
   
 

Pirkanmaan Teknologiatoimihenkilöt PTTH Pro ry 

Yhdistyksen historia ylettyy vuoteen 1942, jolloin perustettiin Lentokoneteollisuusteknikot ry. 

Suomen teollisuus- ja ammattiyhdistysrakenteet ovat muuttuneet ajan saatossa monta kertaa, niin 

myös Pirkanmaan Teknologiatoimihenkilöt PTTH Pro ry. 

Ammattiliitto Pro aloitti vuoden 2011 alussa ja yksi uuden liiton tavoitteita oli aktivoida 

yhdistystoimintaa yhdistämällä pienempiä yhdistyksiä. Tämän seurauksena 1.7.2011 yhdistyksen 

nykyinen nimi näki päivänvalon ensimmäisen kerran, kun Siirtokonetoimihenkilöt TU ry, 

Linnavuoren Toimihenkilöt TU ry ja Tampereen Metallitoimihenkilöt TU ry yhdistyivät. Kolmen 

yhdistyksen kokous päätti valita uuden yhdistyksen nimeksi Pirkanmaan Teknologiatoimihenkilöt 

ry ja vuonna 2012 järjestettiin jo uuden yhdistyksen 70-vuotisjuhla Tampereen 

Komediateatterissa. Yhdistyksen nimeä hienosäädettiin vuonna 2014 Pirkanmaan 

Teknologiatoimihenkilöt Pro ry:ksi. 

Yhdistyksen nykyinen tila on saavutettu 1.12.2015 Tampereen Metso Pro ry:n kanssa tapahtuneen 

yhdistymisen jälkeen, PTTH lisättiin yhdistyksen nimeen vuonna 2017.  

Siirtokonetoimihenkilöt TU ry 

Vuonna 1921 on perustettu Ilmailuvoimien lentokonetehdas, vuonna 1928 se siirtyi 

puolustusministeriön alaisuuteen ja muutti nimensä Valtion lentokonetehtaaksi. Valtion 

lentokonetehdas muutti vuonna 1936 Santahaminasta ja Suomenlinnasta Tampereelle. Nimi 

muuttui vuonna 1946 Valtion metallitehtaiksi ja 1951 Valmet Oy:ksi. 

11.1.1942 perustettiin Lentokoneteollisuusteknikot ry, jossa oli jäsenenä 51 teknikkoa. Yhdistys 

perustettiin lentokonetehtaan työpaikkayhdistykseksi, tehtävänä oli alusta pitäen tukea 

luottamusmiehiä ja järjestää jäsenille koulutusta ja virkistystapahtumia. Yritysjärjestelyt sekä 

ammattiliittorakenteiden muutokset ovat muuttaneet yhdistyksen nimeä vuosien saatossa, 1970-

luvulla Valmet Tampereen Tekniset ry, 1990-luvulla Siirtokonetekniset ry ja 2000-luvulla 

Siirtokonetoimihenkilöt TU ry. Tässä vaiheessa yhdistys oli Cargotecin työpaikkayhdistys. 

Yhdistyksellä oli kaikkiaan 23 puheenjohtajaa ja 30 sihteeriä 70 ensimmäisen toimintavuotensa 

aikana. Piiriseminaarit, puheenjohtajatilaisuudet ja monet koulutustapahtumat ovat olleet 

suosittuja jäsenistön keskuudessa. Erityisesti Toimihenkilöunionin aikana yhdistyksen jäsenet 

olivat aktiivisia ja osallistuivat Pirkanmaan piirin toimintaan. Uutta puhtia toimintaa yhdistys lähti 

hakemaan yhdistysten yhdistymisestä, joten keskustelut Pirkanmaan Teknologiatoimihenkilöt 

ry:stä aloitetiin. 

 

 



   
 

Linnavuoren Toimihenkilöt TU ry 

Yhdistyksen perustamispäivä on 4.1.1945, jolloin yhdistyksen nimeksi tuli Siuron Teollisuusteknikot 

ry. Silloin katsottiin tarpeelliseksi perustaa oma ammattiyhdistys turvaamaan ja tukemaan 

jäsenistönsä tarpeita ja oikeuksia. Yhdistyksen jäsenmäärä ensimmäisen toimintavuoden lopussa 

oli 46. 

Kun myöhemmin havaittiin, että Siuro ei muodostunutkaan keskeiseksi teollisuuspaikkakunnaksi, 

vaan metalliteollisuus keskittyi moottoritehtaalle Linnavuoreen, päätettiin yhdistyksen nimi 

muuttaa Linnavuoren Teknilliset Toimihenkilöt ry:ksi ja myöhemmin Linnavuoren Tekniset ry:ksi. 

Yhdistyksen toiminta oli alkuvuosina erittäin vilkasta, on järjestetty kokouksien lisäksi erilaisia 

tapahtumia, kuten tanssiaisia, pilkkikilpailuja, erilaisia kerhoja ja jopa omaa lehteäkin on toimitettu 

jokunen vuosi. Yhdistys on ollut mukana piiritoiminnassa ja liittokokouksissa on ollut edustus 

yhdistyksestä. 

Kun Valmet Oy:ssä aloitettiin rakennemuutokset 1990-luvun alussa, Linnavuoren alueelle syntyi 

kolme tehdasyksikköä: Dieseltuotteet, joihin kuuluivat myös dieselvaravoimalat, Valmet 

Tehdasautomaatio ja Valmet Aviationiin kuuluva suihkumoottoreitten huolto-osasto.                                                                                                             

Kun Valmet Oy:n ja Sisun välillä tehtiin omistusjärjestelyjä keväällä 1994, Dieseltuotteet ja 

Tehdasautomaatio siirtyivät Sisuun. Koska Sisun liikeidea perustui kumipyörillä liikkuviin 

ajoneuvoihin ja työkoneisiin, Tehdasautomaatio myytiin Mercantile Oy:lle vuoden 1995 lopulla. 

Tässä yhteydessä myös lentomoottoriosasto siirtyi Patrian yksiköksi kokonaan, ja muun muassa 

rakennettiin aita Patrian ja Sisu-Dieselin välille. 

Uuden vuosituhannen alussa tapahtui muutos toimihenkilökentässä, jolloin syntyi 

Toimihenkilöunioni. Linnavuoressa sovittiin Linnavuoren Tekniset ry:n ja Linnavuoren 

Teollisuustoimihenkilöt ry:n yhdistymisestä, uudeksi nimeksi päätettiin Linnavuoren Toimihenkilöt 

TU ry. 2010-luvun alussa yhdistys lähti mukaan Ammattiliitto Pron tavoitteeseen aktivoida 

yhdistystoimintaa yhdistämällä pienempiä yhdistyksiä, täten yhdistyksessä aloitettiin keskustelut 

Pirkanmaan Teknologiatoimihenkilöt ry:stä. 

Tampereen Metallitoimihenkilöt TU ry 

Tampellan Tekniset ry perustettiin lokakuussa 1976, kun se irtautui Tampereen Tekniset ry:stä. 

Yhdistys oli puhdas työpaikkayhdistys, siihen kuuluivat Tampellan Tampereella työskentelevät 

toimihenkilöt: Kanta-Tampella, Lapinniemen tehdas, Messukylän tehdas, Tamrock ja Kotelotehdas 

Nekalassa. Yhdistyksen nimi muuttui Tampereen Metallitoimihenkilöt ry:ksi vuonna 1999, koska 

Tampella lakkasi olemasta ja Tampellan nimen käyttö kiellettiin, ja myöhemmin Tampereen 

Metallitoimihenkilöt TU ry:ksi. 



   
 

Yhdistys on toiminut aktiivisesti piiri- ja liittotasolla. Yhdistyksen jäseniä on ollut piiritoiminnassa, 

liiton valtuustossa, liiton työttömyyskassan hallituksessa ja liiton hallituksessa. Yhdistyksestä on 

myös aina ollut edustaja liittokokouksissa. 

Yhdistys vietti 30-vuotisjuhlaa vuonna 2006 ja alkoi miettiä miten jäsenien edunvalvontaa voisi 

hoitaa paremmin. Tästä syystä Tampereen Metallitoimihenkilöt TU ry lähti mukaan synnyttämään 

Pirkanmaan Teknologiatoimihenkilöt ry:tä. 

Tampereen Metso Pro ry 

Tampereen Metso Pro ry syntyi 1.11.2011 Instrumenttitehtaan Tekniset ry:n ja Lokomon 

Toimihenkilöt TU ry:n yhdistymishankkeen tuotoksena. Nimensä mukaisesti yhdistys koostui 

suurelta osin Tampereella sijaitsevien Metson yksiköiden Automation, Minerals ja palvelukeskus 

toimihenkilöistä. Yhdistyksessä oli sen lyhyen historian aikana noin 300 toimihenkilöä jäsenenä, 

joista suurin osa työskenteli toimihenkilötehtävissä Metsossa. 

Tampereen Metso Pro ry:n historia ulottuu kuitenkin aina vuoteen 1979, jolloin 

Instrumenttitehtaan Tekniset ry on perustettu silloisella Tampereen Instrumenttitehtaalla. 

Lokomon Toimihenkilöt TU ry on puolestaan perustettu 1982 silloisella Lokomolla, alkuperäinen 

nimi oli Lokomon Tekniset ry. Kahden työpaikkayhdistyksen yhdistäminen muodostui 

ajankohtaiseksi vuonna 2011, kun yhteistyössä todettiin edunvalvonnan tiivistäminen tärkeäksi 

konsernin sisällä. Yhteiseksi päämääräksi valittiin tuolloin yhdistysten yhdistyminen, aiesopimus 

allekirjoitettiin 14.6.2011 yhdistysten puheenjohtajien toimesta. Yhteistyö konkretisoitui lakon 

muodossa heti yhdistymisen jälkeen työehtosopimusneuvottelujen yhteydessä. 

Tampereen Metso Pro ry:n yhtenä toiminta-ajatuksena oli luoda yhdistyksestä silloisen Metso-

konsernin Tampereen alueen suurin toimihenkilöiden edunvalvoja. Yritysmaailma aika-ajoin 

muuttuu, niin muuttui Metsokin. Loppuvuodesta 2014 Metson jälleen muuttuessa, yhdistyksessä 

pohdittiin vaihtoehtoja erilaisille ratkaisuille. Päädyttiin kartoittamaan yhdistyksiä mahdollisen 

yhdistymisen osalta, kumppaniksi löytyi Pirkanmaan Teknologiatoimihenkilöt Pro ry. 

Tänään 

Tällä hetkellä Pirkanmaan Teknologiatoimihenkilöt PTTH Pro ry:llä on noin 750 jäsentä. Edellä 

mainittujen yritysten lisäksi yhdistyksen asiantuntijoita ja esimiehiä työllistävät Agco Power, 

Bronto Skylift, John Deere, Koja, Konecranes, Otis, Purso, Sandvik ja moni muu yritys. Voidaan siis 

sanoa, että yhdistys on ollut, on nyt ja tulee olemaan jatkossakin Pirkanmaan ja Suomen 

teollisuuden selkärankaa. 

Lähteet 

Pirkanmaan Teknologiatoimihenkilöt PTTH Pro ry:n entiset ja nykyiset aktiivit 

Proplus 


