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Kannen kuva:
Pauligin vanhan paahtimon seinällä ollut
reliefi siirrettiin uuteen, Vuosaaren sataman
yritysalueelle valmistuneeseen
pääkonttoripaahtimorakennukseen.
Kahvin kulkua puusta suomalaiseen
kahvikuppiin kuvaavan koko reliefin kuvan
löydät sivulta 6. Kuva Lasse Keltto
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*) 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.

Puheenjohtajan palsta
T

ätä tekstiä kirjoittaessani olemme juuri viettäneet
perinteisen Yhdistyksen pikkujoulujuhlan. Poikkeuksellisesti juhlistimme Itsenäisyyspäivän aattoa Tallinnassa ja tilaisuudesta saamamme palaute on ollut
pääosin positiivista. Jossain määrin reklamointia ja
pientä tyytymättömyyttä ovat aiheuttaneet laivamatkoilta puuttuneet matkatavarahytit, tanssiorkesterin puuttuminen illallisravintolassa sekä se että jokaisen tuli
maksaa itse ruokajuomansa.
Kokeilimme nyt erilaista pikkujoulujuhlaa ja tanssiorkesterin puuttuminen oli tietoinen valinta. Jatkossa kyseinen asia on korjattavissa kuten matkatavaroiden säilytyskin. Tosin laivalla oli 2 euroa maksava matkatavaransäilytystila, jossa oli runsaasti tilaa ja reipas henkilökunta.
Yhdistys maksoi jäsenten matkan lähes kokonaan ja
Hallituksen enemmistön kanta päätöstä tehdessään oli,
että alkoholitarjoilu ei ainakaan toistaiseksi ole ydintoimintaamme, vaikka perinteisesti ilmainen huikka on rakentajiakin kiinnostanut.

suunnattujen koulutuspakettien suunnittelussa ja toteutuksessa. Saimme kahdessa ryhmässä, joista toisen
toiminnasta vastasi Matti Antikainen, nopeasti valmisteltua 6 hinnaltaan kilpailukykyistä koulutuspakettia.
Kouluttajien valinnat osuivat oikeaan ja toteutetut kurssit ovat korkeatasoisia. Vuonna 2009 toimintaa jatkettiin yhtenä ryhmänä ja Ari Autio tuli mukaan infra-alan
asiantuntijana. Kuluvalle vuodelle saatiin valmiiksi neljä
koulutuspakettia, joista kaksi on infrapainotteisia.
Toivottavasti asiantuntijakoulutusta jatketaan ja Liitto ja piirit aktivoivat jäsenyhdistyksiään tilaamaan edullisia koulutuksia. Toivotan Liittohallituksen jäsenillemme
Arille ja Jarille menestystä kuluvalle ja tuleville vuosille ja
rohkaisen Teitä aktiivisesti osallistumaan asioiden valmisteluun ja päätöksentekoon. Vaikka en tule enää
osallistumaan Liiton toimintaan millään tavalla, toivoisin
kuitenkin visioni toteutuvan, että vielä joskus näkisimme
RKL:n puheenjohtajana rakennusliikkeen toimijan, joka
lähtisi viemään rakennusliikkeisiin tietoutta järjestöstämme; palattaisiin tilanteeseen, josta toimintamme on
lähtenyt ja kehittynyt.

* *   *
Lehden ilmestyttyä on vuosi vaihtunut, Liittohallituksen
pestini on päättynyt ja viimeinen vuosi Yhdistyksen puheenjohtajana on pyörähtänyt käyntiin. Tämän kirjoituksen jälkeen en ota kantaa RKL:n asioihin sen enempää
positiivisessa kuin kriittisessäkään hengessä. Kaiken
kaikkiaan koen kaksivuotisen kauteni ammattiasiainvaliokunnassa mielekkääksi ja pidän molempien vuosien
toimintaamme varsin aktiivisena. Työskentely valiokunnan keskuudessa oli ammattimaista ja pääosin jopa innostunutta. Valiokuntien ja puheenjohtajien välinen yhteistyö ei kuitenkaan mielestäni toiminut ollenkaan, koska yhteydenpitoa ei ollut. Oma käsitykseni toimivasta
yhteisöstä, yhdistyksestä, yrityksestä, järjestöstä, prosessista, tai mistä tahansa organisaatiosta on, että jokainen voi tuoda mielipiteensä esiin, siihen suhtaudutaan
rakentavahenkisesti ja se huomioidaan jollakin tavalla.
Kaikkein mieluisin ja sydäntäni lähellä ollut tehtävä
oli olla osallisena vuonna 2008 aloitetuissa yhdistyksille

* *   *
Olen tehnyt kaksi lupausta kuluvalle vuodelle: Lupaan,
etten puhu, enkä kirjoita enää jäsenhankinnasta, enkä
järjestömme jäsenrakenteesta. En ole näissä asioissa
tullut ymmärretyksi missään piireissä. Olen yrittänyt kirjoittaa lyhyitä virkkeitä, silti on jokaista kirjoitustani pitänyt
monen miehen olla selittämässä. Lisäksi lupaan, että keskityn kuluvana vuonna pelkästään seuraamaan toimintasuunnitelman ja talousarvion toteutumista, erityisen innostunut olen Teemalehden tekemiseen osallistumisesta.
Lopuksi toteankin, kuten se entinen mies: ” En aina
ole oikeassa, mutta en myöskään joka kerta voi olla
väärässä.”
Menestyksekästä Vuotta 2010 Kaikille
Raimo Seppänen
puheenjohtaja

Mestaripäivä 30.1.2010, helmikuussa taas Mestari-ilta
Tammikuun Mestari-illan sijasta Helsingin yhdistys on kutsunut vieraakseen turkulaiskollegat seuralaisineen
30. tammikuuta. Myös oman yhdistyksen jäsenet on kutsuttu päivään seuralaisineen.
Mestaripäivän ohjelman löydät joulukuun jäsenlehdestä. Ilmoittautuminen päivään päättyi 15. joulukuuta.
Helmikuussa pidetään Mestari-ilta normaaliin tapaan Rakennusmestarien talossa, siis 8.2.2010 alkaen klo 18.30.
Illan teemana on saastuneiden maiden puhdistaminen.
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PERHETAPAHTUMA helmikuussa:
Yhdistys on varannut 7.2.2010 klo 11.00 alkaen Tennispalatsin elokuvateatterista kokonaisen salin (Sali 4, 92 paikkaa) perhetapahtumalle. Siellä esitetään ennakkonäytöksenä
elokuva Risto Räppääjä ja polkupyörävaras.
Yhdistys maksaa jäsenen lipun, lasten lippu maksaa 5 € ja aikuisen lippu 10 €.
Varaukset toimistolta puh. (09) 646 343 tai kirsi.takkinen@hrmy.fi

”RISTO RÄPPÄÄJÄ JA
POLKUPYÖRÄVARAS

Risto Räppääjä ja polkupyörävaras on vauhdikas ja koskettava musiikkikomedia, joka kertoo täysin uuden tarinan
Riston seikkailuista. Rauha Räppääjä ja Lennart Lindberg
päättävät lähteä lomalle ja Pakastaja-Elvi tulee hoitamaan
Ristoa ja Nelli Nuudelipäätä. Risto saa lohduksi uuden
valtavan hienon polkupyörän. Valitettavasti pyörä salaperäisesti katoaa. Tästä alkaa huikea seikkailu, jossa
kaikkien päähenkilöidemme tiet risteävät mitä kummallisimmin tavoin. Ja mitä tekemistä tässä kaikessa on
Bertil ja Robert Rosenbögelillä ja hoitolaitoksella, jota
johtavat laulavat lääkärit?”
Elokuvateattereissa 12.2.2010

TULOSSA:

Täällä Pohjantähden alla -elokuva
Yhdistys järjestää alkuvuoden aikana Täällä Pohjantähden alla -elokuvaillan
(Tennispalatsi, Finnkino).
Yhdistys maksaa jäsenen
lipun. Tarkempi aika
seuraavassa jäsenlehdessä.

T

äällä Pohjantähden alla perustuu
Väinö Linnan samannimiseen romaanitrilogiaan, joka on yksi suomalaisen kirjallisuuden tärkeimmistä teoksista. Tarina herättää henkiin
värikkään ja väkevän aikakauden
maailmanhistoriassa 1800-luvun lopulta 1950-luvulle. Sen tarkkanäköinen ihmiskohtaloiden kuvaus on
riipaisevan koskettavaa ja syvästi
inhimillistä.
Täällä Pohjantähden alla on realistinen ja syvästi humaani tarina
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niistä suunnattomista ja epäinhimillisistä uhrauksista joita pienet ihmiset ja tavalliset perheet joutuvat tekemään, hiekanmurusina historian
rattaissa.
Ohjaus: Timo Koivusalo
Pääosissa: Ilkka Koivula, Vera Kiiskinen, Risto Tuorila, Ritva Jalonen,
Heikki Nousiainen, Hannu-Pekka
Björkman, Jonna Järnefelt, Sulevi
Peltola, Miia Selin, Esko Roine, Sara
Paavolainen, Tomi Salmela, Eija Vilpas, Jukka Leisti

hrmy

130-vuotias Paulig on alun alkaenkin helsinkiläinen yritys. Pitkään Helsingin Katajanokalla toiminut kahvipaahtimo muutti Vuosaareen
40 vuotta sitten vuonna 1967. Nyt valmistunut uudisrakennus valmistui läheiselle Vuosaaren sataman yritysalueelle. Vanhalle Vuosaaren
paahtimoalueelle on vahvistettu asemakaavan mukaan asuntojen rakennusoikeutta 71 000 kerrosneliömetriä. Kahvikortteliksi nimetylle
alueelle on kaavailtu yhteensä 16 asuintaloa lähes 2 000 asukkaalle. Kuva Jussi Tiainen

Pauligin paahtimo Vuosaaressa on

Vuoden 2009 Teräsrakenne
Oy Gustav Paulig Ab:n uusi paahtimo Helsingin Vuosaaren sataman yritysalueella sai Vuoden
2009 Teräsrakenne -tunnustuksen. Rakennus kuvastaa hyvin Pauligin arvomaailmaa ja korkeita laatutavoitteita sekä tukee Pauligin yrityskuvaa mm. Corten-teräksestä ja alumiinista tehdyn julkisivunsa avulla.

T

eräsrakenneyhdistys ry palkitsi
voittaneen kohteen rakennuttajana Oy Gustav Paulig Ab:n, arkkitehtisuunnittelijana
Arkkitehdit
Tommila Oy:n, rakennesuunnittelijana WSP-Finland Oy:n, projektinjohtourakoitsijana Lemcon Oy:n, runkourakoitsijana Pektra Oy:n ja julkisivu-urakoitsijoina Eristysliike Ahola
Oy:n ja Oulun Kuorirakenne Oy:n.
Pauligin paahtimo tuo palkintotuomariston mukaan esille, kuinka
hyvät edellytykset teräsrakentaminen luo käyttörakennusten arkkitehtonisen ilmeen parantamiselle.

hrmy

Rakennuskokonaisuus on oivallinen osa laadukasta tuotantorakennusarkkitehtuuriperinnettämme
kautta aikain.

Corten-teräksen ruskea
mattapinta kuvastaa kauniisti
kahvinpaahtimon toimintaa
Pauligin uudet toimitilat koostuvat
varsinaisesta paahtimosta ja toimistotiloista. Hankkeen erityisansiona palkintolautakunta piti ennakkoluulotonta julkisivumateriaalien
valintaa. Corten-teräksen lämmin-
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sävyisen ruskea mattapinta kertoo
kauniisti kahvipaahtimorakennuksen toiminnasta. Toimisto-osan
luonnonvärinen alumiinijulkisivu luo
sopivan kontrastin Corten-teräkselle ja sen vaaleus keventää samalla
kokonaisuutta. Pääsisäänkäynnin
edessä olevalta aukiolta näkyy metalli-lasijulkisivun läpi tehtaan tärkein tehtävä eli kahvin paahtaminen.
Rakennuksen arkkitehtuuri lähtee tuotannon tarpeista. Prosessin
tämän hetken ja tulevaisuuden tarpeiden huomioiminen on johtanut

Pauligin pääkonttorin kahvilan seinällä oleva keraaminen reliefi siirrettiin uudisrakennukseen kesällä
2009. Kulttuurihistoriallisesti arvokas reliefi irrotettiin
varoen vanhan paahtimon seiniltä. Tämän jälkeen
koriste-osat puhdistettiin ja kiinnitettiin uudisrakennuksen aulan seinään. Työn teki Entisöinti Pulla Oy.
Kuva Lasse Keltto

massallisesti komeaan, mittasuhteiltaan luontevaan rakennuksen
hahmoon, joka tuo arkkitehtonisesti
laadukkaan lisän Vuosaaren sataman maisemaan.
Hankkeen suunnittelussa on
käytetty ajattomia työympäristön
laatuun liittyviä ajatuksia. Tilaratkaisut edistävät henkilökunnan kanssakäymistä ja kommunikointia. Tilat
ovat mahdollisimman avoimia,
mahdollisuus seurata työntekoa eri
tehtäväryhmien välillä edesauttaa
työviihtyvyyttä.
Kohteen suunnittelussa yhdistyivät modernin toimistorungon ja

teollisuusrungon rakennesuunnittelu. Detaljitason haasteina olivat mm.
teräsjulkisivujen ja räystäsrakenteiden ratkaisut, kun kohde sijaitsee
meren läheisyydessä.

Tietomallintaminen tärkeässä
roolissa
Pauligin paahtimo on hyvä esimerkki rakentamisen käytäntöjen muuttumisesta. Se on pinta-alaltaan
suuri ja arkkitehtuuriltaan sekä rakenteiltaan vaativa hanke. Siksi tietomallinnus oli rakennusprojektissa
tärkeässä roolissa.

Paahtimo on pinta-alaltaan
35000 neliömetriä. Siinä yhdistyvät
tuotanto-, toimisto- ja varastotilat.
Tekla Structures -ohjelmistolla tehtyä tietomallia hyödynnettiin jo urakan alkuvaiheessa. Projektinjohdosta vastannut Lemcon käytti sitä
työsuunnittelun ja aikataulutuksen
tekoon. Lisäksi mallin pohjalta tilattiin materiaalit rakennusosien tuotantoa varten.
Tietomallin avulla ohjattiin paikallavalun, elementtien ja teräskokoonpanojen tuotantoa. Tehtaille
voitiin näin tehdä tilauksia hyvissä
ajoin. Valmistaja näki rakennemal-

Noin 35 000 neliön ja 345 000 kuution rakennus on 350 metriä pitkä ja 150 metriä leveä. Kuva Matti Kallio
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lista, milloin runko on suunniteltu
pystytettäväksi ja milloin eri osien
on oltava toimituskunnossa työmaalle. Tarkka ja sujuva tiedonvaihto yhdisti koko toimitusketjua.
Tietomallintamisen etuna on
myös päällekkäisten työvaiheiden
ja virheiden minimointi. Kaiken projektitiedon sisältävän, ajantasaisen
tietomallin avulla projektin osapuolten oli helppo seurata hankkeen
edistymistä.
Paahtimon rakentaminen alkoi
syyskuussa 2007 ja se valmistui
kesäkuussa 2009. Urakassa käytettiin 520 tonnia terästä sekä noin

4000 elementtiä. Yhteensä 3100
kuutiometriä betonirakennetta toteutettiin paikallavaluna.

Kunniamaininta Savoy-talolle
Teräsrakennepalkintolautakunta
myönsi myös yhden kunniamaininnan. Se annettiin Eteläesplanadi
14:ssa sijaitsevan Savoy-talon laajennukselle ja saneeraukselle.
Kaupunkirakenteen tiivistäminen
ja olemassa olevan rakennuskannan täydennysrakentaminen ovat
tänä päivänä oleellisia asioita kehitettäessä kestäviä rakentamismal-

Pauligin uudet toimitilat
koostuvat varsinaisesta
paahtimosta ja toimistotiloista.
Kuvat Jussi
Tiainen

hrmy
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leja. Laajennus- ja saneeraus on
arkkitehtonisesti laadukas esimerkki siitä, miten tiiviin kaupunkikorttelin sisään, olemassa olevien tilojen
päälle on tehty toimivaa, omailmeistä toimitilaa.
Savoyn teatterin päälle rakentaminen on edellyttänyt vaativia teräsrakenteita. Kolme kerrosta korkeiden vierendel-kehien käytöllä on
onnistuttu tekemään korotus niin,
että pystyrakenteet sijoittuvat huomaamattomasti olemassa oleviin
seinärakenteisiin. -SS

Länsimetron alkupaukkua
juhlittiin Ruoholahdessa
Länsimetron virallinen alkupaukku-tilaisuus järjestettiin marraskuun lopussa nykyisen metrotunnelin vieressä, Ruoholahden kauppakeskuksen alapuolella. Helsingin ja Espoon kaupunkien

Länsimetro vuosilukuina
2002 tarve- ja toteuttamiskelpoisuusselvitys
2005 ympäristövaikutusten arviointi
2006 liikennejärjestelmäpäätös Espoon
valtuustossa

ensimmäisen yhteisen jättihankkeen aloitusta
kunnioitti läsnäolollaan myös liikenneministeri
Anu Vehviläinen. Valmistuttuaan länsimetro kytkee Lauttasaaren ja Espoon eteläosat seudulliseen raideliikennejärjestelmään. Arvion mukaan
länsimetroa tulee käyttämään yli 100 000 mat-

2007 hankesuunnitelma
2008 rakennussuunnittelu käynnistyi
2009 asemakaavojen käsittely Espoossa ja
Helsingissä

2009 alkupamaus marraskuussa Ruoholahdessa
2010 tunnelilouhinta aloitetaan Espoossa
2014 Länsimetro valmis
Lähde, lue lisää: www.lansimetro.fi

kustajaa vuorokaudessa.

S

uomen suurimman infrahankkeen
rahoittavat Espoo ja Helsinki sekä valtio. Kaupungit jakavat Länsimetrosta aiheutuvat kustannukset
siten, että kumpikin vastaa omista
kustannuksistaan. Näin Espoon
osuudeksi tulee 72 prosenttia ja
Helsingin 28 prosenttia. Valtio on
sitoutunut osallistumaan Länsimetron kustannuksiin 30 prosentin
osuudella. Hankesuunnitelman perusteella laadittu Länsimetron kustannusarvio on 714 miljoonaa euroa
lokakuun 2007 hintatasolla.
Länsimetron hallituksen puheenjohtaja Olavi Louko korosti puheessaan metron tärkeyttä sekä seudun
asukkaiden että liike-elämän kannalta.
- Ihmiset ja yritykset sijoittuvat
hyvien liikenneyhteyksien varrelle.
Meidän täytyy taata, että myös tulevaisuudessa pääkaupunkiseutu säilyy hyvänä paikkana elää, asua ja
yrittää. Länsimetron ensimmäinen
vaihe Ruoholahdesta Matinkylään
vahvistaa alueiden sitomista tiiviimmäksi osaksi pääkaupunkiseutua.

Länsimetron tulevaisuuden kannalta on tärkeää, että pystymme myös
päättämään metroyhteyden jatkamisesta Matinkylästä Kivenlahteen,
Louko painotti.

Valitukset viivästyttävät hanketta
Louko piti valitettavana, että valituskierre metrokaavoista Espoossa
jatkuu. Koko yhteiskunnan kannalta
olisi tärkeää, että rakentaminen
pääsisi käyntiin muuallakin kuin
Ruoholahdessa.
- Valituksista aiheutuva viivästys
lykkää turhaan rakentamisen aloittamista Espoossa. Valitusten vaikutusta lopullisiin kustannuksiin voimme arvioida vasta myöhemmin,
mutta jo puolen vuoden viivästys
saattaa maksaa veronmaksajille
kymmeniä miljoonia euroja. Pahimmassa tapauksessa hukkaamme
suurimman suhdannehyödyn näissä lupaprosesseissa, Louko sanoi.
Espoon kaupunginvaltuusto hyväksyi metrokaavat tammikuussa
2009. Tästä päätöksestä valitettiin
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Helsingin hallinto-oikeuteen, joka
hylkäsi valitukset aiheettomina lokakuussa. Hallinto-oikeuden päätöksestä on edelleen valitettu korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Espoo
toivoo korkeimman hallinto-oikeuden käsittelevän asian kiireellisenä.
Helsingin kaupunginvaltuusto
hyväksyi Länsimetron maanalaisten
tilojen asemakaavan kokouksessaan 11.11.2009.

Metro työllistää
Metron rakentamisella on merkittävä työllistävä vaikutus. Länsimetro
on jo solminut konsulttisopimukset
metron rakennussuunnittelutöiden
toteuttamisesta. Kaikkiaan sopimukset koskevat noin 200 henkilötyövuotta. Koko hankkeen aikana
Länsimetro tulee työllistämään noin
400 suunnittelijaa.
Rakentamisen aloittamisen myötä Länsimetro tulee työllistämään
merkittävän määrän rakentajia. Arvion mukaan hankkeeseen sitoutuu
noin 6 000 henkilötyövuotta.

hrmy

Teknisesti Ruoholahti-Salmisaari
välinen tunneliurakka on vaativa,
koska puolet louhinnasta tehdään
toimivan metron vaikutusalueella.
Urakkaan kuuluu muun muassa
mittavia suojaustoimenpiteitä nykyisen tunnelin turvallisuuden varmistamiseksi.

13,9 kilometriä pitkä

Liikenneministeri Anu Vehviläinen, Helsingin kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Otto
Lehtipuu ja Espoon kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Jukka Mäkelä käänsivät yhteistuumin kahvasta ja käynnistivät näin virallisesti kaupunkien yhteishankkeen. Kuva Johanna Viljakainen/STT Info Kuva
Länsimetron rakentaminen alkaa
siis Ruoholahdesta. Ensimmäiseksi
louhintaurakoitsijaksi valittiin Lemminkäinen Infra Oy. Sen urakka sisältää Ruoholahden metroaseman
ja Salmisaaren rannan väliin louhittavaa 800 metrin pituista kahta ratatunnelia ja ajotunnelia, joiden yhteispituus on 1 900 metriä. Louhnta
alkaa tammikuussa ja urakka val-

mistuu huhtikuussa 2011.
- Pyrimme pitämään urakan vaikutukset Ruoholahden asukkaille ja
liikenteeseen niin vähäisinä kuin
mahdollista. Tiedotamme rakennustöistä ja niiden etenemisestä
säännöllisesti koko rakennusajan.
Louhintojen etenemistä voi seurata
myös netistä, Länsimetron toimitusjohtaja Matti Kokkinen kertoo.

Länsimetro tuo seitsemän uutta
asemaa. Asemat sijoittuvat Espoossa Matinkylään, Jousenpuistoon,
Tapiolaan, Otaniemeen, Keilaniemeen ja Helsingissä Koivusaareen
ja Lauttasaareen. Espoon Niittykumpuun on suunniteltu asemavaraus, joka voidaan myöhemmin rakentaa valmiiksi.
Länsimetro on 13,9 kilometriä
pitkä. Se koostuu kahdesta rinnakkaisesta tunnelista, jotka kulkevat
koko matkan maan alla. Asemien
lisäksi louhitaan 15 pystykuilua, jotka on suunniteltu hätäpoistumista,
paineentasausta, ilmanvaihtoa ja
savunpoistoa varten. Rakentamista
ja huoltoa varten on suunniteltu yhdeksän ajotunnelia. Tunnelia varten
louhitaan noin kolme miljoonaa
kuutiota kalliolouhetta.
Valmistuttuaan Länsimetro kuljettaa lähes 100 000 matkustajaa
päivässä. Metromatka Matinkylästä
Ruoholahteen kestää 16 minuuttia.

Länsimetro: lähes 14 kilometriä pitkä ja seitsemän metroasemaa, lisäksi yksi asemavaraus. Kartta Länsimetro Oy
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Sirkka Saarinen

Tee parannus!
-viestintäohjelma kannustaa parannuksiin taloyhtiöissä
Tekes, ympäristöministeriö ja Sitra toteutta-

PALKITUT KILPAILUEHDOTUKSET
JA YRITYSRYHMÄT

vat kiinteistö- ja rakennusalan kanssa Tee

Palkitut työt yhdistävät eri alojen osaamista ja ovat luoneet kehityskelpoisia, asiakasta hyödyttäviä, taloyhtiöille suunnattuja konsepteja, joissa on paljon liiketoimintapotentiaalia sekä monipuolista osaamista.

parannus! -viestintäohjelmaa. Tavoitteena on
edistää käyttäjälähtöistä, suunnitelmallista ja
kustannus- sekä energiatehokasta korjausrakentamista. Perusparantamista tarvitaan niin
taloyhtiöissä, pientaloissa kuin koko rakennetussa ympäristössäkin.

V

iestintäohjelma välittää taloyhtiöille tietoa hyviksi
koetuista korjaustavoista, uusista ratkaisuista ja palveluista sekä rahoitusmahdollisuuksista. Ohjelma kertoo alan tutkimus- ja kehityshankkeista sekä rohkaisee
korjausrakentamisen ammattilaisia ottamaan kehitystyön tulokset ja uudet toimintatavat käyttöön.
Korjauspalveluiden kysyntä ja tarjonta kohtaavat
huonosti. Parannusta tarvitaan toimintatavoissa, tuotteissa, tekniikoissa, asiakaspalvelussa - ja asenteissa!

Korjausrakentamisen kilpailusta kehittämisrahaa
neljälle ehdotukselle
Yksi ohjelman jo toteutunut hanke oli kilpailu, jossa
Korjauspalvelujen tarjoajat innovoivat energiatehokkuutta ja asukasviihtyvyyttä parantavia ratkaisuja. Kilpailu kannusti myös yrityksiä etsimään korjausrakentamisen kehittämisideoita sekä uudenlaisia kumppanuuksia.
Korjausrakentamisen palveluntarjoajille suunnatun
kilpailun tavoite oli luoda uusia, asiakaslähtöisiä liiketoimintamalleja erityisesti taloyhtiöiden remontteihin ja
perusparantamiseen. Huhtikuussa käynnistettyyn kilpailuun osallistui 105 yritystä ja organisaatiota, joiden
itsenäisesti muodostamat joukkueet jättivät 39 kilpailuehdotusta. Kukin neljästä palkitusta ryhmästä saa 50
000-100 000 euroa ehdotuksensa jatkokehittämiseen ja
toteutukseen.

Hissikuilun hyödyntäminen aurinkoenergian
tuotannossa
Lahden Ovitekniikka Oy, Riihimäen Metallikaluste Oy,
KONE Oyj
Tuomaristo perustelut: uusiutuvan energian hyödyntäminen, uskottava globaalin liiketoiminnan mahdollisuus
ja monipuolisen osaamisen hyödyntäminen.
Jos Koneen, Lahden Ovitekniikan ja Riihimäen Metallikalusteen kilpailuehdotus toteutuu suunnitelmien
mukaan, kiinteistöjen ulkopuolelle asennettavien jälkiasennushissikuilujen seinäpinnat voidaan päällystää
aurinkokeräimin jo vuoden kuluttua.
”Kuilujen seinät ovat tavallisesti betonia tai lasia, eikä
pintaa hyödynnetä. Miksei hissikuilun seinäpintaa päällystettäisi aurinkopaneelein, jolloin auringon säteilyenergia saadaan talteen lämmittämään rakennuksen käyttötai lämmitysvettä? Tekniset ratkaisut ovat jo olemassa,
ne on vain yhdistettävä kokonaisuudeksi ja mitattava
koko järjestelmän energiantuotto ja -kulutus. Konseptina tämä on maailman ensimmäinen hissikokonaisuus,
joka tuottaa enemmän energiaa kuin kuluttaa”, kertoo
idean isä, projektipäällikkö Ari Hänninen Koneelta.
Asumis- ja palvelumoduulin käyttö putkiremontin
aikaisessa asumisessa
NCC Rakennus Oy, RealCase Oy, Ex Veteris Nova ry
Tuomariston perustelut: Hyödyt laajasti eri toimijoille:
asukas, urakoitsija, palveluntuottaja, yhteiskunta. Asukaslähtöisyys: palvelun tarjoaminen keskeinen elementti konseptissa. Palvelu helpottaa asukkaiden, varsinkin
ikääntyvien asukkaiden remontin aikaista elämää.
Asumis- ja palvelumoduuli mahdollistaa korjaustyön
nopeutumisen selvästi. Palvelun avulla myös asumisolosuhteet ovat inhimilliset koko remontin ajan.
”Erityisesti ikääntyneet kärsivät putkiremonteista.
Vaikka tontille tuotavan, siirreltävän asumismoduulin
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ideaa on käytetty aiemminkin, räätälöityjen oheispalvelujen tarjoaminen sijaisasumisen osana on uutta. Palvelut parantavat yksittäisen asukkaan ja koko taloyhteisön
asuinoloja ja mahdollistavat arjen turvallisen sujumisen”, sanoo RealCase Oy:n toimitusjohtaja Marja Kallio.

vaativan korjauksia ennen arvioitua ajankohtaa, vakuutusyhtiö korvaa toimenpiteet”, Sivunen kuvailee.
ST-kokonaispalvelumalli:
teollisesti valmistetut talotekniikkaelementit
Emator Oy, Silotek Oy, Cupori Group Oy
Tuomariston perustelut: Esivalmistusasteen nostaminen. Modulaarisuus, huollettavuus ja laajennettavuus.
Kokonaispalvelu asiakkaalle: putkiremontti yhdestä
osoitteesta. Tuottavuus, laatu ja nopeus parantavat yhdessä asiakastyytyväisyyttä.
Ematorin, Silotekin ja Cuporin ehdotuksessa kehitetään tehdasvalmisteisia talotekniikkaelementtejä, joilla
linjasaneerauksen kokonaistuottavuus ja laatu paranee.
Räätälöitävissä elementeissä käytetään teolliseen valmistukseen soveltuvaa avointa kupariputkijärjestelmää.
”Muunneltavat elementit mahdollistavat talotekniikan reitityksen uuteen paikkaan: esimerkiksi rivitaloon
voidaan asentaa vaakareitti verhokappaan. Olennaista
on, että asiakkaalle tarjotaan putkiremontin kokonaispalvelu suunnittelusta valmiiseen remonttiin. Tehdasvalmisteisen elementin käyttö säästää aikaa ja rahaa”,
sanoo Ematorin toimitusjohtaja Juha Silovaara.
- SS
Lähteet, lue lisää: www.teeparannus.fi

Kiinteistöluotsi - sensoritekniikan hyödyntäminen
korjausrakentamisessa
Vahanen Oy, Lonix Oy, perustettava yhtiö
Tuomariston perustelut: Hyödyntää hienosti uuden teknologian mahdollisuuksia: ohjaus, monitorointi, etätoiminnot, reaaliaikaisuus. Energiatehokkuus ja asumisen
laatu keskeisiä asukkaita kiinnostavia asioita. Kokonaispalvelu asiakkaalle: suunnittelu, toteutus, seuranta,
ylläpito, vakuutustuote.
Palkitussa ehdotuksessa rakennuksen talotekniikkajärjestelmän energiatehokkuutta ja muun muassa sisäilman laatua valvoo älykäs sensorijärjestelmä. Ryhmän
edustajan Matti Sivusen mukaan kyse on talotekniikkaautomaation seuraavasta, kehittyneemmästä askeleesta.
”Sensorijärjestelmä hyödyntää kiinteistössä jo olevia
talotekniikkajärjestelmiä ja valvoo talotekniikan kuntoa
ja toimintaa. Lisäksi valvonta mahdollistaa korjaustoimien onnistumisen arvioinnin ja vakuutustuotteen lisäämisen ratkaisuun: jos järjestelmä osoittaa talotekniikan

TAIDEMAALAUSKURSSI jatkuu tammikuussa
Yhdistyksemme Kulttuuri- ja perinnekerhon kautta on tarjolla tammikuussa mahdollisuus jatkaa tai aloittaa taidemaalaus -harrastusta ja saada siihen opetusta. Maalaustekniikat, kuten öljy-, akryyli- ja temperamaalaus
käydään läpi eri iltoina, hiili- ja lyijykynäpiirtämistä unohtamatta. Voit valita mieleisesi tekniikan ja saada halutessasi vain siihen keskittyvää opetusta opettajalta.
Osallistuaksesi Sinun ei tarvitse olla taiteilija tai kokenut maalaaja, innostus taulun maalaukseen riittää. Opettaja neuvoo ja innostaa meitä kaikkia löytämään uusia kykyjä itsestämme.
Kurssi on ensisijaisesti tarkoitettu jäsenillemme, mutta mikäli jäseniltä jää paikkoja yli voi jäsenen puoliso tai
perheenjäsen osallistua kurssille. Kurssille otetaan 25 henkilöä ja se pidetään vain jos saadaan riittävästi osallistujia. Kurssi pidetään 12.1 ja 14.1 yhdistyksen toimistolla, kurssin pitopaikka 21.1 ilmoitetaan tammikuussa.
Sitovat ilmoittautumiset kurssille 8.1.2010 mennessä Kirsille toimistolle p. 646 343 tai kirsi.takkinen@hrmy.fi
Vuoden 2008 taidekurssilaisia,
keskellä opettajamme
Beata Joutsen.

Kurssia pidetään tammikuussa:
tiistai 12.1. klo 17.00-20.00,
yhdistyksen toimistolla
torstai 14.1. klo 17.00-20.00,
yhdistyksen toimistolla
torstai 21.1. klo 17.00-20.00,
paikka ilmoitetaan myöhemmin
Maalaustarvikkeet jokainen hankkii itse,
Kulttuuri- ja perinnekerho maksaa opettajan palkkion.
Lisätietoja antaa tarvittaessa
Anna-Riitta Kallinen 040-7709799.
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RKL-viesti
RKL:n liittohallitus 2010 - 2011
Erovuoroisten tilalle vuosiksi 2010 – 2011 valitut

Vuonna 2010 hallituksessa jatkavat:

Piiri

varsinainen jäsen

varajäsen

Piiri

varsinainen jäsen

varajäsen

Helsinki
Häme
Keski-Suomi
Kuntien
Kymi
Lappi
Turku-Pori
Turku-Pori
Vaasa

Jari Raukko
Kalervo Peltonen
Ville Keski-Mattinen
Raimo Widell
Olavi Kajasoja
Petri Kangasniemi
Timo Nurmi
Juhani Kukkakorpi
Timo Hirsimäki

Esa Säntti
Joni Kurka
Risto Salmio
Vuokko Uusikangas
Hannu Kervinen
Raimo Dianoff
Marko Caven
Erkki Salomäki
Raimo Vessonen

Helsinki
Häme
Kuopio
Mikkeli
Oulu
P-Karjala
Ruotsinkieliset
Uusimaa
Valtio

Ari Autio
Heikki Ilmonen
Arvo Jyrkinen
Kari Yrjänäinen
Esko Laitala
Erkki Pykäläinen

Kai Juurtela
Martti Kenkkilä
Kimmo Kaikkonen
Tapani Heiskanen
Jarmo Nikkarikoski
Teuvo Tervo

Tom Forsblom
Kari Väisänen
Olavi Huuskonen

Mikael Åhl
Markku Ylimäki
Olavi Kärkkäinen

RKL:n yhteistyöyhdistykset vuonna 2010
Liittokokous hyväksyi RKL:n yhteistyöyhdistyksiksi vuonna 2010: Kuntien Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK ry (KRI), Rakennusteollisuus RT ry, Svenska
Byggmästare- och Ingenjörsförbundet yh i Finland
(SBIF), Toimihenkilöunioni ry (TU) ja Rakennuttajat ja
Valvojat ry (RAVA).
Yhteistyöyhdistysten edustajiksi ilman äänivaltaa
liittohallituksen kokouksiin osallistuvat vuonna 2010:
KRI:stä Markku Järvenpää (varalle Petri Pucilowski),
RT:stä Juha Klami (Ahti Puonti), SBIF:stä Jonas Ström
(Peter Broman), TU:sta Jari Huovinen (Jorma Ikävalko)
ja RAVAsta Olavi Saastamoinen (Kari Isomäki).

RKL:n vuosimaksut 2010
Liittokokous on päättänyt RKL:n vuoden 2010 vuosimaksuksi 90 euroa ja eräpäiväksi 31.3. Liiton aikaisempien sääntöjen mukaan vuosimaksuista vapautettujen
tai vähintään 65 vuotta täyttäneiden jäsenten alennettu
vuosimaksu on 40 euroa. Vuonna 2009 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
jäsenyhdistysten kunniapuheenjohtajat ja jäsenkunnassa olevat sotaveteraanit ovat kokonaan vapaat RKL:n
vuosimaksusta. Valmistumisvuonna rakennusmestariyhdistyksiin liittyneiltä jäseniltä ei peritä ko. vuonna mitään RKL:n maksuja.

RKL:n rakennusasiantuntijakoulutus
Vuoden 2009 aikana on toteutunut RKL:n rakennusasiantuntijoille noin 40 koulutustapahtumaa, joihin on
osallistunut yhteensä n. 500 henkilöä.

Vuonna 2010 jäsenyhdistysten käyttöön tuotettua
koulutustarjontaa on lisätty ja hinnoitteluperusteet on
tarkistettu. RKL-jäsenille puolenpäivän kurssi on 50 € ja
päivän kurssi 90 €. Ei-jäsenille puolenpäivän kurssi on
150 € ja päivän kurssi 190 €. Nämä hinnat sisältävät
mahdollisuuden liittyä RKL:n jäsenyhdistykseen sekä
yhdistyksen jäsenmaksun 2010 ja RKL:n vuosimaksun
2010. Louhintatekniikka ja rakentamisen tärinät -koulutukset hinnoitellaan erikseen.
Lisätietoja: RKL:n koulutusasiamies Mari Mannila,
puh. (09) 8770 6516 ja mari.mannila@rkl.fi
Koulutusohjelmat: http://www.rkl.fi/koulutus/Yhdistyskoulutus/fi_FI/rakennusasiantuntija/

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

RKL:n kesätapahtuma ja liittokokous 2010
Liiton kesätapahtuma järjestetään urheilukilpailujen
muodossa Seinäjoella 12. kesäkuuta 2010 Etelä-Pohjanmaan Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK ry:n
80-vuotisjuhlan yhteydessä.
RKL:n liittokokous pidetään Rovaniemellä 12.–14. marraskuuta 2010 Rovaniemen Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK ry:n 80-vuotisjuhlan yhteydessä.
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Ryhmäopintomatka Batimat 2009
-rakennusmessuille Pariisiin
Helsingin Rakennusmestarit
ja -insinöörit AMK ry järjesti
syksyllä ryhmämatkan Pariisissa pidetyille Batimat -rakennusmessuille. 17 yhdistyksen jäsenelle myönnettiin
Janne Pajulahti tutustumassa Solid Wood
Life osastolla hirsirakentamiseen. Hirren
pituus oli vakio 500 mm ja korkeus
85 mm. Hirren voi valita 110- 300 mm
paksuisena.

messumatkaan stipendi.

M

atkalle lähdettiin aamuvarhain,
joten perillä Pariisissa olimme
torstaina jo puoli kymmeneltä paikallista aikaa. Ensimmäiseksi tutustuimme Pariisiin kaupunkikierroksella, jonka veti oppaamme Helena
Koskenranta-Boncoeur. Kauniissa ja
aurinkoisessa säässä tehty kaupunkikierros antoi hyvän läpileikkauksen
Pariisista. Sen jälkeen majoituimme
keskustassa sijaitsevaan Hotel Pavillion Opera Boulevardiin. Matkanjohtajanamme toimi Kalevi Berlin.

Rakentamisen ykkösmessut
Pariisissa joka toinen vuosi järjestettävät rakennusalan Batimat
-messut ovat maailmanlaajuisesti 1.
sijalla rakennusalan messuista. Tämän vuoden aihe oli kestävä kulutus ja energiaystävällisyys
Messujen laajuudesta kertoo seitsemän hallin ja 135 000 neliömetrin
näyttelytila. Messuilla oli edustettuna
48 maata ja 27 779 näytteilleasettajaa, joista 45 % oli ulkomaalaisia.
Kävijämäärä oli 447 338, kävijöitä oli
peräti 141 maasta.
Batimat -messuille oli ohjelmassamme varattu kaksi päivää. Messualue oli valtavan suuri, joten oli tarkkaan mietittävä mihin halleihin ehti
tutustua. Jokainen päätti tutustumiskohteensa itse. Suosituimmaksi
halliksi muodostui Halli nro 4. Halli
olikin varsin mielenkiintoinen. Lisä-
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Messuille osallistuneita: Tapani Paulamäki
(vas.), Jorma Yli-Honkola, Timo Saarikko,
Aulis Ketolainen ja Onni Myllymäki.
bonuksena siellä oli vielä VIP-alue
jonne pääsivät vain asiantuntijat.
Alueella oli tarjolla ruokaa ja juomaa,
tosin ruoka loppui nopeasti.
Suomalaisiakin yrityksiä Batimatista löytyi. Mukana olivat ainakin
Lumon Oy, Tulikivi Oy ja Kertopuu.

Paikallisia makuja ja tunnelmia
Lauantai-iltana nautimme illallista
Brasserie Flo’ssa, joka on tyypillinen
pariisilainen Brasserie. Flo henkii Alsacelaista perinteistä tunnelmaa, johon kuuluvat vaahtoava olut ja suussa sulava hanhenmaksa. Paikka oli
lämminhenkinen ja ruoka oli maukasta. Tarjoilijat ymmärsivät aika hyvin suomeakin: kun Onni tilasi selvällä suomen kielellä: ”Kaikille ruokaryyppy, kolme ei ota”, ruokaryypyt
saapuivat, ja vieläpä isot sellaiset.
Sunnuntai oli varattu omatoimiselle tutustumiselle Pariisiin. Illaksi
oli varattu loistava Seinen risteily.
Beteaux Parisiens risteilijän upeita
puitteita ja maisemia täydensi maittava illallinen miekkakala-alkupaloineen ja juomineen.
Maanantaina olikin sitten jo ko-
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Matkanjohtajana toiminut
Kalevi Berlinillä
(keskellä) oli
paperit hallinnassa; matka
Seinelle alkamassa.
tiinlähdön aika. Aika Pariisissa oli
kulunut nopeasti hyvin järjestetyn
messumatkan annista nauttien.
Kiitän vielä näin jäsenlehden välityksellä omasta ja kaikkien Batimat -rakennusmessuille osallistujien puolesta Helsingin Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK ry:tä.
Opintomatka oli loistavasti järjestetty. Toivottavasti yhdistyksellä on
mahdollisuus järjestää vastaavia
opintomatkoja tulevaisuudessakin.
Timo Saarikko
Matkanjohtajan assistentti
Pariisin Batimat messujen osallistujat:
Asmi Lea, Berlin Kalevi, Eskelinen Jaakko, Eriksson Miska, Fingerroos Vesa,
Hasu Jouni, Ketolainen Aulis, Lönnqvist
Sebastian, Mehik Ulla, Myllymäki Onni,
Myllymäki Pentti, Pajulahti Janne, Paulamäki Tapani, Saarikko Timo, Suomala
Kari, Terävä Matti, Yli-Honkola Petri

Pikkujoulumatka
Tallinnaan

Tallinnan Raatihuoneen tori oli
tietysti jo jouluisessa asussa.

Yhdistyksen pikkujoulua vietettiin tänä
vuonna pitkän kaavan
mukaan tekemällä
matka Tallinnaan
5.–6. joulukuuta.
Matkalaisia oli
peräti 120, järjestelyt
pelasivat ja joulumieli
oli mukana.

Pikkujouluillallista
nautittiin
iloisessa
seurassa.

Tapani Mäkipää

Tallink Spa Conference hotelli
loi yhdessäololle hienot puitteet.
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HELSINGIN RAKENNUSMESTARIEN KULTTUURIKERHO
järjestää lauantaina 16.1.2010 kello 11.30 alkaen opastetun tutustumiskäynnin
Meilahden taidemuseossa esillä olevaan muotokuva näyttelyyn.

FINLANDIA 200 – Suomalainen muotokuva 1809–2009
Suomalainen on aina halunnut tietää, millainen on muiden silmin. Nyt identiteetin
tarkennukseen on ketterä keino. Finlandia 200 kertoo muotokuvin tarinaa suomalaisista ja suomalaisuudesta kahden vuosisadan ajalta, autonomian ajalta nykypäivään. Muotokuvien kavalkadissa kuvataan kansalaistemme erilaisia kasvoja,
virallisista ja valtiollisista kaikkien tuntemiin ja tavallisiin. Kukin löytänee sieltä itsensä.
Suomi aloitti toden teolla identiteettinsä luomisen siirtyessään vuonna 1809 Ruotsin vallan alta osaksi Venäjää. Maalle luotiin vähitellen valtiolliset elimensä ja kansakunnalle synnytettiin oma kulttuuri. Itsenäisyyden aikana kansamme kasvojen
piirteet ovat monipuolistuneet ja saaneet uusia vivahteita.
Finlandia 200 -näyttely katsoo suomalaisuuden muotokuvaa taiteilijain silmin, ei
kronologisesti. Aikakaudet seurustelevat keskenään aiheittain. Teemoja on viisi:
Virallisesti tilattu muotokuva esittää useimmiten valtiomiestä, poliitikkoa tai talouden ja kulttuurielämän vaikuttajaa. Taiteilija voi ikuistaa myös tuntemattoman tai
ylistää keskivertoa kadulla kulkijaa. Oman perheen ja läheisten kuvat ovat intiimin
ihmisläheisiä. Kollegoita kuvatessaan taiteilijat porautuvat ihmisluonnon peruskysymyksiin. Raadollisin ja rehellisin taiteilija on lopulta uppoutuessaan omaan sieluunsa, omaan kuvaansa.
Muotokuvakatselmuksessa kävijä voi kohdata
merkkimiehiä Gustaf Mauritz Armfeltistä Urho
Kekkoseen. Kulttuuripersoonien joukkoon mahtuu
kirjailijoita Eino Leinosta Jari Tervoon. Näyttelyssä
voi bongata myös Remun ja Andy McCoyn iloisina
nuorina miehinä.

Teos:
Carl Gustav Mannerheim,
1919
Taiteilija:
Akseli Gallen-Kallela

Teoksia näyttelyssä on noin 120 ja taiteilijoita noin
80. Mukana ovat vanhat mestarit Robert Ekmanista ja Albert Edelfeltistä Akseli Gallen-Kallelaan,
sekä nuoremmat tekijät Jani Leinosesta Salla Tykkään. Tekniikka vaihtelee maalauksista veistoksiin
ja valokuvista videoihin. Teoksia näyttelyyn on lainattu useista suomalaisista museoista ja yksityiskokoelmista.

Teos:
Sarjasta ”Asuu ja työskentelee
Suomessa”,
Naomi Merikallio (Kenia)
Taiteilija:
Sirpa Alalääkkölä

hrmy

Kulttuurikerho tarjoaa jäsenille ilmaisen sisäänpääsyn ja opastetun kierroksen näyttelyssä. Jokainen
yhdistyksen jäsen on myös kulttuurikerhon jäsen.
Myös kumppanisi on tervetullut, hänen sisäänpääsymaksunsa on 6 €. Varaathan tasarahan kumppanisi sisäänpääsymaksun maksamiseen.
Pyydämme ilmoittamaan osallistumisesi 11.1.2010
mennessä Kirsi Takkiselle puh. 646 343.
30 ensiksi ilmoittautunutta mahtuu opastusryhmään.

Teos:
Omakuva pietarilaisessa
työhuoneessa,
1830-tai 1840-luku
Taiteilija:
Berndt Abraham Godenhjelm

Tavataan Meilahden taidemuseossa (Tamminiementie 6 ) 16.1.2010 klo 11.15.
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YHDISTYS tiedottaa
Uudet jäsenet
Jukka Tapio Löfgren
Mika Peter Menlös

HALLITUKSEN
JÄSENTEN
YHTEYSTIEDOT
VUONNA 2010

Markku Antero Mutanen
Tervetuloa!

VETERAANIKERHON
ALKUVUODEN 2010 TULEVAA TOIMINTAA

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

Tammikuu
25.01 klo 13.00 kevätvuosikokous
Helmikuu
15.02 klo 13.00 ulkoilupäivä Paloheinässä
22.02 klo 13.00 Neurologian Erikoislääkäri
Päivi Paavola esitelmöi aiheesta
”Milloin pitää epäillä Dementiaa
ja hakeutua hoitoon”

Ari Autio 050-4412 000
ari.autio@consrak.fi
Kai Juurtela 7745 2146, 041-510 7714
kai.juurtela@vallilan-kiinteistot.fi

Maaliskuu
22.03 klo 13.00 kuukausitapaaminen ja
ulkoilupäivä Paloheinässä

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

Huhtikuu
18.–22.04

Kari Mikonsaari 050-3673110
kari.mikonsaari@ncc.fi

virkistysmatka Tallinnan seudulle
Viroon. Puolisot mukaan.
Ilmoittautumiset ennakkoon:
Mikko Ojala 0400 961 664,
Eino Menlös 045 678 1933
Tarkemmat tiedot helmikuun
jäsenlehdessä
26.04 klo 13.00 kuukausitapaaminen

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,
mikko.ojala@hotmail.com
Pentti Paavola 0400-933 033, 726 1316/k
penttirk.paavola@luukku.com

Veteraanikerhon hallitus

Hannu Pekkarinen 044-585 2782
hannu.pekkarinen@luja.fi

RAKENNUSMESTARIKLUBI RY

Sääntömääräinen
VUOSIKOKOUS

Jari Raukko 040-318 2132
jari.raukko@kerava.fi, jari.raukko@kolumbus.fi
Timo Saarikko 0400-356818
timo.saarikko@yit.fi

pidetään tiistaina 2.2.2010 klo 18.30

Esa Säntti 050-3900925
esa.santti@yit.fi

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

Hallitus valitsee keskuudestaan 1. ja 2. varapuheenjohtaja tammikuun hallituksen kokouksessa.

Kokouksessa käsitellään sääntöjen mukaiset asiat.
Kokouksen jälkeen nautitaan perinteiset pitsireunaiset
letut.
Tervetuloa
Hallitus
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Veteraanikerhon
hallituksen
jäsenten
yhteystiedot
vuonna 2010
Puheenjohtaja		
Mikko Ojala 0400 961 664
mikko.ojala@luukku.com

Koulutusta:

Kuluttajasopimukset
rakennustöissä 16.2.2010
Koulutuksessa käydään esimerkin muotoisesti läpi case taloyhtiön peruskorjauksesta. Koulutuksessa painotetaan sopimusten YSE ja RYS
eroavaisuuksia, ennakoivaa sopimista ja kuluttajasuhteisiin soveltuvaa
sopimuskäyttöä niin, että sopimuserimielisyyksiltä ja riidoilta vältyttäisiin.
Ilmoittautumiset 8.2.2010 mennessä
www.rkl.fi > koulutus > rakennusasiantuntijakoulutus.

Varapuheenjohtaja
Pentti Paavola 0400 933 003
penttirk.paavola@luukku.com
Sihteeri
Eino Menlös 045 678 1933
eino.menlos@luukku.com
Heikki Autio 050 572 7491
heikki.autio@kolumbus.fi
Raimo Järvelä 0400 158 870
ri.jarvela@kotikone.fi
Reino Kukkonen 040 507 3484
reino.kukkonen@welho.com

WANTED!
HTOL 1960 B-luokalta
valmistuneet
50v-luokkakokoukseen?
Ota yhteys Tapsaan
040-5803512,
tapani.makipaa@gmail.com

Rakennusmestarien
Rouvat

HIIHTO- JA
YLEISURHEILUJAOSTO

VUOSIKOKOUS

VUOSIKOKOUS

Rakennusmestarien talolla (Fredrikinkatu 51-53A)

18.1.2010 KLO 18.00

Torstaina 21.1.2010 klo 18.00

Paloheinän ulkoilumajalla, Pakilantie 124

Käsitellään sääntöjen määräämät asiat.

Vuosikokousasiat ja hiihdon, yleisurheilun sekä
pistekilpailun palkintojen jako
Tervetuloa
Hiihto- ja yleisurheilujaosto

Johtokunta toivottaa kaikki tervetulleeksi

hrmy
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URHEILUA
YHDISTYKSEN HIIHTOMESTARUUS/KILPAILUT
Paloheinässä kilpailukeskus Paloheinän ulkoilumaja, Pakilantie 124
Perinteinen tyyli tiistaina 2.2.2010 klo 18.00
ilmoittautuminen 28.1.2010 mennessä
Vapaa tyyli torstaina 11.2.2010 klo 18.00
ilmoittautuminen 8.2.2010 mennessä
Sarjat YL-85 v. 5 vuoden välein
Kilpailumatka 5 km ja yli 70-vuotiailla miehillä ja yli 60-vuotiailla naisilla 3 km
HUOM! molempiin kilpailuihin ennakkoilmoittautuminen
Raimo Hartonen 0400-416 833 raimo.hartonen@malminkartanonkiinteistot.fi
Kauko Wira 0400-925233 kauko.wira@ippnet.fi
OPPILASJÄSENET MYÖS TERVETULLEITA

YHDISTYKSEN MAILAPELIJAOS TIEDOTTAA!
TENNIKSEN PERUSTEIDEN KURSSI

Tuusulan Tenniskeskuksessa
Tuusulan Urheilukeskus, Kilpailukuja 4, Hyrylä.
Ensimmäinen jakso tammikuussa 2 kertaa 2 tuntia.
Peliajat lauantaina 16.1 ja 23.1 klo 19.00-21.00.
Jakson hinta 25 €/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!
PS. Etsimme sulkapallokurssin vetäjää. Kiinnostuitko? Soita Martille tai Einolle

LASKETTELUJAOS
Himoksen molemmat loma-asunnot ovat laskettelujaoksen käytössä
perjantaista – sunnuntaihin 22 - 24.1.2010
Lähde mukaan!? Ilmoittaudu jaoksen vetäjälle Timo Arrasvuorelle.
Timon yhteystiedot: t.arrasvuori@gmail.com, puh. 040-4659190
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NESTORI -maja

Vihdin Wuoriolassa on käytössä ympäri vuoden.

Hinta
syys–huhtikuussa 65 €/vko ja 35 €/viikonloppu
Varaukset yhdistyksen toimistosta puh. (09) 646 343

LIIKUNTASETELI
Yhdistys liikuttaa jäseniään tarjoamalla jäsenetuna heidän käyttöönsä liikuntaseteleitä.
Setelillä voi maksaa esimerkiksi uimahalli-, kuntosali- ja mailapelipalveluja sekä ohjattuja
ryhmäliikuntapalveluja sellaisissa liikuntapaikoissa, jotka ovat liittyneet Smartum-verkostoon.
Kyseessä on 4 euron arvoinen ”seteli”, liikuntaraha, jota voi käyttää maksuvälineenä verkostoon kuuluvissa jäsenyrityksissä. Yhdistys maksaa seteleistä puolet eli 2 euroa ja setelin
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.smartum.fi kohdasta ’’Tietoa liikuntasetelistä > käyttöpaikat’’.
Helsingin seudulla käyttöpaikkoja on runsaasti!

HIMOKSELLE JÄSENETUNA
Yhdistyksen jäsenien käytössä on kaksi lomahuoneistoa Jämsän Himoksella, jonka maisemat sopivat oivallisesti ympärivuotiseen käyttöön: talvella hiihtoa, laskettelua, muulloin patikointia, marjastusta, sienestystä.
Huoneiston käyttö on jäsenetu, eikä siitä varausmaksun lisäksi peritä muuta viikkovuokraa.
Molemmissa majoissa on käytössä myös kaksi yhdistyksen nimellä olevaa hissilippua.
Varausmaksu
Vuosi 2010
viikot 1-17 ja 49-52: 300 €/viikko

viikot 18-48: 150 €/viikko

Vapaita viikkoja/peruuntuneita varauksia voi kysyä yhdistyksen
toimistosta Kirsi Takkiselta puh. (09) 646 343.
Varausehdot ja -lomake löytyvät nettisivuilta
www.hrmy.fi/jäsenedut/himos.
Siellä on myös lyhyt esittely kohteesta.
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tapahtumakalenteri 2010

YHDYSHENKILÖT 2010

Tammikuu
12.1. Taidemaalauskurssi, yhdistyksen toimistolla,
		 klo 17.00
14.1. Taidemaalauskurssi, yhdistyksen toimistolla,
		 klo 17.00
16.1. FINLANDIA 200 – Suomalainen muotokuva
		 1809–2009 –näyttely, KUPEn järjestämä
		 tutustumiskäynti, Meilahden taidemuseo
		 klo 11.15
16.1. Tenniksen perusteiden kurssi, Hyrylä klo 19.00
18.1. Hiihto- ja yleisurheilujaosto, vuosikokous,
		 Paloheinän ulkoilumaja, Pakilantie 124
		 klo 18.00
21.1. Rakennusmestarien rouvat, vuosikokous,
		 Fredrikinkatu 51-53 A klo 18.00
21.1. Taidemaalauskurssi klo 17.00,
		 paikka ilmoitetaan kurssilaisille
22.-24.1. Laskettelujaos Himoksella
23.1. Tenniksen perusteiden kurssi, Hyrylä klo 19.00
25.1. Rakennusmestariveteraanit,
		 kevätvuosikokous klo 13.00
30.1. Yhdistyksen mestaripäivä,
		 Rakenna ja Remontoi -messut,
		 ilta Grand Casinolla

Helsingin Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK ry
YHDYSHENKILÖLUETTELO/TIEDOTUSVASTAAVAT
2009

Helmikuu
2.2. Yhdistyksen hiihtomestaruuskilpailut,
		 perinteinen tyyli, Paloheinän kilpailukeskus
		 klo 18.00
2.2. Rakennusmestariklubi, vuosikokous,
		 yhdistyksen kokoustilat
		 (Fredrikink. 51-53 A, 3. krs) klo 18.30
7.2. Perhetapahtuma: Risto Räppääjä -elokuva,
		 Tennispalatsi klo 11.00
8.2. Helmikuun Mestari-ilta, aiheena saastuneet
		 maat ja rakenteiden imurointi/Tehoc Oy,
		 Rakennusmestarien talo klo 18.30
11.2. Yhdistyksen hiihtomestaruuskilpailut,
		 vapaa tyyli, Paloheinän kilpailukeskus
		 klo 18.00
15.2. Rakennusmestariveteraanit,
		 ulkoilupäivä Paloheinässä klo 13.00
16.2. Koulutustilaisuus:
		 Kuluttajasopimukset rakennustöissä
22.2. Rakennusmestariveteraanit,
		 kuukausitapaaminen klo 13.00

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

Maaliskuu
22.3. Rakennusmestariveteraanit, ulkoilupäivä ja
		 kuukausitapaaminen Paloheinässä klo 13.00
29.3. Rakennusmestariveteraanit,
		 kuukausitapaaminen klo 13.00
Huhtikuu
18.-22.4. Rakennusmestariveteraanit,
		 virkistysmatka Tallinnan seudulle
26.4. Rakennusmestariveteraanit,
		 kuukausitapaaminen klo 13.00
Täydennykset tapahtumakalenteriin:
kirsi.takkinen@hrmy.fi ja/tai sirkka.saarinen@pp3.inet.fi

MESTARI-LAULAJAT RY
Lasse Suomi, 0500-701 064
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
AMPUJAT
Esa Säntti, 050-390 0925
GOLF
Raimo Kostiainen, 0400-409 800
HIIHTO- JA YLEISURHEILU
Raimo Hartonen, 09-530 8050/t, 0400-416 833

KALLIONIEMI
Heikki Kylliäinen, 09-341 7300/t, 0500-602 836
KULTTUURI- JA PERINNEKERHO
Raimo Järvelä, 09-728 2469, 0400-168 870
LASKETTELU
Timo Arrasvuori, 040-465 9190
LENTOPALLO
Matti Haapaniemi, 09-878 3254//k, 0400-602 773
MAILAPELIT
Eino Menlös, 045-678 1933, 09-726 1316/k
NESTORI-MAJA
Olavi Järvi, 050-341 7502
RAKENNUSMESTARIEN ROUVAT
Tuula Toivonen, 09-321 7263/k
RKM-VETERAANIT
Mikko Ojala, 698 3966, 0400-961 664
SUUNNISTUS
Sakari Heikkinen, 050-354 3085
UINTI JA SUKELLUS
Kari Laine, 09-386 5084/k, 044-355 5282
Ari Laamanen, 0400-502 771 (sukellus)

