrottiin, etteivät kaikki poikamiehet ilmoittautuneet kortistoon, jos
pelkäsivtjouanmköih.Krstulan yövoimranset
epäilivät, ettätalvella 1963 työnhakijoitaolisi ollut enemmän, muttatyöttömyystyöt
siirtotyömailla 'jonkin verran" jarruttivat poikamiesten ilmoittautumista. 105 Kun
kunnalliset työvoimaviranomaiset yleensä hyvin tunsivat väkensä, joka vuodesta toiseen oli talvisin työnhaussa, voi olettaa, että heidän arvionsa oli oikea.
Kunnanhallituksen kirjeessä todettiin:
Perheettömien työttömien vastenmielisyys siirtotyömaita kohtaan
yleensä on varsin ymmärrettävää, mutta tulevaisuutta ajatellen
tuskin hyväksyttävää, sillä kaikesta päättäin ja Karstulan mandollisuuksia ajatellen siirtotyömaat tulevat näyttelemään poikamiesten
kohdalla jatkuvasti merkittävää osaa. Perheellisiä työttömiä ... onjo
niin runsaasti, että tilanne tuskin on ilman siirtotyömaita hoidettavissa
Matkatöihin siirtotyömaille lähdettiin vastahakoisesti. Joskus suuri osa kauempaa työhön osoitetuista jäi saapumatta. 106 Siirtotyömaille voitiin tulta myös
vaimon ja jopa muiden perheenjäsenten kanssa 107, mutta se oli harvinaista.
Pääosa työttömyystyömaista oli kotimaakunnan alueella. Kuten luvussa 2. on
kerotu,Tnpiyömatolvkeusnimätodajlkeisä
työttömyyskaudesta alkaen. Niille lähetettiin työttömiä Rovaniemen ja Joensuun työvoimapiireistä asti. Kun töitä ei kotikuntiin aina löytynyt, käytännössä
myös perheellisiä miehiä joutui tämän tästä matkaamaan siirtotyömaille. Lokakuun alussa -58 perheellisiä oli siirtotyömailla majoitetuista 4071 henkilöstä
eli 42 %. Lähes puolella majoitetuista perheellisistä oli vain yksi lapsi. 1720
Joka neljännellä siirtotyöläisellä oli vähintään kolme lasta. 108 Mandollisesti
tilanne sydäntalvella oli erilainen. Ministeriö määräsi, että suuriperheiset oli
sijoitettava mandollisuuksien mukaan korkeintaan kohtuullisen matkan päähän kotipaikkakunnaltaan •109
Pientilalliset ja heidän perheenjäsenensä hakeutuvat suurin joukoin talvisiin
työttömyystöihin. Työttömyysalueet olivat pientilavaltaisia - Keski-Suomea
lukuun ottamatta, sillä Keski -Suomi oli pientilojen mutta ei erityisen pahan
työttömyyden aluetta. Nelostietä rakennettaessa Keski-Suomessa työhön
lähetettiin miehiä paljon mm. Vaasan työvoimapiiristä. Mielenkiintoista on, että
myös Ruotsissa suuri osa matkatöissä kiertäneiden maa-ja vesirakennusatan
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TIEHA, TVH F A 8, 1026:11. Karstulan kunnanhall. kirje TVH:lle 20.7.1963.

106

Esim. seur.: TIEHA, TVH F AB, 1026:2. Lumijoen kunnanhall. kulkM:Ile 6(I). 12.1963; Sama,
Oulun piiri TVH:lle 4.12.1961.
1024:.
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Seura 26.3.1958.
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TIEHA, TVH F A 8, 61 7a. TVH kulkM:lle 6.10.1958. Kun selvitys ministeriön vaatimuksesta
tehtiin erittäin nopeasti eikä kaikkiin vaadittuihin selvityksiln työmailla ilmeisesti jaksettu paneutua, tiedot eivät välttämättä ole tarkkoja, mutta varmasti suuntaa-antavia.
TIEHA TVH F A 8,61 7a. TVH piiri-insinööreille 21.4.1959; KulkM päätös työuisyysasetuksen
sekä ... soveltamisesta. 13.3.1968.
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työntekijöistä oli alkujaan pientiloilta. Monet saivat ensikosketuksen työhön
ja 30-luvun hätäaputöissä. 11 ° Ruotsissa toisen maailmansodan jälkeen 1920työttömyystyöt eivät saaneet sellaista asemaa kuin Suomessa.
Tammikuun lopussa 1959 kortistoihin oli merkitty yli 30 000 viljelijäväestöön
kuulunutta miestä. Puolet maalaiskuntien työttömistä ja kolmannes koko maan
työttömistä kuului viljelijäväestöön. Noin 19 000 työttömäksi ilmoittautunutta
viljelijää toimi perheen päänä, muut olivat muita perheenjäseniä. Kortistoon oli
hyväksytty myös 3500 miestä tiloilta, joiden pinta-ala oli yli 5 ha. Erityisen suuri
osuus työttömistä kuului viljelijäväestöön juuri pahimmilla työttömyysalueilla.
Kajaanin työvoimapiirissä 67 %, Oulussa 61 ja Vaasan työvoimapiirissä 59 %
hh1

työmskorinetyäuliasvetön

3.11 Naiset, nuoret ja vammaiset työttömyystöissä
Työttömyystyöt oli tarkoitettu miehille. Naisia työttömiksi ilmoittautuneista oli
vielä 1950- ja 60 -luvulla vähän. Miesten työttömyys oli maaseutuvaltaista,
mutta naisia oli työtä vailla aina enemmän kaupungeissa ja kauppaloissa.
Taajamaelinkeinot tarjosivat naisille enemmän työmandollisuuksia kuin maaseutu. Maaseudulla naisten piilotyöttömyys oli suurta, eikä naisten työttömyyttä koettu sellaiseksi ongelmaksi kuin jokatalvista miesten työttömyyttä. Naisten
työttömyys lisääntyi ajan myötä, joskaan se ei vaihdellut niin paljon kuin miesten työttömyys. Naiset saivat 1960-luvun alussa suhteellisesti useammin lain
suomaa rahakorvausta kuin miehet. 112 Tämä johtui siitä, että vaikka jotkut
järjestivät valtion tuella naisille työtupia, ompelukursseja sekä puutar- kunat
han -ja puistonkunnostustöitä ja myös metsänhoitotöitä, naisten työllistäminen
yleisissä töissä oli vaikeaa. Työttömyystyöt oli tarkoitettu miehille, ja niiden
käytännöll iset järjestelyt oli huomattavasti helpompi toteuttaa miesten elämän
ehdoin.
Naisten lähettämisestä siirtotyömailla keskusteltiin mm. naisten työllisyyskomiteassa 1950-luvun puolivälissä. TVH :n asiantuntijalausunnoissa todettiin, että
naisten työllistämisestä tietöissä oli saatu myönteisiä kokemuksia, ja heitä
harkittiin käytettäväksi mm. salaojitustyössä. Komitea päätyi toteamaan, että
naisia lähetettäisiin siirtotyömailla vain täyden vapaaehtoisuuden pohjalta.
Kysymykseen tulivat ennen kaikkea ulkotöihin jo tottuneet naiset. Kieltäytyminen siirtotyömaalle menosta ei komitean mielestä saanut aiheuttaa työttömyysturvan katkaisemista. 113
Naisten osuus siirtotyömaiden työväestä pysyi vähäisenä. Naisia käytettiin
joskus erilaisissa töissä, mm. luiskien tasaamisessa. Tällöin he olivat pääosin
paikkakuntalaisia. Enimmillään heitä saattoi olla viidennes työmaan vahvuu-

Pulkkinen 1956, 163, 165; Antila 1992, 141; Bursell 1984, 26, 29.
...
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Kom. 1956:11, 9-10, 13.14, 19, 21-22; TUastollisia tiedonantoja N:o 58 (1977), 49;
N:o 7 ja seur., 1961 ja seur., taulu 44. Pulkkinen 1956, 86, 96; Vihola 1980, Tilastoku

100.
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1958/59,
Valtioneuvskrmdunaletoipsä 24-25.

Kom. 1956:11,13-14.
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Nuorten lähettämistä siirtotyömaille tarkasteltlin samojen lasien lävitse kuin
naisten työtä siirtotyömailla: moraaliset ja siveelliset ongelmat eivät sallineet
pitää siirtotyömaita oikeana paikkana nuorille, kodistaan lähteville miehille.
Työttömyysohjeiden soveltamismääräyksissä todettiin (1946), että "kokemuksen mukaan" nuorison sijoittaminen työttömyystöihin oli "heidän kehitykselleen
epäedullista". Lisäksi työn fyysiset vaatimukset olivat usein liian suuria. Tämän
vuoksi pyrittiin perustamaan erityisiä nuorisotyämaita.
Pekka Kuusi piti työttömyystöitä haitallisena nuorisolle erityisesti sen vuoksi,
että järjestelmä pysäytti ammattia etsivän nuoren työttämyystyömaalle. Maaseudulla ammattikoulutusta - enempää kuin työnvälitystäkään - ei aina katsottu
hyväksi, sillä nuorisoa ei haluttu ohjata asutuskeskuksiin.
samaanpa käyn mä kortistoon, teit' isäin jatkamaanY' 7
Työttömyyskortistoon voitiin sodan jälkeen merkitä 16 vuotta täyttänyt henkilö.
-luvun lopulla ikärajaa korotettiin 17:ään. Periaatteessa nuorille pyrittiin1940
järjestämään ensisijaisesti ammattikursseja, kuten työttömyysohjeet säätivät.
Ministeriön mukaan siirtotyömaille ei ollut syytä ottaa alle 18 -vuotiaita.
Palkkaussäännöksetkoskivati 8 vuottatäyttäneitä henkilöitä. Alle 1 8-vuotiaille
alle 18 -vuo-maksetinyöjohdrkamun.Tvlisteo,ä
tiaita oli siirtotyömaalla, mutta heitäkin työmailla joskus oliY' 8
1950 -luvun lopulla suunniteltiin järjestettäväksi erityisesti nuorille tarkoitettuja
töitä. Tie- ja vesirakennushallituksen piireissä nuorille suunnattujen töiden
järjestämiseen nähtiin vain vähän mandollisuuksia. 119 Työt olisivat vaatineet
oman suunnittelu -ja työnjohtopanoksen,ja kun muiden töiden järjestämisessä
oli yllin kyllin töitä, ei mandollisuuksia pidetty erityisen ruusuisina. Mittavin yritys
syntyi vuosikymmenen lopulla (1958-59) Hämeen tie- ja vesirakennuspiirin
nuortenalueKorvdntkeäyömal.Kuorvedäkiltn
työmienakoultseiarnjo.Tämykistea ursien toiminnan varhainen muoto, joka kesti kolme talvea, oli tuolloin ainutlaatuista Suomessa. 12

°

Työttömyystöihin, tuskin kuitenkaan siirtotyömaille, saatettiin lähettää myös
vammaisia. Arvata saattaa, ettei työnjohto heitä erityisen mieluisasti töihin
ottanut, sillä jo muun väen työn järjestämisessä oli ongelmansa. Sosiaaliministeriö huomautti tästä asiasta, jossa oli nähty syrjinnän makua. Työttömyys
koetteli myös vammaisia, mutta työnjohdon asenteen vuoksi heitä oli vaikea
saada sijoitetuiksi työmaille. Kun erityistoimia vammaisten työllistämiseksi ei
järjestetty, sosiaaliministeriän mukaan oli välttämätöntä, että myös vammaisia
sijoitettiin tyättömyystyömaille. Ministeriö pyysi toimenpiteitä TVH:lta, joka
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Kuusi 1961, 125. Edellä olevasta myös Kalela 1989, 111-112.

TIEHA, TVH F A 8,466:1. KulkM kiertokirje 16/10.12.1953.; TIEHA, TVH FA 8, 617b. Turun
piiri: 0. Viljanen A. Oinaalle 24.7.1959; VP 1958. Pöytäkirjat: 598-599.
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TIEHA, TVH F A 8, 616d. Piirien selostukset.
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Valtioneuvoston kertomus eduskunnalle toimenpiteistä
1991, 148-149.

...

1959/60, 63-75; Masonen -
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uskolliseen tapaansa kirjoitti asiasta piiri-insinööreille ja kehoitti heitä ryhtymään
sellaisiin toimenpiteisiin, että piirin alaisillatyöttömyystyömaillatyönjohto ottaisi töihin tarjottavat invaliidit heille sopiviin työtehtäviin. 121
Tässä ei ole voitu kerätä tietoa siitä, oliko kirjelmöinnillä käytännön vaikutuksia.
Uenee niin, että kannanotot jäivät periaatteellisiksi myötämielisyyden osoituksiksi
ilman, että hyviä periaatteita olisi pystytty käytännössä toteuttamaan. Sosiaaliministeriö muistutti, ettei valtion töissä vammaisuutta sinänsä voitu pitää
työ-, toimi- tai virkasuhteeseen pääsemisen ehtona. Myös työvoimaa vähennettäessä oli pyrittävä "säilyttämään työsuhde invaliidiin".
Mestareiden on täytynyt ajatella, että valtio ja politiikot lähettivät tämänkin
ongelmansa ratkaistavaksi työttömyystyömailla.
3.12 Palkat siirtotyömailla
Kainuulainen kortistolaiskaarti kohottaa yhä silmiemme eteen jo
kadonneeksi luulemamme Ryysyrannan maiseman. 122
Työttömyystöissä oli noudatettava samoja palkka- ja työehtoja kuin muissa
vastaavissa töissä, jotka rahoitettiin valtion menoarviosta. Työehtoja määräsivät työehtosopimukset. Myös kuntien järjestämissä työttömyystöissä noudatettiin asianomaisen työalan käytäntöä. Kunnilla oli kuitenkin oikeus järjestää
työmaita myös ns. heikompikykyiselle työvoimalle, jolle voitiin maksaa tavallista pienempiä palkkoja. Urakkatyöt oli näilläkin työmailla järjestettävä samoin
ehdoin kuin muissa vastaavissa töissä)
Siirtotyöläisellä oli pieniä palkkaetuja, joita ei muille myönnetty. Hänelle voitiin
maksaa ns. palkanerolisää tai asumiserolisää. Palkanerolisällä korvattiin menetetyt ansiot siinä tapauksessa, kun työntekijä oli siirtynyt asuinpaikkakunnaltaan töihin sellaiselle paikkakunnalle, jossa palkkataso vastaavassa työssä oli
alhaisempi. Palkkaus oli sidottu kunnittain paikkakuntaluokkiin. Asumiserolisällä
korvattiin perheen erosta syntyneitä kuluja, kun mies joutui siirtotyömaalle
toiselle paikkakunnalle. Asuinpaikkakunnalla tarkoitettiin kuntaa, jossa työntekijä tosiasiallisesti henkikirjoituksesta riippumatta asui. Lisiä myönnettiin vain
perheellisille, jotka huolsivat perhettään. Paikallislisiä ei myönnetty, jos työntekijä oma-aloitteisesti oli jo siirtynyt toiselle paikkakunnalle, ja siirtyi sittemmin
siellä työttömyystöihin. Palkanerolisä ja asumiserolisä maksettiin suoraan
työntekijän huollettaville omaisille. Rahat otettiin työmäärärahoista. 124 Uuden
työllisyyslain (1957) tultua voimaan osa etuuksista katosi: mm. asumiserolisä
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TIEHA, TVH F A 8, 616a. Sosiaaliministeriön työhuoltotoimiston kirje TVH Ile 3.1.1958 ja
sihenltyväao.
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Kuusi 1961,118.
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Työttömyysohjeet 24.1.1 946 ja myöh.; Valtioneuvoston päätös toimenpiteistätyöttömyyden
kok. 408/1953.
as.

124

Työttömyysohjeet ja niiden sovoltamismääräykset eri vuosilta (myös as. kok. 408/1953 ja
sour.)
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jäi pois. Palkanerolisä maksettiin vain työttömyystyömailla, ei "vapaissa"
työllisyystöissä. 125
Palkanluonteisia etuja olivat myös vapaat kuljetukset, joihin työttömyystöissä
oli oikeus. Rahattoman miehen matkaanlaittaminen ei ollutviranomaistenkaan
mieleen. Vapaa kuljetus ei ollut ainutlaatuinen - eikä kovin suuri - etu, sillä
työvoimapoliittisin perustein työtä hakeva voitiin joissakin tapauksissa maksuttomasti kuljettaa paikkakunnalta toiselle. 1 Siirtotyömaalle matkustettiin valtion ja kunnan kustannuksella, ja samoin paluu oli ilmaismatka. Ennen uutta
työllisyyslakia (1957) sallittiln perheellisen matkustaa työssäoloaikana valtion
litteralla kotiin kerran kuukaudessa. Perheettömälle etu suotiin joka kolmas
lain myötä käytännöstä luovuttiin.
kuasi.Uden
Siirtotyömaiden työntekijät olivat oikeutettuja myös ns. tossurahaan. Tossurahaa
maksettiin, jos työmaalle kulku kesti kauemmin kuin puoli tuntia yhteen suuntaan. Korvaus oli perustuntipalkan suuruinen. Matka-aikalaskettiin määrätystä
kokoontumispaikasta - esimerkiksi majoitustukikohdasta - eikä kotiportilta.
Tossurahaa sai, jos kävelymatka oli pidempi kuin kaksi kilometriä tai jos
autokyytiin kului vähintään sama aika. Määräykset tossurahastakin olivat mutkalliset; rahaa ei maksettu kotoaan kulkeneille siinäkään tapauksessa, että he
olivatyömrnsekautöiho j.
Paikallislisien, tossurahan ja vapaan kuljetuksen monenkirjavien määräysten
vuoksi työmailla oli työntekijöitä, joista jotkut hyötyivät jostakin, joku kaikista
ylimääräisistä lisistä. Tämä herätti sekaannuksia. Työmailla oli myös työläisiä,
joita mikään lisä ei koskenut. Asiaa ei yksinkertaistanut se, että käytännössä
kuljetuksissa oli mukana omillaan matkustavia miehiä.
Siirtotyöläiselle ei maksettu päivärahaa. Vuonna 1966 vasemmistoenemmistöinen eduskunta edellytti toivomusponnessaan, että tämä ilmeinen epäkohta
korjataan. Kysymys otettiin vasemmistohallituksen hallitusohjelmaan, mutta
ohjelma ei toteutunut. J0 vuoden kuluttua hallitus ilmoitti, ettei siirtotyöläisille
voitu maksaa päivärahaa, koska se johtaisi työehdoissa monen kirjaviin säännöksiin. Kun hallituksen esityksestä ei ollut toivoa, tehtiin raha-asia-aloite,
mutta myös tämä yritys epäonnistui. Pälvärahojen torjumisen taustalla oli sama
näkymys, mikä oli ohjannut myös aikaisempia hallituksia: jo pidemmän aikaa
oli pyritty yhtenäistämään työehtoja eri tavalla rahoitetuissa töissä. Hallinnollisesti päästiin asiassa yhtenäisempään käytäntöön, kun mm. työllisyystyöt
se, että työmailla tultiin olivatns.pöäKynsjiratkem
erilaisin ehdoin - myös määräyksin - ja tästä johtuen työläiset olivat erilaisessa
asemassa hallinnollisista määritelmistä huolimatta. Yhtenä seikkana oli se,
etävaphoisknläte imaksupävrh.Edeasmmistohallitus ei saattanut muuttaa varatyöjärjestelmän luonnetta - ainoastaan
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As kok 44/1957; KulkM kiertokirje N:o 5/9.2.1959. Työttömyys -jatyöllisyystyönterminologiasta,
2.
ks.lu

Tästä ja seur. olevasta mm.: Työttömyysoh jeet ja niiden sovettamismääräykset, kuten ed.;
TIEHA, kokoelmakirjeet. Kansio H4. TVH piiri -insinööreille4.4.1949; Sama, kulkM kiertokirje N:o
Sama, TVH piiri -insinööreille 23.3.1949; TIEHA, TVH F A 8, 1321:1. KulkM 3/25.194;
kiertokirje N:o 27/29.11.1966. Ks. myös VP 1957. Pöytäkirjat 111:2924.
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lopettaa koko käytännön (tästä luvussa

5).127

Siirtotyöläisen työsuhteen lyhyt kesto toi palkanmenetyksiä. Työsuhteeseen ja
sen pituuteen sidotut edut - mm. loma- ja arkipyhäkorvaukset sekä sairausajan
korvaukset -jäivät vähäisiksi. Vaikka työntekijä oli pidempään työviraston töissä, usein katkeavat työsuhteet aiheuttivat loven sosiaalisissa eduissa. Lain ja
koko painollaan siirtotyöläisten pus- työehospimukndtväare
siin. Työläiset valittivat asiasta. 128
Ministeriön ohjeiden mukaan viikon tauko työssä riitti katkaisemaan työsuhteen. Työsuhde saattoi katketa siirryttäessä talven työttömyystöistä varsinaisilla määrärahoilla tehtyihin kesäisiin viimeistelytöihin. Viimeistelytyöt saattoivat loppua syksyllä ennen kuin työttömyystöitä saatiin käyntiin. Kunta saattoi
vetää sijoittamansa työttömät pois työmaalta, jos kunnassa työpaikat lisääntyivät. Tästä arvaamattomastatyösuhteiden ruletista mm. seurasi, että uudelleen
töihin tultaessa sairasajan palkkaa ei maksettu ennen kuin kolme kuukautta oli
jälleen kulunut. Lomakorvausten suhteen palkan hävikki oli suurempi.
Huoltopäälliköt kiinnittävät epäkohtaan huomiota jo vuoden 1953 neuvottelupäivillä. Työmaan loputtua maksettiin työntekijälle lopputili ja lomakorvaus
hän olisi heti siirtynyt toiselle työttömyystyömaalle. Perusteluna oli se, vaik
sen työmaan määrärahoista, josta ne oli etälomakrvusieta
hankittu. Lyhyissä, toistuvasti alkaneissa työsuhteissa työntekijä menetti myös
lomapäiviä, jotka hän olisi saanut, jos työsuhteeksi olisi laskettu koko työvirastoa palveltu aika. Käytäntö kuitenkin vaihteli, ja luvassa oli ohjeet siitä, että
lomakorvaukset maksetaan sen työmaan rahoista, jolla mies on. 129 Asiasta
tehtiin myös eduskuntakyselyjä. Syksyllä 1961 asia ratkaistiin ministeriön
ohjeilla siten, että työaika laskettiin yhteen, mikäli henkilö oli välittömästi
työsuhteen katkettua ilmoittautunut työnhakijaksi ja osoitettu säädetyn kuuden
päivän jälkeen uudelle työmaalle. Työsuhdetta ei katsottu jatkuvaksi, jos
työnteossa oli väliä enemmän kuin kaksitoista päivää. 130
3.13 Nälkämaa marssii
Palkoista siirtotyömailla valitettiin usein ja katkerasti. 131 Keskituntiansio jäi
alhaiseksi. TVH:n ja TVL:n työmailla nimenomaan tienrakennustyöt olivat
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VP 1966. Pöytäkirjat 1:331, 11:1284. Liitteet IX -XII. A, 2204, 2207-2208; VP 1967. Pöytäkirjat
1:43-.
Liitteet 1 -XIV. B, 1382. Valt.var. valiokunnan mietintö, no. 54. Asiakirjat. s. 65.
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Mm. seur.: TIEHA, TVH F A 8, 1024:1. Suomen Työläisliitto r.y. TVH:lle 29.9.1961 ja siihen
liittyvä aineisto. Vrt, myös ohjeet 15.1.1950 (ja muulloin) palkkauksestatyöttömyystöissä. Liittyy
kulkM kiertokirje N:o 3/30.1.1950. TIEHA, kokoelmakirjeet. Kansio H 4.
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TIEHA, TVH F A 1, 15:1. Tvh:n huohopäälliköiden kertaus-jajatkokoulutuspäivien pöytäkirja
10.-3695
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TVH:n määräyskokoelma. II osa: 13.1, jossa mainittu valtion töiden huoltotoimikunnan
lausunnon päiväys lienee väärä; Työministeriön arkisto: Valtion töiden huoltotoimikunnan ptk.
2.1960(lute)
131

Viittaan tässä yleisesi vain Turun tiepiirissä koottuun lehtileikekokoelmaan sekä tuonnempana eri yhteyksissä erikseen esiteltäviln valitusasiakirjoihin.
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huonosti palkattuja. Yleislakko (1956) - jonka ulkopuolelle työttömyystyöläiset
kuuluivat - nosti ansioita, mutta pian keskimääräiset ansiot putosivat. Palkat
laskivat rakennustöissä 1950-luvun lopun suurina työttömyysvuosina, ja rakennustöistä tuli TVH:ssa huonoiten palkattua työtä. Keskituntiansiot heilahtelivat työttömyystöiden rytmin mukaan. Talvella, vuoden vaihteen molemmin
puolin, työntekijät tienasivat vähemmän kuin muulloin. (KUVIO 2.)
Till kasvoi uudelleen vuosikymmenen vaihteen jälkeen, jolloin työttömyystöi den määrä laski. Palkkojen nousu jatkui 1960-luvun puolivälin yli, vaikka
työllisyysmäärärahojen ja työllistettyjen määrä tietäissä hieman kasvoi vuosikymmenen puolivälissä. 132 Kuvaavaa on, että kunnossapidossa maksetut
ansiot kasvoivat rakennustöistä saatua tienestiä suuremmaksi sitä mukaa, kun
kunnossapito tehostul ja koneellistui. Korjaamon ammattityöntekijät olivat aina
muita TVH:n (TVL:n) työntekijöitä paremmissa ansioissa.
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KUVIO 2: Työtun tia kohden maksetut palkat TVH:n työmailla sekä miesten
keskituntiansio teollisuudessa vuosina 1954-60.

Tiedot ovatvuoden ensimmäiseltä ja kolmannelta neljännekseltätai tammikuulta
Lähde: Suomen Virallinen Tilasto. XIX:1954 -60; Suomen jaheinäkult.
tilastollinen vuosikirja 1954-61 . Vuosilta 1954-56 teollisuuden keskituntiansiot
laskettu indekseistä, koska tilastollisen vuosikirjan tiedot eivät muutoin ole on
vertailukelpoisia.
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SVTXIX:1966, 128, 137 ja 152.
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1950 -luvun lopulla suuri työttömyys sekä työttömyystyöt alensivat palkkoja.
Palkkojen nousu pysähtyi kaikissa TVH:n töissä, vaikka valtakunnassa sekä
maatalous- että teollisuustyöväen keskimääräiset palkat nousivat hiukan myös
vuosikymmenen lopulla. Nousu oli aikaisempaa hitaampaa, etenkin maaseututyöväen keskuudessa. TVH:n töissä miehet jäivät teollisuustyöntekijöiden
palkkatasosta huikeasti. Lähempänä TVH:n miesten ansioita olivat teollisuuden naisten ansiot. 133
Työttömyysohjeetmääräsivät, että urakkatyötä oli käytettävä aina kun mandollista. Kun maassa oli valtion ja etujärjestöjen kesken sovittu palkkasäännöstelystä, ohjeena oli, että normaalilla urakkavauhdilla ansiot nousivat 30 %
ohjepalkkoja korkeammiksi. Ahkerasti työskentelevän miehen kohtuulliseksi
urakkavoitoksi katsottiin 40-70 %. Kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriö
huomautti ohjeissaan, että mikäli "erikoisen ahkera ja joutuisa" mies ylsi
parempaan tulokseen, oli myös suurempi urakkavoitto hänelle maksettava. 134
Urakkatyön tuomaa parannusta ansioihin ei ole tässä mandollisuus tarkemmin
tutkia. Vuodelta 1955 on käytettävissä TVH:ssa valmiiksi koottu tilasto. Sen
1955) maanteiden rakennustöissä keskimääräinen mukan(jols
urakkavoitto oli 36 %. Kun summa on laskettu koko maan keskituntipalkoista,
kuvaa se urakkatöissä olleiden tyämiesten saamaa urakkavoittoa hieman liian
alhaiseksi. Työtunneista reilusti puolet (52 %) tehtiin urakalla. Korjaamoissa
käytettiin harvemmin urakoita, mutta urakkavoitto oli huomattavasti suurempi
- selvästiyli 40 %. Kun urakkaa tehtiin harvemmin, se lisäsi korjaamoilla
maksettavaa keskimääräistä palkkaa vähemmän kuin rakennustöissä, mutta
urakkaa tehneet saivat korjaamoilla selvästi paremman korvauksen ahkeruudesta. 135
Kun palkat olivat alhaiset, koetettiin joskus edistää työntekoa ns. tekourakoilla.
Työväen kanssa sovittiin tuntipalkkaa korkeammasta palkasta, joka tilastoitiin
urakkapalkkana. Kun työtahtia ei sidottu tuloksiin sen tarkemmin, kyseessä oli
korjailtu tuntipalkka.
Keskituntiansio kuvaa huonosti palkkoja siirtotyömailla. Yksi oleellisin syy
alhaisiin keskituntiansioihin oli se, että työntekijät jakaantuivat selvästi kahteen
ryhmään työtaidon ja yritteliäisyyden suhteen. Toiset eivät urakoillakaan yrittäneet parempiin tuloksiin. Joskus valitettiin, että miehelle oli maksettu jopa normipalkkaa pienempi palkka:
Niin ol se [mestari] näyttäny paperia ja ol sanonu, että tässä on sitte
miehen normit, joka ei tie mittään. Niin että nämä on semmosen sen

133

Taulukon läheiden lisäksi: Suomen tilastollinen vuosikirja 1961: taulu 279; Tilastokatsauksia
12/1959, taulu 37ja 12/1962, taulu 37.
N:o

134

TIEHA, kokoelmakirjeet. Kansio H 4. KulkM kiertokirje N:o 15/16.5.1949. Vastaavat myös
myöh.

135

TIEHA, kokoelmakirjeet. Kansio H 4. Keskimääräinen palkkataso TVH :n alaisiUa... joulukuus-

sa 1955. Oikaistut tiedot.
136

Ins. Antti Yli-Paunun (Turku) haastattelu 6.11.1992.
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miehen normeja nämä yuan, jotka jottai tekköö. 137
Mestari oli oikeassa; työttömyysohjeiden mukaan kokonaan työtä tekemättömälle tai ns. heikompikykyiselle työväelle sai maksaa sopimusten mukaisia
palkkoja vähemmän. Työntekoa välttelevät saattoivat haitata muiden urakkatyötä. Myös lyhyet työsuhteet pudottivat ansioita, kun lomapäivät karttuivat
kituliaasti eikä sairasajan paIkkaan ollut oikeutta. Mutta usein työttömyys- ja
työllisyystöiden ehdot estivät usein yritteliästäkin miestä saamasta parempaa
palkkaa. Kun työmaille sijoitettiin miehiä enemmän kuin tarkoituksenmukaista
työtä varten oli ta, urakkatyön mandollisuudet heikkenivät. Tätä valiteltiin
myös joissakin lehdissä. 138 Järkevää työtä ei ollut tuntipaikkalaisillekaan. Urakkatuntien määrä putosi ja tuntityön osuus kasvoi, mistä johtui, että kokonaisansiot
pienenivät. Työt seisoivat usein myös silloin, kun odoteltiin päätöstä työmaan
jatkosta, eikä mitään uutta työtä voitu aloittaa.
Siirtotyömaiden huonosta pal kkauksesta valittivat myös työmaille työttömiä
lähettäneet kunnat ja kauppalat. Hyvinkään kauppala totesi kirjeessään TVH :lle
että Forssa-Karkkila -tietyömaalla palkat olivat "kaikkein huonoimpia". 1957,
Kauppalan omillatyömailla - joita oli perustettu kunnan työllistämisvelvollisuuden
hoitamiseksi - keskimääräinen päiväansio oli 1 290 -1340mk. TVH:n työmaalla
haitari venyi kauppalan työllisyyslautakunnan mukaan huomattavasti alemmaIla tasolla, 933 markasta 1178 mk:aan. Kauppalan mukaan pieni palkka
aiheutti toimeentulovaikeuksia, varsinkin jos perhe oli siirtotyömaan vuoksi
jakautunut kahteen paikkaan. Hyvinkään kauppalan johto esitti, että työttömyyden vuoksi työmaita avattaislin kauppalan alueella tai sen lähettyviilä,
mutaoivödenjärsmti,palkräsvtehidnltämiseen. Kauppalan oli ollut avustettava joitakin perheitä) 39 Haapaveden
kunnanvaltuustolle esitettiin (1958), että varatöissä olleille maksettaisiin 500
päivittäinen avustus, koska työmaiden palkat eivät riittäneet miehen jamarkn
perhnlato»°
Työmailla palkkahaitari oli suuri. Erään maalaiskunnan valituksessa vuonna
- siis rahauudistuksen jälkeen - todettiin, että "useammalta työntekijältä1963
saadun tiedon mukaan" kunnan alueen siirtotyömailla maksettiin vain 1,59 mk
tunnilta eli noin 300 mk kuukaudessa. TVH ilmoitti, että palkka oli sopimuksen
mukainen alin tuntipaikka. Korkein tuntipalkka oli ollut 1,83 mk eli 15 %
1,69 mk. Alinta palkkaasurempi.Kkänaltuiösäo
maksettiin vain 18 miehelle, kun miehiä oli kaikkiaan 95. Urakkatöissä keskimääräinen palkka oli vastaavalla työntekijäryhmällä 2,36 mk tunnilta eli 40 %
64 %kesimärtunpalksemi.Kornuakvtli
41 % työtunneista. 141 kesimärtunpalk emi.Urtunjaol

137

Työmies (elak.) Frans Toppisen (llomantsi) haastattelu 12.6.1992.

138

Esim. Satakunnan Työ 17.1.1959.

139

TIEHA TVH F A 8, 61 6a. Hyvinkään kauppala TVH:lle 6.3.1957; Myös esim. sama, 1026:11.
11.11.1963.

140

141

Kansan Tahto 23.4.1958.

TIEHA, TVH F A 8, 1026:11. TVH Kajaanin mlk:n sosiaalilautakunnalle 3.1.1964 ja siihen
liittyvä aineisto.
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Pal kkaennakoita eli kottia pyydettiin usein. Miehet olivat rahattomia ja halusivat
jotakin taskuun. TVH ja työnjohto suhtautuivat ennakoihin kielteisesti. Poikkeustapauksissa työnjohto saattoi rahaennakoita maksaa. Eräs luottamusmies Oulun-Kuusamon maantien parannustyömaalla vaati ennakon maksamista joka päivä tai - asiasta kirjoittaneen vastaavan rakennusmestarin mukaan 142 ainakin kaksi kertaa viikossa". Luottamusmiehen mukaan ennakot
olivat tarpeen, sillä ruokalipuilla ei ollut ostoarvoa missään muualla. Monet
-

"

miehtolvasurnpeholtaji

ja perheenhuoltajallehan on monesti hyvinkin välttämätöntä asiaa
kotiin, mutta ruokalalippu ei kelpaa linja-autoon, kauppaliikkeisiin,
eikä vekselin maksuun.

Työnjohto perusteli vastustavaa kantaansa sillä, että rahojen tuhlaus ja
johti vain pahempaan kottitilien kierteeseen. Näin monen miehen värinkyt
kohdalla olikin. Raha-asioistaan huolen pitäneet mutta tilapäiseen pulaan
joutuneet miehet joutuivat toimimaan ehdoilla, jotka oli säädetty kokonaan
vastuuttomia työntekijöitä varten. Suurta sijaa kannustavalla työnjohdolle ei
ollut.
Palkka -ja ruokaennakoiden kierre kuvaa rahapulaa. (Ruokaennakoista luvussa 4.) Tuhansille työntekijöille talvisesta tienteosta tuli hätäapu, joka piti
leivässä. Työmaa oli elämän rytmiä, se ei ollut työpaikka, ammatti tai kiinnike.
Se oli väliaikainen ratkaisu, vaikkakin toistuva. Tienesti oli saatava pian käteen.
oli myös vapautta, eritoten kotoa asuneille poikamiehille, joille irtonainen Se
raha tuskin oli tavallista.
Työllisyyspolitiikan kannalta oli tärkeää, etteivät työttömyystyöt kilpailleet
työvoimasta työmarkkinoiden kanssa. (Ks. luku 2.) Ongelma ei ollut suuri niin
kauan, kun työttömyystöiden määrä pysyi suhteellisen pienenä. Jo 1950 -luvun
ensimmäisten työttämyystalvien jälkeen oli selvää, että ongelma oli suuri ja

pysvä.Kukaneiolt rvasäljut,oyömsiätuln

käynnistämään.
Millä keinoin turvathin se, ettävapaille markkinoille ja "erityisesti maataloudelle,
metsätaloudelle ja muille maaseudun töille varataan se työvoima, mikä niille
luonnostaan kuuluu", kuten työttömyysohjeissa (1946) määrättiin? Työttömyystöitä ei saanut järjestää liikaaeikä muutoinkaan sellaisina aikoina, jolloin
muita töitä oli tarjolla. Tämä asia käy yksiselitteisesti ilmi työvoimaviranomaisten ja poliittisten päättäjien asiakirjoista. Jokakeväiset irtisanomiset olivat
merkki siitä, että oli tullut aika etsiä töitä omin päin.

Toinen seikka oli palkkaus. Työllisyyspolitiikan kannalta oli nurinkurista, jos
palktyöämsiohvatklpuyisemdnalojks.
Siitä ei ollut pelkoa. Huono palkka varatöissä suojasi maa- ja metsätaloutta
sekä muuta yrittäjätoimintaa. Paikkauksen piti olla kimmoke oma-aloitteiseen
työnhakuun. Huono palkka ei miellyttänyt työntekijöitä, ja alhainen palkkaus oli

142

TIEHA, TVH F A 1, 75:11. Vast. rak.mest. Harry Evosen kirje 10.11.1958. Vaatimuksesta ei
ole muita lähteftä mutta ennakoiden penäämisestä lukuisasti: mm. em. luottamusmiehen kirje
sekä mm. Kansan Tahto 14.1.1953, Pohjolan Sanomat 13.1.1954 ja Lapin Kansa28.1095
12.954
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ristiriidassa ihmisten järjen ja oikeustajun kanssa. ihmiset kokivat, että kylällä
tarvittiin teitä, ja tietyöt olivat myös liikennepoliittisesti perusteltuja. ihmiset
eivät ajatelleet, ettätyöttömyystöissä piti olla huono palkka, vaan että työstä piti
saada kunnon palkka.
Käyttööni ei ole löytynyt asiakirjoja, jotka selvästi valaisisivat valtiovallan ja
työvoimarnseplkoitanveyömstail.Urksijoittaa
ja
katöitä väittämällä saattoi myös työnjohto pienentää palkkakuluja
työmaalle useampia miehiä. Pyrittiinkö palkkausta järjestelmällisesti pitämään
alhaalla? 1920- ja 30-luvun hätäaputöissä palkkaus säädettiin tarkoituksella
normaaliaalemmaksi, muttavuonna 1936 siirryttiin tavallisiin palkkaehtoihin. 143
Hätäaputöiden perinne on voinut vaikuttaa paikkauksen muodostumiseen.
Kuten edellä on mainittu, 1950-luvun lopulla koneellistumista rajoitettiin ja
kustanemiäohdpyrtnsam dolianhsk.
Erityisen äänekkäästi säästäväiseen paikanmaksuun ei tarvinnut pyrkiä tilanteessa, jossa kymmeniä tuhansia ammattitaidottomia ihmisiä sekä maa- ja
metsäaloudnkyöitmän.Palkojeusi tmahdollisuuksia. Työttömyystöissä käytiin, kun muita töitä ei löytynyt. Monet,
varsinkmteh,iryvämualetkndoisa.Mutöä
oli mandollista esittää palkkavaatimuksia, ja muiden alojen - erityisesti rakennusalan - ammattiliittojen asema oli parempi.
Siirtotyömaille lähetettiin köyhiä miehiä, ja yhtä köyhinä he sieltä palasivat.
Huono palkkaus oli nimenomaan heikompikykyisen työvoiman ongelma, ja
jos työhalut olivat vähäiset. Työteliäs ja hyväkuntoinen ongelmaphsi,
mies kavensi hiukan eroa teollisuuden keskituntiansioon. Jos urakkaa tekevä
pystyi raskaaseen työhön, hänen ansionsa heikentyivät oleellisesti vain silloin,
kun urakkatyöhön ei ollut mandollisuuksia. Kun liikavahvuus merkitsi urakkatyön
vähentymistä, työläisten ansiot putosivat. Pienet tulot ja epämielekäs työ
vähensivät työhaluja. Valtiovallan pyrkimys sijoittaa työmaaile mandollisimman monta miestä oli ristiriidassa työmaalle sijoitetun työläisen mandollisuuksien kanssa: Jos miehiä oli liikaa, työn mielekkyys - ja majoituksen viihtyvyys
- kärsi, ja urakkatyön vähentymisen myötä ansiot putosivat. Työmaalla olo ei
ollut enää työntekoa, vaan siitä oli tullut välttämätön sosiaalisen huollon
sijoituspaikka. Tällaiset piirteet korostuivat pahoina työttömyysaikoina.
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Kalela 1989, 90, 93, 131.
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..."

(Aulikki Oksanen)

4.1 Huoltotoiminnan muodot jälleenrakennustyömailta
Työmaa voitiin perustaa alueelle, jolla ei ollut minkäänlaisia majoitustiloja,
elintarvikeliikkeitä tai edes muuta asutusta. Työnjohdon tärkeimpiä tehtäviä
olimajoituksen, ruokailunja välttämättömän terveydenhuollon sekä kulkuyhteyksien järjestäminen. Tämän tästä syntyi monenlaisia ongelmia asumisessaja
ruokailussa. Lou kkaantumisten sattuessa oltiin ensimmäiset pitkät hetket
paikallaolleiden ensiaputaitojen varassa. Aikana, jolloin kulkuvälineitä oli vähän, myös suhteellisen lyhyt matka vaati aikaa ennen kuin yhteys kotiin tai
paikuntls
oli saatu.
Vapaasta majoituksesta siirtotyömailla oli säädetty valtioneuvoston antamissa
työttömyysohjeissa. Vuonna 1960 voimaan tullut uusi työllisyysasetus ei
määrännyt maksuttomasta majoituksesta, mutta käytäntöä jatkettiin entiseen
tapaan. Vuosikymmenen lopulla ryhdyttiin pohtimaan ,josko yhteismajoituksesta
voitaisiin periä maksu. 1 Vaikka vain osa työttömyystöistä oli siirtotyömaita, ja
vaikmehtäusinkoa-rtyömlinjoskupaävttuli tietyömaiden parakkikylistä tuhansille miehille suhteellisen vakiintunut
ui ns ija.
as
Suurten jälleenrakennustyömaiden vaatimukset koettelivat valtion työmaiden
huoltoa ylenmäärin. Majoitustyömaalle oli taattava inhimilliset olot. Se ei ollut
helppoa, sillä sodan tuhojen, säännöstelytalouden ja siirtoväen asuttamisen
vuoksi ruuan ja asunnon järjestämisessä oli paljon tekemistä ilman majoitustyömaitakin. Kaikki valtion työvirastot organisoivat huoltotoimintaansa u udelleen. Toimintaa ohjasi valtion töiden huoltotoimikunta, joka perustettiin keväällä 1945 (3.5.). Toimikunnan puheenjohtajaksi valtioneuvosto kutsui tie -ja

vesiraknuhltpäjoan,rfesiAvLöothn.Varpu-

heenjohtajana toimi ylitarkastaja Uno Nurminen, joka juuri oli nimitetty valtion
työmaiden huollon ylitarkastajaksi kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriöön.2
TVH:n pääjohtajan kutsuminen valtion työmaiden huoltotoimikunnan johtoon
ei liene sattuma. Pääjohtajan ote huoltokysymyksiin oli määrätietoinen ja
ja toimikunta näyttää edenneen suuressa määrin puheenjohta- aloiten,
jansa mukaan. Toimikunta kokoontui ensimmäisinä vuosina usein,jopaviikoit
- joskus kandesti viikossa - joten asioita ryhdyttiin todella panemaan-tam
kuntoon. Ensimmäisiä tehtäviä oli työvirastojen huolto-organisaation luominen. Huoltopäällikkö oli saatava jokaiseen virastoon "kuin on jo toteutettu tieja vesirakennushallituksessa". TVH:n huoltopäällikkönä oli aloittanut Erkki
Kaarresalo. Pääjohtaja on myöhemmissä lausunnoissaan ja selvityksissään
h uoltokysymysten järjestäm isessä. itsekoranumlitesan

1

Työttämyysohjeet ja niiden soveltamismääräykset 24.1.1946 ja myöh.; Kom. 1969: B 19, 18.

Tyoministerion arkisto: Vattion töiden huottotoimikunnan pöytäkirjat 1945; KulkM kirje n:o 1717
14.4.1945. TVH:n määräyskokoelma (1967): 11:14.2.

2
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Maailman on paha. On sentähden jokaiselle suuri ilo, jos hän löytää
kanssaihmisen, joka mielellään auttaa ja jonka puoleen voi avoimesti, luottamuksellisesti kääntyä myös yksityisasioissa. Nimen
"huoltopäällikkö" pitää saada sellainen kaiku, että se antaa kanssaihmisille avustavan, ystävällisen tunteen kuullessaan sen. Tarkas
millä mielellä ja missä muodossa annatte-taksieän,
apuanne. ... Isän ja äidin tunnetavan työssänne on oltava teidän
pyrkimyksienne tavoitteena.
Näin runollisesti esitteli Lönnroth ajatu ksiaan valtion keskusvirastojen huoltopäälliköiden neuvottelupäivillä 1947. Hän myös korosti, ettävaikeaaja ristiriidoille
altista työtä oli tehtävä "psykoloogisella ymmärtämyksellä". 3 Huoltotoiminnnan
kehitystä työvirastoissa nopeutti valtakunnalliset huoltopäälliköiden seminaant.
Pääjohtaja Lönnroth näyttää pyrkineen määrätietoisesti olojen parantamiseen. TVH oli ensimmäinen valtion työvirastoista, joka sai aikaan yhtenäiset
huolto-ohjeet. Huolto-ohjesääntö hyväksyttiin sodan jälkeen (30.5.1945). Valtion virastojen huolto-ohjesäännöt pohjasivat sotien aikana annettuihin määräyksiin, ja sotien kokemuksia käytettiin hyväksi huoltoa suunniteltaessa. 4
Merkitystä lienee ollut myös sillä, että pääjohtaja Arvo Lönnroth oli toiminut
upseerinalinnoitusten rakennustöiden johdossa. Huoltotoiminnastajääneissä
lähteissä tulee usein esille vahvasti patriarkalistinen tai isällinen ote työväen
huoltoon. Huoltopäälliköt tarkastelivat usein joukkoaan "poikina" - aivan kuin
sodan
aikana sotilaat olivat komentajansa "poikia". 5
Vaikka mm. 1930 -luvulla oli ollut valtion ja kuntien järjestämiä hätäaputöitä, ei
yhtenäisiä huolto-ohjeita, yhtenäisestä käytännöstä puhumattakaan, ollut
olemassa. Sen sijaan metsätyömaiden oloista määräsi 1928 annettu ns.
kämppälaki. Kämppälaki uudistettiin 1947. Säännökset velvoittivat huolehtimaan myös hevosista. Uudistamisen yhteydessä oli esillä kysymys siitä,
soveltuisiko laki yleisesti työmaamajoitusta koskevaksi laiksi. Lakia ei ulotettu
koskemaan muiden alojen kuin metsä- ja lauttaustyöväen majoitusta.6
TVH:ssa huoltoa koskevia määräyksiä vahvisti ja täydensi pääjohtajan perus-

VA: TVH Il F A 1, 64:54 (voidaan merkitä myös F A 54: neuvottelupäiviä 1936-51): Valtion
keskusvirastojen huoltopääll. neuv.päivät 28-30.10.1947. Ptk. Edellä olevasta myös: Työministeriön arkisto: Valtion töiden huoltotoimikunnan ptk. 1945(9.5.); TIEHA, virkakunta 7. Lönnroth,
Johannes. Pääjohtaja Lönnrothin jäähyväispuhe 1949 (Lönnrothin käsikirjoltus). Lönnrot- Arvo
hin merkitystä on korostan ut myös mm. TVH:n Lapin ja myöhemmin Kymen piirin huoltopäällikkö
Einari Melto. (Tiemuseohaastatteluja. Tiemusoo, Helsinki).

TIELKYA, muut asiat: 8.3.20. Pöytäkirja valtion keskusvirastojen huoltopäälliköiden neuv.
päiviltä 26.- 27.10.1950. (Kaarresalon alustus.) Vrt, myös esim. puolustusvoimien töihin otetun
työvoiman huollosta annettuja määräyksiä 20.1 .1940. TIELKYA, muut asiat: 8.3.20. Päämajan
Työ.Tsto 20.1.1940. Vuoden 1945 huolto-ohjessääntö, ks. VA: TVH Il, F A 1, 70:6.
Em. Lönnrothista kerrotun lisäksi mm. Kalervo Matilaisen (Kuopio) haastattelu 23.7.1992.
6

As.kok. 159/1928, 151-153/1947; Työmiriisteriön arkisto: Valtion töiden huoltotoimikunnan ptk
ja 12.11.1945 sekä 22.6.1946.
7.8
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teellinen kirje keväällä 1949! Kirjeessä annettiin yksityiskohtaisia ohjeita
huollon järjestelystä. Siinä määrättiin mm., että viikonlopun viettoon kotipaikkakunnalleen lähtijöitä oli avustettava kuljetuksen järjestämisessä. Kuijetuk
käytettiin kuorma-autoja tai varattiin linjavaunuja". Miehet maksoivat-sea
itse matkan. Tällainen järjestely oli työviraston omatoimisuutta, sillä muutoin
asiasta ei ollut määräyksiä. TVH:n majoitustyömailla oli voimassa erilliset
järjestyssäärinöt,joillaannettiin käyttäytymisohjeitamajoitetuille. Vuonna 1950
laaditutjärjestyssäännöt uusittiin laajemmilla kaikkia valtion työmaitakoskeneilla
ohjeilla ja määräyksillä 1960 -luvun puolivälin jälkeen.8
Säännöstelymääräykset sekä tavaroiden ja tarvikkeiden puute vaikeuttivat
huoltotoimintaa työmailla. Puute oli mm. peitehuovista, pesuvadeistaja valaisimista. Korttiaikana tehtiin yhteisostoja. Työnantajan kautta välitettiin mm.
alusvaatteitaja kumijalkineita, joista oli pulaa. Vaatteiden hankinnassa annettiin etusija yhteismajoitus- ja siirtotyömaille.9 Ripeä taloudellinen edistys toi
tavaroita enemmän markkinoille, ja saattoivatpa huoltopäälliköt huomata, että
kiinnostus palstaviljelyyn väheni, kun elintarviketilanne parani. Yhteismajoitustyömaiden lisäksi huoltotoiminta alkoi yksityisten työnantajien esimerkin mukaan koskea yhä laajempia valtion työntekijäryhmiä. 1 °
Mutta jo 1949 huoltotoiminnalla olivat kokonaan uudet haasteet. Suurten työttömyys-jasiirtotyömaiden vuoksi niin TVH:n kuin sen piirien sosiaalitoimintaja
huoltotyö joutui melkoisten haasteiden eteen. 1949 hankkeita oli enimmillään
ja suurimmalla yhteismajoitustyömaalla oli 200 miestä. Työmaiden huolto-92
työssä jatkettiin jälleen rakennustyömailla koeteltuja muotoja. Toimeenkäyneille
oli varmasti selvää, että ilmapiiri ja yhteistyö työmailla riippuivat paljon siitä,
kuinka majoituksen ja ruokailun järjestäminen onnistui.
Sotien aikana puolustuslaitoksen suurille rakennustyömaille voitiin valita
huottovalvojia tai vastaavia henkilöitä huolehtimaan kasvaneesta ja uusia
muotoja saaneesta huoltotyöstä. Sotien jälkeen kävi ilmi, ettäsäännöstelytalous
jälleenrakennustyömaiden huolto vaativat valtion työvirastoilta erikoista ja
huomiota. Huoltopäälliköt ryhtyivät kehittämään työvirastojen sosiaalitoimintaa.
Piireissä toiminnasta vastasivat piirihuoltopäälliköt. Huoltopäällikkö oli vuoden
loppuun mennessä valittu jokaiseen tie- ja vesirakennushallituksen 1947
piiriin. TVH edellytti, ettei vakinaisiaviran- tai toimenhaltijoita muiden toimiensa
ohella käytetty piirihuoltopäällikön tehtävissä. Toimeen oli valittava asialle
kokonaan omistautuva henkilö. Joillekin Lapin työmailte sekä ns. pinnarityömaille

' TIEHA, kokoelmakirjeet. Kansio H 4. TVH piiri-insinööreille 4.4.1949.
TIEHA, TVH FA1, 126a.Järjestyssäännöt...;Säännöksetvattiontyöntekijäinterveydenhuollosta
jatyömaahuollosta sekä paloturvallisuudesta. Julk. Valtion töiden huootoimikunta 1967,34-52.
8

9

TIEHA, TVH F Al, 74:10. Huoltopääll. kert. eri vuosilta; VA, TVH Il F A I, 64:54. Pöytäkirja
tie -ja vesirak. piirin Il piiripäivittä 7-8.3.1947. (Kaarresalo ym.); TVH piiri-insinööreille Kymen
16.5947TVH:nmäryskoela(1967).I
osa: 14.2.

10

Työministeriön arkisto: Vaion töiden huootoimikunnan ptk. 1945 ja seur.; VA: TVH Il F A 1,
64:54. Valtion keskusvirastojen huoltopäälliköiden ... 28-30.1 0.1947 (Uno Nurmisen eselmä);
TIEHA, TVH F A 1, 74:10. Huoopääll. kert. eri vuositta.
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valittiin joskus työmaahuoltopäällikkö,jonkatehtäviin lukuisten huoltotehtävien
järjestely kuului. Työmaalla majoituksen, muonituksen ja terveydenhoidon
järjestämisestä kuitenkin tavallisesti vastasi työmaan mestari ja tiepiireissä
1 tiemsar.Vnkoltyömiasrne vtaimyöshuolä.
'

Yhdeksällä piireihin valituista kolmestatoista huoltopäälliköistä (1961) oli upseerin arvo. Joukossa oli neljä kapteenia - mm. TVH:n huoltopäällikkö Erkki
Kaarresalo - sekä yksi kapteeniluutnantti. Sodan jälkeen huoltopäälliköitä
valittaessa kiinnitettiin huomio siihen, että valituilla oli käytännön kokemusta
majoituksen ja ruokailun järjestämisestä "kenttäolosuhteissa". Mm. valtion
töiden huoltotoimikunnan sotilasjäsen tiesi suositella pystyviä miehiä. Tällainen apu ei liene ollut tarpeen pääjohtaja Lönnrothilie; Lönnroth oli ollut
päämajan linnoitustoimiston tehtävissä, ja tiesi etsiä oikeita ja jo tunterniaan
Lapin ja sittemmin Kymen piirin huoltopäällikkö Einari Melto onmiehä.
kertonu,ählvaituopäkösliyt.Aaeiolu
puhetta ennen valintaa. Jälkeen päin selvisi, että linnoitustoimisto oli sopinut
asian suoraan TVH:n kanssa. 12
Huoltopäälliköiden palkkaus maksettiin alkuun työmäärärahoista. Sosiaalisen
toimen kehittämiseen varoja ei liiemmin ollut. Siirtotyömailla työmäärärahoista
maksettiin paitsi lakisääteiset sosiaalimenot myös mm. vapaa-ajan vieton
järjestelyjen menot - mitkä eivät suuriksi koskaan kasvaneet. TVH:ssa katsottiin, että vakinaisen henkilökunnan vastaaviin järjestelyihin olisi tarpeen tietty
määräraha. Tällainen ns. huoltomääräraha oli myönnetty joillekin muille
virastoille. Huoltopäälliköt eivät aina oUeet tyytyväisiä toimintamandollisuuksiinsa. Tavallisesti toivottiin, että vakinaisen väen urheilu-, opinto- ja kulttuurisekä viihdetoimintaan saataisiin varoja, liman rahaa toiminnalle nähtiin vain
ja yleisten töiden vähismandoluk.TVHesitaulkon
ministeriölle, mutta ministeriö hylkäsi ehdotuksen. 13
Joskus huoltotoiminnan kustannukset oli solutettava työmäärärahoihin "hieman epäluvallisin keinoin", kuten Savon piirissä tunnustettiin. Huoltopäällikkö
valitti, ettei harjannostajaisiakaan voitu järjestää, "ellei mestari tai insinööri
suorita omasta pussistaan kustannuksia". Vanha hyvä tapa vaati harjannostajaisia, selitettiin, mutta huoltopäällikkö epäili, että kahvitarjoilun vaatimia kuluja
"lienee mandoton" saadrakennusmäärärahoihin lisättyä. Vuonna 1952 kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriö suostui TVH:n tekemään esitykseen ja
saliTVH:nhuoerkstyömailunhrjostaikv.Rh
otettiin työn määrärahoista. Tarjoiltavaksi sallittiin I veroluokan olut, voileivät,
kahvi ja kahvileivät sekä tupakka. Ministeriö vaati tarkan selvityksen siitä,

VA: TVH Il F Al, 64:6. TVH eräille piireille 31 .5.1946. TVH saattoi poikkeustapauksissa sallia
huoltopäällikön tointa hoidettavan muiden tehtävien ohella; TIEHA, TVH F Al ,74:1O. Huoltopääll.
kert. vuodea 1947. TVH:n huoltopäällikön ja piirihuoltopäälliköiden työjärjestykset (hyv. 1951),
H 4.
ks.TIEHA,oelmairjt.Kns

arkisto: Valtion töiden huoltotoimikunnan ptk 9.5.1945; Tiemuseohaastatteluja
(tiemuseo, Helsinki): Einari Melto; Kalervo Matilaisen (Kuopio) haastattelu 23.7.1992; TIEHA,
TVH F A 1, 74:10. Sosiaalipäällikkö E. Kaarresalo hallinto-osaston päällikölle 19.1.1962.
12 Työministeriön

13

TIEHA, TVH A 1, 38 I B. KulkM THV:lle 13.8.1952.
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Alkuun huoltopäälliköille maksettiin suhteellisen hyvä palkka. Palkka vaihteli
eri piireissä, mutta oli tavallisesti vähintään kaksi palkkaluokkaa suurempi kuin
vanhemman rakennusmestarin palkka. 1950 -luvun puolivälin jälkeen tilanne
olitoisin päin, kun sosiaalitoimen pää kertatoisensajälkeen jäi palkkaratkaisuissa
vähälle. TVH yritti vaikuttaa asiassa valtiovarainministeriäön - korostamalla
että huoltopäällikön toimi TVH:ssa oli aivan poikkeuksellinen suurista m.,
työttömyystöistä johtuen - mutta asia ei korjaantunut. Huoltopäälliköiden
palkkauksesta tuli ilmeinen epäkohta. 18
Sosiaalisten olojen järjestely ja toiminta, jolla pyrittiin parantamaan työoloja ja
altis monenlaisille ristiriidoille. Kun siirtotyömaita pystytettiin vihtyä,ol
tavattomalla nopeudella ja niiden johtamisessa oli muitakin, edellä (luku 3.)
ongelmia, voi ymmärtää, ettei mestareilla aina ollut kiinnostusta kerotuja
kaikkiin huoltotoiminnan yksityiskohtiin. Siihen ei aikakaan antanut myöten,
tuloksia piti syntyä myös muussa kuin huollonjärjestelyissä. Toisaaltasilä
välinpitämätön ja äreä suhtautuminen myrkytti nopeasti mielet. Ammattiyhdistysliike ja työväenpuolueet toimivat sodanjälkeisinä vuosina aktiivisesti ja
esitväamukpreistyöola.S iso,varnk
siirtotyömailla, oli aiheet kaikkiin konflikteihin. Kuinka ongelmista selvittiin?

4.2 "Hän parakin luona patjaa kantaa ..."
(Aulikki Oksanen)
Ja sitten kun ei ollu mitään, niin piti ehtiä sitten näistä taloista
vuokrattavia tiloja. Ainut mitä oli siihen aikaan saatavissa, oli nämä
paperiset patjapussit, ja talosta sitten, kun vielä olkikupoja oli, niin
olkia. Mutta muuta meillä ei ollu sillon alussa annettavaa, vaan ne
joutu ite sitten joko pomppasa tai jonkun peitteen alla nukkumaan.
Siitä sitten hiljalleen parani olot ••19
Asuminen oli siirtotyömailla yksi vaikeimmin järjestettäviä tehtäviä. Määrärahapäätökset tulivat viime hetkellä. Työmaa oli käynnistettävä nopeasti, ja työllistettävien määrä vaihteli jatkuvasti. Tavallisesti työ alkoi myöhään syksyllä,
usein vasta talvella. Joskus työ alkoi keskeltä metsää, jonne työnjohtajan oli
opastettava muutama mies ja hevosreki sekä pantava alkuun tukikohdan rakentaminen. Päivässä saatiin maja omaksi yösuojaksi. Myöhemmin parakkikylä
laajeni ja miehiä tuli lisää. Varsinaiset tietyöt alkoivat. 20
Majoitustilaksi vuokrattiin myös huoneita ja kokonaisia taloja rakennustöiden
lähistöltä. Myös työväentaloja ja seurojentaloja vuokrattiin asuntoloiksi. Vuonna 1949, ensimmäisiätodellasuuriatyöttömyystöitäodoteltaessa, TVH nimen-

18

VA: TVH Il, F A 1. 64:6 (eri aineisto); Sama, 64:54. Valtion keskusvirastojen huoltopääll.
neuv.päivien ptk. 28.-30.10.1947; TIEHA, TVH F A 1, 74:10. TVH valtiovarainministenölle
Sama, Pohjois- Karjalan piiri TVH:n asessorille 9.5.1962 ja E. Kaarresalo hallinto-1.96;
osaston päällikölle 19.1.1962; Kalervo Matilaisen (Kuopio) haastattelu 23.7.1992.
19

20

Kalervo Matilaisen (Kuopio) haastattelu 23.7.1992.

Tässä ja seuraavassa esitettävä perustuu, ellei toisin maina, TVH:n ja TVH:n piirien
huoltopäälliköiden kertomuksiin eri vuosilta. (TIEHA, TVH F A 1, 74:10). Yksinkertaisuuden
vuoksi lähdemerkintä on tehty vain erikoisimmista tiedoista.
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omaan edellytti, että ensisijaisesti selvitettiin mandollisuudet majoittaa miehet
paikallisiin taloihin. Ellei tällaisia mandollisuuksia ollut, oli hankittava parakkeja. 21 Työnjohtajat - mestarit ja insinöörit - asuivat vuokratuissa asunnoissa tai
myösparkei.Thtun,eämsariutphendmiakaisen rakennustyön ääreen kokonaiseen vuokrahuoneistoon tai taloon. Kesäisin oli tavallisempaa, että työnjohdon perheitä muutti työmaan lähistölle
"kesäasuntoon",
Parakit pystytettiin sopivaan maastoon tarpeellisten yhteyksien varrelle. Vuonna 1945 annettu huolto-ohjesääntö määräsi, että sijoittamisessa tuli ottaa
huomioon myös luonnonkauneus ja valoisuus. Tuulen suojaa piti ajatella,
varsinkin pohjois- ja itätuulta, jotka tiedettiin kylmäksi. Ikkunat ja oviseinät tuli
asettaa etelään ja länteen. Erilliset käymälät ja kaatopaikat rakennettiin
pohjoisen ja idän puolelle varjoisaan paikkaa päätuulisuunnan alapuolelle,
jonne myös hevostallit oli sijoitettava. Likavesiä ei saanut päästää sotkemaan
juomavesiä. 22
Tarvittaessa maa-alue vuokrattiin yksityisiltä omistajilta. Usein parakkikylään
oli rakennettava myös tiet, ja paitsi parakkeja, myös teitä oli talvisin ja kelirikkokausina jatkuvasti hoidettava. Vielä 1950-luvun alussa ennakkovalmisteluihin ehdittiin harvoin, ja niinpä sopivaa paikkaa parakeille oli tavallisesti
etsittävä lumen ja jään alta kovalla kiireellä. Kokeneemmat tiesivät neuvoa, että
sanonta kyllä se parakin pohjana kestää oliehdottomasti erheellinen. Jos
tai routa liikutti parakkia, parakki uhkasi revetä liltoksistaan. manpetäi
Vaikka maa-alue olisi kestänyt, parakkeja jouduttiin talvisin korjailemaan,
paikkailemaan ja vahvistamaan.
Parakkikyliä pystytettäessä tiedettiin kyllä, kuinka viisasta oli etukäteen suunnitella erilaisten rakennusten, pysäköinti-alueiden ja varastojen sijainti. Kureessä maaston tutkiminen jäi usein sikseen, ja rakennusjärjestyksen suunnittelu oli summittaista. Asui nparakkien lisäksi tarvittiin ru okala- ja ke ittiöparakkeja,
toimistoparakkeja, sauna, käymälöitäjavedenheittopaikkoja,jätteillejatunkioille
ja -rakennuksia. Kalustol le oli varattavatila,kerpsävatouji
tilaa. Kun kevät koitti, ja "rospuutto -aika" tuli, koettiin monia yllätyksiä, joita
sulava maa talvella luodulle parakkikylälle tuotti.
Useat parakkikylät tyhjenivät kesäksi. Kun työt syksyllä uuden työttömyysvuoden alkaessa käynnistettiin, oli parakeissa monenlaista kunnostamista.
Kun kesään oli lähdetty huoletta, syksyllä odottivat parakit, joissa linnut olivat
repineet vuodevaatteita ja putkien eristyksiä, hellauunit sullottu täyteen puhdistamattomia paistolaatikoita, keittiön komerot olivat sotkua täynnä sekä
kaatopaikat ja käymälät siivoamatta. 24
Alkuun parakkeja oli monenlaisia. Vielä 1950-luvulla oli käytössä vanhoja,
itsetehtailtuja ja paikkailtuja parakkeja tai puolustusvoimilta hankittuja lauta-

21

TIEHA, kokoelmakirjeet. Kansio H 4. TVH piiri-insinööreile 4.4.1949.

VA: TVH Il, F A 1, 70:6. TVH:n huolto-ohjesääntö. Vahvistettu 30.5.1945.
TIEHA, TVH F A 1, 15:1. Huoltopäälliköiden kertaus- jajatkokoul. päivien p1k. 1 O.-13.6.1 953.
24

TIEHA, TVH F A 1, 76. TVH piiri-insinööreille 4.5.1962.
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pahviparakkeja mutta myös u udempia tehdasvaim isteisia parakkeja. Lapissa
otettiin käyttöön myös saksalaisten jättämiä parakkeja, ja kun luvanantajaa ei
tiedetty kysellä, parakit korjattiln talteen omin päin. Kun majoitustiloja rakennettiin paikan pääilä ilman piirustuksia, tuloksestatuli usein "sen mukainen", kuten
eräässä tarkastuksessa todettiin "kokoon kyhätystä" työnjohdon parakista. 25
Talvikäyttöä varten parakkeja oli tiivistettävä ja lattioitavahvistettava. Tuulikaappi

estilumnorapetikl.P jaämitelnk ,josu
levystä valmistetuilla korsukaminoilla. Vielä 1950-luvulla käytettiin al- m.
keellisia peltikaminoita, joiden savu johdettiin ulos yksinkertaista torvea pitkin.
Lämpöä säästäviä savupeltejä ei aina ollut. Vähitellen peltisistä savutorvista
luovuttiin, ja ruvettiin käyttämään tiilestä muurattuja savupiippuja ja palomuureja.
Samnikruvetäymnösuratje.Thdsvalmiteiset uunit osoittautuivat huonoksi ratkaisuksi, sillä ne eivät kestäneet niin
kovaa lämmitystä kuin parakki vaati. 27 Muurattavien uunien myötä paloturvallisuudessa oli kuljettu hyvään suuntaan, mutta helposti lilkuteltavien rakenteiden suhteen täsmälleen päinvastaiseen suuntaan, kuten maataloushallituksen
huoltopäällikkö totesi. Kun useat parakkikylät olivat pystyssä vuosia, ei pysyvien uunirakennelmien kankeus tullut suureksi haitaksi. Nopeasti liikkuvilla
työmailla ratkaisu oli kömpelö.
Kaminat antoivat lämpöä epätasaisesti ja aiheuttivat helposti tulipalon. Vakavista tulipaloista ei ole paljon tietoja mutta joka vuosi paloi muutamia majoitus-, sauna- ja ruokala- sekä toimistoparakkeja. Pieniä palonalkuja oli varmasti
useammin. Paloissa tuhoutunut miesten omaisuus korvattiin - paitsi erään kerran Kilpisjärvellä, koska miehet kieltäytyivät osallistumasta sammutustyöhön.
moista pyrittiin luopumaan. Yhdessä vaiheessa Oulun piirissä miellyttiin Kam
kivillä täytettyyn kivaskaminaan, jonka savu johdettiin kiinteää, muurattua tulisavupiippua ulos. Luultavasti vastaavia keinoja kokeiltiin muuallakin ennen
kuin parakkien lämm itystä keksittiln oleellisesti parantaa. Työmailla kokeiltiin
lämmityksessä monenlaisia keinoja, joita mestarin, talonmiesten ja monia työmaita kiertäneiden miesten kekseliäisyys tuotti.
Lämmityksessä yritettiin säästää siten, että päivisin, parakkien ollessa tyhjillään, tiloja lämmitettiin vähemmän kuin työajan jälkeen. Kaminalämmitteiset
tukikohdat tarvitsivat tavallisesti 1-3 yölämmittäjää.
Talvisin parakeissa paleltiin ja kärsittiln vedosta. Toisinaan sisällä saattoi olla
hyvin lämmintä, suorastaan tuskaisen kuumaa, mutta ennen keskuslämmitystä

Tiemuseohaastafteluja (Tiemuseo, Helsinki): Einari E. Melton haastattelu; TIEHA, TVH A 1,
125. TVH Uudenmaan piirin piiri-insinöörille 17.1.1962.

25

Korsukaminasta mm. TIEHA, TVH FA 1, 38:1A. TVH:n huoltopäällikkö E. Kaarresalo 17.3.
1950: Vaasan piirin työtiömyystyömailla vallsevat olot.
27

TIEHA, TVH F A 1 38:1B. Pöytäkirja valtion työmaiden sosiaalista huoltoa koskevilta
neuv.päiviltä 6.- 7.11.1952. Edellä olevasta myös useat huoltopäälliköiden kertomukset.
28

VA: TVH Il, F Al, 17:3. KulkM TVH:lle 13.8.1952.

TVH:n niääräyskokoelma (1967). II osa, 14.2. TVH 17.1.1947; TIEHA, kokoelmakirjeet.
H 4. TVH piiri-insinööreille ym. 19.11.1956.
Kansio
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lämpöä pystyttiin harvoin pitämään tasaisena. Sittenkin jatkuva kulku toi lisää
vetoa, sen lisäksi, että lattiat olivat kylmät. Pakkasöinä lattianrajassa saattoi
alhaisimmillaan olla vain muutama aste. Samaan aikaan yläpetillä tarkeni
hyvin. Muttaainaei yläpetilläkään ollutkuuma: monesti sattui, ettätalviaamuina
lämpötila parakeissa oli laskenut alle 15 asteen, silloin tällöin jopa muutamaan
asteeseen. 3° Lämpötilan vaihtelut saattoivat johtua myös tupamiehen tai
parakkikylän talonmiehen huolimattomuudesta. Vierasta vilu ja vaihteleva
lämpö ei miehille ollut. Useissa suomalaisissa kodeissa aamut olivat syksystä
alkaen kylmiä, kunnes ensimmäisenä herännyt - tavallisesti tietenkin joku
perheen naisista - sytytti hellaan tulen.
Parakkeja pyrittiin saamaan viihtyisämmiksi valkaisemalla niiden katto ja
usimalenäphvt.Surimakenstuimakyen
miestä, esimerkiksi 48 miestä kahteen 24 miehen tupaan. Ennen pitkää pyrittiin
vähentämään miesten määrää asuinhuonetta kohden. Yleensävaatekomeroille
ei olluttilaa. Miehet nukkuivat kerrossängyissä, jotka usein tehtiin paikan päällä
mutta jotka saattoivat olla myös pulteilla koottavia. Sängyissä oli paperi- tai
kangaspatjapussitsekätyynypussitja huopa. Täytteinä käytettiin mm. olkiaja
heinä,mtapkyinösotaluk.Krepistvuoda
voitiin hävittää ja uusi mies sai uudet tykätarpeet. Kreppipaperisten-ruste
patja- ja tyynypussien saanti vaikeutui, kun - erään huoltopäällikön mukaan31
- kansanhuoltoministeriö vahvisti tuotteelle liian alhaisen hinnan ja tehtaat
lakkasivatniitävalmistamasta. Talvellavoitiin antaa käyttöön myös vanupeitteitä,
jotka olivat huopia lämpimämpiä. Työpäivän päätyttyä saatettiin järjestää lämmintä vettä pesuvedeksi, mutta ilmankin jäätiin usein.
Parakkimajoituksen lisäksi vuokrattiin majapaikoiksi asuntoja rakennuspaikkakunnilta. Joskus kunnostettiin vanhoja taloja työmaiden käyttöön. Uudellamaalla Siuntion kunnan Karskogin kylässä kunnostettiin 1940-luvun lopulla
Sigfridin tilan vanha rappiolla ollut päärakennus. Rakennusta käytettiin ns.
pinnarityömaan leirinä, ja miehet majoitettiin kunnostettuun taloon. Hämeen
piirin töitä varten kunnostettiin Kuhmoisissa 1950-luvun alussa yhdeksän
huoneen kokoinen vanha pappila ja Teiskossa kuusi huonetta käsittävä
maalaistalo.32
4.3 Majoitustilat uudistuvat: keskuslämmitys ja vaunuparakit
Parakkimallit uudistuivat ja yhdenmukaistuivat 1950 -luvun alussa. Parakkien
suunnittelusta neuvoteltiin valmistajien kanssa, ja työvirastot esittivät ahkerasti
toiveitaan valmistajille. Parakkeja oli rakennettu tehdasmaisesti myös aiemmin, mutta nyt käyttöön otettiin pääosin vain tehdasvalmisteisia parakkeja. Majoituskalusto uudistui vähitellen, kun vanhat parakit siirrettiin varastorakennuksiksi tai poistettiin käytöstä. Viimeiset suuret levyrakenteiset parakit tilattiin

VA, TVH II, FA 1,64:54. Kymentie-javesirak. piirin neuv.päivien pöytäkirja2l .22.4.1 950;TIEHA,
TVH A 1, 17:7. Lämpötarkkailuilmoukset; TIELTA, Fd 57.Lämpötarkkailuilmoukset 1950-51;
30

Matti Kauppisen (Sonkajärvi) haastattelu 8.7.1992.
31

TIEHA, TVH A 1, 74:10. Uudenmaan piirin huottopääll. kert. 1947.

32

TIEHA TVH F A 1, 74:10. Huoopääll. kert. vuodefla 1947 ja 1953.
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ennen 1 950 -luvun puolta väliä. Vasta 1 970-luvun alussa saatettiin toivoa, että
viimeisistä lähes 20 vuotta vanhoista levyparakeista päästäisiin pian eroon.
Tehdasvalmisteiset levyparakit koottu n rakennuspaikal la tehtaan valmistamista osista, kuten seinä-, permanto-, väl ikatto- ja vesikattolevyistä. Tavallisesti levyt olivat jo lämpöeristettyjä. 33
Työmailla käytettiin myös pelkkaparakkeja, joista kuitenkin oltiin luopumassa.
Peikkaparakin seinät koottiin määrämittaisista "pelkoista", jotka asetettiin pystypilarien väliin. Säännöstelyn ja pulan aikana peikkarakenteen etu oli ollut se,
etäplkoisaunrtvihuomasäenuloja
kuin muihin. Ainakin Turun piirissä oltiin sitä mieltä, että peikkaparakki oli lämpimämpi kuin levyparakki, "jos se on kunnollisesti pystyynpantu". Mutta kokemukset vaihtelivat ja riippuivat olosuhteista ja parakin kunnosta. Pelkkaparakeissa oli paljon ongelmia, eivätkä ne aina johtuneet hutiloinnista pystytysvaiheessa. Kuivuessaan pelkat kiertyivät ja seiniin tuli rakoja. Pelkkatalo Oy
kehitti uuden ns. kennoparakin, jossa pelkat korvattiin koko lamellin suuruisilla
seinälevyillä. Niiden lämpöeristeenä oli kolme huokoista puuku itulevyä ja kaksi
hermeettistä ilmarakoa. Levyparakit olivat kuitenkin jo suositumpia. 34
Parakkeja toimittivat mm. Puutalo Oy:n liikkeet ja Pelkkatalo Oy. Puutalo Oy
valmisti mm. 7,5 x 25 m kokoisia 60 miehelle tarkoitettuja levyparakkeja. Uusissa tehdasvalmisteissa parakeissa oli myös pesu- ja kuivaushuoneet, Tavallisesti pesu- ja kuivaushuoneet sijoitettiin keskelle, ja kaksi majoitustupaa molempiin päihin. Pelkkatalon saunaparakki (malli P 10) oli varsin suosittu. Sauna
voitnrakep älmyösoitarpe.Lsiltnparkej
myös eräältä sikäläiseltä tehtaalta. Tehtaan parakit oli suunniteltu erityisesti
pohjoisen pakkasia varten. Mm. lattiaa oli vahvistettu erikoisella rakenteella,
jonka avulla lattian vetoisuus oli saatu häviämään. 35
Levyparakkien jälkeen yleistyivät ns. viipaleparakit. Viipaleparakkeja voitiin
koota erilaisiin tarpeisiin, koska parakin koko ei ollut määrätty vaan parakki voitiin koota halutun kokoiseksi. Myös kokoaminen oli yksinkertaisempaa. 1970luvulle tultaessa puolet majoitustiloista oli viipaleparakeissa. Lähes yhtä suuri
osuus oli asuntovaunuissa. Viipaleasuntoloihin voitiin asentaa koneellinen
36
ilmaston
TVH:ssa sekä tie- ja vesirakennushallituksen piireissä ja työmailla tehtiin
majoitustilojen kehittelyssä jatkuvasti kokeiluja ja parannuksia. Kaarresalo otti
aktiivisesti osaa kehittelyihin. Usein monet ongelmat oli ratkaistava paikanpäällätyömailla. Mestarin jatyönjohdon mutta myös aloitteellisten ja kekseliäiden

TIEHA, TVH F A 1, 74:10. Huoltopääll. kert.; Sama, 38:lb. Huoltopääll. H. Vainikaisen
(maataloushallitus) esitelmä huollon neuvottelupäivillä 1952; Sama, 126a. TVH:n lausunto
sosiaali- ja terveysministenölle 10.11.1970.
...

TIEHA, TVH A 1, 38 1 b: HuoltopääH. H. Vainikaisen (maataloushallilus) esitelmä huollon
1952; TIEHA, TVH F A 1, 74:10. Turun piirin huottopääll. kert. vuodeita 1949. neuvotlpäi
TIEHA, TVH F A 1, 74:10. Lapin piirin huoltopääll. kert. 1957.
36

TIEHA, TVH F Al, 126a. TVH:n lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle 10.11.1970.
kertomusten lisäksi levy- ja viipaleparakeista Forsberg 1965, 69-71.
Huoltpäiköden
...
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työntekijöiden keinoin oloja monesti kohenneltiin. Olot riippuivat paljon työnjohdosta ja mestarista. 1960-luvun alun jälkeen työvirastot valtion töiden huoltotoimikunnan johdolla tiivistivät yhteistyötä siirrettävien työmaarakennusten
suunnittelussa ja hankinnassa. 37
Suurissa parakeissa otettiin käyttöön keskuslämmitys 1950 -luvun alussa.
Ainakin jo 1952 TVH:lla oli käytössä yksi standardivalmisteinen keskuslämmitysparakki. Keskuslämmitys rakennettiin kutakin parakkia varten erikseen.
Järjestelmä oli monien kokeilujen tulos. Vielä kauan keskuslämmityksen
keksimisen jälkeen työmailla oli parakkeja, joita lämmitettiin yksinkertaisella
pelti kaminalla. 38 Keskuslämmitysjärjestelmän rakentaminen parakkeihin ei
ollut yksinkertaista senkään vuoksi, että parakkimallit vaihtelivat. TVH :lla oli jo
ja erikokoisia parakkeja. Jonkinlainen stan- tuolinkäyösajerli
dardisointi oli välttämätöntä, jotta päästiin lämmityslaitteiden tehdasmaiseen
valmistukseen. Keskuslämmityslaitteiden yleistymistä haittasi myös se, ettei
esimerkiksi keskuslämmityspannuja alkuun valmistettu Suomessa. Ulkomailta
tuotaviin tarvittiin ulkomaan kaupan säännöstelyn vuoksi tuontilisenssi.
Keskuslämmitystä kiiteltiin paljon. Lämpö oli tasaista ja jakautui tasaisesti
ympäri huonetta. Keskuslämmitysjärjestelmä oli muurattavia uuneja helpompi
kulutti polttopuuta TVH:n huoltopäällikön mukaan vain runsaan kolmannek- ja
sen siitä, mitä uunilämmitteisten parakkien neljä tulipesää, "puhumattakaan
sitten" kaminalämmityksen käyttämästä puumäärästä. Puunkulutus oli huomattava majoitustyömailla, sillä 1940-luvun lopulla puuta kului talvisaikaan
kaikkiaan noin kuutio (1 m3) miestä kohden kuukaudessa. 39
Uusi lämmitystapa paransi myös ilmanvaihtoa. Asujat olivat tyytyväisiä, senkin
oleellisen muutoksen takia, että vasta keskuslämmitteisten parakkien myötä
saatiin aikaisempaa varmemmin ja yksinkertaisemmin käyttöön lämmintä
pesuvettä. Keskuslämmityksen, pesu- ja kuivaushuoneiden yleistymisen ja
veden myötä parakkiasuminen muuttui oleellisesti mukavammaksi. lämpin
Mutta kaikilla työmailla, varsinkaan suurimpien työttämyystöiden aikaan, ei
uusia parakkeja ollut. Koko kalustoa ei voitu uusia kerralla, mutta suurten
työttömyystöiden lisäämän majoitustarpeen vuoksi majoituskaluston pääosa
uusiutui varsin nopeasti.
Lämmityksessä siirryttiin yhä enemmän nestekaasun käyttöön. Nestekaasu
tuotti paljon ongelmia. Kaasua kului pakkasilla paljon, ja pullojen rahtaaminen
oli kaikkialla vähintään yhden miehen työ. Venttiititjaletkutaiheuttivatjatkuvas
huolta ja vaivaa. Pullojen kanssa oli kaikenlaista "pelaamista", varsinkin kovil--ti
la pakkasilla. Pakkasilla pulloihin jäi kaasua, sillä kylmässä kaasuuntuminen ei
tapahtunut normaalisti. Mitä enemmän kaasua käytettiin, sitä enemmän se
höyrystyi, mutta sitä enemmän se tarvitsi myös lämpöä. 1960 -luvulla ruvettiin

37 TIEHA,TVH

FA 1,76 (kaksi kansiota), Valtion töiden huoltotoimikunnan kirje 21 .3.1968; As.

47/1964.
38

ko.

TIEHA, TVH F A I 38:1B. Pöytäkirja valtion työmaiden sosiaalista huoltoa koskevilta
neuv.päiviltä 6.- 7.11.1952; Sama, 74:10. Huoltopäälliköiden kertomukset, joista myös seuraa-

va, ellei toisin mainittu.
TVH:n määräyskokoelma (1967). II osa, 14.2. TVH 17.1.1947.

94

Tietöiss siirtotyömaalla

HAN PARAKIN LUONA PATJAA KANTAA

suunnittelemaan pullojen sijaan nestekaasun suu rsäiliötä suurimmille työmaille. 4°
Lämmityksen hoidosta ja paloturvallisuudesta annettiin toistuvia ohjeita ja
1950 -luvun puolivälissä nopeasti yleistynyt nestekaasun märyksi.Ete
käyttö vaati huolellisuuttajatarkkuutta. Mm. määrättiin, että työmaan yövartijan
oli öisillä kierroksilla erityisesti valvottava, ettei kaasuvuotoja esiintynyt. Lehdet
uutisoivat silloin tällöin nestekaasuräjähdyksista työmailla, mutta kyse ei suinkaan aina ollut TVH:n majapaikoista. Kun eräässä majapaikassa VarkausJoensuu -välisellä tietyömaalla räjähti nestekaasu, josta lehdissä kerrottiin,
kyse ei ollut TVH:n rakennuksesta. Räjähdys oli sattunut erään urakoitsijan
itsensä suunnittelemassa ja hankkimassa majapaikassa. 41
Askel eteenpäin mentiin jälleen, kun Helsingin-Jorvaksen moottoritietyömaan
Heinämäen majoitusalueella rakennettiin oma lämpökeskus 1962. Lämpökeskus lämmitti kuutta toimisto- ja asuntoparakkia. Kun tukikohta oli suururakan
vuoksi pystyssä useita vuosia, laskettiin, että 6-10 vuoden aikana lämpökeskus tulisi parakkikohtaista keskuslämmitystä halvemmaksi. Lisäksi paloturvallisu us parani, kun majoitusparakkien omista lämmityslaitteista päästiin eroon 42
Tehdasvalmisteisten parakkien myötä parakkien pystyttäminen ja kunnossapito tuli helpommaksi. Ongelmitta ei tämänkään jälkeen jääty, sillä tehtaiden
toimituksissa oli usein suuria puutteita. Vaikeuksia oli heti ensimmäisenä sodanjälkeisenä suurena työttömyystalvena, 1949. Kun työttömyystyöt alkoivat,
parakkien tarve oli pikainen ja kysyntä yllätti tehtaat. Erityisissä vaikeuksissa
oli Pelkkatalo Oy. Toimitukset viivästyivät huomattavasti, ja tästä syntyi hankaluuksia. Miehet oli asutettava, vaikka parakkitoimitukset olivat myöhässä.43
Valmistajilta tilatut majoitustilat eivät olleet aina tilausten mukaisia. Laatua
jouduttiin useamman kerran niin 1950- kuin 60 -luvulla epäilemään ja paikkailemaan. Korvauksista ja kunnostuksista neuvoteltiin. Mm. Keski-Suomen
piirissä törmättiin siihen, etteivät toimitetut parakkien osat sopineet toisiinsa.
Myös tehtaiden varastointia epäiltiin, koska monet levyt olivat vääristyneitä ja
kastumisesta sinistyneitä!'
1960-luvun puolivälissä erään valmistajan toimittamissa parakeissa oli useita
pahoja ja määräysten vastaisia puutteita. Asiaa käsiteltiin kulkulaitosten ja
ja korvaa- yleistnödmrä.Valistjouekmänrasi
maan vioista aiheutuneita kustannuksia, mutta epäkohdat toistuivat. Toimitetuissa parakeissa oli järjestelmällisesti puutteita mm. nestekaasuputkiston,

° TIEHA, TVH A 1, 74:10. Huoltopäälliköiden kertomukset. Päiväämätön muistio (20.3.1964
jälken).
41

Esim. TVH:n määräyskirja (1967). II osa. 14.2. TVH 25.2.1956, 25.4.1956, 19.11.1956;
Kansio H 4. TVH 9.3.1961. Myös sama, TVH F A 1, 74:10. Huoltopääll. TIEHA,koelmairjt.
kert. ja TIEHA, kokoelmakirjeet. Kansio H 5. TVH piiri -insinööreille 22.12.1959.
42

TIEHA, TVH F A 1, 74:10. Uudenmaan piirin huoltopääll. kert. 1962.
FA 1, 74:10. Turun piirin huoltopääll. kert. 1949.
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Turun tie- ja vesirakennuspiirin huoltopäällikkö A. Lahti piti keittiö- ja ruokailutilojen suunnittelua suurimpana ongelmana vaunuparakeissa. Muut ruokailuparakit siirtotyömailla oli jo saatu tilaviksi ja varsin viihtyisiksi. Vaunujen käyttöönoton alkuaikoina miehet joutuivat syömään mm. majoitusparakeissa, mitä
pidettiin hyvin huonona ratkaisuna. Turkulaiset luopuivat kokonaan kiinteistä
ruokailusuojista ja rupesivat käyttämään helposti siirrettäviä noin 20 miehen
ru okailusu ojia.
Turun piirissä hankittujen kokemusten mukaan vaunuparakkikylän siirto ei kestänyt viikkoakaan. Vuoden kuluttua, 1954, vaunukyliä oli jo seitsemän, ja niihin
voitiin majoittaa 72-80 miestä. Majoitusvaunujen lisäksi oli keittiövaunu ja
jaruokalnheiö sutovan.Jikylsäo itmsaunavaunu sekä kuivauskoppi ja pesukoppi.
Majoitusvaunujen kustannukset olivat huomattavasti halvemmat kuin kiinteän
parakkikylän. Polttoainekustannuksista koitui kuitenkin suurempi lasku, ja kun
lämpöä ei tandottu saada tasaiseksi, ryhdyttiin TVH :n huoltopäällikön E. Kaarresalon aloitteesta kokeilemaan nestekaasulämmitystä. Pakkanen pani nestekaasukeskuslämmityksen koetukselle, sillä kaasu alkoi jähmettyä kovassa
pakkasessa. Luvan mukaan kaasupulloa ryhdyttiin pitämään vaunun sisällä.
Kun pohjoisen vaunuja varten asennettiin vielä toinen lämmityspannu, saattoi
huoltopäällikkö todeta, ettei "kovempikaan pakkanen enää pelota". Se ei ehkä
pelottanut, mutta vaunuparakkien lämmityksessä oli vielä kauan ongelmia. Alkuun pohjoisia piirejä varten tehtyihin asuntovaunuihin rakennettiin kammalämmitys.
Kun vaunuparakkien kokeilussa oli edistytty, siirrettiin suurin osa levyparakeista
muille piireille. Asiasta tehtiin sopimus TVH:n kanssa, ja syksyllä 1955

Turnpistämhen.Porisaltvm unparkejmyös
vaunjtehiPorlknäaue.Astovnjliäkraetn

keittiövaunuja ja saunavaunuja. Uusiin vaunuihin tuli "mitä parhaimmat"
verkkopohjaiset sängyt. Kuivauskomeroissa oli oma "radiaattori" eli lämpöpatteri.
Asuntovaunujen rakentamisen myötä tienrakentajien ammatin liikkuvuus korostui entisestään. Kiinteästi pystytetyissä parakkikylissä oli tavoiteltu tiettyä
kodinomaisuutta mutta vaunuparakeissa mukavuutta haettiin toisin keinoin ja
On neraktilumsenhdoa.Mjpiklätunmeshi.
kinteävhuomasin,etäjuvaylistämnakei
ensimmäisen huomattavan sodanjälkeisen koneel listumisvaiheen kanssa (ks.
luku 3). Myös metsätyömailla kokeiltiin 1950-luvun puolivälissä kokonaisina
siirrettäviä asuntovaunuja. Niiden määrä kasvoi vasta 1960 -luvun savotoilla. 49
Parakit olivat varsin ahtaita. Kun vakinaisilla työmailla majoitustiheyttä yritettiin
pienentää jo 1950 -luvun alussa, ja 24 miehen sijasta tupaan sijoitettiin 20
25miestä,ankulmieh skutoaleni .No
40 miestä. Huolto-ohjesääntö metriäpksa enusi
määräsi vähimmäistilaksi viisi kuutiota miestä kohden - kuten savottojen (1945)
kämppälakikin (1947). Käytännössätilaaoli usein enemmän, sillävuodepaikkoja

Em., myös TIELTA, Fd 88, 94 ja 99; Ins. Antti Yli-Paunun (Turku) haastattelu 6.11.1992.
Arnkil 1992, 70-71.
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oli jatkuvasti vapaina vaihtuvuuden ja kotonakäymisen vuoksi. Myöhemmin
annetun valtion työmaita koskevan ohjesäännän mukaan miestä kohti (196)
piti olla seitsemän kuutiometriä tilaa. Liikkuvien työryhmien asuntovaunuissa
riitti miehelle viiden kuution tila. Metsä- ja tietyömailla kehitys oli samankaltainen, sillä miehelle tarvittu tila kasvoi viidestä kuutiosta seitsemään molemmissa töissä. Myöhemmin TVH aseth toiveeksi, että valtion työmaiden majoitusparakkeihin suunniteltaisiin miestä kohden 10 m3 tilaa.5

°

Miehet nukkuivat kerrossängyissä. Lisäksi kalustuksena oli usein pieni pöytä
jakkara. Pitkin seiniä ja jokaisessa mandollisessa naulanpaikassa roikkul ja
vaatteita, reppuja ja eväspusseja. Lattialla oli kasseja ja salkkuja sekä kenkiä
kuivamassa. Yhteistä aikaa vietettiin myös ruokalaparakissa, jossa tilaa oli
enemmän. Myös kiinteä kaappi joka miehelle mahtui useammin uusiin parakkeihin,joskin asuntovaunuissaolitilaa kaapeille vähemmän. Kuivaushuoneiden
käyttö paransi ilmaa huomattavasti, mutta miehet eivät aina tottuneet kuivaushuoneen käyttöön vaan kuivattivat vaatteitaan ja kenkiään entiseen tapaan
huoneissa lämpölähteiden ääressä. Tällainen teki kämpän ilmasta raskaan ja
hiensekaisen.
Sängyt, jakkarat ja pöydät tehtiin 1950 -luvulla usein työmailla ilman minkäänlaisiasuunnitelmia. Niistätuli monennäköisiä ja kokoisia, tekijöldensämukaan.
piirin huoltopäällikkö A. Rajala kiinnitti asiaan huomiota jo 1940 -luvun Lapin
lopulla, ja totesi, että yhteismajoitushuoneiden sekava ja epäslisti ilme johtui
myös kalustuksen kirjavuudesta. Hän ehdotti, että pidempiaikaisilla työmailla
käytettäisiin tehdasvalmisteisia kalusteita. Mutta usein myöhemminkin oli tapana, että "pantiin joku kirvesmiehen tapainen kalustoa tekemään", kuten eräs
huoltopäällikkö asian ilmaisi. 51 Ennen pitkää päädyttiin tehdasvalmisteisiin kalusteisiin ja kalustus yhdenmukaistui jonkin verran.
Suurimpien työmaiden parakit sähköistettiin aina kun se oli mandollista. Joskus
työmaalle hankittiin oma pieni voimalaitos. Miehet valittivat herkästi valaistusta, vaikka vielä 1960 -luvulla löytyi maaseudulta kotitaloja, joissa ei ollut sähköä.
Tie- ja vesirakennushallituksessa huomattiin 60 -luvun alussa, että yhä useammat rakennusmestarit majoittautuivattyömaiden parakkeihin ja asuntovaunuihin.
1962 lopus-Sitäpdenmrk ajoitusenprmita.Vuoden
sa 878 rakennusmestarista 486 (55 %) oli työmaidensa parakeissa. Asiaa ei
pidetty aivan ongelmattomana, sillä rakennusmestareiden päivärahaetuja oli
vast'ikään parannettu. TVH määräsi pidättämään päivärahoista puolitoista
uutta markkaa jokaiselta päivärahapäivältä, jos mestari majoittautui työmaan
parakkeihin. 52

5°

VA: TVH II, FA 1,70:6. TVH:n huolto-ohjesääntö, vahv. 30.5.1945;TIEHA, TVH FA 1,74:10.
1951; Valtioneuvoston päätös valtion työmaiden huolto-ohjesäännöstä. As.Huoltpäi.ker
194/1966, 25. ja 43. § (julk. myös kirjassa Säännökset ... 1967, 34 ja seur.); TIEHA,TVHko.
TVH:n lausunto sosiaali-ja terveysministeriölle koskien ... 10.11.1970; As. kok. 151/FAl,126a.
1947; Kom. 1969: B 19, lite 1.

51

TIEHA, TVH A 1,74:10. Lapin piirin huoltopääli. kert. 1948; Sama, TVH F A 115:1. Pöytäkirja
ja vesirakennushallriuksen huoltopäälliköiden neuvott&u- ja jatkokoulutuspäiviltä 10.-tie-

13.6.1953.
52

TIEHA kokoelmakirjeet. Kansio H 6. TVH 25.9.1963.

TIetö1ss allilotyömaalla

HÄN PARAKIN LUONA PATJAA KANTAA

4.4 Valtion ravitsemuskeskus syntyy si i rtotyömai I la
Tavalla tai toisella järjestetty ruokailuhuolto oli tarpeen, sillä monilla työmaifia
ei ollut lähimaillakaan kauppoja, muista ravitsemuspalveluista puhumattakaan. Ei voitu olettaa, ettätyöntekijät itse kuljettaisivat suuria ruokatavaramääriä
kaukaisille työpisteilleen. Joillakin työmailla ongelmat alkoivat aivan alusta:
vettäkään ei ollut. Silloin vesi oli hankittava lähteestä, varta vasten kaivetusta
kaivosta tai kuljetettava muualta.
Työnantajan oli järjestettävä ruokala, mikäli lämpimään ruokaan ei muutoin
ollut mandollisuutta. Määräykset eivät koskeneet aivan tilapäisiä työmaita
eivätkä kaikkein pienempiä työmaita, mutta täUöinkin majotustilojen läheisyyteen oli varattava liesi ruuanlaittoa varten. Jollei ruokalaa ollut tai sinne ei pitkän
takia aamiaistunnilla ehditty, oli hankittava eväsruuan säilytys- jamatkn
sekä asianmukainen, tarpeen vaatiessa lämm itettävä ruokail u lämitysoja
oja.
-su
Nuotion käyttö työpisteen kulmalla ei jäänyt. Aina ruokailupisteisiin ei kävelty,
vaan miehet viihtyivät nuotiolla. Erään kertoman mukaan maanviljelijät puhuivat joskus vainovalkeista, kun metsästä nousivat tielinjaa raivaavien miesten
nuotiosavut. Kainuusta kerrottiin 1950 -luvun puolivälin jälkeen ruokailusuojia
hankitun sen verran, ettei "työntekijöiden ... juuri enää tarvinnut viettää ruokatuntlaan nuotiolla".
Useimmille siirtotyömaille ruokala oli aina "avattava" - kuten termi kuului.
Huoltokertomusten mukaan 1 940 -luvunlopulla kaikillayhteismajoitustyömailla
olimandsuäp aterin.Kyäösmadoliuetvh
työpisteideri etäisyyden vuoksi, eivätkä kaikki miehet myöhemminkään m.
käyttäneet ruokaloiden palveluksia. Eväitä syötiin metsässä ja tienvarsilla,
silloin tällöin nuotiotulen ääressä, useammin lämmitettävässä ruokailusuojassa.
VAPO:n metsätyömailla huomattiin, että miehet hakeutuivat savotoille, joilla oli
ruokala. Tämän vuoksi ruokaloita lisättiin. 55 Varmasti myös siirtotyömailla
ruokalatoiminta lisäsi viihtyvyyttä. Kun työmaalle tultiin työttömyyden vuoksi, ei
ruokala liene kuitenkaan tuntunut saavutetulta edulta vaan kalliilta välttämättömyydeltä.
Muonituksesta valtion jälleenrakennus- ja työttömyystyömailla huolehti sodan
jälkenTyömahuotO.Piknesopmuaykitenhlöd
yrittäjien kanssa. Ruokaloita perustettiin yhteismajoitustyömaille aikaisem- ja
min kuin korjaamojen tai virastojen yhteyteen. Työmaahuolto oli valtion
ravitsemuskeskuksen edeltäjä. Aluksi toimittiin vain rekisteröitynäyhdistyksenä.
1945 hyväksytyn yhtiöjärjestyksen mukaan Työmaahuollon tuli huo- Vuona

TIEHA, kokoelmakirjeet. Kanslo H 4. TVH piiri- insinööreille 4.4.1949; Valtioneuvoston päätös,
joka sisältää valtion työmaiden huolto-ohjesäännön. (As. kok. 194/1966, 18. ja 28-29 §). Kuten
edellä, myös seuraavassa tiedot ovat huoltopäälliköiden kertomuksista, jollei toisin ole merkitty.
Yksinkertaisuuden vuoksi kertomuksiin viitataan vain erikoisempien tietojen kohdalla.
TIEHA, TVH F A 1, 74:10. Kainuun piirin huoltopääli. kert. 1956; Ins. Antti Yli-Paunun (Turku)
6.11.1992.
hastelu
Jämsén 1990, 282.
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lehtia yleisten töiden työmailla ruokailutoiminnastaja elintarvikekaupasta sekä
järjestää elokuvaesityksiä työmailla.
Työmaahuolto Oy oli Lotta Svärd -järjestön jatkaja. Järjestö osti lotilta ruokailukaluston ja varastot. Kustannukset hoidettiin niiden valtion virastojen - ns.
työvirastojen - avulla, jotka järjestivät jälleenrakennus-jatyöttömyystöitä, jasiis
tarvitsivat muonituspalveluja. Entisten lottien perustama Suomen naisten
huoltosäätiö omisti pääosan Työmaahuollon osakkeista. Muuttuneissa poliittisissa oloissa järjestön yhteydet lottiin aiheuttivat pientä toraa, mutta kovin
se ei näytä olleen.57 Kuitenkin Työmaahuoltoa vastaan esitettiin tavlis
ylitarkastaja Uno Nurmisen mukaan usein valituksia ja oli myös vaadittu
toiminnan siirtämistä valtion hoitoon. Valitusten johdosta tehdyissä tutkimuksissa löydettiin "muutamia aiheellisiakin huomautuksia", mutta Nurmisen mukaan "vissiä osuutta valituksissa on pelannut myöskin politiikka". Nurmisen
puheesta ei selviä, oliko kyse vain yleisestä työnväenliikkeen vaatimuksesta,
vai hyökättiinkö nimenomaan Työmaahuollon lottia vastaan.
Työvirastojen kanssa tehtyjen sopimusten mukaan Työmaahuolto Oy sai
korvauksetta käyttöönsä ruokalahenkilökunnan majoitustilat, keittiöt kiinteine
kalusteineen, kellari- ja varastotilat, polttopuut, valaistusvälineet sekä autoja
kuljetu ksiavarten. Muonittajien avuksi oli tapana asetettaa myös ns. keittiömies,
josta myöhemmin luovuttiin. lrtonaiset keittiökalusteet ja ruokailuvälineet hankki
ruokalan pitäjä.
Työmaahuollon toiminta tuotti voittoa vain aivan alkuaikoina. Voittovaroja
ehdittiin nimeksi käyttää työmaiden vapaa-ajan mandollisuuksien kohentamiseen. Varoilla ostettiin kirjoja, radioita ja tilattiin lehtiä. Toiminnan kannattavuus
heikkeni nopeasti. Työmaahuollon velvollisuus oli avata ruokala kaikilla niillä
työmailla, joissa työvirastot katsoivat sen tarpeelliseksi. Kun töitä tehtiin paljon
kaukana asutuksesta, ruokaloita oli avattava pienillekin työmaille. Pienet
ruokalat olivat kannattamattomia, varsinkin kun palkat ja muut kustannukset
nousivat inflaation oloissa nopeasti. Työmaahuollon tilinpäätös oli jo vuodelta
tappiollinen. Yhtiö velkaantui nopeasti ja pahasti, ja johto ilmoitti vuoden 1946
puolivälin jälkeen lopettavansa muonittamisen. 6°
1947
Työmaahuollon toimintaa jatkettiin siten, että 1.9.1947 alkaen yhtiö huolehti
muonituksesta kokonaan valtion laskuun. Muonittajien palkat maksettiin kokonaisuudessaan työmaiden rahoista, joista jo aiemmin oli enemmän tai vähemmän suuri osuus suoritettu. Kun työmaiden muonitustoiminnan jatkamista
tämän hätäratkaisun jälkeen suunniteltiin, ongelmaksi koettiin juuri se, kuinka

Tarasti 1988, 15-17; Työmaahuolto Oy:stä tarkemmin ks. Mirja Huuhkan kirjoittama historlikki
(1987).
57

Tarasti 1988, 15-17.

VA. TVH Il F A 1, 64:54. Valtion keskusvirastojen huottopääli. neuv.päivien pöytäkirja 28.30.10.1947.
TIELKYA, 8.3.20. Työmaahuollon ja TVH:n välinen muonitussopimus (jäljennös) 19.12.1945
ja
12.9.1946; TVH F A 1,74:10. Huottopääll. kert. 1947-48.
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järjestää ruokailu pienillä työmailla, joissa toiminta ei olisi liiketaloudellisesti
kannattavaa. Selvää oli, että suurten ruokaloiden pitäjiksi löydettiin kiinnostuneita yrittäjiä. Mikäli ajateltiin valtion etua, olisi - kuten muuan osanottaja vuoden 1951 neuvottelupäivillä asian ilmaisi - ylläpidettävä vain kannattavia ruokaloita. Jos taas haluttiin pysyä sosiaalisella linjalla, oli oikein, että valtio
61
huoletimyöskan ruolista.
Kiistelyn jälkeen sai kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriö valtioneuvoston
sittemmin eduskunnan hyväksymään kaupan, jolla valtio osti Työmaahuollonja
rakennukset, kalustot ja varastot. Samalla päätettiin perustaa väliaikainen
valtion ravitsemuskeskus. Väliaikaisuudella lienee tarkoitettu sitä, että ravitsemuskeskus huolehtisi ensisijaisesti käynnissä olleiden suurten jälleenrakennuskohteiden muonituksesta. Eduskunnan valtiovarainvaliokunnan enemmistöllä oli poikkeava kanta keskuksen toimirajoihin: Valiokunta esitti, ettei toimintaa tullut ulottaa koskemaan 'valtion pienimpläkin työmaita" eikä myöskään
paikkakuntia, joissa ruokailuolot voitiin muutoin järjestää. Valiokunta ei kuitenkaan asettunut perustamista vastaan, mutta - kuten Kristiina Tarasti toteaa ravitsemuskeskuksen vaiheista kirjoittamassaan teoksessa - halusi jättää toiminnan ulkopuolelle juuri ne työmaat, joiden ruokahuollon takia koko järjestely oli
tarpeen.62 Eduskunta tyytyi ponnessaan esittämään vain, ettei ravitsemuskeskus toimisi niillä paikkakunnilla, joissa ruokailu voitiin muutoin järjestää.
Asetus väliaikaisen valtion ravitsemuskeskuksen perustamisesta annettiin
Ruuan myynnillä oli tarkoitus kattaa kaikki toiminnan 23.1948(0/)
kulut, mutta voiton tuottamiseen ei tähdätty. Eduskunnan ponnen mukaisesti
toimintaa rajoitti kielto perustaa ruokaloita paikkakunnille, joilla ruokailu oli
hoidettavissa muilla keinoin. Sen sijaan asetus salli ylläpitää pieniä mutta kannattamattomia ruokaloita syrjäseuduilla. Palveluita käyttäneet työvirastot joutuivat maksamaan kannattamattoman ruokalatoiminnan. Asetuksessa ei ollut
säädetty siitä, kuinka tappioiden kanssa menetellään.
TVH:n työmailla ravitsemuskeskus toimi täysipainoisesti vuoden 1948 huhtikuun alusta. Muodollisesti sopimus allekirjoitettiin vasta vuoden lopulla. Se ei
ollut erikoista; järjestelyt olivat visaisia, ja maataloushallituksen kanssa ravitsemuskeskus toimi suullisen sopimuksen varassa vuoteen 1959. Kaikkina
aikoina enemmistö keskuksen työmaaruokaloista oli TVH:n alaisilla työmailla
tässä tarkasteltavan ajanjakson aikana TVH:n alaisten ruokaloiden jako
liikevaihto oli yli puolet ravitsemuskeskuksen liikevaihdosta. Työvirastojen
kanssa tehty yhteistyö perustui sopimukseen, jonka ravitsemuskeskus teki
työvirastojen kanssa. Kuten edeltäjä, myös uusi muonittaja sai ruokalaa perustaessaan korvauksetta käyttöönsä tarvittavan välineistön ja tilat sekä pilkotut
pottopuut. Jollei kaivoaollut lähellä, kuljetettiin työnantajan toimesta myösvesi
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VA: TVH II, F A 1, 64:54. Pöytäkirja valtion työmaiden sosiaalista huoltoa koskevilta
neuv.päiviltä 25.- 26.10.1951; TIEHA, TVH A 1, 74:10. Huoltopääll. kert. vuodelta 1947; Tarasti
198,2-3.
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Tarasti 1988, 22-23.

VA: TVH II, F A 1, 64:54. Pöytäkirja valtion työmaiden sosiaalista huoltoa koskevilta
neuv.päiviltä 25.- 26.10.1951; TIEHA, TVH F A 1, 75:1. Muonitussopimus ... 14.12.1948 (myös
julk.: TVH:n määräyskokoelma (1967). II osa. 14.2.); Tarasti 1988, 27-31, lute 1.
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ruokalatoiminnan tarpeisiin. Ruokaloilla oli oikeus työmaan puhelimien käyttöön tarpeellisissa asioissa.
Vastapainoksi edellytettiin, että ravitsemuskeskus viivytyksettä avasi ruokalan
perustetuille työmaille silloin kun työvirastojen edustajat näkivät ruokalan
tarpeelliseksi. Aivan näin jyrkkä sopimuksen sanamuoto ei ollut, mutta käytännössä toinen sopijapuoli määräsi ruokalan perustamisesta. Tällainen ei ollut
kannattavaa. Siksi sopimuksessa edellytettiin myös, että työmaan avaaja maksoi ruokalatoi minnan kustannukset, jolleivat ne olleet katettavissa ravitsemuskeskuksen kokonaisvoitosta.TM
Heti ravitsemuskeskuksen perustamisen jälkeen ruokailutoiminnasta työnantajalle aiheutuneet kustannukset pienenivät huomattavasti - siitä huolimatta,
että työmaa maksoi osan kannattamattomasta toiminnasta.
TVH:n piirit joutuivat hankkeisiin saamillaan työmäärärahoilla rakentamaan
keittiötja ruokalat sekä keittiöhenkilökunnan asunnot, vaikka ruokalatoimintaa
muutoin harjoitti väliaikainen valtion ravitsemuskeskus. Kuitenkin ravitsemuskeskus saattoi pidättäävuokraa keittiöhenkilökuntansa asunnoista - samanlal
kuin muiden asunnot työmaafia. Kymen piirin huoltopäällikkö-sitaprke
kiinnitti asiaan huomiota. Työmaa ei saanut veloittaa ravitsemuskes- E.Melto
kusta majoituksesta, ja huoltopäällikkö piti kohtuuttomana, että keskus tienaa
sille ilmaisesta majoituksesta pienipalkkaisen keittiöhenkilökunnan kustannuksella. Kun muistatyöntekijöille varatuista majoitustiloista ei peritty vuokraa,
ehdotti huoltopäällikkö, että ravitsemuskeskus lopettaisi vuokran perimisen
keittiöhenkilökunnaltaan. 65
Kun ruokailijoita oli vähän, kuten yleensä kesäkausina, ruokailutoiminnasta
syntyi tappioita, jotka ravitsemuskeskus sopimuksen mukaan laskutti
työnantajalta. 1 940 -luvun lopulla ongelma oli suurin Lapin piirin alueella. Piirin
alueella oli paljon ruokaloita - huoltopäällikön mukaan vuonna 1947 kaikkiaan
sillä asumattomille seuduille oli pienimmänkin työpaikan yhteyteen laitet- 58tava ruokala. TVH:n ruokaloista 1950-luvulla yleensä noin kolmannes oli
Lapis.
Vuonna 1951 päästiin ensimmäisen kerran siihen, ettei tietyömaiden työmäärärahoista tarvinnut maksaa ruokalatoiminnan kuluja. Eräiden suurten
ruokaloiden voitoilla voitiin kattaa pienten ruokaloiden tappiot. Keskimääräinen ruokailijavahvuus ruokalaa kohden oli 44 kävijää. Kun käytännössä
ravitsem uskeskus oli velvollinen avaamaan ruokalan niissäkin tapauksissa,
jolloin toiminta tiedettiin tappiolliseksi, oli tulos TVH:n huoltopäällikön mukaan
"tyydyttävä, jopa hyvä". Ruokalatoiminta alkoi selviytyä ilman työmäärärahoja,
mutta edelleen kiinteistä perustamiskustannuksista vastasi työmaa. Kokonaisuudessaan ravitsemuskeskus ylti ensimmäiseen tappiottomaan vuoteensa
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TIEHA, TVH A 1, 75:1. Muonitussopimus ... 14.12.1948. Muonitussopimuksen 4 §:ää
myöhemmin, ks. em. 75:1; Sama, 74:10. Huoltopääll. kert. 1948 ym.;Tarasti 1988, tarkeni
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TIEHA, TVH A 1,74:10. Kymen piirin huoltopääll. kert. 1948.
TIEHA, TVH FA 1,74:10. Lapin piirin huoltopäall. kert. 1947; Tarasti 1988, 31.
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seuraavana vuonna, 1952. Lapissa ruokaloista useimmat olivat edelleen
kannattamattomia. 67 Uudelleen TVH:n alaisten töiden ruokalat olivat kokonaisuudessaan tappiollisia vuosina 1970-73. TVH korvasi tappiot.
Ruokalatoiminnan käynnistämisessä oli samat kiireet kuin työmaan perustamisessa ylipäänsä. Luonnollisesti ruokaloiden tarve oli suurin ja perustaminen
kiireisintä pahimpina työttömyyskausina ja suurimpien työttömyystöiden aikana. Työttömyystöiden myötä väliaikaiseksi suunniteltu ravitsemuskeskus sai
uuden ja arvaamattoman laajan toimisaran jälleenrakennustöiden tilalle. Siitä
tuli työvirastojen "apuorganisaatio", kuten Kristiina Tarasti toteaa. Koko 1950ja 60-luvun ravitsemuskeskuksen ruokaloiden, liikevaihdon ja henkilökunnan
määrä riippui työttömyys- ja työllisyystöiden määrästä. Sattuvaa on, että kun
työttömyystöiden määrä väheni, saattoi ravitsemuskeskus nojata Saimaan
kanavan uuden rakennustyömaan ruokaloihin ja sittemmin suurten virastojen
laitosten ruokaloihin. Vasta vuonna 1975 uusi laki ja asetus tekivät väliaikai- ja
sesta ravitsemuskeskuksesta virallisesti pysyvän organisaation. Tällöin työmaaruokaloiden osuus oli jo pieni. Lopullisesti ravitsemuskeskus päätti siirtotyömaavaiheensa, kun yhtiö juuri tätä tutkimusta painoon valmisteltaessa
muutti nimensä; se on nyt Kulmaan Ravintolat.
Parhaimmillaan ravitsemuskeskus toimitti työntekijät ja keittiö- ja ruokailuväli
kanden-kolmen päivän kuluttua siitä, kun ilmoitus ruokalan avaamisesta-flet
olitehty. Kun ruokaloitatyöttömyyskausinaavattiin "tuhkatiheään"- kuten eräs
huoltopäällikkö totesi - oli pätevän henkilökunnan löytäminen toisinaan vaikeaa. Kiireessä palkattu emäntä "osoittautui joskus melko kykenemättömäksi".
Joskus oli tehtävä siivoojista keittäjiä. Eräs huoltopäällikkö ehdotti 1960-luvun
alussa, että jos emäntien hankkiminen vielä vaikeutui, täytyi ryhtyä kouluttamaan miehistä keittäjiä "armeijan tapaan". Tienrakentajat olivat huomanneet,
että ruokalatoiminnan onnistuminen jatyytyväisyys oli paljon kiinni emännästä.
Hyvä emäntä pystyi organisoimaan keittiötyön ja tekemään ruokaa, johon
aterioineet olivat tyytyväisiä. Ruokalanpitoa seurattiin tarkasti, usein yhdessä
ravitsemuskeskuksen pää- tai yliemännän kanssa. 7°
Aikaa myöten keittiötyön edellytykset paranivat. J01940-luvun lopulla joissakin keittiöissä oli paistinuuneilla varustetut liedet ja muuripadat. Keskuslämmitys,
ja kaatoaltaat tulivat myös keittiöiden hyödyksi, kunläminves,johdt
majoitustilat yleisesti paranivat 1950 -luvulla. 50 -luvulla suuret ja tehokkaat
liedet alkoivat syrjäyttäää muurattuja helloja. Puuta kului vähemmän ja ruuan
laitto tehostui ja helpottui. Kuu maa vettä tarvittiin yleensä enemmän, ja tämä
ratkaistiin mm. siten, että muuripata muurattiin samaan hormistoon heden
-kans.Höyrolijhdetavpsormin.Salvuskymenärh
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TIEHA, TVH F A 1. Huoltopääll. kert. vuodelta 1951; Tarasti 1988, 34.
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dyttiin parakkikeittiöihin tekemään myös astiankuivaushyllyjä. 71
Vesi- ja viemärijodot sekä pesualtaat korvasivat ns. keittiömiehen, jonka
työmaanpitäjä oli aikaisemmin asettanut keittiön töihin. Ennen varsinaista
viemäröintiä oli paikoin käytetty vesipumppua helpottamassa keittiötyötä.
-luvulla alkoivat yleistyä myös kylmäkaapit keittiöissä ja erilliset1950
jäähdyttämövaunut, jotka korvasivat maakellarin. Silloin tällöin oli pitänyt
huolehtia myös jäähuollosta kesäisillä työmailla; vuonna 1945 laskettiin, että
kymmentä muonitettavaa kohden tarvittiin kuutio jäätä kesän kylmävarastointim.72
Vaikka ravitsemuskeskuksen lähettämiin emäntiln ei aina oltu tyytyväisiä,
TVH:n piireissä ymmärrettiin vaikeuksia, joita ruokaloiden perustamisessa oli.
Palkkauskin oli esteenä pätevän väen löytämiselle. 73 Kuten Kymen piirin huoltopäällikön kertomuksissa todettiin, uusiin ja hyvien yhteyksien varrella olleisiln
ruokaloihin löytyi yksityisiä yrittäjiä, jopa ravitsemuskeskuksen ehtoja edullisemmin. Mutta kun oli kyse pienten syrjäseuduilla sijaitsevien työmaiden muonittamisesta, nousi "ainakin toisen käden sormet suuhun". Kun ei ollut ajateltavissa sekään, että suuret, voittoa tuottavat ruokalat annettaisiin yksityisille
tappiota tuottavat pienet ruokalat ravitsemuskeskukselle - jonka tappiot ja
kustannettaisiin työmäärärahoista - ei ongelmaan ollut helppoa ratkaisua. Mutta, kuten todettiin, ei yksityisiäkään ruokalanpitäjiä "kerta toisensa jälkeen oteta
noin vain hyllyltä
Ravitsemuskeskuksen vaikeudet olivat ymmärrettäviä. Se ei voinut itse päättää toiminnastaan eikä työvirastoilla aina ollut luotettavia suunnitelmia töidensä käynnistymisestä ja laajuudesta - eikä voinutkaan olla, sillä töitä rytmittivät
työllisyysmäärärahat. Siten ruokaloiden perustamisessa, kuten siirtotyömaiden
avaamisessa ylipäänsä, tavaton nopeus ja joustavuus olivat välttämättömiä.
niin kuin tietyöt kesäksi keskeytettiin tai ne hiljenivät, myös ruokaloita Ja
lakkautettiin kesäajaksi. Työn tilapäisyys, lyhytaikaisuus ja liikkuvuus määräsivät kaikkia toiminnan ehtoja.
Myös yksityiset yritykset, kauppiaat ja osuuskaupat sopivat muonituksen
järjestämisestä TVH:n alaisilla työmailla. Heidän osuutensa oli pieni. Pienillä
työmailla miehet saattoivat olla "ruokamiehinä" lähitaloissa. Sen lisäksi työntekijät sopivat joskus ns. porukkaruokaloista. Miehet palkkasivat keittäjän ja
Alkuun yksityiset ruokalat saivat samat edut kuin ravitsemuskeskuksen ruokalat.
Tätä pidettiin kohtuuttomana, koska ravitsemuskeskus - toisin kuin yksityiset
- joutui avaamaan ruokalan myös kannattamattomille paikoille. 1950 -luvun

71 TIEHA, TVH F A 1, 74:10. Huoltopäälliköiden kertomukset eri vuosilta; Sama, 15:1. Pöytäkirja
TVH:n huoltopäälliköiden kertaus- ja jatkokoulutuspäiviltä 10.- 13.6.1953. Kotien
astianku ivauskaappeja pidetään suomalaisena keksintönä, eikä se edelleenkään ole muissa
maissa erltyisen laajasti käytetty tapa. (Lepistö 1989,134-135.)

72 TIELKYA, 8.3.20. TVH 21 .2.1945.
VA: TVH Il, F A 1, 64:54. Pöytäkirja valtion työmaiden sosiaalista huoltoa koskevilta
neuv.päiviltä 25.- 26.10.1951.

valitsmehn,jokirua-etsnlähim kest.
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lopulla ryhtyi TVH tarkistamaan yksityisten kanssa tekemiään muonitussopimuksia. Tällöin tuli kysymykseen myös vuokran periminen niiltä ruokalanpitäjiltä,
joiden ruokaloissa kävi 100 miestä tai enemmän. Myös muonittajien majoitus,
ruokatarvikkeiden kuljetus ja keittiön apuhenkilöstön palkkaus jätettiin ruoka Ian pitäjälle. 74
4.5 Hernekeittoa, lihapullia ja poronkäristystä
Talvella syötiin jäätyneitä eväitä nuotion ympärillä, kesällä samoin,
mutta ilman nuotiota. 75
Ruokalatoiminnan myötä lämmin ateria tuli kaikille mandolliseksi, mutta
ruokaloiden sijainnin ja eri alueilla olleiden työpisteiden vuoksi ateria jäi
väliinkin. Siirtotyömailla tuli tavaksi, että miehet kuljetettiin aterialle tai lämmin
ateria miesten luo maastoon ruokailusuojaan, jos matka lämpimän aterian
ääreen muutoin kävi liian pitkäksi. Kahta kilometriä pidempää matkaa ei
miesten aamiaistunnilla (klo 11-12) oletettu ruokalaan kävelevän. Pidempimatkalaiset haettlin työpisteestä ruokalaan tai ruoka kuljetettiin työpisteeseen.
Käytäntö syntyi TVH:n jo 1940 -luvun lopulla antamien määräysten mukaan.
Suurin ero metsätyömaiden olohin oli tässä: tietyömailla voitiin lämmin ruoka
kuljettaa päivällä työpisteeseen, mutta metsäjätkä söi päivällä nuotioevästä.
Suurimmilla savotoiUa, joilla metsurit yöpyivät, oli lämmin ruoka odottamassa
työpäivän jälkeen. 76
Käynti ruokalassa aamiaistunnilla oli joskus hätäinen, eikä ruuankuljetuskaan
aina järjestynyt. TVH:n johto edellytti, että ruoka-aikaa jäi vähintään 30-40
15 km päässä, ruokalasta. minuta.Työpseoijtakun,p
Kuljetus työpisteestä ruokalaan lähti tavallisesti klo 11. Ruokalasta lähdettiin
takaisin kello 12. Eräässä lausunnossa muuan piiri-insinööri sanoi - alaisensa
tietoon perustaen - että 15 km matkan kuljetukseen kului enintään "parikymmentä minuuttia". Luottamusmies oli valittanut, ettei kaukaisista työpisteistä
ehtinyt ruoka-ajaksi aterialle, vaan "joutuu tekemään raskasta työtä koko
77 Käsienpesu javedenheitto veivät hetken,jonotus tovin. päivnlmaruok".
Ylenmäärin ruokailuun ei aikaa jäänyt mutta aikaatuhraantui myös kuljetuksen
odotteluun. Tarvittaessa ruokailu voitiin järjestää useampaan vuoroon.
Olosuhteet vaihtelivat erityisesti lyhytaikaisilla työmailla. Joissakin työpisteissä
työskenneltiin viikko tai kuukausi. Sitten palattiin päätukikohtaan. Joskus paikalla oli majoitus ja ruokailu, joskus edellytettiin, että miehet kävelivät tukikohtaan. Pienimpäänkin työpisteeseen voitiin vaatia ruokailusuojia, mutta niitä ei

TIEHA, TVH A 1, 75:11. TVH piiri -insinööreille 8.5. ja 21.10.1958.
7t Tiemuseohaastatteluja: Toivo Alakokkareen haastattelu. Tiemuseo, Helsinki. Tuskinpa eväät
kokonaan kesällä jäässä olivat, mutta erityisen runollisiksi haastateltu ei nuotiohetkiä muista.
76 TIEHA, kokoelmakirjeet. Kansio H 4. TVH piiri -insinööreille4.4.1949; Sama, TVH FA1 ,75:ll.
TVH Mikkelin piirin piiri -insinöörille 14.2.1961 ja siihen liittyvät asiakirjat; Kom. 1969: B 19, lite
Vrt, myös "kämppälaki", as. kok. 151/1947.
1.

' TIEHA, TVH FA 1,75:11. Kainuun piiri-insinööri TVH:lle 21.11.1958 ja luottamusmies Valto
28.10.1958; Sama, TVH F A 1, 75:11. TVH Mikkelin piirin piiri -insinöönuleTimoneVH:l
14.96
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yleensä muutaman miehen takia pystytetty. Erään kerran muuan huottopääl
saattoi tyytyväisenä todeta, että "työntekijätkin on saatu ymmärtämään,-likö
ettei 2-3 miehen ... työpaikalle voi ruokailusuojaa toimittaa, vaan on heidän käveltävä isomman työryhmän kopille ruokailemaan". Eväsruokailua harrastettiin
paljon eivätkä miehet aina käyttäneet ruokaloiden palveluksia. Ruokalassakin
syövä saattoi tuoda mukanaan maitopullon ja voileivät. Kahvin hintaa valitettiin
paljon, ja miehet keittelivät kahvia usein majoitustuvissa. 78
Lapin piirin huoltopäällikkö kertoi 1950-luvun alussa, että Lapin kaukaisilla
korpimailla miesten omissa porukoissa syötiin "tavallisesti" poronlihaa. Miehet
olivat tottuneet valmistamaan tällaisen ruokansa - käristyksenä tai keittona - eikä valmistaminen suurempaa aherrusta huoltopäällikön mukaan vaatinutkaan.
Astiat nämä miehet toivat kotoaan. Poronlihan käytöstä metsäkämpillä on olemassa enemmän tietoja, mutta ravitsemuskeskuksen ruokaloissa PohjoisSuomessa poro ei ainakaan seuraavan vuosikymmenen alussa ollut tavallinen
ateria. 79 Sika lienee toimittanut poron osaa useimmissa käristysastioissa.
Metsätöissä yleistyi 1950 -luvun puolivälissä ruokakunnat, joissa työmiehet itse
päättivät javastasivat toiminnasta. Vastuu ruuastasiirtyi enemmän ruokailijoille,
vaikka työnantaja tuki edelleen valittua emäntää ja ruokalatoimintaa. Aikaisemmin ruokaloita olivat pitäneet mm. kauppallikkeet, jotkut emännät itse sekä
myös työnjohto. 8°
Ruoka oli asia, josta helposti valitettiin. Silloin tällöin miehet kirjoittivat vihaisia
kirjeitä ravitsemuskeskuksen johdolle. Hinta oli tavallinen valituksen aihe. 81
Näyttää siltä, etteivät vakavat valitukset ruuan laadusta ainakaan TVH:n
työmailla olleet tavallisia. Useimmiten asiaa käsiteltiin paikanpäällä työnjohdon, ruokalanpitäjän ja mandollisesti luottamusmiesten kanssa. Mitä ilmeisemmin työnjohto pyrki välttämään ruokailutoiminnasta nousevia riitoja; ruuan
täytyi olla miesten mieleen, jotta ainakin ruuan vuoksi syntyneiltä kahnauksilta
olisi vältytty. Hämeen piirissä tehtiin yksityisten muonittajien kanssa 1950luvulla usein vain suullisia sopimuksia, tosin todistajien läsnäollessa. Asiasta
sovittaessa huomautettiin, että jos ruokailijat esittivät aiheellisia valituksia,
sopimus irtisanottaislin kanden viikon varoitusajalla. 82 Työnjohdon mukaan
toiminta oli ollut moitteetonta, mutta hinnoista oli eräällä työmaalla esitetty
valituksia. Hinnat olivat vahvistetun taksan mukaisia. Myös yksityisten ruokalanpitäjien oli noudatettava ravitsemuskeskuksen hinnastoa. Hinnat olivat
kaikkialla samat.

78

TIEHA, TVH A 1, 74:10. Hämeen piirin huoltopääli. kert. 1959 ja vast. Oulusta 1958;
Math Kauppisen (Sonkajärvi) haastattelu 8.7.1 992. Seuraavat tiedot myös huolto-Manviljeä
päälliköiden kertomuksista eri vuosilta, ellei enkoisempien tietojen yhteydessa ole toisin
mainittu.
79

TIEHA, TVH A 1,74:10. Lapin piirin huoltopääll. kert. 1950; Tarasti 1988, 13,45-46; Heinonen
192,7-3.

° Heinonen 1992, 76-77.
81

Tarasti 1988, 48-51. Hinnoista myös esim. TIEHA, TVH F A 1, 38:Ia. Kaarresalo kertomus
17.3950
TVH:n Vaasan piirin työttömyystyömaiden oloista, s. 8.

82

TIEHA, TVH A 1,74:10. Hämeen piirin huoltopääli. kert. 1953.
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Ruokalan emäntä ei ollut helpon tehtävän edessä. Ruoka jos mikä on makuasia, jossa yhtä miellyttämällä tehdään toinen vihaiseksi. Siirtotyömaille tulleiden miesten ruokailutottumuksetvaihtelivat. Joku oli syönyt iän kaiken äidin tai
vaimonlt ruk.Joliatenusmyöanruokls,
kenties silloin tällöin itse käristellyt siansivua ja keittänyt peru noita kaasu- taija
Erään kertoman mukaan tyytyväisempiä spriketmläyh ös.
ruokaan olivat miehet, jotka olivat kiertäneet useampia työmaita. Oman vaimon
ruokiin tottuneet nurisivat useammin. Ruokalanpitäjä voitiin vaihtaa. Kun
työntekijät Haagassa Uudenmaan piirin ns. pinnarityömaalla 1940 -luvun lopulla valittivat ruokaa, joka emännänvaihdoksen yhteydessä oli myös työnjohdon
mukaan "huomattavasti heikontunut", hankittiin paikalle Työmaahuollon ruokalan sijaan yksityinen pitäjä.TM
Vielä sotavuosikymmenen lopussa ruokalatoimintaa vaikeutti voimassa ollut
säännöstelyjärjestelmä ja ruokatarvikkeiden puute. Toisin kuin metsätöissä,
tietöissä ei sallittu poiketa säännöstelymääräyksistä. Ainakin vuoden 1947 alkupuolella miehet purnasivat säännösteltyjä ruoka-annoksia ja lihattomia ja
rasvattomia ruokia vastaan. Elintarvikekorttien kanssa oli monenlaisia hankaluuksia, eikä niiden määrää pidetty riittävinä. Korttien käsittely oli äärimmäisen
työlästä. Ne oli kerättävä asiakkailta, liimattava, laskettava ja tilitettävä eteenpäin. Elintarviketilanne parani nopeasti jo vuosikymmenen lopulla. Vuoden
1948
lopulla perittiin asiakkailta vain maito-, leipä ja voikupongit.
Kokonaan oman lukunsa kuponkiralliin toivat miehet, jotka olivat hukanneet kenties myyneet - elintarvikekuponkinsa. Kertomusten mukaan tämä oli tavallista ns. pinnarityömailla. Jotkut hukkasivat kuponkinsa toistuvasti. Asiaa
yritettiin korjata sillä, että kortit lähetettiin suoraan työmaan päällikölle. Kuponkien kadottaminen johti poliisikuulusteluihin, mutta uusia kuponkeja ei niitä
jatkuvasti hukanneille voitu myöntää. Käytännössä he jäivät ruokalan tarjoilun
ulkopuolelle .
Suosituimpia ruokia olivat hernekeitto, lihakeitto, lihapyörykätja makaronilaatikko
sekä monet paikallisen ruokaperinteen ruuat. Samat ruuat kuuluivat suosituimpiin
aterioihin vielävuonna 1984, vaikka ravitsemuskeskus oli siirtynyt hätäaputöiden
ruokaloista virastojen ja laitosten työpaikkaruokalaksi.87 Lisäksi ruokaloissa
myytiin paljon puuroja ja vellejä, joita syötiin aamulla. Luultavasti varsin tavallinen ateria niillä, jotka eivät käyneet työmaaruokalassa, oli leipä, läski ja kahvi,
kenties puurokin. Joskus narrattlin kalaa. Ruokaloissa kalaruokia on aina tarjottu vähän, jos tosin 1980 -luvulla enemmän kuin aiemmin. "Heiniä", so. vi-

Tarasti 1988, 51.
TIEHA, TVH F A 1, 74:10. Uudenmaan piirin huoopääll. kert. 1948.
Jämsén 1990. 281.
Esim. TIELKYA, 8.3.20. TVH:n huoltopäällikön matkakertomus matkasta Kymen piiriin.
työmaalla myös mm. Einari Menon haastattelu (tiemuseo, 4.196Elintarvkeupogs
lsj nki).
He
87

Mm. Kalervo Matilaisen haastattelu 23.7. 1992; Tarasti 1988, 45-47, 121.
1988, 45-47, 121.
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hanneksia tai salaatteja, ei syöty, vaikka emäntiä oli jo 1949 kehoitettu tarjoamaan vihanneksia. Arvata voi, että miesten ennakkoluulot "heiniä" kohtaan
olivat suuria, ja "heinät" saattoivat tuntua vähältä vähillä rahoilla ostetussa
ateriassa. Vähänkin suuremman ruokalan listalla oli pidettävä useita lajeja
tarjolla, vähintään kolmea-neljää lajia, vaikka se oli epätaloudellista. Vähempi
tarjonta aiheutti helposti purnausta. Myös metsäkämpillä syötiin käristyksen
lisäksi keittoja ja puuroja mutta ei vihanneksia.
Työnjohto ruokaili omassa ruokailutilassaan tai ainakin omassa pöydässään.
Työntekijät epäilivät, että mestarit söivät parempaa ruokaa, mutta ravitsemuskeskuksen ohjesääntöjen mukaan se oli mandotonta, ja lienee usein käytännössä ollut mandotonta. Ravitsemuskeskuksen ohjeiden mukaan myös vieraileville ministereille piti tarjota samasta kattilasta kuin muille, jos korkeat herrat
olivat vierailulla yleisinä ruokailuaikoina. Muina aikoina saltittiin koreilukin.°°
Ruokailutilojen viihtyvyyttä yritettiin parantaa, joskus tomerammin,joskus kuin
muodon vuoksi. Yritysten voimaja tulokset olivat kirjavia eivätkä ruokailijat aina
kunnioittaneet hyvää tulosta. Työmaan lika ja kura, karkeat tavat ja vielä 1950luvulla tavallisesti hyvin huonot pesumandollisuudet tappoivat nopeasti aloitteellisen työnjohdon, emännän ja luottamusmiesten tulokset. Mutta "joskus"
laitettiin kukkia pöydille, ja verhot pyrittiin säännönmukaisesti asettamaan tilan
komistukseksi.
Alkuun työmiehet saattoivat ostaa ruokatasta ruokatarvikkeita myös evääksi.
Maitoa voitiin ostaa omiin pulloihin. Monettoivat maidon kotoaan. Ravitsemuskeskus kielsi muun kuin tupakkatuotteiden vähittäismyynnin vuonna 1963.
Vain vankityömaiden ja työsiirtoloiden ruokalat saivat harjoittaa kanttiinitoimintaa.91 Syynä rajoituksiin olivat mm. liikevaihtoverosäännökset.
Ruokalan lisäksi parakeissa ja ruokailukatoksissa oli keittimiä, joskus myös
liesiä, joilla miehet saattoivat itse valmistaa ateriansa. Useimmiten keiteltiin
kahvia. Juomavedestäja raitisvesiastloista parakeissa huolehtivat työmaakylän
talonmiehet tai tupamiehet. Juomavesiastia, 40-50 litran kannellinen saavi tai
hanalla varustettu maitotonkka (maitopystö) tai vastaava sijoitettiin tavallisesti
pesutupaan 92
Miehet tulivat siirtotyömaille jokseenkin poikkeuksetta rahattomina. Nihkeästi
jaettujen patkkaennakoiden sijaan ruokaa myytiin velaksi tavan takaa. Työntekijät saivat syödä ruokalassa laskuun ennen ensimmäistä tiliä. Käytännössä
näin tapahtui usein myös muiden tilien kohdalla, vaikka erilaisten ennakkojen
myöntämiseen suhtauduttiin torjuvasti. Eräällä työmaalla laskettiin vuonna

° Tarasti 1988, 47; Arnkil 1992, 70; Heinonen 1992, 72-73.
9° TIELKYA, 8.3.20. Valtion ravitsemuskeskuksen kiertokirje 3/59 (4.5.1959).
1988, 40.
92

Tarsti

Esim. TIEHA, TVH F Al ,74:l0. Huoltopäälliköiden kert. eri vuosilta; TIEHA, Kokoelmakirjeet.
Kansio H 4. TVH piiri-insinööreille 9.4.1956.
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1946, että vain joka kymmenes mies maksoi ruokansa päivittäin . Ruokaloissa
käytettiin alkuun tavallisesti velka- eli "sippivihkoa". Velaksi syöneen miehen nimi pantiin emännän pitämään velkavihkoon.
1950 -luvun puolivälissä käytäntö muuttui ja yhtenäistyi. TVH painoi yhtenäiset
ruokaennakkoliput. Näillä työnjohdon myöntämilläja kanden todistajan vahvis
illa lipuilla työntekijä sai ruokalasta ravitsemuskeskuksen ruokalippuja,-tam
jotka kävivät aterian maksuksi. Ruokaennakot pidätettiin palkasta. Liput olivat
voimassa vain ruokaloissa, josta ne oli annettu. Yhtenäisen käytännön myötä
velaksimyynti oli vaivattomampaa. Miehet kuitenkin keksivätvaihtaa ruokalippuja
rahaksi, sillä pieni ostos voitiin maksaa suurella lipulla, jolloin erotus saatiin
rahana.

Myös uudistuksen jälkeen monet emännät hellämielisyyttään merkitsivät ye
tehtyjä ostoksia velkavihkoon. Tietenkin kävi niin, että emäntä joutui itse-laksi
maksamaan teille tietymättömille häipyneen velallisen ostokset. Ravitsemuskeskus oli antanut asiasta ankarat ohjeet, mutta työmiehet kinusivat jatkuvasti
emännältä mm. tupakkaa velaksi. Raha- ja ruokaennakoista kinattiin yhtenään
työntekijöiden jatyönjohdon välillä. Uhkasipa eräs työmaakokous 1959 valittaa
olkeuskanslerille, jollei tupakkaa saatu ostaa velaksi. 95
Vuodesta 1958 alkaen jokaisen ruokalan seinällä piti olla juliste "VELAKSI El
MYDÄ".Eräsmyöhe ravitsmuk enohjirasptetaan, että niin kuin ei posti myyvetaksi postimerkkejä eikä rautatie matkalippuja,
ei ravitsemuskeskuskaan myy velaksi ruokaa enempää kuin muitakaan tarvikkeita. Myös puolikasannosten myynti kieDettiin,jos tosin käytäntö jatkui kirjavana.
Puolikkaiden ruoka-annosten osto oli paikoin suosittua, mm. taloudellisista
syistä, mutta ruokaloille annokset olivat kannattamattomia - senkin takia, että
vaikka hinta puolitettiin, annoksen puolittamiseen ei tyttöjen sietu nälkäisen
miehen edessä taipunut. Niinpä ruokaloiden seinillä oli usein sellainenkin
taulu, jossa ilmoitettiin, ettei puolikkaita annoksia myydä.
Myös 1960 -luvulla ruokaennakoitten "pyörittäminen" oli kirjureitle ja työmaan
konttoreille melkoinen urakka. Luottoa saattoi saada ensimmäisen tum jälkeen
verran kuin töitä oli "sisässä". Vuonna 1967 ministeriön antamissa ohjeissa sen
sanottiin, että ennakkoa saatiin "yleensä" myöntää vain ensimmäiseen täyteen
tiliin saakka. Jotkut miehet kävivät tämän tästä hakemassa illalla päivän työt
ruokaennakkona eli "sippilappuna".
No sitten palkanmaksun aikaan tilipussi oli kyllä hyvin turpee, mutta
ei suinkaan rahasta vaan niistä sippitapuista. Ne nimittäin tavattiin
jakaa tum mukana takaisin. ... Sellaisia tapauksia on jäänyt mieleen,

TIELKYA, 8.3.20. TVH:n huoltopääli. Kaarresalon matkakertomus matkasta Kymen piiriin.
Tässä olevasta tarkemmin, ks. sour. viite ja myös huoltopäälliköiden kertomukset 4.196
(kuten ed.).
TIEHA, TVH FA 1,74:10. Huottopääll. kert., mm. Turku 1 954 ja Mikkeli 1955; Sama, 75:1. TVH
pir-nsöel
15.11.1954 ja Valtion ravitsemuskeskus TVH:lle 8.11. 1954.
95

Tarasti 1988, 38-39, josta osin myös seuraava
TIEHA, kokoelmakirjeet. Kansio H 7. KulkM. työvirastoille 9.3.1967.
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että jotkut kaverit eivät koko täissäoloaikanaan päässeet pinnalle,
vantilsäoepualivnekäst iplauj.

Lähes joka päivä oli kirjoitettu vitosen sippi. 97

Työnjohto antoi periksi ennakoissa useammin kuin määräykset olisivat sallineet. Ehdoton kielto olisi vain kiristänyt työmaan ilmapiiriä. Ennakoiden rajoittamisesta syntyi työmailla suuri riita. Määräyksiä joustavampi käytäntö todistaa, että monet mestarit ymmärsivät rahattomia miehiä ja köyhiä perheitä. Liian
läysien ennakoiden vaara nähtiin selvästi: usein korostettiin, että ennakot
vaihtoivat helposti pussia kortti- ja viinaringissä ja ennakko johti vain uuteen
ennakkoon.
Kun TVH:n huoltopäällikkä oli tehdyn eduskuntakyselyn vuoksi selvittämässä
Vaasan piirin tyättömyystyömaiden huoltojärjestelyjä, valitti muuan luottamusmies, että ruokalan hinnat olivat kalliit. Luottamusmiehen mukaan päivässä
kului ruokaan 250-300 markkaa eli jopa enemmän kuin kolmannes aikapalkalla
työskennelleen tietyöläisen päiväansioista vuonna 1950. Huoltopäällikkö ei
niellyt valitusta sellaisenaan vaan kysyi, mitä kaikkea sellaisen rahan päivämuonaan laskettiin kuuluvaksi. Luottamusmiehen laskelma oli seuraava:

aamutee plus pulla

15,-

aamupuuro plus maito

17,-

aamupäiväkahvi pullan kera

40,-

aamiainen, annos lämminta ruokaa (klo 11-12)

27,-

maito

9,-

iltapäiväkahvi pullan kera

40,-

päivällinen, 2 annosta lämmintä ruokaa

50,-

maito

9,-

päivän leipäannos

20,-

päivän voiannos

16,243,-

Kirjuri Juhani Kyllösen (Kuopio) haastattelu 9.6. 1992.
Esim. TIEHA, TVH FA 1, 75:1. TVH piiri-insinööreille 15.11.1954; Sama, 75:11. Kainuun piiriinsinööri TVH:lle 21.11 .l958jasiihen liittyvätasiakiriat. Ennakoista mm. Lapin Kansa 12.1. 1954
Pohjolan Sanomat 13.1.1954.
ja
TIEHA, TVH Al, 38:la. TVH:n huoltopääli. E. Kaarresalon muistio "Vaasan piirin
työttömyystyömailla vallitsevat sosiaaliset olot. Ansioista, ks. Suomen tilastollinen vuosikirja
195,
taulu 236.
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Kaarresalo laski, että ilman teetä, kahvia ja vehnäsiä ruokaan kului 148 mk
päivässä. Pullaja kahvi oli kallista, se vei ruokabudjetista39 %. Mainittakoon,
että kahvi vapautui viimeisenä tuotteena elintarvikesäännöstelystä vuonna
Seura-lehdessä kah- 1954.Väriksuvaepotisryömal
deksan vuotta myöhemmin (1958) kerrottiin myös, että "kovan kahvimiehen"
ruokalasku tuli suureksi. Muutoin hintoja pidettiin kohtuullisina. Kahvin hinnasta valitettiin usein, ja Oulun piirin huoltopäällikkökin esitti (1963), että kahvin
hintaa olisi alennettava "runsaasti", sillä kahvin keittely parakeissa lisäsi
tulipalovaaraa. 10° Vaikka ruuan hintaa valitettiin, ravitsemuskeskuksen ruokaloissa hinta lienee ollut varsin kohtuullinen muihin ruokaloihin 101 ja elintarvikkeiden hintoihin verrattuna. Tietenkin hinta oli suhteeton paikkaan nähden. Yhtänä syynä valituksiin saattoi olla se, etteivät miehet, varsinkaan vaimon tai äidin
ruuissa olleet, yksinkertaisesti tienneet, mitä ruoka maksoi. Omissa oloissaan
mies söi perunoita, makkaraa ja "siansivua" eikä kyennyt suhteuttamaan sitä
lämpimän annosruuan hintaan.
Joskus työmaiden ruokaloissa kokeiltiin "päivämuonahintaa", jolloin tietyllä
hinnalla sai syödä haluamansa määrän. Ne, jotka söivät vähemmän, olivat
tavallisesti päivämuonahintaa vastaan, ja puolustivat annosruokailua. Tavallisesti ruokaa myytiin annoksittain. Nykyajan koululaisten keskustelun aihe
liha- ja hernekeiton "sattumista" oli myös siirtotyömailla tunnettu huoli. Asia
mm. siten, että keittämisen jälkeen lihat nostettiin erilleen javoitnraks
paloiteltiin. Sen jälkeen jokaista annosta varten jaettiin lihat erikseen. 102
Elämän sävyihin kuului sekin, että annostelijan silmää miellyttänyt salskea
urho sai liha- ja hernekeittonsa hiukan ruokaisampana kuin muut. 103

4.6 Sairaana ja onnettomuuksissa siirtotyömailla
Valtion työmailla tulivat uudet säädökset työntekijöiden terveydenhuollosta
voimaan 1947. Terveyden- ja sairaanhoidosta oli sovittava paikkakunnan
lääkäreiden kanssa. Sairas mies lähetettiin työnjohdon antama sairaspassi
mukanaan lääkärille, joka laskutti työmaata. Käytäntö oli uusi, ja lääkärit olivat
alkuun penseitä koko järjestelmälle. Huoltopäälliköt valittivat, etteivät lääkärit
juuri välittäneet "valtion kaavakkeiden täytöstä", vaan saattoivat kieltäytyä täyttämästä vastaanottokaavaketta. 104 Lääkärit halusivat rahan käteen. En n en
he tottuivat luotuun järjestelmään. Monesti asiaa auttoi, kun työmaan pitkä
johto neuvotteli lääkärin kanssa. Neuvottelun jälkeen yhteistyö alkoi toimia.
Tyypillistä oli, että tästäkin asiasta oli työmaan mestarin soitettavajajärjestettä -
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Seura 26.3.1958; TIEHA, TVH F A 1, 74:10. Oulun piirin huolt.pääll. ken. 1963.
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Tarasti 1988, 55.
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Työministeriön arkisto: Valtion töiden huoitotoimikunnan ptk. 26.7.1945; TEHA, TVH Al,
E. Kaarresalon muistio "Vaasan piirin työttömyystyömailla vallitsevat 38:la.TVHnhuotpä
sosiaaliset olot".
103
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Kalervo Matilaisen (Kuopio) haastattelu 23.7.1992.

TIEHA, TVH A 1 74:10. TVH:n huoitopääll. kert. 1947, myös Savon piiristä 1947 ja Karjalan
piiristä 1948; VA: TVH Il F A 1, 64:54. Pöytäkirja valtion työmaiden sosiaalista huoltoa koskevilta
rieuvottelupäiviltä 25.- 26.10.1951.
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vä asia. Myöhemmin, kun vastaava käytäntö laajeni hammashoitoon, olivat
vastassa samanlaiset ongelmat. Säännökset uusittiin 1966 (as.kok 193/1 966).
Tapaturmista 2/3 sattui miehille, jotka olivat olleet työssä alle vuoden.
Siirtotyömaille talvikaudeksi otettujen miesten alttius tapaturmille oli huomiota
herättävää eikä siinä näy tapahtuneen muutosta 1 960-luvullakaan. 105 Huoltopäällikäiden kertomuksissa todetaan toistuvasti, että juuri varatyömaille
talvikaudeksi otettu miesväki joutui usein tapaturmien uhriksi. Tavallisia
tapaturmia olivat venähtämiset ja erilaiset ruhjevammat. Kumma kyllä, myös
työmatkaliikenne oli suuri riski. Silloin tällöin sattui vakavia onnettomuuksia:
vyörymä hautasi, räjähdys surmasi tai kone ja auto ruhjoi miehen hengiltä.
Sattui myös, että kahvitunnille kulkenut mies jäi pikajunan alle ja että kuljetuksesta
poistunut mies käveli auton takaa toisen alle.
Tapaturmia lisäsivät kokemattomuus, puutteelliset työolot ja -välineet sekä
yrittäminen. Kiertävistä rakennustyöläisistä Ruotsissa tutkimuksen teh- kova
nyt Barbro Bursell huomasi, että työkulttuuriin kuului riskinotto sekä voimillaja
taidoilla mahtailu. Samanlaisia piirteitä ovat amerikkalaiset tutkijat löytäneet
rakentajien työkulttuurista. Yrittämiselle oli perusteensa, sillä työt oli tehtävä
paikan päällä eikä ongelmien takia heti lähdetty etsimään lisävoimia. Koneita
oli alkuun vähän, ja mm. nostamista monessa paikassa. Silloin tällöin yritettiin
miesvoimissa työtä, johon olisi väkevämpiä voimia pitänyt odottaa:
No ei ollu hiioppia, niin no mitenkä suahaan tuo [taukoparakki]
lavalle. No [mies] ol sanonu, että nyt nostetaan yuan miehissä se
ja toinen pia pannaan näinikkäästi siihen lavalle, työnne- pystn
tään miehiin. Ja miehet yuan sinne alle nelinkontin sitte ja toiset
vetämään. No ne ol sanonu ne miehet, että eihän myö lähetä sinne
alle känyämään. Niin se ol sanonu, että yuan minäpä lähen, nostoo
yuan se pystyyn. Jase nosti sen pystyyn ja sepä keikkussii se koppi
se jäi se [mies] sinne alle, se työnjohtaja. Ei muuta kuin suoraan ja
sairaalaan sillä tyhjällä autolla. Se jäi sinne se koppi nostamata ja
kummoon syrjälleen •••106
Mutta ei ollut kuorma-auton "hiioppiinkaan" aina luottamista:
Se kun nosti hiiopilla sitä [ruokalavaunua] ja myö ... mäntiin sinne
alle sitä rattaita pyörittämään, niin sillon se hiiopilta putki javaun
nesteet tuli ulos jajustiisa lupsahti se ruokalaja se on hirveen raskas,
uunitja kaikki paikallaan. Niin kyllä se ol se [autonkuljettaja] monen
näkönen ja värmen kun se tul siihen kahtomaan, sano, onko miehet
siellä välissä. Ei oo meillä mittää hättee, myö sen verran osattiin olla
siinä akselin kuppeessa. ... Työ justiinsa lähettä ... ja painutte
parakille, hän [autonkuljettaja] säikähti niin paljo, että hän ei ruppee
enneen teijän kanssa tiällä taistelemaan ja hän lähtöö ehtimään
semmosta autoo, joka nostaa tuon
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Esim. TIEHA, TVH F A 1, 15:1. Tilastoa ... vuoden 1952 aikana sattuneista tapaturmista;
Sama, 74:10. Huoltopäälliköiden kertomukset en vuosilta, josta myös seur.
Bursell 1984, 61-70; Työmies (eläk.) Frans Toppisen haastattelu 12.6.1992, josta myös
seuraava lainaus.
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4.7 Haju
Meidän on pystyttävä kasvattamaan miehissä itsessäänkin halua
puhtauden pitoon, heidät on vedettävä siitä välinpitämättömyydes
missä he usein työmailla ovat. Vähintäin kerran viikossa kunnol--ta,
linen sauna, mutta naama puhtaaksi ainakin kerran päivässä. 107
Parakkimajoitus ei ollut omiaan lisäämään siisteyttä. Parakit olivat usein
koikkoja ja likaisia, ja miehiä oli monta. Enemmän tai vähemmän pieniä
mandollisuuksia henkilökohtaisen Pu htauden hoitoon käytettiin vaihtelevasti,
kuka enemmän kuka vähemmän. Tupakka väritti seinät, tuuletus toimi heikosti.
Mutta haju! Se oli tyypillinen ja tavallinen kaikissa parakeissa. Se syntyi
tupakasta, h iestä, liasta ja "hapan neesta ruisleivästä", kuten eräs haastateltava asian ilmaisi. Kesäisin oli paremmin kun ovet ja ikkunat saattoivat olla
selkosellaan, mutta talvella suurimmat työt olivat. Huoneilmaa likasi ennen
kaikkea se, ettei märille, rasvaisille, kuraisille ja hikisille vaatteille aina ollut
kunnollisia suoja. Kun kuivaushuoneet 1950-luvulla yleistyivät, niitä ei opittu
käyttämään.
olisi syytä valistaa miehiä yleisen terveyden, siisteyden ja järjestyksen kannalta katsoen, että he säilyttäisivät yön aikana sellaiset
vaatetusesineet kuten jalkarätit, hiostuneet alusvaatteet, jalkineet
jne. kuivaushuoneessa eikä vuoteiden ääressä. 106
Tässäkin tapauksessa kuivaushuonetta oli käytetty mm. puusepänverstaana.
Mutaveidnlmouta,ikäjlens:
Vuan sieltä kuuluu perseen pauke siellä ja kuorsuu hirvee, ukko
rytisöö mikä millai lai la. Ja sitten se haju, se on mahoton talavella
16 ukkooja kunreijät.Thkunämösepi a
kakskerrossängyt, siinä hajut on. 108
Työnjohto tiesi, että siistillä käytöksellä kohennettaislin paljon parakkimajoituk
tasoa ja viihtyvyyttä. Ongelma oli se, että osa miehistä oli perin epäsiistejä,-sen
juuri heidän tapansa määräsivät parakin ilmeen. Siisteyteen kiinnitettiin ja
jatkuvasti huomiota, mutta tulokset olivat usein laihoja. 1950-luvulla yleistyivät
julisteet, joilla kiellettiin sylkemästä lattialle ja vedottiin siisteydessä keskinäiseen kämppäkuriin. Yhdessä tapaturmista varoittavien julisteiden kanssa näistä "huonetauluista" tuli majoitustilojen ja ruokaloiden seinille tavanmukainen
somiste. Parakeissa käytettiin syl ky- ja tuhka-astioita11 , mutta sylkyastiat jäivät
käytöstä pois - joskin ennen kuin lattialle sylkeminen. Vierekkäisten vuoteiden
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Valtion työmaiden huollon yIarkastaja (kulkM) Uno Nurminen 1947. (VA: TVH II, F Al, 64:54.
28.- 30.10.1947.
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Valtionkesuvrjholtpäi.neuv k

TIELKYA, 8.3.20. TVH:n huoltopääll. E. Kaarresalon kert. Viipurin piirin sosiaalisista obista.
8.21945
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Maanviljelijä Matti Kauppisen (Sonkajärvi) haastattelu 8.7.1992. Tästä myös tekstissä
mainittu haastattelu.
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TIEHA, kokoelmakirjeet. Kansio H 3. TVH piiri-insinööreille ym. 10.1.1944.
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väliin pääpuoleen voitiin sijoittaa ns. yskäslevy. 111 Tuberkuloosia esiintyi vielä,
silloin tällöin tehtiin joukkotarkastuksia työntekijöiden keskuudessa.
ja
Käymälöiden lisäksi rakennettiin vedenheittosuojia. Niiden paikasta määräsi jo
1945 hyväksytty huolto-ohjesääntö, jonka mukaan käymälät oli sijoi- vuona
tettava mieluummin pohjoisen tai idän puolelle varjoisaan paikkaan. Tuki kohdan siisteys oli hyvin tärkeää, sillä siisteydestä ammensivat vaikutelmansa
alueella käyneet tarkastajat ja lehtimiehet. Mutta epätoivo heijastuu joskus
huoltopäälliköiden kertomuksista. Alkeellisetkin tavat saattoivat unohtua:
Vaikeuksia tuottaa ... keinon keksiminen, millä mies kuin mies
saataisiin kävelemään käymälään asti silloin kun hänellä on sinne
asiaa. 112
Kuten muuan huoltopäällikkö totesi, ongelmat olivat suurimmat "juuri sellaisissa epäkohdissa, jotka työntekijät huolimattomuudellaan aiheuttavat"Y' 3
Parakkien keskuslämmityksen myötä pesuveden saanti parani, mutta kauan
oli parakkeja, joista puuttuivat kunnon pesumandollisuudet. Joskus työnjohto
järjesti miehiä toimittamaan pesuvettä majapaikoille, mutta tällaisia vaatimuksia ei aina edes esitetty. Sellaiseen totuttiin vasta 1950 -luvun jälkeen, vaikka
talonmiehet ja tupamiehet aikaisemminkin lämmittivät pesuvettä padassa.
Yhdessä siivoojien kanssa heille kuului myös likasankojen ja roska-astioiden
tyhjennys.
Parakeille varattiin sankoja, vesikauhojajavateja. Kun säännöstelyn aikana ei
aina saatu riittävästi pesuvälineitäkään, tehtiin joskus tilalle puisia)" Kun
-luvun alussa uudet parakit yleistyivät, yleistyivät niiden mukana myös 1950
pesutuvat asianmukaisine varustuksineen. Sauna oli tärkein. Se oli itsestään
selvä rakennus jo jälleenrakennuksen majoitustyömailla. Vain aivan pienimmät työmaat jätettiin sitä ilman, mutta silloin miehet kuljetettiin saunavuorolle
kauemmaksi. Sauna lämmitettiin tavallisesti kerran viikossa - lauantaisin tai
ja varsinkin myöhemmin useammin. Sittemmin kesivon-mutapki
monin paikoin tullut tavaksi lämmittääsaunaa päivittäin. Kylille lähdettäessä on
piti ensin päästä saunaan. Sauna oli tärkein väline puhtauden vaalimisessa,
mutta sillä oli myös suuri sosiaalinen ja viihdyttävä merkitys. Saunomalla
kulutettiin aikaa, turistiin pilsneripullon ääressä, ja - kuten myös nykyään miesten yhteenkuuluvuuden tunne sai saunamatkasta paljon pontta. Joskus
sattui, että mestari eksyi miesten saunavuorolle, mikä monesti varsinkin
syrjäisillä työmailla yhdisti väkeä. 115

TIEHA, TVH F A 1,74:10. Mikkelin piirin huoltopääll. kert. 1953.
112

TIEHA, TVH FA 1,74:10. Kymen piirin huoltopääll. kert. 1951.
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TIEHA, TVH F A 1, 74:10. Hämeen piirin huoltopääll.kert. 1955.
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TIEHA, TVH F Al, 74:10. Uudenmaan piirin huoltopääll. kert. 1947 ja Lapin piiristä vuodea
1948.
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Yleiskuva mm. TIEHA, TVH F A 1,74:10. Huoltopäälliköiden kert. en vuosilta sekä mm. Onni

Pehkosen (Iisalmi) haast. 21.7.1992.
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Työnantajan puolesta vaihdettiin majoitustyömaiden patja- ja tyynypussit eli
liinavaatteet määräajoin. Vuonna 1961 annettiin määräys, jonka mukaan vaihto oli suoritettava neljän viikon välein. Joissakin piireissä vaihto oli tehty kanden
viikon välein. 116 Uusi mies sai aina puhtaat tykötarpeet.
Parakkien silvouksesta huolehti työnantaja. Tavallisesti palkattiin naissiivoojia,
jotka usein olivat paikkakuntalaisia. Tulosten aikaansaanti oli hyvin vaikeaa,
siivoojan työlle ei loppua löytynyt. Siellä täällä kokeiltiin miessiivoojia, silä
mutta tulokset olivat huonoja - kuten eräässä tarkastuksessa todettiin. Sen
sijanvktyöml,osangivtmjouslaren,äjtys
siisteys oli huoltopäällikäiden mukaan usein erinomainen. 117 Parakkien ja
suursiivouksesta määrättiin jo 1944. Se oli tehtävä kandesti kuussa. Lattiat oli
lakaistava kerran päivässä. Syöpäläisvaaraa vastaan käytiin mm. väkevään
suolaveteen tehdyn kalkkimaidon avulla. Myöhemmin oli käytössä tehokkaita
myrkkyjä. Tietenkin oli myös rottia ja hiiriäY' 8
Majoitustyömaille pyrittiin järjestämään myös pyykinpesumandollisuus. Käy täntö vaihteli paljon, ja joillakin työmailla vaatteiden pesu oli kokonaan miesten
omatoimisuuden varassa. Joskus työmailla toimi pyykkäri, jolla miehet pesettivät
maksua vastaan kamppeensa. Säännöstelyn aikana mäntysuovan ostaminen
sillä muutoin pyykkärit eivät saaneet olihutmnaärkeio,
tarpeeksi saippuaa. Jo 1940 -luvun lopullasuurillatyömaillasaattoi toimia myös
suutari. Vaatteiden korjauksia tekivät myös siivoojat ja pyykkärit. Nämä palvelut miehet maksoivat itseY' 9
Ajan myötä tukikohtien siisteys koheni, vaikkei epäkohditta ole sittemminkään
jääty. Siisteyttä paransivat asumistason kohoaminen ja tapojen muuttuminen
kaikkialla Suomessa. Työmailla suuri vaikutuksensa oli myös majoituskaluston
kohentumisella, keskuslämmityksellä, viemäröinnillä ja lämpimällä vedellä.
Suuresti siisteyttä edisti se, että asuminen väljeni ajan myötä ja miesten
yksityisyyden tila kasvoi. Vastuu jäi pienemmälle ja läheisemmälle porukalle.

4.8 Työmiehen lauantai
Nuhruinen, työmiehen kourien leimaama korttipakka oli aina pöydällä.
Korttiringissä istuttiin usein. Rahapeli oli järjestyssäännöissä kielletty, mutta
oli silti tavallinen peli. Pienten panosten peli tuli harvoin ongelmaksi, "sök
mutta kun viinapullo kiersi ja harkintakyky sumeni, pääsi kortilla jätkän
päiväpalkoille. Onnen tai vilpin avulla voittanut hukkasi useimmiten voiton pian
- tavallisesti viinaan ja "pirssiin". Perheelleen ei korttirahasta kukaan jakanut.
Myös työnjohtajat ja mestarit pelasivat korttia. Maksettiinpa joskus työnjohtajan
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TIEHA, kokoelmakirjeet. Kansio 5. TVH pun- insinööreille 11.11.1961.
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TIEHA, TVH A 1 38:Id. TVH Uudenmaan piiri-insinöÖrille 23.4.1959; Sama, 74:10. Uudenmaan piirin huoltopäällikön kertomus 1952; Sama, TVH A 1, 74:10. Hämeen piirin huoltopääli.
kert. 1955.
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TIEHA, kokoelmakirjeet. Kansio H 3. TVH piiri-insinööreille ym. 10.1.19.44.
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TIEHA, TVH Al 74:10: Huoltopääfliköiden kert. en vuosilta.
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palkka suoraan kotiin, jotta rahat löysivät oikean tarkoituksen. 12°
Juopotteluun työpaikalla tai majoitusalueella suhtauduttiin periaatteessa ankarasti mutta käytäntö vaihteli. Työsopimuslain mukaan juopumus tai alkoholin
käytöpailsoheutväiömnroase.Väkijum
saanut tuoda työmaalle eikä majoitustiloihin. TVH :n työmaidenjärjestyssäännöt
123 Myös keskiolut luettiin juovuttaviin juomiin keskioluen vahist n.
vapauttamisen jälkeenkin.
Mestarit suhtautuivat juopotteluun vaihtelevasti. Hyvän miehen känni oli
parempi kuin työtä välttelevän, rauhallisen vaarattomampi kuin rähinäitsijän.
Sääli ei aina antanut potkaista ulos rahatonta miestä, joka jonkun päivän
päihtymyksestä huolimatta oli tehnyt työnsä ja elättänyt perheensä. Mutta
juopumus oli tavallisia erottamisen syitä. Myös työnjohtajina oli miehiä, jotka
kallistivat pulloa - myös työajalla. Heitäkään ei aina erotettu, sillä - kuten eräs
piiri-insinööri selitti - mestareista oli "huutava pula" 122'
1 960-luvun alussasosiaali- ja terveysministerlö huomautti TVH :lle juopottelusta
majoitustukikohdissa. Alkoholin väärinkäytön epäiltiin yleistyneen. TVH joutui
ankaraan sävyyn huomauttamaan piiri-insinööreille, että juopottelu oli saatava
loppumaan. Näiltä osin järjestyssääntöjä rikkoneet, myös työnjohto- ja
toimistohenkilökuntaan kuuluneet rikkojat, oli heti eroteltava. Väkijuomien
välittäminen oli annettava poliisin tutkittavaksi. TVH korosti, että vastuu järjestyksestä on työmaan vastaavalla mestarilla. Määräävä sävy oli jyrkkä:
Mikäli osoittautuu, ettei tämä kykene pitämään huolta järjestyksestä, on harkittava hänen siirtämistään muunlaisiin tehtäviin. 123
Kirjeen sävy oli huomattavan tuima- mikä ei ollutvallan epätavallista. Ilmeisesti
ainakin ministeriö oli vakuutettava siitä, että järjestystä yritettiin pitää yllä.
Suuremmilla siirtotyömailla huolto-jajärjestyksenpitotehtävät vaikuttivat oleellisesti työn organ isointiin ja etenemiseen. Vastaava mestari, joka keskittyi vain

rakentmis,olv aentäoyömahnseikäol ut
koostumukseltaan epätavallista työväkeä ja käyttöön uskottuja resursseja
tuottamaan tietä. Elämän arkisten puolien ongelmat ja kurinpito tekivät
siirtotyömaasta rakennustyömaan, jolla pelkästään tekninen asiantuntemus ja
he jatkuvasti panisivat taiursevnypkäl.TVHuhasimetr,jo
suuren painon myös niille seikoille, joihin julkisuus ja valvovat viranomaiset
herkästi puuttuivat. Mestareiden ei sopinut ajatella, että he järjestivät tienteon,
muut selvittelivät ruuan laatua, tappeluita ja viinakauppoja.

Kuvaus tiivistetty mm. seur.: TIEHA, TVH F A 1,75:11. Kainuun piiri -ins. TVH:lle 21.11.1958
siihen liittyvä aineisto; Sama, 124: valitukset ja kantelut. Eduskunnan oikeusasiamiehenja
päätös ... 2.12.1969 sekä siihen liittyvä aineisto; Kirjuri Juhani Kylläsen (Kuopio) haastattelu
120
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TIEHA, TVH F Al, 126a. Järjestyssäännät 21 .3.1950 ja 8.9.1966.
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TIEHA, TVH F A 1 124: valitukset ja kantelut. Hämeen piiri-insinööri TVH:Ile 5.5,1953.
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TIEHA, TVH F Al, 126a. TVH piiri-insinööreille 3.1.1964.

116

TI.töLs* sUrtotyömaaUa

"HÄN PARAKIN LUONA PATJAA KANTAA.

Rauhattominta aikaa työmailla ja majoitustukikohdissa oli ensimmäisten tilien
aika. Juuri tilipäivät ja niiden jälkeinen viikonloppu koetteli järjestyksen pitoa.
Ryyppy maistui kun tili oli ansaittu ja kädessä. Järjestyshäiriöt, melskaamiset
jatappelut kasautuivat juuri näille päiville - samoin irtisanomiset. Ensimmäisten
tilien jälkeen järjestys parani, sillä erottamisten myötä pahimmat rähinöitsijät
karsiutuivat pois. Erään kerran Hämeen piirin työmaalta pantiin samasta
ryyppyseurasta kerralla pois 12 miestä, mitä huoltopäällikkö piti "ennätyksenä". 124
Tilipäivän ja viikonlopun ryypiskelyn harmia ja rauhattomuutta siirtotyömailla
pahensi se, että miehet olivat ja elivät keskenään suuressa joukossa. Kotitalon
-kylän valvovasilmäei ollut hillitsemässä käyttäytymistä. Paikoin järjestyshäiriöt ja
kasvoivat suureksi, nimenomaan suurimmilla työmailla. Talvella 1958 Hämeenkyrön piirin nimismies haki etsintäkuulutettuja Kyröskoski-Häijään työmaalta, ja yllättyi, kun löysi keskellä päivää suuren miesjoukon vahvasti humalassa. Kaksikymmentä miestä pidätettiin ja vietiin selviämään. Perästä päin
miesten työtä johtanut mestari soitti nimismiehelleja selvitti, ettei poliisilla ollut
oikeutta tulla työmaalle ilman mestarin kutsua. Nimismies korjasi rakennusmestarin näkemystä ja totesi, että etsintäkuulutettuja voitiin kyllä hakea. Kun
lisäksi sosiaalilautakunta oli valittanut, että työmaiden parakeissa kävi
"keskenkasvuisia tyttöjä", vaati nimismies TVH:n Turun piiriltä, että järjestyksen pitoon kyvytön mestari erotettaisiin. Niin kävi. 126
Samoihin aikoihin oli vaikeuksia myös Salon -Suomusjärven-Sitarlan välisellä
tietyömaalla. Työssä oli enimmillään 1 525 miestä, joista lähes 1100 yöpyi
tukikohdissa. Työttömiä oli lähetetty Vaasan ja Oulun työvoimapiireistä asti.
TVH:n Turun piirissäsuunniteltiin, että eritoten palkanmaksupäivien ajaksi olisi
saatava työmaille poliisivoimia. Kokoaikaiseen valvontaan ei poliisilta löytynyt
voimavaroja, ja piiri ehdotti TVH:lle, että viraston johto auttaisi asian etenemisessä)
Myös valtionrautatiet valittivat siirtotyöläisistä:
Ei se ollut yksi tai kaksi junaa tai autoa kun tarvittiin, kun nämä miehet
lähtivät jouluksi kotiin. 127
Pohjanmaan pikajunassasattui joululiikenteessä 1959 vakaviajärjestyshäiriöitä,
ja rähjäsivätjuovuspäissään kunsirtoyömalpeihtmlosva
50 miehen joukko aiheutti "vakavan järjestyshäiriön". junas.Erä
Kun "tämänkaltaisten suurten työntekijäryhmien lomamatkat" olivat usein
hankalia, esitti VR, että suurten ryhmien lomamatkoista ilmoitettaisiin etukäteen, jotta järjestyksenpitoon voitaisiin varautua. Valtionrautatiet pyysi myös

124 TIEHA TVH F A 8, 700d. Uudenmaan piiri-insinööri TVH:Ue 31.12.1959; Sama, TVH F A 1,
74:10. Hämeen piirin huottopääll. kert. 1953 ja Kuopion piirin vast. 1954.
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TIELTA, Fd 11. Hämeenkyrön piirin nimismies TVH:n Turun piinhle 24.2.1958 ja Turun piiri
nimismiehelle 27.2.1958.
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TIELTA, Fd 11. Turun piiri TVH:lle 1.12. ja TVH Turun pirihhe 29.12.1958; Sama, Turun piirin

huoltopäähi. kert. 1958.
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Lauri 0. Vuorisen (Helsinki) haastattelu 28.12.1992.
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sisäasianministeriöltä poliiseja juniin. 128
Monissavalituksissa kuulsi huoli siitä, ettäsiirtotyömaille lähetetytperheettömät
nuoret miehet turmeltuivat pahatapaisen jätkäsakin joukossa. Aina ei käynyt
näin päin, vaan pelkoa toivat joskus myös nuoret. Työmaille tuli 'lättähattuja":
siisteydelle samoin kuin muullekin järjestykselle on ilmaantunut
uusi vaara työmaille lähetettävien nuorten työntekijäin eli paremmin
tunnetulla nimellä 'lättähattujen' muodossa. Nämä nuorukaiset,
jotka työmaillakin esiintyvät musta villamyssy silmille käärittynä,
eivät tando sielläkään ymmärtää, mitä järjestyneeseen yhteiskuntaan sopii. 129
Näin kertoi TVH:n Kymen piirin huoltopäällikkö uudesta huolenaiheestaan
vuonna 1957. "Lätistä" valitti myös mm. kaksi isää, jotka kirjoittivat ministenlle
siivottomasta elämästäsiirtotyömailla. Pojat, jotka "eivät ole mitään hulikaaneja
eivätkä 'lättiä", oli lähetetty Lapinlandelta siirtotyömaalle Helsingin Tuomarilaan. Olosuhteet eivät olleet sopineet "nuorille kunnon pojille". 18-vuotiaat
pojat eivät olleet alkuunkaan viihtyneet"kortinpeluun ja hulinan" keskellä, vaan
palasivat kanden viikon kuluttua. Kirjeen mukaan vieraspaikkakuntalaisia oli
kohdeltu röyhkeästi. 13°
Majoitustyömailla eivät kaikki miehet olleet TVH:n miehiä eivätkä kaikki
järjestyshäiriöt sattuneet TVH:n parakeissa. Näyttää kuitenkin siltä, että parakki
kuin parakki miellettiin TVH:n (TVL:n) parakiksi. Kun eduskunnan oikeusasiamies Risto Leskinen joutui vuonna 1969 ottamaan kantaa Veikkolan-Lohjanharjun -välisen moottoritietyömaan oloihin, valitus oli tullut erään yksityisen
urakoitsijari majapaikasta. 1 7-vuotias nuori mies oli valittanut yökausia jatkuneesta rähinöinnistä, juopottelustaja rahapelistä. TVH:lla asiaan ei ollut osaa
eikä arpaa, eikä määräysten ja sopimusten mukaan voinutkaan olla: Urakoin
noudatettiin kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriön vahvistamia-nisa
ehtoja, ja ehtojen mukaan järjestyksenpidosta urakointityömaalla vastasi
urakoitsija. Tehdyn sopimuksen mukaan urakoitsija oli niin ikään velvollinen
omalla kalustollaan hoitamaan työntekijöidensä majoituksen.
Järjestyksen valvonnasta työajan ulkopuolella urakoitsija oli sopinut erään
vartiointiliikkeen kanssa. Satunnaisesti alueella käyneet vartiointiliikkeen miehet kertoivat vain muutamassa tapauksessa joutuneensa kutsumaan poliisiin
paikalle. Kun oikeusasiamies saattoi vain valvoa, että virkamiehet noudattivat
lakia ja muita määräyksiä, jätti hän kantelun aiheiden käsittelyn sikseen.
Viranomaisten laiminlyöntejä ei asiasta löytynyt. Tästä huolimatta oikeusasiamies lähetti päätöksensä TVH:lle tiedoksi, koska katsoi tarpeelliseksi kiinnittää
TVH:n huomiota siihen,
kuinka tärkeätä on majoitustyömaita perustettaessa pyrkiä mandol -

128

TIELTA, Fd 11. Valtionrautatiet kulkM:n työvoima -as.osastolle 2.2.1960 (jäljennös).

129

TIEHA, TVH F A 1, 74:10. Kymen piirin huoltopääfi. kert. 1957.

130

TIEHA TVH F A 8, 700d. Uudenmaan piirin piiri-insinööri TVH:lIe 31.12.1 959 ja siihen liittyvä

aineisto.
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lisuuksien mukaan varmistamaan hyvän järjestyksen ylläpitäminen
työmaan majoitusalueella. 131
Mielenkiintoista on huomata, että jopa eduskunnan oikeusasiamies, selvistä
säädäksistä huolimatta, sälytti siirtotyömaiden oloista osavastuun TVH:lle
silloinkin, kun työviraston edustajilla ei oikeastaan ollut mitään laillisia keinoja
asioiden korjaamiseen. Tässä tulee esille se, että siirtotyömaat ja parakkikylät
tie- ja vesirakennushallituksen (tai TVL:n) parakkikyliksi. Siihen mieltnjur
oli perusteensa. Useimmat suurimmat siirtotyömaat olivat TVH:n töitä, ja
ja uittoväylät olivat piilossa silmiltä jatienvarsl äky.Riuavot
tiedotusvälineiltä ja rautatietöitä oli harvassa.
Yhtä seikkaa ei voi kyllin korostaa: Niin siisteydessä kuin muussa järjestyksenpidossa muutama huonotapainen mies antoi nopeasti piirteensä koko tukikohdalle. Pari rähinöitsijää romutti parakin rauhan. Enemmistö miehistä käyttäytyi toisin. He elelivät rauhallisesti ja hyvätapaisina. Myös rahattomuus piti
rauhallisena, sillä "jolla ei ollu rahhoo, niin se nous petille muata" 132 Viina ei
kaikille maistunut, olipa joukossa aina niitä, jotka eivät ollenkaan ottaneet.
matkustivat useimmiten kotiin, jos vain koti sijaitsi jollakin tavalla päi- Monet
vittäin matkustettavan matkan päässä.
llojajajärjestettyävapaa -aikaa ei ollut erityisen runsaasti tarjollatyömaakylissä,
mutta toki muutakin kuin kortti ja viina. Huolto-ohjesäännön mukaan tuli
järjestää mandollisuuksia joihinkin viihteellisiin harrastuksiin. Säädökset edellyttivät, että työnjohto hankki peli- ja urheiluvälineitä. Innostus kiekkoon, kuulaan, palloiluun tai pesäpalloon vaihteli suuresti, ollen useammin vain jonkun
ilo, eikä talvisilla työmailla urheiluun innostuttu. Kortin lisäksi viihdyttiharvn
tikka. Korona oli hyvin suosittua. Eräs huoltopäällikkö pani korna,shij
merkille, että "ihme kyllä, shakkiakin pelataan aika runsaasti. 1 Varmasti
shakkilaudalla koeteltiin nokkeluutta myös tammessa.
Tavallisin viihde oli varmasti tunna ja uni. Työmaille tilattiin lehtiä ja hankittiin
radioita. Lehtiä oli tilattava myös työntekijöiden kotiseuduilta. Silloin tällöin
järjestettiin viihdetilaisuuksia ja iltamia. Jos niitä pidettiin kauempana, väki
kuljetettiin paikalle TVH:n kalustolla. Kalustoa lainattiin myös ammattiyhdistysten tilaisuuksia varten. Myös seurakunnan ja uskonnollisten liikkeiden julistajia
liikkui työmaalla - niin toivottomalta kuin hengen viljelyn jätkien maailmassa on
35 virsikirjaa vuonna 1949 "hengellistätäynuaki.Trosten
huoltoa varten". Yleisöä hengenmiesten kokouksiin saattoi kertyä. Kun Kymen
piirissä 1950-lopulla pidettiin seurakunnan tilaisuuksia työmailla, piti huoltopäällikkö tilaisuuksien saamaa suosiota "tavallaan yllättävänä". Paikalla oli
mukana seurakunnan kirkkoherra, joskus myös miesten kotiseurakunnan
kirkkoherra. Kun vielä tarjolla oli pullakahvit, olivat "käytännöllisesti katsoen

131

TIEHA, TVH F A 1, 124: valitukset ja kantelut. Eduskunnan oikeusasiamiehen päätös
2.196

132

Työmies (eläkel.) Frans Toppisen haastattelu 12.6.1992.

133

TIEHA, TVH F A 1, 74:10. Kymen piirin huoltopääU. kert. 1951 ja 1952.
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kaikki aina saapuneet ... tilaisuuteen". 134
Televisioita vaadittiin Kuopion piirin työmaille ankaraan sävyyn jo 1961.
Huoltopääli ikkö Kalervo Matilainen ilmoitti odottavansa asiasta periaateratkaisua
TVH:lta. Seuraavan vuoden kertomuksessaan hän joutui toteamaan, että painostus televisioiden hankkimiseksi oli jatkunut "entistä ankarampana ja tuntui
siinä jo politiikankin sivumakua, kun ei rähinään muita syitä saatu". Valtioneuvosto suostui TVH:n esitykseen vasta 1967. Tuolloin kaikkien vähintään 50
vuodepaiknthslankitevoyömärahist.Sjl
seuduilla laite voitiin hankkia pienemmällekin työmaalle. 138 Televisioita ostettiin
työmaille porukalla jo vuosikymmenen alussa. Huomionarvoista on, että
vasemmistohallitus päätti sallia televisioiden hankinnan työmäärärahoista
samoihin aikoihin kun siirtotyöläisen päivärahasta oli tehty kielteinen päätös
(ks. luku 3.12).
Ammattiyhdistysaktiivit saattoivat suhtautua työnjohdon järjestämään viihdytystoimintaan nyreästi. Valtion työmaiden huoltoa käsitelleillä neuvottelupäivillä
totesi muuan Suomen Ammattiyhdistysten Keskusliittoa (SAK) edusta- (1952)
nut toimitsija, että eritoten
sosiaalitoiminnan piirissä työskentelevät viranomaiset ovat osallistuneet sanoisinko humpuukiohjelman järjestämiseen, jonka ilmeinen tarkoitus on ollut vieroittaa ao. työntekijät työväenliikkeestä.
Toimitsija kuitenkin totesi, ettei SAK halua puuttua toimintaan, "mikäli ohjelma
ei ole poliittinen". Toimitsijan mielestä viihdyttämisen luonteen tuli olla kasvattava ja sivistykseen tähtäävä. Käydyssä keskustelussa myös Henkisen Työn
Keskusliiton edustaja totesi, ettei liiallinen kerho- tai muu toiminta työnantajan
järjestämänä ole paikallaan, koska toiminnan tarkoitus oli esittää vain "työnantajan propagandaa". 138
Joulun vietosta siirtotyömailla huolehdittiin aina erikoisesti. Eri vuosina toistuvasti annettuissa ohjeissa parakit määrättiin perusteellisesti siivottavi ksi.
Saunomismandollisuus oli varattava jouluaatoksi. Sen lisäksi hankittiin
joululehtiä, joulukuusi kynttilöineen ja radioiden kunto oli tarkastettava) 37 TVH
esitti kerran, että työsiirtolan vangeille tarjottaisiin ilmainen jouluateria. Kun
ravitsemuskeskus suostui ehdotukseen vuonna 1952, syntyi perinne, joka
jatkui vuoteen 1967 asti: kaikissa jouluna avoinna olleissa ruokaloissa tarjottiin
joulukuusen ja koristeiden somistamassa ympäristössä ilmainen jouluateria.
Vuonna 1966 jouluaterialla oli 3 711 henkeä. 138

134

TIEHA, TVH F A 1, 74:10. Huoltopäälliköiden kert. en vuosilta, joista myös lainaukset.

TIEHA, TVH A 1, 74:10. Kuopion piirin huoltopääll. kert. 1961 ja 1962; VNA: Valtioneuvoston
pöytäkirjat 12.1.1967; TIEHA, kokoelmakirjeet. Kansio H 7. TVH piirikonttoreille ym. 31.1.1967.
135
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TIEHA, TVH A 1, 38 I B. Pöytäkirja valtion työmaiden sosiaalista huoltoa koskevilta

neuvottelupäiviltä 6.- 7.11.1952.
137

Esim. TIEHA, TVH A 1, 38 I B: TVH kaikille piiri-insinööreille 17.12.1952.

138

Tarasti 1988, 41.
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4.9 Koti-ikävän tauti
Muuan virkamies nimitti siirtotyömaiden parakkivaunuja kommunismin idätyslaatikoiksi. 139 Huonosti palkattu työ poissa kotoa ja puutteellisissa oloissa oli
hedelmällinen maaperä tyytymättömyydellejajyrkille poliittisille vaatimuksille.
Etenkin kansandemokraattisessa ja kommunistisessa lehdistössä oli kirjoituksia, joissa ankarasti arvosteltiin työmaiden oloja. Muissa lehdissä sävy oli
useimmiten maltillisempi, vaikka palkkausta yleisesti valitettiln.
Mikkelistä saapuu kerran päivässä linja-auto, joka ajaa sen tienhaaran
H urissalon "työpisteeseen". Kandenohi,jstavl uen
puolen kilometrin päässä tapaat parakkikylän ja sieltä se nousee-ja
kin sakea savu. Siellä nokiset miehet silmät savusta punaisena yrittävät saada tulta märklin puihin, jotta voisivat nauttia mandollisimman pian - "kello viiden teensä".
Työttömien elämä siirtotyömailla on keskitysleirikomentoon verrattava. Sinne työnnetyt työttömät on saatu poistaa työttöminä olevien
listoilta kortistosta - kapitalistit ja virkamiehet ovat pesseet kätensä
huutavat: Meillä ei ole työttömiä' Tuhannetvastaavatsiirtotyömailta: ja
Mutta keskitysleirejä on F' 4°
Voisi olettaa, että radikaalilla työväenliikkeellä olisi ollut vahva asema siirtotyömailla. Näin ei ollut, päinvastoin: poliittisten puolueiden ja ammattiyhdistysliikkeen toiminta siirtotyömailla oli vähäistä ja vaikutusvallatonta, varsinkin Itäja Pohjois-Suomen työmailla.
Minä en suanu mittää selevee koko liikkeestä, oisko sitä ollu ollenkaan olemassakaan siihen aikaan niitä liikkeitä. 141
Joskus TVH joutui melkoisen ryöpytyksen kohteeksi lehdistössä. 1950-luvun
alussa Oulun piirin piiri-insinööri Aulis Lehtiranta joutui Pohjolan Työn ja myös
Suomen Sosialidemokraatin sivuilla kiihkeän ja ilmeisen mielivaltaisen arvostelun kohteeksi. Työttömyystöiden määrää -joka 1940 -ja 50-luvun vaihteessa
oli ollut poikkeuksellisen suuri - supistettiin nopeasti valtiovallan ja ministeriön
päätöksillä. Kun määrärahat vähenivät, irtisanottujen joukkoon kuului myös
vakituisia työntekijöitä. Arvostelu kohdistui piiri-insinööriin. Kirjoittelun toimeenpanijana oli Suomen Työläisliiton puheenjohtaja Martti Kitunen. 142 Työläisliitto oli tässä asiassa poikkeuksellisen aktiivinen, mikä selittynee sekä
puheenjohtajan aloitteellisuudella että sillä, että irtisanomiset kohdistuivat
myös vakituiseen henkilökuntaa, so. myös Työläisliiton mandolliseen jäsenjoukkoon.

139

Koulutuspäällikkö Erkki Landen haastattelu 8.7.1992.

140

Raivaaja 6.3.1954. Sosiaalisista oloista myös esim. Kansan Tahto 2.2.1954.

141

Työmies (elak.) Frans Toppisen haastattelu 12.6.1992.

142

Pohjolan Työ 14. ja 30.10.1952; TIEHA, Oulun piiri- insinöörin kirje TVH:lle 25.11.1952 (n:o
Lehtileikekokoelmassa. 50 -luvun lopun kirjoittelusta, ks. esim. Turun tiepilrin lehtileike- 3974).
kokoelma. Lehtikirjoitteluun ei tässä voida tarkemmin puuttua.
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Monesti työväenliike jakaantui varatyömaita koskevassa kiistassa ja työväenlehdistö kävi keskenään kiistaa olojen kohentamisen keinoista. Kiihkeästi
suomivat toisiaan mm. Hämeen Yhteistyö ja Kansan Lehti Tampereella. Myös
Keski-Suomessa sosialidemokraattinen Työn Voima arvosteli ankarasti kommunistien toimia työttömyystyömailla. Ongelmia oli syntynyt, kun kommunistit
olivat järjestäneet lakkoja. Lakkoon menneet varatyöläiset irtisanottiin, ja
irtisanonut joutuivat uudelleen anomaan pääsyä työttömyystöihin. Kommunistien menetelmiä arvosteltiin yksioikoisiksi ja haitallisiksi. 1
Näyttää siltä, että palkkausta lukuun ottamatta työttömyys- ja siirtotyömaiden
1950-luvulla, siitäkäänolteiväupsntaielkohvä
huolimatta, että vuosikymmen lopulla työväenlehdistössä oli tietyömaiden
oloja arvostelevia kirjoituksia. Eniten lehdistössä olivat esillä varatöiden määrä
niiden käynnistäminen. Joskus kirjoitukset olivat ihailevia reportaaseja ja
suomalaisten autostradojen synnystä ja arjen puutteellisesta mutta optimistisesta elämästä työmaakylissä. 1 " Työ oli tarpeen, eikä heti sodan jälkeen voitu
eikä osattu asettaa työmaaoloille suuria vaatimuksia. Voitaneen sanoa, että
maakuntien työttömyystyöt ja siirtotyömaat politisoituivat toista kautta - eivät
työväenliikkeen järjestötoiminnan myötä. Juuri työttömyysalueilla maalaisliiton
kannatus oli suurin. Työttömyystöissä käyneet ihmiset eivät perusta- jaSkdl:n
neet ammattiosastoja, mutta kaikesta päätellen vaaleissa heidän äänensä
koitui niiden hyväksi, jotka puolustivat maakunnallisia työttömyystöitä. Juuri
pahenevan työttömyyden oloissa 1958, kaksi vuotta Unkarin kansannousun
jälkeen, kansandemokraatit ja kommunistit saavuttivat suurimman sodan
jälkeisnvotadu leis.
Työttömyystyöt olivat tilapäisiä töitä. Suomen Työläisliitto ry., johon osa tie- ja
vesirakennustyömaiden vakinaisesta väestä liittyi, oli työmailla jokseenkin
vaikutusval laton. Usäksi liittoa rasittivat ammattiyhdistysliikkeen suu ntakiistat.
Työttömyystöiden väki,jonka suurin ryhmä oli pientilallisiaja maaseudun sekatyöläisiä, ei tuntenut ammattiliittoja omakseen. Työ oli väliaikaista ja lyhytaikaista, ja oli tärkeämpää hankkia tarjolla ollut tienesti talveksi. Luultavasti
tietyöläiset eivät esiintyneet samalla tavalla ammattialan väkenä kuin esimerkiksi rakennustyöläiset.
Lyhytaikaiset työsuhteet eivät sinänsä olleet ammattiyhdistoiminnan este.
Rakennustyössä suhdanteet vaihtelivat, työttömyyttä esiintyi paljon ja työpaikat vaihtuivat alati. Valtion työllisyystöinä teettämät huonerakennustyöttyöllistivät rakennustyöläisiä samalla tavalla kuin tienrakennus metsätyöläisiä, pienviljelijöltäja monia muita ihmisiä. Sekatyöläinen saattoi mennä talveksi rakennukselle tai tientekoon. Myös tie- ja siltatyömailla tarvittiin kirvesmiehiä. LiikkuvuudestajatilapäisyydestähuolimattaRakennustyöläisten Liittoon ollut varsin
vaikutslnemito.Jskuehdn,täyömsaoli-

Mm. Hämeen Yhteistyö 19., 21. ja 22.3.1953,8. ja 10.12.1953, Kansan Lehti 20. ja 25.3.1953,
10.12.1953. Samasta myös Vapaa Sana 12.12.1953; Työn Voima9.5.1954ja 6.11.1954.9.ja
144

Mm. Vapaa Sana 27.11.1948 ja 27.2.1949, Suomen Sosiaalidemokraatti 12.2.1949 ja
Uusi Suomi 5.4.1949, Kansan Tahto 2.2.1954. 1950 -luvun lopun kirjoittelusta, ks. 3.194,
run tiepiirin lehtileikekokoelma (TIELTA). Toisenlaisista reportaaseista mm. Uusi KuvalehtiTu
3.7195,
Viikko 20.10.1955, Kuva-Posti 30.1.1958 ja Seura 26.3.1958.
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si saatava Rakenn ustyöläisten Liiton sopimusten piiriin. Talonrakennustäissä
miehet olivat useammin ammatillisesti järjestäytyneitä. Kun Rakennustyöläisten Liitto julisti 1961 TVH:n talonrakennus- ja siltatyöt saartoon päästäkseen
sopimussuhteeseen TVH :n kanssa, saarronalaisesta työstä kieltäytyneet erotettiin. Saartoaei pidetty laillisena, koskaliitto ei ollutsopimussuhteessalVH:n
kanssa. 145 Asia oli viisastelua, sillä työttömyystyöläinen ei voinut käydä laillista
työtaistelua missään oloissa.
Mitä mandollisuuksia ammattiyhdistystoiminnalle tietyömailla olisi ollut? Lakkoilu työttömyystyömaalla oli kielletty. Ministeriö oli nimenomaan huomauttanut (1951), että lakko oli tulkittava työstä kieltäytymiseksi, mikä työttömyysohjeiden mukaan heti katkaisi oikeuden työttömyystöihin. Lakkoilijoista oli ilmoitettava työasiainlautakunnille, ja miehet poistettiin kortistosta. Kun kortistosta
poistettu ei ollut oikeuttu minkäänlaiseen työttömyysturvaan, erottaminen oli
varmasti suuri pelko useimmille miehille. Työväenlehdistössä valitettiin toistuvasti mielivaltaisia erottamisia, joihin mestarit lehdistön mukaan syyllistyivät.
Kun varatyöläisellä ei ollut irtisanomisaikaa, käytännössä mielivaltaista erottamista vastaan ei ollut suojaa. Kaikesta huolimatta työnseisauksia esiintyi silloin
täLlöin, mm. jo 1950 -luvun alussa»
Erottamisuhasta huolimatta lakkoa ei aina saatu heti loppumaan. Eräiden
lehtitietojen mukaan Nokian ja Tottijärven tietyömaan lakkoa 1958 yritettiin
lopettaa varsin ponnekkain keinoin: Lakkoaamuna linja-autoihin, jotka kuijettivat miehiä työmaalle, tuli työmiesten lisäksi muutama mestari. Kun autoilla oli
matkaa kuijettu - ei kuitenkaan työmaalle - pysäyttivät mestarit auton.kotvan
Työnjohto - työtä johti Turun piiri, vaikka alue kuului Hämeen piiriin - ilmoitti, että
eteenpäin jatkoivat vain ne miehet, jotka ryhtyivät työhön. Lakon syynä oli
ilmeisesti eräät mielivaltaiset erottamiset. Työnseisaus, jonka lopettamisyritystä
Hämeen Yhteistyö kutsui muilutukseksi, kesti muutaman päivän. Lehtitietojen
mukaan lakko päättyi, kun seikkauksen osapuolena ollut mestari siirrettiin
toisiin tehtäviin) 47
Valituksia ja kanteluita tehtiin viranomaisille monista asioista. Palkkauksen
lisäksi tavallinen tyytymättömyyden aihe oli ruuan hinta sekä se, että työnjohto
rajoitti velaksiostoa ja ennakoita. Valitukset suunnattiin TVH:n johdolle tai
ja presidentille.jolekinmströH,uajokmysilevrano
TVH :n huoltohenkilöku nta pyrki tutkimaan valitukset ilmeisen perusteellisesti
oikeudenmukaisesti. Aina ei ollut helppoa saada selvyyttää valituksen ja
aiheesta. Kuh malanden tietyömaan työläiset valittivat kulkulaitosten ja yleisten
töiden min isteriölle työmaansa ruokalasta. Kanden luottamusmiehen 7.2.1959
ja ruokailuvälineidenalekirjotms ävalitenrosytä
taso.
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Uusi Päivä 17.9.1959; Työministeriön arkisto: työvoimaneuvoston työllisyysjaoston ptk.
sekäsiinälitheenäoleva rakennustyöläisten liiton kirjelmäoikeuskanslerille(9.3.1961). 23.196
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Mielivallasta esim. Uusi Päivä 27.4.1958, 24.4. ja 28.6.1959; Satakunnan Työ 10.2.1959.
TIEHA, kokoelmakirjeet. Kanslo H 4. KulkM:n kiertokirje n:o 11 Mustaedläov:

työvirastoille 12.3.1951; Antila 1992, 163.
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Hämeen Yhteistyö 20. ja 23.2.1958; Aamulehti 23.2.1958. Lakossa oli Hämeen Yhteistyön
mukaan 500 ja Aamulehden mukaan 250 työläistä.
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Vaikka ruuan monipuolisuuden ja laadun suhteen varatyöläiset
eivät taloudellisten syiden vuoksi voikaan suuria vaatimuksia esittää, on työmaamme ruoka kuitenkin niin heikkoa, että sellaiseen ei
vähätuloinenkaan työläinen ole tottunut. 1
Työläiset kertoivat valittaneensa asiasta useita kertoja TVH:n 'Tampereen
se oli Hämeen piiri - mutta tuloksetta. Tehdyissä selvityksessä kävi ilmi, pirn"ettei toinen allekirjoittaja, Tervaniemen työpisteen luottamusmies, tiennyt
asiasta mitään. Keskustelun kulussa hänelle tuli mieleen, että oli Tampereella
käydessään "jossakin toimistossa" kyllä allekirjoittanut jonkin paperin mutta ei
ollut sitä lukenut,
eikä olisi sitä nähnytkään lukea kun silmälasit olivat jääneettyömaan
parakkiin.
Luottamusmiehellä ei ollut valittamista ruuasta. Se oli samanlaista kuin muilla
alueilla, joissa hän oli kulkenut. Luottamusmies oli joskus kuullut miesten
purnaavan mutta etupäässä velaksimyyn nm rajoittamisesta. Työmaan pääluottamusmiehellä ei ollut sen enempää asiasta selkoa. Hän kertoi ensiksi, että
oli ollut toimessaan vasta vähän aikaa. Hän oli kyllä lähettänyt kirjeen, mutta
oli tapahtunut työmaalta eronneen aikaisemman luottamusmiehen selos- se
tuksen pohjalta. Uusi luottamusmieskään ei tiennyt ruokalaan kohdistuvista
valituksista mitään, vaan oli jatkanut edeltäjänsä toimia.
Ei voi välttyä vaikutelmalta, että kirje oli kokonaan tekaistu, kenties hen kilökohtaisista syistä.
Selvää oli, että "valittaminen ja ronaaminen" oli kiinni myös työnjohdon asenteesta. Siirtotyömailla oli monenlaisia työntekijöitä eikä kaikilla alunperinkään
uskottu olleen työhaluja. Mutta, kuten Kymen piirin huoltopäällikkö totesi 1950luvun lopulla,
ei ... työnjohtoainestakaan ole tunnetuista syistä voitu ... kovin tiiviin
seulan läpi seuloa, ja niinpä onkin tavallaan ymmärrettävää, jos
1 "°
'sopeutmivak plmenä.
Silloin tällöin huoltoasioista vastaavat henkilöt valittivat, ettei työnjohto ottanut
tarpeeksi varteen huoltotyön kysymyksiä. Turun tie-ja vesirakennuspiirin huoltopäällikkö totesi kerran, että vanhojen ja kokeneiden mestareiden mailla asiat
ja kokemattomat mestarit järjestivät asiatmenivätpar uoet
usein
niin huonoon malliin ja ohjeitten vastaisesti, että niitä on perästäpäin
vaikea saada kuntoon .
jo
TVH :n huoltopäällikön arvovalta ei aina riittänyt työmaan johdolle. Kun Mikkelin
piirin alueella olleen Kypärämäki-Karvio -maantien parantamistyömaan oloista
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TIEHA, TVH A 1, 7511. Hämeen piirin huottopääll. Aarne Rajalan selostus. Tästä myös seur,
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TIEHA, TVH FA 1,74:10. Kymen piirin huoltopääfi. kort. 1958.
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TIEHA, TVH A 1,74:10. Turun piirin huoltopääli. kort. 1956.
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valitettiin, ei asiasta neuvotellut Kaarresalo saanut työpäällikkänä toimineen
nuoremman insinöörin päätä kääntymään. Vuonna -61 käyty kiista koski ruuan
kuljetusta työmaille, mihin työpäällikkö ei ollut suostunut. Hän oli määrännyt,
että aamiaistuntia (klo 11-12) vietetään omin eväin. Työntekijät olivat valittaneet päätöksestä kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriölle. Työpäällikkö
selvitti valituksen johdosta antamassaan lausunnossa, ettei neuvotteluissa
Kaarresalon kanssa ollut tullut esille sellaisia kirjallisia määräyksiä, joiden
mukaan siirtotyömaille olisi ruokatunnin ajaksi järjestettävä lämmin ruoka.
Tavallinen - mutta ei poikkeukseton - käytäntö oli, että miehet kuljettiin
ruokalaan tai ruoka miesten luo työpisteeseen. Kaarresalo oli kehottanut
työpäällikköä tällaiseen järjestelyyn, mutta työpäällikön mukaan yleinen käytäntö ei ollut riittävä peruste eikä sen mukaan toimittu muuallakaan kyseisellä
työmaalla.
Jupakan tuloksena oli yksiselitteinen kirjallinen määräys, sillä jo ennen tutkinnan valmistumista TVH määräsi pääjohtajan allekirjoittamalla kirjeellä kuljettamaan ruuan miehille. Mainittakoon, että ruuan kuljettamisesta oli annettu
kirjallinen määräys jo 1949151 Myöhemmin TVH vielä määräsi Mikkelin piiriinsinöörin selvittämään, mistä johtui, ettei mainitun nuoremman insinöörin
työmailla ruokailua ollut järjestetty niin kuin muilla työmailla. Piirin huoltopäällikkö sai tehtäväkseen valvoa asioiden sujumista.
Tämän valituksen vaiheet olivat muutoinkin poikkeuksellisia. Työntekijät olivat
lähettäneet helmikuun alussa (1961) kirjeen ministeriölle. Tavan mukaan TVH
joutui antamaan asiasta lausuntonsa, ja.TVH pyysi - niin ikään tavanomaiseen
tapaan - lausuntoa asiasta myös Mikkelin piiriltä. Jo TVH :n saatekirjelmä sisälsi
moitteita. Siinä todettiin, että ministeriön tarkastaja oli tehnyt asiasta raportin
tammikuussa. Raportin jälkeen oli sovittu, että piirissä menetellään työmies- jo
ten toivomusten mukaan.
Mutta näin ei käynyt, mikä johtui siis siitä, ettei työpäällikkö ottanut varteen
TVH:n edustajana paikalla käyneen huoltopäällikön kehoitusta. Pääjohtaja
Kuusiston ja huoltopäällikkä Kaarresalon allekirjoittamassa kirjeessä todetaan, että jos olisi menetelty vaaditulla tavalla,
olisi kirjalliselta valitukselta ministeriöön vältytty. Mistä johtuu, että
kehoitusta ei ole noudatettu.' 52
Mikkelin piiristä ei kuulunut minkäänlaista vastausta moneen viikkoon. Maaliskuun 10. päiväsinne soitettiin ja kiirehdittiin asiaa. 21 . päiväTVH lähetti uuden,
happamen sävyisen kirjeen, jossa kehoitettiin paluupostissa lähettämään
asianmukaiset selvitykset. Viikon kuluttua saapui vs. piiri-insinöörin vastaus
TVH :lle. Asian selvittelyn ilmoitettiin vilpyneen "välttämättömien matkojen"
vuoksi.' 53 Selvittely oli jo viivästynyt niin paljon, että työmaan miehet ehtivät
ennen ratkaisua pitämään toisen kokouksen (22.3.) ja kirjoittamaan uudelleen
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TIEHA, kokoelmakirjeet. Kansio H 4. TVH pun- insinööreille 4.4.1949. P0. valitus: Sama, TVH
Al,751.
TVH Mikkelin piirin piiri-insinöörille 21 .3.1961 ja siihen liittyvät asiakirjat.
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TIEHA, TVH F A I, 75:11. TVH Mikkelin piirin piiri-insinöönlle 14.2.1961.
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TIEHA, TVH F A I, 75:11. Mikkelin piirin piiri-insinööri TVH:lle 25.3.1961.
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ministeriöön. Työmiehettiedustelivat ministeriöltä, "mikä mandollinen este" oli
viivästyttänyt heidän asiansa käsittelyä ja sen "oikeudenmukaiseen päätökseen saattamista".
Myönteinen ratkaisu edistäisi terveyttämme ja silloin jokainen työläinen työpaikallamme voisi entistä voimakkaampana tarttua kiinni
luovaan työhön,
kirjoitti asiasta työläisten edustaja Väinö Kinnunen Karvion kanavan työmaalta. 1 M Kun TVH:n lähettämä jyrkkäsävyinen kirje samoihin aikoihin saapui Mikkeliin, lienee asia järjestynyt.
Pohdinnan arvoista on, missä määrin sotien ajalta periytyneen huoltotyön
muodot aiheuttivat konflikteja työmailla. Käytettävissä olevan aineiston perusteella näyttää siltä, etteivät huoltotoiminnan muodot ja tavat tulleet ongelmiksi.
Epäkohtia ei voitu välttää, kun satoja miehiä oli nopeasti majoitettava ja
muonitettava. Puutteelliset olot johtuivat vähäisistä resursseista sekä työttömyystyömaiden erityispiirteistä (ks. luku 3). Siirtotyömaat toimivat nopeakäänteisen työllisyyspolitiikan ehdoilla eikä työllisyyspolitiikan raameja enää
siirtotyömailla voitu laventaa.
Suurten työttömyystöiden aikana huoltotyössä suurin mielenkiinto meni
siirtotyömaille. Kuitenkin pahoja puutteita esiintyi aivan piirikonttorin toimistojen vieressä - seikka, johon silloin tällöin kiinnitettiin huomiota. Savon piirin
huoltopäällikkö totesi jo vuonna 1949, että peseytymismandollisuudet "äskettäinkin rakennetuissa" autotalleissa olivat puutteelliset. Huoltopäällikön mukaan siirtotyömailla asiat oli järjestetty paremmin. Turun piirin keskuskorjaamolla
oli 1950 -luvun puolivälin jälkeen 60 miestä, mutta pesuhuone oli andas,
pukukaapit hajallaan pitkin korjaamoa eikä saunaa tai suihkua ollut. Uudenmaan piirissä todettiin seuraavan vuosikymmenen alussa, että olot useissa
tiemestaripiirien tukikohdissa olivat huonot. Kaikissa ei ollut välttämättömiä
pesu- tai ruokailutilojakaan) 55
Ennen työttömyys- ja työllisyystöitä puhuttiin yhteismajoitustyömaista, joihin
matkatyöläiset - työnjohto, ammattimiehet ja sekatyömiehet - majoitettiin. Kun
parakkimajoitusta arvioidaan, on huomattava, että asuntotilanne sodanjälkeisinä vuosina oli pitkään huono eikä kotienkaan asumistasossa ylletty suuriin
parannuksiin. Vasta myöhemmin - kenties vasta 1960 -luvulla - siirtotyömaiden
olosuhteet jäivät olennaisesti jälkeen Kainuun ja Pohjois-Suomen köyhien olojen elämäntavasta. Eväsmuona taivasalla kuului myös metsä- ja uittotyöläisen
perints.Suyhmätalvisnöe tkijsäolpenvperheistä Suomen köyhiltä alueilta. Elämä oli vaatimatonta, eivätkä tavat olleet
erityisen hienostuneet. Parakki ei asiaa enää pahentanut; siirtotyömaille
lähdettäessä suurin muutos oli asumisen ahtaus ja sopeutuminen tuntemattomien ja eritapaisten miesten joukkoon. Ikävä tuli kotoalähdöstä sekä pienestä
palkasta, josta paljon kului ruokaan. Joskus ärsytti töykeä mestari tai rähisevä
työkaveri.

1

TIEHA, TVH F A I, 75:11. TVH:n Karvion työpisteen työläisten yleinen kokous (22.3.) KulkM :lle
4.196
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TIEHA, TVH A 1, 74:10, Piirien huoopääIllköiden kert. ao . vuosilta.
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Kotoa lähtö oli asia, josta usein katkeraan sävyyn puhuttiin. Paikoin kotona
kulkeminen tuli varsin yleiseksi, vaikka majoitus oli järjestetty työmaalla. Mm.
1957 yleistyi kotonakäynti, Oulstarpoihälkö,etvuona
vaikka majoitus oli varattu. Kotona käytiin jopa 40 km päässä. Syyksi miehet
ilmoittivat, että matkakuluista huolimatta kotona asuminen oli edullisempaa.
Myös kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriö selvitti valtiovarainministeriälle
että siirtotyömailla eläminen tuo lisäkustannuksia perheelle. Valtiova- 1958,
rainministeriölle myös selvitettiin, että eräät edut olivat uuden työllisyyslain
myötä poisteftu. 1
Ei voi välttyä vaikutelmalta, että parakkikylien ja siirtotyömaiden jyrkin arvostelu
oli suhteellisen myöhäsyntyinen ilmiö. 157 Ongelmat olivat varmasti pahimmillaan 1940-luvun lopun ja 50-luvun ensimmäisten suurten työttömyystöiden
aikana. Arvostelu näyttää kasvaneen sitä mukaan, kun työmaista yhä useammat sijaitsivat kotimaakunnan ulkopuolella. Samanaikaisesti saavutettiin mm.
majoitustilojen uudistamisessa kiistattomia parannuksia. Myöhäsyntyiselle
arvostelulle voi olettaa olevan kaksi syytä: Kun elintaso oli noussut, siirtotyömaiden olot selvästi erottuivat ja kävivät silmiin. Vaatimukset olivat kasvaneet. Toisaalta lienee poliittisen radikalisoitumisen myötä tullut esiin epäkohtia
puutteita, joita arvosteltiin ankarasti.
ja
Mutta koti-ikävä oli se, mihin paras argumentti ja vastustus nojasi. Miksi juuri
kotoalähtö synnytti tyytymättömyyttä? Varmasti ero perheestä painoi. Miehen
elämä tuli kalllimmaksi ja hankalammaksi. Myös poikamiehet halusivat pysytellä vanhempiensa luona. Kenties pidettiin vääränä sitä, että korjailtiin
vieraspaikkakuntalaisten oloja, vaikka kotipitäjässä oli kohennettavaa. Kun
palkkaus oli huono, ei muuttoa voitu kokea mielekkääksi, koska elintason
nousulle ei ollut mandollisuuksia. Toiselle paikkakunnalle siirto oli tekijä, joka
sai miehen tuntemaan itsensä pelinappulaksi, jota siirrettiin herrojen oikkujen
mukaan. Kun työt olivat olleet kotiseudulla, eivät jokatalviset tietyöt olleet
eronneet muista töistä. Lapiomiehelle niistä tuli tyällisyyspolitiikkaa vasta kun
hänen oli muutettava työnteon ajaksi muualle.
Jo nyt on päässyt ... syntymään väestönosa, joka pitää aivan
luonnollisena sesonkivuorottelua kesäkausi vapaita töitä, talvikausi
työllisyystöitä. Työnhaku laajemmalla säteellä, vaikka sen saanti
olisi mandollistakin, on täysin vieras ajatus. 158

TVH F A 1,74:10. Oulun piirin huoltopääll. kert. 1957 ja 1958; VA: KuikM. työvoimaos.
Da 334-335. KuIkM valt.var.ministeriölle 12.3.1958.
arkisto.

156 TIEHA
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Keskustelu työttömyys- ja siirtotyömaista lehdistössä ja eduskunnassa olisi kuenkin oma
aiheensa. Tässä viataan vain edellä eseflyyn aineistoon.
158

TIEHA, TVH F A 8, 1026:1. Karstulan kunnanhall. TVH:lle 20.7.1963.
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51 "Hätää tulee myytäväksikin"
Syrjäseutujen oli saatava alueelleen töitä - ainakin niin kauan kuin siellä joku
asui. Kunnat saattoivat työllisyyslain mukaiset anomukset yleisistä töistä
verevin kuvauksin hädästäja puutteesta. Silloin tällöin viitattiin kasvaneeseen
siirtolaisuuteen Ruotsiin. Kun työ puuttui, seurasi vaikeita toimeentulo-ongelmia. Tienteon esittäminen työttömyystyöksi oli helppoa: hyväkuntoiset tiet
olivat tarpeen metsätölden, puukaupan ja elinkeinoelämän takia. Tietyö työllisti
monia - varsinkin ennen koneita -ja hankkeita voitiin käynnistää useita samoilla
seuduilla.
näyttää siltä, että ainoana tehokkaana keinona tilanteen parantamiseen on eräiden maantietöiden aloittaminen tai jatkaminen
läänin alueella
kirjoitti Mikkelin läänin maaherra kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriölle. 1
Maaherra ei edellyttänyt vahvistamattomiin suunnitelmiin perustuvia töitä eikä
epätarkoituksenmukaisia töitä. Kirjeessä myös ymmärrettiin niitä vaikeuksia,
mitä pätevän työnjohdon puute aiheutti.
Kemijärven kauppalasta kirjoitettiin suuresta hädästä. Metsäkaupat olivat
myöhässä ja metsätyöväki ilman töitä. Tämän johdosta puutavara-ajot tulisivat
myöhästymään ja "autotyöttömyys" eli kuorma-auton omistajien työttömyys
pahenisi. Autot ostettiin usein velaksi. Viimeiset rakennustyöt olivat päättymässä, ja kun rakennustyöläisiä oli yli 500, "hätää tulee myytäväksikin". 2 Samasta
syystä Puolangan kunta ehdotti (1965) TVH :lle, että Hepokönkään maantie ja
tie paran nettaisiin ja rakennettaisiin työttömyystyönä. Puolang-Hyrsme
TVH:n suunnitelmissa Hepokönkään maantie ei kuulunut tärkeisiin teihin eikä
sisältynyt Kainuun piirin alustavaan lO-vuotisohjelmaan. Tiestä oli suunnitelma valmiina, mutta työtä ei haluttu enää työttömyyskauden lopulla aloittaa.
Hyrynsalmen tien parantamisesta ei ollut suunnitelmia olemassakaan. Piiri oli
suunnitellut aloittavansa tien korjauksen vasta vuosia myöhemmin. 3
Ainakin kerran kävi niin, etteivät kunnan edustajat tienneet alueellaan olleista
tietöistä ja anoivat jo hyvän aikaa tekeillä ollutta tietyötä tehtäväksi. Vuonna
Pylkönmäen kunta Keski-Suomessa anoi ministeriöltä, että Väätäiskylän- 1967
Timpersuntin-Pylkönmäen välinen tie tehtäisiin öljysoratieksi. Kuntavalitti, että
työn oli pitänyt jo useamman vuoden ajan tulla TVH:n työohjelmaan. Kuitenkin
oli "aina jäänyt pois" ohjelmasta eikä poisjäännin syytä "edes TVH:n taholta se
ole voitu tai haluttu selvittää", kirjoittivat kunnan edustajat lokakuun 1 9. päivä

1

TIEHA, TVH F A 8, 1023:2. Mainittu kirje 27.2.1961. Muista anomuksista esim. seur. kansiot:
ja 1136:1 sekä kulkM työvoimaosaston arkisto (VA).
384:1,6 b0251

2

TIEHA, TVH F A 8, 1321:1. Kemijärven kauppalanhall. kulkM:IIe 15.10.1966.
TIEHA, TVH FA8, 1136:11. Kainuun piiri -insinööti TVH:lIe 1 8.2.l965jasiihen liittyvät asiakirjat.
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päivätyssä kirjeessään. Kun ministeriö lähetti pylkönmäkeläisten anomuksen
lausunnolle TVH :lle, saattoi Keski-Suomen piiri-insinööri I. Alanko vain sarkailla:
Pylkönmäkeläisten on ollut varsin tarpeetonta viitekirjettä lähettää.
Heidän olisi pitänyt havaita, että jotakin on tekeillä, koskapa työssäkin
miestä, jotka murskausmiehistöä lukuunottamatta ovaton49
pylkönmäkeläisiä. Autokanta on kokonaan Pylkönmäeltä. Työ on
ja yhtäjaksoisesti jatkunut, joten senkin olisi alknuteos
pitänyt huomiota kiinnittää. 4
Maakuntien lehdissä kirjoitettiin työn puutteesta. Pienimmätkin määrärahapäätökset uutisoitiin tarkasti, saattoipa maakunnan lehti luetteloida kaikki
onnekkaat hankkeet sivuillaan. Tämän tästä uutinen kertoi, että jokin kokous
kunnan viranomainen oli vaatinuttyöllisyystöitä. Lähetystöjä kulki Helsinkiin tai
selvittämään tilannetta päättäjille. 5 Myös työväenliikkeen järjestöt vaativat
aloitteellisesti työtilaisuuksien järjestämistä. Työ oli ehdoton edellytys, jotta
köyhyyden rajoilta ei jouduttaisi kokonaan leivättömään pöytään. Työmaiden
oloja eivät Rakennustyöväenliiton ja Muurarien liiton Itä-Suomen piirin osas
kun ne esittivät Lappeenranta-Parikkala -tien tie- ja silta--tokanvlie,
työmaita jatkettavaksi kesän yli vuonna 1958:
Näiden työmaiden turvin ovat lukuisat perheet saaneet viime talven
ja kuluvan kevään aikana edes jonkinlaisen toimeentulon, joka nyt
kuitenkin uhkaa tyrehtyä, mikäli kyseistä aluetta koskevat Tie- ja
vesiraknuhlt iseyöktänou lppuun mennessä. Koska vapailla markkinoilla ei ole riittävästi työtilaisuuksia 6
Työttömyys oli keskeinen poliittinen aihe ja kiista. Vaalipiirien edustajat ottivat
eduskunnassa aloitteellisesti esille maakuntiensa työllisyyskysymyksiä. Tavallisesti ne liitettiin maakuntien kehittämiseen, ja työttömyys- ja työllisyysvarat
olivatkenrh ait.Työlspokanrvtelu,i
näkökohdilta, oli tavallista. Myös siirtotyömaajärjestelmää ja palkkausta työttömyystöissä arvosteltiin. Eräässä eduskuntakyselyssä (1957) arvosteltiin
työvoiman lähettämistä pohjoisesta etelään. TVH korosti asian johdosta
ministeriölle antamassaan lausunnossa, että työt olivat huomattavasti painottuneet pohjoisen Suomen alueelle. TVH piti useita Pohjois-Suomessa tehtyjä
tiehankkeita vähemmän tärkeinä kuin alkamistaan odottaneita Etelä-Suomen
töitä. Lisäksi virasto huomautti, että jos kaikki pohjoisen työttömät jatkuvasti
sijoitettiin kotialueilleen, päädyttiin siihen, että ennen pitkää pohjoisessa myös
perheellisiltä loppuivat työt ja myös heidän olisi matkustettava Etelä-Suomeen.
Kolmasosa työllistetyistä oli työssä Pohjois-Suomessa. Ministeriö valmisteli

TIEHA, TVH F A 8, 1321:1. Pylkönmäen kunnanhallitus kulkM:lIe 19.10.1967 ja siihen liittyvä
aineisto
Tähän runsaaseen aineistoon voidaan viitata vain kursorisesti: Esim. lehtileikekokoelmat

ja Pohjois-Karjalan tiepiirissä (TIELPKA)
6

TIEHA, TVH F A 8, 616a. Rakennustyöläisten liitto ry:n ja Suomen Muurarien liitto ry:n ItäSuomen alueen osastot TVH:lle. Lappeenranta 23.5.1958.
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vastauksen suuressa määrin TVH:n lausunnon pohjalta. 7
Poliitikkojen aktiivisuus tuli esille monilla tavoin. Kuuluisia ovat Kainuun "kekkostiet". Näiden "Kekkosen polkujen" syntyyn kerrotaan maakunnan oman
pääministerin - "Kainuun pääministerin" - Urho Kekkosen vaikuttaneen. 8
Skdl:n välikysymys 26.11 .1958 työttömyydestä aiheutti välittömiätoimenpitei
Kun ei ole oletettavissa, että TVH olisi omin päin ryhtynyt äkisti -taTVH:s.
samana päivänä suunnittelemaan työvoimavahvuuksien lisäämistä, voi olettaa, että poliittinen johto otti heti yhteyttä työvirastoihin. TVH:sta lähti luottamuksellinen (merkinnällä henkilökohtainen) "pikkukirje N:o 521" kaikille piiriinsinööreille. Piiri-insinöörejä kehoitettiin välittömästi, viimeistään "perjantaiiltapäivällä mieluimmin puhelimitse tänne ilmoittamaan sanelukoneisiin", kuinka palvon työntekijöitä voitiin jo joulukuun alussa - vajaan viikon päästä - lisätä.
Kirjeessa kerrottiin, että kommunistien välikysymuksen vuoksi hallitus pyrki
nopeasti sijoittamaan työtä vailla olleet työttömyystyömaille. Myöhemmin
seurannessa kirjeessa, jossa lisäysten määrä vahvistettiin, TVH vielä selvitti,
että jos
teknillisessä mielessä edellämainittuja miesvahvuuksia voidaan
ylittää, on se nykytilanteen huomioonottaen suotavaa.
Työtä vailla olleiden määrä väheni:
Kun sanomalehdet vuoden 1959 keväällä julistivat meillä olevan
työtöntä, oli tosiasiassa työtä vailla vain noin 18 000 10
ja vesi-henkilöä.Kamutovyösä;ielpntmarakentajain pääosa oli työssä juuri omalla ammattialallaan ja sai
työehtosopimusten edellyttämää palkkaa.
Valtio oli järjestänyt töitä, mutta menetelmän mielekkyyttä arvosteltiin, 10
5.2 Työllisyyspolitiikan ja maaltamuuton ristlaallokossa

Tie- ja vesiraken nushallituksessa työttömyys- ja työllisyystöiden ongelmat
tunnettiin hyvin. TVH oli toistuvasti valittanut kokonaisvaltaisen suunnitelman
puutetta ja rahoituksen lyhytjännitteisyyttä. (Ks. luku 3.) Suomen Tieyhdistys
oli arvostellut työllisyyspolitiikasta johtuvia epäjohdonmu kaisuuksia liikenneverkon kehittämisessä ja kunnossapidossa. Rakennustyöläisten Liitto kirjelmöi

VP 1957. Pöytäkirjat 1:435-438; TIEHA, TVH F A 8, 612a/614. TVH kulkM:lle 28.2.1957.
sisältävät runsaasti aineistoa työllisyystöistä, ja tässä voidaan viitata edelläValtiopävskrj
esitollyn lisäksi vain seuraavaan: VP 1957. Pöytäkirjat 111:2920-2928; VP 1959. Pöytäkirjat 1:344346 ja 369-373; VP 1966. Pöytäkirjat 11:1281-1282.
8

"Kekkosteistä" on tekeillä Timo Haaviston erityistutkimus. "Kekkosen polkuja" -sanonta Lauri
0. Vuorisen haastattelusta (28.12.1992). Ks. myös Huurre - Turpeinen 1992, 290. "Kainuun
pääministeristä", ks. Heikkinen 1986, 269-273.
9

TIELKA, Fh 19:9. Bruno Niemi piiri-insinööreille (henkilökohtainen) 26.11.1958; VP 1958.
-597; TIEHA, TVH F A 8, 617a. TVH piiri-insinööreille 3.12.1958.
Pöytäkirja:59

10

si1p1 1959,413-414; Mm. Uusi Päivä28.6.1 959: "Keskitysleiritunnelmaa ja mestanmielivaltaa."

130

11.to.ssa siirtotyömaalla

TYÖLLISYYSPOLITIIKAN JA MAALTAMUUTON RIST1AALLOKOSSA

asiasta ja arvosteli töiden suunnittelua ja työolosuhteita. Ammattiliittojen
perusteena ei ollut vain se, että työttömyystöiden huono palkka ja työntekijöiden järjestäytymättömyys haittasi myös muiden työntekijöiden asioiden ajamista. Ongelma oli siinä, että työllisyyspolitiikan jatietöiden yhteenkytkeminen
haittasi talonrakennusalan työllisyyttä. Työttömyys- ja työllisyystöitä arvostelivat toistuvasti myös valtiontilintarkastajat. 11 Tilintarkastajien vaatimuksesta
työvirastot joutuivat tarkemmin selvittämään työttömyystöiden kustannuksia.
Tarkastajat olivat päätyneet myös siihen, että työkohteita valittaessa oli paikoin
huomattavasti poikettu todellisesta kiireellisyysjärjestyksestä. Eräissä tapauksissa epäiltiin kohteiksi valitun sellaisia töitä,
joita säännönmukaisilla määrärahoilla ei olisi vielä vuosikausiin tai
eiolnkathy.
Virastojen vastauksissa ei ollut uutta. Jo aiemmin oli selvitetty ylimääräisten
kulujen syntyä, vaikka ne nyt laskettiin tarkemmin. TVH selitti käytäntöä omalta
osaltaan vuonna 1958 julkaistussa valtioneuvoston kertomuksessa: 12
1)

Työttömyys -ja työllisyystöiden suuri määrä johti siihen, että suunnitelmat jouduttiin tekemään liian hätäisesti ja puutteellisesti. Vanhoja
suunnitelmia ei kyetty kaikilta osin korjaamaan uusien vaatimusten
mukaisiksi.

2)

Töiden tärkeysjärjestyksestä jouduttiin poikkeamaan mikäli paikalliset olosuhteet ja suunnitelmien valmiusaste niin vaativat. Muutoin
-luvun puolivälin jälkeen yleistyneet siirtotyömaat olivat aikai-1950
sempaa enemmän sallineet ottaa huomioon valtakunnalliset näkökohdat. TVH totesi, että siirtotyömaajärjestelmää jatkamalla voitiin
tehtäväksi valita tärkeimmät ja kiireelliset työkohteet.

3)

Kun töiden aloittamisesta ei ollut etukäteistietoa, ei valmisteluihin
voitu ryhtyä riittävän ajoissa. Tämä aiheutti huomattavia kustannuksia, kun kallioleikkausten puhdistus, maapohjan kuivatus sekä mm.
ja tiivistystöitä jouduttiin tekemään maan jo routannuttua. tasu-

4)

Töiden arvaamaton supistaminen ja keskeyttäminen vaikeuttivat
töitä.

5)

Miesvahvuuden mukaan määräytyneessä rahoituksessa töiden
koneellistamiseen ei ollut riittävästi mandollisuuksia.

6)

Töiden kausiluonteisuus vaikeutti ammattitaitoisen työnjohtohenkilökunnan saamista.

TIEHA, TVH F A, 61 6b. Työllisyyskertomustoimikunnan 1957/58 kirje työvirastoille 28.3.1958
VP 1960. Asiakirjat IV, 52, 104; TIEHA, TVH F A 8, 17:8. Suomen Tieyhdistys (jostalinu);
r.y. valtioneuvostolle 3.4.1958 (jäljennäs); Sama, 614c. Rakennustyäläisten Liiton ja Suomen
Lion kirjelrriä 19.9.1956; Sama, 616b. Suomen Rakennustyöläisten Liitto TVH:IleMuraien
1.2958,
12

Valtioneuvoston kertomus eduskunnalle toimenpiteistä
ja 55.

... 1957/57, 33-34. Seuraavat tiedot
48
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Töiden viimeistely jäi pahasti jälkeen, kun kesäaikaisiin töihin ei
myönnetty varoja.

7)

Samankaltaisia selvityksiä antoivat muut työvirastot. Rautatiehallitus totesi,
että työllisyyspoliittisista syistä miestöinä teetettiin monia konetöitä. Posti- ja
lennätinhallitus valitti, ettei lennätinlinjojen rakentaminen talvella ollut järkevää. Virasto raportoi kirjoituspöydän ääressä istuneille selvityksen pyytäjille,
että paksu lumi haittasi lankojen levitystä, pakkanen työskentelyä pylväissä ja
pylväskuoppien kaivaminen jäiseen maahan kävi hitaammin kuin sulaan
maahan.
Huomionarvoista on, että poliittiset päättäjät ja työvirastot olisivat varhain
selvillä työttömyystyöjärjestelmään liittyvistä teknisistä ja taloudellisista ongelmista. Yhä enemmän keskusteltiin myös siitä, oliko työttämyysturvan "lapiolinja"
periaatteessakaan oikea edistämään työllisyyttä. Keskustelu oli käynnistynyt
ennen Pekka Kuusen kirjaa 1960 -luvun sosiaalipolitiikasta (1961), mutta jo
teos lisäsi lapiolinjan arvostelijoille vettä myllyyn. 13 Myöhemmin (1965) hollantilainen insinööritoimisto Nedeco, joka Suomen hallituksen toimeksiannosta
selvitti kuljetustoimintaa Suomessa, päätyi niin ikään arvostelemaan työllisyystöitä. Työt eivät olleet täysin teknisin jataloudellisin perustein puolusteltavissa.
Selvitys oli jouduttu tekemään, kun Suomen hallitus 1960 -luvulla anoi Maailmanpankilta lainaa tienrakennustöihin. Maailmanpankki asetti lainan ehdoksi
ulkomaisen insinööritoimiston voimin tehtävän selvityksen kuljetustoiminnasta
Suomessa. Suomessa oli investoitu maantie- ja rautatierakennuksiin vielä
vuosikymmenen alussa verraten paljon suhteessa muihin läntisen KeskiEuroopan maihin. Tähän oli syynä se, että liikenneolojen parantaminen alkoi
toden teolla vasta sodan jälkeen. 14 Maailmanpankin lainaamilla rahoilla rakennettiin kaksi moottoritietä, Gumbölen ja Veikkolan väli Helsingistä länteen sekä
Kuijun ja Tampereen välinen moottoritie. 15
Suomen hallituksella ei ollut syytä kulkea vastoin arvostelun viitoittamaa
suuntaa. Toinen asia oli, kuinka omapäinen insinööritoimiston selvitys oli, sillä
työllisyyspolitiikka oli jo muuttumassa. Työllisyystöiden supistamiskomitean
ehdotusten (1960) mukaan työllisyysvarojen osuus tiemäärärahoista pieneni
nopeasti 1960 -luvun alussa, vaikka nousi hetkeksi vuosikymmenen puolivälissä. (Kuvio 3.) Siirtotyömaat harvenivat. Päätieverkko oli suurimmaksi osaksi
rakennettu, ja työttömyys helpotti vuosikymmenen alussa. Kun työttömyys
sittemmin jälleen nousi, oli politiikassa tehty käännös. Muutoksen pääarkkitehdiksi tuli vasemmistolainen Rafael Paasion johtama hallitus (1966), vaikka korostettakoon vielä - uudet linjaukset juonsivat kauemmaksi. Työllisyyspolitiikassa tapahtui kaksi suurta muutosta: Lapiolinjalta siirryttiin enemmän työttömyyskorvausten maksuun. Jorma Kalelan mukaan käänne tapahtui lamaaikaan 1966-68. Työvoiman alueellista liikkuvuutta pyrittiin edistämään toisin

13

Tästä keskustelusta Kalela 1989, 185-192.

14

NE DECO (Netherlands Engineenn Consuflants) 1969 (1965), 5-6, 38, 40. Tarkemmin Perko
1977, 372.

Masonen - Hänninen 1991, 158
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keinoin. Lisäksi koulutusta kehitettiin, ja työvoiman ammatillinen liikkuvuus
kasvoi. Toinen muutos oli, että vuoden 1967 työohjelmassa paino siirtyi työllisyysmäärärahoista varsinaisiin työmäärärahoihin. 16
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KUVIO 3: Työllisyys varojen osuus (%) maantietöihin käytetyistä varoista
1958-69.
Lähde: SVTX!X:1958-69

Kymmenet tuhannet suomalaiset ehtivät tutustua tienrakennukseen siirtotyömailla ennen kuin työllisyyspolitiikan muut keinot ja valtaisa muuttoaalto
syrjäseuduilta etelän asutuskeskuksiin sekä Ruotsiin tekivät siirtotyömaat
tarpeettomiksi. Siirtotyömaajärjestelmällä ei lopultakaan kyetty siirtämään
suuria ihmisjoukkoja eikä lisäämään maakuntien välistä muuttoliikettä. Maaseudun asutus alkoi hyvin nopeasti vähetä juuri 1960 -luvulla. Maasutuväestön
osuus valtakunnan väestöstä puolittui 20 vuodessa (195070).17 Siirtotyömaat
eivätmuolkasynäet.Voikarsyletä,E-Suo
meen ja Ruotsiin muuttaneiden määrä kasvoi sitä mukaan kuin työttömyys- ja
työllisyystyötvähenivät. Siinä mielessä Pekka Kuusi oli oikeassa todetessaan,
että varatyöjärjestelmä syväjäädytti vajanaisen elinkeinorakenteen. 18

16

Kalela 1989, 185-188; Kom. 1960:2, 9-1 1. Päätieverkon kehityksestä, Perko 1977,366-385.

1970 -luvulla maaseudun asutuksen ja maaseutuelinkeinojen osuuden pudotus oli vieläkin
jyrkempi, sillä maaseutuväestön osuus putosi puoleen kymmenessä vuodessa. (Haapala 1988,
17

110, 124-125.)
16

Majava 1968, 58-63 (siirtotaisuudesta); Kuusi 1961, 125.

1969
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Työttömyystöiden puute muuttoaaltoa tuskin aiheutti, vaikka saattoi paikoin
kiihdyttää. Yhteispohjoismaiset työmarkkinat syntyivät 1.1.1954. Samana
syksynä Ruotsissa oli töissä 40 000 suomalaista. Kun myös alaikäisiä oli
muuttanut Ruotsiin, pohdittiin Suomessa, pitäisikö muuttoa rajoittaa. Ruotsiin
muuttajat olivat nuoria, keskimäärin alle 30-vuotiaita. 19 Kolmasosa muuttaneista oli muualta kuin maan ns. kehitysalueilta. Yhteistäsiirtotyöläisillejamuuttajille
ja työttömyys. Työttömyystöissä olleetolikesmärthopikuls
vanhemmat jäivät kotikulmille. Lapset lähtivät.
Jälleenrakennuskauden ja siirtotyömaiden parakkiasumisen perinne jatkui
-luvulla, kun Itä- ja Pohjois-Suomesta muuttaneille rakennettiin vastaan 1970
asutuskeskuksiin. Vastaanottokoteja tehtiin paitsi Helsinkiin ja-otasunli
mm. Ouluun ja Jyväskylään. Tällainen käytäntö oli myös Tamperlyös
Ruotsissa, jossa työvoiman liikkuvuutta edistettiin tarjoamalla siirtymävaiheen
ajaksi tilapäisasu ntoja, mm. perheasuntoja. 2

°

19

VA: KulkuM. työvoimaos. arkisto. Kirjejälj. Da 277-279. KulkM ulkoministeriölle 10.11.1954;
1975, 59-60.
Wiman

20

VNA: Työvoimaministeriön arkisto. Pöytäkirjat(H) 1970-72: Helsingin ja Tampereen vastaan
Kom. 1969:B 19,4, 17.
-otasunlym.;
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6 TIENRAKENNUKSEN JA TYÖLLISYYSPOLITIIKAN
YHTEISELO
Siirtotyömaat poikkesivat muista matkatöistä siinä, että niille työntekijät lähetettiin muilta paikkakunnhlta työllisyyspoliittisista syistä. Kieltäytyminen merkitsi, että toimeentulon keinot loppuivat kokonaan. Niin kauan kuin useimmat
työttömyys- ja työllisyystyömaat olivat kotikylässä tai sen lähellä, työttömyystöiden luonne ei pistävästi eronnut muista tilapäistöistä, joita oli tehty ja tehtiin
talvisin. Kun yhä useammat siirrettiin kotoaan muualle, työmaat muuttuivat
leireiksi, joille mentiin kun työllisyysviranomaiset määräsivät.
Parakkikylä oli kuin pieni kaupunki - mutta kuin kaupunki legendojen villissä
lännessä, sillä työmaakylässä oli vähän naisia. Muutoin tukikohdassa asui
erilaista väkeä: varsinaisen tienrakennusväen sekä mestareiden ja työnjohdon
lisäksi paikalla oli konttorihenkilökuntaa, muonittajia, lämmittäjiä, tupamiehiä,
saunanlämmittäjiä, siivoojia, puunpilkkojia, pyykkäreitä, jopa suutareita, yedenjakajia sekä muita parakkikylän huoltajia. Joskus järjestyshäiriöt olivat suuria, mutta useimmiten viikonloppupullokin nautittiin pahennusta herättämättä.
Työttömyystöissä palkka oli huono. Hyvä ja riski mies paransi ansioitaan
urakassa, joskus huomattavasti, ja työnjohto huomasi pian, keitä voi panna

asileonkutaisyäv.Rhnuoksiemplyrtäv

urakkaa silloin kun siihen oli mandollisuus. Mutta laiskottelijoista työttömyystyömaat tulivat kuuluisiksi; työrnailla kiertää edelleen tarinoita työn
välttämisen ja vetelehtimisen taiteesta, ja totta on, että työmotivaatio oli usein
heikko.
Työmaiden huoltojärjestelyjen esikuvat tulivat sota-ajalta. Ensi alkuun
huoltotoiminta organisoitiin ratkomaan jälleenrakennustyömaiden ongelmia.
TVH:n pääjohtaja Arvo Lönnrothilla oli keskeinen rooli huollon kehittämisessä.
Kuin sattumalta 1940-luvun lopulla, jälleenrakennustöiden vähennyttyä, alkoivat suuren työttömyyden vuodet ja yhteismajoitus- ja siirtotyömaat lisääntyvät.
Jälleenrakennustyömailla hankittu kokemus majoitustyömaista siirtyi uuden
tarpeen hyödynnettäväksi. Siirtotyömaiden sosiaalisia oloja onnistuttiin kohentamaan tuntuvasti. Lähtökohdat 1940-luvulla olivat huonot. Majoitustilat
kehittyivät, ne tulivat siistimmiksi, ja ruokailumandollisuudet paranivat. Teollisesti valmistetut parakit ja keskuslämmitys paransivat oloja paljon. Arvostelu
ei vähentynyt, vaan mitä kauemmaksi sotavuosista tultiin, sen ankarampaa
arvosteluk nhyivolsa.
Työmaiden peruspiirteitä aika ei muuttanut: olo oli tilapäistä, maja vieras sekä
monen miehen yhteismajoitus ja huono palkkaus pysyivät siirtotyöläisen arkena. Vaithovallalle ja eduskunnalle siirtotyömaat olivat työllisyyspolitiikkaa. Surtotyöläiselle ja hänen perheelleen ongelma oli köyhyys, josta ei ollut pakoa.
Lapiolinjainen työllisyyden hoito jatkoi maaseudun köyhäinhoidon perinnettä.
Vaikka metsätöissä, uitossajatietyömailla kiersivät usein samat miehet, jätkät,
ympärille on syntynyt romanttinen tukkilaiskulttuuri. Siirtotyömaat vainmetsäyö
ovat sanana saaneet kurjuudesta kielivän luonteen. jatieödnprkylä
Lieneekö metsätyötä pidetty arvokkaampana työnä kuin tientekoa? Kenties
osasyy erilaisiin mielikuviin on ollut siinä, että metsätyömaiden olot savotoilla
jäivät vähemmälle huomiol le kuin taajamien suuret parakkikylät. Todelliset erot
eivät liene olleet suuria, eikä sotavuosien jälkeisiä oloja voida arvioida myö-
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hemmän hyvinvoinnin mittatikulla.
Toisen maailmansodan jälkeistä Suomea muovasivat suuret yhteiskunnalliset
hankkeet. Uusi ulkopolitiikka, jälleenrakennus, siirtoväen asuttaminen ja sotakorvaukset veivät huomattavan osan yhteiskunnan huomiosta ja voimavaroista. Nykyaikaisten teiden ja liikenneverkoston rakentaminen ja työttömyyden
hoito olivat samanlaisia suuria projekteja. Ne koskivat koko kansakuntaa,
leimasivat yhteiskuntaa, suuntasivat keskustelua ja vaativat päätöksiä. Siirto
aikana oli vielä paljon tekemättä.
-työmaiden
Suuret työttömyystyöt alkoivat, kun 1940 -luvun lopulla puunjalostusteollisuuden vienti tyrehtyi kansainvälisen taantu man vuoksi. Tietyöt keskittyivät Itä- ja
työttömyysalueet sijaitsivat. Kuiten- Pohjis-Sumenal,ophimt
kin jo tuolloin myös TVH:n Turun piirissä tehtiin töitä työllisyysvaroilla. 1950luvun puolivälin jälkeen siirtotyömaiden käyttöä lisättiin, ja töiden painopiste
suunnattiin etelämmäksi. Vaikean työllisyystilanteen oloissa aloitettiin alati uusia hankkeita. Sen sijaan töiden viimeistely ja kunnossapitotyöt kärsivät.
Mutta tiet valmistuivat. Päätieverkon keskeiset osat rakennettiin työttömyys- ja
työllisyystöinä. Jo 1960 -luvun alussatyöllisyysrahojen osuus tienrakentamisessa
Työllisyyspolitiikka oli muuttumassa. Tienrakennus tuli työlli- nopeastiväh.
syystöinä normaalia kalliimmaksi ja töiden johto oli tavallista hankalampaa.
Siirtotyömaita arvosteltiin julkisuudessa ankarasti, mm. vertaamalla niitä keskitysleireihin. Lisäksi esitettiin, että työllisyystyöt ylipäänsä olivat väärää politiikkaa; sen sijaan oli kehitettävä talouden kasvun ja yritystoiminnan mandollisuuksia sekä lisättävä työvoiman koulutusta ja liikkuvuutta.
Harjoitettu työllisyyspolitiikka oli syntynyt siitä, että yhteiskunnan rakenne oli
vinoutunut: pientilat tai muukaan maa-ja metsätalous eivät tarjonneet elinmahdollisuuksia koko vuodeksi eivätkä koko maaseutuväestölle. Sekä torppareiden
itsenäymvuoadnlkpetäsirovnaumesti
jälkeen lisäsi pienten tilojen määrää. Nopeaan teollistamiseen ja elinkeinorakenteen muuttamiseen ei löydetty keinoja ja tuskin sellaiseen jälleenrakentamisen oloissa olisi ollut varojakaan. Keinojen valintaa ei yksinkertaistanut se,
metsänhakkuutetäasiolmuraäinpoltekysm.Kun
alttiit vientiteollisuuden suhdanteille, tietöistä tuli keino, jolla valtiovalta olivat
hoiti rakennevirheellisen yhteiskunnan oireita. TVH (TVL) työllisti enemmän
väkeä kuin muut työvirastot yhteensä. Kuvaavaa on, että metsätöissä
moottorisahayleistyi nopeasti samaan aikaan (1950 -luvun lopulla), kun koneiden käyttöä tietöissä kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriön johdolla
rajoitettiin. Tämä kuvaa tietöiden merkitystä yhteiskuntapolitiikassa. Ensimmäinen koneellistumisvaihe molemmilla aloilla 1950 -luvun alussa oli ollut
yhteinen.
'Talonpojan tappolinja" syntyi hiukan myöhemmin, kun työllisyyspolitiikassa
siirryttiin lapiolinjastatoisenlaislin keinoihin.Siirtolaisuus Etelä-Suomen lähiöihin
Ruotsiin kasvoi. Uudet työllisyyspolitiikan keinot vaikuttivat työttömyystalviin ja
näkymättömämmin. Tärkeimmäksi sopeuttajaksi tuli siirtolai-huomatvsi
suus - eivät työttömyystyömaat. Uika väestö jätti köyhän kotiseutunsa. Samanaikaisesti työttömien työnhakijoiden määrä vakiintui uudelle, aikaisempaa
korkeammalle tasolle, ja työttömyys on maaseutuväestön lisäksi koskenut
myös muita ammattiryhmiä.
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Jos katsotaan jälkiviisain silmin työllisyyspolitiikan ja tienrakennuksen yhteiseloa,
voidans,etäprminavoeästui.Vnhjraked
ylläpito ylikorostul uudenlaisen elinkeinopolitiikan luomisen sijasta. Jorma
Kalelan (1989) sanoin: talonpoikaisen Suomen visio ohjasi yhteiskuntapolitiikkaa. Tästä johtuu, että myös viime vuosien politiikassa ruuhka-Suomen
takaiset alueet, elämä "taajaman takana", on ollut yksi poittavista kysymyksistä.
Toistuvasti on tullut esille, että työttömyystöiden järjestämisessä oli ristiriitaisuuksia, epäjohdonmukaisuutta ja poukkoilua. Se ei kuvanne politiikkojen ja
tai ammattitaidottomuutta, vaan sitä, että työttö- virkamestnl ua
myys oli vaikea ongelma. Myös niiden, jotka suunnittelivat suuria taloudellisia
uudistuksia, oli otettava huomioon, että suhdanteet heilauttelivat työttömien
määrää kymmenillätuhansilla. Suurten uudistusten hidasta apua ei voitu jäädä
odottamaan oloissa, joissa tuhannet ihmiset olivat kokonaan toimeentuloa
vailla. Vasta tämän toteamuksen jälkeen voi sanoa, että johdonmukainen
elinkeino- ja työllisyyspolitiikka kenties puuttui. Erilaisten ratkaisujen välillä oli
luovittava kulloinkin uhkaavan pahimman vaihtoehdon kiertämiseksi.
Tienrakennuksen kannalta työttömyystöitä arvosteltiin ensimmäisenä tien rakentajien omassa piirissä. Sittemmin, mm. valtiontilintarkastajien ja ulkomaisen insinööritoimiston selvitysten myötä poliittinen johto pyrki luopumaan
työllisyystöistä. TVH:ssa ja TVL:ssa luopumiseen oltiin valmiit heti, kun se
on myös myöhemmin politsenäjaholtinmdsek.Ttä
teetetty työllisyysvaroin, mutta nämä paikalliset hankkeet eivät ole kasvaneet
kokotienrakennustajatyöllisyyspolitiikkaa määrääväksi tekijäksi. Työttömyystöiden aikana TVH (TVL) ei ollut vain tienrakentajien tai vesiväylätöiden
jolle sälytettiin huomattava sosiaali- amtikun,vyösorgait,
nen ja yhteiskunnallinen vastuu.
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As.kok.

= Suomen asetuskokoelma

Kom.

= komiteamietintö

KulkM

= kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriö

ptk.

=pöytäkirja(t)

SVT

= Suomen virallinen tilasto

TIEHA

=tiehallituksen arkisto

TIELKA

= Kuopion tiepiirin arkisto

TIELKYA

= Kymen tieplirin arkisto

TIELPKA

= Pohjois-Karjalan tiepiirin arkisto

TIELTA

= Turun tiepiirin arkisto

TieM

=tiemuseo

TVH

= tie- ja vesirakennushallitus

TVL

= tie- ja vesirakennuslaitos

VA

=valtionarkisto

VNA

= valtioneuvoston arkisto

VP

=valtiopäiväasiakirjat
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Luettavuuden parantamiseksi viitteiden merkinnässä on tehty seuraavia yksinkertaistuksia:
Kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriön kirjeillätarkoitetaan aina
ministeriön työ voima-asiainosaston (myöh. työ voimaos.) kirjeitä,
ellei toisin ole mainittu.
Asiakirjan yhteyteen merkitty huomautus ja siihen liittyvä aineisto
tarkoittaa käsiteltyyn asiaan liittynyttä muuta aineistoa, joka käy ilmi
ao. yhteydestä.

1. ARKISTOLÄHTEET
Valtionarkisto (VA), Helsinki
Tie- ja vesirakennushallituksen arkisto Il
Kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriön työvoimaosaston arkisto 1950-70
Kirje- ja päätöskonsepteja

Valtioneuvoston arkisto (VNA), Helsinki
Työvoimaministeriön arkisto
Pöytäkirjat (H) 1970-72: Helsingin ja Tampereen vastaanottoasuntolat ym.
Valtioneuvoston ptk 12.1.1967

Työministeriön arkisto, Helsinki
Valtion töiden huoltotoimikunnan pöytäkirjatja muu aineisto 1945-65
(Luetteloimaton ja järjestämätön aineisto.)
Työvoimaneuvoston työttömyystöiden järjestelyjaoston (myöh. työllisyysjaosto)
pöytäkirjat 1953-54 (jäljennöksiä), 1961-65. (Luetteloimaton ja järjestämätön

Tiehallituksen arkisto (TIEHA), Helsinki

Kuopion tiepiirin arkisto (TIELKA), Kuopio

Kymen tiepiirin arkisto (TIELKYA), Kouvola

Pohjois-Karjalan tiepiirin arkisto (TIELPKA), Joensuu

Turun tie piirin arkisto (TIEL TA), Turku

ainesto.)
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2. PAINETUT LÄHTEET
Komiteamietinnöt (monistettu sarja):
1949: B
1951:13
1955:25
1956:11
1957:49
1958:31
1959:46
1960:2
1960:51
1969: B

15 (Työttömyyskomitea)
(Vakauttamisohjelma)
(Työttömyysvarojen käyttöä ...)
(Naisten työllisyyskomitea)
(Työllisyystyökomitea)
(Työttömyyskysymysten selvitte tyko mitea)
(Työllisyystyökomitea)
(Työllisyystäiden supistamistoimikunta)
(Työllisyystyökomitea)
19 (Majoitusmaksutoimikunta)

NEDECO (Netherlands Engineering Consultants) :Tutkimus kuljetustoiminnasta
Suomessa. Mietintöosa. Helsinki 1968 (1965).
Suomen asetuskokoelmia 1928, 1945-71.
Sis. mm. työttömyysohjeet vuodesta 1949 lähtien.
Suomen tilastollinen vuosikirja 1951-1 961.
1949-51.

SuomenValtikr

Suomen virallinen tilasto XIX:1945 -1 970
Säännökset valtion työntekijäin terveydenhuollosta ja työmaahuollosta sekä
paloturvallisuudesta. Julk. valtion töiden huoltotoimikunta. 1967.
Tie- ja vesirakennushallituksen määräyskokoelma (1967). II osa.
Tie- ja vesirakennushallitus. Porin parakkitehdas. Monistettu luettelo Turun
tiepiirin arkistossa.

Tilastokatsauksia 1959-1962. Tilastollinen päätoimisto. Helsinki 1959 ja seur.
Tilastollisia tiedonantoja N :o 58. Elinolosuhteet 1950-1975. Tilastokeskus:
Helsink197.

Työttömyysohjeet. Työttömyysohjeiden soveltamismääräykset. Kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriön työvoima-asiainosaston kiertokirje N:o 8/
1946. Vastaavat myöh., ks. Suomen asetuskokoelma.
Valtakunnansuunnittelutoimisto: Yhteenveto tutkimuksista, joita on suoritettu
vuosina 1945-56 ilmenneen työttömyyden alueittaisesta levinneisyydestä.
Helsink30.1957

Valtion vuoden 1968 työohjelma. Helsinki 1968. Sama 1972 (1972).
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Valtioneuvoston kertomus eduskunnalle toimenpiteistä työllisyyslain soveltamisesta työllisyysvuotena 1957/58 (ja seur.). Helsinki 1958 (ja seur.).
Valtiopäiväasiakirjoja: Valtiopäivät 1957, 1958, 1959, 1966, 1967.

3. SANOMALEHDET
Sanomalehtiaineisto on löydetty pääosin tiehallituksen ja tiepiirien
arkistoissa olevien kokoelmien perusteella (et. TIEHA, TIELPKA ja
TIELTA). Kokoelmat eivät ole täydellisiä, joskin varsin laajoja.
Aamulehti
Hämeen Yhteistyö
Lehti
Kans
Kansan Tahto
Karjline
Kuva-Posti 30.1.1958
Lapin Kansa
Pohjolan Sanomat
Pohjolan Työ

Raivaaja
Seura 26.3.1958
Suomen Sosialidemokraatti
Työn Voima
Uusi Kuvalehti 3.7.1953
UusiPäv
Uusi Suomi
Vapaa Sana
Viikko 20.10.1955

4. HAASTATTELUT
Haastattelut ovat käytettävissä tiemuseossa (tielaitos, Helsinki).
Tiejohtaja Pentti Ikonen, Oulu, 12.8.1992
Maanviljelijä Matti Kauppinen, Sonkajärvi, 8.7.1992
Kirjuri Juhani Kyllönen, Kuopio, 9.6.1992
Koulutuspäällikkö Erkki Lahti, Helsinki, 8.7.1992
Huoltopäällikkö (eläk.) Kalervo Matilainen, Kuopio, 23.7.1992
21 .7.1992
Työmies(läk.)OnPhoe,Iisalm
Toppinen,
Iisalmi,
12.6.1992
Työmies (eläk.) Frans
Dipl. ins. Lauri 0. Vuorinen, Helsinki, 28.12.1992
Ins. Antti Yli-Paunu, Turku, 6.11.1992
Lisäksi tiemuseoon (Helsinki) kootut perinnehaastattelut:
Toivo Alakokkare (synt. U.S.A.)
Einari Melto (synt. Jääski)
Paavo Sammallahti (synt. Keuruu)
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