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Tammikuun MESTARI-ILTA 
maanantaina 13.1.2014 klo 18.30

Rakennusmestarien talo, Ravintolasali, Fredrikinkatu 51-53, Helsinki.

Illan aiheena raudoittaminen; 
esitelmöitsijä Celsa Steel Service Oy:stä. 

Yritys on Suomen johtavia raudoitusjärjestelmien kehittäjiä.

Yhdistys- ja liittokuulumiset ● Jäsenistön vapaa sana ● Ilmoitusasiat ● Iltapala

Tervetuloa!

Tätä kirjoittaessani odotetaan eteläiseen Suomeen 
talven ensimmäistä lumisadetta. Yleensä ensi lunta 

odotetaan innolla. Se tuo kaivattua valoa syksyn pimey-
teen sekä mahdollisuuden aloittaa talviset harrastukset.

Samalla innolla olen myös itse odottanut eduskun-
nan päätöstä maankäyttö- ja rakennuslain sekä asunto-
kauppalain 7 luvun 7 § muuttamisesta tai esitystä oike-
astaan sen uudelleen valmistelusta ympäristöministeri-
össä. Epäkohdat, vastaavan työjohtajan kelpoisuus-
vaatimuksesta erittäin vaativassa työnjohtotehtävässä 
sekä pääsuunnittelijan kelpoisuusvaatimuksesta raken-
nushankkeen vaativimman suunnittelijan kelpoisuus-
vaatimuksen mukaisesti, tulisi korjata. Toivottavasti 
asiantuntemus ympäristövaliokunnassa ja perustuslaki-
valiokunnassa riittää palauttamaan lakiesitykset ympä-
ristöministeriön virkamiesten uudelleen valmisteltaviksi 
sekä ymmärtämään kentällä vallitsevan tilanteen. RKL 
on loistavasti pyrkinyt vaikuttamaan lausunnoillaan ja 
kuulemistilaisuuksissa hyvillä esityksillä lain valmisteli-
joihin yhteistyössä muiden yhteistyöjärjestöjen kanssa. 
Eli toivotaan parasta ja pelätään pahinta.

Vuoden alussa aloittavan yhdistyksen uudessa halli-

tuksessa vaihtui vain yksi jäsen. Timo Rissasen tilalle tulee 
Niilo Hämäläinen. Niilo on nuoremman polven edustaja ja 
tuo varmasti hallitustyöskentelyssä esille nuorten mestari-
en ajatuksia ja toiveita. Timolle kiitos kahden vuoden 
työskentelystä hallituksessa. Jatkossa Timo nähdään 
varmasti ainakin mestari-illoissa hakemassa aktiivisena 
ampujana yhdistyksen mestaruuskilpailujen mitalejaan.

Itselläni alkaa viimeinen vuosi yhdistyksen puheen-
johtajana. Valintani liittokokouksessa keskusliiton pu-
heenjohtajaksi vaatii varmasti runsaasti aikaa tulevana 
vuotena. Ensi vuoden aikana tulenkin jakamaan vastuu-
ta yhdistyksen varapuheenjohtajille. Toivottavasti heistä 
toinen on myös yhdistyksen tuleva puheenjohtaja. Yh-
distyksen puheenjohtajan tehtävien ja rutiinien opettelu 
on hyvä aloittaa mahdollisimman varhain. Toki on muis-
tettava, että puheenjohtajan valitsee aikanaan yhdistyk-
sen syyskokous.

Hyvää alkanutta vuotta kaikille!

Ari Autio
Puheenjohtaja

Puheenjohtajan palsta
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As Oy Honkamäen-
niitty sijaitsee kau-
punkikuvallisesti 
merkittävässä pai-
kassa muodostuen 
kolmesta kerrosta-
losta ja pienestä lii-
kekeskuksesta Kas-
kikadulla. Vuosina 
1959-1960 paikal-
leen rakennettujen 
kerrostalojen julkisi-
vut maalattiin säi-
lyttäen kuitenkin 
tarkasti vanha, alku-
peräinen värisävy. Julkisivuissa oli aikaisemmin tehty vain paikkausrappauksia. 

Ikkunat korjattiin ja tehtiin patteriverkoston tasapainotus. Lisäksi kaikki parvekkeet, sekä aikaisemmin jo lasitetut että lasittamattomat, 
lasitettiin. Lisäksi uusittiin sekä ranskalaiset että siivousparvekkeet, joiden kaiteita korotettiin turvallisuussyistä. Hankkeeseen sisältyi myös 
liikekeskuksen ”siistiminen” sekä autotallien maalaus ja kunnostaminen.

Julkisivuremontti 2013 -kilpailussa 
palkittiin pitkäjänteisyyttä ja huolellisuutta
Pitkäjänteisyys, huolellinen ote kaikkiin päätöksiin ja teknisiin ratkaisuihin koko hankkeen ajan 
sekä taloyhtiön hyvä henki. Nämä olivat perusteita sille, miksi Julkisivuremontti 2013 -kilpailun 
tuomaristo halusi palkita turkulaisen Asunto Oy Raskinpolku 8:n ensimmäisellä palkinnolla.

Kilpailussa jaettiin myös kaksi kun-
niamainintaa: As Oy Honkamäen-

niitty Turku ja Bostad Ab Kyrkoesplana-
den 9 Asunto Oy Kirkkopuistikko 9 
Vaasassa. Palkintojen saajat julkistet-
tiin Julkisivumessuilla Helsingin Mes-
sukeskuksessa 14.11.2013.

Turkulaisen Asunto Oy Raskinpolku 

haa säilyttävästä ja arvostavasta kor-
jaustavasta sekä tiedottamisesta. Toi-
sen kunniamaininnan sai vaasalainen 
Bostad Ab Kyrkoesplanaden Asunto Oy 
Kirkkopuistikko 9, jonka hankkeessa 
paneuduttiin energiatehokkuuden pa-
rantamiseen ansiokkaalla tavalla.

Raskinpolku 8 on 1970-luvun lopussa valmistunut, kahdesta kerrostalosta muodostuva as oy, jossa oli korjattu pesubetonipintaisten julki-
sivujen vuotokohtia ja ikkunaongelmia useaan kertaan 90-luvulta alkaen. Jatkuvaan korjaamiseen kyllästyneenä taloyhtiö päätti ryhtyä 
suunnittelemaan perusteellista peruskorjausta, johon sisältyisi myös ikkunaremontti. 

Lopulliseen kilpailutettavaan urakkaan sisältyivät julkisivujen peruskorjaamisen lisäksi parvekkeiden suurentaminen 500 mm:llä ulos-
päin, lämmitys- ja ilmanvaihtojärjestelmän uusiminen, lämmöntalteenottolaitteiston asentaminen sekä aurinkokeräimien lisääminen. Ik-
kunat vaihdettiin ns. tuloilmaikkunoiksi, joilla parannetaan sisäilmaa ja asumismukavuutta. Myös kaikki parvekeovet uusittiin

Urakka kilpailutettiin keväällä 2012 ja työt valmistuivat vuonna 2013. Kustannusarvio oli 1,8 miljoonaa euroa.

8:n hankkeessa parannettiin merkittä-
västi julkisivujen esteettistä ilmettä, mut-
ta yhdistämällä remonttiin myös mitta-
vat talotekniset parannukset, saatiin 
kerralla paljon aikaan asumisviihtyisyy-
den ja energiatehokkuuden kannalta.

Turkulainen As Oy Honkamäenniitty 
palkittiin puolestaan onnistuneesta van-
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Vaasalaiskohteen julkisivuremontti lähti liikkeelle tutusti tilanteesta, jossa julkisivussa ja ikkunapielissä oli jo silmin nähden havaittavia 
vaurioita. Kuntoarvion pohjalta oltiin ensin tekemässä vain pintakorjausta ja uusimassa ikkunat kolmelasisiksi, mutta hanke laajeni val-
mistelun myötä mittavaksi hankkeeksi, jossa tarkasteltiin perusteellisesti lisälämmöneristämisen parantamista, erilaisia ikkunavaihtoehtoja 
sekä parvekkeiden laajentamista. Lämmöneristettä lisättiin julkisivuun 75 mm. Julkisivuun tehtiin kolmikerroslämpörappaus. Ikkunat 
vaihdettiin, parvekkeita laajennettiin 1,1 metristä 1,7 metriin ja ne lasitettiin sekä hankittiin yhtenäiset palonkestävät suojaverhot.

Kustannusarvio oli 1,38 miljoonaa euroa, joka ylittyi 30 000 eurolla. Valmista oli vuoden 2012 marraskuussa. 
Remontin jälkeen energiankulutuksen on todettu  pudonnut 30 prosenttia entisestä. Energialuokitus on noussut (vuoden 2007 ener-

giatodistusluokituksen mukaan) D-energialuokasta A-energialuokkaan lisäeristämisen ja nykyaikaisten ikkunoiden sekä parvekelasituksen 
ansiosta. 

Esimerkkejä kaivataan

Julkisivuremontti-kilpailu järjestettiin 
nyt neljännen kerran. Siinä haetaan 
asunto-osakeyhtiöitä, joiden julkisivu-
remontit ovat onnistuneet ja lopputu-
los laadukas ja toimivat hyvinä esi-
merkkeinä myös niille, jotka vasta 

suunnittelevat julkisivukorjaamista.
Tästä syystä tuomaristo ei arvoste-

lussaan kiinnittänyt huomiota pelkäs-
tään arkkitehtuuriin ja teknisiin ratkai-
suihin, vaan myös siihen, miten hank-
keen päätöksenteko- ja valmisteluvai-
he on edennyt, kustannusten hallitta-
vuuteen ja aikataulussa pysymiseen, 

tiedottamiseen ja energiasäästötavoit-
teiden tarkastelemiseen.

Kilpailun järjestivät Julkisivuyhdis-
tys r.y. ja Asunto- ja kiinteistöyhtiöiden 
hallitusasiantuntijat AKHA ry yhteis-
työssä Kiinteistöposti-lehden kanssa.
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KOSKENKYLÄ

LILJENDAL

HELSINKI KOTKA
LOVIISA

RUOTSINPYHTÄÄ PYHTÄÄ

SILTAKYLÄ

HEINLAHTI SUTELA

AHVENKOSKI

2. Loviisan itäinen eritasoliittymä

1. Loviisan läntinen eritasoliittymä

3. Ruotsinpyhtään eritasoliittymä

4. Ahvenkosken sillat ja  
 Markkina mäen tunneli1.

2.

3.

HELSINKI
Lohja

Hanko

Salo
Turku

Naantali

Lahti
Hämeenlinna

Kouvola

Porvoo
Loviisa Kotka

Hamina

Vaalimaa

Tällä vuosikymmenellä 

Turusta Vaalimaalle kulkee 

moottoritie, jolla liikenne 

on sujuvaa ja turvallista.

6. Pyhtään eritasoliittymä
8. Heinlahden eritasoliittymä

7.Siltakylän eritasoliittymä

4.

6. 9.

Uudet kohteet

Parannettavat kohteet

5.

7.

8.

5. Ahvenkosken eritasoliittymä 9. Sutelan eritasoliittymä

TYL Pulterin urakoima E18 

Koskenkylä–Kotka-hanke 

voitti Rakennuslehden 

järjestämän Vuoden Työmaa 

2013 -kilpailun.

Voittanut työmaa on kilpailun his-
toriassa ensimmäinen, jonka va-

linnassa ei tarvittu äänestystä – Ra-
kennuslehden koolle kutsuma raati 
valitsi yksimielisesti E18-hankkeen 
kilpailun voittajaksi. Raadin mukaan 
elinkaarimallin ansiosta aikataulut 
ja tuotannon ohjaus ovat toteutu-
neet hankkeessa erinomaisesti. Li-
säksi raati kiitteli työyhteenliitty-
mään valittujen henkilöiden erin-
omaista yhteistyötä.

Elinkaarihankkeena toteutettava 
moottoritie on osa kansainvälistä 
E18 Eurooppatietä. Koskenkylän ja 
Kotkan välisen noin 53 kilometrin 
pituisen osuuden rakentaminen alkoi 
marraskuussa 2011 ja sen odote-
taan valmistuvan kokonaisuudes-
saan vuoden 2015 loppuun mennes-

E18 Koskenkylä–Kotka
-moottoritiehankkeesta 
vuoden 2013 työmaa

Valtatie 7 (E18) rakennetaan moottoritieksi Loviisan Koskenkylän ja Kotkan Ky-
minlinnan välillä.Hanke alkaa valtatien 6 liittymästä Koskenkylästä ja päättyy 
Kotkan Kyminlinnaan, josta alkaa nykyinen moottoritie. Lisäksi liikennetelema-
tiikkaa rakennetaan hankkeen kummassakin päässä pidemmälle matkalle.

Kuva Liikennevirasto E18-esite
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sä. Hanke käsittää nykyisen mootto-
riliikennetien täydentämisen mootto-
ritieksi Koskenkylästä Loviisaan (17 
km) ja uuden moottoritien rakentami-
sen Loviisasta Kotkaan (36 km).

Liikenneviraston ja Tieyhtiö Val-
tatie 7 Oy:n solmima vuoteen 2026 
asti ulottuva palvelusopimus sisäl-
tää paitsi rakentamisen, myös tien 
kunnossapidon ja rahoituksen.

Hankkeen urakoitsijana toimiva 
TYL Pulteri on Destian ja YIT:n työ-
yhteenliittymä. 

Hankkeen projektinjohtajana toi-
minut Kari Alavillamo kertoo hyvän 
tiimihengen olleen avainasemassa 
onnistuneen hankkeen toteuttami-
sessa. Hankkeessa vallitsee hänen 
mukaansa vahva ”Pulteri-henki”, 
johon on panostettu ja jota on vaa-
littu koko hankkeen ajan. Vaikka 
henkilöstö koostuu kahdesta eri yri-
tyksestä, ei eriarvoista asetelmaa 
sallita TYL:n sisällä missään olo-

suhteissa. Hankkeessa kaikki ovat 
olleet tasavertaisesti pulterilaisia 
niin YIT:n kuin Destian osalta.

Kuusi tieosuutta
Koskenkylä–Kotka-moottoritien ra-
kentaminen on jaettu kuuteen tie-
osuuteen. Hankkeen menestystä 
kuvaa hyvin myös se, että kolme 
tieosuutta Heinlahden ja Kyminlin-
nan, Koskenkylän ja Loviisan sekä 
Ahvenkosken ja Pyhtään välillä val-
mistuivat etuajassa.

”Avasimme tieosuudet tienkäyt-
täjille lähes kaksi kuukautta suunni-
teltua aiemmin. Töiden valmistumi-
nen näkyi selvästi valtatie 7:n liiken-
teessä, sillä avaamisen myötä lii-
kennettä häiritsevät työt vähenivät 
huomattavasti. Kolme vielä raken-
teilla olevaa tieosuutta kulkee pää-
asiassa uudella linjauksella, eikä 
valtatie 7:n liikenteen seassa”, ker-

too projektinjohtaja Jukka Hietanie-
mi Liikennevirastosta.

”E18 Koskenkylä–Kotka -tiehan-
ke on tällä hetkellä suurin käynnissä 
oleva tieurakka Suomessa. Pulteri ja 
Tieyhtiö Valtatie 7 ovat vastanneet 
hankkeesta mallikkaasti ja yhteistyö 
on toiminut hyvin. He ovat ehdotto-
masti ansainneet tämän tunnustuk-
sen”, Hietaniemi painottaa.

Useita ympäristön erityiskohteita
Koskenkylä–Kotka -työmaan alu-
eella on myös useita ympäristön 
erityiskohteita. Työmaa onkin osa 
Vihreä moottoritie -hanketta, jossa 
rakentaminen toteutetaan ympäris-
tö huomioiden. Hyvänä esimerkkinä 
ympäristöarvojen tärkeydestä ovat 
työmaa-alueella esiintyvät vuollejo-
kisimpukat. Jokisimpukoihin kuulu-
va vuollejokisimpukka on Suomes-
sa rauhoitettu ja EU:n luontodirektii-
viin sisältyvä vaarantuneiden lajien 
uhanalaisuusluokkaan kuuluva laji. 
Liikennevirasto tulee teettämään 
vesistöseurantaa ja vuollejokisim-
pukoiden menestymisen seurantaa 
koko rakentamisen ajalta. Kesällä 
2013 tehtyjen simpukkalinjatutki-
musten perusteella simpukkatihe-
yksissä ei havaittu siltatyömaista 
johtuvia muutoksia, joka on pitkälti 
TYL Pulterin ansiota.

E18-hankkeen projektinjohtajana toiminut 
Kari Alavillamo kertoo hyvän tiimihengen 
olleen avainasemassa onnistuneen hank-
keen toteuttamisessa. Vaikka henkilöstö 
koostuu kahdesta eri yrityksestä, ei eriar-
voista asetelmaa sallita TYL:n sisällä mis-
sään olosuhteissa. Hankkeessa kaikki ovat 
olleet tasavertaisesti pulterilaisia niin YIT:n 
kuin Destian osalta.

Markkinamäen tunnelissa huhtikuu 2013. Kuva Liikennevirasto

Skoasin vihersilta elokuussa 2013. Kuva Liikennevirasto
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Vuoden Teräsrakenne 2013 -pal-
kinnon sai Siilitien metroase-

man peruskorjaus Helsingissä. Te-
räsrakenneyhdistys palkitsi ase-
man pää- ja arkkitehtisuunnittelus-
ta vastanneen Cederqvist & Jäntti 
Arkkitehdit Oy:n, rakennesuunnitte-
lusta Insinööritoimisto Pontek Oy:n 
sekä rakennuttajana toimineen Hel-
singin kaupungin liikennelaitos- lii-
kelaitos (HKL)/ Infrapalvelut.

Siilitien metroaseman peruskor-
jauksessa tehtiin uusi teräsraken-
teinen laiturikatos, laiturin länsipää-
dyn poistumistieporras sekä katu-
tason kioski- ja odotustilarakennus. 

Teräsrakennepalkinto Siilitien metroasemalle

Aseman kaikki rakenteet ovat har-
maaksi maalattua terästä ja seinä-
pinnat ruostumatonta terästä ja la-
sia.

Laiturikatoksen teräsrakentei-
nen lasijulkisivu on tunnistettava ja 
persoonallinen maamerkki metros-
ta ja Itäväylältä katsottuna. Julkisi-
vu on oivaltavasti eriluonteinen lä-
hestymissuunnasta riippuen. 

Laiturikatos koostuu 1,5 m pak-
suista 9 x 18 m teräsristikkoele-
menteistä, jotka on nostettu pai-
koilleen vanhan katoksen toimiessa 
rakentamisen aikaisena suojana. 
Laiturikatoksen lasiseinärakenne 

on hengittävä ja lasiseinän kantavi-
en I-profiilien reiät toimivat julkisi-
vun savunpoistona. Laiturialueen 
pohjoispuoleinen kallioleikkaus on 
tuotu osaksi laiturialueen sisätilaa 
tehostusvalaistuksen avulla. Katu-
tasossa rakennuksen kivijalkana on 
teräspilarein tuettu 6 metriä korkea 
kivikoriseinä, joka toimii kontrastina 
kevyelle lasijulkisivulle.

Siilitien metroaseman peruskor-
jauksen rakennustyöt käynnistyivät 
Helmikuussa 2012 ja saatiin pää-
tökseen kesäkuussa 2013. Asema 
on ollut käytössä koko rakentamis-
prosessin ajan.

Vuoden 2013 Puupalkinnon sai 
Suomen luontokeskus Haltia, 

jonka on suunnitellut Arkkitehdit 
Lahdelma & Mahlamäki. Pääura-
koitsija oli YIT Rakennus Oy.

Luontokeskus Haltia on ensim-
mäinen ristiinliimatuista massiivi-
puulevyistä rakennettu julkinen ra-
kennus Suomessa. Muualla maail-
massa nopeasti yleistyvää tekniik-
kaa ei ole aikaisemmin tässä mitta-
kaavassa käytetty Suomessa.

Arkkitehtuuriltaan rakennus on 
erittäin korkeatasoinen. Kalevalai-
sen taruston inspiroima rakennus 
on keskeinen osa näyttelyä, joka 
kertoo Suomen luonnonpuistoista. 
Rakennus on istutettu taitavasti 
jyrkkään kalliorinteeseen, mikä 
mahdollistaa rakennuksesta upeat 
luontonäkymät. Kohde on jo osoit-
tautunut erittäin suosituksi vierailu-
paikaksi.

Koko rakennuksessa on vahvas-
ti läsnä moderni puun tuntu. Puun 
käyttö on konstailematonta. Raken-
nuksessa käytetyt massiivipuulevyt 
on valmistettu Itävallassa ja varus-
teltu Suomessa.

Massiivipuulevyistä käytetään 
nimitystä CLT (cross laminated tim-

Puupalkinto Suomen Luontokeskus Haltialle

ber). Levy koostuu kerroksittain lii-
matuista lautoista. Lautakerrokset 
ovat vuoronperään joko elementin 
suuntaan tai poikittain siihen näh-
den.  Lautakerroksia voi olla 3, 4 tai 
7 riippuen siitä kuinka paksua levyä 
tarvitaan. Muita puuinnovaatioita on 
mm. vesilasikyllästetty puu, jota on 
käytetty ulkoverhouksena. Raken-

tamisen ja viimeistelyn laatu on erit-
täin korkea.

Kohde on innovatiivinen myös 
muutoin kuin puunkäytön osalta. 
Rakennuksen energiaratkaisut ovat 
tämän hetken huippua. Rakennus 
lämpenee ja jäähtyy auringosta ja 
maasta saatavalla energialla. Koh-
de sijaitsee Espoon Nuuksiossa.

Luontokeskus Haltia on istutettu jyrkkään rinteeseen. Kuva Paavo Lehtonen
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Poriin valmistuva Kauppakeskus 
Puuvillan työmaa on valittu vuo-

den 2013 paalutustyömaaksi. Pro-
jektin KVR-urakoitsijana toimii 
Skanska Talonrakennus Oy ja paalu-
tusurakoitsijana Kantolan Paalutus 
Oy. Betonipaalutoimittajat: HTM-
Yhtiöt Oy, Lujabetoni Oy, Rudus 
Betonituote Oy.

Valinnan suoritti Betoniteollisuus 
ry:n paaluvaliokunta. Perusteina oli-
vat erityisesti paalutustöiden erin-
omainen organisointi ja johtaminen 
sekä sujuva yhteistyö eri osapuol-
ten välillä.   Paalutustöiden työtur-

Suomen Tilaajavastuu Oy tuo rakennusalalle yhtei-
sen sirullisen henkilökortin. Uusi VALTTI -älykortti 

tulee osaksi Veronumero.fi–palveluita ja se on alan 
yhteinen standardi kulunseurannan ja pääsynval-
vonnan tarpeisiin. VALTTI -älykortit tulevat osaksi 
rakennustyömaiden kulunseurantaa ja samalla kor-
tinhaltijan tiedot, valokuva ja tarkastettu veronumero 
saadaan työmaan sähköisten järjestelmien käyt-
töön.

Rakennusalan henkilökorttistandardi
VALTTI -henkilökorteissa veronumerot ovat aina il-
moitettu Verohallinnon ylläpitämään rakennusalan 
veronumerorekisteriin. Älykortissa on kaksi tunnis-
tetta, viivakoodi ja sirutunniste, joiden avulla eri jär-
jestelmät voivat noutaa kortinhaltijan tiedot, valoku-
van sekä alkuperäisen henkilökortin sähköisessä 
muodossa. Lisäksi kortin alkuperäisyys voidaan 
varmistaa kryptatun tunnisteen perusteella.

Yhteisen standardin ansiosta rakennusalan jär-
jestelmäkehittäjät voivat jatkossa hyödyntää kulun-
valvonnan toteutuksessa rakennusalan yhteistä äly-
korttia, joka mahdollistaa myös kevyiden älypuheli-
mille toteutettujen ratkaisujen toteutuksen.

Palvelusta tilattavat RFID/NFC henkilökortit ovat 
sähköisesti tarkastettavissa Veronumero.fi Korttiva-

rasto-liitynnän kautta. Kaikista VALTTI -henkilökor-
teista ylläpidetään tiedot Korttivarasto-palvelussa, 
josta löytyy lisäksi tiedot suljetuista korteista. Sulku-
listojen ansiosta työmaalla voidaan aina tarkastaa 
kadotetuksi ilmoitetut henkilökortit tai tieto työsuh-
teen päättymisestä.

Kortteja voi käyttää rinnakkain kaikkien standar-
din mukaisten lukijalaitteiden kanssa, sekä työmaa-
järjestelmien omien, työmaakohtaisten henkilökortti-
en kanssa. 

Korttien tilaaminen
Uudet VALTTI -älykortit tilataan Veronumero.fi -verk-
kopalvelusta. Tilauksen laatija tunnistautuu VALTTI 
-palveluun pankkitunnuksilla. Jokaiselle työntekijälle 
toimitetaan kaksi korttia; älykortti kulunvalvonnan 
tarpeisiin ja tavallinen henkilökortti rintapieleen tai 
kypärään. Älykortin tunnistaa oranssista väristä ja 
viivakoodista, samassa paketissa mukana toimitta-
van kuvallisen henkilökortin sinisestä väristä.  Jokai-
sen tilatun älykortin tiedot tallennetaan sähköiseen 
Veronumero.fi Korttivarastoon, josta kaikki tiedot ja 
valokuva ovat jälkeenpäin noudettavissa työmaan 
käyttöön.

Katso enemmän www.veronumero.fi -sivuilta.

Kauppakeskus Puuvilla Vuoden Paalutustyömaa

vallisuus on mietitty tarkkaan enna-
kolta, eikä tapaturmia sattunut.

Hankkeessa paalutettiin teräs-
betonipaaluja yhteensä 100  km, 
noin 3000 pisteeseen. Pääosa paa-
luista oli kooltaan 350 mm x 350 
mm, mikä edellytti useamman paa-
lutoimittajan kapasiteetin hyödyntä-
mistä.

Kauppakeskus Puuvillan paalu-
tustyöt kestivät pääosiltaan vuoden 
2013 tammikuusta toukokuuhun, 
kokonaisuudessaan rakennustyöt 
päättyvät vuoden 2014 loppupuo-
lella. Hankkeen laajuus on noin  

100 000 m2, ja se on yksi tämän 
hetken suurimmista talonrakennus-
hankkeista Suomessa.

Porin Puuvillan keskustakorttelin 
historia ulottuu vuoteen 1898 ja 
kauppakeskus Puuvillan rakennus-
hanke käsittää teollisuuskiinteistö 
Värjäämön muuttamisen liike- ja toi-
mistotiloiksi, laajennusosien Kuto-
mon ja Lusikkalinnan rakentamisen 
sekä kahden rakennuksen purkami-
sen. Lisäksi kauppakeskuksen yh-
teyteen tulee noin 2 000 autopaik-
kaa.

Harmaat rakentajat kuriin 
yhteisellä henkilökorttistandardilla
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Koulutusta:
KULUTTAJASOPIMUKSET RAKENNUSTÖISSÄ
4.2.2014 klo 14.00–18.00 Metropolia amk, Agricolankatu 1–3, Helsinki

Kuluttajasopimukset rakennustöissä koulutuksen pohjana on Rakennustiedon Sopimuslomake Net valmiit sopi-
muspohjat. Koulutuksessa selvitetään kuluttajasopimuksia koskeva lainsäädännölle tyypillinen pakottavuus. Kulut-
tajasuhteisiin liittyvien lakien tuntemusta ja -ehtojen paikoin vaikeaselkoisia määräyksiä valotetaan käytännön esi-
merkkien ja työmaatilanteiden avulla – ei siis ”juristilatinaa” puhumalla. Viimeaikainen rakennustapojen kehitys 
edellyttävät rakennusprojekteissa uudenlaista yhteistyötapaa tilaajan, asukkaan ja urakoitsijan välillä. Tämän kehityk-
sen seurauksena sopimuksiin ja yhteistyömenettelyihin on tehtävä muutoksia, joihin koulutuksessa paneudutaan.

Kuluttajasopimukset rakennustöissä koulutus soveltuu kaikille rakennushankkeessa mukana oleville, jotka työs-
sään joutuvat tekemisiin kuluttaja lain säädännön kanssa, kuten eri toimialojen urakoitsijoille, vastaavalle työnjoh-
tajille, rakennuttajille, konsulteille, tarjouslaskijoille jne.

Kouluttajana Sopimusten ”sudenkuopista” on asianajaja, rakennusinsinööri Kalle Lyytinen, joka on erikoistunut 
rakentamisoikeuteen. Hän on hoitanut urakkasopimuksiin, rakennusvirheisiin ja asuntokauppoihin liittyviä toimeksi-
antoja vuodesta 2000 alkaen. Lisäksi kouluttajana toimii paikkakuntakohtaisesti Rakennustieto  Oy:n edustaja.

Koulutus on RKL:n rakennusasiantuntijakoulutus, kestoltaan 4 tuntia.

Osallistumismaksu on  RKL:n jäsenrekisterissä oleville 50 €, muut 90 €. Hinta sisältää koulutuksen aineiston.

Ilmoittautumiset viimeistään 27.1.2014 RKL:n kotisivuilla olevan lomakkeen kautta: http://www.rkl.fi/koulutus/ra-
kennusasiantuntijakoulutus/fi_FI/ilmoittautumislomake_1_1/
Koulutuksen tuottaa Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK RKL, järjestelyistä vastaa Helsingin Rakennusmestarit ja 
-insinöörit AMK ry.

Lisätietoja: Joakim Högström, puh 045-633 2346 tai joakim.högström@rkl.fi

●  LÄMPÖKUVAUKSET Veijo Gråsten 050 566 8033
 Kari Laine 944 355 5282

●  ENERGIALASKELMAT Juhani Pitkänen 050 320 0434

●  KUNTOARVIOT Veijo Gråsten 050 566 8033

 

 VASTAAVAN MESTARI  

 TYÖSUOJELUKOORDINAATTORI 

 KVV‐ TYÖNJOHTAJA 

 ENERGIALASKELMAT 

 KUNTOARVIOT 

 VALVONTA 

 RAKENNUTTAMINEN 

 LÄMPÖKUVAUKSET 

 MÄRKÄTILATARKASTUKSET 

 ARKKITEHTISUUNNITTELU 

 PÄÄSUUNNITELU 

 

Etsimme yrittäjähenkisiä mestareita yhteistyöhön 
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Tulityö-
koulutuksella 
satojen 
miljoonien 
säästöt 
25 vuodessa

Liikennöityjen tasojen vedeneristämisessä tehdään usein tulitöitä.

Tulityökoulutus on esimerkki laajamittaisen turvallisuuskoulutuksen hyvistä tuloksista. 

Ennen koulutusjärjestelmän alkamista 80-luvun lopussa tulityöt aiheuttivat jopa 

40 prosenttia suurpaloista vuosittain. 

Nykyään luku on alle 5 prosenttia. Tulityökurssilla opitaan ehkäisemään tulipaloja tilapäi-
sellä työpaikalla, mutta osa opeista on sovellettavis-

sa muuallekin kuin työympäristöön. Koulutukseen sisäl-
tyy myös alkusammutusharjoitus. Tulityökoulutuksessa 
on 25 vuoden aikana yli 910 000 eri henkilöä oppinut 
käytännön paloturvallisuutta yhdessä tai useammassa 
koulutuksessa. Tällä hetkellä 400 000 henkilöllä on voi-
massa oleva tulityökortti.

Tulityökoulutuksen ansiosta tulitöiden aiheuttamien 
suurpalojen määrä on laskenut 40 prosentista 5 pro-
senttiin kaikista suurpaloista. Koulutuksen voi arvioida 
siis johtaneen satojen miljoonien eurojen materiaalisiin 
säästöihin, kun palot ovat jääneet kokonaan syttymättä 
tai kun työntekijä on taidoillaan sammuttanut palonalun. 
Nähtävästi koulutus on vähentänyt myös palokuolemia.

Tulitöiden turvallisuutta koulutetaan tällä hetkellä 
noin 1200 kurssinjohtajan voimin. Kurssinjohtajista lä-
hes puolet on oppilaitosten opettajia, ja yleisimmin tuli-
työntekijä suorittaa ensimmäisen kurssinsa osana opin-
tojaan. Vierasmaalaisen työvoiman tarpeisiin koulutus-
aineistoja on käännetty 2000-luvulla monille eri kielille, 
kuten englanniksi, puolaksi ja viroksi. Katto- ja vedene-
ristysalan tulityökurssin on suorittanut yli 18 000 henki-
löä koulutuksen käynnistymisestä, vuodesta 1991.

Tulitöiden turvallisuuskoulutusta valvoo ja kehittää 
Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön tulityötoimikunta. 
Toimikunnassa on SPEKin lisäksi edustettuna Finans-
sialan Keskusliitto ja Suomen Palopäällystöliitto. SPEK 
ylläpitää koulutusrekisteriä ja valvoo koulutuksen laatua.

Kuvat: Lemminkäinen

Katto- ja veden-
eristystyöt 
sisältävät 

usein myös 
tulitöitä.



12 hrmy

Kilpailijoita oli ilmoittautunut yh-
teensä 4200 joista Suomesta oli 

82. Eniten oli tietenkin Etelä-Ameri-
kan maista. Euroopan maat olivat 
myös hyvin edustettuna. Afrikasta 
sen sijaan oli vain muutama edus-
taja mikä on ymmärrettävää, koska 
kilpailijat joutuvat itse kustanta-
maan kaikki kulunsa.

Päättäessäni lähteä kisoihin mu-
kaan asetin itselleni tiettyjä tavoit-
teita. Tutkin Lahden 2009 MM-kil-
pailujen tuloksia ja asetin tavoit-
teeksi juosta kaikkiaan neljä mat-
kaa, joista vähintään yksi pistesija 
olisi saatava ja maastojuoksun 
joukkuekilpailusta mitali, jopa kul-
tainen.

Olin pyrkinyt vuoden aikana 
säännölliseen harjoitteluun ja juok-
sukilometrejä kertyi 3118 ja hiihtoki-
lometrejä 1737. Vuoden 2013 aika-
na minulle oli kertynyt juoksukilpai-
luista startteja eri matkoilta yhteen-
sä 54. Hiihtokisoja oli ollut kuudet.

Kansainvälistä kokemusta olin 
hankkinut EM-hallikilpailuista joista 
saavutuksena oli maastojuoksun 
neljäs sija ja 3000 m juoksussa kuu-
des sija. Pohjoismaiden mestaruus-
kilpailuissa Norjassa voitin 1500 m 
ja hopealla olin 5000 ja 10  000m 
juoksuissa.

Viime hetken takapakki  
harjoitellessa
Juoksuvauhti tuntui syyskuun lo-
pulla vielä paranevan mutta loka-
kuun alussa Vetoharjoittelussa Pirk-
kolan kentällä pohkeessa tuntui 
kovaa kipua, mutta juoksin harjoi-
tukseni loppuun. Vielä seuraavana-

MM-KILPAILUMATKA BRASILIAAN
Veteraanien yleisurheilun MM-kilpailuit pidtetiin lokakuussa 

2013 Brasilian Porto Alegressa. Kansainvälisissä kilpailuissa 

veteraaniksi lasketaan 35 vuotta täyttäneet ja sarjat ovat 5 

vuoden välein. Lajeina ovat kaikki olympialajit lisättynä puoli-

maratonilla, painonheitolla ja heittoviisiottelulla. Syksyllä 2012 

asetin tavoitteekseni osallistui kilpailuihin - ja se toteutui.

kin päivänä juoksin kivusta huoli-
matta. Hölmöyden huippuna muu-
taman päivän kuluttua osallistuin 
Vihdissä 8,6 km hölkkään.

Menomatka Brasiliaan alkoi sun-
nuntaina 13. lokakuuta ja kesti ko-
toa hotellille 26 tuntia. Matka sisälsi 
kolme lentoa ja pitkiä odotteluja 
Frankfurtin ja Sao Paolon lentoken-
tillä. Tiistaina tutustuimme kilpailu-
paikkoihin ja suoritimme kilpailu-
keskuksessa rekisteröinnin ja osan-
oton varmistuksen. Kaikkiaan sai 
jonossa seisoa 2,5 tuntia. 

Kilpailua edeltävänä iltana tiis-
taina yritin verrytellä, mutta kahden 
kilometrin jälkeen piti kivun takia 
lopettaa. Kokopohje ja nilkka oli 
turvonnut. Illalla jalkaani teipattiin 
kovasti ja otin vaimoni voimakkaita 
särkylääkkeitä, joita lääkäri oli hä-
nelle määrännyt. Mutta niistä saat-
toi minulle olla enemmän haittaa 
kuin hyötyä. Heräilin yöllä satunnai-
siin kadulta kuuluviin yksittäisiin 
laukauksiin ja ennen kolmea herä-
sin lopullisesti. Olotila oli kuin pie-
nessä humalassa.

Lähdin mukaan 8 km maasto-
juoksuun, jossa meitä suomalaisia 
oli neljä. Kolmen parhaan aika huo-
mioidaan joukkuekilpailussa. Puoli-
matkaan asti juoksu sujui vielä tyy-
dyttävästi, mutta sitten alkoi paha 
hiipuminen. 7 km kohdalla tipuin 
pahasti ja samalla suomalaisista 
neljänneksi. Silloin unelma mitalista 
haihtui. Loppu oli tuskaista ja hidas-
ta juoksua. Sijoitukseni oli vasta17. 
Suomalaiset voittivat M65 sarjassa 
maastojuoksun maailmanmesta-
ruuden ylivoimaisesti. Täytyy myön-
tää, että Maamme-laulun kuuntelu 

katsomossa otti yllättävän koville.
5000 m juoksun jätin sovinnolla 

väliin, mutta kympille lähdin mu-
kaan ja tuloksena oli 10. sija, mutta 
huonolla ajalla. 1500 m juoksun ai-
kana oli lisäksi alkanut orastava 
vatsatauti ja alkuerässä olin 17. ja 
taas huonolla ajalla. Samalla olin 
ensimmäinen finaalista pudonnut. 

Kilpailujen järjestely sinänsä su-
jui aika vaatimattomasti, mutta pa-
rani loppua kohden hieman. Toivot-
tavasti Brasilia pystyy olympialaiset 
hoitamaan eri mentaliteetilla. 

Kotona lääkäri löysi ultraäänitut-
kimuksessa pienen repeämän ja 
verenpurkauksen. Lihashuolto ja 

Lämpöä riitti.

Lajeina MM-kilpialuissa olivat kaikki 
olympialajit lisättynä puolimaratonilla, 
painonheitolla ja heittoviisiottelulla.
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sopiva lepo olisivat olleet oikeat 
toimenpiteet keskittyessä kisoihin.

Paljon nähtävää
Vaikka kilpailullisesti matka meni 
pieleen oli Brasilia kokemisen arvoi-
nen maa, kuten kilpailutkin. Maassa 
on 200 miljoonaa asukasta ja pinta-
alaa 8,5 milj.km2. Porto Alegre on 
suuri kaupunki, mutta ei mikään tu-
ristikohde. Sieltä puuttui mm. uima-
rannat. Hotellit olivat vaatimatto-
mia, mutta suhteellisen siistejä. Tu-
tustuminen paikallisiin asukkaisiin 
olisi vaatinut Portugalin kielen tai-
toa. Kaupunkiin tutustuminen ta-
pahtui lähinnä keskikaupungilla ho-
tellin läheisyydessä ja muualla taxin 
tai bussin ikkunasta. Teimme myös 
pienen risteilyn merellä, jonka yhte-
ydessä näimme myös varakkaam-
pien ihmisten asuinaluetta.

Yleisilme kaupungista oli hieman 
ankea ja harmaa. Rakennusten väri 
oli pääasiasiallisesti harmaa betoni. 
Parvekkeet puuttuivat kaikista ra-
kennuksista. Muutamat julkiset ra-
kennukset olivat kuitenkin suhteelli-
sen näyttäviä. Talot yleensä olivat 
keskikaupungilla korkeita, kadut ja 
jalkakäytävät olivat kapeita ja huo-
nokuntoisia. Toki puistojakin ja ran-
tabulevardi löytyivät.

Liikenne tuntui pelottavan vauh-
dikkaalle. Punaisilla valoilla ei ollut 

juuri merkitystä. Jalankulkijat käve-
livät pelotta päin punaisia jatkuvas-
ti. Autoilijat eivät myöskään pysäh-
tyneet punaisiin liikennevaloihin ja 
jos risteys oli vapaa niin varsinkin 
taxit tunkivat sinne jalankulkijoiden 
väliin.

Ihmeellistä kuitenkin oli, että 
emme nähneet kahden viikon aika-
na kuitenkaan yhtään liikenneon-
nettomuutta.

Autojen kokoluokka oli selvästi 
länsimaista tasoa pienempi ja kes-
ki-ikä korkeampi. Myös taxit olivat 
pikkuautoja. Kolhiintuneita autoja-
kaan emme nähneet mitä nyt pikku-
naarmuja oli.

Jätehuolto toimi pääasiallisesti 
siten, että alkuillasta kiinteistöistä 
tuotiin jätteet jätesäkeissä kadun 
varsille odottamaan keräilyä, joka 
tapahtui vielä paikoin kärryillä, joilla 
se vietiin isompiin säiliöihin ja sieltä 
edelleen pienehköillä jäteautoilla 
kaatopaikalle. Jätesäiliöiden lähei-
syydessä oli usein hajuhaittoja.

Hajuhaittoja syntyi myös var-
maan niistä ihmisistä, jotka asuivat 
kadulla. Vessoja näytti olevan hyvin 
vähän. Aivan hotellin seinustallakin 
asusteltiin. Vuode muodostui muu-
tamasta pahvilaatikosta, jotka toi-
mivat patjana ja peittona. Näitä ka-
tujen asukkeja näki aika paljon. 
Epäselväksi jäi oliko kaupungin 
reuna-alueella varsinaista slummi-

asumista. Esimerkiksi Rio de Ja-
neiron tunnetuimmalla slummialu-
eella on tiettävästi ainakin 200 000 
asukasta ja sinne tehdään jopa 
opastettuja turistikierroksia.

Pieniä pikaruokapaikkoja oli kes-
kustassa valtavasti ja niissä riitti asi-
akkaita paljon. Tosin ne menivät jo 
hyvin aikaisin kiinni. Perjantai-illat 
olivat kaikkein vilkkaimmat ja meteliä 
jatkui lähes koko yön. Varsinaisia 
ruokaravintoloita ei juuri ollut kuin 
hotellissa jossa sinänsä oli hyvä ja 
halpa ruoka. Buffetillallinen hotellissa 
ilman juomia maksoi noin 9 euroa. 

Television uutisissa näytettiin 
jatkuvasti väkivaltaisista mellakois-
ta Sao Paolossa ja Rio de Janeiros-
sa. Myös Porto Alegressä nähtiin 
muutamia rauhallisia pieniä mielen-
osoituksia.

Toisena päivänä alkoi näkyä po-
liisien lisääntyminen katukuvassa. 
Illalla, kun tulimme läheisestä ruo-
kapaikasta puoli kahdeksan aikaan, 
aivan hotellin lähellä ammuttiin lyhyt 
sarja jollain sarjatuliaseella. Mellak-
kapoliiseja oli kadun kulmissa aina 
kymmenen ryhmissä. Yöllä kuului 
joitakin yksittäisiä laukauksia, mutta 
mitään suurta mellakointia ei ilmei-
sesti päässyt onneksi tapahtumaan. 
Muina iltoina oli kuitenkin rauhallis-
ta. Tosin kahdeksan jälkeen emme 
menneet enää ulos.

Sää oli suomalaisille kesäisen 
miellyttävä. Lämpötilat olivat yleen-
sä 22-27 asteen välillä. Yhtenä päi-
vänä satoi koko päivän ja lämpötila 
jäi 19 asteeseen. Lämpimin päivä 
oli 34 astetta ja pieniä sadekuuroja-
kin saimme sopivasti.

Hieno kokemus
Kotiinpaluu tapahtui samaa reittiä ja 
kotona olimme tiistai-iltana 29.10. 
Pitkän ja hieman rasittavankin mat-
kan jälkeen kotiinpaluu tuntui taas 
mukavalle. Jälleen oppi arvosta-
maan Helsinkiä ja koti-Suomea, mi-
kä aina välillä meinaa unohtua. Pa-
ras matkani näissä kisoissa oli taas 
kotimatka.

Mielessä on kuitenkin koko ajan, 
että vielä lähden mukaan, mikäli 
terveyttä riittää. Kilpailumatkat ul-
komaille ovat hienoja kokemuksia.

Teksti ja kuvat: Raimo Hartonen

Kilpailijoita Veteraanien MM-kilpailuihin oli ilmoittautunut yhteensä 4200, suomalaisia 82.
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Rakennusmestarien Säätiö  

HAKEMUS RAKENNUSMESTARIEN SÄÄTIÖN 
STIPENDIMATKALLE ANDALUSIAAN
24.04.-04.05.2014
Rakennusmestarien Säätiö julistaa haettavaksi 24 stipendiä Espanjan Andalusian kiertomatkalle huhti- 
toukokuun vaihteessa 2014.

Matkalla tutustutaan kiehtovaan Andalusian historiaan, kulttuuriin ja nykypäivään.

MATKAN ALUSTAvA REITTI on Malaga-Granada-Cordoba-Sevilla-Jerez de la Frontera-Gibraltar-Ronda.
Lähtö Helsingistä torstai-iltana 24.04.2014 klo 20.20 ja paluu Helsinkiin varhain sunnuntaiaamuna 
04.05.2014 klo 03.30.

STIPENDIT ON TARKOITETTU ensisijaisesti RKL:n (Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK RKL ry) 
jäsenyhdistysten varsinaisille jäsenille: RKL:n Helsingin piirille 10 stipendiä, muut 14 piiriä 1 stipendi / 
RKL:n piiri.

Matka järjestetään ryhmämatkana yhteistyössä Olympia Kaukomatkatoimiston kanssa, josta tulee 
Suomesta mukaan matkanjohtaja koko matkan ajaksi sekä Rakennusmestarien Säätiöstä matkaisäntä.

STIPENDIMATKAAN SISÄLTyy ohjelman mukaiset lennot, lentokenttäkuljetukset kohteessa, majoitus 
kahden hengen huoneissa, puolihoito.

Stipendinsaaja voi halutessaan ottaa mukaansa seuralaisen, joka omalla kustannuksellaan 
(paikkoja rajoitetusti, joten hakemuksessa tulee olla maininta asiasta).
STIPENDIN ARvO on noin 2.400 €, jonka Rakennusmestarien Säätiö on velvollinen ilmoittamaan 
verottajalle.
Stipendinsaaja ja mahdollinen seuralainen hoitavat omat kulunsa kotoaan Helsinki - Vantaan lentokentälle 
ja takaisin mahdollisine välimajoituksineen.
Säätiö ei järjestä matkaan liittyviä stipendien saajien eikä seuralaisten matkavakuutuksia. 
RKL:n vuosimaksun maksaneilla on turvanaan liiton matkavakuutus.

HAKIJALTA EDELLyTETÄÄN kiertomatkalle soveltuvuutta sekä kohtuullista fyysistä ja henkistä kuntoa.

Rakennusmestarien Säätiö tekee päätökset stipendien saajista hakemusten perusteella. 

Hakemukset tulee toimittaa säätiön toimistoon  14.02.2014 mennessä joko postitse, sähköpostitse 
tai säätiön kotisivujen kautta.

Kaisa Aho
Rakennusmestarien Säätiö
Fredrikinkatu 51 - 53 A
00100 HELSINKI
kuoreen merkintä ”Andalusia 2014”
tai
kaisa.aho@rakennusmestariensaatio.inet.fi
tai
www.rakennusmestariensaatio.fi

Kaisa Aho p. 09 - 612 0870 vastaa myös puhelimitse mahdollisiin kysymyksiin.
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YHDISTYS tiedottaa

HALLITUKSEN  
JÄSENET 2014

Puheenjohtaja 
Ari Autio, 050-4412 000
ari.autio@consrak.fi

Olli Heire, 0400-894 811
olli.heire@gmail.com

Reino Holappa, 040-532 2272
reino.holappa@tts.fi

Niilo Hämäläinen, 050-379 5125
Niilo.Hamalainen@ncc.fi

Rami Järvinen, 050-563 9134
rami.jarvinen@lemminkainen.fi

Mika Kuukkanen, 040-685 4280
mika.kuukkanen@peab.fi

Kari Mikonsaari, 050-3673 110
kmikonsaari@gmail.com

Jari Raukko, 040-3182 132/
t., 040-7777 075
jari.raukko@kerava.fi
jari.raukko@kolumbus.fi

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

Martti Saarinen, 050-5580 639
martti.e.saarinen@elisanet.fi

Jari Tiimonen, 040-7594 339
jari.tiimonen@welho.com
jari.tiimonen@rakennuspartio.fi

Hannu Vehviläinen, 0400-204 530
hvehvilainen@gmail.com

RAKENNUSMESTARI- 
VETERAANIT
Helmikuu 3.2.2014 klo13.00
Veteraanikerhon kevätvuosikokous yhdistyksen 
toimistolla. Huom! Muuttunut ajankohta.

Helmikuu 24.2.2014 klo 13.00
Kuukausikokous ja ulkoilupäivä  
Pirkkolan Liikuntapuistossa.  
Kokous ja kahvitarjoilu Cafe Pirkolassa  
alkaen klo 13.00.

Maaliskuu 24.3.2014 klo 13.00
Kuukausikokous yhdistyksen toimistolla.

Huhtikuu 28.4.2014 klo 13.00
Kuukausikokous yhdistyksen toimistolla.

Toukokuu 19.5.2014 klo 13.00
Kevätkauden päätöstilaisuus ja kuukausikokous 
Kallioniemessä.

 
Uusia jäseniä
Haapakoski, Aki Johannes Järvinen, Harri Janne Juhani
Keränen, Henri Mettiäinen, Jouni Olavi
Paajanen, Jani

 
Tervetuloa!

RAKENNUS-
MESTARIKLUBI RY
Sääntömääräinen

VUOSIKOKOUS 
pidetään tiistaina 4.2.2014 klo 18.30 
yhdistyksen kokoustiloissa (6 krs)
Fredrikinkatu 51-53, Helsinki

Kokouksessa käsitellään sääntöjen mukaiset 
asiat.

Kokouksen jälkeen nautitaan perinteiset pitsi-
reunaiset letut.

Tervetuloa 
Hallitus 
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RAKENNUS-
MESTARIKLUBI RY

Perinteinen mustakasi kinkkubiljardi kisa pelattiin 
lauantaina 30.11.2013 Rakennusmestariklubin  
pelitilassa.

Pelit olivat erittäin tasaisia ja lopullinen järjestys 
ratkesi vasta viimeisessä pelissä.

Kisan tulokset: 
1. Heikki Lehmusmies, 2.Esa Annala ja 
kolmanneksi tuli tasapisteillä 4 pelaajaa.
 
Katsojille ja pelaajille tarjottiin glögit, piparit ja  
kahvit vanhan tavan mukaisesti.
 
Kevään viikkobiljardia jatketaan tiistaisin klo 16.30 
alkaen.

Uudet harrastajat tervetuloa mukaan.

Onnittelut voittajille!!
ja muille hyvää kevään harjoittelukautta

Hallitus

YHDISTYS tiedottaa

RAKENNUSMESTARIEN 
ROUVAT

Kutsumme sinut 
rakennusmestarien rouvien

VUOSIKOKOUKSEEN
16.1.2014 klo 18.00

Rakennusmestarien talolle 
Fredrikinkatu 51-53 A VI-kerros

Käsittelemme sääntöjen määräämät asiat sekä 
toivomme uusia ideoita.

Ota myös pieni paketti mukaan ja paljon iloista
mieltä.

Tapaamisiin, johtokunta

Urheilua

Urheilutoimikunnan  
vuosikokous

14.1.2014 KLO 18.00
Pirkkolan uimahallin kerhohuone

Vuosikokousasiat.
Valitaan vuoden 2013 mestariurheilija ja harrastus-
palkinnon saaja

* * *
HIIHTO- JA 
YLEISURHEILUJAOSTON 
TOIMINTAA
Hiihto- ja yleisurheilujaoston 

vuosikokous 8.1.2014 klo 18.00
Pirkkolan uimahallin kerhohuone

Vuosikokousasiat
Valitaan ehdokas vuoden 2013 mestariurheilijaksi 
ja Lassen pyttyjen saajat
Jaetaan yleisurheilun ja pistekilpailun palkinnot

* * *
Yhdistyksen 
hiihtomestaruuskilpailut 
pidetään helmikuussa viikoilla 7-9.

Tarkempi päivä selviää, kun liikuntavirasto vahvistaa
kilpailun ajankohdan.

Kilpailukutsu seuraavassa jäsenlehdessä.

* * *
RKL:n 
hiihtomestaruuskilpailut
15.3.2014 Oulussa

Lisätietoja: 
Raimo Hartonen 044-2244521 tai 
rharton1@welho.com
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Urheilua

MAILApELIJAOS/TENNIS 
tiedottaa
Oletko kiinnostunut tenniksestä? 
Haluatko tenniksen perusopetusta 
tai valmennusta?

Ota yhteys harjoitusten vetäjiin. 

Yhteystiedot:

Martti Rissanen 050-5269 725,  
martti.rissanen@evl.fi
Eino Menlös 045-6781 933,  
eino.menlos@luukku.com

Tervetuloa tenniksen pariin!

LASKETTELUJAOS 

Himokselle 24.–26.1.2014

Majoitus (Himoslakka A:ssa ja B:ssä)
ja laskettelulippu yhdistyksen jäse-
nelle ilmainen. Kuljetuksen jokainen
järjestää itse.

Ilmoittautuminen 
19.1.2014 mennessä.

Ilmoittautuminen ja lisätiedot
Timo Arrasvuori puh. 040-4659 190
sähköposti  
timo.arrasvuori@gmail.com

 

Jatkuvaa kasvua on railakas ja hämmästyttävä tarina siitä, kuinka Antero Alapylpyrä, tavallinen talopaketista 
haaveileva perheenisä ja perusinsinööri, menettää työpaikkansa ja ryhtyy grilliyrittäjäksi. Anteron elämä saa 
kuitenkin yhä uskomattomampia käänteitä, ja tahtomattaan hän saattaa maailmantalouden ennennäkemättö-
män sekaannuksen valtaan.

Fantasiansekainen komedia kuvaa hykerryttävästi sirkukseksi ja kabareeksi muuttunutta rahan globaalia maail-
maa, jossa kukaan ei enää tiedä mitä seuraavaksi tapahtuu. Kehuttu ja palkittu näytelmä on komedia maail-
mastamme, missä pankkiirit ovat muuttuneet velhoiksi ja ennustajiksi teltoissaan.

Lähdemme retkelle yhteiskuljetuksella Helsingistä bussilla 8.3.2014 iltapäivästä ja käymme syömässä mat-
kan varrella ennen esitystä. Teatteriesitys Tampereen teatterissa alkaa klo 19.00 ja esityksen jälkeen palaam-
me bussilla Helsinkiin.

Retki on 10 euron hintainen HRMY:n jäsenille, avecin matkan hinta on 65 euroa, joka maksetaan KUPEn ti-
lille FI08 1010 3006 1003 66 ilmoittautumispäivänä. Lähetämme retkestä tarkempaa tietoa kirjeitse ilmoittau-
tuneille.

Sitovat ilmoittautumiset viimeistään 6.2.2014 Kirsille toimistoon p. 646 343 tai sähköpostilla kirsi.takki-
nen@hrmy.fi, Muista jättää puhelinnumerosi ilmoittautumisen yhteydessä Kirsille.  Lippuja on varattu 50 
kappaletta, sen verran voimme ottaa ilmoittautuneita mukaan matkalle. 

Helsingin rakennusmestarien Kulttuuri- ja perinnekerho 
järjestää 8.3.2014 retken Tampereelle
katsomaan Jatkuvaa kasvua -näytelmää
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Yhdistyksen jäsenellä on liikunta- ja kulttuurisetelietu

Liikunta- ja kulttuuriseteli on verovapaa etu, jolla voi harrastaa sekä liikuntaa että kulttuuria. Liikunta- ja 
kulttuuriseteliä voi käyttää lähes 6000 liikunta- ja kulttuuripaikassa ympäri Suomen (lista yrityksistä löytyy 
yhdistyksen toimistolta ja osoitteesta www.smartum.fi). Tarjolla on runsaasti sekä liikuntapaikkoja että kult-
tuuria, kuten näyttelyitä, musiikkia, kursseja, teatteria, urheilutapahtumia ja elokuvia.

Liikunta- ja kulttuuriseteli on viiden euron arvoinen. Yhdistyksen jäsen voi 
lunastaa seteleitä 40 kpl/vuosi á-hintaan 2,5 € (yht. 100 €) ja oppilasjäsen 20 
kpl/vuosi á-hintaan 2,5 € (yht. 50 €).

Liikunta- ja kulttuuriseteli on etu, joka on yksilöity saajansa henkilökohtaiseen 
käyttöön. Sillä ei voi maksaa lasten tai muiden perheenjäsenten harrasteita. 
Käyttäjän tulee kirjoittaa oma nimi setelin takapuolelle viimeistään palvelua 
maksettaessa.

Setelit noudetaan henkilökohtaisesti yhdistyksen toimistolta, 
Fedrikinkatu 51-53 A, 6. krs, p. 09-646 343

Urheilua

Vauhtia ja tilanteita riitti, esteet ja vesikin lentelivät, kun yhdistyksen 
opiskelijajäsenet mikroautoilivat kilpaa sisäkartingkeskus Karti’in Club 
Helsingin tiloissa marraskuussa. Nopeimmat olivat tällä kertaa Henri Koskelainen, 
Vesa Sankari ja Sami Kouvalainen. Onnittelut!
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HIMOKSELLE JÄSENETUNA
 
Yhdistyksen jäsenien käytössä on kaksi lomahuoneisto Jämsän Himoksella. Maasto ja 
maisemat sopivat oivallisesti ympärivuotiseen käyttöön: talvella hiihtoa, laskettelua, 
muulloin patikointia, marjastusta, sienestystä. Himoksella on myös täysimittainen golfkenttä.

Huoneiston käyttö on jäsenetu, eikä siitä varausmaksun lisäksi peritä muuta viikkovuokraa. 
Molemmissa majoissa on talvikaudella käytössä myös kaksi yhdistyksen nimellä olevaa 
hissilippua. Majoihin ei saa tuoda lemmikkejä. Tupakointi sisätiloissa on kielletty.
 
Varauksen tekijän (yhdistyksen jäsenen) on oltava itse mukana varatulla lomaviikolla.

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 kohteista.

 
NESTORI -maja

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

Vihdin Wuoriolassa on käytössä ympäri vuoden.

Varausmaksut 2014:
- viikot 1-7: 
 350 €/viikko
- viikot 8-10 
 (koulujen hiihtolomaviikot): 
 450 €/viikko
- viikot 11-16: 
 350 €/viikko
- viikko 17 (pääsiäinen): 
 450 €/viikko
- viikot 18-48: 
 200 €/viikko
- viikot 49-51 
 (Itsenäisyyspäivä - 
 joulunalusviikko): 
 350 €/viikko
- viikko 52 (Joulu): 
 450 €/viikko

Vas. A-talo
Oik. B-talo

Huom! Huoneistojen vaihtopäivä on perjantai.



Helsingin Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK ry

MESTARI-LAULAJAT RY
Hannu Ahokanto 040-531 8063

RAKENNUSMESTARIKEILAAJAT RY
Lars Ånäs 0400-839 614

RAKENNUSMESTARIKLUBI RY
Esa Annala 0400-400 636, 8392 3413

RKM-VENEILIJÄT HRV RY
Kaj Grönroos 0400 946 070

AMPUJAT
Esa Säntti  044 349 1491

GOLF
Raimo Kostiainen  0400 409 800

HIIHTO- JA YLEISURHEILU
Raimo Hartonen  044 224 4521

KALAKERHO
Reino Holappa  040 532 2272

KALLIONIEMI
Kari Mikonsaari  050 367 3110

KULTTUURI- JA PERINNEKERHO
Heikki Autio  050 572 7491

LASKETTELU
Timo Arrasvuori  040 465 9190

LENTOPALLO
Erkki Ahvenainen  0400 217 614

MAILAPELIT
Eino Menlös  045 678 1933

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
Markku Siikanen  050 461 6692 (sukellus)

YHDYSHENKILÖT 2014Tapahtumakalenteri 2014

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

Tammikuu
 8.1.  Hiihto- ja yleisurheilujaosto, 
  Vuosikokous, Pirkkolan uimahalli, 
  kerhohuone, klo 18.00
 13.1.  Tammikuun Mestari-ilta, 
  Rakennusmestarien talo, klo 18.30
 14.1.  Urheilutoimikunta, Vuosikokous, 
  Pirkkolan uimahalli, kerhohuone, 
  klo 18.00
 16.1.  Rakennusmestarien Rouvat, 
  Vuosikokous, yhdistyksen toimisto, 
  klo 18.00
 24.-26.1.  Lasketteluretki Himokselle, 
  Laskettelujaos

Helmikuu
 3.2.  Veteraanikerho, Kevätvuosikokous, 
  yhdistyksen toimisto, klo 13.00
 4.2.  Rakennusmestariklubi, vuosikokous, 
  yhdistyksen toimisto, klo 18.30
 10.2.  Helmikuun Mestari-ilta, 
  Rakennusmestarien talo, klo 18.30
 24.2.  Veteraanikerho, kuukausikokous ja 
  ulkoilupäivä Pirkkolan liikuntapuisto, 
  kokous ja kahvitarjoilu Cafe Pirkkola, 
  klo 13.00

Maaliskuu
 8.3.  Teatterimatka Tampereelle, KUPE, 
  ”Jatkuvaa kasvua”, Tampereen Teatteri
 10.3.  Maaliskuun Mestari-ilta, 
  Rakennusmestarien talo, klo 18.30
 15.3.  RKL:n hiihtomestaruuskilpailut, Oulu
 21.-23.3.  Lasketteluretki Tahkolle, Laskettelujaos
 24.3.  Veteraanikerho, kuukausikokous, 
  yhdistyksen toimisto, klo 13.00

Huhtikuu
 14.4.  Yhdistyksen Kevätvuosikokous, 
  Rakennusmestarien talo, klo 18.30
 14.4.  Huhtikuun Mestari-ilta, 
  Rakennusmestarien talo
 28.4.  Veteraanikerho, kuukausikokous, 
  yhdistyksen toimisto, klo 13.00

Toukokuu
 12.5.  Toukokuun Mestari-ilta, 
  Rakennusmestarien talo, klo 18.30
 19.5.  Veteraanikerho, Kevätkauden 
  päätöstilaisuus ja kuukausikokous 
  Kallioniemessä, klo 13.00


