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tasojen vedeneristämisessä 
tehdään tulitöitä, lisää tulitöistä 
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Kuva Lemminkäinen Katto Oy

VUONNA 2009 JÄSENLEHTI ILMESTYY SEURAAVASTI:

Aineiston viimeinen jättöpäivä*)

1/2009 2.1. 8.12.
2/2009 2.2. 12.1.
3/2009 2.3. 9.2.
4/2009 1.4. 9.3.
5/2009 4.5. 7.4.
6/2009 1.9. 10.8.
7/2009 1.10. 11.9.
8/2009 2.11. 9.10.
9/2009 1.12. 9.11.

*) jos aineisto ei ole sähköisessä muodossa, viimeinen jättöpäivä on 2 työpäivää aikaisempi.
Mikäli Mestari-ilta pidetään viimeisen jättöpäivän jälkeen, 

siihen liittyvä aineisto voidaan etukäteen sopimalla toimittaa 2 työpäivää Mestari-illan jälkeen.

Helsingin Rakennusmestarit
ja -insinöörit AMK ry 

perustettu 1906
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Puheenjohtajan 
palsta

mään jäsenasiaa jääräpäisestikin eteenpäin, johtuu sii-
tä, että olen kokenut meidän laiminlyöneen jäsenhan-
kinnan lähes kokonaan viime vuosikymmenen aikana.
Erityisesti RKL:n jäsenmäärä on pienentynyt dramaatti-
sesti. RKL:n ja paikallisyhdistysten viime ja edellissyk-
synä tekemä oppilasyhteistyö on ollut ansiokasta. Siitä
huolimatta, että saisimme tulevat mestarit ja insinöörit
liittymään varsinaisiksi jäseniksemme heti valmistuttu-
aan, ei se riitä paikkaamaan jäsenkentässämme olevaa
aukkoa. Valmistumisen jälkeen nuorilla menee useita
vuosia ennen kuin he pääsevät sisään työelämään ja
ennen kuin he verkottuvat toisten työssä olevien am-
mattilaisten kanssa.

Mikäli aiomme todella panostaa jäsenhankintaan, mei-
dän tulee unohtaa paikallisyhdistysten ja Liittohallituk-
sen kiintiöpaikat. Ei ole perusteltua, että meidän toimin-
taa johtavien elinten ikärakenne vastaa jäsentemme ikä-
rakennetta. On itsestään selvää, että jäseniä käsitellään
tasapuolisesti. Mielestäni ei ole perusteltua, että jokai-
sen ikäryhmän pitää olla edustettuna päättävissä eli-
missä varmistaakseen ryhmänsä tasapuolisen kohte-
lun.

Meidän tulee valita hallituksiin työelämässä, mielellään
rakennustuotannon eri tehtävissä toimivia mestareita ja
insinöörejä. Näiden henkilöiden einopoutiaismaisella jä-
senhankintatyöllä meidän on mahdollista kasvattaa jä-
senmääräämme. Jokaisen vastuullisen tulee ottaa
omalta osaltaan vastuu järjestön tulevaisuudesta. Niin
kuin joulukuun kirjoituksessa mainitsin, ei näiden ura-
koiden tarvitse olla vuosikymmeniä kestäviä projekteja.
Tehkäämme jokainen muutaman vuoden työrupeama ja
sen jälkeen uudet henkilöt lähtevät jatkamaan työtä
uusin ideoin. 

Kiitokset Kaikille Kuluneesta Vuodesta 2008 ja 
Menestyksekästä Vuotta 2009

Raimo Seppänen
puheenjohtaja

Ensimmäinen 2-vuotiskauteni Helsingin Yhdistyksen
puheenjohtajana on vilahtanut nopeasti ja toinen, vii-

meiseni, on juuri pyörähtänyt käyntiin. Hallitus on kulu-
neiden kahden vuoden aikana keskittynyt koulutustar-
jontaan ja jäsenhankintaan. Yhdistys on tarjonnut varsin
tasokasta, lähes maksutonta koulutusta; useita päivän-
kahden pituisia paketteja. Työikäisten jäsenien aktivoi-
miseksi on järjestetty erilaisia tapahtumia. RKL on eri-
tyisesti viime vuonna keskittynyt jäsenhankintaan, oppi-
lasyhteistyöhön ja yhdistyskoulutuspakettien rakenta-
miseen.

Mullistavin tapahtuma on luonnollisesti ollut rakennus-
mestarikoulutuksen uudelleenaloitus. Koulutuksen uu-
delleen aloittaminen on osoitus siitä, kuinka määrätie-
toinen työ johtaa toivottuun lopputulokseen. Erityinen
kiitos kaikille, jotka ovat olleet hankkeessa aktiivina
puuhamiehinä. Suurin kiitos kuuluu luonnollisesti Liiton
puheenjohtajalle, Eero Reijoselle ja silloiselle RKL:n toi-
mitusjohtajalle, Timo Niemiselle. Nyt meidän kaikkien
tulee huolehtia siitä, että koulutus jatkuu ja, että opetus
oppilaitoksissa pysyy tasokkaana ja vastaa rakennus-
teollisuuden vaatimuksia.

Kuopion Liittokokouksessa saimme vihdoin järjestöäm-
me pitkään vaivanneen kipeän asian pois päiväjärjes-
tyksestä. Toivon, että pystymme jatkossa keskustele-
maan asioista niiden oikeilla nimillä ja muodostamaan
mielipiteemme tosiasioiden, eikä asioissa mukana ole-
vien henkilöiden tai ulkoisten tekijöiden perusteella.

Olen kuluneiden kahden vuoden aikana kirjoittanut tä-
män lehden palstalla joskus terävälläkin kynällä. Oma
kantani on, että mikäli emme pysty arvioimaan omaa
toimintaamme kriittisesti, ei meillä ole myöskään mah-
dollisuutta kehittää toimintaamme. Toimintaympäris-
tömme on 1990-2000-luvuilla muuttunut niin voimak-
kaasti, etteivät vanhat konstit enää päde; meidän on
muutettava tapaamme toimia, mikäli aiomme olla aktii-
visia toimijoita vielä tulevinakin vuosikymmeninä. 

Se miksi otan kantaa voimakkaasti jäsenhankintaan,
niin kirjoituksissani kuin puheissanikin, sekä pyrin vie-
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koi mieheltä jo 1971 ja vuonna
1982 hänet valittiin liiton puheen-
johtajaksi, jossa tehtävässä hän
toimi vuoteen 1985 saakka. 

Helsingin yhdistys oli Erkille
ehkä rakkain järjestö, johon hän
liittyi vuonna 1948. Puheenjohta-
jana Erkki luotsasi yhdistystä vuo-
sina 1970 – 1975. Myöhemmin lu-
kuisat, kokeneen rakennusmesta-
rin läsnäolot yhdistyksen johto-
kunnan kokouksissa kunniapu-
heenjohtajana tekivät nuorimpiin
ammattiveljiin ja sisariin myöntei-
sen ja turvallisen vaikutuksen yh-
teenkuuluvaisuudesta. 

Rakennusmestarien Säätiön
hallituksessa Erkki Pekkinen vai-
kutti vuodet 1980 – 1995. Raken-
tajain Kustannus Oy:n hallituksen
puheenjohtajuus oli vuorossa

1982 – 1990. Heikki ja Hilma Hon-
kasen Säätiön hallituksessa hän toi-
mi 1983 alkaen 1990-luvun alku-
vuosiin saakka, jona aikana hän ke-
hitti säätiön toimintaa myös varain-
hoitokunnan jäsenenä ja varapu-
heenjohtajana.

Valtuuskunnan puheenjohtajana
Suomen Maarakentajien Keskuslii-
tossa Erkki Pekkinen vaikutti vuo-
desta 1965 aina vuoden 1978 lop-
puun asti. Hän kehitti työmarkkina-
sopimusmenettelyä ja osallistui lu-
kuisiin työsopimusneuvotteluihin
työnantajan edustajana. Maa ja ve-
sirakennustyönantajan liiton halli-
tuksessa ja varapuheenjohtajana
Erkki toimi 1962 – 1970.

Suomen Rakennusliikkeiden Lii-
ton hallituksessa hän vaikutti vuo-
det 1973 – 1980. 

Erkki Pekkiselle on myönnetty
lukuisia kunnia- ja ansiomerkkejä

4

A rvostettu ammattiveljemme,
Helsingin yhdistyksen ja

RKL:n kunniapuheenjohtaja, teol-
lisuusneuvos Erkki Matti Pekki-
nen poistui joukostamme 85 vuo-
den ikäisenä keskiviikkona 19
marraskuuta. 

Hänen alati energinen panok-
sensa rakennusmestarina ja yrit-
täjänä sekä Helsingin yhdistyksel-
le, RKL:lle että koko rakennusalal-
le hakee vertaistaan. Pekkisen
tarmokas toiminta lukuisissa yh-
teistyöyritysten ja järjestöjen luot-
tamustehtävissä oli laajalti alalla
tunnettua ja arvostettua.

Erkki syntyi karjalaisen maavil-
jelijän kotiin 10.8.1923 Jaakki-
massa, sittemmin Suomen Neu-
vostoliitolle luovutetulla alueella.
Maanviljelystyöt nuori mies joutui
jättämään, kun sota vei kotitilan ja
edessä oli muutto sekä uuden am-
matin haku. Sotatoimien jälkeen ra-
kennusala tuntui Erkistä luontevalta
ja hän aloitti rakennusmestariopin-
not, jota päätöstä hän ei ole kos-
kaan katunut. Tuore rakennusmes-
tari valmistui Vaasan Teknillisestä
Oppilaitoksesta 1947.

Työ vei miestä perässä. Uutukai-
nen mestari uurasti Pellonraivaus
Oy:n työnjohtajana ja työntutkijana
vuodet 1948 – 1951. Vanhempana
mestarina luotiin uraa vuosina 1951
– 1956 Holvi Oy:ssä sekä Arvonen
Oy:ssä. Vuodet 1956 – 1960 muo-
vasivat Erkin toimenkuvaa työpääl-
likön vaativaan osaan Rakentajain
Konevuokraamo Oy:ssä. Vuonna
1960 hän teki arvovalinnan ja ison
päätöksen ryhtyessään yrittäjäksi
sekä perusti oman, edelleenkin
osaamisestaan vahvana tunnetun

yrityksensä, maanrakennusliike
E.M. Pekkinen Oy.   

Erkki Pekkisen perustama yritys,
jota hän uutterasti kehitti, tunnetaan
vahvasta ammatillisesta osaami-
sestaan. Erityisesti pohjarakennus-
työt, geoteknisesti vaativissa olo-
suhteissa syvine kaivauksineen ja
niihin liittyvine tukemisineen sekä
pohjaveden hallintoineen on yrityk-
sen ydinosaamista edelleenkin. 

Rakennusmestarivetoinen yritys
teki myös mittavasti maakaasulinjo-
jen rakentamista maassamme. Er-
kin innovaatiokyvystä on eräs esi-
merkki, kun hän toi Suomeen en-
simmäisen hydraulisen lyöntipaalu-
tuskoneen Ruotsista Åkermansilta.
Tehokas uutuuslaite tunnettiin ni-
mellä Panut. 

Tarmokkaana miehenä Erkki vai-
kutti tunnetusti monissa alan järjes-
töissä. RKL:n hallitustyöskentely al-

hrmy

Erkki on joukostamme pois!
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Helsingin yhdistyksen

HELMIKUUN 2009 
MESTARI-ILTA

pidetään yhdessä Turun yhdistyksen kanssa

Turun yhdistys on kutsunut meidät lauantaina 7. helmikuuta pidettä-
vään yhteiseen kuukausikokoukseen Turun Messukeskukseen. Kokous
alkaa klo 12.00, jonka jälkeen on mahdollisuus tutustua Rakentaminen &
Sisustaminen 2009 messuihin. 

Illalla klo 19.00 on mahdollisuus osallistua Turun Kaupunginteatterin Tuk-
kijoella -esitykseen. Kokouksen ja teatteriesityksen välissä voidaan ha-
luttaessa järjestää myös kiertoajelu.

Matkalle järjestetään yhteiskuljetus sekä yhteinen ruokailu Turussa. Ta-
kaisinkuljetus järjestetään (osallistujamäärän salliessa) erikseen sekä
niille, jotka eivät halua jäädä katsomaan teatteriesitystä että esitykseen
osallistuville.

Osallistumismaksu on 10 €/jäsen, seuralainen maksaa teatterilipusta ja
ruokailusta yhteensä 50 € (25 €, jollei osallistu teatteriesitykseen). Mak-
su suoritetaan ilmoittautumisen yhteydessä Helsingin Rakennusmestarit
ja -insinöörit AMK ry:n tilille: 204418-64711, merkitse viestikenttään oma
nimesi ja sana Turku.

Sitovat ilmoittautumiset 7.1.2009 mennessä.

TAMMIKUUN 
MESTARI-ILTA 

12.1.2009
Rakennusmestarien talossa (Freda 51), 

Fredrikinkatu 51-53, Helsinki

Illan esityksen aiheena laivat. 
Rakennusmestari Pekka Nyman kertoo 

3D-laivasuunnittelusta ja kohteista, joiden parissa 
hän on itse työskennellyt.

Yhdistys- ja liittokuulumiset • Jäsenistön vapaa sana 
• Ilmoitusasiat 

• Yhdistyksen uintimestaruuskilpailujen palkintojen jako 
(tulokset sivulla 18) 

• Iltapala

Tervetuloa!

sotien ja rauhanajan ansioiden joh-
dosta. Vuonna 1975 Tasavallan Pre-
sidentti myönsi hänelle teollisuus-
neuvoksen arvonimen.

Helsingin yhdistys kutsui hänet
kunniajäsenekseen vuonna 1983 ja
kunniapuheenjohtajaksi 1986. Erkki
Pekkinen kutsuttiin RKL:n kun-
niapuheenjohtajaksi vuodesta 2006
alkaen.

Suomen Maarakentajien Kes-
kusliitto myönsi vuonna 1970 hä-
nelle liiton kultaisen ansiomerkin ja
kutsui hänet kunniajäseneksi.  Erkki
antoi myös merkittävän panoksen-
sa maanrakentajille, kun kattojär-
jestö 1990-luvun lopulla julkaisi his-
toriateoksensa ”Väellä Voimalla Tai-
dolla”. 

Erkki Pekkinen oli myös pelimies
ja hänellä oli pelisilmää. Usein hä-
net nähtiin viihtyvän ammattiveljien
seurassa kortinpeluuporukassa ra-
kennusmestarien klubihuoneessa. 

Rakkainta Erkille kuitenkin oli
koti ja sen tuoma lämmin ilmapiiri.
Lukuisat työ- ja luottamustehtävät
veivät miestä ja totta kai se oli pois
perheen yhteisestä yhdessäolo-
ajasta. Erkki arvosti ja puhui aina
lämmöllä vaimostaan Annaliisasta
sekä lapsistaan Matista, Anusta,
Tahvosta ja Jussista. Myöhemmin
paljon huomiota saivat osakseen
myös lapsenlapset.

Me kaikki jäämme kaipaamaan ar-
vostettua, uutteraa ja aina niin ilois-
ta velikultaa Erkkiä.

Timo Nieminen
ammattiveli

rakennusneuvos
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korttien tekemiseen osallistuvat korttiehdotusten teki-
jöiden lisäksi FISE ja sen arviointilautakunnat.

Rakennusvirhepankin esimerkit esitetään mahdolli-
simman yksityiskohtaisella tasolla ja puhtaasti tekniseltä
kannalta ilman tapaukseen liittyviä tuotenimiä tai osa-
puolia. Mukaan pyritään saamaan ainakin toistuvimmat ja
opettavaisimmat tapaukset. Korttia kohti esitetään vain
yksi virhe. RVP-korttiin liitetään myös kuvaus oikeasta,
hyvän rakentamistavan mukaisesta ratkaisusta.

Rakennusvirhepankin korteihin voi tutustua ja ladata
ne koneelleen osoitteessa www.fise.fi, sinne on marras-
kuussa saatu 9 uutta esimerkkikorttia, niistä kaksi on
esimerkkeinä ohessa.

Hyväksytyt kortit:
(Nimi ja hyväksymispvm)
• Hoikan puuristikon suunnittelu 20.6.2006
• Jännebetonipalkin ylisuuret reiät ja palkin kestävyys 

jännevoiman siirron yhteydessä 20.6.2006
• Jännebetonipalkin ylisuuret reiät ja palkin leikkaus-

kestävyys 20.6.2006
• Jännitetyn harja-I-palkin ylälaipan raudoitusvirheet

3.10.2006
• Virheet ontelolaatta-matalapalkkirakenteen välisen 

Rakennus-, LVI- ja kiinteistöalan henkilöpäte-

vyyksiä myöntävä ja rekisteriä ylläpitävä FISE

Oy ylläpitää internetissä myös RAKENNUS-

VIRHEPANKKIA.

Rakennusvirhepankin (RVP) tarkoitus on hyvän rakenta-
mistavan edistäminen. Pankkiin kuuluvien esimerkkien
avulla: 
• vähennetään markkinoilta epäkelpoja ratkaisuja. Se

parantaa suunnittelun ja tuotekehityksen tasoa, koska
kukaan ei halua saada kortistoon omia virheitään. 

• rakennushankkeiden riskikohdat voidaan tunnistaa 
aikaisempaa helpommin ja laajemmin 

• virhe-esimerkit auttavat sekä alan normeja uudistetta-
essa että normien tulkinnassa 

• esimerkeistä saadaan aineistoa täydennys-
koulutukseen 

• kortistoa voidaan käyttää hyväksi rakennushankkeen
tehtävien määrittelyssä, etenkin rajakohtien 
tapauksessa.

Pankkiin kerätään tapahtuneet yleisimmät ja turvalli-
suuden kannalta riskialttiimmat rakennusvirheet. RVP:n

RAKENNUSVIRHEPANKISSA
UUSIA ESIMERKKITAPAUKSIA 
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liitoksen suunnittelussa 3.10.2006
• Betonilaatan kuormatietojen virheellinen määrittely 

3.10.2006
• Pientalon tulo- ja poistoilmalaitteiston ulkoilma-

säleikkö 3.10.2006
• Alakaton rakenne- ja kannakointipuutteet 3.10.2006
• Ontelolaatta-matalapalkkirakenteen puutteellinen

asennuksen aikainen tuenta 3.10.2006
• Liittopilareiden betonointi 3.10.2006
• Kerroksen korkuisen betonielementtipilarin yläpään

epätasaisuus 3.10.2006
• Puutteet teräsrakennetoimituksen laadunvarmistuk-

sessa 3.10.2006
• Muoviputkella tehty vesijohtoasennus 3.10.2006
• Teräsrunkoisen kangaskatteisen hallin perustaminen

7.12.2006
• Ontelolaatta-matalapalkkirakenteen välisen liitoksen

toteutusvirheet 7.12.2006
• Rakennesuunnittelun ja työmaan välinen puutteellinen

tiedonkulku ja yhteistyö 2.3.2007
• Teräksisen matalapalkin konsolin hitsausliitoksen 

pettäminen ja konsolin irtoaminen 14.6.2007
• Höyrynsulun vaurioitumisen kannalta riskialtis 

yläpohjan rakenne 27.2.2008
• Rakennustarvikkeiden säilytys, kosteuden hallinta 

ja työturvallisuus 27.2.2008
• Kattovesiviemärin puutteellinen kannakointi

27.2.2008
• Teräsbetonipilarin epäonnistunut korjaustyö

16.6.2008
• Jännebetonipalkin ja paikalla valetun pilarin 

puutteelliset raudoitukset ja virheellinen laakeri
16.6.2008

• Liittorakenteen puutteellinen työnaikainen tuenta
16.6.2008

• Liikuntapaikan huoltorakennuksen teräksisen 
pääkannattajan suunnitteluvirhe ja katon osan 
sortuminen 23.9.2008

• Liikuntapaikan maassa koottavan teräsrakenteisen
pääkannattajan liitoshitsin suunnitteluvirhe 23.9.2008

• Teräsrunkoisten hallien valmistus- tai mittavirheiden
korjaaminen asennusvaiheessa 23.9.2008

• Teräsrunkoisen monitoimihallin suunnitteluvirhe ja 
katon osittainen sortuminen 23.9.2008

• WQ-palkkeihin ja ontelolaattojen onteloihin kertyneen
veden jäätymisestä aiheutuneet vauriot 23.9.2008

• Maneesin maassa koottavan teräsrakenteisen 
pääkannattajan valmistus- ja asennusvirheet
23.9.2008

• Teräsbetonikonsolin puutteellinen raudoitus
18.11.2008

• Kosteudenhallinta, ontelolaattojen onteloiden 
vedenpoisto 18.11.2008

• Paikallavaletun betonilaatan jäätyminen 18.11.2008
• Jännevoimasta murtuneet betonikannakset

18.11.2008
• Alalaattapalkkien läpiviennit sekä perustuksen 

vahvistus 18.11.2008
• Pientalon lämmöneristeiden sekä höyrynsulkumuovin

virheellinen asennus 18.11.2008
• Rakennusmuovin käyttäminen höyrynsulkuna

18.11.2008
• Paikallavaletun kattorakenteen (väestönsuojat tms.)

kosteusvaurioriski 18.11.2008
• Paikallavaletun vedeneristämättömän yläpohjan / 

piharakenteen kosteusvaurioriskit 18.11.2008

hrmy
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Kiinteistömarkkinoita 
vaivaa epävarmuus

Markkinoiden tilaa kuvaa päätök-
senteon viivästyminen sekä kiin-
teistökaupoissa että vuokrasopi-
musten tekemisessä. Tuore toimiti-
labarometri ennakoi toimistovuok-

hrmy

Rakentamisen suhdanteet 
nyt synkät

Pääkaupunkiseudun kiinteistö- ja rakennusmarkkinoiden tilanne heikkenee nopeasti.

Rahoitusmarkkinoiden jumiutuminen on hiljentänyt kiinteistökauppaa. Ulkomaisten toi-

mijoiden osuus kaupasta on pudonnut nopeasti ja ne toimivat nyt etupäässä myyjinä.

Uusien rakennusinvestointien aloitukset ovat lähes pysähtyneet ja hinnat ovat käänty-

neet laskusuuntaan niin asunnoissa, toimitiloissa kuin rakennusurakoissa. 

Korjaus- ja infrarakentamisen toivotaan suitsivan rakentamisen määrän laskua.

rien laskua. Vuokrataso säilyy par-
haiten Helsingin keskustassa, sen
sijaan vuokrien ennustetaan alene-
van selvästi keskustan ulkopuolella.
Tilakysynnän ennakoidaan pysyvän
vahvana päivittäistavarakaupassa,
mutta esimerkiksi auto-, rauta- ja
huonekalukaupan suhdannetilanne

heijastuu nopeasti myös tilakysyn-
tään. 

Kuluvana vuonna ulkomaisten
kiinteistösijoittajien osuus kiinteis-
tökaupoissa on pudonnut. Kansain-
väliset sijoittajat ovat olleet ostajana
noin 50 prosentissa kiinteistö-
kaupoista, mutta ne eivät ole enää
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Kohde valmistui marraskuussa kolme kuukautta
etuajassa ja alle tavoitearvion. Myös työturvallisuus

on ollut hankkeessa huippuluokkaa. Eniten kiitosta työ-
maa sai kuitenkin avainhenkilöidensä asenteesta. Pal-
kitsemisella haluttiin myös antaa tunnustusta korjausra-
kentamisen kasvavalle merkitykselle.

Skanska korjasi Helsingin Lönnrotinkadulla sijaitse-
van entisen teollisuus- ja toimistokiinteistön, johon val-
mistui 41 asuntoa ja 11 toimistoa. Kiinteistön kadun puo-
leinen rakennus valmistui alun perin asuinkäyttöön vuon-
na 1890, jolta ajalta on peräisin nimi Kiinteistö Oy Antin-
katu 32 Lönnrotinkadun aikaisemman nimen mukaan.

Pihan puoleinen teollisuusrakennus rakennettiin
1929. Talo on ensimmäisiä talvisodan aikana Helsingin
pommituksissa kärsineitä kiinteistöjä. Osa siitä selvisi
pommituksista ehjänä, mutta osa on rakennettu sodan
jälkeen uudelleen.

Yhdistyksen jäsenlehdelle ja sen tekijöille palkittu kiin-
teistö on tuttu paikka. Jäsenlehti näet painettiin pitkään
tässä kiinteistössä sijainneessa Multor Oy:ssä. - SS

hrmy

tehneet kauppoja syksyn edetessä.
Omalla pääomalla toimivilla on nyt
vahva asema markkinoilla. Velalla
toimivat sijoittajat kohtaavat vai-
keuksia, mikäli kassavirta tyrehtyy.
Yritykset kiinnittävät nyt huomionsa
perusliiketoimintaan, vuokraukseen
ja toimitilojen käyttöön sekä
asiakassuhteisiin.

Rakentamisen volyymi 
romahtaa pääkaupunki-
seudulla

Uusien rakennushankkeiden aloi-
tukset ovat laskeneet rajusti kevään
1. neljännekselle osuneesta suh-
dannehuipusta. Rakennuslupien
määrä on vähentynyt nopeasti ja
aloitukset ovat käytännössä romah-
taneet. Joitakin hankkeita on myös
keskeytetty. Uudisrakentamisen ti-
lauskanta kestää kesään 2009
saakka, jonka jälkeen markkinoille

vapautuu runsaasti resursseja.
Uusien asuntojen aloitukset ovat
jäämässä noin 7000 asunnon tasol-
le. Toimistorakennuksia on vielä
vuonna 2008 käynnistetty runsaasti
ja tiloja valmistuu kesällä 2009 lä-
hes ennätysmäärä. Kysynnän hiipu-
minen kasvattaa tämän jälkeen no-
peasti tilojen vajaakäyttöastetta. 

Julkisia rakennushankkeita on
kuluvana vuonna käynnistetty ai-
empaa enemmän. Kunnat, seura-
kunnat ja Senaatti-kiinteistöt hyöty-
vät markkinatilanteesta ja käynnis-
tävät hankkeita vielä loppuvuoden
aikana. Julkisia kannattavia hank-
keita on nyt edullista aikaistaa.

Tarjouspyyntöihin 
saadaan nyt vastauksia
Urakoitsijoiden ja suunnittelijoiden
tarjousaktiivisuus nousee nopeasti.
Viimeisiin tarjouspyyntöihin on saa-
tu vastausprosenteiksi jopa 100.

Myös korjausrakentamisen enna-
koidaan nyt lisääntyvän ja kulutta-
jien korjausaikomukset ovat jatku-
vasti korkealla. Markkinoilla riittää
nyt korjausrakentamisen tarjoajia
myös kotitalouksille, mikä laskee
urakkahintoja.

Suhdanne tervehdyttää 
hintatasoa
Pitkään jatkunut hyvä taloustilanne
on kasvattanut sijoitus- ja raken-
nusmarkkinat ennätyskorkealle ja
rakentamisen volyymi on edelleen
korkea. Rakentamisen määrä puto-
aa nyt kuitenkin rajusti. Laskusuh-
danne kuitenkin tervehdyttää kiin-
teistö- ja rakennusalan muilta hin-
noilta karannutta hintatasoa, mikä
puolestaan laskee uusien hankkei-
den aloituskynnystä. 

Lähde: Raklin suhdannetiedote
4/2008

Rakennuslehden Vuoden työmaa: 

Kiinteistö Oy Antinkatu 32 

23. kerran järjestetyn Rakennuslehden 

Vuoden Työmaa -kilpailun voitti vuonna 2008

Skanskan kohde, Kiinteistö Oy Antinkatu 32.

Se on vanhan pienteollisuuskiinteistön 

käyttötarkoituksen muutos 41 vuokra-

asunnoksi ja 11 toimistohuoneistoksi 

Helsingin Lönnrotinkadulla. 

Kilpailun raati arvosti Skanskan työmaalla

etenkin loppuun asti mietittyä logistiikan 

toteutusta ahtaalla tontilla vaativassa 

ydinkeskustassa.
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Tulityössä toteutuu saman-

aikaisesti kaksi eri ehtoa:

Työssä on syttymän aiheutta-

ja ja työ aiheuttaa palo-

vaaran ympäristössä.

Tulitöitä ovat mm. kipinöintiä ai-
heuttava kaasu- ja kaarihitsaus,

poltto- ja kaarileikkaus, laikkaleik-
kaus ja metallien hionta. Tulitöiksi
luetaan myös työt, joissa käytetään
kaasupoltinta, muuta avoliekkiä,
kuumailmapuhallinta tai muuta näi-
hin verrattavaa voimakasta lämpö-
säteilyä tuottavaa työvälinettä. 

Katto- ja vedeneristystöiden tuli-
töitä ovat mm. eristettävän alustan
kuivaaminen liekillä tai kuumalla il-
malla, bitumin kuumentaminen bi-
tumikeittimessä ja kermieristyksen
kuumentamalla tapahtuva kiinnitys-
työ. 

Tulityöt ovat erityistä vaaraa ai-
heuttavia töitä, joita säätelevät mo-
net lait, säädökset ja määräykset.
Tulitöitä ohjaava lainsäädäntö edel-
lyttää suunnitelmallisuutta, onnetto-
muuksien ennalta ehkäisyä ja on-
nettomuuksiin varautumista henki-
löiden, ympäristön ja omaisuuden
turvaamiseksi. 

Tulitöitä ohjaavat monet lait ja
asetukset: Pelastuslaki, Vakuutus-
sopimuslaki, Työturvallisuuslaki, Ri-
koslaki, Valtioneuvoston asetus
työpaikkojen turvallisuus- ja ter-
veysvaatimuksista, Tulityöt suojelu-
ohje, Tulitöiden paloturvallisuus
asennus-, huolto- ja korjaustöissä.

Vakuutusyhtiöiden tulitöitä kos-
kevat suojeluohjeet edellyttävät, et-
tä jokaisen tulitöiden kanssa teke-
misiin joutuvan on tiedettävä, miten
tulityöt tehdään turvallisesti. Tulitöi-

män turvallisuuskoulutuksen ja sen
päätteeksi tulityötutkinnon. Koulu-
tuksen tavoitteena on antaa tuli-
työntekijöille tietoa tulitöiden vaa-
roista sekä tulitöihin liittyvästä oh-
jeistuksesta ja lupakäytännöistä. Li-
säksi koulutuksella pyritään vaikut-
tamaan työntekijöiden asennoitumi-
seen tulitöitä kohtaan niin, että he
noudattavat turvallisuusmääräyksiä
ja hallitsevat alkusammutuskalus-
ton käytön. 

Tulityökortti on henkilökohtainen
ja se on voimassa viisi vuotta, jonka
jälkeen kortin voimassaoloaikaa voi
pidentää täydennyskoulutuksessa
viideksi vuodeksi kerrallaan. Suo-
messa myönnetty tulityökortti on
voimassa myös Ruotsissa, Norjas-
sa sekä Tanskassa ja vastaavasti
näissä maissa myönnetyt kortit ovat
voimassa Suomessa. Tulitöissä
noudatetaan kuitenkin aina sen
maan määräyksiä ja ohjeita, jossa
työskennellään. 

Lähteet: Suomen Pelastusalan 
Keskusjärjestö SPEK, www.spek.fi
ja Työterveyslaitos, www.ttl.fi

hin liittyvät tehtävät jaetaan tulityö-
luvassa tilaajan ja urakoitsijan väli-
sen sopimuksen mukaisesti.

Kuka tarvitsee tulityökortin?
Tilapäisellä tulityöpaikalla työsken-
neltäessä tulityöntekijällä tulee olla
voimassa oleva tulityökortti. Tulityö-
vartijalta edellytetään työn vaatimaa
turvallisuuskoulutusta ja suositel-
laan, että hänellä on voimassaoleva
tulityökortti. Tulityöluvan myöntäjäl-
lä tulisi olla vähintään samantasoi-
nen turvallisuuskoulutus kuin tuli-
työntekijällä.

Kattotulityöntekijällä tulee olla
voimassa oleva kattotulityökortti.
Kattotulityöluvan myöntäjällä tulisi
olla vähintään samantasoinen tur-
vallisuuskoulutus kuin tulityönteki-
jällä. 

Tulityökortti
Tulityökortin saa suorittamalla Suo-
men Vakuutusyhtiöiden Keskuslii-
ton (SVK) ja Suomen Pelastusalan
Keskusjärjestön (SPEK) hyväksy-

hrmy

TULITÖIHIN
vain kortti taskussa

Katto- ja vedeneristystyöt sisältävät useimmiten
myös tulitöitä. Kuva: Lemminänen Katto Oy.
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Viisi uutta jäsentä liittohallitukseen 2009
RKL:n liittokokouksessa Kuopiossa 16.11.2008 valittiin
liittohallitukseen viisi uutta jäsentä:
Ari Autio Helsingin piiristä, Heikki Ilmonen Hämeestä,
Arvo Jyrkinen Kuopion piiristä, Kari Väisänen Uudelta-
maalta ja Olavi Huuskonen valtion piiristä. 

Helsingin yhdistyksestä liittohallituksessa jatkaa Rai-
mo Seppänen ja uutena varajäsenenä Esa Säntti. 

RKL:n vuosimaksut 2009
Liittokokous on päättänyt RKL:n vuoden 2009 vuosi-
maksuksi 90 euroa ja eräpäiväksi 31.3. Liiton aikaisem-
pien sääntöjen mukaan vuosimaksuista vapautettujen
tai vähintään 65 vuotta täyttäneiden jäsenten alennettu
vuosimaksu on 40 euroa.  

Vuonna 2008 tai aikaisemmin 65 vuotta täyttäneet
maksavat vain 10 euron rekisterimaksun, mikäli eivät
halua ensi vuonna Rakennuslehteä ja Rakennustaitoa.
Muuten maksu on siis 40 euroa.

Liiton kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet sekä jä-
senyhdistysten kunniapuheenjohtajat ja jäsenkunnassa
olevat sotaveteraanit ovat kokonaan vapaat RKL:n vuo-
simaksusta. Valmistumisvuonna rakennusmestariyhdis-
tyksiin liittyneiltä jäseniltä ei peritä ko. vuonna mitään
RKL:n maksuja.

Jäsenmaksut verovähennyksiin
RKL:n maksuperinnässä olevien jäsenyhdistysten jä-
senten maksutiedot lähetetään verottajalle atk-kielisinä,
mikäli koko henkilötunnus on liiton jäsenrekisterissä.
Jotta jäsenmaksut otettaisiin huomioon verovähennyk-
sinä vuoden 2008 verotuksessa, pyydämme maksupe-
rinnässämme olevia jäsenyhdistyksiä tarkistamaan, että
jäsenten henkilötunnukset ovat toimiston tiedossa.

Liiton vuosimaksun ja rakennusmestariyhdistyksen
jäsenmaksun on useissa kunnissa voinut vähentää ve-
roilmoituksessa kohdassa ”työmarkkinamaksut”. Mikäli
vähennystä ei kuitenkaan hyväksytä, kannattaa vedota
monien aikaisempien vuosien käytäntöön, jonka mu-
kaan ammattijärjestöjen jäsenmaksut on saatu vähen-
tää. Jos kaikesta huolimatta vähennystä ei hyväksytä,
ilmoita siitä liiton toimistoon Eeva Stjernalle, puh. (09)
8770 6511.

RKL:n liittokokous ja kesätapahtuma 2009
RKL:n liittokokous 2009 pidetään Lahdessa
13.–15.11.2009. Järjestelyistä vastaavat yhdessä RKL
ja Lahden Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK ry. 

Liiton kesätapahtuman urheilukilpailuineen järjes-
tää Helsingin Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK ry
5.–7.6.2009. Urheiluosuus pidetään Leppävaarassa ja
muu osuus mahdollisesti risteillen Tallinnaan. Ohjelma
tarkentuu kevään kuluessa.

Rakennuslehden ja Rakennustaidon 
verkkolehdet
Rakennuslehden verkkolehti kuuluu RKL:n jäsenetuihin.
Sivuille pääsee klikkaamalla RKL:n kotisivun oikeassa
laidassa olevaa Rakennuslehden ”banneria” ja sen jäl-
keen ”Rekisteröidy” -painiketta. Seuraavalla sivulta löy-
tyvät jatko-ohjeet.

Rakennustaidon uudistetuille nettisivuille pääsee
osoitteella www.rakennustaito.fi

RKL:n urheilu-uutisia
• RKL:n pilkkimestaruuskilpailut 14.3.2009, 

Kunnonpaikka Siilijärvellä Vuorelassa.
• RKL:n keilamestaruuskilpailut 9.3 - 30.3.2009 

Helsingin Talissa.
• RKL:n pitkänmatkan hiihtomestaruuskilpailu 22.2.2009

Finlandia-hiihdon yhteydessä (62 km).
• RKL haastaa jäsenyhdistykset kuntoilemaan ja 

tavoittelemaan Hiihto-Mestari 2009 -nimikettä, 
hiihtoaika 1.10.2008–30.4.2009.

Helsingin yhdistyksen järjestämän Mestari-Pyöräilyn
voitti Mäntän seudun Rakennusmestarit ja -insinöörit
AMK ry jo viidennen kerran peräkkäin, seuraavina olivat
Loviisa ja Pieksämäki.

Haminan rakennusmestariyhdistys voitti RKL:n jä-
senyhdistysten välisen urheilun aktiivisuuspalkinnon,
jonka on lahjoittanut maanrakennusliike E. M. Pekkinen
Oy. Lajeina olivat hiihto, ammunta, keilaus, pilkki, golf,
uinti ja suunnistus. Seuraavina olivat Helsinki ja Oulu.

Uintimestaruuskilpailut 2008 pidettiin Kuopiossa 16.11.
Tulokset:
Rintauinti 50 m, 
alle 40-v: 1. Kimmo Anttonen 44,64 
alle 50-v: 1. Jukka Seppälä 41,59
alle 60-v: 1. Esa Ihalainen 41,52, 2. Jukka Multanen 1,00,86
alle 70-v: 1. Kari Laine 53,54, 2. Onni Myllymäki 55,45
yli 70-v: 1. Lasse Laippala 58,22
Vapaauinti 50 m
alle 40-v: 1. Kimmo Anttonen 40,83
alle 50-v: 1. Jukka Seppälä 32,64
alle 60-v: 1. Esa Ihalainen 35,96, 2. Jukka Multanen 45,60
alle 70-v: 1. Kari Laine 36,90, 2. Onni Myllymäki 42,85
yli 70-v: Lasse Laippala 43,72
Viesti 3 x 50 m: 1. Helsinki 54,15, 
2. Muu Suomi (epävirallinen joukkue)
Paras vapaauimari Jukka Seppälä, 
paras rintauimari Esa Ihalainen

hrmy

RKL viesti
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Matkamme kohti Ylöjärveä sujui
kuitenkin joutuisasti. Ohitimme

Tampereen äskettäin avattua läntis-
tä moottoritietä ja pian Ylöjärven
keskustan jälkeen bussimme saa-
puikin entiselle kaivosalueelle pe-
rustettuun tutkimuslaitokseen, jos-
sa se on toiminut vuodesta 1967
lähtien. 

23 henkilön ryhmäämme oli vas-
tassa tutkimuslaitoksen apulaisjoh-
taja everstiluutnantti Reino Kukko-
nen, joka toivotti meidät tervetul-
leeksi ja tarjosi aluksi kolmituntisen
bussimatkan jälkeen hyvältä mais-
tuneet pullakahvit.

Kahvitilaisuuden jälkeen apulais-
johtaja Kukkonen esitteli meille lai-
toksen historiaa ja nykyistä toimin-
taa. Puolustusvoimien teknisluon-
nontieteellinen tutkimus alkoi jo

asevaikutuksilta, käyttöturvallisuus,
tietoturvallisuus ja muut puolustuk-
selliset tarpeet.

Tarvittavat tiedot hankitaan ensi-
sijaisesti verkottumalla ja vasta
toissijaisesti itse tutkimalla. Kump-
paneista tärkeimpiä ovat kotimai-
nen tietoyhteisö ja teollisuus, mutta
myös ulkomaisten tutkimuslaitos-
ten kanssa tehdään merkittävää yh-
teistyötä. Lisäksi PVTT tukee koti-
maista puolustusteollisuutta.

PVTT tarjoaa teollisuudelle koti-
maassa ja Itämeren alueella tuottei-
den käyttöturvallisuuteen liittyviä
palveluja.  Tärkeimpiä tuoteryhmiä
ovat kaupalliset räjähdysaineet ja
ilotulitteet, henkilöiden (kypärät,
suojaliivit ja -naamarit) ja tilojen (il-
mansuodatusjärjestelmät) suojauk-
sen testaus. 

15.4.1919, jolloin ensimmäinen ke-
misti aloitti työnsä puolustusvoi-
mien palveluksessa Katajanokalla.
90 vuoden aikana on tämä yhden
miehen tutkimusryhmä paisunut
isoksi tutkimuslaitokseksi.

Tänä päivänä Puolustusvoimien
Teknillinen Tutkimuslaitos (PVTT) on
maanpuolustuksen teknisluonnon-
tieteellinen osaamiskeskus, joka
teknologiavastuualueillaan tuottaa
ja hankkii tutkittua tietoa päätök-
senteon tueksi.

Keskeisiä tutkimusalueita ovat
aseet ja ampumatarvikkeet, räjäh-
teet, optoelektroniikka, akustiikka,
joukkotuhoasevaikutukset, elektro-
ninen sodankäynti sekä informaa-
tiotekniset johtamisen, valvonnan ja
tiedustelun ratkaisut. Vallitsevana
näkökulmana on suojautuminen

hrmy

Matka Ylöjärvelle sujui joutuisasti ja rattoisasti bussikyydillä. Kuva: Mikko Ojala

Rakennusmestariveteraanit
Puolustusvoimien Teknillisessä Tutkimuslaitoksessa

Rakennusmestariveteraanien marraskuun kuukausitapahtuma pidettiin tutustumalla 

Puolustusvoimien Teknilliseen Tutkimuslaitokseen Ylöjärven Lakialassa. Matkaan lähdettiin

matkanjohtaja Mikko Ojalan johdolla 24.11.2008, päivä Ismoksi ristityn marrasmyräkän 

jälkeen. Myräkkä romahdutti taas kerran Suomen infrastruktuurin ainakin Helsingin seudulla.
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Laitos toimii kahdella paikka-
kunnalla, Ylöjärvellä ja Riihimäellä.
Henkilökunnan kokonaismäärä on
171, joista noin 90 % on siviilejä.
Naisten suhteellinen osuus on 
36 %. Akateemisen tutkinnon suo-
rittaneita on yli 90.

Apulaisjohtaja Kukkosen erittäin
kiinnostavan esitelmän jälkeen Mik-
ko Ojala ojensi hänelle kiitoksena
Mestari-Laulajien joulumusiikkia.
Evl Kukkonen luovutti meidät laitok-
sen huippuosaajien pariin, jotka
opastivat, miten tutkimuslaitos

käyttää tekniikkaa kullakin sodan-
käynnin osa-alueella.

FM Matti Hemmilä selosti suoje-
lutekniikkaa, jonka ensisijaisena tar-
koituksena on suojella varusmiehiä
ja myöhemmin sotilaiden turvalli-
suutta. Esimerkkeinä suojeluteknii-
kasta hän mainitsi Suomessa kehi-
tetyn kenttälaboratorion, jossa voi-
daan nopeasti testata vihollisen
käyttämät kemialliset aineet ja näin
voidaan käyttää oikeita suojavarus-
teita ja -aineita. FM Alpo Kariniemi
kertoi mm. räjähdysaineiden turval-

lisen käytön edellyttämistä testeis-
tä, joita tehdään sekä sotilaiden et-
tä siviilien käyttöön Suomessa.
Tekn.lis. Jaakko Merikoski selosti
ase- ja materiaalitekniikan tutki-
musalaa, joka keskittyi ballistiseen
suojaukseen ulottuen henkilö-
suojauksesta panssarivaunuihin ja
suojauksen suunnittelusta järjestel-
mien testaukseen. Esimerkkinä
suojaustutkimuksesta Merikoski
esitteli Inkafil®- nimisen kotimaisen
ballistisen kuitumateriaalin. Kyseis-
tä materiaalia käytetään mm. uusis-
sa kypärissä, joten vanhat ”teräspi-
pot” ovat kohta historiaa.

FT Paavo Raerinne selosti meille
häivetekniikkaa, joka tutkii herättei-
den mittausta ja hallintaa ultra-
violettisäteilystä tutkataajuuksille
ulottuvalla alueella. Tutkimusten tu-
loksena on kehitetty suomalainen
uusi maastopuku, jota eräs naapuri-
maa on jo mahdollisesti kopioinut. 

Kolmituntinen aikamme sujui
nopeasti Lakialassa. Oli aika lähteä
Lempäälän Ideaparkkiin, jossa ai-
kamme kului joko ruokaillen tai os-
toksia tehden. Kotimatka sujui hy-
vin Ismo-myräkän jäljiltä auratulla
3-tiellä.

Kaikkien matkalaisten puolesta
suurkiitos matkavastaaville Mikolle
ja Reinolle!

Pentti Paavola

hrmy

CB-kenttä-
laborato-
tio. Kuva:
Puolustus-
voimat

Reino Kukkonen sr. luovuttaa kirjan ”Helsingin Rakennusmestariveteraanit 1976 - 2006”
PVTT:n apulaisjohtajalle evl. Reino Kukkoselle jr, edelleen luovutettavaksi PVTT:n johta-
jalle insinöörieversti Mika Hyytiäiselle. Tapahtumaa seuvaavat FM Matti Hemmilä ja Mik-
ko Ojala. Kuva: Väinö Pirnes.

PVTT:n yksi tärkeimmistä projek-
teista, kemiallisten (C) ja biologisten
(B) aineiden tutkimuslaboratorio,
valmistui vuoden 2008 aikana.
Kenttälaboratorio saavutti tiedotus-
välineissä runsaasti positiivista jul-
kisuutta kotimaassa, läntisissä ja
eteläisissä naapurimaissa. Se so-
veltuu siviili- ja sotilaskäyttöön sekä
rauhanturvatehtäviin.

PVTT:n mukaan kenttälaborato-
rion tehtävä on: ”kemiallisten ja biolo-
gisten taisteluaineiden, myrkyllisten
teollisuuskemikaalien ja foksiinien no-
pea tunnistus ympäristönäytteistä ja
tarvittaessa valmistella näytteet lähe-
tyskuntoon jatkotutkimuksia varten”.

Kenttälaboratorio on rakennettu

CB-kenttälaboratorio

puoliperävaunun alustalle, joten se
on nopeasti siirrettävissä maastoon
tutkimuskohteen välittömään lähei-
syyteen.

PVTT:n yhteistyökumppaneina
kenttälaboratoriohankkeessa ovat
olleet: Pioneerirykmentti, Sotilas-
lääketieteen Keskus ja Verifin. La-
boratorion markkinoinnista vastaa
Temet Oy/Electronics. Reino Kukkonen sr
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Samaan aikaan järjestetyn aihepii-
riltään mielenkiintoisen Raken-

nusmestaripäivän ohjelma tosin
haittasi seniorikokouksen kiinnosta-
vuutta.  Toivoa sopii, että tällaisilta
jo ”perinteeksi” muodostuneilta
päällekkäisyyksiltä vältytään jatkos-
sa.  Senioreiden kokousaika ja tila
voidaan varmasti järjestää toisinkin.

RKL:n liittokokoustapahtumiin
liittyen samanaikaisesti pidettiin
Kuopion Rakennusmestarit ja -insi-
nöörit AMK ry:n 100-v. tapahtuma.
Aiemmin keväällä 2008 Kuopion
RKM-Seniorit olivat juhlineet 30-
vuotista toimintaansa. 

Vuosikokouksen avauspuhees-
sa puheenjohtaja Mikko Ojala luon-
nehti senioritoimintamme vireyttä ja
aktiivisuutta tarkoituksellisesti tu-
kea keskusliittomme toiminnan ta-
voitteita ja jatkuvuutta. Paikallisen
senioriorikerhon puolesta Herbert
Kiviaho toivotti osallistujat tervetul-
leiksi ja viihtymään Kuopiossa.

Vuoden 2009 retki 
Pohjois-Karjalaan
Vuoden 2009 retkisuunnitelma Poh-
jois-Karjalaan esitettiin kokousma-
teriaalin yhteydessä. Toimintakat-
saus/toimintakertomus hyväksyttiin
yksimielisesti ja kiitettiin RKL:n hal-
litusta ja Rakennusmestarien Sää-
tiötä toimintamme tukemisesta. Se-
nioritoimikunnan vuoden 2009 toi-
minta- ja taloussuunnitelma hyväk-
syttiin yksimielisesti. Taloussuunni-
telman toteutumisessa tulee RKL:n
hallinnon olla mukana, jotta senio-
reiden järjestämiin tapahtumiin saa-
daan valtionapua yleissivistävän
kansalaistyön muodossa esim.
KSL:ltä, TJS:ltä tai TS:ltä. Tässä on
haaste RKL:n koulutusvastaaville.

Vuoden 2009 RKL Senioreiden
kesäretki järjestetään kesäkuussa
Joensuun ja Pielisen seudulle ja
vuoden 2010 kesäretki niinikään ke-
säkuussa Oulun seudulle. RKL-Se-
nioreiden paikallisyhdistykset järjes-
tävät myös runsaasti jäsentapahtu-
mia ja retkiä, joihin osallistumismah-
dollisuuksista paikallisyhdistykset
tiedottavat mm. RKL:n tiedotteissa
ja yhdistysten kotisivuilla.

Vuosikokouksen puheenjohtajak-
si valittiin Herbert Kiviaho ja sihtee-
riksi Risto Korhonen Kuopiosta.
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin kuo-
piolaiset Jaakko Rinttilä ja Reijo
Martikainen. Kokousohjelmassa
seuraavana käsiteltiin RKL-Seniorei-
den vuoden 2008 toimintakatsaus
/toimintakertomus, jonka senioritoi-
mikunta ja jäsenyhdistysten seniorit
olivat valmistelleet lokakuussa Nas-
tolan Pajulahdessa pidetyssä liikun-
ta- ja terveyspainotteisessa toimin-
nansuunnittelun seminaarissa.

Toimintakatsauksen keskeisinä
asioina olivat edellinen vuosikokous
Kouvolassa, toimikunnan kokouk-
set, koulutuspaikkakunnilla annet-
tava ammatillisen kokemustiedon ja
rakentamistapojen luennointi Am-
mattikorkeakouluissa. RKL-Senio-
reiden kesäretki Etelä-Pohjanmaalle
ja Vaasan seudulle sai kiitokset
erinomaisesta järjestelystä ja mie-
lenkiintoisesta ohjelmasta.

hrmy

RKL-Senioreiden vuosikokous pidettiin Kuopiossa liittokokouksen yhteydessä. Kuva Mikko Ojala

RKL-Senioreiden 
vuosikokous 2008 Kuopiossa

RKL-Senioreiden vuosikokoukseen 15.11.2008 Kuopiossa 

Hotelli Scandicissa osallistui salintäysi joukko seniori-

rakennusmestareita useasta RKL:n jäsenyhdistyksestä.
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HELSINGIN RAKENNUSMESTARIEN KULTTUURI- 
JA PERINNEKERHO
järjestää lauantaina 17.1.2009 kello 11.30 alkaen opastetun tutustumiskäynnin Amos Andersonin taide-
museossa esillä olevaan näyttelyyn

TUNTEIDEN PEILI
Näyttelyssä on UPM-Kymmenen Kulttuurisäätiön omistukseen yritysoston myötä tullutta saksalaista 
1980-luvun taidetta, jonka parhaimpia helmiä meillä on mahdollisuus nähdä.

Tutustumme samalla Katariina Reuterin maalauksiin 1992-2008 ja Mikael Pohjolan metallista ja puusta 
valmistamiin veistoksiin ja maalauksiin sekä piirustuksiin.

Opastetun kierroksen jälkeen on osanottajilla mahdollisuus tutustua itsenäisesti museon pysyviin näyttelyihin.

Kulttuurikerho tarjoaa jäsenille ilmaisen sisäänpääsyn ja opastetun kierroksen näyttelyihin. Myös kumppani-
si on tervetullut, mutta hänen sisäänpääsymaksunsa on 4 €. Jokainen yhdistyksen jäsen on myös kulttuuri-
kerhon jäsen.

Pyydämme ilmoittamaan osallistumishalukkuutesi Kirsi Takkiselle puh. 646 343 mahdollisimman pian. 
25 ensiksi ilmoittautunutta mahtuu opastusryhmään.

Tavataan Amos Andersonin taidemuseossa (Yrjönkatu 27) 17.1.2009 klo 11.15.

TERVETULOA Kulttuuri- ja perinnekerho

15

RKL-Senioreiden puheenjohtaja-
na jatkaa v. 2009 viime vuonna kak-
sivuotiskaudeksi valittu Mikko Ojala
Helsingistä. Senioritoimikunnan jä-
seniksi vuodeksi 2009 päätettiin
esittää Matti Heikkilä Lahdesta,
Jaakko Koskinen Tampereelta, Kosti
Lahdenperä Joensuusta, Väinö Pit-
kälä Oulusta, Unto Pitkänen Turusta
ja Esko Simonsson PLH/Espoo. Va-
rajäseniksi esitetään Raul Ahllund
Vaasasta, Sakari Marttila Karhulasta
ja Risto Korhonen Kuopiosta.

Kerhojen näkemyksiä nykytoi-
minnasta ja tulevista haasteista
esittivät Eino Menlös Helsingistä,
Jaakko Koskinen Tampereelta, Un-
to Pitkänen Turusta, Jorma Saros
Tampereelta, Juhani Mäntykoski
KRI/Helsinki, Raimo Lallo Lappeen-
rannasta, Sakari Marttila Karhulas-
ta, Väinö Pitkälä Oulusta, Kosti Lah-
denperä Joensuusta ja Herbert Ki-
viaho Kuopiosta, joka puheenvuo-
ronsa päätteeksi muistutti Kuopion
yhdistyksen 100-v. juhlasta ja luo-

vutti Kuopion yhdistyksen 100-v.
historiikit kunniapuheenjohtaja Rai-
mo Järvelälle ja puheenjohtaja Mik-
ko Ojalalle.

Syksyllä vuosikokoukseen
Lahteen
Seuraava RKL-Senioreiden vuosi-
kokous on 14.11.2009 Lahdessa,
jonne Matti Heikkilä kutsui seniorit
runsaslukuisina tervetulleiksi. Mui-
na asioina päätettiin esittää RKL:n
hallitukselle RKL-Senioreiden edus-
tajan läsnäolo- ja puheoikeutta
RKL:n hallituksen kokouksissa.

Ylirakennusmestari Heikki Saari-
nen Hämeenlinnasta esitti kokouk-
selle päätösehdotuksen, että RKL-
Senioreiden kunniapuheenjohtaja
Raimo Järvelä esitetään kutsutta-
vaksi RKL:n kunniajäseneksi. Esitys
hyväksyttiin yksimielisesti.

Kokousasioiden jälkeen RKL:n
tervehdykset esittivät toimitusjohta-
ja Ahti Junttila ja puheenjohtaja Ee-

ro Reijonen. Ahti Junttila käsitteli
tervehdyspuheessaan RKL:n arvos-
tusta, sääntömuutosesitystä, jäsen-
hankintakilpailua, liiton jäsenetuja ja
toimenpiteitä nuorten rakennus-
mestareiden ja rakennusinsinöörien
kiinnostuksen saamiseksi liittomme
toimintaan.

Eero Reijosen tervehdyspuheen
keskeiset aiheet käsittivät RKL:n
Senioritoiminnan todettua vireyttä,
RKM-koulutuksen edistymistä ja
koulutukseen liittyvän ennakkohar-
joittelun tarpeellisuutta. Tervehdys-
puheensa päätteeksi hän oli huo-
lestunut taloudellisesta taantumas-
ta todeten talouselämän nousu- ja
laskukaudet, joiden kanssa on tul-
tava toimeen.

Vuosikokouksen jälkeen pide-
tyssä RKL-SEN toimikunnan järjes-
täytymiskokouksessa varapuheen-
johtajaksi valittiin Unto Pitkänen ja
sihteeriksi Jaakko Koskinen.

RKL SEN sihteeri Jaakko Koskinen

hrmy
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HALLITUKSEN 
YHTEYSTIEDOT
VUONNA 2009

Puheenjohtaja 
Raimo Seppänen 040-839 9776
raimo.seppanen@pp1.inet.fi

Ari Angervuori 050-368 5994, 698 4180/k
ari.angervuori@dnainternet.net

Ari Autio 050-441 2000
ari.autio@consrak.fi

Kai Juurtela 7745 2146, 041-510 7714
kai.juurtela@vallilan-kiinteistot.fi

Ari Laamanen 0400-502 771, fax 5915 5252
ari.laamanen@atl.inet.fi

Eino Menlös 045-678 1933, 726 1316/k
eino.menlos@luukku.com

Jukka Multanen 050-401 3682, 
040-735 8266/k
jukka.multanen@edu.hel.fi 

Mikko Ojala 0400-961 664, 698 3966/k
mikko.ojala3@luukku.com

Pentti Paavola 0400-933 033, 726 1316/k
pentti.paavola@luukku.com

Jari Raukko 040-3182132
jari.raukko@kerava.fi

Martti Rissanen 050-5269 725
martti.rissanen@evl.fi

Esa Säntti 050-3900 925
esa.santti@yit.fi

16 hrmy

RAKENNUSMESTARI-
KLUBI RY

Sääntömääräinen

VUOSIKOKOUS
pidetään tiistaina

27.1.2009 kello 18.30
yhdistyksen kokoustiloissa (3. krs), 
Fredrikinkatu 51-53, Helsinki

Kokouksessa käsitellään sääntöjen 
mukaiset asiat.

Kokouksen jälkeen nautitaan perinteiset
pitsireunaiset letut.

Tervetuloa! HALLITUS

VUOSIKOKOUS
omalla kerholla

torstaina 22.1.2009 
klo 18.00

Käsitellään sääntöjen määräämät asiat

Tervetuloa mukaan  Johtokunta

RAKENNUSMESTARIEN 
ROUVAT

YHDISTYS tiedottaa

Uudet jäsenet:
Boström Jani Levi Juhani
Immonen Markus Mauno Ilmari
Markkula Timo Petteri
Väätänen Pertti Kalevi

Opiskelijajäsen
Ruokonen Pekka Andreas

Tervetuloa!
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RAKENNUSMESTARIVETERAANIT
Kerhon alkuvuoden 2009 toimintaa:

Kevätvuosikokous 26.01.2009 klo 13.00 yhdistyksen toimiston tiloissa
• Vierailu Tikkurila Oy:n Paletissa 23.02.2009 klo 13.30 Esitelmän ja filmin teemana on ulkomaalaus. 

Pidämme samalla kuukausikokouksen, isäntämme tarjoaa kokouskahvit. Bussi Fennian edestä lähtee 
klo 13.00. Ilmoittautuminen ennakkoon Mikko Ojala 0400 961 664 tai Eino Menlös 045 678 1933.

• Maaliskuun kokouksessa 23.03.2009 klo 13.00 esitelmöi Ritva Santavuori aiheesta ”IKÄIHMISEN 
TURVALLISUUS”. Veteraanit seuralaisineen tervetulleita. 
Ilmoittautuminen ennakkoon Mikko Ojala 0400 961 664 tai Eino Menlös 045 678 1933

• Huhtikuun kokouksen pidämme saunoen ja makkaraa grillaten Kallioniemessä 27.04.2009 klo 13.00.

• Toukokuun aikana teemme retken yhdessä Kulttuuri- ja Perinnekerhon kanssa Kymenlaaksoon. 
Retkipäivä ja -ohjelma on vielä avoin. Ilmoitamme retken ajankohdan myöhemmin jäsenlehdessä.

Tervetuloa mukaan toivottaa Kerhon hallitus!

Helsingin yhdistys on varannut 30 lippua jäsenille puolisoineen

Pyynikin kesäteatterin näytökseen

ISO-HEIKKILÄN ISÄNTÄ JA RENKIPOIKA KALLE
17. kesäkuuta 2009 kello 18.00

Lipun hinta on 28 € sisältäen väliaikakahvit.

Lähemmät tiedot ja bussin lähtöajan ilmoitamme jäsenlehdessä myöhemmin.
Ilmoittautua voi myös ennakkoon Mikko Ojala 0400 961 664 ja Eino Menlös 045 678 1933.

Tervetuloa teatterimatkalle Tampereelle!

Yhdistyksen uusi MAILAPELIJAOS

Aloittaa toimintansa TENNIKSEN PERUSTEIDEN ope-
tuksella Tuusulan Tenniskeskuksessa (osoite: Tuusulan
Urheilukeskus Hyrylä).

Ensimmäinen jakso tammi-helmikuussa 3-kertaa1,5
tuntia.

Peliajat lauantaisin 10.1,17.1 ja 7.2 klo 19.00-20.30.
Jakson hinta 30€/henkilö.
Kuusi ensin ilmoittautunutta mahtuu mukaan.

Mailat mukaan jos on.

Ilmoittaudu kurssin vetäjille: 
Eino Menlös p.045 678 1933, eino.menlos@luukku.com
Martti Rissanen p.050 526 9725, martti.rissanen@evl.fi

TERVETULOA TENNIKSEN PARIIN!

HIIHTO- JA 
YLEISURHEILUJAOSTO
VUOSIKOKOUS 19.1.2009 KLO 18.00
Paloheinän ulkoilumajalla

Käsitellään vuosikokousasiat ja RKL:n kesäpäivän
järjestelyt sekä jaetaan yleisurheilun ja pistekilpai-
lun palkinnot

URHEILUTOIMIKUNNAN 
VUOSIKOKOUS 2.2.2009 KLO 18.00
Paloheinän ulkoilumajalla

Käsitellään vuosikokousasiat, valitaan vuoden
2008 mestariurheilija sekä käsitellään RKL:n kesä-
päivän järjestelyjä
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URHEILUA 

LIIKUNTASETELI
Yhdistys liikuttaa jäseniään tarjoamalla jäsenetuna heidän käyttöönsä 
liikuntaseteleitä.

LIIKUNTASETELILLÄ pääsee harrastamaan monenlaista liikuntaa, esimerkiksi uintia, gol-
fia, keilausta, tennistä, kuntojumppaa jne. sellaisissa liikuntapaikoissa, jotka ovat liitty-
neet Bonafit-verkostoon.

Kyseessä on 4 euron arvoinen ”seteli”, liikuntaraha, jota voi käyttää maksuvälineenä ver-
kostoon kuuluvissa jäsenyrityksissä. Yhdistys maksaa seteleistä puolet eli 2 euroa ja se-
telin käyttäjä toisen puolen.

Liikuntaseteleitä voi tilata ja hakea yhdistyksen toimistolta, puh. 09-646 343. Toimistolta
löytyy myös täydellinen lista yrityksistä, joissa liikuntaseteleitä voi käyttää. Lista löytyy
myös internetistä osoitteesta www.bonafit.fi kohdasta liikuntapaikat. Helsingin seudulla
liikuntapaikkoja on runsaasti!

Helsingin rakennusmestarit ja 
-insinöörit AMK ry:n uimakilpailut
Hakunilan uimahalli 26.4.2008 

Vapaauinti
Yli 70 v
1. Pentti Suhonen 52,83
2. Pekka Koskelainen 56,65

65 v
1. Lauri Visti 43,17

60 v
1. Kari Laine 35,58
2. Onni Myllymäki 42,31

55 v
1. Jukka Multanen 46,3

Rintauinti
Yli 70 v
1. Pentti Suhonen 1,00,09
2. Väinö Itkonen 1,48,17

65 v
1. Lauri Visti 55,63

60 v
1. Kari Laine 51,63
2. Onni Myllymäki 55,63

55 v
1. Jukka Multanen 1,02,17

YHDISTYKSEN 
HIIHTOMESTARUUSKILPAILUT
Leppävaaran Urheilupuistossa

Perinteinen tyyli 
tiistaina 10.2.2009 klo 18.00
ilmoittautuminen 6.2.2009 mennessä

Vapaa tyyli 
tiistaina 24.2.2009 klo 18.00
ilmoittautuminen 20.2.2009 mennessä

Sarjat Y-85 v. 5 vuoden välein sekä nai-
set ja rouvat

HUOM! molempiin kilpailuihin ennakko-
ilmoittautuminen

Raimo Hartonen 0400-416 833
raimo.hartonen@malminkartanonkiinteistot.fi

Kauko Wira 0400-925233
kauko.wira@ippnet.fi

OPPILASJÄSENET 
MYÖS TERVETULLEITA
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Yhdistyksen jäsenien käytössä on kaksi lomahuoneisto Jämsän Himoksella, jonka maisemat sopivat 
oivallisesti ympärivuotiseen käyttöön: hiihtoa, laskettelua, patikointia, kesällä marjastusta ja sienestystä.

Huoneiston käyttö on jäsenetu, eikä siitä varausmaksun lisäksi peritä muuta viikkovuokraa.
Molemmissa majoissa on käytössä myös kaksi yhdistyksen nimellä olevaa hissilippua. 

Varausmaksut vuonna 2009: viikot 1–17 ja 49–52 maksavat 200 € ja muut viikot 100 €.

Poikkeuksina • viikko 5, toinen majoista on vuokrattavissa vain ma–pe 26.–30.1. (hinta 100 €)
• viikko 11, molemmat majat vuokrattavissa vain ma–pe 9.–13.3. (hinta 100 €)

Huom! majat vielä vapaita ko. ajankohtina, hinta siis 100 €

Varausehdot ja -lomake löytyvät nettisivuilta www.hrmy.fi/jäsenedut/himos
Siellä on myös lyhyt esittely kohteesta. 

HIMOKSELLE JÄSENETUNA

NESTORI -maja

Hinta 
syys–talvikaudella 65 €/vko, 
35 €/viikonloppu

Varaukset yhdistyksen toimistosta 
puh. (09) 646 343

Vihdin Wuoriolassa on käytössä
ympäri vuoden.

HYÖDYNNÄ yhdistyksen JÄSENETUJA!
• Liikuntaseteli      • Himos      • Nestori-maja
Kysy varaustilanteita toimistolta puh. 09-646 343.

Yhdistykselle on perustettu 

LASKETTELUJAOS 
Himoksen toinen loma-asunto 
on laskettelujaoksen käytössä

perjantaista–sunnuntaihin

23.–25.1.2009

Lähde mukaan!?
Ilmoittaudu jaoksen vetäjälle Timo Arrasvuorelle. 

Timon yhteystiedot:
t.arrasvuori@gmail.com, puh. 040-4659190
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Helsingin Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK ry
YHDYSHENKILÖLUETTELO/TIEDOTUSVASTAAVAT
2009

MESTARI-LAULAJAT RY
Johan Wennerstöm, 040-584 9071

RAKENNUSMESTARIKEILAAJAT RY
Markku Pennanen, 040-590 1466

RAKENNUSMESTARIKLUBI RY
Esa Annala, 0400-400 636, 8392 3413

RKM-VENEILIJÄT HRV RY
Kaj Grönroos, 0400-946 070

RKM-VETERAANIT
Mikko Ojala, 698 3966, 0400-961 664

KULTTUURI- JA PERINNEKERHO
Raimo Järvelä, 09-728 2469, 0400-168 870

GOLF
Raimo Kostiainen, 0400-409 800

LASKETTELU
Timo Arrasvuori, 040-465 9190

AMPUJAT
Esa Säntti, 050-414 4664

HIIHTO- JA YLEISURHEILU
Raimo Hartonen, 09-530 8050/t, 0400-416 833

SUUNNISTUS
Sakari Heikkinen, 050-354 3085

UINTI JA SUKELLUS
Kari Laine, 09-386 5084/k, 044-355 5282
Ari Laamanen, 0400-502 771 (sukellus)

MAILAPELIT
Eino Menlös, 045-678 1933, 09-726 1316/k

LENTOPALLO
Matti Haapaniemi, 09-878 3254//k, 0400-602 773

JALKAPALLO
Jarmo Haapalehto, 09-851 3343/k, 851 3360/t
Gunnar Rajalin

KALLIONIEMI
Heikki Kylliäinen, 09-341 7300/t, 0500-602 836

NESTORI-MAJA
Olavi Järvi, 050-341 7502

RAKENNUSMESTARIEN ROUVAT
Tuula Toivonen, 09-321 7263/k

YHDYSHENKILÖT 2009

Tammikuu
10.1. Mailapelijaos, tenniksen perusteet, 

Tuusula klo 19.00-20.30
12.1. Tammikuun Mestari-ilta, Rakennusmestarien 

talo, Fredrikinkatu 51-53, Hki klo 18.30
12.1. Sukelluskurssi, teoriailta, 

Kisahalli klo 18.00–20.00
14.1. Sukelluskurssi, varusteilta, 

Kisahalli klo 18.00–20.00
17.1. Mailapelijaos, tenniksen perusteet, 

Tuusula klo 19.00–20.30
17.1. KUPE, Amos Andersonin taidemuseo klo 11.30

17.-18.1. Sukelluskurssi, altaat ja teoria, 
Veikkola klo 9.00–17.00

19.1. Hiihto- ja yleisurheilujaosto, vuosikokous, 
Paloheinä klo 18.00

22.1. Rakennusmestarien rouvat, 
vuosikokous omalla kerholla klo 18.00

23.-25.1. Laskettelujaos Himoksen lomamajalla
26.1. Rakennusmestariveteraanit, kevätvuosikokous 

yhdistyksen toimiston tiloissa klo 13.00
27.1. Rakennusmestariklubi, vuosikokous, 

Fredrikinkatu 51–53, 3. krs, klo 18.30

Helmikuu
2.2. Urheilutoimikunta, vuosikokous, 

Paloheinä klo 18.00
7.2. Mestari-ilta yhdessä Turun rkm-yhdistyksen 

kanssa Turussa: kokous, Rakenna ja Remontoi 
-messut sekä teatteriesitys alk. klo 12.00 
(Huom! ilmoittautuminen 7.1. mennessä)

7.2. Mailapelijaos, tenniksen perusteet, 
Tuusula klo 19.00–20.30

10.2. Yhdistyksen hiihtomestaruuskilpailut, 
perinteinen tyyli, Leppävaara klo 18.00

22.2. RKL:n pitkänmatkan hiihtomestaruuskilpailut 
Finlandia-hiihdon yhteydessä

23.2. Rakennusmestariveteraanit, 
vierailu Tikkurila Oy:ssä ja kk-kokous, 
bussi lähtee klo 13.00

24.2. Yhdistyksen hiihtomestaruuskilpailut, 
vapaa tyyli, Leppävaara klo 18.00

Maaliskuu
2.3. Asuntokauppalain mukainen vuositarkastus, 

iltakurssi
9.-30.3. RKL:n keilamestaruuskilpailut, Helsinki

14.3. RKL:n pilkkimestaruuskilpailut, Siilinjärvi
23.3. Rakennusmestariveteraanit, 

kuukausikokous klo 13.00

Huhtikuu
27.4. Rakennusmestariveteraanit, 

kuukausikokous Kallioniemessä klo 13.00 

Täydennykset tapahtumakalenteriin: kirsi.takkinen@hrmy.fi
ja/tai sirkka.saarinen@pp3.inet.fi

tapahtumakalenteri 2009
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