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  VUONNA 2011 JÄSENLEHTI ILMESTYY SEURAAVASTI:

  Aineiston viimeinen jättöpäivä*)

1/2011 3.1. 7.12. 
2/2011 1.2. 11.1.
3/2011 1.3. 10.2.
4/2011 1.4. 11.3.
5/2011 2.5. 11.4.
6/2011 1.9. 12.8.
7/2011 30.9. 9.9.
8/2011 1.11. 10.10.
9/2011 1.12. 11.11.

*) 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



Puheenjohtajan palsta

Tätä artikkelia kirjoittaessani olemme juuri palanneet 
yhdistyksen pikkujoulumatkalta Tallinnasta. Oli mu-

kavaa kuulla matkalle osallistuneilta jäseniltämme, mat-
kan olleen erittäin onnistunut. Yhdistyksen hallitus oli 
hionut muutamat pikku puutteet kuntoon edellisvuoden 
pikkujoulusta. Olimme varanneet koko ravintolasalin 
omaan käyttöömme ja hankkineet paikallisen tanssior-
kesterin huolehtimaan musiikillisesta viihtyvyydestä. 
Tarjolla oli myös sopivasti juotavaa maistuvan aterian 
seuraksi. Lämmin kiitos vielä kaikille matkalle osallistu-
neille sekä matkan järjestelystä vastanneille.

Pikkujoulujuhla jäi myös yhdistyksemme väistyvän pu-
heenjohtaja Raimo Seppäsen viimeiseksi esiintymiseksi 
puheenjohtajana. Raimo on tehnyt hienon 10-vuotisen 
työrupeaman yhdistyksen hallituksessa, joista viimeiset 
neljä vuotta yhdistyksen puheenjohtajana. Itse olen ollut 
hallituksen jäsen nämä neljä viimeistä vuotta. Näiden 
neljän vuoden aikana olen saanut seurata läheltä, kuin-
ka Raimo on välillä pistänyt itsensä likoon voimakkailla 
ja kantaa ottavilla mielipiteillään ja kirjoituksilla. Näillä 
ajatuksillaan hän on mielestäni hienosti herättänyt jäse-
nistössämme keskustelua yhdistyksellemme ja keskus-
liitollemme tärkeissä asioissa.

Erityinen kiitos vielä sinulle Raimo kuluneista 10 vuo-
desta. Uskon ja toivon, että tulet jatkossa osallistumaan 
aktiivisesti yhdistyksen toimintaan mestari-illoissa ja 
muissa järjestämissämme tapahtumissa.

Lisäksi haluan vielä kiittää myös hallituksen kahta muu-

ta erovuoroista jäsentä, Eino Menlösiä ja Pentti Paavo-
laan, jotka jättävät hallituksen. Tiedän, että myös he 
jatkavat aktiivista toimintaa yhdistyksen veteraanien 
keskuudessa. 

Vaikka yhdistyksen uusi hallitus kokoontuu ensimmäi-
sen kerran perinteisesti vasta tammikuun toisena maa-
nantaina, haluan jo toivottaa hallituksen uudet jäsenet 
Martti Saarisen, Kalevi Hiltusen ja Jari Tiimosen lämpi-
mästi tervetulleeksi haastavaan hallitustyöskentelyyn 
mukaan.

Toivon hallituksen jäseniltä alkavalta 2-vuotiskaudelta 
aktiivista osallistumista ja keskustelua yhdistyksemme 
ja myös keskusliittomme kehittämiseksi. Itse aion pu-
heenjohtajana rohkaista sekä hallitusta että jäsenistöä 
ennakkoluulottomaan, rohkeaan keskusteluun ja toi-
mintaan yhdistyksemme pitkiä perinteitä kunnioittaen.
Perinteitä kunnioittaen meidän on myös avoimesti kat-
sottava tulevaisuuteen olemalla valmis sopeutumaan 
tulevaisuuden mukana mahdollisesti tuomille muutok-
sille.

Puheenjohtajakaudellani toivon, että otatte minuun tar-
vittaessa rohkeasti yhteyttä yhdistyksen toiminnan ke-
hittämisessä tai teitä muuten askarruttavissa asioissa.

Hyvää alkanutta vuotta 2011
Ari Autio

Hallituksen puheenjohtaja

TAMMIKUUN MESTARI-ILTA 
maanantaina 10.1.2011 klo 18.30
Rakennusmestarien talo, ravintolasali, Fredrikinkatu 51-53, Helsinki

Riku Hassi Muottikolmio Oy:stä tulee kertomaan Isodrän-eristelevystä ja sen käytöstä kosteut-
ta vastaan. Etukäteispoimintoja esityksestä: ”vedeneristysjärjestelmä, ulospäin harveneva läm-
möneristys, siirtää kastepisteen ulos rakenteesta, kapillaarikatko, radonrakenne, ei vety, säilyttää 
lämmöneristyskykynsä, häiritty maamassa voidaan käyttää hyväksi, mahdollistaa rakenteen kui-
vumisen”.

Yhdistys- ja liittokuulumiset • Jäsenistön vapaa sana • Ilmoitusasiat • Iltapala
Tervetuloa!
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Hallituksessa kolme uutta jäsentä
 

Vuodenvaihteessa yhdistyksen hallituksessa aloitti kolme uutta jäsentä Kalevi Hiltunen, Martti 

Saarinen ja Jari Tiimonen. Jäsenlehden toimitus pyysi heitä jo perinteeksi muodostuneeseen 

tapaan kertomaan mitä he ovat miehiään. Kalevin ja Martin vastaukset ehtivät tähän vuoden 

ensimmäiseen numeroon.

Olen 54-vuotias itähelsinkiläinen 
rakennusmestari. 

Naimisissa. Valmistuin rakennus-
mestariksi 1984 Helsingin Teknilli-
sen koulun talonrakennuslinjalta.

Työhistoria
Rakennusalan opiskelut aloitin 
1974-1976 Joensuun kuntainliiton 
ammattikoulussa Rakennusmiehen 
tutkinnolla. Sen jälkeen työskentelin 
rakennusalalla pääkaupunkiseudun 
eri työmailla rakennusmiehenä, be-
tonimiehenä ja timpurina.

Vuosina 1981-1984 opiskelin 
Helsingin Teknillisen koulun raken-
nusosaston talonrakennuslinjalla 
valmistuen rakennusmestariksi 
1984. Sen jälkeen paljon on vettä 
virrannut Vantaassa ja kaikenlaisis-
sa tehtävissä rakentamisen alalla 
on tullut oltua.

Olen toiminut itsenäisenä yrittä-
jänä ja eri yrityksissä työmaamesta-
rina tehtäväkuvien vaihdellessa si-
sävalmistustöistä betonityönjohta-
jan tehtäviin jne. Nykyisin toimin YIT 
Rakennus Oy:ssä vastaavana vas-
tuukorjaustyönjohtajana.

Olen pätevöitynyt kuntoarvioija 
ja tutkinnon suoritin keväällä 2009. 
Lisäksi olen toiminut hyväksyttynä 
tavarantarkastajana Helsingin kes-
kuskauppakamarissa vuoden 2009 
alusta alkaen.

Harrastukset
Olen ollut penkkiurheiluhullu. Ym-
märtääkseni mistä urheilussa on 
kysymys, olen sitten harrastanut 

myös itse eri lajeja. Kuntosalia, itse-
puolustuslajeja, juossut pimeillä pu-
ruradoilla ja nykyisin laitetaan vai-
moni kanssa jalalla koreasti tanssi-
parketilla. Myös yhteiskunnallisen 
keskustelun voi lisätä yhdessä hy-
vän ruuan ja viinin kera harrastuk-
seksi.

Yhdistystoiminta
Yhdistyksen jäsenenä olen ollut 
kaksi vuotta.

Hallitukseen pääsin työkaverei-
den ehdotuksesta.

Kehitettävää
Rakennusmestareilla on suomalai-
sessa rakentamisessa ja yhteiskun-
nallisessa vaikuttamisessa ollut jo 
historiallisesti tärkeä asema ja se 
vaatii meiltä mestareilta ponnistelu-
ja myös tulevaisuuden ammatillisen 
ja yhteiskunnallisen vaikutusvallan 
ylläpitäjinä.

Olisi herätettävä keskustelua sii-
tä, kuinka nuoriso saadaan kiinnos-
tumaan aktiivisesta toiminnasta. 
Tämän ongelman kanssa painivat 
tänä päivänä varmaan suurin osa 
eri yhdistyksistä Suomessa.

Miten yhdistyksen toiminta saa-
daan näyttämään ulospäin niin hou-
kuttelevalta, että nuori rakentaja-
kaarti kiinnostuu liittymään jäseniksi 
ja aktivoitumaan toimintaan mukaan. 
Onko panostettava koko ajan aktiivi-
seen jäsenhankintaan vai olisiko pa-
rempi yrittää tehostaa jäsenhankin-
taa jäsenhankintakampanjoilla.

Uudet nuoret aktiiviset jäsenet 

ovat tärkeitä yhdistyksen toiminnan 
jatkuvuuden kannalta. Hallitus voi 
ideoida eri tapoja jäsenistön lisää-
miseksi kuten myös vaikutusmah-
dollisuuksien parantamiseksi.

Katson myös koulutuksen olevan 
yksi tärkeä teema ja miten siitä teh-
dään niin mielenkiintoista, että salit 
saadaan täyttymään yhä uudestaan 
ja uudestaan opinnälkäisistä jäsenis-
tä. Se on vaativa tehtävä nykyisessä 
yhteiskunnassa, jossa on paljon 
kaikkea muuta mielenkiintoista.

Helsingin yhdistyksessä on pal-
jon eri harrastuspiirejä ja vireää toi-
mintaa varmasti riittää myös tule-
vaisuudessa. Myös yhteydet eri yh-
distyksiin ovat tärkeitä ja näyttävät 
suuntaa tulevaisuuden linjauksille 
valtakunnallisesti. Olen iloinen myös 
rakennusmestarikoulutuksen jatku-
misesta. Aina voi vaikuttaa myös 
yksilönä, mutta yhdessä olemme 
vieläkin väkevämpiä.

Lopuksi vielä haluan todeta, että 
mieluummin ulospäin suuntautunut 
kuin sisäänpäin suuntautunut ja tä-
mä pätee myös yhdistystoiminnas-
sa.

KALEVI HILTUNEN
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Olen 71-vuotias, naimisissa, koti 
Vantaalla.

Rakennusmestariksi valmistuin 
vuonna 1964 HTOL talonrakennus-
osastolta.

Työhistoria
Rakennuksille menin töihin heti kun 
kynnelle kykenin. Opiskelujen jäl-
keen toimin sitten eri urakoitsijoiden 
palveluksessa 21 vuotta, josta noin 
20 vuotta vastaavana mestarina. 
Sen jälkeen siirryin ATT:lle, jossa 
valvojana kertyi työvuosia päiväl-
leen 17 vuotta.

Yhdistystoiminta
Helsingin rakennusmestariyhdistyk-
seen liityin heti valmistuttuani. 
70-luvulla olin HYRAn hallituksessa, 
mutta muuten olen ollut rivijäsen. 
Kunnes kaverit nyt saivat yllytettyä 
lähtemään hallitukseen.

Kehitettävää

Meidän kaikkien hallituksen jäsen-
ten tärkeä tehtävä on ilman muuta 
jäsenhankinta: sekä nykyisten jä-
senten pitäminen yhdistyksessä ja 
uusien mukaan saaminen. Se tiede-
tään, että mitään poppakonstia sii-
hen ei ole. Työelämässä toimivien 
mukaan saamisessa ovat mielestä-
ni yhdistykseen kuuluvat työkaverit 
parhaita ”houkuttelijoita”.

Luonnollisesti myös yhdistyksen 
monipuolisen ja mielenkiintoisen 
toiminnan turvaaminen kaikenikäi-
sille on tärkeä. Myös meille harmaa-
partaisille.

Harrastukset
Harrastuksista liikkuminen eri muo-
doissa on mieluista: Kuntokellarissa 
viikoittain, lenkkeilyä, hiihtoa, pyö-
räilyä. Keilailu on jäänyt kun olka-
pää kipeytyi. Mukavaa ja samalla 
pakastinta täydentävää rentoutu-

MARTTI SAARINEN

mista on myös sienestys, marjastus 
ja kalastus.

Myös keräily kiinnostaa. Kerään 
suomalaisia vanhoja savikiekkole-
vyjä, joita on kokoelmissa noin pari 
sataa. Torvigramofonilla niitä soitte-
len. Toinen keräilykohde ovat suo-
malaiset vanhat kolikot.
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Puheenjohtaja
Ari Autio 050-4412 000
ari.autio@consrak.fi

Kalevi Hiltunen 040-8261008
kalevi.hiltunen@yit.fi

Kai Juurtela 041-5107 714, 7745 2146/t.
kai.juurtela@vallilan-kiinteistot.fi

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

Jukka Multanen 050-401 3682/t., 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

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

Jari Raukko 040 777 075, 040-318 2132/t.
jari.raukko@kerava.fi
jari.raukko@kolumbus.fi

Timo Saarikko 0400-356 818
timo.saarikko@yit.fi

Martti Saarinen 050-558 0639
martti.saarinen@saunalahti.fi

Esa Säntti 050-414 4664
esa.santti@yit.fi

Jari Tiimonen 040-550 6789
jari.tiimonen@welho.com

HALLITUKSEN JÄSENTEN YHTEYSTIEDOT 
VUONNA  2011
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kusilloilla ja keveyttä julkisivuun tuo 
sandwich-elementtien ulkopintaan 
silkkipainetut lasiseinät.

Lähtökohtana suunnittelulle oli 
muuntojoustavuus. Myös ekologi-

Tapiolan pääkonttori 
Vuoden Teräsrakenne 2010
Tapiola-ryhmän uusi Espoon Tapiolaan valmistunut pääkont-

tori sai Vuoden Teräsrakenne 2010 -tunnustuksen. Palkinnon 

jakaa Teräsrakenneyhdistys ry erillisen asiantuntijalautakun-

nan ehdotuksen pohjalta.

Uusi Tapiola-ryhmän pääkonttori 
Espoon Tapiolassa, Länsi-

väylän varrella, on 300 000 kuutio-
metrillään ja 70 000 bruttoneliöllään 
Espoon suurin yhden katon alla ole-
va toimistotalo. Näyttävä rakennus 
näyttää pienemmältä, sillä noin 40 
% rakennusmassasta sijaitsee lou-
hitun kallion sisässä kellarikerrok-
sissa. Pääkonttorin kuusi toimis-
tosiipeä on yhdistetty toisiinsa kul-

Iso rakennus näyttää ulospäin kokoaan pienemmältä, sillä 40 % rakennusmassasta on louhittu kallioon. Kuva Anders Portman

Aulassa kohoaa komea  
22 metriä korkea 

teräsrakenteinen kierreporras. 
Kuva Anders Portman
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set näkökulmat on otettu huomi-
oon: heti alkuvaiheessa kiinteistölle 
haettiin PromisE-ympäristöluokitus.

Palkintolautakunnan mukaan 
suuri pääkonttorikokonaisuus on 
hallitusti toteutettu. Teräsrunkoises-
sa rakennuksessa on onnistuneesti 
käytetty hyväksi teräksen ominai-
suuksia muuntojoustavan, tehok-
kaan sekä viihtyisän ja tilallisesti 
vaikuttavan toimistokokonaisuuden 
synnyttämisessä.

Vaikuttavaa pääsisäänkäyntiä 
hallitsee kolmen Corten-teräksisen 
pilarin kannattama katos ja siitä ri-
pustettu rakennuksen korkuinen te-
räslasiseinä. Aulan katseenvangitsi-
ja on veistoksellisen komea 22 met-
riä korkea teräsrakenteinen kierre-
porras. Rakennuksen ulkoiselle il-
meelle antavat luonnetta ja omalei-
maisuutta teräsrakenteiset lasitetut 
ulkoparvekkeet.

Keväällä 2010 käyttöön otettu 
uusi pääkonttorirakennus on noin 
1600 henkilön työpaikka.

Teräsrakennepalkinnot saivat ra-
kennuttaja Kiinteistö-Tapiola Oy, ra-
kennuttajakonsultti Indepro Oy, pää- 
ja arkkitehtisuunnittelija Arkkitehtitoi-
misto SARC Oy, rakennesuunnitteli-
ja: Finnmap Consulting Oy ja pää-
urakoitsija YIT Rakennus Oy. - SS

Pääsisäänkäynnin  
edessä on kolmen  

Corten-teräksisen pilarin 
kannattama katos ja siitä  

ripustettu rakennuksen
 korkuinen teräslasiseinä. 

Kuva Jussi Tiainen

Toimistotilat on suunniteltu 
muuntojoustaviksi. 
Kuva Jussi Tiainen



Voittajat valitsi ammattilaisraati, 
johon kuuluivat: rakentamistalo-

uden vt. professori Juha-Matti Jun-
nonen, työsuojeluinsinööri Jukka 
Hietavirta sekä kilpailun voittaneet 
rakennuttajakonsultit Juhani Karhu 
ja Matti Kruus. Raadin puheenjohta-
ja oli rakennusinsinööri, RKL:n toi-
mitusjohtaja Ahti Junttila ja sihteeri 
työmaatoimittaja Arto Rautiainen. 
Rakennuslehdestä mukana ovat 
Seppo Mölsä ja Heikki Heikkonen.

Musiikkitalossa aikataulu, laatu, 
turvallisuus ja kustannukset  
hallinnassa
Raati kiitti perusteluissaan erityi-
sesti SRV:n vakaata tapaa toimia ja 
johtaa työmaata. Musiikkitalo on 
projektipäällikkö Markku Muhoselle 
ja työmaapäällikkö Jukka Nikkolalle 
kolmas perättäinen työmaa, joka 
palkitaan vuoden parhaana työ-
maana. Aikaisemmat voitot ovat 
tulleet Kampin ja Flamingon työ-

Rakennuslehti palkitsi vuoden työmaat:

Musiikkitalo, Neitsytpolun 
asuntosaneeraus ja 
Kehä I Leppävaarassa

Rakennuslehti on palkinnut vuoden parhaan työmaan 

vuodesta 1986 lähtien. Tärkeimpiä valintakriteerejä ovat 

aikataulu-, kustannus- ja laatutavoitteisiin pääsy, työturvalli-

suus, työmaan vaativuus, johtaminen ja työmaalla tehty, koko 

alaa eteenpäin vievä kehitystyö. Tänä vuonna tunnustukset 

saivat Musiikkitalo Vuoden Työmaana, As Oy Neitsytpolku 1 

b:n asuntosaneeraus Vuoden Korjaustyömaana ja Kehä I:n 

Leppävaaran tiehanke Vuoden Korjaustyömaana.

Musiikkitalo on Suomen merkittävin rakennushanke 
moneen vuoteen. Valtavien julkisten paineiden kohteena 
oleva työmaa pääsee asetettuihin kustannus- ja aikataulu-
tavoitteisiinsa. Yksi hankkeen yksi erikoisuus on se että talon 
233 000 rakennuskuutioista peräti kaksi kolmannesta jää 
maanpinnan alapuolelle.

maista. Raati totesi, että Musiikkita-
lon työmaa voi näyttää helpolta, 
mutta toisella miehityksellä se voisi 
olla vaikea. Hanke on pysynyt hal-
linnassa sekä aikataulullisesti, laa-
dullisesti että turvallisuudeltaan, ei-
kä rakentamiskustannuksissakaan 
ole tullut merkittäviä poikkeamia.

Musiikkitalon toteutuksessa on 
SRV:n pääurakan lisäksi yhdeksän 
sivu-urakkaa sekä käyttäjän toimin-
tavarustehankinnat. Teknisen moni-
muotoisuuden lisäksi hankkeen 
haastavuutta lisää kolme käyttäjää, 
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myös harmaan talouden torjuntaan. 
Musiikkitalo oli pilottikohteena 
SRV:n Verkostorekisterin käyttöön-
otossa.

Mallinnusta on käytetty työmaal-
la oikeasti hyväksi, eikä vain visuali-
soinnin työkaluna. Monimuotoisen 
pääkonserttisalin rakentaminen olisi 
ollut kutakuinkin mahdotonta ilman 
mallinnusta, raati toteaa. Kun nor-
maalikohteessa työmaalle tehdään 
viisi rakenneleikkauskuvaa, Musiik-
kitalossa niitä on tiettävästi tulos-
tettu viisi tuhatta.

Musiikkitalo on julkinen hankin-
ta, joka on koko ajan julkisuuden 
valokeilassa, eikä vähiten sijaintinsa 
takia, kun naapureina ovat edus-
kunta ja Sanomatalo. Sijainti aset-
taa haasteita myös logistiikalle. Lä-
hes 90 prosenttia kaikesta materi-
aalista pitää tuoda yhden tunnelin 
kautta Helsingin ydinkeskustassa. 
Materiaalivirtojen hallitsemiseksi 
työmaalla on käytössä SRV:n Kam-
pin työmaalla kehitetty logistiikka-
järjestelmä.

SRV:lle tämänvuotinen voitto oli 
viides. Aikaisemmin palkittuja koh-
teita ovat olleet Salon matkapuhe-
lintehdas vuonna 1994, Strömbergi-
naukion toimitalo vuonna 1999, 
Kampin Keskus vuonna 2003 ja 

Flamingo vuonna 2007.
Musiikkitalon työmaalla ovat si-

sävalmistustyöt meneillään. Työnte-
kijävahvuus on tällä hetkellä suu-
rimmillaan. Työmaalla työskentelee 
nyt noin 450 henkilöä. Rakennus-
työt valmistuvat huhtikuussa 2011. 
Avajaiskonsertti pidetään 31.8. 
2011.

Asuntosaneeraus arvokohteessa
Peabin asuntokohde on Helsingin 
kantakaupungin Ullanlinnassa si-
jaitseva vuonna 1927 valmistunut 
liike- ja toimitilarakennuksen sanee-
rauskohde, johon rakentuu kolme-
kymmentä arvoasuntoa. Asunto Oy 
Neitsytpolku 1 b -saneerauskoh-
teen historia kertoo paljon koko 
kantakaupungin alueen historiasta 
aina 1920-luvulta tähän päivään. 
Vuosien varrella kohteessa on toi-
minut mm. autokorjaamo, äänitys-
studio sekä viimeisenä rakennuk-
sessa opiskelleet Helsingin yliopis-
ton teologian ja slaavilaisten kielten 
opiskelijat. Peab Oy hankki kiinteis-
tön omistukseensa vuonna 2006. 
Kohde valmistuu helmikuussa 2011.

Työskentely kantakaupungin ar-
vokorttelissa on tuonut työmaalle 
omat haasteensa. Varsinaisen ra-

jotka kaikki haluavat mahdollisim-
man hyvää mahdollisimman halval-
la. Näistä haasteista huolimatta ko-
konaisuus on pystytty hallitsemaan.

Työturvallisuudeltaan Musiikki-
talo on valtakunnan parasta tasoa. 
Yleisjärjestys, siisteys ja pölynhal-
linta ovat raadin mukaan huipputa-
soa. SRV on panostanut tosissaan 

Musiikkitalossa mallinnus on ollut todellisessa hyötykäytössä. Varsinkin talotekniikan 
osalta tietomalli on myös työmaalla jo käytännön työkalu. Mallinnuskuva: Vahanen Oy
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kentamisen käynnistämistä edelsi 
mittava kaavamuutosprosessi. Van-
han rakennuskannan purkutöiden 
toteutus ja uuden rakentamisen yh-
täaikaisuus on ollut työmaajohdolle 
ja työntekijöille erittäin haasteelli-
nen toteutukseltaan keskellä tiiviisti 
rakennettua korttelia.

 - Työturvallisuus on ollut hyvin 
merkittävässä roolissa ja kohteen 
TR-indeksi onkin haasteista huoli-
matta pysynyt koko ajan kiitettäväl-
lä tasolla. Tämä myös kuvastaa, 
että työmaan toteutus on ollut mal-
likelpoisella tasolla, kiittelee koh-
teen vastaava työnjohtaja Markku 
Luolakari. 

Pienen tiiviisti rakennetun kort-
telin logistiset haasteet ja massiivi-
set korjausrakenteet ovat leiman-
neet työmaan toteutusta koko ra-
kentamisen ajan. Rakentamiseen 

on liittynyt raskas peruskorjaus, 
joissa mm. kokonaisia runkoja on 
jouduttu vaihtamaan ja korjaamaan. 
Massiivisten purkutöiden rinnalla on 
jouduttu rakentamaan uusia teräsbe-
tonirakenteita, jotta rakennusrungon 
stabiliteetti on saatu varmistettua. 

Rakentajan, suunnittelijoiden ja mui-
den yhteistyötahojen taitavalla suun-
nittelulla ja yhteistyöllä on saatu his-
torialliselle alueelle toimiva uudisra-
kennuksen ja vanhan saneerauksen 
saumaton kokonaisuus, joka vastaa 
alueen henkeen ja perinteisiin.

Mestarintunnelin pohjoispäädyssä siltamaisen 
suuaukon profiili on muodoltaan suorakaide.

Mestaritunnelin betonimassassa käytetty 
polypropeenikuitu, joka parantaa sekä pa-
lonkesto-ominaisuuksia että vähentää hal-
keamia. Lisäksi betonipinnat ruiskutetaan 
palonsuojausmassalla.
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Kohteen suunnittelu on Hassi 
Cederqvist & Jäntti Arkkitehdit Oy:n 
käsialaa.

Työturvallisuuden kannalta Neit-
sytpolku 1 b:n työmaalla on panos-
tettu oleellisiin asioihin. Erilliset työ-
tasosuunnitelmat, keskuspölynimu-
rin käyttö sekä kerran kuukaudessa 
järjestettävät työmaainfot vakuutti-
vat raadin. Myös se, että työmaa on 
päässyt valtakunnallisen työturvalli-
suuskilpailun finaaliin, on hyvä näyt-
tö turvallisuuden tasosta.

Kohteessa on lähes pelkästään 
ulkomaalaisia työntekijöitä, mutta 
ainakaan kilpailun raati ei nähnyt 
tässä ongelmia. Harmaan talouden 
valvonta on hoidettu yhdessä ra-
kennusliiton kanssa hankintavai-
heesta alkaen ja perehdytys on teh-
ty tilanteen mukaan kolmella eri 
kielellä.

Työmaan teknisistä ansioista 
raati kiinnitti huomiota purkuvaiheen 
aikaisiin tuentoihin, sääsuojan käyt-
töön ja kattoristikoiden asennuk-
seen. Myös ääneneristys kiinnitti 
huomiota, sillä esimerkiksi välipohji-
en kelluvat lattiat ja desibelikatto 
ovat varmasti toimiva ratkaisu. 

Kehä I Leppävaarassa -tiehanke 
valmistuu puoli vuotta etuajassa
Espoossa toteutettava Kehä I Lep-
pävaarassa -tiehankkkeen YIT Ra-
kennus Oy:n urakka palkittiin vuo-
den infratyömaana. Hankkeen suu-
rimmat infrastruktuurin muutokset 
ovat Mestarintunneli, Mestarinsol-
mun eritasoliittymä tunnelin poh-
joispuolella ja Vermonsolmun erita-
soliittymä Turunväylällä. Lisäksi 
hankkeen toisessa urakassa paran-
netaan Leppävaaransolmun erita-
soliittymää ja siihen liittyen Kehä I:n 
ja Turunväylän kaistajärjestelyjä .

Palkintoperusteluissa mainitaan 
erityisesti onnistuneet liikennejär-
jestelyt vilkkaan liikenteen keskellä 
sekä työmaan johtajuus. Muilla työ-
mailla ongelmalliseksi koettua tele-
matiikan saamista käyttökuntoon 
on kehitetty onnistuneesti simuloin-
tien avulla. Telematiikalla ohjataan 
liikenneturvallisuutta Mestarintun-
nelissa. Lisäksi työmaa sai positii-
vista palautetta hyvästä tiedotuk-
sesta ja nopeasta aikataulusta – 
hanke on valmistumassa puoli 
vuotta etuajassa.

Mittavan hankkeen toteutus on 
onnistunut ilman suurempia ongel-
mia, vaikka se toteutetaan vilkaslii-
kenteisillä paikoilla Kehä I:llä ja Tu-
runväylällä sekä keskellä Espoon 
tiivistä kaupunkiympäristöä.

Mestarintunneli yhtenäistää 
Leppävaaran kaupunkirakennetta, 
kun Kehä I ei enää halkaise aluetta 
kokonaan kahtia. Meluhaitat vä-
henevät tunnelin ja uusien melues-
teiden myötä erityisesti Leppävaa-
rassa ja Ruukinrannassa. Myös 
saastehaitat vähenevät, kun pako-
kaasut johdetaan tunnelista pois-
toilmaputken myötä talojen yläpuo-
lelle. Lisäksi liikenne saadaan suju-
vammaksi esimerkiksi uusien liitty-
mien ja ramppien avulla.

Kehä I Leppävaarassa -hankkeella 
on kaksi eri tilaajaa, Liikennevirasto ja 
Espoon kaupunki, sekä kaksi eri ura-
koitsijaa, YIT ja Niska & Nyyssönen. 
Työmaiden rakennuttajakonsulttina ja 
valvojana toimii SWECO. Hankkees-
sa on käytössä ST-toteutusmalli. Käy-
tännössä tämä tarkoittaa, että ura-
koitsijat ovat hoitaneet sekä raken-
nussuunnittelun että toteutuksen.

Sirkka Saarinen

Mestaritunnelissa on kaksi holvikaarta. 
Sen keskellä olevalla välitukiosuudella 
on kaksi seitsemän teräsputken ryhmää: 
niiden kautta voidaan kannelle aikanaan 
rakennettavien asuintalojen perustus-
paalut viedä suoraan kalliolle.
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L emminkäisen voimakas kasvu 
käynnistyi 1970-luvulla, ja siihen 

asti melko vaatimattomasta pikifir-
masta alkoi kehittyä kansainvälinen 
monirakentaja. Tänään Lemminkäi-

nen on lähes 10 000 ihmisen kansain-
välinen työnantaja ja se toimii raken-
tamisen kaikilla aloilla; talonrakenta-
misessa, infrarakentamisessa, talo-
tekniikassa ja rakennustuotteissa.

Kirjailija Antti Tuuri on koonnut 
Suomen vanhimman rakennusliik-
keen monivaiheisen ja mielenkiin-
toisen historian kirjaksi.

”Yritysten elämää paljon tutki-
neena olen vakuuttunut, että par-
haiten niiden kehitystä ymmärtää 
ihmisten kautta, jotka ovat vah-
vuuksineen ja heikkouksineen yhti-
össä toimineet. Siksi olen yrittänyt 
kirjoittaa tämänkin kirjan mahdolli-
simman paljon ihmisten tekemisiä 
kuvaamalla”, Antti Tuuri toteaa.

Lemminkäisen historia on jatkoa 
Antti Tuurin ja yhtiön aiemmalle yh-
teistyölle. Vuonna 2007 valmistui 
Tuurin kirjoittamana Lemminkäisen 
tytärkonsernin Oy Alfred A. Palm-

LEMMINKÄISEN SATA VUOTTA

Antti Tuurin 
satavuotishistoriikkina
Asfaltti Osakeyhtiö Lemminkäinen perustettiin vuonna 1910 

helsinkiläisten rakennusmestareiden erikoisliikkeeksi ja 

aliurakoitsijaksi. Yhtiö aloitti toimintansa vedeneristystöillä ja 

ryhtyi pian valmistamaan myös betonituotteita. Vuonna 1920 

Lemminkäinen aloitti kattohuovan tuotannon ja 1930-luvulla 

asfaltin valmistuksen.

Lemminkäinen ryhtyi 1930-luvulla kehittämään asfalttipäällysteitä ja urakoi puolikesto- ja kestopäällysteitä pääkaupunkiseudulla. Helsin-
gin Simonkatua päällystetään 1930-luvun lopulla..
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berg Ab:n satavuotishistoria ja seu-
raavana vuonna Lemminkäisen pit-
käaikaisen hallituksen puheenjohta-
jan, teollisuusneuvos K.H. Pentin 
elämäkerta.

Antti Tuuri: Lemminkäisen sata 
vuotta. Merisatamasta maailman 
ääriin, Kariston Kirjapaino Oy 2010

Lemminkäisen tietyömaiden kehotukset 
varovaiseen ajamiseen tulivat kaikille tu-
tuiksi 1960-luvulla.

Lemminkäinen osallistui Olympiastadionin rakentamiseen 1930-luvulla mm. eristämällä 
stadionin katsomot..

Lemminkäisen toiminta kansain-
välistyi voimakkaasti 1970-luvulta 
lähtien. Ensimmäisiä kohdemaita 
oli Nigeria, jossa rakennettiin 
mm. iso pientaloalue 
pääkaupunki Lagosin viereen.

Historiakuvat: Lemminkäinen Oyj
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Viikin Latokartanon puukerrosta-
lokortteli on yksi Suomen tähän 

asti suurimmista puukerrostalo-
hankkeista. Hankkeen osapuolten 
tavoitteena on tuoda kotimaan 
asuntorakentamismarkkinoille teol-
lisesti toteutettu, moderneihin puu-
komposiitteihin perustuva modu-

Viikkiin puukerrostalokortteli
Helsingin Viikkiin rakennetaan puukerrostalokortteli, joka perustuu Metsäliiton Puutuoteteollisuu-

den Finnforest Kerrostalojärjestelmään. Helsingin kaupungin Kehittyvä kerrostalo -ohjelmaan kuu-

luvan hankkeen rakennuttaja on Etera ja pääurakoitsija Peab. Asuntoja valmistuu kaikkiaan 113.

 
Viikin Latokartanon puukerrostalokortteli

• Osa Helsingin kaupungin Kehittyvä kerrostalo -ohjelmaa, jonka tavoitteena on kehittää monipuolisia ja asu-
kaslähtöisiä talotyyppejä, muuntojoustavia ja kohtuuhintaisia asuntoja sekä viihtyisiä pihoja.

• Rakennuttaja: Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera
• Pääurakoitsija: Peab Oy
• Finnforest Kerrostalojärjestelmä: Pilari-palkkirunkoon sekä katto- ja välipohjaelementteihin perustuva kerros-

talojärjestelmä. Päämateriaalina Finnforest Kerto: havupuuviiluista liimaamalla valmistettu palkki- ja levytuote, 
jota käytetään erittäin suurta lujuutta vaativiin kantaviin rakenteisiin.

• Kaava-alueen laajuus: noin 11 000 m2
• Kerrosneliömäärä: 6970 m2
• Kerrostalojen asuntotyypit ja määrät: 113 vapaarahoitteista vuokra-asuntoa
• Alueen rakentaminen käynnistyy alkuvuonna 2011
• Alueen on suunniteltu valmistuvan vuoden sisällä rakentamisen aloittamisesta

Kuva: Metsäliitto

laarinen kerrostalojärjestelmä, jossa 
rakentamisen ratkaisujen nopeus, 
ekotehokkuus ja kaupallinen kilpai-
lukyky on saatu yhdistettyä.

”Järjestelmästä on jo Suomes-
sakin yli viiden vuoden käyttökoke-
mus, joten kyse ei ole puurakenta-
misen pilotti- tai koerakennuskoh-

teesta”, sanoo Rakentamisen tuot-
teet -liiketoimintalinjan johtaja Mika 
Kallio Metsäliiton Puutuoteteolli-
suudesta. ”Tähtäämme heti alusta 
alkaen pitkäjänteiseen ja kannatta-
vaan teolliseen toimintaan, jossa 
Finnforest Kerrostalojärjestelmää 
voidaan soveltaa sellaisenaan paitsi 
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RKL:n liittohallitus 2011
Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK RKL ry:n liittoko-
kouksessa Rovaniemellä valittiin erovuoroisten jäsenten 
tilalle varsinaiset jäsenet ja heidän henkilökohtaiset va-
rajäsenensä vuosiksi 2011 – 2012. Uusina miehinä valit-
tiin hallituksen varsinaisiksi jäseniksi Tapani Heiskanen 
Mikkelistä, Kimmo Kaikkonen Kuopiosta, Antti Lehtinen 
Hämeestä, Jarmo Nikkarikoski Oulusta ja Jarmo Ylimä-
ki Uudeltamaalta. Liittohallituksen puheenjohtajan Eero 
Reijosen kausi jatkuu vuona 2011.

RKL:n hallitukseen 2011 – 2012 valitut
Ari Autio, Helsinki (varajäsen Kai Juurtela)
Antti Lehtinen, Häme (Heikki Ilmonen)
Kimmo Kaikkonen, Kuopio (Eero Lappalainen)
Tapani Heiskanen, Mikkeli (Arto Koponen)
Jarmo Nikkarikoski, Oulu (Eino Virsu)
Erkki Pykäläinen, P-Karjala (Jukka Hirvonen)
Tom Forsblom, Ruotsinkiel. (Mikael Åhl)
Markku Ylimäki, Uusimaa (Marit Laurinkoski)
Olavi Huuskonen, Valtio (Ossi Ontto)

Vuoden 2011 loppuun hallituksessa jatkavat
Jari Raukko, Helsinki (Esa Säntti)
Kalervo Peltonen, Häme (Joni Kurka)
Ville Keski-Mattinen, Keski-Suomi (Risto Salmio)
Raimo Widell, Kuntien (Vuokko Uusikangas)
Olavi Kajasoja, Kymi (Hannu Kervinen)
Petri Kangasniemi, Lappi (Raimo Dianoff)
Timo Nurmi, Turku-Pori (Marko Caven)
Joni Kukkakorpi, Turku-Pori (Erkki Salomäki)
Timo Hirsimäki, Vaasa (Raimo Vessonen)

RKL-viesti

Liittokokouksessa Rovaniemellä huomioitiin  
ansioituneita jäseniä
RKL:n kunniajäseneksi kutsuttiin tekniikan lisensiaatti, 
rak. mest. Erkki I Salomäki Kankaanpäästä.

Liiton pöytästandaari luovutettiin rakennusmestari 
Taisto Loposelle Tampereelta ja valtiotieteen maisteri 
Leif Erikssonille Helsingistä.

Rakentajan kunniamerkin saivat rakennusneuvos 
Seppo Aho Rovaniemeltä ja Jaakko Siuttila Uudesta-
kaupungista.

Lisäksi jaettiin 15 kultaista ansiomerkkiä, 24 hopeis-
ta ansiomerkkiä ja yksi urheilun ansiomerkki. Helsingin 
yhdistyksen jäsenien saamia huomionosoituksia: hopei-
nen ansiomerkki Tapani Mäkipäälle ja Raimo Seppäsel-
le, urheilun ansiomerkki: Ilkka Wastimolle.

RKL palkitsi kaksi AMK-päättötyötä
RKL on palkinnut 500 euron stipendillä kaksi vuoden 
2010  AMK-opiskelijoiden päättötyötä Rakennusmesta-
ripäivänä Rovaniemellä 13.11.   Insinööri (AMK) Jani 
Ruotsalaisen päättötyön aiheena on Laskentatyökalu-
projekti puu- ja teräsrakenteisten meluseinien rakenne-
suunnitteluun ja kustannusvertailuun ja  insinööri (AMK) 
Marjo Kenttälän päättötyön aiheena Katuverkon kunto-
tiedot.

Ruotsalainen valmistui insinööriksi viime keväänä 
Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulusta. Kenttälä val-
mistuu insinööriksi kuluvana vuonna Rovaniemen am-
mattikorkeakoulusta.

Lisäksi päätettiin jakaa kuusi 300 euron stipendiä, 
yksi jokaisen AMK:n parhaalle rakennusmestariopiskeli-
jalle.

asuntotuotantoon myös muunto-
joustavaan toimisto- ja liiketilara-
kentamiseen.”

”Eteralle Viikin hanke on asunto-
sijoituskohde, jolle haemme vakaa-
ta ja kilpailukykyistä tuottoa. Puu-
kerrostalot ovat tulevaisuutta. Halu-
amme olla edelläkävijänä edistä-
mässä niiden rakentamista Suo-
messa. Metsäliitto on kehittänyt 
järjestelmän, jolla puukerrostalora-
kentamisesta tulee liiketoimintaa”, 
sanoo Eläkevakuutusyhtiö Eteran 
toimitusjohtaja Hannu Tarkkonen.

”Peabilla on erittäin hyviä koke-
muksia puutalorakentamisesta jo 
pidemmältä ajalta Ruotsissa. Tätä 
kokemusta hyödynnämme Viikin 
Latokartanon rakentamisessa. Puu-
talorakentamisessa näemme paljon 

potentiaalia sekä liiketaloudellises-
sa että ekologisessa mielessä. Täs-
sä kehityksessä haluamme olla mu-
kana”, toteaa Peab Oy:n toimitus-
johtaja Petri Suuperko.

Finnforest Kerrostalojärjestelmä 
sisältää Kerto-rungon sekä ele-
mentteinä toimitettavat katon, ulko-
seinät ja välipohjat. Järjestelmä 
edistää kustannustehokasta kerros-
talorakentamista, sillä se nopeuttaa 
rakentamisaikataulua, vähentää 
työmaa-aikaista työtä ja minimoi 
materiaalihukan.

Viikin puukerrostalohanke vas-
taa Helsingin kaupungin tavoittei-
siin edistää ekologista rakentamista 
ja kerrostalojen kehittämistä. 
”Saamme hyvää palautetta asukas-
kyselyissä Viikin puutaloissa asuvil-

ta”, sanoo Viikin projektinjohtaja 
Heikki Rinne Helsingin kaupungilta.

Viikin Latokartanon puukerros-
talot sijoittuvat Von Daehnin kadun, 
Nils Westermarckin kujan ja Agro-
nominraitin rajaamaan kortteliin. 
Kohde sisältää kuusi taloa, joissa 
on kussakin runsaat 1000 kerrosne-
liömetriä. Talot ovat kolmi- ja neli-
kerroksisia, ja niissä on yksi porras-
käytävä ja hissi. Asuntoja on yh-
teensä 113, ja niiden pinta-ala on 
keskimäärin 52 neliömetriä. Asun-
not ovat vapaarahoitteisia vuokra-
asuntoja. Rakentaminen alkaa alku-
vuonna 2011 ja ensimmäisten talo-
jen suunnitellaan valmistuvan vuo-
den sisällä.
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Matkakohde
Viimsi Tervis SPA hotelli
Marraskuussa 2010 on valmistunut uusi kylpylä-uima-allasosasto, 6 rataa, 25 m ja seitsemän erilaista saunaa.

Sijainti
Viimsin kunta noin 9 km Tallinnan keskustasta. Meren rannalle matkaa noin 800 m

HINNAT
Jäsen 100 € / henkilö / jaetussa 2-hengen huoneessa / täysihoito
Puoliso 227 € / henkilö / jaetussa 2-hengen huoneessa / täysihoito tai
209 € / puolihoito. 1-hengen huoneen lisämaksu on 90 €
Hinnat perustuvat 16.12.2010 hinnastoon, lopullisen hinnan ilmoitamme myöhemmin
Matka on maksettava 10. maaliskuuta mennessä

Hintaan sisältyy:
Lähtöselvitys Helsingin länsiterminaalissa
Laivamatkat Helsinki - Tallinna - Helsinki kansipaikoin
Kuljetukset Tallinnan satama - Viimsi - Tallinnan satama
Majoitus jaetussa 2-hengen huoneessa
Kylpylän oppaiden palvelut
Saunojen (seitsemän), kuntosalin, uima-altaan ja kylpytakin vapaa käyttö
Aamujumppa ja sauvakävely
Hoitoja on valittavissa kolme seuraavista vaihtoehdoista: porekylvyt, hieronta 30 min., hierontatuoli, 
parafiinihoito, vesihieronta, valohoito, infrapunasauna, suolahoito, venytyshoito, sähköhoito, ultraäänihoito, 
magneettihoito ja inhalaatiohoito.
Puolihoito / aamiainen ja lounas tai täysihoito / aamiainen, lounas ja illallinen

Laiva-aikataulu:
Tallink Star / Superstar
Eckeröline M/S Nordlandia
Helsinki Länsiterminaali - Tallinna D - terminaali klo 10.30 - 12.30
Tallinna A - terminaali - Helsinki Länsiterminaali klo 16.00 - 19.30

Viimsin hotelli:
104 savutonta huonetta, joissa erilliset vuoteet, suihku, wc, puhelin, TV, radio
hiustenkuivaaja ja jääkaappi.

Palvelut:
Ruokasali, tilausravintola, aulabaari, kauppa, optikkoliike, silmälääkäri, kauneussalonki, Beauty Spa -osasto ja 
kokoustiloja
Reittibussi Tallinnan keskustaan
Hotelli - kylpyläopas järjestää myös retkiä.

Matkalle lähtijä, tarkista että sinulla on voimassa oleva passi tai poliisin antama henkilökortti ja matkavakuutus on 
kunnossa (jäsenillä on RKL:n ryhmävakuutus )

Ilmoita mieluiten sähköpostilla mikko.ojala@hotmail.com /puh. 0400 691 664,
lähtijän syntymäaika (laivayhtiötä varten), matkapuhelin nro ja sähköpostiosoite sekä puoli - vai täysihoito

Vastuullinen matkanjärjestäjä Saga Matkat Oy

Veteraanikerho järjestää neljän päivän

VIRKISTYSMATKAN VIROON
14-17.04.2011 (torstai-sunnuntai)
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YHDISTYS tiedottaa

Uusia jäseniä

Aki Markus Juntunen
Harri Kalevi Lindholm
Tommi Ilmari Siren

Nuorjäseniä

Ilja Ahonen
Eero Sakari Airas
Juha Arttu Valtteri Backman
Arttu Danibov 
Olli-Petri Eloranta
Joel Osvald Hahto
Monika Hakanen
Teppo Oskari Halonen
Otto Matias Hermunen
Henri Erkki Artturi Hietala 
Sami Tapio Rikhard Ikonen
Sami Juhani Ilonen

Krister Juhani Villehart Innanen
Jan Erik Jusslin
Jukka Tapio Jokinen
Marko Juhani Karjalainen
Juhana Karpo
Marko Olavi Kettunen
Lauri Mikael Kivioja
Matteus Janne Jaakkima Knuuti
Veli-Sakari Olavi Korhonen
Valtteri Korventausta
Joni-Pekka Olavi Kumpumäki
Risto Matti Jeremias Kähtävä
Olli Antero Laaksonen
Veli-Matti Lahtinen
Heikki Lallo
Harri Aaro Uolevi Leppämäki
Henri Liikanen
Ville Valtteri Lipsonen
Ville Aleksi Lyytikäinen
Pekka Antero Lyytinen
Tuomo Juhani Makkonen
Juha Monto

Matthias Joakim Möttö
Jarmo Juhani Nurmiainen
Petri Juuso Juhani Pellikka
Kalle Esko Oskari Pylkkänen
Jan Christian Ritanoro
Niko Esa-Pekka Räikkönen
Anssi Olavi Sankari 
Joonas Herman Aapeli Saukkonen
Ville-Sakari Antero Sihvonen 
Petri Sjöholm 
Ilpo Ilmari Suomela
Tero Toivonen 
Veka Valtteri Turunen 
Esko Iisakki Varpula
Patrick Sebastian Vierala 
Jonne Olavi Viljanen
Ilpo Emil Volotinen
Jarmo Valtteri Wennerström
Dimitry Zhukov
Björn Rainer Österholm

Tervetuloa!

RAKENNUSMESTARI-
KLUBI RY

Sääntömääräinen

VUOSIKOKOUS

pidetään tiistaina 1.2.2011 klo 18.30 

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

Kokouksessa käsitellään sääntöjen mukaiset asiat.

Kokouksen jälkeen nautitaan perinteiset 
pitsireunaiset letut.

Tervetuloa!
Hallitus

RAKENNUSMESTARIEN 
ROUVAT

Vuosikokous
torstaina 20.1.2011 klo 18.00

omalla kerholla

Käsitellään sääntöjen määräämät asiat.

Tervetuloa! 
Johtokunta

VETERAANIKERHO
24.01.2011 KEVÄTVUOSIKOKOUS 
yhdistyksen toimiston kokoustiloissa klo 13.00

28.02.2011 Kuukausitapaaminen ja 
ulkoilupäivä Paloheinässä klo 13.00

Tervetuloa!
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HIIHTOMESTARUUS-
KILPAILUT
 
Paloheinässä. Kilpailukeskus Paloheinän ulkoilu-
maja Pakilantie 124
 
Perinteinen tyyli torstaina 20.1.2011 klo 18.00
Ilmoittautuminen 17.1 2011 mennessä
 
Vapaa tyyli torstaina 10.2.2011 klo 18.00
Ilmoittautuminen 7.2.2011 mennessä
 
Sarjat:
yl-85 v 5-vuoden välein
naiset ja rouvat
 
Kilpailumatka 5 km ja yli 70 v ja rouvat 3 km
 
HUOM! molempiin kilpailuihin pakollinen 
ennakkoilmoittautuminen
 
Raimo Hartonen 0400-416 833
raimo.hartonen@malminkartanonkiinteistot.fi
 
Kauko Wira 0400-925233
kauko.wira@ippnet.fi
 
Oppilasjäsenet ovat myös tervetulleita
 
Kilpailut ovat samalla veteraanien aluehiihdot jo-
ten muista mainita, että olet yhdistyksen jäsen 
jolloin osallistumismaksua ei peritä
 
Hiihto- ja yleisurheilujaosto

HELSINgIN 
RAKENNUSMESTARIT  
jA -INSINööRIT AMK RY

 

Kaksi paikkaa vapaana opastetulle 18 henkilön 
matkalle.
 
Matkan hinta n. 1500 € sisältäen lennot Helsinki-Da-
maskos-Helsinki, hotellimajoitukset aamiaisella  2 
henkilön  huoneissa, syyrialaisen matkanjärjestäjän 
palvelut; 10 päivän tutustumismatkat pienoislinja-au-
tolla, sisäänpääsyt tutustumiskohteisiin ja museoihin, 
yhteisviisumin hankinnan, autonkuljettajan ja oppaan 
palvelut, matkalaukkujen kantajien maksut hoteleissa 
ja lentoasemalla, järjestää edestakaiset kuljetukset 
lentoasema/hotelli ja avustaa tulo- ja lähtöselvityksis-
sä sekä puhuu auttavasti Suomea.

Ilmoittaudu viimeistään 10.01.2011 mennessä. 
Mikko Ojalalle gsm 0400-961 644  tai Reino 
Kukkoselle gsm 040-507 3484 tai 09-7520 863.

Ryhmämatka Syyriaan  
07.-18.03.2011

LASKETTELUjAOS

Himoksen molemmat loma-asunnot ovat 
laskettelujaoksen käytössä 
21.–23.1.2011. Sunnuntaina laskettelukoulu 
kolmelle ryhmälle: 
lautailijat, aloittelevat laskettelijat ja kokeneet 
laskettelijat.

Lähde mukaan!? 
Ilmoittaudu jaoksen vetäjälle 
Timo Arrasvuorelle, 
t.arrasvuori@gmail.com, 040-465 9190

YHDISTYS tiedottaa
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LIIKUNTASETELI ja/tai KULTTUURISETELI
Yhdistys tarjoaa jäsenilleen uuden jäsenedun, kun jo useamman vuoden voimassa ollut liikuntaseteli saa rin-
nalleen kulttuurisetelin 1. syyskuuta lähtien. Jäsen voi saada etuna joko liikuntaseteleitä 52 kpl á 2 € (104 €) tai 
kulttuuriseteleitä 42 kpl á 2,5 € (105 €) tai molempia siten että niiden yhteisarvo on enintään 105 €.

Kulttuuriseteli (arvo 5 €) avaa ovet lukuisiin kulttuuri- ja liikuntapaikkoihin. Valittavana on elokuvia, museoita, 
teattereita, oopperaa,  konsertteja, urheilutapahtumia  ja  vaikka ohjattuja taidekursseja. Liikuntasetelillä (arvo  
4 €) voi puolestaan maksaa esimerkiksi uimahalli-, kuntosali- ja mailapelipalveluja sekä ohjattuja ryhmäliikun-
tapalveluja sellaisissa liikuntapaikoissa, jotka ovat liittyneet Smartum-verkostoon.

Liikunta- ja kulttuuriseteleitä voi tilata ja hakea yhdistyksen toimistolta, puh. 09-646 343. Toimistolta löytyy 
myös lista yrityksistä, joissa liikunta- ja kulttuuriseteleitä voi käyttää. Lista löytyy myös internetistä osoitteesta 
www.smartum.fi kohdista Tietoa liikuntasetelistä ja Tietoa kulttuuriseteleistä → käyttöpaikat. Helsingin seudul-
la käyttöpaikkoja on runsaasti!

HIMOKSELLE JÄSENETUNA
Yhdistyksen jäsenien käytössä on kaksi lomahuoneisto Jämsän Himoksella. 
Maasto ja 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.

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. 

Varausmaksu 2010 & 2011
viikot  1 – 17 ja 49 - 52: 300 €/viikko
viikot 18 - 48: 150 €/viikko

 
NESTORI -maja

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

Vihdin Wuoriolassa on käytössä ympäri vuoden.



 Tammikuu
	 10.1.	 Tammikuun	Mestari-ilta,	
	 	 Rakennusmestarien	talo,	
	 	 ravintolasali	klo	18.30
	 17.1.	 Veteraanikerho,	
	 	 ohjelmasuunnitteluristeily	Tallinnaan
	 20.1.		Yhdistyksen	hiihtomestaruuskilpailut,	
	 	 perinteinen	tyyli,	Paloheinä	klo	18.00
	 20.1.		Rakennusmestarien	Rouvat,	
	 	 Vuosikokous	omalla	kerholla	klo	18.00
	21.–23.1.		Laskettelujaos	Himoksella
	 24.1.		Veteraanikerhon	Kevätvuosikokous,	
	 	 yhdistyksen	toimisto	klo	13.00

Helmikuu
	 1.2.		Rakennusmestariklubi,	vuosikokous,	
	 	 yhdistyksen	toimistolla	klo	18.30
	 10.2.		Yhdistyksen	hiihtomestaruuskilpailut,	
	 	 vapaa	tyyli,	Paloheinä	klo	18.00
	 13.2.		Perhetapahtuma:	Disney	on	Ice	-jääshow,	
	 	 Hartwall-Areena
	 14.2.		Helmikuun	Mestari-ilta
	 28.2.		Veteraanikerhon	kuukausitapaaminen	ja	
	 	 ulkoilupäivä	Paloheinässä	klo	13.00

Maaliskuu
	 14.2.	 Maaliskuun	Mestari-ilta

Huhtikuu
	 11.4.	 Kevätkokous	ja	Mestari-ilta
14.–17.4.		 Virkistysmatka	Viroon,	Veteraanikerho

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

Helsingin	Rakennusmestarit	ja	-insinöörit	AMK	ry
YHDYSHENKILÖLUETTELO/
TIEDOTUSVASTAAVAT 2010

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
Kai	Juurtela			7745	2146,	041-510	7714

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

LASKETTELU
Timo	Arrasvuori			040-465	9190

LENTOPALLO
Erkki	Ahvenainen			0400-217	614

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

NESTORI-MAJA
Olavi	Järvi			050-341	7502

RAKENNUSMESTARIEN	ROUVAT
Tuula	Toivonen			050-435	1127

RKM-VETERAANIT
Pentti	Paavola			0400-933	003

SUUNNISTUS
Sakari	Heikkinen			050-354	3085

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

YHDYSHENKILÖT 2011tapahtumakalenteri 2011


